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حممد بن را�ضد وحممد بن زايد يح�ضران 
حفل العر�س اجلماعي لأهايل منطقة البطني

•• اأبوظبي-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل�شمو  �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب  �لدولة رئي�س جمل�س 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�أهايل  �أقامه جمل�س  �لذي  �ال�شتقبال  �مل�شلحة حفل  للقو�ت  �الأعلى 
الأبناء  �خل��ام�����س  �جل��م��اع��ي  �ل��ع��ر���س  �أب��وظ��ب��ي مبنا�شبة  �ل��ب��ط��ن يف 
�ملنا�شبة  بهذه  وذويهم  �لعر�شان  �شموهما  وهناأ   .. �لبطن  منطقة 

�ل�شعيدة متمنن للعر�شان حياة �شعيدة وهانئة.
و�شهد حفل �لعر�س �جلماعي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد 
حمد�ن  �ل�شيخ  و�شمو  عجمان  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 

ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة.   )�لتفا�شيل �س3(

عدد من اجلرحى اليمنيني يعودون اإىل عدن بعد 
رحلة عالج ناجحة فى الهند على نفقة الإمارات

•• عدن -وام: 

�ل��ع��اج يف  �إىل ع��دن �م�س ع��دد م��ن �جل��رح��ى �ليمنين بعد تلقي  ع��اد 
م�شت�شفيات �لهند على نفقة �لهال �الأحمر �الإمار�تي تنفيذ� لتوجيهات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  و�شاحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 

�لظفرة رئي�س هيئة �لهال �الأحمر �الإمار�تي.   )�لتفا�شيل �س4(
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�حلريري خال �جتماعه مع �لرئي�س عون ورئي�س جمل�س �لنو�ب نبيه بري )رويرتز(

�جلبري و دي مي�شتور� خال �جتماع للمعار�شة �ل�شورية يف �لريا�س )� ف ب(

مبنا�ضبة اختيار �ضموه ال�ضخ�ضية الداعمة لق�ضايا املجتمع 

حممد بن را�ضد يت�ضلم من حممد بن زايد »و�ضام اأم الإمارات«
احتفاًء مبئوية القائد املوؤ�ض�س..ويل عهد اأبوظبي يطلق ال�ضعار الر�ضمي لعام زايد

•• اأبوظبي-وام:

ت�شلم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي - رعاه �هلل - و�شام �أم �الإم��ار�ت من �أخيه 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ل�شخ�شية  �شموه  �ختيار  مبنا�شبة  وذل��ك  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد 
�لد�عمة لق�شايا �ملجتمع من قبل برنامج �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
للتميز و�الإبد�ع �ملجتمعي. ياأتي ذلك تقدير� جلهود �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم �الإن�شانية �لكبرية �لتي طالت �لعديد من مناطق 
�شموه من مبادر�ت  �أطلقه  و�لنامية وما  �لفقرية  �ل��دول  �لعامل ال�شيما يف 
�شملت جميع �لقطاعات �لر�مية �إىل خدمة �الإن�شان وتوفري مقومات �حلياة 
�لكرمية له من خال “موؤ�ش�شة مبادر�ت �ل�شيخ حممد بن ر��شد �لعاملية” 
�لب�شر  ماين  بها  �نتفع  �لتي  �ملهمة  �خل��دم��ات  م��ن  �لعديد  قدمت  �لتي 

خا�شة يف �ملجتمعات �الأقل حظا حول �لعامل. 
�أق��ي��م �م�����س ب��رع��اي��ة �شمو �ل�شيخة فاطمة  ج��اء ذل��ك خ��ال �حل��ف��ل �ل���ذي 
بنت مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �الأعلى لاأمومة 
ق�شر  م�شرح  على  �الأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�لطفولة 
�ل�شيخة  �شمو  ج��ائ��زة  م��ن  ك��ل  يف  �لفائزين  لتكرمي  �أب��وظ��ب��ي  يف  �الإم����ار�ت 
�ل�شيخة فاطمة  فاطمة بنت مبارك لل�شباب �لعربي �لدولية وجائزة �شمو 
بنت مبارك الأ�شرة �لد�ر �ملن�شويتن حتت برنامج �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك للتميز و�الإبد�ع �ملجتمعي �لذي يعنى باملبدعن و�ملتميزين �لعرب. 
 - �ملنا�شبة  بهذه   - �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�أك��د �شاحب 

�عتز�زه بنيل هذ� �لو�شام �لذي يحمل ��شما غاليا وهو ��شم �أم �الإمار�ت.
حممد بن ر��شد لدى ت�شلمه من حممد بن ز�يد و�شام )�أم �الإمار�ت(    )و�م()�لتفا�شيل �س3-2(

اأكد اأن الوطن يحتاج اإىل جهود ا�ضتثنائية لتح�ضينه يف مواجهة املخاطر

احلريري يعلق ا�ضتقالته ويدعو لتحييد لبنان عن النزاعات الإقليمية 
•• بريوت-وكاالت:

�للبنانية  �حل��ك��وم��ة  رئي�س  �أع��ل��ن 
�شعد �حلريري يف كلمة له، �أم�س، 
�لر�شمية  �ال�شتقباالت  ب��دء  قبيل 
ل��ل��ت��ه��ن��ئ��ة ب���ع���ي���د �ال�����ش����ت����ق����ال - 
���ش��اع��ات تعليق  �ل��ت��ي مت��ت��د ع����دة 
بتقدميها  و�ل��رتي��ث  �ال���ش��ت��ق��ال��ة، 

ر�شمياً.
ت��اه من �لق�شر  وق��ال يف خطاب 
�ل��رئ��ا���ش��ي ب��ع��د خ��ل��وة ع��ق��ده��ا مع 
عون لقد عر�شت �ليوم ��شتقالتي 
وقد  ع���ون،  �لرئي�س  فخامة  على 
�ل��رتي��ث يف تقدميها  ع��ل��ّي  مت��ن��ى 
و�الحتفاظ بها ملزيد من �لت�شاور 
�ل�شيا�شية،  وخلفياتها  �أ�شبابها  يف 

فاأبديت جتاوباً مع هذ� �لتمني.
كما دعا �إىل بذل �جلهود من �أجل 
بالنف�س،  �لناأي  ب�شيا�شة  �الل��ت��ز�م 
وحت���ي���ي���د ل���ب���ن���ان ع����ن �ل���ن���ز�ع���ات 
�إىل  ي�شيء  ما  كل  وعن  �الإقليمية 
�ال�شتقر�ر �لد�خلي و�لعاقات مع 
�أتطلع  و�أ���ش��اف:  �لعرب.  �الأ�شقاء 
�لعليا  لبنان  م�شلحة  تقدمي  �إىل 
على �أي م�شلحة �أخرى، و�حلفاظ 
بن  �ل��و�ح��د  �لعي�س  �شامة  على 

�للبنانين.
�إىل ذلك، قال: يف هذ� �ليوم �لذي 

�ل����والء للبنان  جن��ت��م��ع ف��ي��ه ع��ل��ى 
ل�شكر  منا�شبة  ك��ان��ت  و��شتقاله 
�لنبيلة  ع��اط��ف��ت��ه  ع��ل��ى  �ل��رئ��ي�����س 
وعلى حر�شه �ل�شديد على �لوحدة 
�ل��وط��ن��ي��ة ورف�����ش��ه �خل����روج عنها 

حتت �أي ظرف من �لظروف.
يف  يحتاج  وطننا  �إن  قائًا:  وتابع 
هذه �ملرحلة من حياتنا �إىل جهود 
لتح�شينه  �جلميع  من  ��شتثنائية 

�ملخاطر، لذلك علينا  يف مو�جهة 
بالنف�س  �ل��ن��اأي  ب�شيا�شة  �الل��ت��ز�م 
ع���ن �ل���ن���ز�ع���ات �الإق��ل��ي��م��ي��ة وعن 
ك��ل م��ا ي�����ش��يء �إىل �ل��ع��اق��ات مع 

�الأ�شقاء �لعرب.
مي�شال  �للبناين،  �لرئي�س  وك���ان 
�حلكومة  ورئ���ي�������س  ع���ق���د  ع������ون، 
يف  خلوة  �حلريري  �شعد  �مل�شتقيل 
رئي�س  �إليها  �ن�شم  بعبد�،  ق�شر 

قبيل  ب���ري،  نبيه  �ل��ن��و�ب  جمل�س 
ملنا�شبة  �لر�شمي  �ال�شتقبال  ب��دء 

عيد �ال�شتقال.
و�أتى هذ� �للقاء بعد �نتهاء مر��شم 
�لتي  �ال�شتقال  بعيد  �الح��ت��ف��ال 
عون  و�شافح  �حلريري،  ح�شرها 
منذ  بينهما  مبا�شر  ل��ق��اء  �أول  يف 
�لر�بع  يف  ��شتقالته  �الأول  �إع��ان 

من نوفمرب من �لريا�س.

بوتني: الت�ضوية يف �ضوريا تتطلب تنازالت من النظام

اجلبري: ل حل لالأزمة ال�ضورية اإل على اأ�ضا�س جنيف1

ت�ضتعجل  امل��ت��ح��دة  الأمم 
واأربيل بغداد  بني  املفاو�ضات 

•• عوا�صم-وكاالت:

مل�شاعدة  �الأمم����ي����ة  �ل��ب��ع��ث��ة  رّح���ب���ت 
�ملحكمة  ب����ق����ر�ر  ي���ون���ام���ي  �ل����ع����ر�ق 
د�شتورية  ب��ع��دم  �ل��ع��ل��ي��ا  �الحت���ادي���ة 

��شتفتاء �إقليم كرد�شتان.
�أن  �إىل  لها  بيان  يف  �لبعثة  و�أ���ش��ارت 
�أي  ل��ه  لي�س  �إج����ر�ًء  ك��ان  �ال�شتفتاء 
د���ش��ت��وري، ودع���ت �حلكومة  م��رج��ع 
�الحتادية و�إد�رة �الإقليم �إىل �ل�شروع 
��شتناًد�  ت��اأخ��ري  دون  م��ف��او���ش��ات  يف 
�لق�شايا  جميع  ح��ول  �لد�شتور  �إىل 

�لعالقة بن �جلانبن.
�أن ت�شمل  �أك����دت ع��ل��ى ���ش��رورة  ك��م��ا 
�ل��ت��ي ت�شمح  �ل��ت��د�ب��ري  �مل��ف��او���ش��ات 
�ملعابر  على  �حت��ادي��ة  �شلطة  باإن�شاء 
�حلدودية �ملوجودة باالإقليم، و�إعادة 

فتح مطار�ته �لدولية.
م����ن ج���ه���ت���ه، دع�����ا رئ���ي�������س �ل�������وزر�ء 
كرد�شتان  �إقليم  حكومة  �ل��ع��ر�ق��ي،  
�لتي  �الحت���ادي���ة  �ملحكمة  ق���ر�ر  �إىل 

�أعلنت �إبطال ��شتفتاء �الإقليم.

•• عوا�صم-وكاالت:

�أعلن �لرئي�س �لرو�شي فادميري 
�إث�����ر ل���ق���اء ج��م��ع��ه �م�س  ب���وت���ن 
�ل��رتك��ي رجب  بنظريه  �الأرب��ع��اء 
طيب �أردوغ��ان، و�الإي��ر�ين ح�شن 
�للم�شات  �إ����ش���ف���اء  �إن  روح��ت��ن��ي 
�الأخرية على �لت�شوية �ل�شيا�شية 
�إط��ار عملية  يف �شوريا �شيكون يف 
جنيف، م�شيفاً �أنه من �ل�شروري 
�إع���ط���اء ق����وة دف����ع ل��ت�����ش��وي��ة بن 
�أ�شا�س  على  �شوريا  يف  �لطو�ئف 

قر�ر لاأمم �ملتحدة.
�ل�شلمية  �ل��ت�����ش��وي��ة  �إىل  ول���ف���ت 
ب���������ش����وري����ا ����ش���ت���ت���ط���ل���ب ت���و�ف���ق���ا 
�مل�شاركن مبن  وتنازالت من كل 

فيهم �لنظام �ل�شوري.
مرحلة  �إىل  �الآن  :و�شلنا  وق���ال 
ت�شوية  يف  �ل���ب���دء  ت��ت��ي��ح  ج���دي���دة 
�أن  �ع��ت��رب  كما  ب�شوريا  �شيا�شية 
رو�شيا و�إير�ن وتركيا متكنت من 

جتنيب �شوريا �النهيار.
وتركيا  رو����ش���ي���ا  روؤ�����ش����اء  وع���ق���د 
و�إير�ن، قمة �الأربعاء، يف �شوت�شي 
���ش��م��ن ���ش��ل�����ش��ل��ة م����ن �ل���ل���ق���اء�ت 
�إيجاد  �إىل  تهدف  �لتي  �لدولية 
�قرتبت  �أن  بعد  �شيا�شية،  ت�شوية 
حم�����ارب�����ة ت���ن���ظ���ي���م د�ع�����������س من 

نهايتها.
�خلارجية  وزي���ر  �أك���د  م��ن جانبه 
كلمة  يف  �جلبري  ع��ادل  �ل�شعودي 
ترحيبية �م�س �إبان �فتتاح موؤمتر 
�لريا�س للمعار�شة �ل�شورية على 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  وقوف 
�كما  �ل�شوري  �ل�شعب  جانب  �إىل 
يف  تطلعاته  لتحقيق  دوم��اً  كانت 

�لو�شول �إىل حل عادل.
�لوفود  �أم������ام  ك��ل��م��ت��ه  يف  و����ش���دد 
�الأممي  �ملوفد  �مل�شاركة، بح�شور 
مي�شتور�  دي  �شتيفان  �شوريا  �إىل 
على �أن هذ� �الجتماع ياأتي يف ظل 
���ش��رورة �حلل  ت��و�ف��ق دويل على 

�ل�شيا�شي لاأزمة �ل�شورية.

و�أ�شاف �أن ال حل لاأزمة �ل�شورية 
دون تو�فق �شوري و�إجماع يحقق 
معاناته  وينهي  �ل�شعب  تطلعات 
ع��ل��ى �أ����ش���ا����س �إع������ان ج��ن��ي��ف 1 

وقر�ر جمل�س �الأمن 2254
للم�شاركن  ت���وج���ه  ذل�����ك،  �إىل 
�ل�شورين قائًا: �أنتم �ليوم �أمام 
م�شوؤولية تاريخية للخا�س من 
�ل�شعب  �أرهقت هذ�  �لتي  �الأزم��ة 
�لعزيز، وحتقيق �حلل و�النتقال 

�إىل م�شتقبل جديد
�ل�شوري  �ل�شعب  ق��ائ��ًا:  وت��اب��ع 
باأمل  �إل��ي��ك��م  ينظر  م��ك��ان  ك��ل  يف 
ملمو�شة  ن��ت��ائ��ج  م��ن��ك��م  وي��ن��ت��ظ��ر 

لتحقيق تطلعاته.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

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

مقتل واإ�ضابة الع�ضرات من االنقالبيني مبعارك يف تعز 
قوات ال�ضرعية ت�ضد هجومني للحوثيني يف �ضبوة

•• عوا�صم-وكاالت:

وقو�ت  �حلوثين  مل�شلحي  هجوماً  �م�س،  �ليمنية،  �ل�شرعية  قو�ت  �شدت 
�شالح على مو�قع ع�شكرية يف مديريتي بيحان وع�شيان غربي حمافظة 
ونقل  حكومية.  ع�شكرية  م�شادر  بح�شب  �ليمن(،  �شرقي  )جنوب  �شبوة 
�ملركز �الإعامي ملقاومة بيحان �لتابع للقو�ت �حلكومية على �شفحته يف 
معارك  خا�شت  م�شاة  في�س بوك، عن �مل�شادر قولها، �إن قو�ت �للو�ء 19 

عنيفة �شد �حلوثين يف حميط حيد بن عقيل وبئر �لقحيح.
و�أ�شافت �مل�شادر، �أن تلك �لقو�ت �شدت هجوماً مماثًا على مو�قع �لعكدة 

و�ملحكمة مبديرية ع�شيان وفقاً ملوقع �مل�شدر �أوناين.
بيحان  �ل�����ش��م��ال��ي��ة يف  �حل��وث��ي��ن  ج��ب��ه��ة  ق��ائ��د  م��ق��ت��ل  �إىل  �مل���ع���ارك  و�أدت 
مقتل  �إىل  باالإ�شافة  �لعمر�ين،  �أبوعبد�هلل  �حلوثي  �لقيادي  وع�شيان 

خم�شة م�شلحن حوثين.
ومن جهة �خرى �شنت مقاتات �لتحالف �لعربي بقيادة �ل�شعودية غارة 
جوية ��شتهدفت موقعاً للحوثين يف حميط جبل خلي�شر جنوب مديرية 
�ل�شعبية  �ملقاومة  �أف��ادت م�شادر من  للم�شادر. �ىل ذلك،  ع�شيان، وفقاً 
�الأربعاء،  �م�س  هادي  من�شور  ربه  عبد  �ليمني  �لرئي�س  حلكومة  �ملو�لية 
مبقتل و�إ�شابة �لع�شر�ت من م�شلحي �حلوثين و�لقو�ت �ملو�لية للرئي�س 

�ل�شابق علي عبد�هلل �شالح يف معارك مبحافظة تعز.
وقالت �مل�شادر يف بيان �إن معارك عنيفة �ندلعت بن رجال �جلي�س �لوطني 
م�شنودين برجال �ملقاومة من جهة، وميلي�شيا �حلوثي و�شالح من جهة 

ثانية، يف جبهة مقبنة غرب تعز، �إثر هجوم عنيف على مو�قع �جلي�س.
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ال�ضجن مدى احلياة على مالديت�س جزار البلقان
•• الهاي-وكاالت:

�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  حكمت 
�م�س،  �ل�����ش��اب��ق��ة،  ل��ي��وغ��و���ش��اف��ي��ا 
بال�شجن مدى �حلياة على �لزعيم 
�لبو�شنة  �ل�شابق ل�شرب  �لع�شكري 

ر�تكو ماديت�س. 
بتهمة  ماديت�س  �ملحكمة  ود�ن���ت 

�رتكاب �إبادة يف �شريربينيت�شا. 
�إد�ن�����ة  �إن  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  وق���ال���ت 
ل�شرب  �ل�شابق  �لع�شكري  �لزعيم 
هام  �ن��ت�����ش��ار  م��ادي��ت�����س  �لبو�شنة 
هي  �شربرنيت�شا  للعد�لة،ومذبحة 
�لبو�شنة  �شهدتها  جماعية  �إب����ادة 
 1995 ي���ول���ي���و  يف  و�ل����ه����ر�����ش����ك 
�آالف   8 ح�����و�يل  ���ش��ح��ي��ت��ه��ا  ور�ح 
�لبو�شناق  �مل�شلمن  م��ن  �شخ�س 

)�لبو�شنين(. 
�ل�شربي  �لع�شكري  �لقائد  ويعترب 
�لبارزين  �مل��ت��ه��م��ن  �آخ����ر  �ل�����ش��اب��ق 
�أن�شئت  �ل��ت��ي  �مل��ح��ك��م��ة  ه���ذه  �م����ام 
�الأ�شخا�س  ملحاكمة   1993 ع��ام 

جر�ئم  ب��ارت��ك��اب��ه��م  ُي�شتبه  �ل��ذي��ن 
حرب خال حرب �لبلقان. ويعترب 
�أحد  �أنه  بر�مريت�س  �شريج  �ملدعي 

�أول �مللفات �لتي بررت �إن�شاءها.
�ل�شنتن  خ����ال  ح��اك��م��ت  ب��ع��دم��ا 
ماديت�س  ر�ت�����ك�����و  �الأخ������ريت������ن 
�ل�شيا�شي  رف��ي��ق��ه  ع��ل��ى  وح��ك��م��ت 
بال�شجن  ك��ر�دج��ي��ت�����س  ر�دوف��������ان 

�لدولية  �ملحكمة  تغلق  عاما،   40
31 كانون �الأول  �أبو�بها نهائيا يف 
دي�شمرب بعدما مثل �مامها 161 

متهما.
وبذلك ُتطوى �شفحة من �لتاريخ 
�ل�شابقة،  ليوغو�شافيا  بالن�شبة 
مرتكبي  �أه������ّم  حم��اك��م��ة  ���ش��ه��دت 
للق�شاء  وم��ث��ل��ه��ا  ف��ي��ه��ا  �جل���ر�ئ���م 

الحتالل يهدم منازل يف 
القد�س وينهب متاجر بال�ضفة

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

قو�ت  وحر��شة  بحماية  معززة  �الإ�شر�ئيلي،  �الحتال  جر�فات  هدمت 
ي��ع��ود�ن لعائات  �الأرب���ع���اء، منزلن  �أم�����س  ك��ب��رية م��ن �جل��ي�����س، �شباح 
فل�شطينيية يف مدينة �لقد�س �ملحتلة. وقال �شهود عيان، �إن قو�ت كبرية 
من جي�س �الحتال طوقت حميط �ملنزلن، و�أخرجت �لعائات، �لتي 

تعي�س فيهما، دون �شابق �إنذ�ر، وبا�شرت عملية �لهدم.
ويف �شياق مت�شل، د�همت قو�ت �الحتال �الإ�شر�ئيلي عدًد� من �ملحال 
�لتجارية يف مناطق خمتلفة من �ل�شفة �لغربية، وقامت بعملية نهب 
�شرقت  للمجوهر�ت،  حمل  بينها  من  منها،  ع��دد  حمتويات  وم�شادرة 
�أمو�ل وجموهر�ت، بعد تفجري �خلزنة �ملوجودة  جميع حمتوياته من 

يف د�خله، قبل �أن حتطم حمتوياته.
�شابق  �إن قو�ت �الحتال، ودون  �ملحل  �أحد مالكي  �شابا عز، وهو  وقال 
�إنذ�ر قامت بتفجري مدخل �ملحل، وخزنته، و�شرقة جميع حمتوياته من 
�أمو�ل وجموهر�ت. وتابع: هذ� حمل مفتوح للزبائن منذ �لعام 1983، 
وتعتا�س منه �أربع عائات، وعملنا يقت�شر فقط على �ملجوهر�ت، ولي�س 

فيه �أي �شيء ممنوع �أو م�شبوه.
�إىل ذل���ك، �ع��ت��ق��ل��ت ق���و�ت �الح���ت���ال �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، ث��م��ان��ي��ة مو�طنن 
وتفتي�س  ده��م  عقب  �لغربية،  �ل�شفة  �أن��ح��اء  خمتلف  من  فل�شطينين 
منازل عائاتهم، و�لعبث مبحتوياها، وعلى �إثر ذلك �ندلعت مو�جهات 

مع �ل�شبان �لفل�شطينين يف تلك �ملناطق.

جماعية  مقربة  على  العثور 
ج���دي���دة غ����رب امل��و���ض��ل

•• املو�صل-اأ ف ب:

�لعر�قية  �الأمنية  �ل��ق��و�ت  ع��رت 
�م�س على مقربة جماعية جديدة 
غرب مدينة �ملو�شل ب�شمال �لباد، 
�أتباع  م���ن  ع�����ش��ر�ت  رف�����ات  ت�����ش��م 
�ل��دي��ان��ة �الأي��زي��دي��ة �ل��ذي��ن قتلو� 
بيد تنظيم د�ع�س �الإرهابي بح�شب 
ما �أفاد م�شوؤولون حمليون. وقال 
�لتابعة  �لقحطانية  ناحية  مدير 
كيلومرت�   80( �شنجار  لق�شاء 
�ليا�س  �شكر ملحم  �ملو�شل(  غرب 
�إن �ملقربة  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة 
من  ���ش��خ�����ش��ا   73 رف�������اة  ت�������ش���م 
�لن�شاء و�لرجال و�الأطفال �لذين 
�أعدمهم �لتنظيم خال �شيطرته 
منطقة  يف  ودفنهم  �ملنطقة  على 

رمبو�شي �لتابعة للناحية.
�شنجار  قائمقام  لفت  جهته،  م��ن 
�إىل  ب��ر���س  ل��ف��ر�ن�����س  حم��م��ا خليل 
�كت�شاف  مت  �الآن  ح��ت��ى  �أن�����ه  �أن 
مناطق  يف  جماعية  مقربة   37
�شنجار  ق�������ش���اء  م����ن  متفرقة” 
د�ع�س  تنظيم  من  ��شتعادته  منذ 
بيد   2015 �ل��ع��ام  يف  �الإره���اب���ي 

قو�ت �لب�شمركة �لكردية.
�ملا�شي،  �أكتوبر  ويف ت�شرين �الأول 
�أع����ل����ن����ت �ل�������ش���ل���ط���ات �ل���ع���ر�ق���ي���ة 
�ل���ق�������ش���اء بعد  �ل�������ش���ي���ط���رة ع���ل���ى 

�ن�شحاب �لب�شمركة منه.
)�لتفا�شيل �س15(
جميع  �أن  �إىل  خ���ل���ي���ل  و�أ������ش�����ار 

�هايل �شحايا جر�ئم ماديت�س يحتفلون ب�شدور �حلكم عليه )� ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  ت�شلم 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي - رعاه 
�هلل - و�شام �أم �الإمار�ت من �أخيه �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
�ختيار  مبنا�شبة  وذلك  �مل�شلحة  للقو�ت 
لق�شايا  �ل��د�ع��م��ة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  ���ش��م��وه 
�ل�شيخة  �شمو  برنامج  �ملجتمع من قبل 
و�الإب�����د�ع  للتميز  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 

�ملجتمعي.
ت���ق���دي���ر� جل���ه���ود �شاحب  ذل�����ك  ي����اأت����ي 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�لعديد  طالت  �لتي  �لكبرية  �الإن�شانية 
م��ن م��ن��اط��ق �ل��ع��امل ال���ش��ي��م��ا يف �لدول 
�ل��ف��ق��رية و�ل��ن��ام��ي��ة وم���ا �أط��ل��ق��ه �شموه 
�لقطاعات  جميع  �شملت  م��ب��ادر�ت  م��ن 
وتوفري  �الإن�����ش��ان  خ��دم��ة  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
خال  من  له  �لكرمية  �حلياة  مقومات 
بن  حممد  �ل�شيخ  م��ب��ادر�ت  “موؤ�ش�شة 
ر��شد �لعاملية” �لتي قدمت �لعديد من 
�خلدمات �ملهمة �لتي �نتفع بها ماين 
�لب�شر خا�شة يف �ملجتمعات �الأق��ل حظا 

حول �لعامل. 
ج����اء ذل����ك خ����ال �حل���ف���ل �ل�����ذي �أقيم 
�م�����س ب��رع��اي��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة فاطمة 
�لن�شائي  رئ��ي�����ش��ة �الحت����اد  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
لاأمومة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام 
ملوؤ�ش�شة  �الأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة  و�ل��ط��ف��ول��ة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �الأ����ش���ري���ة ع��ل��ى م�����ش��رح ق�شر 
�لفائزين  لتكرمي  �أبوظبي  يف  �الإم���ار�ت 
�ل�شيخة فاطمة  �شمو  يف كل من جائزة 
�لدولية  �ل��ع��رب��ي  لل�شباب  م��ب��ارك  بنت 
وج����ائ����زة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
حتت   �ملن�شويتن  �ل��د�ر   الأ�شرة  مبارك 
ب���رن���ام���ج ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
مبارك للتميز و�الإب��د�ع �ملجتمعي �لذي 
يعنى باملبدعن و�ملتميزين �لعرب. و�أكد 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�آل مكتوم - بهذه �ملنا�شبة - �عتز�زه بنيل 
هذ� �لو�شام �لذي يحمل ��شما غاليا وهو 

��شم  �أم �الإمار�ت.
هذ�  بتلقي  �ليوم  “�شعدت  �شموه  وق��ال 
مهمة  دالالت  م��ن  يحمله  مب��ا  �ل��و���ش��ام 
�ل��ت��ي تعد  �ل��ع��ط��اء  ث��ق��اف��ة  ع��ن  كتعبري 
لها  �أ�ش�س  �لتي  �الأ�شيلة  للقيم  �متد�د� 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور 
مو�شحا   ..  - ث���ر�ه  �هلل  -ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان 
د�ئما  ت���ق���دم  �الإم���������ار�ت  �أم  �أن  ���ش��م��وه 
باالإن�شان  �الهتمام  يف  و�لقدوة  �لنموذج 
تقدمه  �إي��ج��اد مقومات  على  و�حل��ر���س 
ورفعة �شاأنه لتظل �الإمار�ت د�ئما عنو�نا 
د�ئما  ��شمها  وليبقى  �الإن�����ش��ان  ل�شعادة 
�شموه  و�أ�شاف  و�لنماء.  للخري  مر�دفا 
د�ئما  �لذي يبقى  �لناجح هو  �لقائد  �أن 
على  ويعمل  �ملجتمع  بق�شايا  م�شغوال 
توفري �حللول �لتي تكفل الأفر�ده �شبل 
�أ�شباب  ل��ه��م  وت�شمن  �ل��ك��رمي��ة  �حل��ي��اة 

�ل�شعادة وهي �الأولويات �لتي طاملا �شدد 
بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  عليها �شاحب 
“حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�ل�شمو  �شاحب  مبتابعة  �هلل”وحتظى 
�ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان .. 
�الإمار�ت  �أن حكومة دولة  �شموه  موؤكد� 
�أف�شل  لتحقيق  ج��ه��د�  ت��دخ��ر  ول���ن  مل 
نوعيات �حلياة لكل من يعي�س على �أر�س 
على  ومقيمن  مو�طنن  من  �الإم���ار�ت 
حد �شو�ء كما �أنها ال تتاأخر عن تقدمي 
نقطة من  �أي  لكل حمتاج يف  �لعون  يد 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أو���ش��ح  �ل��ع��امل. 
دولة  �أن  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�الإم��������ار�ت ت�����ش��ري ع��ل��ى ن��ه��ج و�����ش���ح يف 
و�شعت  �لذي  باالإن�شان  �الهتمام  جمال 
�أولوياتها  مقدمة  يف  ورفاهة  م�شلحته 
�أر�شاها موؤ�ش�س  �شري� على �الأ�ش�س �لتي 
�الحتاد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
�الإن�شان  يف  ر�أى  �ل���ذي  ث���ر�ه  �هلل  طيب 
�لروة �حلقيقية للوطن و�لعماد �لذي 
ي�شمن له تقدمه و�زده��اره وعمل على 
ت��وف��ري ك���ل �مل��ق��وم��ات �ل��ت��ي مت��ك��ن��ه من 
�لقيام بو�جباته جتاه وطنه على �لوجه 
�لنموذجية  �ل�شورة  �إىل  �الأكمل و�شوال 

للمجتمع �ملتكامل �لذي تت�شافر جهود 
�أفر�ده يف �شياغة ق�شة جناحه .. ف�شا 
�أ�ش�س له ز�يد �خلري يف م�شمار  عن ما 
�ل���ع���م���ل �خل������ريي و�الإن���������ش����اين و�ل�����ذي 
�أكرب  �أ�شبحت دولة �الإم��ار�ت �ليوم من 
�لدول �ملوؤثرة فيه مبا لها من �إجناز�ت 
�أنحاء  خمتلف  يف  �لب�شر  ملاين  نافعة 

�لعامل.  
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ه��ن��اأ  جانبه  م��ن 
�أخ��اه �شاحب  �آل نهيان  حممد بن ز�ي��د 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�أم  و�شام  و��شتحقاقه  ح�شوله  مبنا�شبة 
�ل�شيخة  �شمو  برنامج  �شمن  �الإم���ار�ت 
و�الإب�����د�ع  للتميز  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
�ملجتمعي باعتباره “�ل�شخ�شية �لد�عمة 

لق�شايا �ملجتمع.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إن  �شموه  وق��ال 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم قائد ��شتثنائي 
وم�شروعات  م�����ب�����ادر�ت  وم��������از�ل  ق�����دم 
�لعامل  �أرج����اء  عمت  وتنموية  �إن�شانية 
ون�شرت قيم �ل�شام و�لتعا�شد و�لتعاون 

و�لرت�حم بن �لب�شر.
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أك��د 
تن�شره  �ل��ذي  �خل��ري  �أن  نهيان  �آل  ز�ي��د 

�الإم����ار�ت وت��وؤم��ن ب��ه �إمن���ا ه��و ن��اب��ع من 
�لربرة  و�أب��ن��ائ��ه��ا  قادتها  وثقافة  �إمي���ان 
�لذين جعلو� من دولة �الإمار�ت م�شدر 
�خل��ري و�ل��ع��ط��اء وه���ذ� ه��و �لنهج �لذي 
�أ�ش�شه �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه” ويوؤمن به 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
و�ل�شام  �الأم����ان  ي��ع��م  �أن  يف  ن��ه��ي��ان  �آل 

و�ال�شتقر�ر و�لتنمية �أرجاء �لعامل.
الأخي  �ملجتمعي  �لعطاء  �إن  �شموه  وقال 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�إن�شاين  ومبد�أ  ر��شخة  قيمة  مكتوم  �آل 
�لقيادية  �شخ�شيته  م��احم��ه  ن�شجت 
�الإن�شاين  ب��امل��ري�ث  �ملتم�شكة  و�لفكرية 
�إياه  و�ت��خ��اذه  �ملوؤ�ش�شن  ل��اآب��اء  �لكبري 
نهجا وم�شلكا �أ�شيا .. م�شري� �إىل �أن ما 
�إن�شاين  �أنه �شاحب ح�شور  مييز �شموه 
م�شهود... ور�شالته �لنبيلة للعامل نابعة 
�أر���س للتعاي�س  من نهج �الإم��ار�ت باأنها 

و�لت�شامح و�خلري لاإن�شانية جمعاء.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أ���ش��اف 
باأهد�فها  �أن �جلائزة  �آل نهيان  بن ز�يد 
�الإمار�ت”  “�أم  روؤي��ة  عن  تعرب  �لنبيلة 
�إىل توجيه بو�شلة �الهتمام  وتطلعاتها 

و�لتفكري �الإبد�عي نحو �إثر�ء �الإن�شانية 
�ملجتمعية  ب��ال��ق��ي��م  ت�شمو  مب�����ش��اه��م��ات 

وت�شهم يف تر�بط ن�شيج �ملجتمع.
�أر�شت  �الإمار�ت”  “�أم  �إن  �شموه  وق���ال 
و�ملجتمعي  �الإن�������ش���اين  �ل��ع��م��ل  دع���ائ���م 
ووظ���ف���ت���ه خلدمة  �الإم���������ار�ت  دول�����ة  يف 
للعطاء  رم�����ز�  و���ش��ت��ظ��ل  �ل���ب�������ش���ري���ة... 

وتفرده وجتدده. 
ح�شر �حلفل.. �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي 
ومعايل �لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�شي 
رئي�شة �ملجل�س �لوطني �الحتادي و�شمو 
نهيان  �آل  ب��ن حم��م��د  �ل�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون 
و�شمو  �لعن  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�شيخ 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�شيخ  و�شمو 
بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
ل��اأع��م��ال �خلريية  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�لفريق  و�الإن�شانية 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�ل�شيخ  و�شمو  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر  �ل����وزر�ء 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حامد  �ل�شيخ  و�شمو 
و�شمو  �أبوظبي  عهد  ويل  دي��و�ن  رئي�س 
�آل نهيان وزير  ز�ي��د  �ل�شيخ عبد�هلل بن 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل و�شمو �ل�شيخ 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ب��ن ز�ي����د  ع��م��ر 
�شلطان  بن  ز�يد  موؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�س 
�آل نهيان لاأعمال �خلريية و�الإن�شانية 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خالد  �ل�شيخ  و�شمو 
رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا 
�الإحتياجات  وذوي  �الإن�شانية  للرعاية 
�ل�شيخ خالد بن حممد  و�شمو  �خلا�شة 
بن ز�يد �آل نهيان نائب م�شت�شار �الأمن 
حممد  بن  ذي��اب  �ل�شيخ  و�شمو  �لوطني 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س د�ئرة �لنقل يف 
�أبوظبي وعدد من �شمو �ل�شيوخ ومعاىل 
�ل�شخ�شيات  ك��ب��ار  م��ن  ولفيف  �ل����وزر�ء 
و�مل�شوؤولن. ونقلت �شعادة مرمي حممد 
�لتنمية  موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  �لرميثي 
�الأ���ش��ري��ة - يف كلمة يف ب��د�ي��ة �حل��ف��ل - 
حتيات �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
من  �ل��ف��ائ��زي��ن  جلميع  �شموها  وت��ه��اين 
�أف�����ر�د وف����رق ع��م��ل وم��وؤ���ش�����ش��ات د�عمة 
من  و�ملجتمع  و�الأ�شرة  �ل�شباب  لق�شايا 

خمتلف �لدول �لعربية �ل�شقيقة.

�ل�شيخة  �شمو  “برنامج  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
و�الإب�����د�ع  للتميز  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
�لعام  يف  �أط���ل���ق  �ل�����ذي   - �ملجتمعي” 
 - �الإمار�ت”  “�أم  بتوجيهات   2014
جمتمعي  ت��ك��رمي��ي  م�����ش��روع  �أول  ي��ع��د 
جو�ئز  وي�شم  ودول��ي��ا  و�إقليميا  حمليا 
تعمل حتت  و�ح��دة  �شموها يف منظومة 
�لتي  �الأ���ش��ري��ة  �لتنمية  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
لهذه  �مل�شتمر  �ل��ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  حت��ر���س 
�أن  �إىل  �ل��رم��ي��ث��ي  و�أ�����ش����ارت  �جل����و�ئ����ز. 
كبرية  �مل�شتقبلية  �ل��ربن��ام��ج  طموحات 
�شمو  �لربنامج  ر�عية  توجيهات  بحجم 
وبحجم  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة 
و��شرت�تيجياتها  �الإم����ار�ت  دول��ة  روؤي���ة 
�ل�شباب  يف  �ال���ش��ت��ث��م��ار  �إىل  �ل�����ش��اع��ي��ة 
ب���امل���ه���ار�ت و�مل����ع����ارف �لتي  وت���زوي���ده���م 
و�لعمل  �ملت�شارعة  للمتغري�ت  ت�شتجيب 
كي تكون �الإمار�ت �أف�شل دولة يف �لعامل 
عام  لقيامها  �مل��ئ��وي��ة  �ل���ذك���رى  ب��ح��ل��ول 

.2071
�ل��رم��ي��ث��ي - يف �خلتام  م���رمي  ووج��ه��ت 
موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س  �أع�����ش��اء  وبا�شم 
�لتنمية �الأ�شرية وروؤ�شاء و�أع�شاء �للجان 
�لعليا وجلان �لتحكيم وفرق �لتقييم - 

�شمو  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر  �آي��ات  �أ�شمى 
مبنا�شبة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�نتهاء �أعمال �لدورة �لر�بعة من جائزة 
�شموها لل�شباب �لعربي �لدولية و�نتهاء 
�أعمال �لدورة �لثانية من جائزة �شموها 
الأ���ش��رة �ل���د�ر. وق��د ف��از يف ج��ائ��زة �شمو 
لل�شباب  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة 
�لعربي �لدولية بدورتها �لر�بعة �شمن 
�ملبدع  كل من..  �لعربي  “ �ل�شباب  فئة 
فاطمة �لكعبي من �الإمار�ت عن م�شروع 
من  �لعبا�شي  وخ��ل��ود  �ل��ذك��ي  �ل���روب���وت 
نقل  و�شيلة  م�شروعها  ع��ن  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
لاألغام..  وكا�شفة  لاأوك�شجن  ناجتة 
جو�ئز  ث��اث  �الأردن  ن�شيب  ك��ان  فيما 
تاال حد�د عن م�شروعها  ح�شلت عليها 
�لعتوم  وحممد  توتر  غري  من  �لتعبري 
للحلول  ي���وت���ر  ����ش���رك���ة  م�������ش���روع  ع����ن 
�الإلكرتونية ويار� مرعي عن م�شروعها 
يف  �ملت�شربة  �لنفطية  �لبقع  ����ش��رتج��اع 

�لبحار و�ملحيطات.
�أم����ا يف ف��ئ��ة �مل�����ش��روع �ل��ع��رب��ي �مل��ب��دع “ 
موزيتيايزر  م�شروع  من  كل  ف��از  فقد 
من م�شر .. فيما   3D وم�شروع طابعة

فاز م�شروع ري�شايكلي من �الأردن.
وعلى �شعيد �ملوؤ�ش�شات �لر�عية لل�شباب 
�لعربي فازت كل من جامعة حممد بن 
فهد من �ل�شعودية ومدينة زويل للعلوم 
رعاية  ومركز  م�شر  من  و�لتكنولوجيا 
�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  – �ل��ق��ي��ادة  �الأح������د�ث 

�أبوظبي.
وق��د ج���اءت جميع ج��و�ئ��ز ج��ائ��زة �شمو 
ب��ن��ت م���ب���ارك الأ�شرة  ف��اط��م��ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�أ�شر  ن�شيب  من  �لثانية  بدورتها  �ل��د�ر 
�إم��ار�ت��ي��ة ح��ي��ث ف���ازت ع��ن ف��ئ��ة �الأ�شرة 
وعن  �أح��م��د  حممد  �إمي���ان  �لنموذجية 
فئة �الأ�شرة �لنا�شئة عائلة عبد�هلل عبيد 
دروي�س ونورة �إبر�هيم �لزعابي. ويف فئة 
فئتن  تت�شمن  �لتي  �ملتميزين  �الأف��ر�د 
فيها  وف���از  �الأزو�ج  ف��ئ��ة  ه��م��ا  فرعيتن 
عي�شى  �لكعبي وحمامة  مبارك  عبد�هلل 
�خلييلي وفئة �الأجد�د وفاز فيها �شعيد 

حممد �لكعبي وموزة �أحمد �إبر�هيم.
وعن فئة �ملبادر�ت �الجتماعية �لر�ئدة” 
ف���ازت ن���دى زه���ري �أب���و �الأدي����ب وجا�شم 
ف�����از يف فئة  ح����ن  �ل���زع���اب���ي يف  ع��ب��ي��د 
�ملوؤ�ش�شات �لد�عمة لق�شايا �الأ�شرة “ كل 
وموؤ�ش�شة  وكذلك  �ملفرق  م�شت�شفى  من 
�أما  و�ل���ق���در�ت  �مل��و�ه��ب  لتنمية  �رت��ق��اء 

�جلائزة �لثالثة فقد مت حجبها.
�لتنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر 
�ل�شيخة  �شمو  برنامج  �أطلقت  �الأ�شرية 
و�الإب�����د�ع  للتميز  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
�ملجتمعي �لذي ي�شرف على كل �جلو�ئز 
�الإم��ار�ت ومهمته  “�أم  ��شم  �لتي حتمل 
�لعمل على �إع��د�د خطط عمل للجو�ئز 
�لتي ي�شمها وهي “ جائزة �شمو �ل�شيخة 
فاطمة بنت مبارك الأ�شرة �لد�ر وجائزة 
�لعربي  لل�شباب  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  وجائزة  �لدولية 

بنت مبارك للمر�أة �لريا�شية.

مبنا�ضبة اختيار �ضموه ال�ضخ�ضية الداعمة لق�ضايا املجتمع 

حممد بن را�ضد يت�ضلم من حممد بن زايد )و�ضام اأم الإمارات(

حممد بن را�ضد:
القائد الناجح هو الذي يبقى دائما م�ضغول بق�ضايا املجتمع ويعمل على توفري احللول التي تكفل لأفراده �ضبل احلياة الكرمية 
الو�ضام يحمل دللت مهمة كتعبري عن ثقافة العطاء التي تعد امتدادا للقيم الأ�ضيلة التي اأ�ض�س لها املغفور له ال�ضيخ زايد 
)اأم الإمارات( تقدم دائما النموذج والقدوة يف الهتمام بالإن�ضان واحلر�س على اإيجاد مقومات تقدمه ورفعة �ضاأنه 
الإمارات مل ولن تدخر جهدا لتحقيق اأف�ضل نوعيات احلياة لكل من يعي�س على اأر�س الإمارات من مواطنني ومقيمني 

حممد بن زايد:
حممد بن را�ضد قائد ا�ضتثنائي قدم ومازال مبادرات وم�ضروعات اإن�ضانية وتنموية عمت اأرجاء العامل 
اخلري الذي تن�ضره الإمارات وتوؤمن به اإمنا هو نابع من اإميان وثقافة قادتها واأبنائها الربرة
ر�ضالة حممد بن را�ضد النبيلة للعامل نابعة من نهج الإمارات باأنها اأر�س للتعاي�س والت�ضامح واخلري لالإن�ضانية جمعاء
)اأم الإمارات( اأر�ضت دعائم العمل الإن�ضاين واملجتمعي ووظفته خلدمة الب�ضرية... و�ضتظل رمزا للعطاء وتفرده وجتدده
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شمو  ����ش���اح���ب  م����ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
�طلق  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
ز�يد،  ع��ام  مل��ب��ادرة  �لر�شمي  �ل�شعار 
�للجنة  �أع�������ش���اء  ب��ح�����ش��ور  وذل�����ك 
برئا�شة  ز�ي��د  لعام  �لعليا  �لوطنية 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن ز�ي����د �آل 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 

وزير �شوؤون �لرئا�شة .
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وك��ان 
�لدولة  رئي�س  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
 2018 �عتمد عام  حفظه �هلل، قد 
ليكون ع��ام ز�ي���د يف دول���ة �الإم���ار�ت 
للعطاء  ت��ك��رمي��اً  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�الإن�شاين و�لقيم �لنبيلة �لتي زرعها 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
�الأجيال  ق��ل��وب  يف  ث����ر�ه  �هلل  ط��ي��ب 

�ملتعاقبة.
�ل�شخ�شية  �ملُبتكر  �ل�شعار  ويعك�س 
ز�يد  �ل�شيخ  ل��ه  للمغفور  �ل��ق��ي��ادي��ة 
باعتباره قامة �إن�شانية لها ب�شماتها 
ن��و�ح��ي �حلياة  �خل��ال��دة يف خمتلف 
للوطن،  �شاخماً  ورم��ز�ً  وجماالتها، 
�إذ و�شع �لركائز �لتي مّكنت �لدولة 
�أن  و����ش��ت��ط��اع  و�ل��ت��ط��ور،  �لنمو  م��ن 
�ملنطقة،  يف  ف��ري��د�ً  من��وذج��اً  ُير�شي 
ج��ع��ل م���ن �الإم�������ار�ت وج��ه��ة عاملية 
�ملتقدمة،  �ل���دول  مب��ق��وم��ات  تتمتع 
و�ال�شتقر�ر،  �الأم����ن  ر�أ���ش��ه��ا  وع��ل��ى 
وذل������ك ع����رب م�������ش���اري���ع وم����ب����ادر�ت 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل �مل�شرق  ت��ر���ش��م  م���ا ز�ل����ت 

لاأجيال �حلالية و�لقادمة.

ز�يد”  “عام  �����ش����ع����ار  وي����ج���������ش����د 
ج�ّشدت  �لتي  �ال�شتثنائية  �ل�شمات 
 ، ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  �شخ�شية 
�الإن�شان  وبناء  و�الح��رت�م  كاحلكمة 

و�ال�شتد�مة.
معايل   .. �الط�������اق  ح���ف���ل  ح�����ش��ر 
�لقبي�شي  ع��ب��د�هلل  �أم����ل  �ل��دك��ت��ورة 
�الحتادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�شة 
حممد  ب��ن  ط��ح��ن��ون  �ل�شيخ  و���ش��م��و 
منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل 
ز�يد  بن  نهيان  �ل�شيخ  و�شمو  �لعن 
�أم���ن���اء  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة 
و�الإن�شانية  �خل����ريي����ة  ل���اأع���م���ال 
و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�ل�شيخ حامد  و�شمو  �لد�خلية  وزير 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل 
عهد �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ عمر بن 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 
نهيان لاأعمال �خلريية و�الإن�شانية 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د ب���ن ز�ي����د �آل 

موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان 
ز�يد �لعليا للرعاية �الإن�شانية وذوي 
�الإح���ت���ي���اج���ات �خل��ا���ش��ة وع����دد من 
�ل�شيوخ وكبار �مل�شوؤولن يف �لدولة.

�ل�شمو  �شاحب  قال  �ملنا�شبة  وبهذه 
�آل نهيان  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�لقائد  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
�ل�شيخ  �أن  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى 
“طّيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د 
�هلل ثر�ه” كان له �لب�شمة �الأبرز يف 
تاريخ �ملنطقة �حلديث و�أثر كبري يف 
تعزيز �الن�شجام �لد�خلي و�لتاحم 
�لو�حدة،  �الأم���ة  �أب��ن��اء  ب��ن  �لوطني 
�لتنمية  حت��ق��ي��ق  يف  ر�ئ������د�ً  ك����ان  �إذ 
وبحكمته  و�مل���������ش����او�ة،  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
جميع  على  ��شتثنائياً  ق��ائ��د�ً  �أ�شبح 
�لقدوة  ميّثل  ي��ز�ل  وال  �مل�شتويات، 
لتحقيق  دوم������اً  ب��ه��ا  ن��ق��ت��دي  �ل���ت���ي 

�الأف�شل لدولة �الإمار�ت.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و������ش����اف 
“�إن  ن��ه��ي��ان:  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
جتمع  فر�شة  �شيمّثل   2018 ع��ام 
باإرث  لاحتفاء  م��ع��اً  �ل��وط��ن  �أب��ن��اء 

ز�يد  �ل�شيخ  تعاىل  باإذنه  له  �ملغفور 
بن �شلطان �آل نهيان، �إذ ُيلقي “عام 
�لد�ئم  �الأث����ر  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ز�يد” 
�مللهمة  وق��ي��ادت��ه  وق��ي��م��ه،  ل��روؤي��ت��ه 

ك�شانع عاملي للتغيري.
ز�يد  �ل�شيخ  مي��ث��ل  ���ش��م��وه  و�أ����ش���اف 
للقيادة  منوذجاً  ثر�ه”  �هلل  “طّيب 
�حلكيمة و�لطموحة، ونحن نقتدي 
�ملو�قف  خ���ال  م��ن  �لنبيلة  بقيمه 
�الإن�شان  ز�ي�����د  ف��ي��ه��ا  جت���ّل���ى  �ل���ت���ي 
و�لقائد، ونّتبع مبادئه لن�شتمد منها 
�مل��ج��ت��م��ع و�لدولة  ي��ح��ت��اج��ه  ك��ل م��ا 
�لريادية  مكانتنا  على  للمحافظة 

على م�شتوى �لعامل.
ما�شون  �ن���ن���ا  �ىل  ����ش���م���وه  و�أ������ش�����ار 
بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لتنمية  عجلة  دف���ع  يف  �هلل  حفظه 
نحو �آف���اق ج��دي��دة.. وق����ادرون على 
باأهد�فها  �الإم����ار�ت  مئوية  حتقيق 
من  ذل��ك  يف  منطلقن  وبر�جمها.. 
و��شحة  وث���و�ب���ت  ر����ش��خ��ة  ع��ق��ي��دة 

ورثناها عن ز�يد.

و�أو�شح �شمّوه �أن عام 2018 ميلك 
معاٍن �شامية، الأنه ي�شادف �لذكرى 
�لو�لد  ز�ي����د،  �ل�شيخ  مل��ول��د  �مل��ئ��وي��ة 
�ل��ق��ائ��د وم��وؤ���ش�����س دول����ة �الإم������ار�ت 
و�ل�������ذي كانت  �مل����ّت����ح����دة،  �ل���ع���رب���ي���ة 
لنمو  �الأ�شا�س  حجر  وقيمه  مبادئه 

�لوطن و�ملو�طن و�زدهارهما.
و�ع������رب ���ش��م��وه ع���ن ت��ط��ل��ع��ه يف �ن 
ي��ج�����ش��د ع����ام ز�ي�����د وي��ع��ك�����س قيمه 
�الإن�شانية و�إرثه �لوطني من خال 
عن  تعرب  وبر�مج  م��ب��ادر�ت  �شياغة 
نهج هذ� �لقائد �لفذ.. نريده عاما 
�إ�شتثنائيا تقدير� للرجل �لذي غري 
جم��رى ح��ي��اة وط��ن و�أم���ة و�شيمثل 
وعرفان  وف���اء  ر���ش��ال��ة   2018 ع��ام 
�أجمع..  للعامل  �الم����ار�ت  قلب  م��ن 
نتحد ونوؤمن بها جميعا.. ندعو من 
و�أطيافة  مبكوناته  �ملجتمع  خالها 
�إىل �بر�ز دور ز�يد ومناقبه وماآثره 

و�إرثه حمليا و�قليميا ودوليا.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �ع���ت���رب  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ب��ن ز�ي����د  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  �ل��وزر�ء وزي��ر  رئي�س جمل�س 

�لوطنية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل��رئ��ا���ش��ة 
روؤية  �أن  ز�يد”،  “عام  ملبادرة  �لعليا 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
تر�شم  ت���ز�ل  ال  ثر�ه”  �هلل  “طّيب 
�لتي  �ل���ط���ري���ق  خ����ارط����ة  ل���ل���دول���ة 
يهتدي بها �جليل �حلايل و�الأجيال 
�لقادمة. و قال �شمو �ل�شيخ من�شور 
دولة  “متّثل  ن��ه��ي��ان:  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
ناجحاً  من��وذج��اً  �لعربية  �الإم����ار�ت 
وذلك  و�مل��ت��ط��ّورة،  �ملتقّدمة  للدولة 
�ل�شلبة  و�ملرتكز�ت  �الأُ�ش�س  بف�شل 
�ل�شيخ ز�يد  �ملغفور له  �لتي و�شعها 
تّدخر  ول��ن  ن��ه��ي��ان.  �آل  �شلطان  ب��ن 
بالتعاون  �لعليا،  �لوطنية  �للجنة 
يف  ج���ه���د�ً  �ملوؤ�ش�س”،  “مكتب  م���ع 
�ملخل�شة  �جلهود  على  �ل�شوء  �إلقاء 
للمغفور له يف بناء �لدولة، وتر�شيخ 
�الإم����ار�ت  لتكون  �الإن�����ش��ان��ي��ة  �لقيم 
�لدول  م��ن  لغريها  ُملهمة  جت��رب��ة 

ومنوذجاً للتفوق و�الإبد�ع«.
��شتخد�مات  على  �ال���ش��ر�ف  و�شيتم 
من  و�ع��ت��م��اده��ا  ز�يد”  “عام  �شعار 
�أن�شئ  و�ل����ذي  �مل��وؤ���ش�����س  مكتب  ِق��ب��ل 
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و�حلكومية  �ملحلية  �جل��ه��ات  وعلى 
و�الإع��ام��ي��ة م��ر�ج��ع��ة �مل��ك��ت��ب عند 
��شتخد�م �ل�شعار يف جميع �حلمات 
بدء�ً  �لعام،  بهذ�  �ملتعلقة  و�ملبادر�ت 

من �شهر يناير 2018.
“عام  خ��ال  �لعمل  تركيز  و�شيتم 
ز�يد” على حتقيق عدة �أهد�ف �أولها 
تثقيف �جلماهري �ملحلية و�الإقليمية 
و�لدولية و�إبر�ز مر�حل حياة �ل�شيخ 
ودوره  ثر�ه”  �هلل  “طيَّب  ز�ي������د 
وو�شع  �الإم�����ار�ت  دول���ة  تاأ�شي�س  يف 
�أ�ش�س نه�شتها �حلديثة و�إجناز�تها، 
�ل�شيخ  �شخ�شية  ت��خ��ل��ي��د  و�ل���ث���اين 
ز�ي����د وم��ب��ادئ��ه ك���و�ح���د م���ن �أعظم 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات �ل��ق��ي��ادي��ة �مل��ل��ه��م��ة يف 
�لعامل، و�لثالث تعزيز مكانة �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد عاملياً بو�شفه م�شدر�ً 
رموز  م��ن  ورم�����ز�ً  �ل��وط��ن��ي  للفخر 
�ل�شيخ  �إرث  تخليد  و�لر�بع  �لدولة، 
ز�ي�����د ع���رب م�������ش���روع���ات وم����ب����ادر�ت 
م�شتقبلية تتو�فق مع روؤيته وقيمه 
ز�يد”  “عام  م��ب��ادرة  �أ�ش�س  وتتمثل 

و�لتنمية  و�ال�شتد�مة،  �حلكمة،  يف 
�لب�شرية، و�الحرت�م.

وكانت وز�رة �شوؤون �لرئا�شة قد بّينت 
�ملبادر�ت  العتماد  �ملّتبعة  �خلطو�ت 
باملوؤ�ش�شات  �خل��ا���ش��ة  و�الأن�������ش���ط���ة 
�إذ  و�الأفر�د حتت �شعار “عام ز�يد”، 
ميكن لاأفر�د و�ملوؤ�ش�شات �حل�شول 
�لوطنية  �للجنة  م��ن  مو�فقة  على 
العتماد  ز�يد”  “عام  ملبادرة  �لعليا 
�خلا�شة  و�الأن���������ش����ط����ة  �مل������ب������ادر�ت 
“عام  �شمن  و�الأف�����ر�د  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات 

ز�يد«.
�لتابع  �ملوؤ�ش�س”،  “مكتب  ودع����ا 
لوز�رة �شوؤون �لرئا�شة و�مل�شوؤول عن 
�إد�رة وتنفيذ �ملبادر�ت �ال�شرت�تيجية 
�ملُعتمدة من قبل �لوز�رة و�ملُتعّلقة ب� 
�ملجتمع �الإمار�تي �إىل  “عام ز�يد”، 
�ملنا�شبة  ه���ذه  مب���ب���ادر�ت  �مل�����ش��ارك��ة 
�لوطنية �ملهمة، و�إىل تنظيم �الأفر�د 
يف  �خلريية  و�جلمعيات  و�ملوؤ�ش�شات 
تكرمياً  للمبادر�ت  �الإم���ار�ت  �أن��ح��اء 
الإرث �ل�شيخ ز�يد “طّيب �هلل ثر�ه”، 
�لدولة،  م��وؤ���ش�����س  ب�����ش��رية  و�ع���ت���ز�ز�ً 
تنري  ت��ز�ل  �لتي ال  بروؤيته  و�حتفاًء 

درب �الأمة.
“مكتب  ع����م����ل  ع����ل����ى  وُي�����������ش�����رف 
�لعليا  �لوطنية  �للجنة  �ملوؤ�ش�س” 
على  ت��ع��م��ل  �ل��ت��ي  ز�يد”،  “عام  ل���� 
�إبر�ز دور �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان “طّيب �هلل ثر�ه” يف تاأ�شي�س 
وبناء دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�إجناز�ته �ملحلية و�لعاملية، وتقدير 
مبادئ  م��ن  ج�����ّش��ده  وم��ا  �شخ�شيته 
وق��ي��م وح���ب ���ش��ع��ب��ه ل���ه، وك��ي��ف �أنه 
�لقيادية  �ل�شخ�شيات  �أح��دى  ميثل 

يف �لعامل، و�أكرها حكمة.

•• اأبوظبي-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و �شاحب �ل�شمو 
�لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�أهايل  �أقامه جمل�س  �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة حفل �ال�شتقبال �لذي 
الأبناء  �خل��ام�����س  �جل��م��اع��ي  �ل��ع��ر���س  مبنا�شبة  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لبطن 
�ملنا�شبة  بهذه  وذويهم  �لعر�شان  �شموهما  وهناأ   .. �لبطن  منطقة 

�ل�شعيدة متمنن للعر�شان حياة �شعيدة وهانئة.
و�شهد حفل �لعر�س �جلماعي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد 
�ل�شيخ حمد�ن  و�شمو  �الأعلى حاكم عجمان  �ملجل�س  �لنعيمي ع�شو 
�ل�شيخ حمد�ن  �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو  ر��شد  بن حممد بن 
�ل�شيخ  و�شمو  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعن و�شمو 
�آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  و�شمو  نهيان  �آل  حممد  بن  �شرور  �ل�شيخ 
�ل�شيخ  �أبوظبي و�شمو  �لتنفيذي الإم��ارة  �ملجل�س  نائب رئي�س  نهيان 
بن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان 
�شلطان �آل نهيان لاأعمال �خلريية و�الإن�شانية و�لفريق �شمو �ل�شيخ 

�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حامد  و�شمو  �لرئا�شة  �شوؤون  وزير 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  و�شمو  �أبوظبي  عهد  ويل  دي��و�ن 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ عمر  و�شمو  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون  وزي��ر �خلارجية 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
لاأعمال �خلريية و�الإن�شانية و�شمو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان 
وذوي  �الإن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�الإحتياجات �خلا�شة ومعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
�لت�شامح وعدد من �ل�شيوخ و�مل�شوؤولن يف �لدولة.. كان �شعادة جرب 
حممد غامن �ل�شويدي مدير عام ديو�ن ويل عهد �أبوظبي وعدد من 
�أعيان �ملنطقة يف ��شتقبال �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ وكبار �مل�شوؤولن يف 
�لدولة. من جانبهم عرب �لعر�شان و�أهاليهم عن فرحتهم و�شعادتهم 
بح�شور وم�شاركة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�ل�شيوخ  و�شمو  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
وتقديرهم  �شكرهم  مقدمن  �ملنا�شبة  بهذه  �حتفالهم  و  الأفر�حهم 
لهذه �للفتة �لكرمية من �شموهم. تخلل �حلفل �الأهازيج �لرت�ثية 

و�لفنون �ل�شعبية و�شط فرحة �أهايل �ملنطقة.

حممد بن را�ضد وحممد بن زايد يح�ضران حفل العر�س اجلماعي لأهايل منطقة البطني

احتفاًء مبئوية القائد املوؤ�ض�س..حممد بن زايد يطلق ال�ضعار الر�ضمي لعام زايد

•• دبي-وام:

ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��دم 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�جب �لعز�ء بوفاة 
�ملرحومة �شيخة �شعيد بن �شليمان حرم �ل�شيد 
م�شاء  �شموه  قام  فقد  �لغرير.  �أحمد  عبد�هلل 
�م�س ير�فقه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
�آل مكتوم ويل عهد دبي و�شعادة خليفة  ر��شد 

�لت�شريفات  د�ئ���رة  ع��ام  مدير  �شليمان  �شعيد 
يف  �ل��ع��ز�ء  جمل�س  ب��زي��ارة  دب��ي  يف  و�ل�شيافة 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ق��دم �شاحب  دب��ي حيث 
بن ر��شد �آل مكتوم �شادق عز�ئه ومو��شاته �إىل 
و�شامل  عامر  و�أجن��ال��ه��ا  وذوي��ه��ا  �لفقيدة  زوج 
وعز�ن و�أحمد و�شليمان ..ر�جيا �هلل جل وعا 
ويلهم  ور���ش��و�ن��ه  رحمته  بو��شع  يتغمدها  �ن 
�لعز�ء.  �ل�شرب وح�شن  و�أجنالها جميل  �أهلها 

�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.

حممد بن را�ضد يعزي بوفاة 
حرم عبداهلل اأحمد الغرير

3 اأيام اإجازة القطاع اخلا�س مبنا�ضبة املولد 
النبوي ويوم ال�ضهيد واليوم الوطني

•• دبي-وام:

�لقطاع  و�شركات  وموؤ�ش�شات  من�شاآت  يف  �لعاملن  �إج��ازة  تكون  �ن  و�لتوطن  �لب�شرية  �مل��و�رد  وز�رة  ق��ررت 
نوفمرب   30 من  �عتبار�  �لوطني  و�ليوم  �ل�شهيد  وي��وم  �ل�شريف  �لنبوي  �ملولد  ذك��رى  مبنا�شبة  �خلا�س 
�جلاري وحتى 2 دي�شمرب �ملقبل على �ن ي�شتاأنف �لعمل يوم 3 من �ل�شهر ذ�ته. جاء ذلك مبوجب تعميم 
وز�ري ��شدره معايل نا�شر بن ثاين �لهاملي وزير �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطن. ورفع معاليه ��شدق �لتهاين 
و�لتربيكات بهذه �ملنا�شبات �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
�ل��وزر�ء حاكم  �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  و�خيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
“رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى  دبي 
للقو�ت �مل�شلحة. وهناأ معاليه حكومة و�شعب دولة �الإمار�ت و�ملقيمن على �أر�شها بهذه �ملنا�شبات �شائا �هلل 

�أن يعيدها على دولتنا مبزيد من �لتقدم و�الزدهار وعلى �الأمتن �لعربية و�الإ�شامية بالعزة و�ملجد.

ويل عهد اأبوظبي:
ال�ضيخ زايد - طّيب اهلل ثراه - �ضانع عاملي للتغيري و�ضاحب الب�ضمة الأبرز يف تاريخ املنطقة احلديث

نقتدي بقيمه النبيلة ونّتبع مبادئه لن�ضتمد منها كل ما يحتاجه املجتمع والدولة 
ما�ضون بقيادة خليفة يف دفع عجلة التنمية نحو اآفاق جديدة.. وقادرون على حتقيق مئوية الإمارات باأهدافها وبراجمها
عام 2018 �ضيمّثل فر�ضة جتمع اأبناء الوطن معًا لالحتفاء باإرث املغفور له باإذنه تعاىل ال�ضيخ زايد 
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اأخبـار الإمـارات
“اأقدر” ت�ضت�ضيف ور�ضة عن دور جمعيات النفع العام يف تعزيز الرتبية الأخالقية

•• اأبوظبي - وام:

�أقدر  قمة  يف  �الإن��رتن��ت  خماطر  من  للحماية  �الإم���ار�ت  جمعية  ت�شارك 
�لعاملية باأبوظبي �لتي تقام حتت �شعار “تنمية �لعقول الزدهار �الأوطان” 
�لرتبية  تعزيز  يف  �لعام  �لنفع  جمعيات  دور  عن  عمل  ور�شة  خ��ال  من 
�الأخاقية لدى �لطاب و�إر�شادهم للطرق �ل�شليمة و�الآمنة ال�شتخد�م 
و�شائل �لتو��شل �الجتماعي. وقال �ملهند�س عادل �لكاف �لها�شمي ع�شو 
و�أحد  �الإن��رتن��ت  خماطر  م��ن  للحماية  �الإم����ار�ت  جمعية  �إد�رة  جمل�س 
�ملتحدثن يف قمة �أقدر �لعاملية �ن هذ� �حلدث �لذي ت�شت�شيفه �أبوظبي 
و�لذي  و�لعاملي  �الإقليمي  �مل�شتوين  على  نوعه  من  �الأول  يعترب  �شنويا 

ي�شهم يف حتقيق �الأهد�ف �لوطنية لدولة �الإمار�ت.

��شرت�تيجيات  بناء  �لعاملية حتر�س على  �أقدر  �ن قمة  �لها�شمي  و�أ�شاف 
بالطاب  �ملحدقة  و�ملخاطر  �لتحديات  من  للتوعية  وقائية  و�شيا�شات 
و�الت�شاالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  �أن  �إىل  م�شري�   .. و�ل�شباب  و�لن�سء 
�أ�شبحت �شرورة ت�شغل حيز� كبري� من حياتنا �ليومية، ومل تعد تقت�شر 
على فئة عمرية معينة، وحتولت �إىل عن�شر حيوي من عنا�شر �الإعام، 
�إ�شافة �إىل �أنها باتت �أد�ة تعليمية مهمة لاأطفال يف �ملد�ر�س، حيث يتم 
��شتخد�مها يف مناهج �لدولة �لدر��شية كو�شيلة تربوية معا�شرة، �إدر�كا 
من �ملوؤ�ش�شة �لتعليمية باأنها ت�شاعد على تنمية مهار�ت �الأطفال �لذهنية 
�إك�شابهم  �إىل  باالإ�شافة  و�لتحليل،  و�الب��ت��ك��ار  �الإب���د�ع  وق���درة  و�لعقلية 
�ننا  و�ملحيط م�شيفا  و�ملجتمع  �لبيئة  مع  �لتعامل  على  تعينهم  مهار�ت 
مع  ب�شهولة  ��شتخد�مها  على  �الأط��ف��ال  قبل  من  متز�يد�  �إق��ب��اال  ن�شهد 

باال�شتخد�م  �أطفالنا  وتوجيهه  متابعته  عن  �لعن  تغفل  ال  �أن  �شرورة 
�ل�شحيح لتعظيم �ال�شتفادة . من جهتها، قالت �لدكتورة جناء �لنقبي 
ع�شو جمل�س �إد�رة جمعية �الإمار�ت للحماية من خماطر �الإنرتنت ومدير 
�البتكار و�لتعليم �الإلكرتوين يف د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة �ن هذه �لور�شة 
تاأتي يف �إطار ��شرت�تيجيتنا �لهادفة �إىل متكن �ملجتمعات من �ال�شتخد�م 
�الآمن ل�شبكة �الإنرتنت وحماية �الأطفال من خماطرها، وتعزيز� للرتبية 
�الأخاقية لدى �لطاب �لتي تنبثق منها روؤية موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين 
�الإيجابية، وتكاتف جهودها من �أجل طفل �شليم ج�شديا وعقليا ونف�شيا”. 
و�كدت حر�س �جلمعية على رفع م�شتوى �لوعي حول �ال�شتخد�م �ل�شليم 
و�مل�شوؤول لاإنرتنت لدى �الأطفال و�الأهل ومقدمي �لرعاية. وت�شتعر�س 
�لنقبي خال ور�شة �لعمل �ليوم �آخر �لتوجهات �مل�شتقبلية الأطر حماية 

�الأطفال من �جلر�ئم �الإلكرتونية، وطرق �حلد من �ملخاطر و�النتهاكات 
وبالتايل  �إلكرتونيا،  و�ملر�هقن  �الأطفال  لها  يتعر�س  �لتي  و�لتهديد�ت 
حتقيق روؤية �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 2021 �لتي ت�شعى �إىل توفري بيئة 
�أكر �أمانا لاأطفال يف �لعامل. كما �شتتطرق �لور�شة �إىل �لدور �لرئي�شي 
�لذي تلعبه �ملوؤ�ش�شات من �لقطاعن �لعام و�خلا�س و�ملجموعات و�الأفر�د، 
من خال تقدمي �مل�شورة و�لن�شح و�الإر�شاد �إ�شافة �إىل �لقو�نن �ل�شادرة 
و�لكر�هية  �لتمييز  و�شد  �الإلكرتونية  �جل��ر�ئ��م  ع��ن  �الإم����ار�ت  دول��ة  يف 
��شتبيان  �شيتم توزيع  �لطفل و�حلفاظ على حقوقه كما  وقانون حماية 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  ����ش��ت��خ��د�م  يف  �آر�ئ��ه��م  و  خربتهم  ملعرفة  للحا�شرين 
لاأطفال حلمايتهم من  �الآمنة  �لطرق  مناق�شة  ف�شا عن  �الجتماعي 

�الإ�شر�ر �ل�شلبية �ملرتتبة عند �شوء ��شتخد�م �الإنرتنت.

الإمارات جتدد تعهدها مبوا�ضلة تقدمي الدعم الإن�ضاين والإمنائي اإىل اأفغان�ضتان
•• نيويورك-وام:

�لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  ت��ع��ه��دت 
�ملتحدة مبو��شلة �لتز�مها بتقدمي 
�ل��دع��م �الإن�����ش��اين و�الإمن��ائ��ي �إىل 
�أفغان�شتان، �شو�ء يف �طار �لتعاون 
�ل�شركاء  مع  �مل�شرتك  �أو  �لثنائي 
�ل���دول���ي���ن �الأخ�����ري�����ن د�ع����ي����ة يف 
�إىل  �ل��دويل  نف�س �لوقت �ملجتمع 
م�شاعدة  �إىل  �لهادف  دوره  تعزيز 
�أو�شاعه  معاجلة  على  �لبلد  ه��ذ� 
�الأم��ن��ي��ة مب��ا يف ذل��ك دع��م قو�ته 
�الأمنية و�إعانته على �إمتام عملية 
�القت�شادية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل�����ش��ام 

و�لب�شرية يف ربوعه.
ج����اء ذل����ك خ����ال �ل���ب���ي���ان �ل���ذي 
�أدل���ت ب��ه ���ش��ع��ادة الن��ا زك��ي ن�شيبة 
�الإمار�ت  لدولة  �لد�ئمة  �ملندوبة 
�الول،  �أم�س  �ملتحدة  �الأمم  ل��دى 
�أم������ام �الج���ت���م���اع �خل���ا����س �ل���ذي 
لاأمم  �ل��ع��ام��ة  �جلمعية  ع��ق��دت��ه 
�ملتحدة حول �حلالة يف �أفغان�شتان 
و�لذى رحبت يف م�شتهله باعتماد 
�جلمعية �لعامة لقر�رها �ل�شنوي 

�ملتعلق باحلالة يف �أفغان�شتان.
ك��م��ا ���ش��ددت ع��ل��ى �أه��م��ي��ة حتقيق 
�أفغان�شتان  �ل�شام و�ال�شتقر�ر يف 
ع��ل��ى �مل����دى �ل��ط��وي��ل وذل����ك من 

بنتائجه  يعك�س  ومب��ا  بادهم،  يف 
�الإي����ج����اب����ي����ة ب�����اجت�����اه �حل����ف����اظ 
�ملنطقة  و�����ش���ت���ق���ر�ر  �أم������ن  ع���ل���ى 
ذلك  على  مثاال  و�أعطت  برمتها. 
م�شاركتها بقو�ت �إمار�تية يف بعثة 
�لقوة �لدولية للم�شاعدة �الأمنية 
 ،2003 ع��ام  منذ  �أفغان�شتان  يف 
للحكومة  م���ن���ه���ا  دع����م����ا  وذل�������ك 
�ل�شرعية يف �أفغان�شتان ول�شركائنا 

يف حلف �لناتو.
�أي�شا ببيان �لدكتور عبد  ورحبت 
�هلل �لرئي�س �لتنفيذي الأفغان�شتان 
�أكد خاله  و�لذي  �الجتماع  �أمام 
ت�شكل  �الإره�����اب  ه��زمي��ة  �أن  ع��ل��ى 
�ال�شرت�تيجية  يف  �ل��ز�وي��ة  حجر 
�الأمنية لباده، وقالت »�إننا نوؤمن 
معا باأن مكافحة �الإرهاب بجميع 
�أ�شكاله هي �أبلغ من �أي ت�شريحات 
نتفق  �أن  ع��ل��ي��ن��ا  وي���ح���ب  ت����ق����ال. 
ع��ل��ى ����ش���رورة حم���ارب���ة �الإره�����اب 
�إرهاب  �أنو�عه، فا يوجد  بجميع 
ونوهت  �����ش����يء«.  و�إره���������اب  ج���ي���د 
�إىل م���ا ق��دم��ت��ه دول�����ة �الإم������ار�ت 
�ملا�شي  �ل���ق���رن  ���ش��ب��ع��ي��ن��ات  م��ن��ذ 
خ�ش�شت  �إمنائية  م�شاعد�ت  من 
ودع�����م �جلهود  �الإع����م����ار  الإع������ادة 
�المن��ائ��ي��ة و�الإن�����ش��ان��ي��ة يف جميع 
باأن  مو�شحة  �أفغان�شتان،  �أن��ح��اء 

����ش��ت�����ش��ه��اد ج��م��ع��ة �ل��ك��ع��ب��ي �شفري 
باالإ�شافة  ك���اب���ول،  ل���دى  �ل���دول���ة 
زمائه  م��ن  �أخ���ري���ن  خ��م�����س  �إىل 
�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ن �الإم����ار�ت����ي����ن، 
�أفغانيا،  ع�شر  �إح���دى  ج��ان��ب  �إىل 
كبري  ع��دد  باإ�شابة  �أي�شا  وت�شبب 

من �الأ�شخا�س �الآخرين.
�أن���ن���ا ل�شنا  ن��ع��ل��م  »ن���ح���ن  وق���ال���ت 
�إز�ء  وح���دن���ا م���ن ي�����ش��ع��ر ب��ال��ق��ل��ق 
ه��ذ� �ل��و���ش��ع. ف��ال��والي��ات �ملتحدة 
�الأم����ري����ك����ي����ة وع���������ش����ر�ت �ل������دول 
بفعالية  ي���ت�������ش���دون  �الأخ����������رى 
�أفغان�شتان منذ  النعد�م �الأمن يف 
�ل�شياق  و�أ�شادت يف هذ�   . �شنو�ت« 
�لواليات  تبذلها  �ل��ت��ي  ب��اجل��ه��ود 
�مل���ت���ح���دة �الأم���ري���ك���ي���ة و�الحت������اد 
�الأوروبي و�ل�شركاء يف حلف �لناتو 
و�آخ��رون من �أجل �إح��ال �ل�شام 
ودعم  �لبلد،  ه��ذ�  و�ال���ش��ت��ق��ر�ر يف 
وهياكله  موؤ�ش�شاته  ب��ن��اء  و�إع����ادة 

�الأ�شا�شية.
ورح�����������ب�����������ت ب�������������ش������ك������ل خ������ا�������س 
�لتي  �جلريئة«  »باال�شرت�تيجية 
�الأمريكية  �الإد�رة  �ن��ت��ه��ج��ت��ه��ا 
�لازم  �ل��زخ��م  مبوجبها  وج���ددت 
ل��ل��ت�����ش��دي ل��ل��ح��ال��ة �الأم���ن���ي���ة يف 
�لطريق  ور����ش���م���ت  �أف���غ���ان�������ش���ت���ان 
ال����ش���ت���م���ر�ر م�������ش���ارك���ة �ل����والي����ات 

خال عملية �شام �شاملة بقيادة 
�ل�شدد  ه��ذ�  يف  م�شيدة  �أف��غ��ان��ي��ة، 
بالدور �لهام �لذي يبذله كل من 
�ل���ع���ام ومم��ث��ل��ه �خلا�س  �الأم������ن 
�مل���ت���ح���دة يف  �الأمم  ب��ع��ث��ة  رئ��ي�����س 
�أج������ل حت�شن  م����ن  �أف���غ���ان�������ش���ت���ان 
�الت�شاق و�لتن�شيق �لدويل �لد�عم 
ل��ه��ذه �ل��ع��م��ل��ي��ة، م���وؤك���دة ع��ل��ى �أن 
ح�شد �جلهود �لد�عمة لهذ� �لبلد 
يعد �ل�شبيل �الأف�شل خللق م�شار 
�آم����ن وم�����ش��ت��د�م ي�����ش��م��ن حتقيق 
ت��ن��م��ي��ة ���ش��ام��ل��ة وط���وي���ل���ة �الأم����د 

جلميع �أفر�د �ل�شعب �الأفغاين.
و�أع����رب����ت ن�����ش��ي��ب��ة ع���ن ق��ل��ق دولة 
�الإم�����ار�ت �ل��ب��ال��غ جت���اه �الأح����د�ث 
�ملاأ�شاوية �لتي �شهدتها �أفغان�شتان 
خال �ل�شنو�ت �الأخرية و�ملتمثلة 
�الإرهابية  �لهجمات  ع��دد  ب��زي��ادة 
�مل�����ش��ت��ه��دف��ة ل��ل��م��دن��ي��ن وق�����و�ت 
�أن  �إىل  م�شرية  �لوطنية،  �الأم���ن 
و�ل�شعب  �الأف���غ���ان���ي���ة  �حل���ك���وم���ة 
�الأف�������غ�������اين ي����ق����ف����ان ع����ل����ى خط 
�لعاملية �شد  �حل��رب  �مل��و�ج��ه��ة يف 

�الإرهاب و�لتطرف.
وذك���������رت ب���ال�������ش���رر �ل�������ذي حلق 
دول��ة �الإم����ار�ت م��ن ج��ر�ء �إحدى 
�ل��ه��ج��م��ات �ل��ع��ن��ي��ف��ة �ل��ت��ي وقعت 
و�أ�شفرت عن  �لعام  ه��ذ�  �أو�ئ���ل  يف 

حت�شن  يف  �الأم���ري���ك���ي���ة  �مل��ت��ح��دة 
�الأو�شاع على �الأر�س.

�ل�شوء  ن�شيبة  �ل�����ش��ف��رية  و�أل��ق��ت 
�أفغان�شتان  يف  �لعام  �لو�شع  على 
وب���ال���رغ���م من  �أن�����ه  �إىل  م�����ش��رية 
مت  �لتي  �لكبري  �اليجابي  �لتقدم 
�إحر�زه على �ل�شاحة �الأفغانية، �إال 
يف  و�ال�شتقر�ر  �ل�شام  طريق  �أن 
�لبلد ال يز�ل طويا و�شاقا،  هذ� 
وي��ت��ط��ل��ب م���ن �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل 
�مل��ا���ش��ي، حيث  �أخ���ط���اء  ي��ك��رر  �أال 
عن  و�ل��ت��خ��ل��ي  �الن�������ش���ح���اب  �أدى 
�ملتطرفن  متكن  �إىل  �أفغان�شتان 

من �ال�شتياء على �أر��شيه.
دعوتها  �ل�������ش���دد  ب���ه���ذ�  ووج���ه���ت 
للمجتمع �لدويل ملو��شلة معاجلة 
�أفغان�شتان،  يف  �الأمنية  �الأو���ش��اع 
وت���ق���دمي �ل���دع���م مل�����ش��اع��ي �إجن����اح 
�جلهود  وتكثيف  �ل�شام،  عملية 
�لدعمة للقو�ت �الأمنية �الأفغانية، 
�القت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وت�����ش��ج��ي��ع 

و�لب�شرية.
ن�شيبة  �ل�شفرية  ��شتعر�شت  كما 
ج��ان��ب��ا م��ن �جل��ه��ود �ل��ت��ي بذلتها 
�مل�شتوين  ع��ل��ى  �الإم�������ار�ت  دول����ة 
�لثنائي و�لدويل من �أجل حت�شن 
وحتقيق  �الأف��غ��اين  �ل�شعب  ح��ي��اة 
�ل�����ش��ام و�ال���ش��ت��ق��ر�ر و�الزده�����ار 

خو�شت  بوالية  نهيان  �آل  �شلطان 
�لطب  ل��ت��دري�����س  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف 
و�لهند�شة و�لتكنولوجيا و�لقانون 
�لتخ�ش�شات  م������ن  وغ������ريه������ا 
�الأخ������رى، ك��م��ا ق��ام��ت �أي�����ش��ا ويف 
�إ�شر�ك  الأه��م��ي��ة  �إدر�ك����ه����ا  �إط�����ار 
�لقادة �لدينين يف غر�س وتر�شيخ 
قيم �ل�شام و�لت�شامح و�لتعددية، 
�إمام  �أل��ف   20 يقارب  بتدريب ما 
و�لتوعية  �لت�شامح  لن�شر  �أفغاين 
�الإ�شام،  يف  �لو�شطية  قيم  ح��ول 
�أ�شباب �لفرقة  �إز�ل��ة  و�لعمل على 
�ل�شام،  وت���ع���زي���ز  و�الخ�����ت�����اف، 
وت�����ش��ج��ي��ع �مل�����ش��ارك��ة �ل�����ش��ام��ل��ة يف 
�لباد. و�ختتمت �شعادة �ل�شفرية 
�أهمية  على  م�شددة  بيانها  ن�شيبة 
�الأ�شا�شي  �ل��دور  بتعزيز  �الهتمام 

قيمتها  جت���اوزت  �مل�شاعد�ت  ه��ذه 
الفتة  دوالر،  م��ل��ي��ون   680 �ل����� 
كم�شروع  �مل�شاريع  ه��ذه  �أب���رز  �ىل 
�ملجتمعية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �الإ����ش���ك���ان 
�إعادة  يف ك��اب��ول، و�أي�����ش��ا م�����ش��روع 
بالتعاون  �شريف  مز�ر  مطار  بناء 
�أخ����رى، وكذلك  �أمل��ان��ي��ا ودول  م��ع 
�ل�شريع  �لطريق  حت�شن  م�شروع 
�ملرور  �شريان  يعد  �ل��ذي   611
وذل������ك  �ل������ب������اد  �ل����رئ����ي���������ش����ي يف 
�ملتحدة.  �ململكة  م��ع  ب��اال���ش��رت�ك 
باأهمية  و�إميانا منها  باأنه  وذكرت 
بناء  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�ل�شابة،  لاأجيال  و�ع��د  م�شتقبل 
من  �ملت�شررة  �ملناطق  يف  وخا�شة 
�ل��ن��ز�ع��ات، ق��ام��ت دول���ة �الإم����ار�ت 
ز�ي���د بن  �ل�شيخ  ب��اف��ت��ت��اح ج��ام��ع��ة 

�إر�شاء  �لذي تلعبه �ملر�أة يف جمال 
�أفغان�شتان،  يف  و�الأم�����ن  �ل�����ش��ام 
قر�ر  يف  �ل���و�ردة  للمبادئ  ��شتناد� 
 1325 رق������م  �الأم���������ن  جم���ل�������س 
ذ�ت  �لاحقة  �الأخ��رى  و�لقر�ر�ت 
و�ل�شام  �مل�����ر�أة  �ل�����ش��ل��ة مب�����ش��األ��ة 
و�الأم��������ن، و�ل���ت���ي ت�����ش��ك��ل �الإط�����ار 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ل��ع��م��ل��ي��ة �إدم������اج �مل����ر�أة 
م�شتد�مة  جم��ت��م��ع��ات  ب���ن���اء  يف 
و�شاملة للجميع، م�شتعر�شة بهذ� 
قامت  �لتي  �مل�شاريع  �خل�شو�س 
بهدف  �الإم����ار�ت  دول���ة  بتنفيذها 
�ملجتمع  يف  �مل�����ر�أة  و���ش��ع  حت�شن 
م�شاريع  ذل���ك  �الأف���غ���اين، مب��ا يف 
الأعمال  و�ل��ن�����ش��اء  �الأ���ش��ر  متليك 
تهدف  �شغرية  وجت��اري��ة  �منائية 

�إىل متكينهن من �إعالة �أ�شرهن.

حمدان بن زايد يجدد التزام الإمارات مب�ضوؤوليتها الإن�ضانية جتاه املتاأثرين يف ال�ضومال
•• ابوظبي-وام: 

جدد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 
رئي�س هيئة �لهال �الأحمر �الإمار�تي �لتز�م �الإمار�ت مب�شوؤولياتها �الإن�شانية 
جتاه �ملتاأثرين من �الأو�شاع يف �ل�شومال ، بناء على توجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 

عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
وقال �شموه �إن دولة �الإمار�ت لن تدخر و�شعا يف �شبيل تقدمي كل ما من �شاأنه 
�أن يحد من تد�عيات �الأحد�ث �جلارية هناك على حياة �ل�شعب �ل�شومايل 
�ل�شومال يو�جه حتديات كبرية تتطلب  �لو�شع يف  �أن  ، موؤكد� �شموه على 
من  للحد  �الإن�شانية  �جلهود  وت�شافر  �مل�شاندة  و  �لدعم  من  �ملزيد  تقدمي 

وطاأة �ملعاناة عن كاهل �لنازحن و �ملت�شررين .
وقال �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد يف ت�شريح مبنا�شبة �إ�شد�ر هيئة �لهال 
�الأحمر تقرير� يت�شمن جهوده �الإن�شانية و�لتنموية خال �أكر من عقدين 
من  �لعديد  تنفيذ  �شت�شهد  �لقادمة  �ملرحلة  �إن  �ل�شومالية  �ل�شاحة  على 
�لرب�مج و �مل�شاريع �لتي يتم تقدميها وفقا لاحتياجات �لفعلية للمتاأثرين 
جتد  �ل�شومال  يف  وحتركاتها  �لهيئة  جهود  �إن  �شموه  موؤكد�  �ل�شومال  يف 

�لدعم و �مل�شاندة من قيادة �لدولة �لر�شيدة �لتي تويل عملية تخفيف معاناة 
بجانبهم  �ل��وق��وف  و  �الإن�شانية  ظروفهم  وحت�شن  �ل�شومالين  �الأ���ش��ق��اء 
�هتماما كبري� . ونوه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان �إىل �أن �لهيئة 
�ملا�شي  �لقرن  ت�شعينيات  مطلع  منذ  �ل�شومالية  �ل�شاحة  على  بقوة  تعمل 
مل�شاندة �ملتاأثرين على جتاوز ظروف �الإن�شانية عرب بر�جمها �ملمتدة جلميع 
�ل�شكان هناك . و�أ�شاف �شموه : تعترب هيئتنا �لوطنية من �أو�ئل �ملنظمات 
توجيهات  بف�شل  وذلك  �ل�شومالية  �ل�شاحة  على  تو�جدت  �لتي  �الإن�شانية 
خطورة  ��شتقر�ء  من  �لثاقبة  بروؤيتها  متكنت  �لتي  �لر�شيدة  �لدولة  قيادة 
�الأو�شاع على �الإن�شان يف �ل�شومال و �لذي ظل يكابد �شظف �لعي�س وق�شوة 
و�لنز�عات  و�الأزم���ات  و�ملجاعات  و�لت�شحر  �جلفاف  ك��و�رث  ب�شبب  �حلياة 

�مل�شلحة.
وقال �شموه �إن هيئة �لهال �الأحمر �الإمار�تي قادت خال �ل�شنو�ت �ملا�شية 
حمات متتالية ملكافحة �جلوع و�لفقر يف دول �لقرن �الأفريقي يف مقدمتها 
�ل�شومال ، وذلك �نطاقا من م�شوؤوليتها �الإن�شانية جتاه �ل�شعوب �الأفريقية 
�لتي عانت مر�رة �لتهمي�س و �حلرمان ، م�شري� �إىل �أن تلك �حلمات عملت 
على تعزيز قدرة �ملتاأثرين على مو�جهة ظروفهم �لر�هنة ، و�شاهمت ب�شكل 

كبري يف حت�شن حياتهم.
�مل�شاريع  تنفيذ  ع��رب  �ل�شومال  يف  وج��وده��ا  ع��ززت  �لهيئة  �أن  �شموه  و�أك���د 
�لتنموية �لتي تنه�س مب�شتوى �خلدمات �الأ�شا�شية يف �ملجاالت �ل�شحية و 

و�أن  خا�شة  لل�شرب  �ل�شاحلة  �ملياه  توفري  وم�شاريع  �خلدمية  و  �لتعليمية 
�ل�شومال مرت بفرت�ت طويلة من �لقحط و�جلفاف و�لت�شحر مما فاقم 
من ق�شية �لنزوح د�خليا و�لهجرة �إىل �لدول �ملجاورة �لتي تو�جه �أي�شا نف�س 
�مل�شري . و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان �أن �لهيئة تعمل بقوة 
و�شط �ملخيمات وجتمعات �لنازحن �لفارين من بوؤر �لنز�ع وكو�رث �لطبيعة 
لتح�شن و�قع �حلياة ل�شكانها �لذين يو�جهون ظروفا �أقل ما تو�شف باأنها 
ماأ�شاوية. ويف �ملجال �ل�شحي �أ�شار �شموه �إىل �أن �لهيئة �أقامت �لعديد من 
 ، للنازحن  �ل�شحية  �الأو���ش��اع  حت�شن  يف  �شاهمت  �لتي  �مليد�نية  �لعياد�ت 
وحفرت مئات �الآب��ار لتوفري �ملياه �لتي هي ع�شب �حلياة ، كما �شاهمت يف 
مثل  يف  تنجم  قد  �لتي  و�الأوبئة  �الأمر��س  لتفادي  �لبيئة  �إ�شحاح  عمليات 
هذه �لظروف. و�شدد �شموه على �أهمية �لدور �لذي ي�شطلع به �خلريون و 
�ملتربعون يف �لدولة على �ل�شاحة �ل�شومالية عرب �لهال �الأحمر م�شيفا �ن 
هذه �مل�شاريع ما كان لها �أن ترى �لنور وينعم بها �الأ�شقاء يف �ل�شومال لوال 
�لدعم �ل�شخي �لذي يقدمه �ملح�شنون الإخو�نهم يف �الإن�شانية �لذين �شاءت 
�أقد�رهم �أن يتعر�شو� لهذه �لنكبات و �ملحن ، معربا �شموه عن تقدير �لهيئة 

لهذه �جلهود �لتي تعزز دور �لدولة �لر�ئد يف �شاحات �لعطاء �الإن�شاين.
هيئة  نفذتها  �لتي  �لتنموية  �مل�شاريع  و  �الإن�شانية  �ل��رب�م��ج  قيمة  بلغت  و 
�جلاري  �لعام  وحتى   1993 من  �لفرتة  يف  �ل�شومال  يف  �الأح��م��ر  �لهال 
تكلفة  ت�شمنت   ، درهما   692 و  �ألفا   573 و  مليونا   -350  2017

درهما   691 و  �ألفا   446 و  مليونا   124 بلغت  �لتي  �الإغاثية  �لعمليات 
 296 و  �ألفا   619 و  مليونا   82 بقيمة  �لتنموية  و  �الإن�شائية  و�مل�شاريع 
درهما، �إىل جانب �مل�شاريع �ملو�شمية �لتي بلغت تكلفتها 20 مليونا و 520 
�ألفا و 303 در�هم ، وبر�مج كفالة �الأيتام بقيمة 80 مليونا و 122 �ألفا و 
490 درهما ، و �مل�شاعد�ت �ملقطوعة بتكلفة بلغت 10 ماين و 764 �ألفا 
و 912 درهما ، �إ�شافة �إىل 32 مليونا و 100 �ألف درهم مت ر�شدها لعدد 
من �مل�شاريع �لتنموية يجري تنفيذها حاليا يف عدد من �ملجاالت �حليوية 

�شمن حملة »الأجلك يا �شومال« �لتي �أطلقتها �لهيئة موؤخر� .
�إىل ذلك تتو��شل مبادر�ت �لهال �الأحمر �لتنموية يف �ل�شومال ، وجتري 
يف  �ملقرتحة  �لتنموية  �مل�شاريع  م��ن  �الأوىل  �ملرحلة  تنفيذ  عمليات  حاليا 
 ، �مل��ج��االت �حليوية  �ل�شومال مبنا�شبة ع��ام �خل��ري �الإم��ار�ت��ي يف ع��دد من 
 5 بقيمة  جت��اري��ة  �شوقا  و  وم�شجد�  �شكنية  وح��دة   100 �إن�شاء  وتت�شمن 
ماين و 700 �ألف درهم ، و�إن�شاء 3 �شدود على جماري �ل�شيول لتجميع 
مياه �الأمطار و��شتغالها خال فرت�ت �جلفاف بتكلفة 4 ماين و 400 
�ألف درهم ، �إ�شافة �إىل حفر 20 بئر� �رتو�زيا بقيمة 10 ماين و 600 
�ألف درهم ، و�إن�شاء د�رين لاأيتام بتكلفة تبلغ مليونن و 800 �ألف درهم ، 
و�إن�شاء 3 مز�رع �أعاف لرتبية �ملو��شي بقيمة 3 ماين و 600 �ألف درهم 
، �إىل جانب توفري م�شتلزمات طبية للتطعيم �شد �الأمر��س و �الأوبئة بقيمة 

درهم. ماين   5

عدد من اجلرحى اليمنيني يعودون اإىل عدن بعد رحلة عالج ناجحة يف الهند على نفقة الإمارات
•• عدن -وام: 

�ل��ع��اج يف  �إىل ع��دن �م�����س ع��دد م��ن �جل��رح��ى �ليمنين بعد تلقي  ع��اد 
م�شت�شفيات �لهند على نفقة �لهال �الأحمر �الإمار�تي تنفيذ� لتوجيهات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل«  »رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 

منطقة �لظفرة رئي�س هيئة �لهال �الأحمر �الإمار�تي.
�الإمار�ت  لدولة  �الأخوية  �لوقفة  ومر�فقوهم  �لعائدون  �جلرحى  وثمن 

�لعربية �ملتحدة �إىل جانبهم وما قدمته لهم حتى يعودو� ملمار�شة حياتهم 
جمدد� مفعمن باالأمل يف غد �أف�شل .

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�ل��ع��رف��ان  �ل�شكر  �آي���ات  �أ���ش��م��ى  موجهن   ..
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« �لذي عك�شت وتعك�س 
بال�شعب  و�شعبا  وح��ك��وم��ة  ق��ي��ادة  �الإم����ار�ت  �ه��ت��م��ام  �ل��ك��رمي��ة  توجيهاته 

�ليمني.
كما �أعربو� عن �شكرهم وتقديرهم لهيئة �لهال �الأحمر �الإمار�تي على 
�أو�شاع �ليمنين و�لتخفيف من  جهودها �لتي بذلتها وتبذلها لتح�شن 

معاناتهم.
�لكرمية  �الإن�شانية  باللفتة  �لدولة  نفقة  على  �لعاج  تلقيهم  وو�شفو� 
لاإمار�ت وقيادتها �لر�شيدة د�عن �ملوىل عز وجل �أن يدمي على �لباد 

نعمة �الأمن و�ال�شتقر�ر.
وتاأتي عودة هذه �ملجموعة من �جلرحى �ليمنين �إىل بادهم بعد رحلة 
عاج ناجحة يف �لوقت �لذي يتلقى فيه ما تبقى منهم �لرعاية �ملكثفة 

لتح�شن �أو�شاعهم �ل�شحية.
وياأتي �لتكفل بعاج هوؤالء �جلرحى يف �إطار �لدعم �ملتو��شل �لذي تقدمه 
و�لوقوف  معاناتهم  م��ن  للتخفيف  �ليمن  يف  لاأ�شقاء  �الإم����ار�ت  دول��ة 
�حلرب  ج���ر�ء  يو�جهونها  �ل��ت��ي  �ل�شعبة  �ل��ظ��روف  ظ��ل  يف  جانبهم  �إىل 

و�النتهاكات �ملتو��شلة �لتي ت�شنها �مليلي�شا �حلوثية �النقابية �شدهم.
وتقوم دولة �الإمار�ت بدورها جتاه �ل�شعوب �ل�شقيقة و�ل�شديقة �نطاقا 
ق�شية  ر�أ�شها  وعلى  �الإن�شانية  �لق�شايا  مبختلف  �لد�ئم  �هتمامها  من 

�ملر�شى �جلرحى و�مل�شابن.

»اأبوظبي  متويالت  درهم  مليار   80
للتنمية« يف 84 دولة حول العامل

•• اأبوظبي-وام: 

للتنمية  �أبوظبي  �شندوق  ك�شف 
تاأ�شي�شه يف  م��ن��ذ  ���ش��اه��م  �ن���ه  ع��ن 
تقدمي متويات بقيمة 80 مليار 
�شمن  م�����ش��روع��ات  لتنفيذ  دره���م 
�أه���م �ل��ق��ط��اع��ات �الأ���ش��ا���ش��ي��ة �لتي 
وتقدمها  �ملجتمعات  بحياة  تعنى 
�ل����ع����امل يف  ح�����ول  دول������ة   84 يف 
�طار ر�شالة دولة �الإم��ار�ت، فيما 
�لنامية  �ل���دول  مب�شاعدة  يتعلق 
�القت�شادية  �لتنمية  على حتقيق 

و�الجتماعية.
تعريفية  ن�������دوة  يف  ذل������ك  ج������اء 
�لعربية  �الإم���ار�ت  جامعة  لطلبة 
�لتعريف  �إىل  ت��ط��رق��ت  �مل��ت��ح��دة 
بن�شاط �ل�شندوق �لتنموي و�أبرز 
�إجن���از�ت���ه يف مت��وي��ل �مل�����ش��اري��ع يف 
تاأثريها  وم��دى  �لنامية،  �ل���دول 
�الجتماعية  �ل���ق���ط���اع���ات  ع���ل���ى 
و�الق���ت�������ش���ادي���ة يف ت��ل��ك �ل�����دول. 
�شل�شلة  �إط�����ار  يف  �ل���ن���دوة  وت���اأت���ي 
�لتي  �لتعريفية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
للجامعات  �ل�����ش��ن��دوق  ي��ق��دم��ه��ا 
�حلكومية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�ل���ك���ل���ي���ات 

و�خلا�شة.
�لندوة  خ���ال  �ل��ط��ل��ب��ة  و����ش��ت��م��ع 
�شعيد  �ملهند�س  �إىل عر�س قدمه 
�ملالية  �الإد�رة  م��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري 
�لبلو�شي  وفاطمة  �ل�شندوق  يف 
حيث   ، و�الت�شال  �الإع���ام  مدير 
غ���اي���ات  �إىل  ف���ي���ه  �ل����ت����ط����رق  مت 
ور�شالته  �ل�������ش���ن���دوق  و�أه��������د�ف 
وم�����ش��ريت��ه �ل��ت��ن��م��وي��ة م��ن��ذ عهد 

�لتاأ�شي�س.
فاطمة  �أ�شارت  �لندوة،  بد�ية  ويف 
رو�بط  ع��دة  وج��ود  �إىل  �لبلو�شي 
�شندوق  ب����ن  جت���م���ع  م�����ش��رتك��ة 
�أب�����وظ�����ب�����ي ل���ل���ت���ن���م���ي���ة وج���ام���ع���ة 
تاأ�شي�س  مت  ح���ي���ث  �الإم�������������ار�ت، 
�ل�����ش��رح��ن �ل��ك��ب��ريي��ن م���ن قبل 
موؤ�ش�س �لدولة، �ملغفور له �ل�شيخ 
�لذي  نهيان،  �آل  �شلطان  بن  ز�يد 
قيمة  �ل��ث��اق��ب��ة  ب��ب�����ش��ريت��ه  �أدرك 
�لتنمية و�أهمية �لعلم و�لتعليم يف 

بناء �لوطن ونه�شته وح�شارته.
�أن  �ل���ظ���اه���ري  ���ش��ع��ي��د  �أو�����ش����ح  و 
و�إد�رة  �ملي�شرة  �لقرو�س  تقدمي 
م�شاريع  لتمويل  �حلكومية  �ملنح 
تنموية باالإ�شافة �إىل �ال�شتثمار�ت 
�لت�شغيلية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �أب����رز  م��ن 
تهدف  و�ل�����ت�����ي  �ل���������ش����ن����دوق  يف 
و  �لنامية  �ل��دول  لدعم حكومات 
�لتنمية  حتقيق  على  م�شاعدتها 
وبن  و�الجتماعية.  �القت�شادية 
وفعالية  ك���ف���اءة  �أن  �ل���ظ���اه���ري 
�ل�شيا�شات �لتمويلية �ملو�شوعة يف 
من  للعديد  و�إجن���ازه  �ل�شندوق، 
�مل�شاريع �ال�شرت�تيجية يف �لدول 
�لنامية، �شاهمت يف تعزيز مكانته 
�ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كات  وعقد 
و�إط������اق �ل��ع��دي��د م���ن �مل���ب���ادر�ت 

�لنوعية مع �ملنظمات �لدولية.

اىل من يهمه االمر 
تعلن موؤ�ش�شة باك �شريي�س للمقاوالت �لعامة و�د�رة �لعقار�ت �نه وبتاريخ 
28/10/2017 قامت باال�شتغناء عن خدمات �ملهند�س ح�شن نافذ يون�س و 
 هو فل�شطيني �جلن�شية ويحمل هوية رقم 784-1952-3037294-8 
ب�شكل نهائي وقاطع و�نه مل يعد ميثل �ل�شركة باأي �شكل من �الأ�شكال وبذلك 
تكون �ملوؤ�ش�شة قد �خلت م�شوؤوليتها �لقانونية جتاه �ي تعامل �و تو��شل مع 

�ل�شخ�س �ملذكور  -  واهلل ويل التوفيق
ال�ضيد/ عو�س حممد �ضيف مر�ضد املرر - املالك 

فقدان جواز �سفرت
�حمد  /�شبري  �ملدعو  فقد 
جول ز�ر علي �شاه ، باك�شتان 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )1164621GV( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 055/1233520

فقدان جواز �سفرت
فاطمة   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�ثيوبيا   ، �ح��م��د  �ب��ر�ه��ي��م 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )2111600( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 050/7318100

فقدان جواز �سفرت
ره���ي���ن���ه   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
ع�����ب�����د�ل�����ر������ش�����ي�����د ك�����ون�����دو 
�جلن�شية  �لهند   ، بارمبيل 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
يجده  من   )4887185(
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

 050/6828708

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / �كمل �ف�شل 
باك�شتان   ، �ف�شل  حممد 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )1510211( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 052/9552608

فقدان جواز �سفرت
�ملدعو /جرب�ن فا�شل  فقد 
�ليمن     ، �ل����زق����رى  ����ش���ال���ح 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
- يرجى   )03109069(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
�قرب  �و  �ليمنية   بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمار�ت.   
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اأخبـار الإمـارات

حاكم ال�ضارقة يفتتح املهرجان الدويل للت�ضوير »اك�ضبوجر2017«
•• ال�صارقة-وام: 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �ف���ت���ت���ح 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
ح���اك���م �ل�������ش���ارق���ة ���ش��ب��اح �م�������س - 
�شلطان  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور 
�لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن 
�ل�شارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  ع��ه��د  ويل 
- ف��ع��ال��ي��ات �ل������دورة �ل��ث��ان��ي��ة من 
للت�شوير  �ل���������دويل  �مل����ه����رج����ان 
�شعار  يحمل  �ل��ذي  “�ك�شبوجر” 
حتى  وي�شتمر  ملهمة”  “ق�ش�س 
مركز  يف  �جل�����اري  ن��وف��م��رب   25

�إك�شبو �ل�شارقة.
�حل���دث   - “�ك�شبوجر”  ي��ن��ظ��م 
�الأكرب من نوعه يف جمال �لت�شوير 
�لفوتوغر�يف على م�شتوى �ملنطقة 
حلكومة  �الإع������ام������ي  �مل���ك���ت���ب   -
�ل�شارقة ومب�شاركة نخبة من كبار 
و�لعامات  �ل��ع��امل��ي��ن  �مل�����ش��وري��ن 
�ل��ت��ج��اري��ة �ل���ر�ئ���دة يف �ل���ع���امل يف 

جمال �لت�شوير.
�ل�شام  بعزف  �الف��ت��ت��اح  حفل  ب��د�أ 
�لوطني للدولة وعر�س فيلم يربز 
روؤي���ة ور���ش��ال��ة �مل��ه��رج��ان يف دورته 
�لثانية ويحكي �أهمية �لت�شوير يف 

حياتنا �ليومية.
�أحمد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  و�أع���رب 
�ل�شارقة  جمل�س  رئي�س  �لقا�شمي 
لاإعام - يف كلمته خال �حلفل 
لدعم  وت����ق����دي����ره  ����ش���ك���ره  ع����ن   -
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لقا�شمي  حم���م���د  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
ل���ف���ع���ال���ي���ات �مل����ه����رج����ان �ل������دويل 
للت�شوير “�ك�شبوجر” �لذي يركز 
على �أهمية �ل�شورة ودورها �لثقايف 

و�لفكري و�حل�شاري.
�أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  وتطرق 
�ل��ق��ا���ش��م��ي �إىل ت��اري��خ �ل�����ش��ورة .. 
�حل�شن  �مل�شلم  �لعامل  �إىل  م�شري� 
�أبحاث  �ل����ذي و����ش��ل  �ل��ه��ي��ث��م  ب��ن 
“�ملناظر”  ك���ت���اب���ه  يف  �ل���������ش����وء 
�ملظلمة  وحت��دث فيه عن �حلجرة 
تعك�س  �لتي  �لد�ئرية  �لفتحة  ذ�ت 
د�خلها �ل�شورة �لتي �أمامها وكلما 
دقة  ز�دت  �ل��ف��ت��ح��ة  ه����ذه  ���ش��اق��ت 
�ل�شورة �ملعرو�شة د�خلها مما مهد 

�لطريق الخرت�ع �لكامري�.
�أن���ه يف �ل��ع��ام  1826  و�أ���ش��ار �إىل 
�لتاريخ  يف  ����ش���ورة  �أول  �ل��ت��ق��ط��ت 
نيب�س  ج��وزي��ف  �لفرن�شي  للعامل 
�لذي حفظت �شورته �الأوىل ذ�كرة 
�أر�شيف  يف  منزله  حلديقة  �أب��دي��ة 
����ش��م��ه يف عامل  �ل�������ش���ور وخ���ل���دت 
�لت�شوير لتبد�أ بعده حقبة جديدة 
م����ن ت���وث���ي���ق �الأح�����������د�ث وت���ط���ور 

�لكامري�.

�مل�����ش��ارك��ن يف �مل���ه���رج���ان �ل����دويل 
 ”2017 “�ك�شبوجر  للت�شوير 
�لوثائقية  �الأفام  �مل�شور وخمرج 
ثالث  ب��ن  خليفة  علي  �الإم��ار�ت��ي��ة 
�لقيادة  ب��ج��ائ��زة  ي��ف��وز  ع��رب��ي  �أول 
ل��ل��ت�����ش��وي��ر �الح��������رت�يف و�مل���خ���رج 
�مل�شري  �ل���ف���وت���وغ���ر�يف  و�مل�������ش���ور 
بتوثيق  �ملهتم  جرب  �لرحمن  عبد 
ح���ي���اة �الأ����ش���خ���ا����س و�الأم�����اك�����ن يف 
�لفل�شطيني  و�مل���������ش����ور  م�������ش���ر 
�ل��ف��ائ��ز مرتن  حم��م��د حم��ي�����ش��ن 
بجائزة بوليتزر �إ�شافة �إىل جائزة 
�لرحات  وم�شور  “تامي”  جملة 
�لفائز  �آل���ن  تيموثي  �ل��ربي��ط��اين 
�لعاملية  �جل����و�ئ����ز  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
�إيلي  �الأمريكي  �ل�شحفي  و�مل�شور 
و�ل�شر�عات  �حل��روب  م�شور  ري��د 

يف لبنان وبنما وهاييتي.
�مل�شور  �مل���ه���رج���ان  يف  وي�������ش���ارك 
�ل����ري����ا�����ش����ي �ل�����ربي�����ط�����اين ب����وب 
�أف�شل  ب���ج���ائ���زة  �ل���ف���ائ���ز  م���ارت���ن 
م�����ش��ور ري��ا���ش��ي ب��ري��ط��اين ثاث 
م����ر�ت و�مل�����ش��ور و���ش��ان��ع �الأف����ام 
�شار�ديت�س  ب��ي��ن��و  �ل�����ش��ل��وف��ي��ن��ي 
�لذهبية  �لعاملية  بامليد�لية  �لفائز 
لاأفام  ن��ي��وي��ورك  م��ه��رج��ان  يف 
و�مل�����������ش�����ور �ل�����ربي�����ط�����اين ك���ول���ن 
ه��اوك��ي��ن��ز �ل���ذي ع��م��ل م��ع �لعديد 
من �لعامات �لتجارية و�ملوؤ�ش�شات 
�لدولية �ملرموقة مثل ما�شرت كارد 
و�ملتحف  تاميز  ونيويورك  وبيجو 
�لرحات  وم�������ش���ور  �ل���ربي���ط���اين 
�الأمريكي �إيليا لوكاردي �أحد �أكر 
و�شائل  ع���رب  م��ت��اب��ع��ة  �مل�����ش��وري��ن 

�لتو��شل �الجتماعي يف �لعامل.
وي�شهد �ملهرجان م�شاركة �مل�شورة 
غر�نت  ري�����د  ك��ي��ل��ي  �الأم���ري���ك���ي���ة 
نيوز”  “ياهو  يف  �لت�شوير  مدير 
جملة  يف  �ل�شور  عمليات  وم��دي��ر 
�لربيطاين  و�مل�شور  “نيوزويك” 
يف  �ملتخ�ش�س  بلي�شدل  م��ارك��و���س 
�نتهاكات  �شد  �ملوجهة  �حل��م��ات 
�حلروب  وم�شور  �الإن�����ش��ان  حقوق 
دون  �ل���ربي���ط���اين  و�ل���������ش����ر�ع����ات 
لبنان  يف  ع���م���ل  �ل�������ذي  م���اك���ل���ن 
وفيتنام  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  و�إي����رل����ن����د� 
م�شور  �إىل  �إ����ش���اف���ة  وك���م���ب���ودي���ا 
�لربيطاين  و�الأزي������اء  �ل��ب��ورت��ري��ه 
�لذي  �شميث  �آرو  كايف  �ل�شهري 
“فوغ”  �أع��م��ال��ه يف جم��ل��ة  ن�����ش��رت 

و�شحيفة “�شند�ي تاميز”.
على  �مل���ه���رج���ان  زو�ر  و����ش���ي���ك���ون  
م��وع��د ي��وم��ي م��ع �ل��ف��ن��ان و�ملبدع 
�لر�شم  ر�ئد  �لعاملي غر�هام فينك 
�شيقدم  �ل��ذي  �لعينن  با�شتخد�م 
�لب�شرية  �ل��ع��رو���س  م��ن  �شل�شلة 
على  ف��ي��ه��ا  يعتمد  �ل��ت��ي  �مل��ده�����ش��ة 
�الأ�شعة  ح���رك���ة  م��ت��اب��ع��ة  ت��ق��ن��ي��ة 

�مل�����ش��ور الر�س  �ل��ث��ال��ث��ة ف��ق��دم��ه��ا 
بروين حتت عنو�ن “�لتغييب”.

�ملعار�س  ����ش���م���وه  ت��ف��ق��د  ب���ع���ده���ا 
�ملهرجان  ينظمها  �لتي  �لد�خلية 
بامل�شور  �خلا�س  �ملعر�س  و�أبرزها 
دون  �ل�����ش��ري  �ل�شهري  �ل��ربي��ط��اين 
يعر�س جمموعته  �لذي  ماكولن 
ومعر�س  �خل���ا����ش���ة  �ل��ب��ات��ي��ن��ي��ة 
�لكندي  �لطبيعية  �حل��ي��اة  م�شور 
ب�����ول ن��ي��ك��ل��ن �ل������ذي ي���ق���دم �أك����ر 
�حلجم  ك���ب���رية  �����ش����ورة   12 م����ن 
�مل�شور  وم��ع��ر���س  خ��ا���ش��ة  بطبعة 
حمي�شن  حم���م���د  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
�شورة   12 م����ن  ي��ت�����ش��م��ن��ه  مب����ا 
للمهرجان  ح�شرية  فوتوغر�فية 
�ل�شارقة”  “وجوه  ع��ن��و�ن  حتمل 
�لفائزين  م��ع��ر���س  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�لعاملية  �مل�������ش���اب���ق���ة  يف  �ل�17 
بدورتها  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  للت�شوير 
�لثانية و�لتي �شهدت م�شاركة 10 
�مل�شابقة  تناف�شو� يف  �آالف م�شارك 
�أنحاء  98 دول��ة م��ن خمتلف  م��ن 

�لعامل.
�لتي  �الأع�����م�����ال  ����ش���م���وه  و����ش���اه���د 
�لتي  �جل��دي��دة  �مل��ب��ادرة  تت�شمنها 
هذ�  م��ن  ب���دء�  �مل��ه��رج��ان  ينظمها 
�مل�شورين  دع������م  ب����ه����دف  �ل����ع����ام 
�ل���ن���ا����ش���ئ���ن �مل����وه����وب����ن و�جل������دد 
وم�شاعدتهم وتتمثل يف تخ�شي�س 
م�شاحة تت�شع ل� 50 لوحة لعر�س 
�إن��ت��اج��ات��ه��م �ل��ف��ن��ي��ة �مل��ت��ن��وع��ة �إىل 
جانب عدد من �مل�شورين �لعاملين 
�مل�شاركة  ل��ه��م  ت��ت�����ش��ن  مل  �ل���ذي���ن 
�مل�شاحبة  �خل��ا���ش��ة  �مل��ع��ار���س  يف 
ل��ل��م��ه��رج��ان وه����ذه م�����ش��اه��م��ة من 
ت�شليط  يف   ”2017 “�ك�شبوجر 
�ملو�هب  �أ����ش���ح���اب  ع��ل��ى  �ل�������ش���وء 
من�شة  وت������وف������ري  وحت����ف����ي����زه����م 
�أعمالهم  وت�����ش��وي��ق  ل��رتوي��ج  ل��ه��م 
�لت�شوير  ووك����االت  ���ش��رك��ات  ل��دى 

�لعاملية.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�ط���ل���ع 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لفائزة  �الأع���م���ال  ع��ل��ى  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
للت�شوير  �آل����ن  ت��ي��م��وث��ي  ب�منحة 
�أطلقها  �ل����ت����ي  �ل�����ف�����وت�����وغ�����ر�يف 
�الأوىل  دورت������ه  خ����ال  �مل���ه���رج���ان 
ق����در�ت  ت��ط��وي��ر  يف  دوره  الإب�������ر�ز 
و�لنا�شئن  �ملحرتفن  �مل�شورين 
وتوفري من�شة دولية لهم لتحقيق 
فئات  خمتلف  يف  و�لنجاح  �ل�شهرة 

�لت�شوير.
جانب  �إىل  �ملهرجان  �فتتاح  ح�شر 
 .. �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
�ل�شيخ حممد بن عبد�هلل  كل من 
�الإح�شاء  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  ث���اين  �آل 
فاهم  و�ل�شيخ  �ملجتمعية  و�لتنمية 
د�ئرة  رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان  بن 

�ل�شورة  حت��م��ل  �أن  ���ش��رورة  و�أك����د 
دورها  �إىل  الفتا   .. وف��ك��رة  ر�شالة 
يف رو�ية �حلدث وحكاية �لق�ش�س 
وعك�س �مل�شاعر  من �لفرح و�حلزن 

يف خمتلف �ملو�قف �الإن�شانية.
�لعامل  ت���ه���ز  ����ش���ور  ه���ن���اك  وق������ال 
�آالف  ت���خ���ت���زل  م���وج���ع���ة  و�أخ��������رى 
�ل�����ش��ف��ح��ات و�����ش����ورة و�ح������دة قد 
ت��ت��ف��وق ع��ل��ى رو�ي�����ة ق�����ش��ة كاملة 
يف  �ل�شعادة  تن�شر  مفرحة  و�شورة 

قلوبنا.
�أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  و�أ���ش��اف 
من  �لثانية  �ل����دورة  �أن  �لقا�شمي 
عامل  �إىل  ت��دخ��ل  “�ك�شبوجر” 
�أبو�به  �أو�شع  من  بال�شوء  �لكتابة 
�أغ���و�ره من خ��ال معرفة  وت�شرب 
�أن  �إىل  .. م�شري�  �ل�شورة  ور�ء  ما 
ح�شرو�  �لذين  �لت�شوير  مبدعي 
�ل�����ش��ارق��ة  م��ن خم��ت��ل��ف بقاع  �إىل 
�الأر����س منهم م��ن �أب��دع��و� يف نقل 
وت��ق��ل��ب��ات طبيعتها  ج��م��ال �حل��ي��اة 
بحياتهم  غ����ام����رو�  م����ن  وم���ن���ه���م 
بعلم  �الأج������ي������ال  ت���ف���ي���د  ل���ل���ق���ط���ة 
يو�جهه  م��ا  �إىل  ول��ف��ت  وم��ع��رف��ة. 
ب���ع�������س �مل���������ش����وري����ن م�����ن ����ش���ر�ع  
�شحفي  �شبق  لقطة  ب��ن  �إن�����ش��اين 
وبن  �لعامل  حت�شد  معاناة  جت�شد 
لت�شبق  �حلياة  ت�شتنجد  روح  �إنقاذ 

�إن�شانيته عد�شته.
�ل�شارقة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وق����ال    
ل��اإع��ام “ ي��رك��ز �مل��ه��رج��ان على 
�ملوهوب  ���ش��ب��اب��ن��ا  وت�����ش��ج��ي��ع  دع����م 
�لو�شائل  باأف�شل  موهبته  ل�شقل 
ودوليا  و�إق��ل��ي��م��ي��ا  حم��ل��ي��ا  ليتميز 
الأن��ن��ا ن��وؤم��ن ب���اأن �مل��وه��ب��ة ه��ي �أول 
�الحرت�فية  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  ���ش��ل��م 
ق�ش�س  وت������روى  ن��ن�����ش��ده��ا  �ل���ت���ي 

جناحاتهم “.
و�أ�شار �إىل �هتمام �ملهرجان بالبيئة 
نخبة  و�����ش���ت���ق���ط���اب  و�ل���ط���ب���ي���ع���ة 
�لطبيعة  م�����ش��وري  م���ن  م��ت��م��ي��زة 
نرب��شا  �إجن��از�ت��ه��م  �شكلت  �ل��ذي��ن 
�خلطر  ن��اق��و���س  ودق  �مل��ع��رف��ة  يف 
��شتد�مة  �أج��ل  من  بيئتنا  يهدد  ملا 
�حلياة .. موؤكد� �أهمية �لتخ�ش�س 
يف �لت�شوير كونه يولد �الإب��د�ع يف 

�ملجال.
حاكم  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  و����ش���ه���د 
�ل�شارقة ثاث جل�شات يف �لت�شوير 
“�لهاج�س  ب��ع��ن��و�ن  �الأوىل  ج���اءت 
�لعاملي  �مل�شور  وقدمها  �لقطبي” 
حملت  ف���ي���م���ا   .. ن���ي���ك���ل���ن  ب�������ول 
�لثانية عنو�ن “حتية �إجال �آجنا 
�مل�شور  “ ق��دم��ه��ا  ن��ي��دري��ن��غ��او���س 
يف  حمي�شن  حم��م��د  �لفل�شطيني 
�لعاملية  �مل�شورة  ل�شرية  ��شتعادته 
�آجنا �لتي قتلت خال �أد�ئها مهمة 
�أما �جلل�شة  �أفغان�شتان  ت�شوير يف 

و�ل�شيخ  �حل���ك���وم���ي���ة  �ل���ع���اق���ات 
مدير  �لقا�شمي  �شعود  بن  في�شل 
ه��ي��ئ��ة م���ط���ار �ل�������ش���ارق���ة �ل�����دويل 
�شلطان  ب�����ن  م�����اج�����د  و�ل���������ش����ي����خ 
�ل��ق��ا���ش��م��ي م���دي���ر د�ئ������رة ����ش���وؤون 
خولة  و�شعادة  و�لقرى  �ل�شو�حي 
�ال�شت�شاري  �ملجل�س  رئ��ي�����س  �مل���ا 
ر��شد  و���ش��ع��ادة  �ل�����ش��ارق��ة  الإم������ارة 
�لديو�ن  رئي�س  �ل�شيخ  ب��ن  �أح��م��د 
�شلطان  عبد�هلل  و�شعادة  �الأم��ريي 
�لعوي�س رئي�س جمل�س �إد�رة غرفة 
و�شعادة  �ل�شارقة  و�شناعة  جت��ارة 
خمي�س بن �شامل �ل�شويدي رئي�س 
و�لقرى   �ل�شو�حي  ���ش��وؤون  د�ئ���رة 
�مل��دف��ع رئي�س  ���ش��امل  و���ش��ع��ادة علي 
ه��ي��ئ��ة م���ط���ار �ل�������ش���ارق���ة �ل�����دويل 
و�شعادة هنا �شيف �ل�شويدي رئي�س 
�لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة 
�ملدفع رئي�س  و�شعادة خالد جا�شم 
و�ل�شياحي  �لتجاري  �الإمن��اء  هيئة 
�لزعابي  ع��ب��ي��د  حم��م��د  و����ش���ع���ادة 
رئي�س د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة 
و�شعادة �لدكتور خالد عمر �ملدفع 
لاإعام  �ل�����ش��ارق��ة  مدينة  رئي�س 
وع�����دد م���ن �مل�������ش���وؤول���ن و�مل������در�ء 
مدير  عاي  �شعيد  ط��ارق  و�شعادة 
�ملكتب �الإعامي حلكومة �ل�شارقة 
وح�شد من �ملخت�شن يف �لت�شوير 

من خمتلف �أنحاء �لعامل.
 27 “ على  “ �ك�شبوجر  وي�شتمل 
يف  تقام  وخارجيا  د�خليا  معر�شا 
ل�  ودب��ي  �ل�شارقة  يف  عامة  م��و�ق��ع 
 35 �إىل جانب  عامليا  32 م�شور� 
ور�شة عمل و25 ندوة وحما�شرة 
وي�شتهدف من فعالياته �ملتو��شلة 
�مل�شورين  �أي���ام  �أرب��ع��ة  م��دى  على 
وطلبة  و�ل���ن���ا����ش���ئ���ن  �مل���ح���رتف���ن 
�جل���ام���ع���ات و�ل��ك��ل��ي��ات و�مل����د�ر�����س 
وجميع  �ل�شحفين  و�مل�����ش��وري��ن 
كافة  �الأع��م��ار  م��ن  �ملجتمع  �أف����ر�د 
بال�شور  �ل�شغف  يجذبهم  �ل��ذي��ن 

وبقدرتها على �لتاأثري.
ويهدف �ملهرجان �إىل تعزيز �مل�شروع 
�ل�شارقة  الإم����ارة  و�ل��ف��ن��ي  �ل��ث��ق��ايف 
�إبد�عية  وج���ه���ة  �إىل  وحت��وي��ل��ه��ا 
�ملجاالت  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  متميزة 
وبناء جيل حمرتف وو�ع بتقنيات 
�ل�شورة  نقل  وبكيفية  �لت�شوير 
�ل�شورة  �أهمية  و�إب��ر�ز  �ل�شحيحة 
ث��ق��اف��ي��ا وفنيا  �ل��ت��ن��م��وي  ودوره������ا 
مثالية  من�شة  وت��وف��ري  و�إع��ام��ي��ا 
و�لنا�شئن  �ملحرتفن  للم�شورين 
لعر�س وت�شويق �أعمالهم وتطوير 
قدر�ت �مل�شورين �لعاملن يف دولة 
جماالت  وفتح  و�ملنطقة  �الإم���ار�ت 
زمائهم  وب����ن  ب��ي��ن��ه��م  �ل���ت���ع���اون 

حول �لعامل.
�لعاملين  �مل�����ش��وري��ن  �أب������رز  وم����ن 

وها�شلباد  �ل���ي���اب���ان���ي���ة  ف���ي���ل���م 
�ليابانية  وت���وك���ي���ن���ا  �ل�������ش���وي���دي���ة 
وفيوت�شر  �ل�شينية  وج��ودوك�����س 
�أل �شي �لربيطانية وبرونكالر  بي 
�ل�شويدية  وبروفوتو  �ل�شوي�شرية 
و�إلين�شروم  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  ون����ي����زي 

�ل�شوي�شرية وز�ي�س �الأملانية.
ك���م���ا ي����رع����ى �مل����ه����رج����ان ك�����ل من 
فوتو  ب���ر����س  وورل������د  م��وؤ���ش�����ش��ة   ..
�أ�شو�شيتدبر�س  ووكالة  �لهولندية 
�الأم����ري����ك����ي����ة وم���ت���ح���ف �ل���ت���اري���خ 
�لطبيعي يف لندن ومعامل �خلليج 
�لكربى  و�ملحات  �مللونة  لاأفام 
وفيز  ����ش���وب  وورك  غ���ال���ريي  وذ� 
وكاتنج  م��ي��دي��ا  و�أدف���ان�������ش���د  و�ن 
للخليج  �مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي  و�مل���رك���ز  �إي����ج 
�لعربي بي �أم دبليو وزووم ��شتديو 
وجمعية  للت�شوير  فيتا  ودولت�شي 
�ل�شوئي  ل��ل��ت�����ش��وي��ر  �الإم����������ار�ت 
و�حت����اد �مل�����ش��وري��ن �ل��ع��رب وهيئة 
و�لتطوير  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار  �ل�����ش��ارق��ة 
�شروق وموؤ�ش�شة �ل�شارقة لاإعام 
و�ملدينة  �ل�شارقة  �إك�شبو  وم��رك��ز 

�جلامعية بال�شارقة.
�جلل�شات  م��ن  �لعديد  غ��د�  وت��ق��ام 
يقدمها  �لعلوم  فن  جل�شة  �أب��رزه��ا 
�ل�شفقة  وج��ل�����ش��ة  �أوف�����ر  ف��اب��ي��ان 
�ل���ر�ب���ح���ة مب�������ش���ارك���ة ك����ل م����ن .. 
حم��م��د حم��ي�����ش��ن والر������س بورين 
وك���ي���ل���ي ري������د غ�����ر�ن�����ت وب���ري���ن���ت 
“حافة  وت��ل��ي��ه��ا ج��ل�����ش��ة  ���ش��ت��ريي��ن 
�ملياه” تقدمها كري�شتينا ميتماير 
ومن ثم يتحدث الر�س بورين عن 
وورلد بر�س فوتو - قوة �لت�شوير 
�لثاين  �ل���ي���وم  ج��ل�����ش��ات  وت��خ��ت��ت��م 
�لو�شول  ج��ل�����ش��ة  م���ع  ل��ل��م��ه��رج��ان 
�لربوفي�شور  يقدمها  �لعمق  �إىل 

�إيلي ريد .
جانب  و�إىل  �أخ������رى  ن��اح��ي��ة  م���ن 
فعالياته �لتي تقام يف مركز �إك�شبو 
�لدويل  �ملهرجان  ينظم  �ل�شارقة 
ل��ل��ت�����ش��وي��ر �ك�����ش��ب��وج��ر ع�����دد� من 

الإبد�ع  �الإن�����ش��ان  ع��ن  �شبكية  على 
�أعماله �ملتفردة حيث يقوم برنامج 
�إلكرتوين بتتبع حركة عن �لفنان 
لر�شم  �أد�ة  �إىل  وحتويلها  �لعاملي 

�الأعمال �لفنية �ملده�شة.
وتت�شمن فعاليات �ملهرجان تنظيم 
�ملاء”  حت���ت  “�لت�شوير  ور����ش���ة 
ي��ق��دم��ه��ا �مل�����ش��ور �الإم����ار�ت����ي علي 
�لعاملية  و�مل�شورة  ثالث  بن  خليفة 
زينة هولو�ي وتركز على �ل�شامة 
حت�����ت �مل���������اء وك���ي���ف���ي���ة م���و�ج���ه���ة 
�ملحتملة  و�الأخ����ط����ار  �ل��ت��ح��دي��ات 
و�لعد�شات  �ل���ك���ام���ري�ت  و�أن��������و�ع 
�ملف�شلة و�أف�شل �الأوقات للت�شوير 
حتت �ملاء وكمية �الإ�شاءة �لازمة 
و�شيتم  �ل�شور  �أف�شل  لالتقاط 
ت����دري����ب �مل�������ش���ارك���ن خ�����ال هذه 
�ل��ور���ش��ة يف ح��و���س م���اء ك��ب��ري مت 

�إن�شاوؤه مبوقع �ملهرجان.
 ”2017 “�ك�شبوجر  وي�شاحب 
ملعد�ت  �ل��ت��ج��اري  �مل��ع��ر���س  تنظيم 
مب�شاركة  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير 
�لتجارية  �ل���ع���ام���ات  م���ن  ن��خ��ب��ة 
�إىل عدد  �إ���ش��اف��ة  ع��امل��ي��ا  �ل���ر�ئ���دة 
�ملحلية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  من 
�لكامري�ت  �أح���دث  تعر�س  و�ل��ت��ي 
للجمهور  و�مل����ع����د�ت  و�مل���ل���ح���ق���ات 
بد�ية  �لفوتوغر�فين  و�مل�شورين 
و�مل���ح���رتف���ن وحتى  �ل����ه����و�ة  م���ن 
�مل��ه��ن��ي��ن و�ل��ت��ج��ار و���ش��ي��ق��دم عدد 
وتقنيات  منتجات  �لعار�شن  م��ن 
جديدة يف �لت�شوير بع�شها يتوفر 

للمرة �الأوىل يف �ملنطقة.
�لو��شعة  �مل�����ش��ارك��ة  ج���ان���ب  و�إىل 
م��ن �مل�����ش��وري��ن �ل��ع��امل��ي��ن يحظى 
عدد  ب��رع��اي��ة   2017 �ك�����ش��ب��وج��ر 
�لتجارية  �ل���ع���ام���ات  م���ن  ك��ب��ري 
�شركة   .. �أب����رزه����ا  وم����ن  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لر�شمي  �ل��ر�ع��ي  �ليابانية  �شوين 
بانا�شونيك  و���ش��رك��ات  للمهرجان 
�ليابانية  ون����ي����ك����ون  �ل���ي���اب���ان���ي���ة 
وفوجي  �الإي��ط��ال��ي��ة  وم��ان��ف��روت��و 

�ملعار�س �خلارجية يف و�جهة �ملجاز 
�ملائية يف �ل�شارقة و�شيتي ووك دبي 
ومردف �شتي �شنرت ومول �الإمار�ت 
يف دبي وتتو��شل حتى 25 نوفمرب 
�أهمها معر�س �شور  �جلاري ومن 
�أف�����ش��ل م�����ش��وري �حل���ي���اة �لربية 
2017 بالتعاون مع متحف  لعام 
�لعا�شمة  يف  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  �ل���ت���اري���خ 
يت�شمن  و�لذي  لندن  �لربيطانية 
�لفئات  يف  للفائزين  �شورة   100
�ل���ت���ي ت��ت�����ش��م��ن��ه��ا هذه  �خل���م�������س 

�مل�شابقة �لرفيعة �مل�شتوى.
�خلارجية  �مل����ع����ار�����س  وت�����ش��ت��م��ل 
�ل�شحفية  �ل�����ش��ور  م��ع��ر���س  ع��ل��ى 
�ل��ع��امل��ي وورل����د ب��ر���س ف��وت��و �لذي 
�أ���ش��ه��ر معار�س  ي��ع��د و�ح�����د� م���ن 
�ل���ع���امل  �مل���ت���ن���ق���ل���ة يف  �ل���ت�������ش���وي���ر 
ويت�شمن �الأعمال �لفائزة بجائزة 
�ل�����ش��ح��ف��ي��ة لعام  �أف�����ش��ل �ل�����ش��ور 
2017 و�لتي �لتقطها نخبة من 
�لعاملن  �ل�شحفين  �مل�����ش��وري��ن 
�أهم �ل�شحف و�ملجات �لعاملية  يف 
بجائزة  �لفائزين  معر�س  وكذلك 
�لعاملي �الأكرب  “�شوين” للت�شوير 
من نوعها يف �لعامل و�لتي ت�شلمت 
�أك�����ر م���ن مليون  �مل��ا���ش��ي  �ل���ع���ام 
���ش��ورة م��ن م�����ش��وري��ن حمرتفن 
ونا�شئن من خمتلف دول �لعامل.

وه�������ن�������اك م�����ع�����ر������س م����وؤ�����ش���������ش����ة 
يف  ب��ال��ت��وع��ي��ة  �مل��ع��ن��ي��ة  �شيليغا�شي 
و�الحتبا�س  �لبيئية  �لنظم  ق�شايا 
�لبيئة ويحتوي  �حلر�ري وحماية 
�ل�شور  من  و��شعة  جمموعة  على 
�ملو��شيع  هذه  حول  تتمحور  �لتي 
�ل��ت��ي حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ع���دد كبري 
من �الأفر�د و�ملوؤ�ش�شات �إ�شافة �إىل 
بعمق”  بجنون  “ب�شدق  معر�س 
للم�شور وخمرج �الأفام �لوثائقية 
ثالث  ب��ن  خليفة  علي  �الإم��ار�ت��ي��ة 
 ”1000s/1“ معر�س  و�أخ���ري� 
وي���ت�������ش���م���ن �إب��������د�ع��������ات �مل�������ش���ور 
�لريا�شي �لربيطاين بوب مارتن.

حاكم ال�ضارقة يطلق اأول مركز اإنتاج اإعالمي بكادر من اأ�ضحاب الهمم
•• ال�صارقة -وام: 

�أط��ل��ق ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
�ل�شارقة  �الأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  حممد 
�الإن�شانية  �ل�شارقة للخدمات  �لفخري ملدينة  �لرئي�س 
�شباح �م�س - بح�شور �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد 
�ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن 
ملدينة  �الإعامي” �لتابع  و�الإنتاج  �لتدريب  “مركز   -

�ل�شارقة للخدمات �الإن�شانية .
�إن�����ش��اء �مل��رك��ز �جل��دي��د - �ل���ذي يعد �الأول من  ي��ه��دف 
�الإعامي  لاإنتاج  �لعربي  �لعامل  م�شتوى  على  نوعه 
و�لتدريب لاأ�شخا�س ذوي �الإعاقة - �إىل �إيجاد �ملزيد 
من �لفر�س لاأ�شخا�س ذوي �الإعاقة ملمار�شة حقهم يف 
�ملهن و�لوظائف �لتي يرغبون ويجدون �أنف�شهم فيها. 
�ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  �فتتاح �شاحب  جاء ذلك خال 
للت�شوير  �ل��دويل  للمهرجان  �لثانية  �ل��دورة  فعاليات 
تفقد  حيث  �ل�شارقة  �إك�شبو  مركز  يف  “�إك�شبوجر” 
ج��ن��اح �مل��رك��ز �الإع��ام��ي �مل�����ش��ارك يف �مل��ه��رج��ان و�طلع 
�لتطويرية  �لفر�س  على ما ي�شمه من خدمات توفر 

و�الإمكانيات للموهوبن لفئة ذوي �الإعاقة.
�لقا�شمي مدير  بنت حممد  �ل�شيخة جميلة  وتوجهت 
ع���ام م��دي��ن��ة �ل�����ش��ارق��ة ل��ل��خ��دم��ات �الإن�����ش��ان��ي��ة - بهذه 
�شاحب  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر  �آي��ات  باأ�شمى   - �ملنا�شبة 
كجزء  �جلديد  �ملركز  الفتتاحه  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو 
من دعمه وم�شاندته ورعايته لكل جماالت عمل �ملدينة 
وبر�جمها يف خدمة �ملجتمع عامة و�الأ�شخا�س �ملعاقن 

و�أ�شرهم خا�شة.
وه���ن���اأت �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن �أح��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي رئي�س 
�لذي  �لباهر  �لنجاح  على  ل��اإع��ام  �ل�شارقة  جمل�س 

�أ�ش�شت  “�إك�شبوجر” و�لتي  �الأوىل من  �ل��دورة  حققته 
ال�شتمر�ره بقوة وثبات كو�جهة جلميع �ملبدعن �شو�ء 
مهنين  �أو  �مل��ج��ال  يف  عاملة  موؤ�ش�شات  �إىل  �ملنتمن 
�أف������ر�د� م��ه��ت��م��ن ب��ف��ن �ل��ت�����ش��وي��ر بكل  �أو  حم��رتف��ن 

جماالته .
و�أعربت عن �شكرها على ��شت�شافة �ملهرجان الإنطاقة 
مركز �الإن��ت��اج و�ل��ت��دري��ب �الإع��ام��ي وت��وف��ريه من�شة 
لاإعان  للت�شوير  �ل��دويل  كاملهرجان  وعاملية  هامة 
عن �لبد�ية �لر�شمية لعمل هذ� �ملركز �لو�عد و�لفريد 
�ملبدعن من  �ملزيد من  �شي�شتقطب  و�ل��ذي  نوعه  من 

�الأ�شخا�س ذوي �الإعاقة على تنوعها وفر�دتها.
و�أو�شحت �أن �لهدف من �إن�شاء مركز جديد حتت م�شمى 
مركز �لتدريب و�الإنتاج �الإعامي هو �إيجاد �ملزيد من 
يف  حقهم  ملمار�شة  �الإع��اق��ة  ذوي  لاأ�شخا�س  �لفر�س 
�أنف�شهم فيها  �لتي يرغبون ويجدون  �ملهن و�لوظائف 
وجتنب  �لتنميط  ع��ن  �البتعاد  ���ش��رورة  �إىل  منبهة   ..
�إل�شاق مهن بعينها باإعاقات بعينها .. د�عية �إىل �إدماج 
�الأ�شخا�س ذوي �الإعاقة يف �شوق �لعمل لي�س فقط تبعا 
ملو�هبهم  تبعا  تلقوه ولكن  �لذي  و�لتدريب  ملوؤهاتهم 
ورغباتهم �لتي ينبغي �حرت�مها وم�شاعدتهم للتمكن 

منها و�إتقانها.
ذوي  �الأ�شخا�س  �إن  �لقا�شمي  جميلة  �ل�شيخة  وقالت 
�شوق  �الندماج يف  يو�جهون �شعوبة كبرية يف  �الإعاقة 
�ل��ع��م��ل وخ�����ش��و���ش��ا يف جم���ال �ل��ع��م��ل �الإع���ام���ي على 
�لرغم من �حلقوق �لتي كفلها لهم �لقانون �الإمار�تي 
رقم 29 ب�شاأن حقوق �ملعاقن ل�شنة 2006 و�التفاقية 
�لدولية حلقوق �الأ�شخا�س ذوي �الإعاقة �لتي �شادقت 

عليها دولة �الإمار�ت منذ دي�شمرب 2009.
�الإن�شانية  للخدمات  �ل�شارقة  مدينة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 

�متلكت منذ تاأ�شي�شها عام 1979 روؤية و��شحة للعمل 
�إىل  حم�شلتها  يف  تهدف  �الإعاقة  ذوي  �الأ�شخا�س  مع 
و�لتوظيف  و�ل��ت��اأه��ي��ل  و�ل��ت��دري��ب  بالتعليم  متكينهم 
وقد  جمتمعاتهم  يف  وم�شتقلن  م�����ش��ارك��ن  ل��ي��ك��ون��و� 

�شمنت ذلك يف روؤية �ملدينة ور�شالتها.
�الإن�شانية  �ل�شارقة للخدمات  ودعت مدير عام مدينة 
كل �الأ�شخا�س ذوي �الإعاقة �لذين يجدون يف �أنف�شهم 
�ملوهبة و�لرغبة يف تطوير مهار�تهم و�شقل مو�هبهم 
يف جم��ال �الإن��ت��اج �الإع��ام��ي يف ك��ل ف��روع��ه و�أق�شامه 
�لفر�شة  ه��ذه  و�غتنام  �جلديد  باملركز  �اللتحاق  �إىل 
للولوج يف  �ملدينة  لهم  تتيحها  �لتي  و�لنادرة  �جلديدة 

جمال جديد و�إبر�ز مو�هبهم و�إثبات قدر�تهم فيه.
وجن��ح��ت �مل��دي��ن��ة يف ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل ع���دد ك��ب��ري من 
�الأ�شخا�س ذوي �الإعاقة و�إيجاد وظائف ثابتة وم�شتقرة 
�أو  �ملدينة وت��خ��رج��و� منها  ���ش��و�ء مم��ن در���ش��و� يف  لهم 
ممن تقدمو� بطلبات من خارجها مل�شاعدتهم يف �إيجاد 
�أنهى  كذلك  وموؤهاتهم  لقدر�تهم  مائمة  وظائف 
وبع�شهم  �جلامعية  در��شتهم  �ملدينة  طلبة  م��ن  ع��دد 
يعمل �الآن يف وظائف ثابتة وم�شتقرة فيما يجد عدد 
كبري منهم ال�شتكمال در��شته وي�شتعد �آخرون للدخول 
�ل�شهادة  �ج��ت��ي��ازه��م الم��ت��ح��ان��ات  �مل��رح��ل��ة بعد  يف ه��ذه 

�لثانوية.

دعــــــوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية ال�ضنوية
ل�ضـــركـــــة : نايف للخدمات البحرية ) �ضركـــة م�ضاهمة خا�ضة (

�لتاريخ  : 2017/11/22
جميع  بدعوة  خا�شة"  م�شاهمة   " �لبحرية  للخدمات  نايف  �شركة  �إد�رة  جمل�س  يت�شرف 
�ملو�فق   �لعادية وذلك يوم �خلمي�س   �لعمومية  �مل�شاهمن حل�شور �جتماع �جلمعية  �ل�شادة 
2017/12/07  يف متام �ل�شاعة �خلام�شة م�شاًء يف مقر �شركة �ل�شيد رئي�س جمل�س �الإد�رة،  

حيث �شتناق�س هذه �جلمعية ما يلي من �لبنود:
�ملو�فقة  و  �مل��ايل  ومركزها  �ل�شركة  ن�شاط  عن  �الإد�رة  جمل�س  تقرير  مناق�شة  و  �شماع   -1

فى  �ملنتهية  �ملالية  �ل�شنة  ع��ن  �مل�شوؤولية  م��ن  �حل�شابات  مر�جعى  و  ذمتهم  �إب���ر�ء  و  عليه، 
.2016/12/31

2- �شماع تقرير مدققي �حل�شابات �خلارجين و مناق�شة و �إعتماد �لبيانات �ملالية لل�شركة و 

�مل�شادقة عليها، و �إبر�ء ذمتهم من �مل�شوؤولية عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31.
3- تعين مدققى �حل�شابات لل�شركة عن لل�شنة �ملالية 2017 وحتديد �أتعابهم.

4- �ملو�فقة على مكافاأة جمل�س �الإد�رة ح�شبما ورد يف �لنظام �الأ�شا�شي لل�شركة و تعدياته، 

و مناق�شة توزيع �الأرباح.
5- منح �ملو�فقة مبوجب �ملادة 152/3 من �لقانون �الإحتادى لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

لن�شاط  م�شابهة  �أن�شطة  ملبا�شرة  �الإد�رة  جمل�س  �أع�شاء  و  لرئي�س   2015 ل�شنة   )2( رق��م 
�ل�شركة.

6- ما ي�شتجد من �أعمال.

قرارات خا�ضة:
مع  ليتو�فق  لل�شركة  �الأ�شا�شى  �لنظام  و  �لتاأ�شي�س  تعديل عقد  على  �ملو�فقة  و  �الإط��اع   .7
2015 و ذلك بعد مو�فقة �جلهات  2 ل�شنة  �أحكام قانون �ل�شركات �لتجارية �الإحت��ادى رقم 

�ملخت�شة.

مالحظات :
1- و�إذ� مل يكتمل ن�شاب ح�شور �مل�شاهمن للجمعية فى ذلك �ليوم و�لذي يجب �أال يقل 

% من �الأ�شهم، فاإن �جلمعية توؤجل �نعقادها و �شيتم �الإع��ان عن موعد و مكان   عن 50 
�الإجتماع فيما بعد.

2- يحق للم�شاهم �أن يعن خطيا وكيا له من غري �ع�شاء جمل�س �الأد�رة " مرفق طيه منوذج 

وكالة يف ح�شور �جلمعية �لعمومية" ويكون له عدد من �الأ�شو�ت يعادل عدد ��شهمه ويجوز 
للم�شاهم �ن ينيب عنه غريه من �أع�شاء جمل�س �الإد�رة بتوكيل كتابي خا�س ب�شرط �ن ال يزيد 

% من ��شهم ر�أ�س مال �ل�شركة . عدد �الأ�شهم �لتي يحملها �لنائب بهذه �ل�شفة على 5 
3- يجب على كل م�شاهم �أو وكيله �ن يقوم قبل موعد �الأجتماع �أو �أق�شاه بنف�س يوم �الأجتماع 

بت�شجيل �إ�شمه وعدد �الأ�شهم �لتي ميلكها لدى ق�شم �ل�شكرتارية مبقر �ل�شركة.
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اأخبـار الإمـارات
اخليمة  براأ�س  الواحد  اليوم  حمكمة  تنظرها  وجتارية  مدنية  دعوى   825

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�أن  ر�أ���س �خليمة  � رئي�س د�ئ��رة حماكم  �أحمد حممد �خلاطري  قال 
�شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أن�شاأها  �لتي  �ل��و�ح��د  �ل��ي��وم  حمكمة 
�لقا�شمي �� ويل عهد ر�أ�س �خليمة ورئي�س جمل�س �لق�شاء يف �الإمارة 

يف مطلع عام 2017.
�أحكامها  825 دعوى مدنية وجتارية �شدرت  �الآن يف  ف�شلت حتى 
�أن  تاأجيل، كما  �أي  دون   100% بن�شبة  �شجلت فيه  �ل��ذي  �ليوم  يف 
�أحكامها  و�أ�شبحت  �الأحكام  على  طعن  ب��اأي  يتقدمو�  مل  �ملتقا�شن 
و�جبة �لنفاذ يف �ليوم �لذي �شدرت فيه باعتبارها م�شمولة بالنفاذ 
�ملحكمة ف�شلت يف �شهر  ب��اأن  ق��ائ��ًا:-   و�أ���ش��اف �خل��اط��ري  �ملعجل. 

�أكتوبر �ملا�شي يف �أكر من 110 ق�شايا مدنية وجتارية وهي نتائج 
غري م�شبوقة يف �لتجارب �لق�شائية على م�شتوى �لعامل 

كما �شهد بذلك �خلرب�ء �لدولين �مل�شاركن يف موؤمتر �لعد�لة و�إد�رة 
�ملحاكم �ملنعقد يف و��شنطن يف يوليو �ملا�شي. 

�لتقليدية  باملحاكم  م��ق��ارن��ة  فائقة  تعد  �ملحكمة  �إجن����از�ت  �ن  كما 
عدد  م��ن   398 �لزمنية  �ل��ف��رتة  ذ�ت  يف  ف�شلها  بلغ  �لتي  �الأخ���رى 

�لدعاوى �مل�شجلة و�لبالغ 554 بن�شبة 71.84% .
�الأمر �لذي يثبت فاعلية �ملبادرة �لتي �أطلقها �شمو ويل �لعهد رئي�س 
وهي  �لناجزة  �لعد�لة  موؤ�شر  �أ�شا�س  ب�شكل  وتدعم  �لق�شاء،  جمل�س 
منظومة  لتطوير  �شموه  �أطلقها  ع��دي��دة  م��ب��ادر�ت  �شمن  م��ب��ادرة 

�لق�شاء يف ر�أ�س �خليمة.  

بلدية دبي تنظم ور�ضة توعية 
لأ�ضحاب الهمم

•• دبي-وام: 

نظمت �إد�رة �مل�شاحة ببلدية دبي ور�شة توعية با�شتخد�م روبوت لنادي دبي الأ�شحاب �لهمم حول �إر�شاد�ت �ل�شامة 
عند حدوث �لهز�ت �الأر�شية وذلك �نطاقا من �أهمية �لتوعية الأ�شحاب �لهمم وتزويدهم بثقافة �ل�شامة ودرء 
�ملخاطر خا�شة قبل و�أثناء وبعد وقوع �ل��زالزل.  و�أك��دت �ملهند�شة �إميان �لفا�شي رئي�س ق�شم �مل�شح �جليودي�شي 
و�لبحري �أن �لبلدية حري�شة على منهجيات �لتدخل �ملبكر للمخاطر �لطبيعية ومنها �لزالزل وتطوير كل منظومات 
�الإنذ�ر �ملبكر للمخاطر �لطبيعية. و�أ�شادت �لفا�شي باأهمية توعية �أ�شحاب �لهمم بتلك �ملخاطر وم�شاركتهم يف 

ور�س منتظمة وتنمية فكرهم من خال ��شتخد�م �لروبوت و�لذكاء �ال�شطناعي خال تلك �لور�س.

بهدف اإ�ضعاد ال�ضكان وتعزيز العالقات االجتماعية

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم مبادرة »م�ضابحنا« يف الباهية
•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ن��ظ��م��ت 
ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا لهذ�  �أج����ن����دة  ���ش��م��ن 
ترفيهية  �جتماعية  فعالية  �ل��ع��ام 
ريا�شية يف م�شبح رقم2 يف منطقة 
“م�شابحنا  ع��ن��و�ن  حت��ت  �ل��ب��اه��ي��ة 
توفري  خالها  من  2” ��شتهدفت 
ب��ي��ئ��ة ت��رف��ي��ه��ي��ة وري��ا���ش��ي��ة ممتعة 
على  و�لعمل  و�الأط��ف��ال،  لل�شيد�ت 
�لفعاليات  ��شكان من خال  �إ�شعاد 
وكذلك  و�لتن�شيطية،  �لرتفيهية 
تعزيز �أو��شر �لعاقات �الجتماعية 
ب���ن �مل�������ش���ارك���ن، و����ش��ت��ث��م��ار هذه 
�الإيجابية  �لر�شائل  لبث  �ملنا�شبات 

وتعزيز ح�س �مل�شوؤولة �ملجتمعية. 
�ملجتمعية  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  وت���اأت���ي 
�لتخطيط  د�ئ��رة  حلر�س  �نعكا�شا 
بلدية   - و�ل���ب���ل���دي���ات  �ل���ع���م���ر�ين 
م���دي���ن���ة �أب����وظ����ب����ي ع���ل���ى �إت����اح����ة 
�خل�����ي�����ار�ت �ل���رتف���ي���ه���ي���ة و�إي����ج����اد 
الأفر�د  ترويحية  وفعاليات  �أماكن 
�شريحة  وخ�������ش���و����ش���ا  �مل���ج���ت���م���ع 

و�إقامة ور�س �لتلوين، كما �شاركت 
م�شت�شفى �لتجميل �لطبي بتقدمي 
وفحو�شات  جم��ان��ي��ة  ����ش��ت�����ش��ار�ت 

طبية للن�شاء و�الأطفال.
تفعيل  �ل���ف���ع���ال���ي���ة  و�����ش���ت���ه���دف���ت 
�ملر�فق �لعامة �لتابعة �إىل �لبلدية 
وت�شخريها خلدمة �ملجتمع و�إ�شعاد 
�أف������ر�ده م���ن خ���ال م��ن��ظ��وم��ة من 
و�لتثقيفية  �لرتفيهية  �ل��رب�م��ج 

و�الإر�شادية و�ملجتمعية.  
�جتذ�ب  يف  �لفعالية  جنحت  وق��د   
�ملجاورة  و�مل��ن��اط��ق  �ملنطقة  �أه���ايل 
و�ل������������زو�ر �ل�����ذي�����ن ت���ف���اع���ل���و� مع 
�ملمتعة،  و�ل����ف����ق����ر�ت  �ل����ع����رو�����س 
و�أ���ش��ه��م��ت �ل��ف��ع��ال��ي��ة يف رف���ع عدد 
وتعزيز  �لرتفيهية،  �مل��ر�ف��ق  رو�د 
ب��ن �شكان  �ل���رت�ب���ط �الج��ت��م��اع��ي 

�ملناطق.  
ك��م��ا �أول����ت �ل��ب��ل��دي��ة ع��ن��اي��ة كبرية 
لاأ�شر �ملنتجة حيث �شمنت فعالية 
لعر�س  خم�ش�شة  �شوقا  م�شابحنا 
وتاأتي  �مل��ن��ت��ج��ة  �الأ����ش���ر  م��ن��ت��ج��ات 
ه��ذه �مل���ب���ادر�ت و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �شمن 

�ل�شيد�ت و�الأطفال ، وبالوقت ذ�ته 
�ل��ب��ل��دي نحو  �ل��ن��ظ��ام  ت��اأك��ي��د �شعي 
�ل�شحية  �ملجتمعية  �لقيم  تر�شيخ 
وحتقيق   ، �ل�شليمة  و�ل�شلوكيات 
بن  و�ل�شر�كة  و�ل��ت��ع��اون  �لتفاعل 
لرفع  �ملجتمع  وم��ك��ون��ات  �لبلدية 
وتكري�س  �ل�شحي  �لوعي  م�شتوى 
وعادة  �إي��ج��اب��ي  كن�شاط  �ل��ري��ا���ش��ة 

�جتماعية فعالة وهادفة.
فعالية  �أن  �ل���ب���ل���دي���ة  و�أ�����ش����اف����ت 
�شل�شلة  م���ن  ج����زء  ه���ي  م�����ش��اب��ح��ن��ا 
متو��شلة من �لفعاليات �ملجتمعية 
و�ل���ري���ا����ش���ي���ة و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة حيث 
و���ش��ع��ت �ل��ب��ل��دي��ة مب��وج��ب��ه��ا خطة 
ت�����ش��ت��ه��دف ت��ن��ظ��ي��م �ل���ع���دي���د من 
ب��ال�����ش��ر�ك��ة م��ع �ملجتمع  �الأن�����ش��ط��ة 
�ل�شحية  �لقيم  تفعيل  �إىل  تهدف 
على  �ملجتمع  وت�شجيع  و�لريا�شية 
�لريا�شة جزء� ال يتجز�أ من  جعل 

ثقافته وعاد�ته �ل�شليمة.
�ل��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى ت�شمن  وح��ر���ش��ت 
من  �ل��ع��دي��د   2 م�شابحنا  فعالية 
لاأطفال  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �الأن�����ش��ط��ة 

�ملجتمعية  �الأ���ش��و�ق  م�شروع  �إط���ار 
خارج  �ل��و�ق��ع��ة  للمناطق  �خل��ريي��ة 
�ل��ع��ا���ش��م��ة �أب���وظ���ب���ي ب���ه���دف دعم 
�الأ�شر �ملنتجة وتوفري مكان مائم 
وم�شاعدتهم  منتجاتهم  لت�شويق 
يف ب��ي��ع ه���ذه �مل��ن��ت��ج��ات �مل��ح��ل��ي��ة يف 
 ، ح�����ش��اري  وب�����ش��ك��ل  منا�شبة  بيئة 
باالإ�شافة �إىل حتفيز �ل�شباب، كما 
�ملبادرة �شمن م�شاركة  تندرج هذه 
جت�شيد  يف  �أبوظبي  مدينة  بلدية 
معاين �ملبادرة �الإن�شانية و�خلريية 
�شاحب  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ك���ب���رية 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
عام   2017 عام  باعتبار  و�ملتمثلة 

�خلري.
وت��ع��رب ه���ذه �مل����ب����ادر�ت م���ن خال 
�لتز�م  ع���ن  �ل�����ش��وق  ه����ذه  ت��ن��ظ��ي��م 
بلدية مدينة �أبوظبي بدعم �شر�ئح 
و�أ�شول  و��شتثمار مر�فق  �ملجتمع، 
�لبلدية يف خدمة �ملجتمع و�إ�شعاده، 
وت���ن���ظ���ي���م �ل���ف���ع���ال���ي���ات �ل���ه���ادف���ة 
تقوية  يف  ت�شاهم  �لتي  و�الإيجابية 

�لرو�بط �الجتماعية وتوفري بيئة 
�الأ�شر  منتجات  لت�شويق  منا�شبة 
وفعاليات  ب��ر�م��ج  �شمن  �مل��و�ط��ن��ة 
�الأ�شر  و�إع��ط��اء  متنوعة،  ترفيهية 
�لدخل  لتح�شن  ف��ر���ش��ة  �مل��ن��ت��ج��ة 

رزق متنوعة  و�إيجاد م�شادر  �ملايل 
�لتجزئة  من خال مز�ولة جتارة 
�ملحلية  �مل�����ش��غ��والت  يف  وخ�شو�شا 
توفري  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  و�ل�شعبية، 

جو ترفيهي �آمن الأفر�د �الأ�شرة.  

ريعه للهالل االأحمر واجلهات امل�ضاركة

يف ع��ام ال��خري .. الأر�ض��يف ال��وطن�ي ين�ظ�م ب��ازارًا خي��ري��ًا 
•• ابوظبي-الفجر:

�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  �إط��ار  ويف  �خل��ري،  عام  يف  و�أن�شطته  ملبادر�ته  ��شتمر�ر�ً 
ب��از�ر�ً خريياً مبقره يف  و�لعمل �خلريي و�الإن�شاين نظم �الأر�شيف �لوطني 
�أبوظبي �شاركت فيه عدة جهات �أبرزها: �مل�شاريع �لوطنية لاأعمال �ليدوية، 
و�لر�غبن  �أبوظبي،  �إ�شاحيات  نزالء  وم�شاريع  �لهمم،  �أ�شحاب  وم�شاريع 

بامل�شاركة من موظفي �الأر�شيف �لوطني. 
�لوطني  �الأر�شيف  عام  مدير  �لري�شي  حممد  �هلل  عبد  �لدكتور  �شعادة  قام 
و�الإن�شاين  �خل��ريي  �لن�شاط  ه��ذ�  �أن  على  و�أك���د  �خل���ريي،  �ل��ب��از�ر  بافتتاح 
م�شوؤوليته  �إط��ار  ويف  �خل��ري،  عام  يف  �لوطني  �الأر�شيف  �أن�شطة  �شمن  ياأتي 
يعزز  �شامية، وهو  ر�شالة  ذ�ت  �لباز�ر تظاهرة خريية  �ملجتمعية، ويعد هذ� 
�لثقة بالنف�س لدى �مل�شاركن وال�شيما �أ�شحاب �لهمم ونزالء �الإ�شاحيات، 

وي�شهم يف دجمهم بن �أبناء �ملجتمع، ويحقق �ل�شعادة و�لبهجة لهم، ويك�شف 
�مل�شغوالت  �لفر�شة لاطاع على  للزو�ر  و�إبد�عاتهم، ويتيح  عن مو�هبهم 

و�ملنتجات �لرت�ثية و�قتنائها.
�ملبتكرة؛  �لوطني  �الأر�شيف  موظفي  وم�شاهمات  باأن�شطة  �شعادته  و�أ���ش��اد 
م�شري�ً �إىل �أن هذه �مل�شاهمات �نعكا�س حقيقي لقيم �ملجتمع، وهي تك�شف عن 
�جلانب �الإبد�عي لديهم، و�عترب �أن من و�جب �الأر�شيف �لوطني ت�شجيعهم.   

وي��ع��ود ري��ع ه��ذ� �ل��ب��از�ر �خل��ريي �إىل �الأع��م��ال �خل��ريي��ة، وي��ق��دم �الأر�شيف 
�لوطني ما يجنيه من عائد مايل �إىل هيئة �لهال �الأحمر يف �أبوظبي، وهذ� 

ما ي�شفي على هذه �لتظاهرة �لطابع �خلريي و�الإن�شاين.
�جلدير بالذكر �أن �لباز�ر �خلريي قد حفل بامل�شغوالت �ليدوية، وباالأطباق 
و�ملاأكوالت �لرت�ثية، وباأ�ش�س �لنباتات �لطبيعية باأ�شكالها �ملبتكرة و�جلذ�بة، 

وغريها.       

عن برناجميها »م�ضاندة زميل« و»رحلة العمرة للموظفني«

موا�ضالت الإمارات تفوز بفئة املجال التطوعي والإن�ضاين يف الدورة ال�ضاد�ضة من جائزة اأفكار الإمارات
الكلية الإماراتية الكندية اجلامعية باأم القيوين تنظم ندوة بعنوان زايد فخر الإمارات

•• دبي –الفجر:

ف���ازت م��و����ش��ات �الإم����ار�ت بجائزة  
فئة �الإبد�ع يف جمال �لعمل �لتطوعي 
�لدورة  فعاليات  �شمن  و�الإن�����ش��اين، 
“�أفكار  وج���ائ���زة  مل���وؤمت���ر  �ل�����ش��اد���ش��ة 
�ل�شاد�شة،  دورت���ه���ا  يف  �الإمار�ت” 
“م�شاندة  ب���رن���اجم���ي  ع����ن  وذل������ك 
زميل” و”رحلة �لعمرة للموظفن” 
ل�شالح  �ملوؤ�ش�شة  تنظمهما  �للذين 
فارقة  عامة  وي�شكان  موظفيها 
�لعمل  ب��ي��ئ��ة  ع����ام����ات مت���ي���ز  م����ن 
مدير  حممد  ع��ب��د�هلل  وق��ام  لديها. 
�إد�رة �الت�شال �حلكومي مبو��شات 
�لتكرمي من  درع  با�شتام  �الإم��ار�ت 
�شلطان  ب��ن  ���ش��امل  �ملهند�س  �ل�شيخ 
�لقا�شمي، رئي�س جمل�س �إد�رة د�ئرة 
�خليمة،  ب����ر�أ�����س  �مل�����دين  �ل����ط����ري�ن 
بح�شور فاطمة بطي �ملهريي، رئي�س 
جمل�س �إد�رة جمموعة دبي للجودة، 
�ملجموعة  رئي�س  �ل��ف��رد�ن،  وح�شن 
�لفرعية “�الأفكار �لعربية” ورئي�س 
�أف���ك���ار �الإم��������ار�ت، وحممد  م���وؤمت���ر 
�إد�رة  ملجل�س  �ل��ع��ام  �الأم���ن  �مل��ط��وع، 
جمموعة دبي للجودة، وذلك خال 
باجلائزة  �ل��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي  ح��ف��ل 
و�ل�����ذي ع��ق��د ب��ف��ن��دق ج���ر�ن���د حياة 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  دب����ي، حت���ت رع���اي���ة  يف 
رئي�س  م��ك��ت��وم  �آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د 
د�ئ���������رة �ل������ط������ري�ن �مل��������دين ب���دب���ي، 

•• اأم القيوين-الفجر :

�أكد حميد �ل�شام�شي �الأمن �لعام 
�ل��ق��ي��وي��ن و  �أم  ت��ن��ف��ي��ذي  مل��ج��ل�����س 
�لكندية  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لكلية  رئي�س 
�إن  �ل���ق���ي���وي���ن  �أم  يف  �جل���ام���ع���ي���ة 
�ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان –طيب �هلل ثر�ه 
دولة  وع��ز  نه�شة  وب���اين  موؤ�ش�س 
�الإم���ار�ت  كان رحمه �هلل بحر�ً يف 
�لعطاء  يف  فريد�ً  ومن��وذج��اً  �لكرم 
و كان  و�الإن�شاين  بالعمل �خلريي 
 ، بالفطر  معطاء  ث���ر�ه  �هلل  طيب 
حمباً للخري، مهموماً باملحتاجن 
يد  م��د  على  حري�شاً  و�ل��ب�����ش��ط��اء  
�ل���ع���ون ل��ه��م ور����ش���م �ل��ب�����ش��م��ة على 

�شفاههم.
وك�شف خال ح�شوره لندوة ز�يد 
نظمتها  و�ل���ت���ي  �الإم���������ار�ت  ف��خ��ر 
�لكلية �الإمار�تية �لكندية بالتعاون 
وتنمية  �لثقافة  وز�رة  م��رك��ز  م��ع 
بح�شور  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  يف  �ملجتمع 
�لوطني  �ملجل�س  �أع�شاء  من  ع��دد 
�حلكومية  �ل������دو�ئ������ر  وم�����������در�ء 
و�مل��ح��ل��ي��ة  �أن م��ب��ادر�ت �مل��غ��ف��ور له 
�الإن�شانية  ز�ي���د   �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن 
وم�شاعدة  �ل�����ش��ع��ف��اء  مل���ن���ا����ش���رة 
�مللهوفن،  وجن������دة  �مل���ح���ت���اج���ن 
تز�ل  وال  ك��ان��ت  �ملنكوبن  و�إغ��اث��ة 
حمل تقدير �لعامل، و�أن عطاء�ته 
�أق�شاها  من  �ملعمورة  �شملت  �لتي 
�الإم������ار�ت  �أك�����ش��ب��ت  �أق�����ش��اه��ا  �إىل 
�لعامل   �ح��������رت�م  و�الإم�����ار�ت�����ي�����ن 

�أف�شل  وتبني  �ملوؤ�ش�شي،  و�الب��ت��ك��ار 
�ملمار�شات �ملحلية و�لعاملية، و�إطاق 

�ملبادر�ت �لنوعية يف �شبيل �لفوز.
بهذ�  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ف��خ��ر  و�أك����دت �شقر 
�ل���ف���وز �ل��ث��م��ن �ل�����ذي ي�����ش��اف �إىل 
جماالت  يف  �ل��ري  �ملوؤ�ش�شة  ر�شيد 
�ملجتمعية،  و�مل�شوؤولية  �ال�شتد�مة 
�ل���ع���م���ل يف  ب��ي��ئ��ة  الف����ت����ًة �إىل مت���ي���ز 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة م��ن��ذ �ن��ط��اق��ه��ا ق��ب��ل 36 
�لتكافلية  ب��امل��ب��ادر�ت  وغناها  ع��ام��اً، 
و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، و�ل��ت��ي ت��زي��د ع��ن 17 
ي�����ش��ت��ف��ي��د منها  رئ��ي�����ش��ي��ة  م����ب����ادرة 
وترتجم  ���ش��ن��وي��اً،  �مل��وظ��ف��ن  �آالف 
مب��ج��م��وع��ه��ا �ل��ن��ه��ج �ل��ر����ش��خ �لذي 
�ملجاالت  ه��ذه  يف  �ملوؤ�ش�شة  �ت��خ��ذت��ه 

�ل��رئ��ي�����س �الأع���ل���ى مل��ج��م��وع��ة طري�ن 
�الإمار�ت، �لر�عي �لفخري ملجموعة 
دب���ي ل��ل��ج��ودة، ب��ح�����ش��ور ل��ف��ي��ف من 
�حلكومية  �ل��ق��ي��ادي��ة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 

و�لر�شمية، و�لفائزين يف �جلائزة.
�أعربت حنان �شقر  �ملنا�شبة؛  وبهذه 
�خلدمات  ل��د�ئ��رة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة مب���و�����ش���ات �الإم������ار�ت 
ملنظمي  وت���ق���دي���ره���ا  ���ش��ك��ره��ا  ع����ن 
قطعت  �لتي  �جلائزة  و�إد�رة  �حلفل 
����ش���وط���اً ب���ع���ي���د�ً يف جم����ال �الرت���ق���اء 
ببيئة �الأعمال يف �لدولة من خال 
�لتناف�س  ع��ل��ى  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ت�شجيع 
�خلاق  �لفكر  و��شتثمار  �الإيجابي، 
و�مل�������ش���ت���د�م، وت���ع���زي���ز ق��ي��م �الإب������د�ع 

�أثمر  �ل�����ذي  ن�����ش��اأت��ه��ا، �الأم������ر  م��ن��ذ 
�جلو�ئز  من  و�ف��ٍر  بعدٍد  فوزها  عن 
�ملحلية و�الإقليمية و�لعاملية ال �شيما 
�شمن  �لتا�شعة  �مل��رت��ب��ة  يف  حلولها 
للعمل  ب��ي��ئ��ة   25 “�أف�شل  ق��ائ��م��ة 
 .2015 ع����ام  يف  �آ�شيا”  ق�����ارة  يف 
حممد  ع��ب��د�هلل  �أو���ش��ح  وتف�شيًا؛ 
�أن  �حلكومي  �الت�����ش��ال  �إد�رة  مدير 
فوز مو��شات �الإمار�ت بهذه �لفئة 
ج���اء ع��ن ب��رن��اجم��ي م�����ش��ان��دة زميل 
و�للذين  للموظفن  �لعمرة  ورحلة 
�شنو�ت  م��ن��ذ  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ن��ظ��م��ه��م��ا 
�ملخ�ش�شة  �لعديدة  بر�جمها  �شمن 
و�إ�شعاد  �ل���ع���م���ل  ب��ب��ي��ئ��ة  ل���ارت���ق���اء 

�ملوظفن.

وها  و�ملجتمع،  �ل��دول��ة  يف  ر��شخة 
نحن �ليوم ويف عهد خلفه �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
–حفظه  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
�هلل-ن�����ش��ت��ع��د ل��ب��د�ي��ة ع����ام جديد 
ي��ح��م��ل م��ك��ان��ة ط��ي��ب��ة وغ���ال���ي���ة يف 
نفو�شنا جميعا �آال وهي عام ز�يد..

ز�يد �لقائد وز�يد �الإن�شان.
عائ�شة  �ع��ت��ربت  �ل�شياق  ذ�ت  ويف 
�أن  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  ع�شو  ليتيم 
ز�يد  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
�أر�شى  بن �شلطان طيب �هلل ث��ر�ه  
مفهوم �خلري يف �الإمار�ت ور�شخه 
�ملجتمع  يف  �ل���ف���ري���دة  ب��ت��ل��ق��ائ��ي��ت��ه 
قيمة  �ل��ر�ق��ي  ب�شلوكه  �أع��ل��ى  كما 
�لعطاء وغر�شها يف نفو�س �جلميع 
فالعطاء كان منهجاً يف حياته ر�شم 
للعمل  طريق  خريطة  خاله  من 

�ل�شد�رة  م��ك��ان  ل��ل��دول��ة  وح��ج��زت 
و�لريادة يف خمتلف ميادين �لعمل 

�الإن�شاين �إقليمياً و دولياً.
ومن جهته �أكد �شامل �لنار �ل�شحي 
ع�شو �ملجل�س �لوطني يف مد�خلته 
�أن �حل��دي��ث ع��ن م��اآث��ر �مل��غ��ف��ور له 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن 
�آل نهيان –طيب �هلل ثر�ه ال تفيها 
الأنه  ح��ق��ه��ا  �ل�����ش��ن��و�ت  �الأي������ام وال 
�أبناء  لكل  و�الأب  و�لقائد  �لزعيم 
دولة �الإم��ار�ت، معترب�  �أن �إعان 
من  ث��م��رة  للخري  ع��ام��اً   2017
ثمار �لغر�س �ل�شالح �لذي و�شعه 
�ملوؤ�ش�س يف �أر�س �الإمار�ت �لطيبة، 
فمو�قفه �خلالدة  وحبه �لفطري 
�الإن�شانية   وخ��دم��ة  �خل���ري  لعمل 
�أعلت قيمة �لعطاء يف نفو�س �أبناء 
�الإم���������ار�ت وج��ع��ل��ت �خل����ري قيمة 

عليها  ت�شري  و�الإن�����ش��اين  �خل���ريي 
�الإمار�ت �إىل �ليوم.

�شعيد  م�����ش��ب��ح  حت�����دث  ح����ن  يف 
�ل�شارقة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ك��ت��ب��ي 
�لريا�شي رئي�س جمل�س �د�رة نادي 
و�ل��ري��ا���ش��ي  عن  �ل��ث��ق��ايف  مليحة 
ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور  م��دى حر�س 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�جلانب  ع��ل��ى  ث����ر�ه-  �هلل  –طيب 
�الإن�����ش��اين و�الج��ت��م��اع��ي يف ك��ل ما 
ومبادر�ت   م�شروعات  به من  يقوم 
وكذ� �هتمامه باأدق �لتفا�شيل وهو 
�لكثريون  ي��ع��رف��ه  ال  رمب���ا  ج��ان��ب 
ع��ن �ل�شيخ ز�ي���د رح��م��ه �هلل  غري 
�أث���ر� ك��ب��ري� يف �إجن���اح كافة  �أن ل��ه 
خطط  �لتي  و�مل�شروعات  �الأعمال 
لها وتابعها حتى خرجت �إىل �لنور 

وبد�أت توؤتي نتائجها.
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اأخبـار الإمـارات
افتتاح حديقة »البيت متوحد« مبنطقة الظيت اجلنوبي يف راأ�س اخليمة

•• راأ�س اخليمة-وام: 

با�شم  ع��ام��ة  ح��دي��ق��ة  متوحد”  “�لبيت  جمعية  �فتتحت 
حديقة �لبيت متوحد يف منطقة �لظيت �جلنوبي يف �إمارة 
باليوم  �ل��دول��ة  �حتفاالت  م��ع  تز�منا  وذل��ك  �خليمة  ر�أ����س 
��شرت�تيجية  م��ن  وك��ج��زء  و�الأرب���ع���ن  �ل�����ش��اد���س  �ل��وط��ن��ي 
�الإيجابية  �ملجتمعية  مبادر�تها  الإي�شال  �لهادفة  �جلمعية 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �الف��ت��ت��اح  ح�شر  �ل��وط��ن.  �أب��ن��اء  لكافة 
�لديو�ن  يف  �ملو�طنن  �شوؤون  �إد�رة  مدير  �لقا�شمي  جمال 
�الأمريي يف ر�أ�س �خليمة وممثلون عن �لدو�ئر �ملحلية يف 
ر�أ�س �خليمة و�أع�شاء من جمعية �لبيت متوحد، باالإ�شافة 
ر�أ�س  �إم����ارة  يف  �لظيت  منطقة  �أه���ايل  م��ن  جمموعة  �إىل 

�خليمة. وعقب �الفتتاح قام �حل�شور بجولة يف �حلديقة 
لتكون  �ملخ�ش�شة  �لع�شرية  مر�فقها  على  خالها  �طلعو� 
موقعاً جذ�باً اللتقاء �لعائات يف �ملنطقة ومكاناً ي�شاهم يف 
�تباع �أ�شلوب حياة �شحي، و�لتي ت�شمل �مل�شطحات �خل�شر�ء 
و�مل�شاحات �لعامة، وملعباً متعدد �مل�شتخدمات، وجمموعة 
متنوعة من معد�ت �لتدريب �لريا�شية، ومنطقة خم�ش�شة 
وجمموعة  �ل�شامة،  معايري  �أع��ل��ى  وف��ق  �الأط��ف��ال  للعب 
ور�حة  �ملخ�ش�شة خل��دم��ة  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  �مل��ر�ف��ق  م��ن  �أخ����رى 
�الأ�شجار  غر�س  يف  �حل�شور  ���ش��ارك  كما  �ملحلي.  �ملجتمع 
�لقبي�شي  علي  �شيف  �شعادة  وق��ال  �حلديقة.  يف  و�لنباتات 
“نحن �شعد�ء  �لبيت متوحد:  �إد�رة جمعية  رئي�س جمل�س 
بافتتاح هذه �حلديقة �لعامة يف �إمارة ر�أ�س �خليمة وذلك 

للدولة،  �لوطني  باليوم  جميعاً  �حتفاالتنا  مع  بالتز�من 
و�ل��ت��ي ن��ه��دف م��ن خ��ال��ه��ا ل��ت��وف��ري م��ك��ان م��ائ��م جمهز 
ب��اأح��دث �مل��ر�ف��ق لتجمع �الأ���ش��ر و�ل��ع��ائ��ات م��ن �لقاطنن 
�الأع��م��ار، مبا يتيح لهم �لرتفيه عن  و�ل���زو�ر من خمتلف 
�أنف�شهم وممار�شة �لريا�شة يف �لهو�ء �لطلق وي�شجعهم على 
�تباع منط حياة �شحي بالقرب من منازلهم.      و�أ�شاف 
�لقبي�شي: �شتكون مر�فق �حلديقة يف متناول �جلميع على 
ملمار�شة  و�الأطفال  للبالغن  �لفر�شة  لتعطي  �لعام،  م��د�ر 
�لريا�شة، ولكن دورها ال يقت�شر على ذلك نظر�ً لوجودها 
�ملتوحد لتكونا منطقة  �لبيت  بالقرب من جمل�س جمعية 
ر�أ���س �خليمة،  يف  �جتماعياً  �شت�شبح مركز�ً  متكاملة حيث 

وميكن لاأفر�د و�أ�شرهم �لتو��شل مع بع�شهم �لبع�س.

الدكتور ر�ضا �ضديقي: هدفنا تر�ضيخ العادات ال�ضحية مبكرا 

م�ضت�ضفى راأ�س اخليمة يعزز مكافحة الأمرا�س املزمنة باإطالق »مهرجان احلياة ال�ضحية«

طبيعية من خال تعريف �الأهايل 
“حتدي �لد�ئرة  و�الأجد�د بحملة 
وُتختتم  �ل���ن���اج���ح���ة.  �لزرقاء” 
�لفوز  لفر�شة  ب�شحب  �الأن�شطة 

بجو�ئز قيمة.
�مل�شاركن  �مل����ه����رج����ان  وي���خ�������س 
تندرج  ممتعة  مبناف�شاٍت  �ل�شغار 
وفقاً  خم��ت��ل��ف��ت��ن  ف��ئ��ت��ن  ���ش��م��ن 
حتى  �ل��ر�ب��ع  �ل�شف  من  لاأعمار 
�ل�شاد�س ومن �ل�شف �ل�شابع حتى 

�لر�شم  بن�شاط  و�ن��ت��ه��اًء  لل�شغار، 
�الأطعمة  وت��ق��دمي  �ل���وج���وه  ع��ل��ى 
�أما  م��ع��اً.  �آٍن  يف  و�مل��غ��ذي��ة  �ل�شهية 
للبالغن،  �ملخ�ش�شة  �الأن�����ش��ط��ة 
�لعبار�ت  ن��ط��ق  م�شابقة  فت�شمل 
�ل�شرعة،  تتطلب  و�ألعاباً  �ل�شعبة، 
و���ش��ح��وب��ات �حل���ظ، وغ��ريه��ا. كما 
على  �ل�����ش��وء  �مل��ه��رج��ان  �شي�شلط 
�ل�شكري  م��ر���س  �شبط  �إم��ك��ان��ي��ة 
وخف�س م�شتويات �ل�شكر بو�شائل 

 •• راأ�س اخليمة – الفجر

ر�أ�������س �خليمة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  �أع���ل���ن 
�حلياة  “مهرجان  �إط���اق  ع��زم��ه 
يوم  �لثانية  بن�شخته  �ل�شحية” 
�ل�شبت �ملو�فق 25 نوفمرب بهدف 
�لتوعية مبخاطر �ل�شمنة ومر�س 
�ل�شكري وتر�شيخ �لعاد�ت �ل�شحية 

منذ �شٍن مبكرة. 
فعاليٍة  تنظيم  خ��ال  م��ن  وذل���ك 
مبنى  يف  وه������ادف������ة  ت���رف���ي���ه���ي���ة 
�مل�����ش��ت�����ش��ف��ى ب���ن �ل�����ش��اع��ة 2:00 
بالتز�من  م�����ش��اًء  و7:30  ظ��ه��ر�ً 
مع �ليوم �لعاملي ملكافحة �ل�شمنة. 
ومن �ملقرر �أن ت�شتقطب �لفعالية 
مئات �لعائات عرب برنامٍج حافٍل 
ت�شليط  �إىل  ي���رم���ي  ب��االأن�����ش��ط��ة 
�ملزمنة  �الأم����ر������س  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 

و�أهمية �حلفاظ على �ل�شحة. 
باقًة  �ملهرجان  برنامج  و�شي�شمل 
ملختلف  �مل���م���ي���زة  �الأن�������ش���ط���ة  م����ن 
م�شابقات  من  ب��دء�ً  �لعائلة  �أف��ر�د 
مو��شيع  حول  و�الأجوبة  �الأ�شئلة 
�أزي���������اٍء ممتع  �ل�����ش��ح��ة وع����ر�����س 

و�الهتمام  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ت��م��اري��ن 
بال�شحة عموماً. ويف �لوقت ذ�ته، 
�ل�شبل  �إىل  �الآب�����اء  ن��وج��ه  �أن  ن���ود 
ب���ي���ئ���ة جتعل  �مل��خ��ت��ل��ف��ة الب���ت���ك���ار 
�أك��ر تقبًا وميًا نحو  �الأط��ف��ال 

�أ�شلوب حياة �شحي. 
وب�����دوره، ق���ال ج���ان م���ارك غوير، 
ر�أ�س  مل�شت�شفى  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�ملهرجان  ���ش��ه��د  ل���ق���د  �خل���ي���م���ة: 
جن��اح��اً الف��ت��اً �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، مما 
����ش���ج���ع ف����ري����ق م�����ش��ت�����ش��ف��ى ر�أ������س 
هذه  ت��ك��ر�ر  �إىل  بالكامل  �خليمة 
�خل���ط���وة وع��ل��ى ن��ط��اق �أو����ش���ع. ال 
�شيما و�أن دور �مل�شت�شفى ال يقت�شر 
على كونه وجهة عاجية فح�شب، 
للتو��شل مع  و�إمن��ا كذلك من�شة 
باأهمية  �ل��وع��ي  وت��ع��زي��ز  �ملجتمع 

نعمة �ل�شحة �لتي نتمتع بها.
�ل�شحة  منظمة  ت��ق��ري��ر  و�أظ���ه���ر 
�أكر  �أن  �ل��ف��ائ��ت  �ل���ع���ام  �ل��ع��امل��ي��ة 
م��ن %35 م��ن �أط��ف��ال �الإم���ار�ت 
من  وح���ذر  �ل�شمنة،  م��ن  ي��ع��ان��ون 
�إه��م��ال ه��ذه �حلالة يف مرحلة  �أن 
�لطفولة قد يوؤدي �إىل م�شاعفاٍت 

�ل��ت��ا���ش��ع م��ع ف��ر���ش��ة �ل��ف��وز بلقب 
�أمري و�أمرية ر�أ�س �خليمة �الأكر 
�شحًة لاأطفال من �ل�شف �الأول 
وح���ت���ى �ل���ث���ام���ن م���ع ف���ر����س فوز 

م�شمونة جلميع �مل�شاركن.
�لدكتور  ق����ال  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �شديقي،  ر�شا 
�ل�شحية  �ل����رع����اي����ة  مل���ج���م���وع���ة 
�لتنفيذي  و�مل������دي������ر  �ل���ع���رب���ي���ة 
مل�����ش��ت�����ش��ف��ى ر�أ�������س �خل���ي���م���ة: عزز 
من  �الأوىل  �ل���ن�������ش���خ���ة  جن��������اح 
�إمياننا  �ل�شحية  �حلياة  مهرجان 
تاأثري �الأط��ف��ال يف قر�ر�ت  مب��دى 
يخ�س  فيما  �أهاليهم  و�خ��ت��ي��ار�ت 
�لعاد�ت  و�أن  ���ش��ي��م��ا  ال  �ل�����ش��ح��ة. 
�الأطعمة  ب��ت��ف�����ش��ي��ات  �خل��ا���ش��ة 
و��شتخد�م  �ل��ب��دن��ي��ة  و�الأن�����ش��ط��ة 
�الأج���ه���زة ت��رت���ش��خ ل���دى �ل��ف��رد يف 
وبالتايل،  حياته  م��ن  مبكر  وق���ٍت 
فاإن منط حياتنا بالكامل مرهون 
لذلك  �ل�����ش��غ��ر.  ن��ت��ع��ل��م��ه يف  مب���ا 
نركز على �الأطفال ب�شورٍة خا�شة 
�شعياً منا لتحفيز �لعائلة ككّل �إىل 
وممار�شة  �ل�شحي  �لطعام  تناول 

�ل�شيئة مثل  عاد�تهم  �أن  �لبالغن 
�ل�شغار  �شحة  ت�شر  ال  �لتدخن، 
على  كذلك  ت�شجعهم  بل  فح�شب، 
�ل�شن.  يف  �ل���ت���ق���دم  م���ع  �ت��ب��اع��ه��ا 
وع��ل��ى ن��ح��ٍو مم��اث��ل، مت��ي��ل �الأ�شر 
�ل��ك��ث��ري من  ت���ن���اول  �إىل  ع���م���وم���اً 
�لتفكري  دون  �ل�شريعة  �ل��وج��ب��ات 
مب��م��ار���ش��ة �ل��ري��ا���ش��ة، مم��ا ي���وؤدي 
ومر�س  بال�شمنة  �الإ���ش��اب��ة  �إىل 
�ل�شكري و�مل�شاكل �لقلبية وغريها 
�مل���زم���ن���ة. لذلك  م���ن �الأم�����ر�������س 
ندعو �الأ�شر من خال “مهرجان 
�حلياة �ل�شحية” �إىل بذل ق�شارى 

�لبلوغ.  ع���ن���د  خ���ط���رية  ���ش��ح��ي��ة 
و�أ���ش��ارت در����ش��ة �أخ��رى مت ن�شرها 
�لعام �ملا�شي حول �أطفال �ملد�ر�س 
يف ر�أ���س �خليمة، �أن %40 منهم 
ي���ع���ان���ون م����ن زي���������ادٍة يف �ل������وزن، 
�ل�شمنة،  من  % يعانون  و24.4 
فيما بلغت ن�شبة �مل�شابن بالبد�نة 

�ملفرطة 5.7%.
�لدكتورة  ق���ال���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  وم�����ن 
ق�شم  رئ���ي�������س  ����ش���ي���خ،  ي���ا����ش���م���ن 
�لرعاية  جمموعة  لدى  �لت�شويق 
وم�شت�شفى  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
ر�أ�س �خليمة: “يجهل �لكثري من 

�أ����ش���ل���وب حياة  ل��ت��ب��ن��ي  ج���ه���وده���م 
�لفحو�س  �إج��ر�ء  يت�شمن  �شحي 
وتناول  منتظمة  ب�شورة  �ل�شحية 
�الأغ���ذي���ة �مل��ف��ي��دة ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
�للياقة  وتعزيز  �لريا�شة  ممار�شة 

�لبدنية و�شبط �لتوتر”.
ر�أ�����س  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  �أن  �إىل  ُي�������ش���ار 
حمات  تنظيم  ي��و����ش��ل  �خل��ي��م��ة 
خمتلفة  م���ن�������ش���اٍت  ع����رب  ت���وع���ي���ة 
�ملجتمع  �شر�ئح  خمتلف  ملخاطبة 
�حلكومية  و�ملكاتب  �ل�شركات  من 
�إىل �شائقي �شيار�ت �الأجرة يف ر�أ�س 

�خليمة و�شائر �الإمار�ت.

امل�ضابان يف حادث النهيار الرملي براأ�س اخليمة يغادران امل�ضت�ضفى

اخليمة  براأ�س  التجارية  املحال  تراقب  كامريا  األف   100
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�شخ�شان  �شقر  م�شت�شفى  غ���ادر 
 25 �لعمر  من  يبلغان  ��شيويان 
عاماً ، 30 عاماً نتيجة �أ�شابتهما 
يف حادث �نهيار حفرة رملية بعد 
�ل�شرورية  �ال���ش��ع��اف��ات  تلقيهما 
حالتيهما  ع���ل���ى  و�الط���م���ئ���ن���ان 

�ل�شحية.
ر�أ������س �خليمة  ���ش��رط��ة  وب��ح�����ش��ب 
�لذي  �لرملي  �النهيار  ح��ادث  �أن 

كان يف مبنى قيد �الإن�شاء يف ر�أ�س 
�شخ�س  وف��اة   �أ�شفر عن  �خليمة 
�آ�شيوي �جلن�شية يبلغ من �لعمر 

عاماً.  30
   وت��ف��ي��د ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل �حل������ادث ، 
عبد  حممد  �لعميد  ذكرها  �لتي 
�لدفاع  �إد�رة  مدير  �لزعابي  �هلل 
وقع  �لرملي  �الن��ه��ي��ار  �أن  �مل��دين 
وهو   ، �الإن�������ش���اء  ق��ي��د  م��ب��ن��ى  يف 
�ل��ذي ��شتدعى على �لفور  �الأم��ر 
حت���ري���ك �جل���ه���ات �مل��خ��ت�����ش��ة  يف 

�لقانونية �لازمة .
مع  �ل��ت��ع��ام��ل  ���ش��رع��ة  �أن  و�أك������د 
�حلادث ك�شفت عن جاهزية غرفة 
�لباغات  كافة  لتلقي  �لعمليات 
وت����ق����دمي �مل�������ش���اع���د�ت �ل���ازم���ة 
مع  �لتن�شيق  خ��ال  من  للجميع 
�شرعة  لتحقيق  �ملعنية  �الأج��ه��زة 

�ال�شتجابة �ملطلوبة .
وي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى م����د�ر �ل�����ش��اع��ة ، 
لذلك على �جلمهور عدم �لرتدد 
�لعمليات  ب��غ��رف��ة  �الت�������ش���ال  يف 

ر�أ�س  و�ش��������رطة  �مل���دين  �ل��دف��اع 
وتب�������ن   ، �مل���وق���ع  �إىل  �خل��ي��م��ة 
�نهيار  باأنه  �ملب��دئية  �ملعاينة  بعد 
�لفور  وع���ل���ى   ، �مل��ب��ن��ى  يف  رم���ل���ي 
حادثة  يف  ���ش��خ�����ش��ن  �إن����ق����اذ  مت 
ب�شيطة  و�إ���ش��اب��ت��ه��م��ا  �الن���ه���ي���ار، 
ف��ي��م��ا ت��ب��ن وج����ود ���ش��خ�����س �آخر 
ت��ب��ن فيما بعد  �الأن��ق��ا���س  حت��ت 
����ش��ت��خ��ر�ج��ه �أن���ه ف���ارق �حل��ي��اة  ، 
للجهات  �حل���ادث  ملف  نقل  ومت 
�الإج����ر�ء�ت  ال�شتكمال  �ملخت�شة 

ح�������و�دث  �أي  ع�����ن  و�الإب�������������اغ   ،
يتعر�شون لها على مد�ر �ل�شاعة 

ويف جميع �الأوقات.
�لعاملن  ح��ر���س  �إىل  م�����ش��ري�ً   
تقدمي  على  �لعمليات  غ��رف��ة  يف 
�أف���������ش����ل �خل�����دم�����ات و�أج�����وده�����ا 
�لباغات  و�إد�رة   ، ل��ل��ج��م��ه��ور 
و�لتعامل معها ، وتوجيه �جلهات 
�مل��ع��ن��ي��ة ب���ال���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة نحو 
�لباغ بالدقة �ملتناهية و�ل�شرعة 

�لفائقة .
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�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  �أع��ل��ن��ت 
 100 تركيب  ع��ن  �خليمة  ر�أ����س 
�أمنية  م���ر�ق���ب���ة  ك����ام����ري�ت  �أل�����ف 
لاأنظمة  حماية  لنظام  �لتابعة 
�ل���ت���ق���ن���ي���ة و�أم����������ن �مل����ن���������ش����اآت يف 
باإمارة  �لتجارية  �ملحال  خمتلف 
ر�أ�������س �خل��ي��م��ة ب��ح�����ش��ب �الأرق������ام 
موؤخر�ً  �ل�����ش��ادرة  و�الح�����ش��ائ��ي��ات 
و�الأمان  �الأم���ن  تعزيز  يكفل  مب��ا 

باأعلى �مل�شتويات يف �الإمارة ود�خل 
كاأوىل  حتديد�ً  �لتجاري  �لو�شط 
�ل�شادر  �لقانون  تطبيق  مر�حل 
�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من 
بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 

�الأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة.
�للو�ء علي بن علو�ن  حيث د�شن 
ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد   ، �لنعيمي 
بعد  �ملائة  �لكامري�  ر�أ���س �خليمة 
�لتجارية  �ملحال  �إحدى  �الألف يف 
جمال  ���ش��ع��ادة  بح�شور  ب���االإم���ارة 

من حيث �لدقة و م��زودة بتقنية 
�شورة  ت���وف���ر  �ل���و����ش���وح  ع���ال���ي���ة 
�إد�رتها  وت��ت��م  ع��ال��ي��ة  ج����ودة  ذ�ت 
على  ي�شاعد  حديث  تقني  بنظام 
ب�شهولة  ع���دد  �أك����رب  يف  �ل��ت��ح��ك��م 
وت��ل��زم م��ق��دم��و �خل��دم��ة ب��ه��ا مبا 
�أوىل  �ل��غ��ر���س �الأم���ن���ي ، يف  ي��ف��ي 
�أ�شحاب  ب��ه  و�مل�شتهدف  مر�حله 
�ملحال �لتجارية ليمثل ر�دعاً �أمام 
�أمنية  منظومة  �شمن  �لل�شو�س 
ك�شف  على  ت�شاعد  للغاية  مهمة 

رئ���ي�������س جمل�س  �ل���ط���ري  �أح����م����د 
 ، �ل��ع��ام��ة  �مل����و�رد  هيئة  يف  �الإد�رة 
�ل��دك��ت��ور حم��م��د �شعيد  �ل��ع��م��ي��د 
�لعمليات  ع���ام  م��دي��ر  �حل��م��ي��دي 
�ل�شباط  م����ن  وع������دد  �مل���رك���زي���ة 

و�مل�شوؤولن .
و�أك�������د ق���ائ���د ع�����ام ����ش���رط���ة ر�أ������س 
ر�أ�����س �خليمة  �إم����ارة  �أن  �خل��ي��م��ة 
حظيت �ليوم ب� 100 �ألف كامري� 
للمر�قبة �الأمنية ذ�ت معايري مت 
�لقانون  عليها  ون�����س  �ع��ت��م��اده��ا 

�جلر�ئم و�شبط �ملتهمن مما كان 
له �الأثر �لفعال يف خف�س موؤ�شر 
�ل�شرقات  وحت�����دي�����د�ً  �جل����ر�ئ����م 

بن�شبة كبرية بعد تطبيقه .
وق���ال ب���اأن ���ش��رط��ة ر�أ�����س �خليمة 
حري�شة د�ئماً ال�شتقد�م �الأجهزة 
يف  �مل�شاعدة  �حلديثة  و�الأن��ظ��م��ة 
�مل�شتويات  �أع��ل��ى  وف��ق  �مل��ه��ام  �أد�ء 
على جهود فريق  ، مثنياً  �لعاملية 
�ل���ع���م���ل وع���ل���ى �ح���رت�ف���ي���ت���ه���م يف 

�لعمل .

»الطفولة  العاملي« يف نادي راأ�س اخليمة   
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�أم�س  �لثقايف ع�شر  �لريا�شي  ر�أ�س �خليمة  نظم  نادي 
�شيح  يف  مقره  يف  لاأطفال  ريا�شي  ترفيهي  ن�شاط  يف 
بالتعاون  للطفولة،  �لعاملي  باليوم  �حتفااًل  �ل��ربي��ر�ت 
�أن�شطة �ل�شعلة �لثقافية �لوطنية  مع ر�ك مول، �شمن 
�ملندرجة حتت فعاليات �ملو�شم �لثقايف �الجتماعي �الأول 

وحتت �شعار “كلنا جند خلري �لوطن”.    2017
ر�أ�س  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �شيف  ح�شة  وق��ال��ت   
باالأطفال  �لنادي  �حتفاء  �أن  �لثقايف،  �لريا�شي  �خليمة 
يف ي��وم��ه��م �ل��ع��امل��ي، ه��دف��ن��ا م��ن خ��ال��ه ت��وج��ي��ه ر�شالة 
للمجتمع وخا�شة الأولياء �الأمور لتقدير حد�ثة �شنهم 

و�الهتمام بهم منذ نعومة �أظفارهم، مبتابعة هو�ياتهم 
من خال �للعب، مو�شحة �أن �شخ�شية �لطفل تت�شكل 
من خال �الأن�شطة �لتي ي�شارك بها �أقر�نه يف �ملجتمع،  
ب�شكل  هو�ياتهم  للممار�شة  �لفر�شة  تتاح  �أن  البد  كما 
يومي، �إذ �أنها ال تقل �أهمية من �لدر��شة �لعلمية �لتي 
يتلقونها يف �ملد�ر�س.  و�أو�شحت �أن �الأمم �ملتحدة رفعت 
�شعار “�الأطفال يتولون �الأمور” مبنا�شبة �ليوم �لعاملي 
مكانتهم،  الأخذ  �الأطفال  لتحفيز  و�نطاًقا  للطفولة، 
�لفعالية  يف  �مل�شاركة  مظفر”  “وتن   �لطفلة  كرمت 
تفعيل  يف  و�ملتعاونة  �حل��ف��ات  لتنظيم  �نفنتي  �شركة 
�الأمور  زم��ام  باأخذ  لاأطفال  م�شجعة  كبادرة  �ملنا�شبة، 

تقليًد� للكبار.    

  وفاة رجل وامراأة واإ�ضابة اأخر يف حادث مروري براأ�س اخليمة 
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ل����ق����ي ����ش���خ�������ش���ان رج�������ل و�م�����������ر�أة 
باإ�شابتيهما  تاأثرها  بعد  م�شرعهما 
الإ�شابات  �آخ��ر  تعر�س  فيما  �لبليغة 
ب�������ش���ي���ط���ة ن���ت���ي���ج���ة وق���������وع ح������ادث 
ر�فعة  و�شدمها  مركبتهم  �نحر�ف 
ب���اإح���دى �مل��ن��اط��ق ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة .    
�لدكتور  �ل��ع��م��ي��د  ي�شري  وت��ف�����ش��ي��ًا 
عام  مدير  �حلميدي  �شعيد  حممد 
�لعامة  بالقيادة  �ملركزية  �لعمليات 
ل�شرطة ر�أ�س �خليمة �إىل ورود باغ 
�لعامة  ب��ال��ق��ي��ادة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ل��غ��رف��ة 
يفيد  �شباحاً   7:30 �ل�شاعة  عند 
�إح�����دى �مل���رك���ب���ات حلادث  ب��ت��ع��ر���س 
�نحر�ف مفاجئ ثم �شدمها ر�فعة ، 
وعلى �لفور �نتقلت دوريات �ل�شرطة 
و���ش��ي��ار�ت �ال���ش��ع��اف مل��ك��ان �ل��ب��اغ ، 
م���ن �جلن�شية  �ل�����ش��ائ��ق  ب����اأن  وت��ب��ن 
�الآ����ش���ي���وي���ة وي��ب��ل��غ م���ن �ل��ع��م��ر 28 
 ، �لبليغة  �إ�شابته  نتيجة  ت��ويف  عاماً 
�جلن�شية  م��ن  �ل��ر�ك��ب��ة  توفيت  كما 
�الآ�شيوية تبلغ من �لعمر 22 عاماً ، 
فيما تعر�س �لر�كب �الآخر يبلغ من 
 ، ب�شيطة  الإ�شابات  عاماً   32 �لعمر 
�لعاج  لتلقي  للم�شت�شفى  نقله  ومت 
�جلثتن  ن���ق���ل  مت  ك���م���ا   ، �ل���������ازم 

لت�شليمها  مت���ه���ي���د�ً  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�لدفن  م���ر�����ش���م  الإمت������ام  ل��ذوي��ه��م��ا 
ح�شب �الأ�شول �ملتبعة ، ومت حتويل 
�ملخت�شة  �إىل �جلهات  �حل��ادث  ملف 
�لقانونية  �الإج��������ر�ء�ت  ال���ش��ت��ك��م��ال 

�لازمة .
�تخاذ  �ل�شائقن  �حلميدي  ونا�شد 

�حليطة و�حلذر خ�شو�شاً يف �ملناطق 
و�الأم�����اك�����ن ق���ي���د �الن�������ش���اء ووج�����ود 
، وخف�س  ف��ي��ه��ا  و�الآل����ي����ات  �مل���ع���د�ت 
�ل�������ش���رع���ة ، و�����ش����دد ع���ل���ى ����ش���رورة 
�لكفيلة  �ملرورية  بالقو�عد  �اللتز�م 
عليها  و�حل���ف���اظ  �الأرو�ح  ب�����ش��ام��ة 

و�حلد من �حلو�دث �ملرورية .
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قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

اإعــــــــــالن
ذ.م.م   للتجارة  �لعاملية  �لغط�س  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1084683 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
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تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد خلفان حممد �حمد �لقمزي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف جنوى وحيد زكي عكو�س

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

خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جلف �شنيب لان�شاء�ت �لهند�شية ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN 1769474 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عامر خلفان خمي�س ع�شري �لغافري %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة تاميلفينثان �شامبوفينثان �شامبوفينثان %24
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جوبيناث بونو �شامي بونو �شامي %25
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف جوبيناث بونو �شامي بونو �شامي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عامر خلفان خمي�س ع�شري �لغافري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

اإعــــــــــالن
جاكو  �جلوي  للمجال  �خلليج  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1045574 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جمموعة رماح �لعاملية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
REMAH INTERNATIONAL GROUP SOLE PROPRIETORSHIP LLC 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
scientific technology company L.L.C شافة �شركة �لتكنولوجيا �لعلمية ذ.م.م��

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلفان حممد �حمد �لقمزي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جنوى وحيد زوجة حممد خلفان حممد �حمد �لقمزي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

اإعــــــــــالن
للمحاماة  مرجان  �ل�ش�����ادة/عفاف  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ال�شت�شار�ت �لقانونية
رخ�شة رقم:CN 2224869 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العان/�جمايل من م�شاحة 0.20*0.50 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/ عفاف مرجان للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية

AFAF MARJAN ADVOCATE & LEGAL CONSULTANCY

�ىل/عفاف مرجان للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية �شركة �ل�شخ�س �لو�حد 
ذ.م.م

 AFAF MARJAN ADVOCATE & LEGAL CONSULTANCY

SOLE PROPRIETORSHIP LLC 

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

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

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة رومكو ل�شيانة ميادين �لرماية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1161048 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جمموعة رماح �لعاملية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

REMAH INTERNATIONAL GROUP- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شركة �لتكنولوجيا �لعلمية ذ.م.م

scientific technology company LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد خلفان حممد �حمد �لقمزي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف جنوى وحيد زكي عكو�س

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

خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

اإعــــــــــالن
�ملعد�ت  لتجارة  تاك  �ك�س  بي  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لع�شكرية ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1200346 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جمموعة رماح �لعاملية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

REMAH INTERNATIONAL GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شركة �لتكنولوجيا �لعلمية ذ.م.م

scientific technology company LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد خلفان حممد �حمد �لقمزي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف جنوى وحيد زكي عكو�س

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

خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مز�يا �ملتحدة العمال �الملنيوم و�لزجاج ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1184548 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ظافر فرج عبد�هلل م�شطفى �حل�شن

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة يا�شر حممد حممد �ل�شامي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف با�شل �شالح عثمان �شعيد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف هاين عزب عبده عزب
تعديل لوحة �العان/�جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*3

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية 
تعديل ��شم جتاري من/ مز�يا �ملتحدة العمال �الملنيوم و�لزجاج ذ.م.م

UNITED MAZAYA ALUMINIUM & GLASS WORKS LLC

�ىل/مز�يا �ملتحدة العمال �الملنيوم و�لزجاج 
UNITED MAZAYA ALUMINIUM & GLASS WORKS

�القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

اإعــــــــــالن
لتجارة  �لبحر  �ل�ش�����ادة/طريق  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ال�شماك  رخ�شة رقم:CN 1268169 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد جا�شم عبد�هلل جا�شم �حلو�شني %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عادل عبد�لكرمي حممد �بر�هيم �شابر �المريي

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

�القت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان 

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

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة د�ر �لبناء للمقاوالت 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1030494 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء

��شافة حممد علي خالد من 25% �ىل %49 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عمر خالد حممد

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

�القت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان 

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

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/فا�شت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ك�شن للديكور
رخ�شة رقم:CN 2132826 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/داللة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للو�شاطة �لتجارية
رخ�شة رقم:CN 2223595 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لطف �لعاملية ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1058768 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جمموعة رماح �لعاملية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
REMAH INTERNATIONAL GROUP SOLE PROPRIETORSHIP LLC 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
scientific technology company L.L.C شافة �شركة �لتكنولوجيا �لعلمية ذ.م.م��

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلفان حممد �حمد �لقمزي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جنوى وحيد زوجة حممد خلفان حممد �حمد �لقمزي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  �لعامة  للنقليات  �ل�شهد  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1052342 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جمموعة رماح �لعاملية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
REMAH INTERNATIONAL GROUP SOLE PROPRIETORSHIP LLC 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
scientific technology company L.L.C شافة �شركة �لتكنولوجيا �لعلمية ذ.م.م��

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلفان حممد �حمد �لقمزي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جنوى وحيد زكي عكو�س

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

 اإعـــالن �سطب قيد
 - �س.م.ل  للهند�شة  حلود  �ل�شادة/�شركة  باأن  �القت�شاد  وز�رة  تعلن 
�بوظبي )�جلن�شية:لبنان( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف 
�إمارة �بوظبي  )�لعنو�ن: جزيرة �لرمي - بناية �شركة �شروح �لعقارية، 
�الجنبية  �ل�شركات  �شجل  رقم )4872( يف  و�ملقيدة حتت   )2113 �س.ب: 

يف �لوز�رة. 
�شاأن  يف  2015م  ل�شنة   )2( رقم  �الحتادي  �لقانون  الحكام  وتنفيذ� 
�ل�شركات �لتجارية وتعدياتة و �لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�شنة 2010م 
يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة 

باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة .
 يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �العرت��س �ن يتقدمو� باعرت��شهم 
�ىل �لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: 

وز�رة �القت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

�إعان رقم:2017-34

)ADAFZ00125(:تعديل �لرخ�شة رقم

�شاحب �لرخ�شة:بامل جولف كون�شولتنج ذ.م.م

Palm Golf Consulting LLC

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

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

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

�حلرة ملطار�ت �بوظبي خال �أ�شبوعن من تاريخ �العان دون 

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

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

اإعــــــــــالن
و�ل�شيانة  للحد�ئق  �جلميل  �ل�ش�����ادة/�لب�شتان  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1811576 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ �لب�شتان �جلميل للحد�ئق و�ل�شيانة �لعامة
AL BUSTAN ALJAMEEL GARDENS & GENERAL MAINTENANCE

�ىل/�لب�شتان �جلميل لل�شيانة �لعامة و�د�رة �لعقار�ت
 AL BUSTAN AL JAMEEL FOR GENERAL MAINTENANCE

AND REAL ESTATE MANAGEMENT

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات جتميل �حلد�ئق و�ملنتزهات )8130002(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
�مللكي  �ملقعد  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1173266:لتنجيد �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل �شهيل ر��شد �شعيد �ملهريي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر خمي�س �شامل عامر �لعي�شائي

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

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

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمات رفيق للعطور 

رخ�شة رقم:CN 1103785  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جابر علي يو�شف حممد �لبلو�شي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف طوير�س ��شماعيل �شعيد �لكتبي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيد رفيق �حمد �شيد حبيب �حل�شن
د�ئرة  مر�جعة  �العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/برميري  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1110655:لتخلي�س �ملعامات رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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مكتوم بن حممد يرتاأ�س الجتماع الأول ل� »جمل�س ال�ضوؤون ال�ضرتاتيجية«

ا�ضتكمااًل خلطة التحول الذكي

حماكم دبي ت�ضيف 19 خدمة ملحفظتها الذكية

•• دبي-وام: 

ت���ر�أ����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
لرئي�س  �الأول  �لنائب  دب��ي  حاكم 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ���ش��ب��اح �م�س 
�ل�شوؤون  ل�مجل�س  �الأول  �الجتماع 
للمجل�س  �ل��ت��اب��ع  �ال�شرت�تيجية 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي و�ل�����ذي ع��ق��د يف مقر 
وناق�س  �الإم���ار�ت  ب��اأب��ر�ج  �ملجل�س 
�مل��درج��ة على  �ملو��شيع  ع��دد� من 
�لقطاعات  م��ن  �الأع���م���ال  ج����دول 

�ملختلفة.
�الأول  �الج�����ت�����م�����اع  ه�������ذ�  وي����ع����د 
�شاحب  ت��وج��ي��ه  ع��ق��ب  للمجل�س 
ر��شد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
“جمل�س  بت�شكيل  �هلل”  “رعاه 
لدعم   “ �ال�شرت�تيجية  �ل�شوؤون 
بديا  ليحل  �لتنفيذي  �ملجل�س 
و�إ�شد�ر  �لقطاعية  �ل��ل��ج��ان  ع��ن 
حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي 
قر�ر�  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئ��ي�����س 
�شمو  ب��رئ��ا���ش��ة  �مل��ج��ل�����س  بت�شكيل 
�ل�شيح مكتوم بن حممد بن ر��شد 

�ل�شحية.  ب��اخل��دم��ات  ل��ارت��ق��اء 
ج���ذب  “هدفنا  ����ش���م���وه  وق��������ال 
�ال�شتثمار�ت �لتي تعود بالنفع على 
و��شرت�تيجية  و�ملجتمع  �الإم����ارة 
�ل�شحي  �ل��ق��ط��اع  يف  �ال���ش��ت��ث��م��ار 
تو�كب تطلعات �الإمارة يف تقدمي 
ي��ح��ت��ذى به  من���وذج �شحي ع��امل��ي 
ومب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى و�أه��������د�ف خطة 
جمتمع  �إىل  �لو�شول  وتعزز  دب��ي 
�شعادة  و���ش��ع��ي��د وحت��ق��ي��ق  ���ش��ح��ي 
م�شتوى  ورف�����ع  �مل��ج��ت��م��ع  ورف������اه 
�ل����ر�����ش����ا �ل�����ع�����ام ع�����ن �خل����دم����ات 
ت�شجيع  ع�����ن  ف�������ش���ا  �مل����ق����دم����ة 
�ال�شتثمار يف جمال �خلدمات ذ�ت 
وت�شمنت  �الإمارة”.  يف  �الأول��وي��ة 
مو�شوعات  �الج���ت���م���اع  �أج����ن����دة 
�أخ�����رى ح��ي��ث ����ش��ت��ع��ر���ش��ت د�ئ���رة 
توقعات  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ل��ن��م��و �الق��ت�����ش��ادي الإم������ارة دبي 
 2019  -  2017 ل������اأع������و�م 
�ملناخ  ع��ل��ى  �مل�شتثمرين  الإط����اع 
�ال�شتثماري للفرتة �ملقبلة �إ�شافة 
�لقطاعات  �أد�ء  ����ش��ت��ع��ر����س  �إىل 
تطبيق  ظ�����ل  يف  �الق����ت���������ش����ادي����ة 
فيما  �مل�����ش��اف��ة..  �لقيمة  �شريبة 
��شتعر�س �ملجل�س �الأعلى للطاقة 
للمياه  �ملتكاملة  �ال�شرت�تيجية 

�لقيادة  روؤي�����ة  وجت�����ش��ي��د  ت��ط��ب��ي��ق 
�لتميز  حت���ق���ي���ق  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة 
و�لريادة يف كل �لقطاعات و�بتكار 
لتطوير  و�مل�������ب�������ادر�ت  �حل�����ل�����ول 
حتقيق  ����ش���ب���ي���ل  يف  �خل������دم������ات 
دبي  مكانة  تر�شخ  �لتي  �الأه���د�ف 

�لريادية.
��شرت�تيجية  �مل��ج��ل�����س  ون���اق�������س 
�ل�شحي  �ل��ق��ط��اع  يف  �ال���ش��ت��ث��م��ار 
�ل�شحة  هيئة  ��شتعر�شتها  و�لتي 
ت��رك��ز على نو�حي  يف دب��ي و�ل��ت��ي 
�ل�شحي  �ل��ق��ط��اع  يف  �ال���ش��ت��ث��م��ار 
تلبية الحتياجات �ملجتمع وتقدمي 
عامليا  �الأف�����ش��ل  �لطبية  �ل��رع��اي��ة 
�القت�شادية  �لعو�ئد  �إىل  �إ�شافة 
من خال جذب �مل�شتثمرين لهذ� 
تطوير  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  �ل��ق��ط��اع 
�لرعاية  مثل  �ل�شحية  �خلدمات 
و�إد�رة  �لنف�شية  و�ل�شحة  �الأولية 
متيز  وم��ر�ك��ز  �ملزمنة  �الأم��ر����س 
و�لقلب  �ل�شكري  �أم��ر����س  لعاج 
و�لعاج  �لتاأهيل  و�إع��ادة  و�الأور�م 

�لطبيعي وغريها.
�ال�شرت�تيجية  تنفيذ  و���ش��ي��وؤث��ر 
�ملجتمع  يف  �إي��ج��اب��ي��ا  وم��ب��ادر�ت��ه��ا 
من خال توفري �أف�شل �خلدمات 
وتوفري  لاأفر�د  �ملقدمة  �لطبية 

�شمو  من  كل  وع�شوية  مكتوم  �آل 
�آل مكتوم  �شعيد  �أحمد بن  �ل�شيخ 
�ملجل�س  ل��رئ��ي�����س  �ل��ث��اين  �ل��ن��ائ��ب 
�لتنفيذي ومعايل حممد �إبر�هيم 
�ل�شيباين مدير عام ديو�ن �شاحب 
حميد  ومعايل  دب��ي  حاكم  �ل�شمو 
حممد �لقطامي مدير عام هيئة 
�للو�ء  و���ش��ع��ادة  دب���ي  �ل�����ش��ح��ة يف 
�لقائد  �مل�����ري  خ��ل��ي��ف��ة  �هلل  ع��ب��د 
مطر  و�شعادة  دب��ي  ل�شرطة  �لعام 
حممد �لطاير مدير عام ورئي�س 
�لطرق  لهيئة  �مل��دي��ري��ن  جمل�س 
و�ملو��شات و�شعادة ح�شن نا�شر 
لوتاه مدير عام بلدية دبي و�شعادة 
�شعيد حممد �لطاير نائب رئي�س 
و�شعادة  للطاقة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 
�شالح  �آل  ���ش��ال��ح  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د 
م��دي��ر ع��ام د�ئ���رة �مل��ال��ي��ة و�شعادة 
عام  مدير  �لقمزي  �أح��م��د  �شامي 
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية و�شعادة 
�أمن  �لب�شطي  حم��م��د  �هلل  ع��ب��د 

عام �ملجل�س �لتنفيذي.
وي��اأت��ي �الج��ت��م��اع يف �إط����ار دور “ 
�ال�شرت�تيجية  �ل�����ش��وؤون  جمل�س 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  دع����م  يف   “
م������ن خ��������ال �ق�����������رت�ح �خل���ط���ط 
يف  ت�شهم  �لتي  و�ال�شرت�تيجيات 

ت�شتوعب  �ل��ت��ي  و�مل���ر�ك���ز  �مل��ع��د�ت 
خال  ل��دب��ي  �مل�شتقبلي  �ل��ط��ل��ب 
�ملقبلة ف�شا عن توفري  �الأع��و�م 
�مل�����زي�����د م�����ن ف����ر�����س �ل����ع����م����ل يف 
و�ملهنية  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
�شي�شهم  �ل���ذي  �الأم����ر  و�الإد�ري������ة 
�حلياة  ونوعية  ج��ودة  حت�شن  يف 

ل�شكان �إمارة دبي.
و�أك������د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
لرئي�س  �الأول  �لنائب  دب��ي  حاكم 
جمل�س  رئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س 
وفق  �أن��ه  �ال�شرت�تيجية  �ل�شوؤون 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
�آل مكتوم و�شمو  حممد بن ر��شد 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم تويل حكومة دبي قطاع 
�ل�شحة �هتماما بالغا وت�شعى �إىل 
توفري �خلدمات �ل�شحية جلميع 
�أر�شها  على  و�ملقيمن  �ملو�طنن 
�مل�شتويات  ت�شاهي  عالية  بجودة 
�لعاملية وبكلفة منا�شبة للجميع .

دب��ي حققت  �أن  �إىل  �شموه  و�أ���ش��ار 
�شعيد  ع���ل���ى  ن���وع���ي���ة  �إجن����������از�ت 
تطوير منظومتها �ل�شحية نظر� 
ملا متتلكه من بنى حتتية و�إمكانات 
�لطموحة  و�خل����ط����ط  ب�������ش���ري���ة 

•• دبي –الفجر:

�لتحّول  درب  على  نوعية  نقلة  يف 
�ل����ذك����ي، و���ش��ع��ت »حم���اك���م دب���ي« 
�لبالغ  �لذكي«،  »�لتطبيق  خدمات 
حالية،  خ����دم����ة   213 ع����دده����ا 
جديدة  ذكية  خدمة   19 و��شافة 
�الأفر�د  من  �ملتعاملن  متناول  يف 
�أط����ر�ف �لدعوى  و�ل�����ش��رك��ات م��ن 
�أهمية  ب�����ش��ورة م��ب��ا���ش��رة، وت��ك��م��ن 
نطاق  ت���و����ش���ع  �أن����ه����ا  يف  �خل����ط����وة 
�لقانونية  �خل���دم���ات  ����ش��ت��خ��د�م 
مع  متا�شياً  �ل��ذك��ي��ة،  و�لق�شائية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي »رع�����اه �هلل«، 
وتقليل  �ال�شتخد�م  معدالت  برفع 
باملائة   80 ب����  �مل���ر�ج���ع���ن  ن�����ش��ب��ة 

بحلول �لعام 2018.
�ملن�شوري  ط��ار���س  ���ش��ع��ادة  وك�شف 
م�����دي�����ر ع�������ام حم�����اك�����م دب�������ي عن 
�إجن����از�ت حم��اك��م دب��ي يف �لتحول 
�مل���ع���ام���ات  ، الإجن�������������از  �ل������ذك������ي، 
�أماك�ن  م�ن  للمتعاملن  �لقانونية 
تو�جده�م يف �أي م�كان د�خ�ل دول�ة 
�أو خ��ارج��ه�����ا، ح��ي��ث بلغ  �الإم�������ار�ت 
�لذكية  �لطلبات  م�شتخدمي  عدد 
5558 م�����ش��ت��خ��دم ،  �ل���ي���وم  ح��ت��ى 
وباإجمايل عدد طلبات منجزة من 
�ليوم  �ط��اق �خلدمة حتى  تاريخ 
600 �لف طلب، وتاأتي  �كر من 
�ملحاكم  جناح  لتوؤكد  �لنتائج  هذه 
ذكي��ة  �إل��������ى  خدماته��ا  حتوي��ل  يف 
لروؤي�ة  جت�شيد�ً   ،100% بن�شبة 
���ش��اح�����ب �ل�����ش�����م��و �ل�����ش�����ي��خ حمم�د 
رئي��س  نائ�ب  مكت�وم  �آل  ر��ش�د  ب�ن 
�ل�وزر�ء  جمل��س  رئي��س  �ل��دول�����ة 
حاك�م دب�ي ، رع�اه �هلل، يف جعل دبي 
�مل��دي��ن��ة �الأذك����ى ع��امل��ي��اً يف غ�شون 

�ل�شنو�ت �لقليلة �ملقبلة.
�خلدمات  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  ن����وه  وق����د 
�ل��ت��ي توفرها  �ل��ذك��ي��ة  و�مل���ب���ادر�ت 
حم����اك����م دب������ي ت�����وؤك�����د ����ش���رين���ا يف 
�لتمّيز  ن��ه��ج  ع��ل��ى  دب����ي«  »حم��اك��م 
�لوطنية  �جلهود  لدعم  و�البتكار 
�ملدينة  دب��ي  تكون  �أن  �إىل  �لر�مية 
�لعامل،  �الأذك��ى و�الأك��ر �شعادة يف 

كافة  يف  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  �خل����دم����ات 
�ملحاكم  �لتز�م  م��وؤّك��د�ً  دب��ي،  �أنحاء 
�لتقنية  �ل���ن���ظ���م  �أح�������دث  ب��ت��ب��ن��ي 
ثقافة  وف�����ق  و�ل���ع���م���ل  �مل���ت���ط���ورة 
�الإب������د�ع و�الب���ت���ك���ار، و�ل���ت���ي متثل 
خدمات  لتطوير  �الأ���ش��ا���س  ح��ج��ر 
�شاأنها دعم  م��ن  ذك��ي��ة وم��رت�ب��ط��ة 
�إىل »بناء حكومة  �جلهود �لر�مية 
حاجات  تلبية  يف  ومبدعة  �شّباقة 
�ل��ف��رد و�مل��ج��ت��م��ع«، وق���ول �شاحب 
�ل�شمو �ل�ش�يخ حمم�د ب�ن ر��ش�د �آل 
مكت�وم نائ�ب رئي��س �لدول�ة رئي��س 
جمل��س �ل�وزر�ء حاك�م دب�ي ، رع�اه 
�شيئاً  تعمل  �أن  �حلياة  “متعة  �هلل 
مل يعمله �أحد .. ومل يتوقعه �أحد 
جديد�ً”.،  �إب��د�ع��اً  منك  �أنتظر   ..
باالإ�شافة �ىل �لتطلع  للتحول �إىل 
حكومة �مل�شتقبل كا�شتجابة و�عية 
�لتي  �ل���ذك���ي���ة  مل����ب����ادرة �حل���ك���وم���ة 

�أطلقها �شموه. 
»�لتطبيق  �أّن  �إىل  �ل�شبو�شي  ولفت 
�ل��ذك��ي«، �حل��ائ��ز على ج��ائ��زة »درع 
�أف�شل  باعتباره  �لذكية«  �حلكومة 
دولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ذك���ي  تطبيق 
�لفرتة  خ����ال  �الإم���������ار�ت، ح��ظ��ي 
�مل��ا���ش��ي��ة ب��ا���ش��ت��ج��اب��ة و����ش��ع��ة من 
و�ملدقققن  �خلارجين  �ملتعاملن 
م�شيد�ً  و�ل���ق�������ش���اة،  �ل���د�خ���ل���ي���ن 
ب���االآث���ار �الإي��ج��اب��ي��ة �مل��رتت��ب��ة عنه 
و�شعادة  ر���ش��ا  ت��ع��زي��ز  �شعيد  ع��ل��ى 
ودفع  �ملحاكم  متعاملي  ورف��اه��ي��ة 
ع���ج���ل���ة �ل����ت����ح����ول �ل�����ذك�����ي ودع�����م 
�لعمل  يف  و�لتميز  �لريادة  م�شرية 

�لقانوين و�لق�شائي.

و�أ����ش���اف ���ش��ع��ادة �ل��ق��ا���ش��ي حممد 
�ل�شبو�شي كما  �نه مت ��شافة باقة 
خدمة    19 م���ن  ت��ت��األ��ف  ج���دي���دة 
�ملقدمة يف  جتعل جميع �خلدمات 
�لتنفيذ  وملفات  �لق�شايا  ملفات 
لت�شبح ذكية، ومن هذه �خلدمات، 
و�أر�شفتها   �خل��ربة  تقارير  تقدمي 
�خلرب�ء،  �ل�شادة  مكاتب  قبل  من 
و خدمة و�شع ��شارة �حلظر لدى 
و�شوؤون  ل��اإق��ام��ة  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة 
�الأج��ان��ب، وخ��دم��ة حت��وي��ل �أمو�ل 
م��ن��ق��ول��ة وغ���ري م��ن��ق��ول��ة، وخدمة 
ق��ب��ول �ل��ت��ق�����ش��ي��ط، و�إح���ال���ة �مللف 
للت�شوية، و�يد�ع �شيكات يف خزينة 
وبيان  �لقا�شي  ومقابلة  �ملحكمة، 
ق�����ش��ر �حلجز،  �ل�����ش��ب��ب، وخ���دم���ة 
لتعذر  للتنفيذ  �الن��ت��ق��ال  و�ع����ادة 
�مت��ام �الإج����ر�ء يف �الن��ت��ق��ال �الأول 
�لتنفيذ،  ل��ط��ال��ب  ر�ج�����ع  ل�����ش��ب��ب 
�لتنفيذية،  �ل�������ش���ي���غ���ة  وو������ش�����ع 
وتنفيذ  ع��ق��اري��ة،  وح���دة  وت�شجيل 
م��ن��ط��وق �حل��ك��م، و����ش��اف��ة طرف، 
وخ��دم��ة �ن��ت��ق��ال م��وظ��ف، وعر�س 
�تعاب  �ل��زم��ن��ي��ة، وزي������ادة  �خل��ط��ة 
مهمة  ع�����ن  و�ع������ت������ذ�ر  �خل���������ربة، 
و�ي���د�ع تقرير حكمن،   ، �خل���ربة، 
ت��ق��دمي مذكر�ت  خ��دم��ة  وك���ذل���ك 
وم�����ش��ت��ن��د�ت و�أر���ش��ف��ت��ه��ا م���ن قبل 
�أثناء  �أو �الأط��ر�ف  مكاتب �ملحاماة 

�لتد�ول. 
 وت��ع��د �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ذك��ي��ة �لتي 
تطبيقات  دب����ي،  حم��اك��م  ت��ق��دم��ه��ا 
ذكية، وتفاعلية، ومتكاملة، تهدف 
�خلدمات  مب�شتوى  �الرت��ق��اء  �إىل 

 2021 دب������ي  خل���ط���ة  وت���رج���م���ة 
دب��ي مدينة  �إىل جعل  تهدف  �لتي 
ومتكاملة  وم�������ش���ت���د�م���ة  ذك����ي����ة 
ومت�شلة و�شباقة ومبدعة يف تلبية 
وهو  و�ملجتمع،   �لفرد  �حتياجات 
لتحقيق  �أ�شا�شية  دع��ام��ة  �شّكل  م��ا 
روؤيتنا  ت���دع���م  ن��وع��ي��ة  �إجن��������از�ت 
و�مل��ت��م��ث��ل��ة يف »حماكم  �ل��ط��م��وح��ة 
وتعود  ع����امل����ي����اً«،  م��ت��م��ي��زة  ر�ئ�������دة 
�إىل  �الأوىل  ب��ال��درج��ة  �إجن���از�ت���ن���ا 
�لدعم �لاحمدود �لذي توليه لنا 
على  و�عتمادنا  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة 
�لتميز  ع�شب  ب��اع��ت��ب��اره  �الب��ت��ك��ار 

�حلكومي.
حممد  �لقا�شي  �شعادة  �أ���ش��ار  كما 
�ل�شبو�شي رئي�س �ملحكمة �لتجارية 
يف حماكم دبي، �أّن فتح �ملجال �أمام 
�الأف������ر�د و�ل�����ش��رك��ات م��ن �أط����ر�ف 
�لدعوى لا�شتفادة من �خلدمات 
�ل��ذك��ي��ة و�ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة ي��ن��درج حتت 
تر�شيخ  على  �ملحاكم  حر�س  �إط��ار 
�إد�رة  �ل��ذك��ي��ة يف  �ل��ع��م��ل��ي��ات  م��ب��د�أ 
ب�شرعة  باأنو�عها  �لق�شايا  طلبات 
لارتقاء  ت��ام��ة،  وك��ف��اءة  و�شهولة 
بنظام �إد�رة �أعمال �خلربة وتطوير 
و�ل�����ذي ي�شهم  �ل��ق�����ش��ائ��ي  �ل��ع��م��ل 
�ملحاكم  ب���ن  �ل���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  يف 
عملية  ت�شريع  وبالتايل  و�خل��رب�ء 
�لتقا�شي، و من هذ� �جلانب قامت 
�لد�ئرة بتوفري قناة ذكية للخرب�ء 
الإي������د�ع ت��ق��اري��ر �خل�����ربة، وميكن 
وطلب  �لر�شم  ���ش��د�د  خالها  م��ن 
�ل��ت��ع��دي��ل و�الإ����ش���اف���ة ع���ن طريق 

�لطلب �لذكي. 

�مل��ح��اك��م و�ل��ت��ي من  �ل��ت��ي تقدمها 
�إج����ر�ء�ت  وت�شريع  تي�شري  �شاأنها 
على  يقت�شر  ال  �أن��ه  �إذ  �لتقا�شي، 
توفري و�شيلة لطلب �خلدمة، �إمنا  
ك��ون��ه منظومة  �إىل  ذل���ك  ي��ت��ع��دى 
متكاملة تنطلق منها حماكم دبي 
لتكري�س مبد�أ �لعمليات �لذكية يف 
حتقيقاً  �لرئي�شية  �أعمالها  �إد�رة 
�أّن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �ل���د�ئ���رة،  ل���روؤي���ة 
�ملجال  ت��ت��ي��ح  �جل���دي���دة  �خل���ط���وة 
ل��ت��ق��دمي طلبات  �مل��ت��ع��ام��ل��ن  �أم����ام 
»�لتطبيق  ع��رب  مبا�شرًة  �لق�شايا 
�لعديد من  يوفر  و�ل���ذي  �ل��ذك��ي« 
�ل��ت��ي ت�شمل �الط���اع على  �مل��ز�ي��ا 
�شري �لق�شايا و�مل�شتند�ت �ملوؤر�شفة 
وم��ع��رف��ة �ل�����ق�����ر�ر�ت، ف�����ش��ًا عن 

ت�شجيل �لق�شايا �إلكرتونياً.
ك��م��ا �أث���م���رت ج��ه��ود ح��ك��وم��ة دبي 
على  ملمو�شة  �إيجابية  نتائج  عن 
�شعيد غر�س ثقافة �لتحول �لذكي 
باخلدمات  �ملتعاملن  ثقة  وتعزيز 
�حل��ك��وم��ي��ة �ل��ذك��ي��ة، وذل���ك جلعل 
و�أب�شط  و�أ����ش���رع  �أ���ش��ه��ل  �خل��دم��ات 
ل���ي���ك���ون �مل���ت���ع���ام���ل���ون �أ����ش���ع���د من 

�الأعو�م �ل�شابقة.
كما �أ�شار  رئي�س �ملحكمة �لتجارية 
�أن  �رتفاع معدالت ثقة �ملتعاملن 
�لرتكيز  �إىل  دب��ي«  »حماكم  يدفع 
بجودة  �الرت��ق��اء  على  �أك��رب  ب�شكل 
وك�����ف�����اءة وم���وث���وق���ي���ة �خل����دم����ات 
�لقانونية و�لق�شائية �لتي ت�شمن 
�إجناز  وت�شريع  �لتقا�شي  تي�شري 
وتوفري  �ل���ق���ان���ون���ي���ة  �مل����ع����ام����ات 
�ل����وق����ت و�جل����ه����د ل���ل���و����ش���ول �إىل 

“ �شي�شطلع بعدة  �ال�شرت�تيجية 
�خلطط  �ق�������رت�ح   .. ه����ي  م���ه���ام 
�ملحفزة  و�مل���ب���ادر�ت  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���االت يف �الإم�����ارة 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  �إىل  ورف��ع��ه��ا 
�عتمادها  بعد  تنفيذها  ومتابعة 
و�ل�شيا�شات  �خل���ط���ط  ودر������ش����ة 
�جلهات  من  �ملقرتحة  و�مل��ب��ادر�ت 
ب�شاأنها  �ملنا�شبة  �لتو�شيات  ورف��ع 
و�الإ�شر�ف  �لتنفيذي  �ملجل�س  �إىل 
�حلكومية  �مل���ب���ادر�ت  تنفيذ  على 

�لرئي�شية وتقييمها .
ب�����اق�����رت�ح حلول  ي�����ش��ط��ل��ع  ك���م���ا 
لتطوير  م���ب���ت���ك���رة  وم�������ب�������ادر�ت 

عدد  و����ش���ع  �إىل  ت���ه���دف  و�ل����ت����ي 
�ل��رب�م��ج و�مل��ب��ادر�ت لرت�شيد  من 
و�ال�شتخد�م  �مل����ي����اه  �����ش���ت���ه���اك 
�الأم���ث���ل ل��ه��ذ� �مل�����ورد ح��ت��ى �لعام 
��شتخد�م  بتعزيز  وذلك   2030

�ملياه �ملعاجلة.
ع���ل���ى عر�س  �حل�������ش���ور  و�ط����ل����ع 
�الأمن �لبحري ل�شرطة دبي حول 
لا�شتجابة  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  �مل��ن��ظ��وم��ة 
حل�������االت �ل������ط������و�رئ و�الأزم����������ات 
�مل�شروع  در������ش����ة  ومت  �ل��ب��ح��ري��ة 
ون����ط����اق ت��ط��ب��ي��ق��ه م����ع ع�����دد من 

�جلهات �ملخت�شة.
جدير بالذكر �أن “ جمل�س �ل�شوؤون 

ومتابعة  �حل��ك��وم��ي��ة  �خل����دم����ات 
�الأد�ء و�الإنفاق �حلكومي للجهات 
�ملحلية و�لعمل على رفع كفاءتهما 
و�لقو�نن  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  ودر�����ش���ة 
و�الأن����ظ����م����ة �الإد�ري������������ة و�مل���ال���ي���ة 
ورفع  �حلكومي  للعمل  �ل��د�ع��م��ة 
�ملجل�س  �إىل  ب�����ش��اأن��ه��ا  ت��و���ش��ي��ات��ه 
بجانب  �عتمادها  قبل  �لتنفيذي 
ت��ع��زي��ز �ل���ت���ع���اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق بن 
غريها  مع  �أو  �حلكومية  �جلهات 
من ذ�ت �الخت�شا�س و�إبد�ء �لر�أي 
له من  �أي��ة مو�شوعات حمالة  يف 
�ملجل�س  م���ن  �أو  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 

�لتنفيذي.

كليفالند كلينك اأبوظبي يوفر عالجات متطورة ملر�ضى الربو
•• اأبوظبي-وام: 

مبتكرة  عاجية  �أبوظبي” خيار�ت  كلينك  “كليفاند  م�شت�شفى  يوفر 
ت�شهم يف حت�شن �شحة مر�شى �لربو يف �لدولة وحتد من حاجتهم لل�شفر 
�إىل �خلارج للح�شول على �لرعاية �ل�شحية. وي�شهم �مل�شت�شفى يف تلبية 
�لطلب �ملتنامي على �لرعاية �ملتميزة ملر�شى �لربو، فهو �أول م�شت�شفى يف 
�لدولة يبد�أ بتقدمي خدمات عاج دو�ئي مبتكر للمر�شى وتوفري �لعاج 
�أن��و�ع �لعاج  �إىل  �حل��ر�ري لل�شعب �لهو�ئية للحاالت �لتي ال ت�شتجيب 
�لرئة يف معهد  �أمر��س  �أخ�شائي  �لدكتور زيد زعمط،  �الأخ��رى. و قال 
�لعاجات  توفري  �إن  �مل�شت�شفى  يف  �حلرجة  و�لرعاية  �لتنف�شي  �جلهاز 
�ملتطورة، مثل �لعاج �حلر�ري لل�شعب �لهو�ئية و�لعاجات �لبيولوجية 

�ملبتكرة يف د�خل �لدولة يعني تزويد �ملر�شى �لذين يعانون من حاالت 
�إليها و�شط  �لربو �حلاد بفر�شة �حل�شول على �لرعاية �لتي يحتاجون 
�لعائلة و�الأهل دون �ال�شطر�ر �إىل حتمل م�شاق �ل�شفر للخارج. “ فوزية 
حتى  وكانت  عاماً،   18 منذ  �حل��اد  �لربو  من  تعاين  “مو�طنة  �ملهريي 
فرتة قريبة ت�شطر لل�شفر �إىل �أوروبا و�لواليات �ملتحدة للح�شول على 
الإجر�ء  �أملانيا  �إىل  �شافرت  فقد  �إليها.  حتتاج  �لتي  �ملتخ�ش�شة  �لرعاية 
جر�حة، ثم متت �إحالتها �إىل كليفاند كلينك يف �لواليات �ملتحدة قبل 
�أربع �شنو�ت، حيث خ�شعت هناك للعاج �حلر�ري لل�شعب �لهو�ئية �لذي 
�فتتاح  ب�شكل كبري. ولكن بعد  �لربو لديها  �أعر��س  �شاهم يف �حلد من 
فيه،  نف�شه  �لعاج  توفري  �أبوظبي” وبدء  كلينك  “كليفاند  م�شت�شفى 

متكنت من متابعة حالتها هنا د�خل �لدولة.

�لدولة،  د�خ��ل  هنا  متوفر  �ل��ع��اج  �أن  علمت  عندما  �نها  ف��وزي��ة  وق��ال��ت 
�لعائلة  و�شط  ي  �الم���ار�ت  يف  �لعاج  تلق  يف  بالرغبة  �أطباءها  �أخ��ربت 
و�الأ�شدقاء، فذلك �أف�شل و�أ�شهل من �ل�شفر للخارج ويوفر دعماً معنوياً 
�أبوظبي”  كلينك  “كليفاند  م�شت�شفى  يف  جتربتها  وت�شف  ك��ب��ري�ً. 

باملمتازة و�نها ت�شعر بارتياح كبري جتاه �لعاج و�لفريق �لطبي.
منظار  ��شتخد�م  �لهو�ئية  لل�شعب  �حل���ر�ري  �لعاج  �إج���ر�ء  يت�شمن  و 
�ل�شعب �لهو�ئية الإر�شال نب�شات ق�شرية من موجات �لرتدد�ت �حلر�رية 
�مل�شبوطة �إىل �لع�شات د�خل جدر�ن �ملمر�ت �لهو�ئية لتقلي�س �شماكة 
وتخفيف  �ل��رب��و  ن��وب��ات  خ��ال  ت�شنجاته  م��ن  و�حل���د  �لع�شلي  �لن�شيج 
�أعر��س �ملر�س ونوباته ب�شكل كبري. وب�شبب حالتها �ملر�شية و�حل�شا�شية 
، ��شطرت فوزية  �لغبار  �لتي كانت تتفاقم لديها لكرة وجود  �ملفرطة 

�ل�شيطرة  �أج��ل  �شنو�ت من  �ل�شتريويد�ت الأك��ر من ع�شر  �أدوي��ة  الأخ��ذ 
على حالة �لربو لديها قبل �أن يقرتح �الأطباء عليها عاجاً دو�ئياً جديد�ً 
و��شتغنت  �الإم�����ار�ت.  دول���ة  يف  �أخ���رى  م�شت�شفيات  يف  يتوفر  ال  مبتكر�ً 
بزيار�تها  تلتزم حالياً  وهي  كامل،  ب�شكل  �ل�شتريويد�ت  �أخذ  فوزية عن 
فريق  يقوم  حيث  �أبوظبي”،  كلينك  “كليفاند  مل�شت�شفى  �لروتينية 
لل�شيطرة  �أ�شابيع  �أربعة  باإعطائها حقنة و�حدة كل  �ملتخ�ش�شة  �لرعاية 

على �أعر��س �ملر�س لديها.
وت��وؤك��د ف��وزي��ة �أن �ل��ل��ج��وء �إىل ه���ذ� �ل��ع��اج �جل��دي��د ق��د غ��ري حياتها، 
وت�شيف: “بد�أ وزين يتناق�س، و�أ�شبحت �أكر ن�شاطاً، وبت �أمتتع بحياة 
طبيعية تقريباً. قبل هذ� �لعاج �جلديدة، مل يكن مبقدوري �لتحرك �أو 

�لذهاب �إىل �لعمل دوماً، فقد كانت �أيام غيابي تفوق �أيام ح�شوري”.

»الفجرية الجتماعية الثقافية« تد�ّضن جمل�س الطفل
•• الفجرية-الفجر:

يف  �أم�س  م�شاء  �لثقافية  �الجتماعية  �لفجرية  جمعية  د�ّشنت 
“جمل�س �لطفل” كمبادرة �جتماعية  مقرها باإمارة �لفجرية 
�شخ�شية  بناء  �إىل  تهدف  و�الأ���ش��رة؛  باالأطفال  خا�شة  ثقافية 
�إم��ار�ت��ي، وذل��ك تز�مناً مع  م��ن منظور  وق��ي��ادي  طفل مثقف 

ح�شره  �ل��ذي  �لتد�شن  حفل  وت�شمن  للطفل.  �لعاملي  �ليوم 
���ش��ع��ادة خ��ال��د �ل��ظ��ن��ح��اين رئ��ي�����س �جل��م��ع��ي��ة وع���ب���د�هلل خلفان 
�لهامور �مل�شرف �لعام على جمال�س �لفجرية �ملجتمعية، ولفيف 
من �مل�شوؤولن و�الإعامين و�أولياء �أمور �ملنت�شبن، عدد�ً من 
�لفقر�ت �لثقافية و�لفنية قام بها �ملنت�شبون، كما عر�س فيلم 

وثائقي عن �إجناز�ت �جلمعية �خلا�شة بالطفل.

كلمتها  رئي�س �جلمعية يف  نائب  �ليماحي  و�أو�شحت �شابرين 
خال �حلفل، �أن فكرة �ملجل�س تتج�شد يف زرع مفاهيم �لهوية 
�الإم��ار�ت��ي��ة و�ل����والء و�الإن��ت��م��اء و�ل���ري���ادة و�الإجن�����از و�الإب����د�ع 
و�ل��ع��ط��اء و�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل�����ش��ع��ادة و�خل���ري يف ن��ف��و���س �الأطفال 
�شمن روؤية �لقيادة �لر�شيدة، وذلك بتنظيم �لور�س و�لندو�ت 

و�لفعاليات �لهادفة و�ملفيدة للطفل.

مكتوم بن حممد يقدم واجب العزاء 
بوفاة حرم عبداهلل الغرير

وفق حماور اخلطة اال�ضرتاتيجية واخلدمات والر�ضوم
 »تقنية الوطني الحتادي« توا�ضل مناق�ضة 

�ضيا�ضة »الحتادية للكهرباء واملاء«

•• دبي- وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مك����توم  �ل�ش�����يخ  �ش�����مو  ق��دم 
�ملرحومة  بوفاة  �لعز�ء  و�ج��ب  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم 
�أحمد  ع��ب��د�هلل  �ل�شيد  ح��رم  �شليمان  ب��ن  �شعيد  �شيخة 

�لغرير.
فقد قام �شموه �شباح �م�س بزيارة جمل�س �لعز�ء وقدم 
�شادق عز�ئه ومو��شاته �إىل زوج و�أجنال وذوي �لفقيدة 
�شائا �هلل عز وجل �أن يتغمدها بو��شع رحمته ور�شو�نه 

وي�شكنها ف�شيح جناته .. �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.

•• دبي-الفجر:

و��شلت جلنة �شوؤون �لتقنية و�لطاقة و�لروة �ملعدنية 
مقر  يف  �جتماعها  خ��ال  �الحت���ادي  �لوطني  للمجل�س 
عل����ي  حمم����د  �شعادة  برئا�شة  ب��دب��ي،  �لعامة  �الأم��ان��ة 
�شيا�شة  م��و���ش��وع  مناق�شة  �ل��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����س  �لكمال����ي 
�لهيئة �الحتادية للكهرباء و�ملاء، �شمن حماور �خلطة 
�ملقدمة  �خل���دم���ات  وت��ط��وي��ر  للهيئة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

للمو�طنن ور�شوم �خلدمات �ملقدمة للمو�طنن.
ح�شر �الجتماع �أع�شاء �للجنة �شعادة كل من: عف���ر�ء 
حمم���د  وج��م�����������ال  �ل��ل��ج��ن��ة،  م��ق��ررة  �لب�شط��ي  ر����ش��������د 
�لكمايل  ز�ي����د.  وقال �شعادة  �حل���اي، وخال���د عل���ي بن 
�لو�ردة  �ملعلومات  �طلعت �للجنة خال �جتماعها على 
�لنتائج  وورق���ة  و�مل���اء  للكهرباء  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  م��ن 
بع�س  عليها  �أب����دت  �ل��ت��ي  �مل��ع��ل��وم��ات  ل��ه��ذه  �لتحليلية 
م�شري�  تقريرها،  �شمن  �إدر�ج��ه��ا  وطلبت  �مل��اح��ظ��ات 
�جتماعها  موعد  حتديد  �أي�شا  ناق�شت  �للجنة  �أن  �إىل 
�مليد�نية  ب��ال��زي��ار�ت  قيامها  بعد  �حلكومة  ممثلي  م��ع 
و�لتي  �جل��ه��ات،  م��ع  بتحديدها  ق��ام��ت  �ل��ت��ي  �مل��رت��ق��ب��ة 

�شتحددها خال �جتماعها �لقادم.
نقا�شية  ن���دوة  �شتعقد  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه  ون���وه 
ال�شيما  �ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  ك��اف��ة  م��ن  �الآر�ء  ال�شتق�شاء 
�ملو�طنن منهم وذلك للخروج باأف�شل �لتو�شيات ليتم 

ت�شمينها يف تقريرها لرفعه للمجل�س.
عملها  خطة  �عتماد  قبل  �طلعت  �للجنة  �أن  �إىل  و�أ�شار 

ملناق�شة �ملو�شوع، على عدة در��شات فنية وحتليلية، حيث 
ل�شريحة  الأهميته  �ملو�شوع  مناق�شة  �رت���اأت  �للجنة  �أن 
تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  والأهمية  �ملجتمع  م��ن  و��شعة 
�لهيئة، حيث �أن�شئت �لهيئة لتحقيق عدة �أهد�ف �أهمها 
تلبية �حتياجات �لطاقة �لكهربائية و�ملياه عرب حتقيق 
�لتو�زن �ملطلوب بن تكلفة �الإنتاج و�أ�شعار �لبيع، وتقدمي 
وتطوير  متميزة،  مب�شتويات  و�مل���اء  �لكهرباء  خ��دم��ات 
�لبنية �لتحتية ملر�فق �لكهرباء و�ملاء لتلبية �الحتياجات 
�ملتنامية يف �الإمار�ت �لتي ت�شرف عليها �لهيئة، وتر�شيد 
�مل�شتد�مة،  �لتنمية  يعزز  مبا  و�مل��اء  �لكهرباء  ��شتخد�م 
وذلك حتقيقا الأهد�ف �الأجندة �لوطنية يف تعزيز جودة 
توفري �لكهرباء لت�شبح دولة �الإمار�ت يف مقدمة �لدول 
�لطلب  �أن��ه مت  �إىل  ون��وه  �لذكية.  تقدم �خلدمات  �لتي 
من �الأمانة �لعامة للمجل�س باإعد�د �ملزيد من �الأور�ق 
�لفنية و�لدر��شات و�الأرقام �الإح�شائية حول �خلدمات 
�لتي تقدمها �لهيئة �الحتادية للكهرباء و�ملاء، لاطاع 
مناق�شة  خال  وتف�شيلي  دقيق  ب�شكل  ودر��شتها  عليها 

�ملو�شوع يف �جتماعات �للجنة �لقادمة.
روؤية  �شمن  تعمل  �للجنة  �أن  �لكمال����ي  �شعادة  و�أك���د   
�ملجل�س �لوطني �الحتادي وخطته �ال�شرت�تيجية ودوره 
�حتياجات  تلم�س  يف  للحكومة  ولد�عم  و�ملر�شد  �ملكمل 
�ملو�طنن و�ملعوقات �لتي تو�جههم لت�شب تلك �جلهود 
يف دفع م�شرية دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �حلافلة 
يف  و�مل�شاهمة  �الإجن�����از�ت  تلك  ولرت�شيخ  ب���االإجن���از�ت 

م�شرية �لتنمية �ل�شاملة �ملتو�زنة. 
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ال�ضعبة الربملانية ت�ضارك يف ندوة اجلمعية الربملانية حللف “الناتو” يف روما
•• اأبوظبي-وام:

يف  �الحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل�شعبة  ت�����ش��ارك 
�ملتو�شط  �الأبي�س  للبحر  �خلا�شة  “ �ملجموعة  ن��دوة  �أع��م��ال 
عرب  و�الأم����ن  ب��ال��دف��اع  �لفرعية  و�للجنة  �الأو���ش��ط  و�ل�����ش��رق 
حللف  �لربملانية  �جلمعية  تنظمها  “ �لتي  �الأطل�شي  �ملحيط 
يف  �أي����ام  ث��اث��ة  وت�شتمر  “�لناتو” �ل��ي��وم  �الأط��ل�����ش��ي  ���ش��م��ال 

�لعا�شمة �الإيطالية روما .
وميثل �ل�شعبة �لربملانية �الإمار�تية يف �الجتماع .. �شعادة مطر 

�شهيل �ليبهوين �لظاهري ع�شو �ملجل�س �لوطني �الحتادي.
ت���اأت���ي �مل�����ش��ارك��ة مل��ن��اق�����ش��ة �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت���و�ج���ه �حللفاء 

و�ل�شركاء �إ�شافة �إىل �لتطور�ت �الأمنية و�ل�شيا�شية و�رتباطها 
باالأحد�ث �ملت�شارعة �لتي متر بها عدد من دول �ملنطقة يف ظل 
بع�س  وحم���اوالت  �الإره��اب��ي��ة  و�مليلي�شيات  �الإره���اب  تهديد�ت 
�الأيدولوجية و�لفكرية و�ل�شيا�شية يف  �أجندتها  �لدول فر�س 
دول �أخرى ف�شا عن �لتهديد�ت �الأمنية �الأخرية يف منطقة 

�ل�شرق �الأو�شط.
ك��م��ا ت��ع��د �مل�����ش��ارك��ة ت��ع��زي��ز� ل����دور �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة �لربملانية 
�لدولة  �لوطني �الحت��ادي يف تبني روؤية  �الإمار�تية للمجل�س 
يف  و�الإره���اب  �لتطرف  ومكافحة  �لعنف  نبذ  جت��اه  ومو�قفها 
وتاأكيد�  �لدولين  و�ل�شلم  �الأم��ن  وتعزيز  �لعامل  �أنحاء  �شتى 
على حر�س �ملجل�س على �مل�شاركة يف �ملحافل �لدولية كافة ذ�ت 

�لتاأثري �ملبا�شر على �الأحد�ث �لعاملية.
�لندوة يف جل�شاتها عدد� من  تناق�س  �الأعمال  وح�شب جدول 
�أوروبا  ت��و�ج��ه  �لتي  �الإره��اب��ي��ة  �لتهديد�ت  منها  �ملو�شوعات 
و�لو�شع  �لدولية  �لهجرة  و�أزم���ات  �لتطرف  ومكافحة  ومنع 
يف ليبيا ووجهات �لنظر ب�شاأن �ل�شيا�شة �الأمريكية و�الأوروبية 
جتاه �ل�شرق �الأو�شط ف�شا عن در��شة �الأزم��ات �لتي تو�جه 

�شوريا و�لعر�ق .
�شمال  حللف  �لربملانية  �ل�شنوية  �جلمعية  �أن  بالذكر  جدير 
�الأطل�شي تتكون من برملانات �لدول �ل� 28 �الأع�شاء يف حلف 
�شمال �الطل�شي �إ�شافة �إىل برملانات �لدول �ل�شركاء يف �حللف 

وتعد دولة �الإمار�ت من �شمن هذه �لربملانات .

ويتم  و�خلريف  �لربيع  �ل�شنة يف  دورت��ن يف  �جلمعية  وتعقد 
و�إعد�د  ل�شياغة  �للجان  �جتماعات  عقد  �لربيع  دورة  خال 
تقاريرها ولقاء م�شوؤولن حكومين ملناق�شة �لق�شايا �لوطنية 
�لتقارير يف  �عتماد  يتم  �خل��ري��ف  دورة  خ��ال  �أم��ا  و�ل��دول��ي��ة 
�جل��م��ع��ي��ة و�إع�����د�د �ل��ت��و���ش��ي��ات وه���ي غ��ري م��ل��زم��ة ول��ك��ن يتم 
توزيعها على �حلكومات و�لربملانات �الأع�شاء يف �حللف و يتم 

عر�شها يف �جلمعية بعد �عتمادها.
ب�شفة  و�ل���ن���دو�ت  �ج��ت��م��اع��ات �جلمعية  �ل��دول��ة يف  وت�����ش��ارك 
مر�قب وكانت �آخر م�شاركاتها يف �أعمال “�جلمعية �لربملانية 
حللف �شمال �الأطل�شي للناتو �ل� 62 “ و�لتي عقدت يف مدينة 

��شطنبول �لرتكية نوفمرب2016.

•• ال�صارقة -وام:

�شمو  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  قالت 
�ل�����ش��ي��خ��ة ج���و�ه���ر ب��ن��ت حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي رئي�شة 
�مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى ل�������ش���وؤون �الأ�����ش����رة رئ��ي�����ش��ة نادي 
�ل�����ش��ي��د�ت �ل�����ش��ارق��ة “على ك���ل �الأج���ي���ال �ل��ت��ي ال 
تز�ل على ر�أ�س عملها يف �لقيادة �أو فرق �لعمل �أن 
ت�شتثمر كل فر�شة.. وكل دعم.. وكل عناية حتاط 
بها يف تطوير �لعمل وتعزيز �لقيم �لتي يقوم عليها 
و�لقيم �لتي تنظم �ل�شلوك �الإيجابي يف جمتمعنا 
علينا  نعم  ق�شاياه..  م��ع  �ت�شاال  �أع��م��ق  نكون  ك��ي 
للثقافة  ننف�شل يف عملنا عن حاجة جمتمعنا  �أال 

و�ملعرفة و�خلدمة �ملجتمعية �ملتطورة«.
و�أ�شافت - يف ر�شالة وجهتها �إىل �ل�شيد�ت و�لفتيات 
نادي  �الإم��ار�ت��ي خال ح�شورها حفل  �ملجتمع  يف 
 35 �ل���  بالذكرى  �حتفاال  �ليوم  �ل�شارقة  �شيد�ت 
لتاأ�شي�شه - “ �إننا يف نادي �شيد�ت �ل�شارقة �إذ نقدم 

وم�شتحق  حمله  يف  دعم  باأنه  نوؤمن  للمر�أة  دعمنا 
لكل من تبذل جهد� يف تطوير ذ�تها �لذي ينعك�س 
كعاملة  �إليها  تنت�شب  �لتي  �ملوؤ�ش�شة  تطوير  على 
�أ�شبح  �أو كع�شو .. وقد �ت�شحت �شورة ذلك حن 
للمر�أة �شوتها وح�شورها يف �لعامل �لعربي جتاوز 
�لريا�شية  �مل��ي��ادي��ن  �شتى  يف  كله  �ل��ع��امل  �إىل  ذل��ك 
و�الج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�الإب��د�ع��ي��ة �ىل جانب 

مو�قفها وجهودها �الن�شانية يف �لعامل«.
�أن����ه م���ا ك��ان��ت روؤى و�أه������د�ف �ل���ن���ادي �أن  و�أك�����دت 
�إىل جانب  وث��اب��ت��ة  د�ع��م��ة  وق��ف��ة  دون  م��ن  تتحقق 
�مل�����ر�أة م��ن ق��ب��ل ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى 
�إميانا بقدر�تها وحتفيز� لطاقاتها  �ل�شارقة  حاكم 
تاأ�شي�س  ع��ن��د  ���ش��م��وه  ف��وج��ه  �ل��ع��ط��اء  �ل��ك��ب��رية يف 
للمر�أة  كافية  م�شاحة  وج��ود  ���ش��رورة  �إىل  �ل��ن��ادي 
وطموحاتها كي ت�شتغل على �إبد�عاتها وتبني ذ�تها 
وتقدم خدمات نوعية ملجتمعها وت�شارك يف �شياغة 

�الأه������د�ف �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل���ل���دول���ة.. م��ع��رب��ة عن 
�ل�شارقة  �مل��ر�أة يف  لها  �لتي و�شلت  باملكانة  فخرها 

و�الإمار�ت.
�لقياديات  باأن كثري�ت من  “نفخر  �شموها  وقالت 
و�للو�تي  جمتمعهن  يف  �مل��وؤث��ر�ت  �ل�شارقة  ون�شاء 
ي��ت��ق��ل��دن �ل���ي���وم م��ن��ا���ش��ب ع��ل��ي��ا ك���ن ن���ت���اج فر�شة 
�ملنتزه  ن��ادي  ب��دء� من  �لنادي  ��شتثمرنها جيد� يف 
و�شوال �إىل نادي �شيد�ت �ل�شارقة وها هي �الأجيال 
�لرحلة  لتكمل  �لطريق  �لاحقة ت�شري على نف�س 
بروؤية جديدة على طريقتها �ملتناغمة مع معطيات 
نحو  �ملت�شارعة  �خل��ط��ى  فيتبعن  �جل��دي��د  �لع�شر 
ويبحثن  �ملتميزة  خدماتهن  وي��ق��دم��ن  ت��ط��ور  ك��ل 
با�شتمر�ر عما يجعل لكل منهن �شخ�شية متفردة 
�الأد�ء  يف  ومت��ي��ز�  ت��ف��رد�  ملوؤ�ش�شاتهن  يجعل  مم��ا 

و�لعطاء و�لعمل �ملتقن و�ملبتكر«.
خال  �لقا�شمي  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو  و���ش��ه��دت 
�ل�شارقة  �ل�����ش��ي��د�ت  ن���ادي  ت��ك��رمي موظفي  �حل��ف��ل 

�ل�شابقات �لذين ي�شغلون منا�شب عليا يف موؤ�ش�شات 
يف �الإم����ارة حاليا �إ���ش��اف��ة �إىل ع��دد م��ن �الإد�ري���ن 

و�ملوظفن يف �لنادي.
�شيد�ت  ن��ادي  ع��ام  مدير  �ل�شركال  خولة  ورح��ب��ت 
�ل�����ش��ارق��ة ب�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ج���و�ه���ر �ل��ق��ا���ش��م��ي .. 
�حلافلة  �لنادي  م�شرية  ن�شتذكر  عندما  م�شيفة 
�لكبري  �لدعم  �لتوقف عند  ب��االإجن��از�ت الب��د من 
�ل�شيخة  �شمو  قبل  م��ن  �ل��ن��ادي  ب��ه  يحظى  �ل���ذي 
ج���و�ه���ر ب��ن��ت حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي و�ل�����ش��ي��خ��ة بدور 
�لكثري  ع��ن  �أث��م��ر  و�ل���ذي  �لقا�شمي  �شلطان  بنت 
�لنادي  بات  حتى  و�لتحديث  �لتطوير  �أعمال  من 
�ملنطقتن  يف  م���وزع���ة  ف����روع   10 �ل���ي���وم  مي��ت��ل��ك 
�ل�شرقية و�لو�شطى تقدم لل�شيد�ت يف هذه �ملناطق 
ع����دد� ك��ب��ري� م��ن �خل���دم���ات و�مل���ر�ف���ق وف���ق �أعلى 

�ملعايري و�أف�شلها.
و�أ�شافت �أن نادي �شيد�ت �ل�شارقة يوؤمن باأن �ملر�أة 
م��ا يدفعنا  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة للمجتمع وه��و  �ل��ن��و�ة  ه��ي 

�لتدريبية  و�ل���ور����س  �ل���رب�م���ج  وت��ن��ف��ي��ذ  الإط�����اق 
�لتي ت�شهم ب�شكل كبري يف تفعيل دور  و�لتثقيفية 
دورها  وتعزيز  �حلياتية  �مل��ج��االت  جميع  يف  �مل���ر�أة 
جانب  �إىل  �شيبقى  �لنادي  �أن  موؤكدة   .. �ملجتمعي 
نفو�شهن  يف  و�لتميز  �الإب���د�ع  روح  لبث  �ل�شيد�ت 
تو�فقا مع نهج �إمارة �ل�شارقة يف دعم �ملر�أة وتوفري 

كا �ملقومات �لتي ت�شاعدها على �لتقدم و�الرتقاء.
و�لفعاليات  �ل��ف��ق��ر�ت  م��ن  ع���دد�  �حل��ف��ل  وت�شمن 
�أقيمت  �ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة ح��ي��ث  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة و�جل��ل�����ش��ات 
�شيد�ت  ن�����ادي   “ ع���ن���و�ن  حت���ت  �الأوىل  �جل��ل�����ش��ة 
على  �ل�����ش��وء  �شلطت  لاإبد�ع”  من�شة  �ل�����ش��ارق��ة 
�إجن���از�ت ن��ادي على م��د�ر �ل��� 35 عاما كونه بيئة 
�مل��ر�أة وحتقق  عمل متكاملة متثل حافز� الزده��ار 
و�أد�رت  �ملجتمع  يف  �ل��ه��ام  دوره���ا  وت��ع��زز  تطلعاتها 
�جلل�شة �شعادة حنان �ملحمود مدير مركز �جلو�هر 
عبيد  ���ش��احل��ة  بح�شور  و�مل���وؤمت���ر�ت  للمنا�شبات 
وبدرية  و�الإع��ام��ي  �لثقايف  �ملكتب  رئي�س  غاب�س 

�إحدى  �آل علي مدير مبادرة لغتي ون��دى حم�شن 
وت���ن���اول���ت �جلل�شة  �ل���ق���د�م���ى.  �ل���ن���ادي  ع�����ش��و�ت 
�لنجاح  عنو�ن”  حملت  �ل��ت��ي  �ل��ث��ان��ي��ة  �لنقا�شية 
�لنجاح  �أن  ت���رى  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ه��رية  رحلة” �مل��ق��ول��ة 
رحلة ولي�س وجهة حيث ��شت�شافت �جلل�شة عدد� 
�مللهمة  �لتجارب  ذ�ت  �لن�شائية  �ل�شخ�شيات  م��ن 
ومقدمة  متحدثة  زوي���ا  �أن��دري��ا  م��ن  ك��ل  فجمعت 
ومدربة خطابات وكارول تالبوت متحدثة وخبرية 
كاتبة  ر�ي  يل  و�شويف  �لع�شبية  �للغوية  �لربجمة 
 »women»ور�ئدة �أعمال و�إلي�شا فريه موؤ�ش�شة
�ل�شرق  �الأع��م��ال يف  �إد�رة  �مل���ر�أة يف جم��ال  لتمكن 
�الأو�����ش����ط. وع��ر���ش��ت �أ���ش��م��اء �ل��ن��ق��ب��ي م��دي��ر فرع 
�لنادي  يف  جناحها  ق�شة  خورفكان  �شيد�ت  ن��ادي 
متحدثة عن �أبرز مر�حل حياتها يف �لنادي وكيف 
�إبر�ز  �ل��دور �لكبري و�ملوؤثر يف �مل�شاهمة يف  كان له 
تاأثري�  �أك���ر  �ل��ي��وم  لت�شبح  و�شقلها  �شخ�شيتها 

وح�شور� يف جمتمعها.

جواهر القا�ضمي تدعو املراأة الإماراتية ل�ضتغالل فر�س متكينها والنهو�س بقدراتها

»الوطني الحتادي« يناق�س يف جل�ضتيه القادمتني قانون »هيئة 
التاأمني« و�ضيا�ضة »الحتادية للموارد«

ال�ضعبة الربملانية توؤكد اأهمية اإن�ضاء الربملان الآ�ضيوي لتوحيد الروؤى

•• اأبوظبي-وام:

ي��ع��ق��د �مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �الحت�����ادي 
�أمل عبد�هلل  برئا�شة معايل �لدكتورة 
جل�شتيه  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي 
�النعقاد  دور  م��ن  و�ل��ر�ب��ع��ة  �ل��ث��ال��ث��ة 
�لت�شريعي  للف�شل  �ل��ث��ال��ث  �ل���ع���ادي 
�ل�شاد�س ع�شر يومي �لثاثاء و�الأربعاء 
�مل��ق��ب��ل��ن - �خل��ام�����س و�ل�����ش��اد���س من 

دي�شمرب �ملقبل - يف مقره باأبوظبي.
م�شروع  خ��ال��ه��م��ا  �مل��ج��ل�����س  ي��ن��اق�����س 
�أحكام  بع�س  بتعديل  �حت���ادي  ق��ان��ون 
ل�شنة   6 رق�����م  �الحت��������ادي  �ل���ق���ان���ون 
�لتاأمن  هيئة  �إن�شاء  �شاأن  يف   2007
�شيا�شة  وم��و���ش��وع  �أع��م��ال��ه��ا  وتنظيم 
�لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  �الحت��ادي��ة  �لهيئة 
�إىل  �أ�شئلة  ثمانية  ويوجه  �حلكومية 

مم��ث��ل��ي �حل���ك���وم���ة ت��ت��ع��ل��ق ب���ع���دد من 
�لقطاعات.

و���ش��ي��وج��ه �أع�����ش��اء �مل��ج��ل�����س - خال 
�جلل�شة �لثالثة - �شبعة �أ�شئلة خم�شة 
ح�شة  م���ع���ايل  �إىل  م���وج���ه���ة  م��ن��ه��ا 
تنمية  وزي���رة  حميد  ب��و  عي�شى  بنت 
�مل��ج��ت��م��ع م���ن ���ش��ع��ادة م�����رو�ن �أحمد 
لرئي�س  �الأول  �ل��ن��ائ��ب  غ��ل��ي��ط��ة  ب���ن 
�مل��ج��ل�����س ح���ول �جل��م��ع��ي��ات �خلريية 
�شعادة عزة  بينما توجه   .. �لدولة  يف 
حول  ���ش��وؤ�ل��ن  �شليمان  ب��ن  �شليمان 
�لعمل  لتنظيم  ق���ان���ون  وج����ود  ع���دم 
“م�شاعدة  وحول  بالدولة  �لتطوعي 
�مل�شتفيدين من �ل�شمان �الجتماعي 
 .. �ملعي�شة”  تكلفة  �رت��ف��اع  مل��و�ج��ه��ة 
فيما ما يوجه �شعادة �لدكتور حممد 
�شرط  ح��ول  �شوؤ�ال  �ملحرزي  عبد�هلل 

�لزو�ج  منحة  على  للح�شول  �ل�شن 
و�شعادة �شامل علي �ل�شحي حول دعم 

�الأ�شر �ملنتجة.
وتت�شمن �جلل�شة توجيه �شوؤ�لن �إىل 
�ملن�شوري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  معايل 
وزي����ر �الق��ت�����ش��اد م���ن ���ش��ع��ادة �شعيد 
�أ�شعار  �رت��ف��اع  ح��ول  �لرميثي  �شالح 
�ل�شيار�ت ومن �شعادة عزة �شليمان بن 
�ملنتجات  بيع  �لغ�س يف  �شليمان حول 

�لزر�عية �لع�شوية.
�لثالثة  جل�شته  يف   - �ملجل�س  ويطلع 
حت����ت ب���ن���د �ل���ت���ق���اري���ر �ل���������و�ردة من 
�للجان - على تقرير “ جلنة �شوؤون 
حول  و�خلارجية  و�لد�خلية  �ل��دف��اع 
�لهيئة  “�شيا�شة  م��و���ش��وع  تو�شيات 

�لوطنية الإد�رة �لطو�رئ و�الأزمات.
�لر�شائل  ب���ن���د  ���ش��م��ن  ي��ط��ل��ع  ك���م���ا 

�ل�شادرة للحكومة على ر�شالة �شادرة 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ت��و���ش��ي��ة  ����ش���اأن  يف 
على  �لرقابة  ���ش��وؤ�ل  ب�شاأن  �الحت���ادي 
�مل��ك��م��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 

�ل�شاالت �لريا�شية.
مل�شروع  �الإي�شاحية  �مل��ذك��رة  وح�شب 
�أحكام  بع�س  بتعديل  �حت��ادي  قانون 
ل�شنة   6 رق����م  �الحت�������ادي  �ل���ق���ان���ون 
�إن�شاء هيئة �لتاأمن  2007 يف �شاأن 
وتنظيم �أعماله �نطاقا من �لرغبة 
يف �لنهو�س بقطاع �لتاأمن وتطويره 
�ل��ت��اأم��ن م��ن �لقيام  ومت��ك��ن ه��ي��ئ��ة 
�إليها  �مل��وك��ل��ة  ب��امل��ه��ام و�ل�����ش��اح��ي��ات 
وت���ع���زي���ز� لدورها  �أك���م���ل وج����ه  ع��ل��ى 
�لتاأمن  ق��ط��اع  وحت�����ش��ن  تنظيم  يف 
حل���م���اي���ة ح����ق����وق ح���م���ل���ة �ل���وث���ائ���ق 
و�مل�شاهمة  �ملايل  �ال�شتقر�ر  وحتقيق 

�ل��وط��ن��ي مر�عيا  رف���د �الق��ت�����ش��اد  يف 
و�ملعايري  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  ب��ذل��ك 
�الإ�شر�ف  بجهات  �خلا�شة  �ل��دول��ي��ة 

و�لرقابة على قطاع �لتاأمن.
�إيجاد  �إىل  �لقانون  م�شروع  ويهدف 
�ملنازعات  ل��ف�����س  ق��ان��ون��ي��ة  و���ش��ي��ل��ة 
�لتخ�ش�س  ي���ر�ع���ي  مب���ا  �ل��ت��اأم��ي��ن��ي��ة 
كلفة  وي���ق���ل���ل  �ل�����وق�����ت  وي���خ���ت�������ش���ر 
ن��ط��اق �حلماية  وت��و���ش��ي��ع  �ل��ت��ق��ا���ش��ي 
�ل���ت���اأم���ي���ن���ي���ة ل��ت�����ش��م��ل �الأ����ش���خ���ا����س 
بع�س  مم��ار���ش��ة  نتيجة  �مل��ت�����ش��رري��ن 
�شناديق  تكوين  خال  من  �الأن�شطة 
�لوثائق  حملة  حلماية  متخ�ش�شة 

و�ملت�شررين.
كما يهدف �إىل متكن هيئة �لتاأمن 
و�ملالية  �الإد�ري����ة  �الإج����ر�ء�ت  باتخاذ 
و�أ�شحاب  �ل�����ش��رك��ات  ب��ح��ق  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 

و�لتي  ب���ال���ت���اأم���ن  �مل���رت���ب���ط���ة  �مل���ه���ن 
�أثناء  �ل���ق���ان���ون  الأح����ك����ام  مت��ت��ث��ل  ال 

ممار�شتها �أعمالها.
�ملجل�س  يناق�س  �لر�بعة  �جلل�شة  ويف 
�الحتادية  �لهيئة  “�شيا�شة  مو�شوع 
�حلكومية” �شمن  �لب�شرية  للمو�رد 
ومدى  �لهيئة  ��شرت�تيجية  حم���اور 

ت��و�ف��ق��ه��ا م���ع روؤي�����ة �الإم��������ار�ت لعام 
2021 و�شيا�شة �لهيئة يف �لتوطن 
و�لهيئات  �ل������وز�ر�ت  يف  و�ل��ت��وظ��ي��ف 
مع  و�لتن�شيق  �الحتادية  و�ملوؤ�ش�شات 
�ل�����وز�ر�ت و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �الحت���ادي���ة يف 
تعديل وتنفيذ �لت�شريعات و�الأنظمة 

�ملتعلقة ب�شوؤون �خلدمة �ملدنية.

و�شيوجه �شعادة �شعيد �شالح �لرميثي 
يف �جلل�شة �لر�بعة �شوؤ�ال �إىل معايل 
�ل��دك��ت��ور �أح��م��د ب��ن ع��ب��د �هلل حميد 
ل�شوؤون  دولة  وزير  �لفا�شي  بالهول 
�ملتقدمة  و�مل���ه���ار�ت  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
�لدولة  د�خ��ل  �لدر��شية  “�ملنح  ح��ول 

ومعايري �البتعاث للخارج«.

•• ا�صطنبول -وام: 

�الإمار�تية  �لربملانية  �ل�شعبة  تقدمت 
خال   - �الحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س 
�جلمعية  �ج���ت���م���اع���ات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
مدينة  يف  �ملنعقدة  �الآ�شيوية  �لربملانية 
�لفرتة  خ�����ال  �ل���رتك���ي���ة  �����ش���ط���ن���ب���ول 
 - �جل�����اري  ن��وف��م��رب   25 �إىل   20 م���ن 
�الأ�شا�شي  �ل��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  مب��ق��رتح��ات��ه��ا 

للربملان �الآ�شيوي.
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  �أن  ع���ل���ى  و�����ش����ددت 
�الحتادي من �أو�ئل �ملوؤ�ش�شات �لربملانية 
�الآ�شيوي  �لربملان  �إن�شاء  �إىل  دعت  �لتي 
يف ظل ما حتظى به �لعاقات بن دولة 
�الإم��ار�ت و�ل��دول �الآ�شيوية من �هتمام 
بالغ من جانب قيادتنا �لر�شيدة وبهدف 
روؤى  وتوحيد  �ل��ربمل��اين  �لعمل  تطوير 

�ل���ربمل���ان���ات �الآ���ش��ي��وي��ة وت��ع��زي��ز دوره����ا 
ك��م��ج��م��وع��ة م���وح���دة مب���ا ي��خ��دم دولها 
وتطلعاتها  م�شاحلها  ويحقق  و�شعوبها 

وطموحاتها �لتنموية.
�الإمار�تية  �لربملانية  �ل�شعبة  وتقدمت 
م�شروع  حول  وت�شور�تها  مبقرتحاتها 
�لربملانية  �جل��م��ع��ي��ة  م���ي���ز�ن���ي���ة  ق������ر�ر 
�جتماعات  خ�����ال  وذل������ك  �الآ����ش���ي���وي���ة 
و�الجتماع  للجمعية  �ل��د�ئ��م��ة  �ل��ل��ج��ان 

�لثاين للمجل�س �لتنفيذي للجمعية.
وي�شم وفد �ل�شعبة �لربملانية �الإمار�تية 
�لوطني  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  ع�شويته  يف 
�الحتادي �شعادة كل من .. حمد عبد�هلل 
بن  �شليمان  وع���زة  �لغفلي  غليطة  ب��ن 
كما  �لطنيجي  حممد  ون�شال  �شليمان 
�لظاهري  �شبيب  �أح��م��د  ���ش��ع��ادة  ي�����ش��م 

�الأمن �لعام للمجل�س.

�لتنفيذي  �ملجل�س  �ج��ت��م��اع  خ��ال  ومت 
�لذي   - �الآ�شيوية  �لربملانية  للجمعية 
�أع�شاء هيئة  �أم�س �الول- �نتخاب  عقد 
�مل���ك���ت���ب ح���ي���ث مت �ن���ت���خ���اب ع�����ش��و من 
جمهورية رو�شيا �الحتادية ملن�شب نائب 
رئي�س �الجتماع وع�شو من بنجادي�س 
�ع��ت��م��اد جدول  ل��اج��ت��م��اع ومت  م��ق��رر� 
�أعمال �لدورة �لعا�شرة للجمعية. و�طلع 
�مل�شاركون يف �الجتماع على تقرير نغون 
نهيل رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي للجمعية 
ت�شمن  ك���م���ب���ودي���ا-  مم��ل��ك��ة  ع�����ش��و   -
�لتا�شعة  ل���ل���دورة  �ل�����ش��اب��ق��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة �ل���ت���ي ع���ق���دت يف ب�����اده ومت 
ت�شليم �لرئا�شة من كمبوديا �إىل تركيا.

للجمعية  �لعامة  �الأم��ان��ة  و��شتعر�شت 
�ل�شابقة  �ل��ل��ج��ان  �أع���م���ال  �الج��ت��م��اع  يف 
�ملجل�س  �جتماع  يف  مناق�شته  �شيتم  وما 

�ملقرتحة  �لقر�ر�ت  وم�شاريع  �لتنفيذي 
الجتماع  و�إر����ش���ال���ه���ا  �ع���ت���م���اده���ا  ل��ي��ت��م 
بال�شكل  الع��ت��م��اده��ا  �ل��ع��ام��ة  �جل��م��ع��ي��ة 

�لنهائي .
وطالب �لوفد �لفل�شطيني باإعادة �لنظر 
يف م�����ش��روع ق����ر�ر ي��خ�����س ف��ل�����ش��ط��ن يف 
�ل�شيا�شية  ل��ل�����ش��وؤون  �ل��د�ئ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
.. ب��ي��ن��م��ا ت��ط��رق وف���د ب��ن��غ��ادي�����س �إىل 
م��و���ش��وع �مل�����ش��اع��د�ت �الإن�����ش��ان��ي��ة للدول 
مثل �ليمن وميامنار و�لعر�ق و�ملرتبط 
�الجتماعية  لل�شوؤون  �لد�ئمة  باللجنة 
�إر����ش���ال �ل��ق��ر�ري��ن �إىل  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة ومت 
�إعادة  ليتم  �أخ��رى  �لد�ئمة مرة  �للجان 
�لنظر فيهما.. فيما قرر �ملجل�س �عتماد 
�لعامة  �إىل �جلمعية  ورفعها  قر�ر�   24

العتمادهم.
وج����رى خ���ال �ج��ت��م��اع �مل��ج��ل�����س �إع����ادة 

�لرئي�س  ن����و�ب  �ن��ت��خ��اب  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د 
على  �ل��ت��اأك��ي��د  و�إع�������ادة   2018 ل��ل��ع��ام 
�الأربعة  �لد�ئمة  �للجان  روؤ�شاء  تر�شيح 
�لد�ئمة  �ل��ل��ج��ن��ة   .. وه����ي  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
�لد�ئمة  و�للجنة  �ل�شيا�شية  ل��ل�����ش��وؤون 
و�للجنة  و�مل���ال���ي���ة  �مل��وظ��ف��ن  ل�������ش���وؤون 
و�لتنمية  �القت�شادية  لل�شوؤون  �لد�ئمة 
لل�شوؤون  �ل��د�ئ��م��ة  و�للجنة  �مل�شتد�مة 
�الج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل���ن���ظ���ر يف 
�لرت�شيحات �ملقدمة النتخاب روؤ�شائها.

وقرر رئي�س �الجتماع فتح باب �لرت�شح 
مل��ن�����ش��ب رئ��ي�����س �جل��م��ع��ي��ة ل��ل��ف��رتة ما 
جمل�س  وت��ق��دم   2021-2020 ب��ن 
ر�شميا  برت�شيحه  �لباك�شتاين  �ل�شيوخ 
 2020 ل��ل��ف��رتة  �ل��رئ��ا���ش��ة  ال�شت�شافة 
مفتوحا  �ل����ب����اب  وم���������از�ل   2021  -
�أخ������رى ح�شب  ت��ر���ش��ي��ح��ات  ال���ش��ت��ق��ب��ال 

11 من قو�عد نظام �جلمعية  �لقاعدة 
�لربملانية �الآ�شيوية حيث ينتخب رئي�س 
�الأع�شاء  �ل��ربمل��ان��ات  ب��ن  م��ن  �جلمعية 
�أو باأغلبية �أ�شو�ت  ملدة �شنتن بالتزكية 

�ملندوبن �حلا�شرين �مل�شوتن يف بد�ية 
�جلل�شة �الأوىل لاجتماع �لعام. وتقدم 
باأن  مبقرتح  �الإندوني�شي  �لربملان  وفد 
�لتعديل على ميثاق �جلمعية ليتم  يتم 

زيادة م�شاركة �لن�شاء يف �لوفود �مل�شاركة 
يف �الجتماعات وقرر رئي�س �الجتماع �أن 
�لقادم  �الجتماع  يف  �ملقرتح  در����ش��ة  يتم 

للجمعية.

•• دو�صانبيه-وام: 

�أحمد بن �شلطان �جلابر �شفري �لدولة غري  بحث �شعادة �لدكتور حممد 
�أتو  �أحمد زود� نور حمماد  �شعادة  �ملقيم لدى جمهورية طاجيك�شتان مع 
تطوير  طاجيك�شتان  يف  �مل��ادي��ة  �حلكومية  لاحتياطات  �لوكالة  رئي�س 
�مل�شاعد�ت  جم��ال  يف  �شيما  وال  �مل��ج��االت  خمتلف  يف  �لثنائية  �ل��ع��اق��ات 
ب�شعادة  لقائه  خال  �لوكالة  رئي�س  وعرب  �خلريية.  و�الأعمال  �الإن�شانية 
�ل�شفري عن تقديره حلكومة دولة �الإمار�ت و�ملوؤ�ش�شات �خلريية �الإمار�تية 
�أكد  جانبه،  من  طاجيك�شتان.  يف  �إن�شانية  م�شاعد�ت  من  تقدمه  ما  على 
�شعادة �ل�شفري �هتمام دولة �الإمار�ت باالأعمال �خلريية و�الإن�شانية م�شري� 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أن  �إىل 
�خل��ري، حيث حتر�س دولة  ز�ي��د  عام   2018 عام  �أعلن  �هلل”  “حفظه 
�أو  �الإم��ار�ت يف �ط��اره على �إجن��از بر�مج خريية خمتلفة �شو�ء يف �لدولة 

�خلارج.

•• نيويورك -وام:

�لعربية  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  وق���ع���ت 
�أم�س قبل �الأول  �ملتحدة وغريناد� 
�ملو�طنن  الإع��ف��اء  تفاهم  م��ذك��رة 
�الإمار�تين و�لغرينادين �أ�شحاب 
ج����������و�ز�ت �ل�������ش���ف���ر �ل����ع����ادي����ة من 

تاأ�شري�ت �لدخول للبلدين.
وقد مثل دولة �الإمار�ت يف مر��شيم 
بعثة  �مل��ذك��رة يف مقر  ه��ذه  توقيع 
يف  �مل���ت���ح���دة  �الأمم  ل�����دى  �ل�������دول 
ن�شيبة  زكي  النا  �شعادة  نيويورك، 
�الإمار�ت  لدولة  �لد�ئمة  �ملندوبة 
مثلها  بينما  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ل��دى 
من جانب غريناد� �شعادة �ل�شفرية 
كي�شيا �أ. ماكجوير �ملندوبة �لد�ئمة 

لغريناد� لدى �الأمم �ملتحدة.
ويف �أعقاب مر��شيم �لتوقيع رحب 
�ملذكرة،  على  بالتوقيع  �جل��ان��ب��ان 
ك���م���ا ت����ن����اوال م��ن��اق�����ش��ة ع�����دد من 
ذ�ت  و�لدولية  �الإقليمية  �لق�شايا 

�اله��ت��م��ام �مل�����ش��رتك، مب��ا يف ذلك 
ت���اأث���ري �الأع���ا����ش���ري �الأخ�����رية على 

منطقة �لبحر �لكاريبى.
�لتفاهم  م��ذك��رة  على  تعليقها  يف 
�أك��دت �شعادة النا زكي ن�شيبة على 
زيادة  يف  �شت�شهم  �مل��ذك��رة  ه��ذه  �أن 
�الإمار�ت  دولة  �لتعاون بن  تعزيز 

�لعربية �ملتحدة وغريناد�.
�شفرية  �أع�����رب�����ت  ج���ان���ب���ه���ا  وم������ن 
غ��ري��ن��اد� ع��ن ح��ر���س ب��اده��ا على 
تعزيز �لعاقات �لثنائية مع دولة 
م�شرية  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت 
�أهمية  �أولت  �أن حكومة بلدها  �إىل 
خ���ا����ش���ة الأو�������ش�����ر �ل���ع���اق���ة بن 

�الإم������ار�ت وغ��ري��ن��اد� ن��ظ��ر� ملكانة 
�ل�شاحات  يف  �مل��ت��م��ي��زة  �الإم�������ار�ت 

�لدولية.
م���ذك���رة  �أن  ب����ال����ذك����ر  و�جل�����دي�����ر 
بعد  �لنفاذ  حيز  �شتدخل  �لتفاهم 
توقيعها  ت���اري���خ  م���ن  ي��وم��ا   30

�لر�شمي.

•• اأبوظبي-وام:

د�ئرة  �الحتادية يف  �أبوظبي  ��شتئناف  حجزت حمكمة 
�أمن �لدولة يف جل�شتها �ملنعقدة �شباح �م�س 4 ق�شايا 
�أمنية منف�شلة و�ملتهم فيها 9 متهمن للنطق باحلكم 
بتاريخ 26 دي�شمرب 2017. ففي �لق�شية �الويل مت 
بالرتويج  �لدولة  �أمن  نيابة  4 عرب من جانب  �إتهام 

وحيازة  الأف��ك��اره  و�لتحبيذ  �الره��اب��ي  د�ع�����س  لتنظيم 
طلقات نارية.

و  �إمار�تي  �ىل  �التهام  توجيه  �لثانية مت  �لق�شية  ويف 
خليجي حيث �أتهمتهما نيابة �أمن �لدولة بالتخابر مع 
�لدولة ورموز بع�س  �أجنبية و�ال�شاءة �ىل رموز  دولة 
�لثالثة مت  �لق�شية  �ل�شقيقة دول �خلليج. ويف  �ل��دول 
و�مد�دها  �إقليمية  دول��ة  مع  بالتخابر  �م��ار�ت��ي  �تهام 

�ليومي  �نتاجها  وكمية  �لنفط  حقول  عن  مبعلومات 
مت  .فيما  �حلقول.  ه��ذه  عن  وخر�ئط  �شور  وت�شريب 
يف �لق�شية �لر�بعة �تهام �إمار�تي وعربية بالتخابر مع 

دولة �إقليمية .
�ملر�فعة  الإع���ادة  ق�شايا   3 يف  �لنظر  �ملحكمة  و�أج��ل��ت 
دي�شمرب   13 جل��ل�����ش��ة  �ل���ع���ام���ة  ل��ل��ن��ي��اب��ة  وت��ق��دمي��ه��ا 

�لقادم.

»ا�ضتئناف اأبوظبي الحتادية« حتجز 4 ق�ضايا اأمنية وتوؤجل 3 ق�ضايا لإعادة املرافعة

الإمارات تبحث جمالت امل�ضاعدات الإن�ضانية مع طاجيك�ضتان

الإمارات وغرينادا توقعان مذكرة تفاهم ب�ضاأن تبادل 
الإعفاء من تاأ�ضرية الدخول
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عربي ودويل

الكونغو الدميوقراطية ت�ضتدعي �ضفريها يف ليبيا
•• كين�صا�صا-اأ ف ب:

بعدما  ليبيا  يف  �شفريها  ��شتدعاء  �لدميوقر�طية  �لكونغو  جمهورية  �أعلنت 
مهاجرون  فيه  يباع  ليبيا  يف  للرقيق  �شوق  وج��ود  عن  �شحايف  تقرير  ك�شف 
�لعامل. وقال وزير �خلارجية ليونارد �شي  ��شتنكار يف  �أث��ار موجة  �فارقة، ما 
�أوتيكيتوندو يف بيان �أن كين�شا�شا تريد معرفة �لو�شع �حلقيقي يف ليبيا وتعتزم 
�لقيام ب�مهمة �إعادة مو�طنيها �إىل �لباد �إن كانت �لق�شية تطال كونغولين. 
�أعمال  �أولوية على جدول  ذ�ت  لتكون  �لهجرة  م�شالة  �إدر�ج  �إىل  �لوزير  ودعا 
�ملقبلة  �الأوروب���ي���ة  �الإف��ري��ق��ي��ة  �ل��ق��م��ة 
�أب���ي���دج���ان. كذلك  ع��ق��ده��ا يف  �مل���ق���رر 
�شفريها  ف��ا���ش��و  ب��ورك��ي��ن��ا  ����ش��ت��دع��ت 
يف ل��ي��ب��ي��ا ب��ع��دم��ا ب��ث��ت ���ش��ب��ك��ة ���ش��ي �ن 
فيه  ظ���ه���ر  ت���ق���ري���ر�  �الم����ريك����ي����ة  �ن 
ليبيا،  يف  باملز�د  بيعهم  يتم  مهاجرون 
�لتو��شل  �شبكات  على  تد�وله  وقد مت 
�ث��ار تعاطفا  �ل��ذي  �الجتماعي، �الم��ر 
يف  م��ن��ددة  فعل  ردود  و��شتدعى  كبري� 
�فريقيا و�المم �ملتحدة. كما ��شتدعت 
نيامي.  ل��دى  �لليبي  �ل�شفري  �لنيجر 
�فريقية  دول  م��ن  م��ه��اج��رون  وي��ع��رب 
عدة كغينيا و�ل�شنغال ومايل و�لنيجر 
ونيجرييا وغامبيا �ل�شحر�ء �ىل ليبيا 
على �مل �أن يتمكنو� من عبور �لبحر �ملتو�شط �ىل �يطاليا. وكان تقرير ل�شبكة 
“�شي �ن �ن” �ظهر مهاجرين يتم بيعهم باملز�د يف ليبيا، وقد مت تد�وله على 
ردود  و��شتدعى  �ثار تعاطفا كبري�  �لذي  �لتو��شل �الجتماعي، �المر  �شبكات 

فعل منددة يف �فريقيا و�الأمم �ملتحدة. 
ويف ت�شجيل �لتقط بو��شطة هاتف حممول، يظهر يف �لتقرير �شابان ُيعر�شان 
�ن  �لتقرير  معّد  �ل�شحايف  بعدها  ليو�شح  م��زرع��ة،  يف  للعمل  �مل��ز�د  يف  للبيع 

�ل�شابن بيعا مببلغ 1200 دينار ليبي �ي 400 دوالر لكل منهما.

كوري  جندي  �ن�شقاق  �م�س  ن�شرت  م��وؤث��رة  فيديو  لقطات  �أظ��ه��رت 
و�بل  حتت  �لكوريتن  بن  �لفا�شل  �خل��ط  جريا  و�جتيازه  �شمايل 
كثيف من �لر�شا�س للو�شول �ىل �جلنوب، قبل �ن يتم �شحبه من 
�ملن�شق �لذي  �آمن. و��شيب �جلندي  قبل جنود جنوبين �ىل موقع 
بامناجنوم  قرية  �حل��دود عند  نوفمرب  �لثاين  ت�شرين   13 عرب يف 
وهو  �الأق���ل،  على  م��ر�ت  �رب��ع  عليه  رفاقه  �طلقه  �ل��ذي  بالر�شا�س 
يتماثل �الآن لل�شفاء يف م�شت�شفى يف كوريا جلنوبية. وبد� يف ت�شجيل 
حاول  و�ح��د�  جنديا  �ن  �ملتحدة  �المم  قيادة  ن�شرته  �ل��ذي  �لفيديو 
�ن  قبل  �لع�شكري  �لرت�شيم  خط  عرب  �متار  لعدة  باملن�شق  �للحاق 
ي���رتدد وي��ق��رر �ل��ع��ودة �ىل �ل�����ش��م��ال. و�شحب ث��اث��ة ج��ن��ود كورين 
�ىل  بالغة  بجروح  ��شيب  �ل��ذي  �ملن�شق  �ل�شمايل  �جلندي  جنوبين 
مكان �آمن بعد �ن زحفو� للو�شول �ليه جنوب �خلط �لفا�شل. ومن 
�لهدنة،  ت�شملها  �لتي  بامناجنوم  قرية  ع��رب  �ح��د  ين�شق  �ن  �ل��ن��ادر 
�لذي  �حل���دود  م��ن  �لوحيد  و�جل���زء  لل�شياح  مق�شد�  تعترب  �نها  �ذ 
يتو�جه فيه جنود من �لكوريتن وجها لوجه. و�ظهر �لفيديو بد�ية 
خال  طريق  مبحاذ�ة  م�شرعة  متر  �لرباعية  �ملن�شق  �جلندي  �شيارة 
يوؤدي �ىل �لقرية ثم تتوقف عند �حلدود �ل�شديدة �لت�شليح. الحقا 
جنود  به  فيلحق  ب�شرعة  باجلري  ويبد�أ  �شيارته  من  �جلندي  يقفز 
كوريون �شماليون وهم ي�شهرون ��شلحتهم ويطلقون �لنار باجتاهه. 
كارول  ت�شاد  �لكولونيل  �ملتحدة  �المم  ق��ي��ادة  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
�للقطات �ظهرت �حد حر��س �حلدود يرك�س عرب  �ن  لل�شحافين 
خط �لرت�شيم لعدة ثو�ن قبل �ن يقفل عائد� �ىل �جلانب �ل�شمايل 

من بامناجنوم.

�إنها �شتحاول طرح مبادر�ت للم�شاعدة  قالت قرب�س �م�س �الأربعاء 
�حلريري  �شعد  توقف  �أن  بعد  وذل��ك  بلبنان،  �الأزم���ة  فتيل  ن��زع  يف 

باجلزيرة �لليلة �ملا�شية يف زيارة مل تكن متوقعة.
وقال �ملتحدث با�شم �حلكومة �لقرب�شية  نيكو�س كري�شتودوليد�س: 
هذ�  ويف  منطقتنا،  و��شتقر�ر  لبنان  ��شتقر�ر  ه��و  �مل�شرتك  هدفنا 
ملوؤ�زرة  حتديد�ً  �ملبادر�ت  بع�س  �جلمهورية  رئي�س  �شيطرح  �ل�شياق، 

هذ� �لهدف: ��شتقر�ر لبنان.
وكان �حلريري �لتقى بالرئي�س �لقرب�شي نيكو�س �أنا�شتا�شياد�س يف 
مطار الرنكا حلو�يل 45 دقيقة م�شاء �أم�س �الأول يف طريق عودته 

�إىل لبنان.

حكم على حمام �شيني بارز يف جمال حقوق �الن�شان بال�شجن �شنتن 
�الحكام  �آخ��ر  وه��و  �لتخريب،  �ع��م��ال  على  ب�التحري�س  �إد�ن��ت��ه  بعد 
�لرئي�س  عهد  يف  �حلقوق  عن  �ملد�فعن  لقمع  مكثفة  حملة  �شمن 

�ل�شيني �شي جينبينغ �لذي مت تعزيز �شاحياته موؤخر�.
ود�نت �ملانيا وجماعات حقوقية �حلكم ب�شجن جيانغ تيانيونغ �لذي 
كان توىل �شابقا �لدفاع يف �لعديد من �لق�شايا �لكربى ومن بينها 
و�ملتظاهرين  غونغ”،  “فالون  �لروحية  �لتمارين  ممار�شي  ق�شية 
�لتيبتين و�شحايا ف�شيحة �حلليب �ملجفف �مللوث يف 2008، قبل 

�ن ي�شطب من نقابة �ملحامن يف 2009.
�لرئي�س  بال�شجن منذ فوز  �لذين حكم عليه  �برز  ويعد جيانغ من 
جينبينغ بوالية جديدة من خم�س �شنو�ت على ر�أ�س �حلزب �ل�شيوعي 
منذ  قائد  كاأقوى  �ل�شن  يف  �حلكم  على  قب�شته  حمكما  �ل�شيني، 
ج��ي��ل. وج��ل�����س ج��ي��ان��غ يف �مل��ح��ك��م��ة حم��اط��ا ب�����ش��رط��ي��ن ف��ي��م��ا نطق 
لثاث  �ل�شيا�شية  حقوقه  من  �شيجرد  �ن��ه  و�بلغه  باحلكم  �لقا�شي 
يف  �ملتو�شطة  �ل�شعب  حمكمة  وزعته  فيديو  �شريط  بح�شب  �شنو�ت، 
ت�شانغ�شا. و�تهمت �ملحكمة جيانغ ب�التحري�س على تقوي�س �شلطة 
�لعفو  منظمة  و�شفتها  جل�شة  بعد  باحلكومة،  و�لت�شهري  �ل��دول��ة 

�لدولية �لثاثاء باأنها �شورية بالكامل.
وقال �لقا�شي �إن جيانغ تيانيونغ لطاملا كان خمرتقا من قبل �لقوى 
�ملعادية لل�شن ومتاأثر� بها، وهو كّون تدريجيا فكرة �طاحة �لنظام 
�ل�شيا�شي �لقائم حاليا يف �لباد. وقالت �ملحكمة �نه ذهب �ىل �خلارج 
لتلقي �لتدريب من �جل حتقيق �لهدف، كما تقدم بطلب م�شاعدة 

مالية من قوى �جنبية معادية لل�شن.

عوا�صم

�سيول

بكني

قرب�ص

ترامب ي�ضف والد لعب كرة �ضلة اأمريكي 
اأفرجت عنه ال�ضني باأنه اأحمق جاحد 

�أثار �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب من جديد �م�س خافا مع و�لد و�حد 
من ثاثة العبي كرة �شلة يف جامعة كاليفورنيا مبدينة لو�س �أجنلي�س كانت 

�ل�شن حتتجزهم بتهمة �ل�شرقة �إذ و�شفه باأنه �أحمق جاحد.
وكان الفار بول و�لد �لاعب لياجنيلو بول هون من �شاأن �لدور �لذي لعبه 
�عرتفو�  بعدما  �ل�شن  يف  �لثاثة  �لاعبن  عن  �الإف���ر�ج  �شبيل  يف  تر�مب 
باأنهم �شرقو� �شلعا من ثاثة متاجر �أثناء زيارة �لفريق لل�شن هذ� �ل�شهر. 
وكتب تر�مب تغريدة على تويرت توجه فيها باحلديث �إىل الفار قائا كان 
بعيد  و�أن��ت حتتفل  �ملقبلة  �لع�شر  �أو  �ل�شنو�ت �خلم�س  تق�شي  �أن  �ملمكن  من 
�ل�شكر مع �بنك يف �ل�شن لكن لي�س ثمة عقد مع دوري كرة �ل�شلة �الأمريكي 
للمحرتفن حتى يدعم موقفك. لكن تذكر يا الفار �أن �ل�شرقة لي�شت باالأمر 
�لهن. �إنها م�شكلة كبرية خا�شة يف �ل�شن. ويف تغريدة �أخرى ن�شب تر�مب 
�لف�شل لنف�شه فقط يف �الإفر�ج عن لياجنليو بعد �حلكم عليه بال�شجن ملدة 
طويلة ومل ين�شبه للبيت �الأبي�س وال وز�رة �خلارجية �الأمريكية �أو �أ�شدقاء 
الفار يف �ل�شن. وكتب تر�مب بحروف �إجنليزية كبرية يقول �لف�شل يل كما 
�شخر من هيئة الف��ار.  و�أحجم الفار عن توجيه �ل�شكر للرئي�س وهون من 
�لثاثة  �لاعبون  و�عتذر  �ل�شن.  �بنه يف  �الإف��ر�ج عن  �شبيل  دوره يف  �شاأن 
و�شكرو� تر�مب على �مل�شاعدة لاإفر�ج عنهم بعد �أن �أثار ق�شيتهم يف حديثه 
�أثناء زيارته لل�شن هذ� �ل�شهر. وكتب  مع �لرئي�س �ل�شيني �شي جن بينغ 
�ل�شجن. كما  تركه يف  ك��ان يجب علي  ق��ال فيها  �الأح��د  ي��وم  تغريدة  تر�مب 
تطرق تر�مب مل�شاألة ركوع العبي دوري كرة �لقدم �الأمريكية �حتجاجا �أثناء 
قالت  بو�شت  و��شنطن  �شحيفة  وكانت  �ملباريات.  يف  �لوطني  �لن�شيد  ع��زف 
�أم�س �الأول �لثاثاء �إن �لقائمن على �لدوري يفكرون يف �إبعاد �لاعبن عن 

�مللعب �أثناء عزف �لن�شيد.

وا�ضنطن تتباحث مع الفل�ضطينيني ب�ضاأن مكتب منظمة التحرير 

ال�ضعودية: �ضن�ضوت ل�ضالح قرار ال�ضيادة الدائمة لل�ضعب الفل�ضطيني

الرئا�ضة الفل�ضطينية:
 ال�ضالم م�ضلحة فل�ضطينية اإ�ضرائيلية م�ضرتكة

كرد�ضتان: توجه لتعديل 
وزاري دون حكومة انتقالية

•• بغداد-وكاالت:

�إن �مل�شاور�ت  قالت م�شادر كردية، 
�إقليم  حكومة  رئي�س  ب��د�أه��ا  �لتي 
ك��رد���ش��ت��ان ن��ي��ج��رف��ان �ل����ب����ارز�ين 
ون��ائ��ب��ه ق��وب��اد �ل��ط��ال��ب��اين خال 
�مل��ا���ش��ي��ن ح���ول ت�شكيل  �ل��ي��وم��ن 
�إىل  و�شلت  وط��ن��ي  �إن��ق��اذ  حكومة 
�لتي  �ل���ق���وى  �أن  ح��ي��ث  ن��ه��اي��ت��ه��ا، 
بت�شكيل  ���ش��اب��ق  وق����ت  يف  ط��ال��ب��ت 
تلك  ع��ن  تر�جعت  �حلكومة  تلك 
�ملطالب.  ونقلت �مل�شادر ذ�تها، �أن 
�لوفد �لذي و�شل �إىل �ل�شليمانية  
�لتغيري  ق��ي��ادة حركة  وحت���اور م��ع 
يجري  �أن  �مل���ف���رت����س  م����ن  ك�����ان 
مباحثات مماثلة مع قيادة �الحتاد 
ن��ف�����ش��ه، ولكن  ل��ل��غ��ر���س  �ل��وط��ن��ي 
�ل�شيا�شي  �مل��ك��ت��ب  �إل����غ����اء  ب�����ش��ب��ب 
هريو  غ��ري  هناك  يعد  مل  للحزب 
�لنافذة  �ل�شخ�شية  �أحمد  �إبر�هيم 
يف �حلزب للقائها و�لتباحث معها 
�لبديلة،  �حلكومة  مو�شوع  ح��ول 
مبيناً �أن �للقاء �قت�شر على ماأدبة 
غد�ء جمعت وفد �حلكومة وبع�س 
ق����ي����اد�ت �الحت�������اد �ل���وط���ن���ي، ومل 
يتطرق �لطرفان �إىل هذ� �ملو�شوع 
بتاتاً، وفقاً ملا ذكرته و�شائل �إعام 

عر�قية �م�س �الأربعاء.

بوتني يجمع اردوغان وروحاين ب�ضاأن �ضوريا 

•• رام اهلل-وكاالت:

�أك����������د �أم����������ن ع��������������ام �ل����رئ����ا�����ش����ة 
عبد  �ل����ط����ي����ب  �ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ة 
�ل��رح��ي��������������م، �م�������س �الأرب�����ع�����اء، �أن 
م�شلحة  ميثل  �ل�شام  حتقي������ق 
�إ�شر�ئيلية  ف��ل�����ش��������������������������ط��ي��ن��ي��ة 

م�شرتكة.
��شتقباله يف مقر  جاء ذلك لدى 
وفد�ً  �هلل  ر�م  مدينة  يف  �لرئا�شة 
حاخامات  ح��رك��ة  م��ن  �إ�شر�ئيلياً 
لت�شلم  �ل�����ش��������������ام  �أج�����������������ل  م����ن 
حاخاماً   50 عليها  وقع  عري�شة 
�الحتال  باإنه��اء  فيها  يطالبون 
�لقيادتن  وع�����ودة  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�إىل  و�الإ�شر�ئيلية  �لفل�شطينية 
ثاثة  منذ  �ملتوقفة  �مل��ف��او���ش��ات 

�أعو�م.
بيان  يف  �ل����رح����ي����م،  ع���ب���د  و�أك��������د 
ن�شرته وكالة �الأنباء �لفل�شطينية 
�للقاء،  ع���ق���ب  �ل���ر����ش���م���ي���ة-وف���ا 
�الحتال  �إن����ه����اء  �����ش����رورة  ع��ل��ى 
�الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي و�إق�����ام�����ة �ل���دول���ة 
�لفل�شطينية على �حلدود �ملحتلة 

عام 1967 وعا�شمتها �لقد�س.
ن�شاط  �ل����رح����ي����م:  ع���ب���د  وث����م����ن 
جم��م��وع��ة �حل��اخ��ام��ات م��ن �أجل 
حتقيق �ل�شام �لذي هو م�شلحة 
م�شلحة  ه��و  مثلما  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

فل�شطينية.
وب���ح�������ش���ب �ل����وك����ال����ة، ح����ث �أح����د 
�لوفد  يف  �مل�شاركن  �حل��اخ��ام��ات 
�لقيادة  مع  �لتعاون  �شرورة  على 
�ل�شام  لتحقيق  �لفل�شطينية 
�ل����ع����ادل، م���ع���رب�ً ع���ن خ��ج��ل��ه من 

مييل  �ل��ذي  �الإ�شر�ئيلي  �ملجتمع 
�إىل �لتطرف.

�خلارجية  وز�رة  ن���ددت  ب���دوره���ا 
�لفل�شطينية  و�مل������غ������رتب������ن 
ب���ت�������ش���ري���ح���ات رئ���ي�������س �ل��������وزر�ء 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ن  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�إنه مل يعر حتى  �لتي قال فيها 
�لفل�شطيني،  �ل�شاد�ت  على  �الآن 
�مل�شري  �ل��رئ��ي�����س  �إىل  �إ����ش���ارة  يف 
�ل�����ش��اد�ت وتو�شله  �أن���ور  �الأ���ش��ب��ق 

لل�شام مع �إ�شر�ئيل.
بيان  يف  �ل��������������وز�رة،  و�ع������ت������ربت 
�إ�شر�ئيل  ����ش���روط  �أن  ���ش��ح��ف��ي، 
�ال�شتيطانية  و�إجر�ء�تها  �مل�شبقة 
�مليد�نية �لهادفة �إىل ح�شم ق�شايا 
�حل���ل �ل��ن��ه��ائ��ي م��ن ج��ان��ب و�حد 
دل��ي��ل ق��اط��ع ع��ل��ى غ��ي��اب �شريك 

�شام جدي يف �إ�شر�ئيل.
�إ�شر�ئيل:  ح��ك��وم��ة  �إن  وق��ال��������������ت 
عن�شرية  م���و�ق�������������������ف  ت���ت���ب���ن���ى 
ر�شمياً  �إع���ان���اً  وع��دو�ن��ي��ة مت��ث��ل 
وعلنياً برف�س �أي �شكل من �أ�شكال 
�ل�شيا�شية  و�حل��ل��ول  �مل��ف��او���ش��ات 

لل�شر�ع.

�ل�شرقية  و�ل��غ��وط��ة  وح��م�����س  �دل���ب  يف  �لتوتر”  خلف�س 
�ملتاخمة لدم�شق، وكذلك يف �جلنوب. وجرت �شبع جوالت 
حمادثات يف �أ�شتانا هذه �ل�شنة جمعت حول �لطاولة ذ�تها 
ممثلون عن �لنظام و�ملعار�شة �ل�شورية وركزت على �مل�شائل 
تر�وح  جنيف  حم��ادث��ات  ك��ان��ت  فيما  و�ل��ف��ن��ي��ة،  �لع�شكرية 
“موؤمتر  عقد  �إمكانية  �لثاثة  �لروؤ�شاء  ويبحث  مكانها. 
حو�ر وطني �شوري” وهو م�شروع �أعلنته مو�شكو يف �أو�خر 
و�ملعار�شة  �ل��ن��ظ��ام  يجمع  �أن  على  �أك��ت��وب��ر  �الأول  ت�شرين 
�أن مكونات رئي�شية يف �ملعار�شة  �ل�شورية يف �شوت�شي، غري 
مبفاو�شات  مت�شكها  مبدية  فيه  �مل�شاركة  رف�شت  �ل�شورية 
�لتي  �لرئي�شية  �لعقبة  �الأ�شد  جنيف. ولطاملا �شكل م�شري 

 •• �صوت�صي-اأ ف ب:

بعد لقائه �ملفاجئ مع �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �الأ�شد، يجمع 
نظرييه  �شوت�شي  يف  ب��وت��ن  ف��ادمي��ري  �ل��رو���ش��ي  �لرئي�س 
و�الإي�����ر�ين ح�شن روحاين  �ردوغ����ان  �ل��رتك��ي رج��ب طيب 
يف �شوريا،  �الأم��د للنز�ع”  �أج��ل ت�شوية بعيدة  “للعمل من 
�ملتحدة  �الأمم  برعاية  �ملفاو�شات  ��شتئناف  من  �أي��ام  قبل 

بهذ� �ل�شدد يف جنيف.
تدعم  �لتي  وتركيا  دم�شق  حليفتا  و�إي���ر�ن  رو�شيا  وترعى 
بن  ��شتانا  يف  جتري  مفاو�شات  �شورية،  معار�شة  ف�شائل 
“مناطق  �إق��ام��ة  �ل�����ش��وري��ة و�ل��ن��ظ��ام، جنحت يف  �مل��ع��ار���ش��ة 

دم�شق  رف�س  مع  كافة،  �ملفاو�شات  ج��والت  بها  ��شطدمت 
�ملعار�شة  به  مت�شكت  فيما  �أ�شا�شاً  �ملو�شوع  مناق�شة  �ملطلق 
كمقدمة لانتقال �ل�شيا�شي بعد نز�ع �وقع �أكر من 330 

�لف قتيل خال �شت �شنو�ت.
�ىل  �شيوؤدي  حليفهما  تنحي  �ن  وط��ه��ر�ن  مو�شكو  وتعترب 
�لفو�شى يف حن يرف�س �ملعار�شون �ملدعومون من �نقرة 
�نطاقا  �ال�شد طرفا فيه  يكون  �ي حل  �لغربيون  ومعهم 
م��ن �ع��ت��ب��اره��م �ن �ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��وري م�����ش��وؤول ع��ن �رتكاب 

فظاعات.
ويجد �لنظام �ل�شوري نف�شه �ليوم بدعم مبا�شر من رو�شيا 
يف موقع قوة ميد�نياً وعلى طاولة �ملفاو�شات، لكن قيادين 

يف �ملعار�شة يوؤكدون �أن �لقبول باالأ�شد لي�س و�رد�ً.
ويبقى �ل�شوؤ�ل مطروحا عما �إذ� كانت قمة �شوت�شي بجنوب 
غرب رو�شيا �شتتمكن من حتقيق تقدم على �شوء �خلافات 
�لقائمة يف وجهات �لنظر بن خمتلف �الأطر�ف ويف غياب 
�أطر�ف �أ�شا�شية مثل �لواليات �ملتحدة و�ل�شعودية و�الأردن.

ويعمل �لرئي�س �لرو�شي على �إجناح �لقمة وياأتي ��شتقباله 
بذلك  موؤكد�  �ل�شياق،  ه��ذ�  يف  �شوت�شي  يف  �الثنن  لاأ�شد 
على موقع �لرئي�س �ل�شوري يف �للعبة �لدبلوما�شية. وكانت 
هذه �أول زيارة له �إىل رو�شيا و�إىل �خلارج منذ ت�شرين �الأول 
�أكتوبر 2015 بعد قليل على بدء رو�شيا تدخلها �لع�شكري 

�لذي �شكل منعطفا يف �لنز�ع.

ب��ع��م��ل مكتب  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  �ل�����ش��غ��وط  �أو  ل���اب���ت���ز�ز 
�أو �ملفاو�شات ب�شاأن �تفاق �شام مع  منظمة �لتحرير 

�الإ�شر�ئيلين.
ومل ي��ت�����ش��ح ب��ع��د م����اذ� ���ش��ي��ك��ون ت���اأث���ري حت���رك وز�رة 
تر�مب  دون��ال��د  �لرئي�س  �إد�رة  جهود  على  �خلارجية 

•• وا�صنطن-الريا�س-وكاالت:

�أكد جمل�س �لوزر�ء �ل�شعودي، �لذي �أ�شرف عليه خادم 
�حلرمن �ل�شريفن �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز، �أن 
�ململكة �شت�شوت ل�شالح قر�ر �ل�شيادة �لد�ئمة لل�شعب 
�ملحتلة مبا فيها  �لفل�شطينية  �الأر�س  �لفل�شطيني يف 

�لقد�س �ل�شرقية.
“معاً”  وكالة  بح�شب  �جتماعهم  يف  �ل���وزر�ء  وتطرق 
�ملوقف  على  �ملتحدة  �الأمم  يف  �ل�شعودية  تاأكيد  �إىل 
ق�شية  بو�شفها  �لفل�شطينية  �لق�شية  م��ن  �ل��ث��اب��ت 

�لعرب و�مل�شلمن �الأوىل.
�ل�شادر  �خلتامي  بالبيان  �ل���وزر�ء  جمل�س  رح��ب  كما 
�جتماعه  �ل��ع��رب��ي��ة يف  �ل�����دول  ع���ن جم��ل�����س ج��ام��ع��ة 
�لقاهرة،  يف  �خلارجية  وزر�ء  م�شتوى  على  �ل��ط��ارئ، 
بها  �لتي تقوم  �الإره��اب��ي��ة  �الأع��م��ال  �أد�ن جميع  �ل��ذي 
�لد�خلية  �ل�شوؤون  يف  �مل�ش����تمرة  وتدخاته�����ا  �إي��ر�ن 

�لعربية. 
�ىل ذلك، قالت وز�رة �خلارجية �الأمريكية �إن �لواليات 
�أن تبقي منظمة �لتحرير �لفل�شطينية  �ملتحدة تريد 
حمادثات  جتري  و�إنها  مفتوحاً،  و��شنطن  يف  مكتبها 
على  �لق�شية  ب�����ش��اأن  �لفل�شطينين  �مل�����ش��وؤول��ن  م��ع 

�لرغم من قر�ر �أمريكي قد يف�شي �إىل �إغاقه.
وذكر م�شوؤول بوز�رة �خلارجية يوم �ل�شبت، �أن قانوناً 
تيلر�شون، من  ريك�س  �لوزير  �لكونغر�س مينع  �أج��ازه 

�ملنظمة  ملكتب  �ل�شهر  ه��ذ�  �نتهى  ترخي�س  جت��دي��د 
�لزعماء  ب��ه��ا  �أدىل  م��ع��ي��ن��ة  ت�����ش��ري��ح��ات  ����ش���وء  “يف 

�لفل�شطينيون ب�شاأن �ملحكمة �جلنائية �لدولية«.
وكان �لرئي�س �لفل�شطيني حممود عبا�س قال يف كلمة 
�شبتمرب  يف  �ملتحدة  ل��اأمم  �لعامة  �جلمعية  �أم��ام  له 
�جلنائية  �ملحكمة  دع��ت  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  �إن   ،
�مل�شوؤولن  م��ع  ق�شائي  حتقيق  “فتح  �إىل  �ل��دول��ي��ة 
على  و�العتد�ء�ت”  �ال�شتيطان  ح��ول  �الإ�شر�ئيلين 

�ل�شعب �لفل�شطيني.
ناورت،  هيذر  �خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدثة  وقالت 
مفتوح  �ملكتب  و�إن  �لنقا�س،  قيد  �مل�شاألة  �إن  �إف��ادة،  يف 

ويعمل على حد علهما.
�مل�شوؤولن  م����ع  �ت�������ش���ال  ع���ل���ى  “نحن  و�أ�����ش����اف����ت: 
�لتحرير  منظمة  مكتب  و�شع  ب�شاأن  �لفل�شطينين 
�ل�شحفيون  ي�شتبق  �أن  �أري����د  ال  ه���ذ�.  �لفل�شطينية 
�أن  �إىل  م�����ش��رية  لاأمر”،  ت��غ��ط��ي��ت��ه��م  يف  �الأح�������د�ث 
الأو�نه.  �شابقاً  يكون  �ملكتب رمبا  �إغ��اق  �حلديث عن 

وتابعت قائلة: “نود �أن يتمكنو� من �إبقائه مفتوحاً«.
وكالة  بثته  ب��ي��ان  يف  �لفل�شطينية  �ل��رئ��ا���ش��ة  وع���ربت 
��شتغر�بها  ع��ن  -وف��ا  �لفل�شطينية  �لر�شمية  �الأن��ب��اء 
كانت  �ل��ذي  �الأخ��ري  �الأمريكي  �الإج���ر�ء  من  �ل�شديد 

وكالة �أ�شو�شييتد بر�س �أول من �أورد نباأ ب�شاأنه.
ونقلت �لوكالة عن وزير �خلارجية �لفل�شطيني ريا�س 
ير�شخو�  لن  �لفل�شطينين  �ل��ق��ادة  �إن  قوله  �ملالكي، 

�إ�شر�ئيل  ب��ن  �ل�شام  حم��ادث��ات  �إح��ي��اء  �إىل  �لر�مية 
�شهر  كو�شر،  جاريد  يقودها  و�لتي  و�لفل�شطينين 

تر�مب و�أحد كبار م�شت�شاريه.
على  و��شنطن  يف  �لتحرير  منظمة  مكتب  ي��رد  ومل 

�لفور على طلبات للتعليق.

•• طوكيو-اأ ف ب:

حتطمت طائرة ع�شكرية �أمريكية 
بحر  يف  �شخ�شا   11 متنها  على 
�لفيليبن بينما كانت يف طريقها 
�ىل حاملة للطائر�ت، بح�شب ما 
�علنت �لبحرية �المريكية �م�س . 
وقالت وز�رة �لدفاع �ليابانية رد� 
بر�س  فر�ن�س  وك��ال��ة  �أ�شئلة  على 
يابانية  �م��ريك��ي��ة  �غ��اث��ة  ف��رق  �ن 
متكنت من �نقاذ ثمانية ��شخا�س 

من بن ركاب �لطائرة.
وجاء يف بيان �شدر عن �لبحرية 
�الأمريكية �ن �حلادث وقع جنوب 
يف  �ل��و�ق��ع  �وكيناو  �رخبيل  �شرق 

جنوب �ليابان.
و�أ�شاف �لبيان �ن “عمليات �نقاذ 
تقييم  و���ش��ي��ت��م  ج���اري���ة  �ل����رك����اب 
و�شعهم �ل�شحي من قبل �لفريق 
��س  �لطائر�ت يو  �لطبي حلاملة 
��س رونالد ريغن”، م�شري� �ىل �ن 

�أ�شباب �حلادث مل تت�شح بعد.
�لياباين  �ل����دف����اع  وزي�����ر  و�أع����ل����ن 
�يت�شونوري �ونودير� �مام و�شائل 
�وليا  تقرير�  تلقينا  “لقد  �ع��ام 
من �جلي�س �المريكي ي�شري �ىل 
�ن  �مل���ح���رك مي��ك��ن  ع��ط��ا يف  �ن 

يكون ور�ء �حلادث«.

الكرملني يتعهد بالدفاع عن 
ملياردير رو�ضي معتقل يف فرن�ضا 

•• مو�صكو-رويرتز:

قال �لكرملن �م�س �الأربعاء �إنه لن 
ياألو جهد� للدفاع عن حقوق رجل 
�شليمان  �لرو�شي  و�لنائب  �الأعمال 
�لقب�س  �أُل����ق����ى  �ل������ذي  ك����رمي����وف 
بالريفري�  ني�س  منتجع  يف  عليه 
بق�شية  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
وهبطت  فرن�شية.  �شريبي  تهرب 
منتج  �أك��رب  بوليو�س  �شركة  �أ�شهم 
ل��ل��ذه��ب يف رو���ش��ي��ا و�ل��ت��ي ت�شيطر 
�أنباء  ب�شبب  كرميوف  �أ�شرة  عليها 
بي�شكوف  دمي��رتي  وق��ال  �عتقاله. 
�مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �ل��ك��رم��ل��ن خال 
موؤمتر مع �ل�شحفين عرب �لهاتف 
حلماية  و�شعنا  يف  ما  كل  “�شنبذل 
وز�رة  »ت��ق��وم  �مل�شروعة.  م�شاحله 
حاليا«.  مكثف  بجهد  �خل��ارج��ي��ة 
وكرميوف ع�شو يف جمل�س �الحتاد 
�لرو�شي.  للربملان  �الأعلى  �ملجل�س 
وق����د �م��ت��ن��ع مم��ث��ل ل��ك��رمي��وف يف 
�لق�شية  على  �لتعليق  عن  �ملجل�س 
به  �ت�شلت  عندما  �الأرب��ع��اء  �ل��ي��وم 
بوليو�س  �شركة  و�متنعت  روي��رتز. 
�ل���ت���ع���ل���ي���ق. وذك���������رت حمطة  ع�����ن 
24 �لتلفزيونية �حلكومية  رو�شيا 
�لرو�شية نقا عن م�شدر مل تذكر 
�لبالغ  �لرو�شي  �مللياردير  �أن  ��شمه 
�رتكابه  نفى  عاما   51 �لعمر  من 

�أي خمالفة.

بناقلة  ����ش���ن���غ���اف���ورة  م�����ش��ي��ق  يف 
و�دى  ليبرييا.  علم  ت��رف��ع  نفط 
�حل��ادث �ىل م�شرع ع�شرة بحارة 
�آخرين   48 و����ش��اب��ة  �ل��ف��ور  على 

بجروح.
ي����ون����ي����و،  ح��������زي��������ر��ن   17 ويف 
�مريكية  م����دم����رة  �����ش���ط���دم���ت 
�خرى هي يو ��س ��س فيتزجري�لد 
�لتي  بحاملة �حلاويات كري�شتال 
قبالة  �لفيليبيني،  �ل��ع��ل��م  ت��رف��ع 
وهي  �ل��ي��اب��اين،  يوكو�شوكا  م��رف��اأ 
قاعدة مهمة للبحرية �المريكية 
ع��ل��ى م��دخ��ل خليج ط��وك��ي��و، مما 
و��شابة  قتلى  �شبعة  ع��ن  �أ���ش��ف��ر 

ثاثة بجروح خطرية.
للبحرية  ر�شمي  تقرير  وخل�س 
ت�شرين  مطلع  ن�شر  �الم��ريك��ي��ة 
هذين  �ن  �ىل  ن��وف��م��رب،  �ل���ث���اين 
�ل���د�م���ي���ن كان  �ال����ش���ط���د�م���ن 
مي���ك���ن جت���ن���ب���ه���م���ا، م�������ش���ري� �ىل 
�نهما ناجمان عن �خطاء عنا�شر 
وكان  �الم���ريك���ي���ة.  �ل��ب��ح��ري��ة  يف 
�لبحرية  �ن  �عترب  �شابق  تقرير 
�المريكية �لتي تتم �ال�شتعانة بها 
�ملتحدة، ال  �لواليات  خ��ارج  كثري� 
ل�شفنها  �لازمة  �ل�شيانة  توؤمن 
من  �ك��ر  عنا�شر  ت�شتوعب  �لتي 

طاقتها.

تقوم  وق�����ت  يف  �حل�������ادث  وي����اأت����ي 
�ل������والي������ات �مل����ت����ح����دة و�ل����ي����اب����ان 
�خلمي�س  منذ  �شخمة  مب��ن��اور�ت 
�وكيناو�  م���ن  ب���ال���ق���رب  �مل���ا����ش���ي 
ع�شكري  �ل��ف   14 فيها  ي�����ش��ارك 
�م����ريك����ي وح����ام����ل����ة �ل����ط����ائ����ر�ت 
����س رونالد  ����س  “يو  �الم��ريك��ي��ة 

ريغن” خ�شو�شا.

�لبحرية  تعر�شت  وق��د  �ل��ي��اب��ان. 
كبري  لعدد  �الآن  حتى  �المريكية 
من �حل��و�دث يف �ال�شهر �الخرية 
ت�شادم  ح���ادث���ا  م��ن��ه��ا  �آ����ش���ي���ا،  يف 

بحريان ��شفر� عن 17 قتيا.
ويف 21 �آب �غ�شط�س، ��شطدمت 
ي��و.����س.����س ج��ون ماكن  �ملدمرة 
�لليل  خ��ال  �ل�شو�ريخ،  مطلقة 

جترى  �لثنائية  �مل���ن���اور�ت  وه���ذه 
لكنها  �ل���ف���رتة،  ه���ذه  يف  �شنة  ك��ل 
جت���رى ه���ذه �ل�����ش��ن��ة ع��ل��ى خلفية 
كوريا  مع  قوية  �قليمية  توتر�ت 
�ال�شهر  يف  قامت  �لتي  �ل�شمالية 
�الخ����رية ب�����ش��اد���س جت��رب��ة نووية 
بعيدة  ل�شو�ريخ  عديدة  وجت��ارب 
�ملدى حلق �ثنان منها فوق �شمال 

طائرة للبحرية الأمريكية تتحطم يف بحر الفليبني 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ماك�شي كول لت�شليح �ملكيفات

 رخ�شة رقم:CN 1338202 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان/�جمايل من م�شاحة 1*2.75 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ ماك�شي كول لت�شليح �ملكيفات
MAXI COOL A/C REPAIR

�ىل/كا�شتيل رياليتي لل�شيانة �لعامة وتنظيف �ملباين
CASTEL REALITY GENERAL MAINTENANCE AND BUILDINGS CLEANING

تعديل عنو�ن/ Building Name من �ىل 99987
�ل�شيد  �ىل  �الحبابي  هادي علي  بناية فاح  Building Owner Name من  عنو�ن/  تعديل 

حممد ر��شد �شعيد عبيد و�خرين
Floor من �ىل UNIT TYPE /تعديل عنو�ن

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين و�مل�شاكن )8121001(
تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �ملباين )4329901(

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �جهزة �لتكييف �ملركزية )4329902(
تعديل ن�شاط/حذف ��شاح و�شيانة مكيفات �لهو�ء ومعد�ت �لتربيد وتنقية �لهو�ء )3312007(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خال 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

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

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم وم�شاوي ق�شر 

�لفريوز رخ�شة رقم:CN 1183306  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شلطان حممد �شامل �لكعبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل علي �شيف علي �ملزيني
د�ئرة  مر�جعة  �العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العان 

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

منوذج اعالن الن�ضر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:در��شيل كوزمتك�س، كو �ل تي دي

Beaute de Cell : طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :267022     بتاريخ : 2017/1/24

با�ش������م :در��شيل كوزمتك�س، كو �ل تي دي
�شيوؤل كوريا �جلنوبية هاتف 043256488 فاك�س  �و جورو جو  �ر  �لر�بع 64 جينجن  �لطابق  وعنو�نه:دبي 

info@actomark.com 043256477 �شندوق �لربيد 81451 �مييل
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 م�شتح�شر�ت جتميل م�شاحيق مكياج م�شتح�شر�ت جتميل 
�لب�شرة م�شتح�شر�ت  لتبيي�س  �مل�شتخدم الغر��س طبية كرميات جتميلية  بل�شم بخاف  بالب�شرة  للعناية 
جتميل للعناية بالب�شرة كرميات لتبيي�س �لب�شرة كرميات تبيي�س �لب�شرة �قنعة جتميلية م�شاحيق مكياج 
م�شاحيق مكياج غ�شول )لو�شن( الغر��س �لتجميل زيوت عطرية م�شتح�شر�ت ال�شتمر�ر �لب�شرة بالتعر�س 
لل�شم�س م�شتح�شر�ت جتميل م�شتح�شر�ت جتميل للعناية بالب�شرة م�شتح�شر�ت جتميل �حلو�جب غ�شول 

)لو�شن( ملا بعد �حلاقة يف �لفة 3.
و�شف �لعامة:�لعبارة - مكتبو باللغة �لاتينية ب�شكل مميز بحيث يظهر �حلرفن باللغة �الجنليزية ب�شكل مميز 

بحيث يظهر �حلريف )B( و )C( بحجم خط �كرب وباحرف بازرة.
�ال�شرت�طات:.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

منوذج اعالن الن�ضر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:در��شيل كوزمتك�س، كو �ل تي دي

DraCell : طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :267021     بتاريخ : 2017/1/24

با�ش������م :در��شيل كوزمتك�س، كو �ل تي دي
�شيوؤل كوريا �جلنوبية هاتف 043256488 فاك�س  �و جورو جو  �ر  �لر�بع 64 جينجن  �لطابق  وعنو�نه:دبي 

info@actomark.com 043256477 �شندوق �لربيد 81451 �مييل
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 م�شتح�شر�ت جتميل م�شاحيق مكياج م�شتح�شر�ت جتميل 
�لب�شرة م�شتح�شر�ت  لتبيي�س  �مل�شتخدم الغر��س طبية كرميات جتميلية  بل�شم بخاف  بالب�شرة  للعناية 
جتميل للعناية بالب�شرة كرميات لتبيي�س �لب�شرة كرميات تبيي�س �لب�شرة �قنعة جتميلية م�شاحيق مكياج 
م�شاحيق مكياج غ�شول )لو�شن( الغر��س �لتجميل زيوت عطرية م�شتح�شر�ت ال�شتمر�ر �لب�شرة بالتعر�س 
لل�شم�س م�شتح�شر�ت جتميل م�شتح�شر�ت جتميل للعناية بالب�شرة م�شتح�شر�ت جتميل �حلو�جب غ�شول 

)لو�شن( ملا بعد �حلاقة يف �لفة 3.
 )C( و )D( مكتوبة باللغة �لاتينية ب�شكل مميز بحيث يظهر �حلرفن DraCell و�شف �لعامة:�لكلمة 

بحجم خط �كرب وباحرف بارزة.
�ال�شرت�طات:.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

منوذج اعالن الن�ضر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�شاندوجن برميا فر�م ورك كو �ل تي. دي

GREEN FORMWORK : طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :268595     بتاريخ : 2017/2/21
با�ش������م :�شاندوجن برميا فر�م ورك كو �ل تي. دي

وعنو�نه:دبي جممع �لتنمية �ل�شمايل �جلديد مدينة ريز هاو مقاطعة �شاندونغ جمهورية �ل�شن �ل�شعبية 
info@actomark.com هاتف: 043256488 فاك�س: 043256477 �شندوق �لربيد: 81451 �مييل

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:6 دعائم معدنية للمباين قو�لب معدنية ل�شب �خلر�شانة 
�شقاالت معدنية فوالذ غري م�شغول �و ن�شف م�شغول �بازمي من معادن غري نفي�شه )خردو�ت( يف �لفئة 06.

باللون  مميز  ب�شكل  التينية  باحرف  مكتبو   GREEN FORMWORK �لعامة:�لكلمة  و�شف 
�ال�شود ويعلوها حريف G وحرف F بجانب �حرف �شينية بخط �شغري �حلجم.

 GREEN �ل��ك��ل��م��ات  ع��ن  ب��ح��ق ح�����ش��ري  �مل��ط��ال��ب��ة  وع���دم  للعامة يف جمملها  �ال���ش��رت�ط��ات:�حل��م��اي��ة 
�لعادي. �لو�شع  يف  حدة  على  كل   FORMWORK

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

منوذج اعالن الن�ضر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:در��شيل كوزمتك�س، كو �ل تي دي

JUNECELL : طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :267026     بتاريخ : 2017/1/24

با�ش������م :در��شيل كوزمتك�س، كو �ل تي دي
�شيوؤل كوريا �جلنوبية هاتف 043256488 فاك�س  �و جورو جو  �ر  �لر�بع 64 جينجن  �لطابق  وعنو�نه:دبي 

info@actomark.com 043256477 �شندوق �لربيد 81451 �مييل
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 م�شتح�شر�ت جتميل م�شاحيق مكياج م�شتح�شر�ت جتميل 
�لب�شرة م�شتح�شر�ت  لتبيي�س  �مل�شتخدم الغر��س طبية كرميات جتميلية  بل�شم بخاف  بالب�شرة  للعناية 
جتميل للعناية بالب�شرة كرميات لتبيي�س �لب�شرة كرميات تبيي�س �لب�شرة �قنعة جتميلية م�شاحيق مكياج 
م�شاحيق مكياج غ�شول )لو�شن( الغر��س �لتجميل زيوت عطرية م�شتح�شر�ت ال�شتمر�ر �لب�شرة بالتعر�س 
لل�شم�س م�شتح�شر�ت جتميل م�شتح�شر�ت جتميل للعناية بالب�شرة م�شتح�شر�ت جتميل �حلو�جب غ�شول 

)لو�شن( ملا بعد �حلاقة يف �لفة 3.
و�شف �لعامة:�لكلمة JUNECELL مكتوبة باللغة �الجنليزية ب�شكل مميز بحجم خط كبري وباحرف بارزة.

�ال�شرت�طات:.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذ� �الإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9093  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-نايت�س بريدج جلوبال �شيكيورتي ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /�حمد عبد�لعزيز علي عبد�ملجيد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )48520 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
  MB177056676AE/2017:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2017/11/28 �ل�شاعة 08.30 �س بالقاعة 
ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10484  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-كافية ريرتو جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�شعبان 
علي عبد�حلليم �شعد�وي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات 
و�لر�شوم  دره���م(   1500( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   43974( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB177896667AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف 
�الربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�شاعة 08.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/6430  عمايل  جزئي 
�أب��وظ��ب��ي لل�شفريات جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن  �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- مكتب  �ىل 
�ملدعي/�حمد م�شطفى حممد علي نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة 
حممد  م�شطفى  ل�شالح/�حمد  �ع��اه  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/10/1 بتاريخ 
علي بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )39603( درهم وبتذكرة �لعودة 
�حلكم  تنفيذ  عند  �خ��ر  عمل  �شاحب  بخدمة  يلتحق  مل  ما  نقد�  �و  عينا  لوطنه 
ذلك من طلبات. حكما مبثابة  ورف�شت عد�  و�مل�شروفات  �لر�شوم  وباملنا�شب من 
لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن يوما 
هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1921 جتاري جزئي
�القامة مبا  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  و�لتجارة  للتموين  �لعائات  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  حبيقه  ج��ورج  وميثله:روكز  ����س.ذ.م.م  للتجارة  �ملدعي/�جنايت  �ن 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/7/30 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/ �جنايت 
للتجارة �س.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي �ىل �ملدعية مبلغ مقد�ره )34197( درهم 
وفائدة 9% �شنويا من تاريخ:2017/4/3 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها بالر�شوم و�مل�شاريف 
ومببلغ خم�شمائة درهم ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابا 
لا�شتئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/2073 جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه/1- �لظفرة خلدمات �لتموين باملو�د �لغذ�ئية ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/�جنايت للتجارة �س.ذ.م.م وميثله:روكز جورج حبيقه نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/9/26 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/ 
)ثمانية  مبلغ  �ملدعية  �ىل  ت���وؤدي  �ن  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �����س.ذ.م.م  للتجارة  �جن��اي��ت 
وخم�شون �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
درهم  �لف  ومببلغ  بامل�شروفات  و�لزمتها  �ل�شد�د  متام  وحتى  يف:2017/5/27  �حلا�شل 
مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابا 
لا�شتئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
اإنذار عديل -  رقم الت�سديق : 2017/25821

 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/124 عقاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/ 1- هارديب �ضينغ �ضوخي - جمهول حمل االإمارة  

با�ضم  �ضدر  االعالن  هذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8217   

املنذر  : املوؤجر : �ضليم زاهد دين - اجلن�ضية : بريطاين - بوكالة املحامية / موزة اخلظر 
املنذر اليه - امل�ضتاأجر : كالوديا �ضابيني باملي - اجلن�ضية : املالنية 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

 اإعالن بالن�سر
رقم 2017/8017   

املنذر  / خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
املنذر اليه /  االر�ضاد للتجارة العامة  

املو�ضوع 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



اخلميس   23   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12181  
Thursday  23   November   2017  -  Issue No   12181

13

عربي ودويل
تركيا تت�ضلم اإ�س-400 ال�ضاروخي من رو�ضيا يف 2019 

•• اأنقرة-رويرتز:

قال وزير �لدفاع �لرتكي نور �لدين جانيكلي �م�س �إن باده 
جو  �أر���س  �إ�س-400  �شو�ريخ  من  دفعة  �أول  ��شتام  تتوقع 
�إطار�  تركيا  فيها  تعلن  م��رة  �أول  وه��ي   ،2019 يف  �لرو�شية 
�أث��ارت قلق دول �أخ��رى يف حلف  زمنيا حم��دد� الإمت��ام �شفقة 

�شمال �الأطل�شي.
ل�شر�ء  ع��ام  م��ن  الأك���ر  رو�شيا  م��ع  مفاو�شات  تركيا  و�أج���رت 
و��شنطن  �عتربته  ق��ر�ر  وه��و  �إ�س-400  �ل�شاروخي  �لنظام 
وبع�س من باقي دول حلف �شمال �الأطل�شي جتاها للتحالف 

�لع�شكري �لغربي.

ويف �أكرب ك�شف عن تفا�شيل �ل�شفقة حتى �الآن قال جانيكلي 
ت�شمل  �ل�شفقة  �إن  ب��ال��ربمل��ان  �مل���و�زن���ة  جل��ن��ة  �أم����ام  متحدثا 
�لنظام  لكن  �ل�شاروخية  �إ�س-400  �أنظمة  من  �ثنن  ت�شلم 

�ل�شاروخي �لثاين �ختياري.
و�أثارت �ل�شفقة �لقلق بن �أع�شاء حلف �شمال �الأطل�شي مما 
يرجع يف جانب منه �إىل �أنه ال ميكن دمج �أ�شلحة �ل�شفقة مع 
دفاعات �حللف. وقالت تركيا �إنه مل يكن �أمامها �شوى �شر�ء 
�ل�شو�ريخ �لرو�شية الأن دول �حللف مل تقدم بديا فعاال من 

حيث �لتكلفة.
للدفاع  مهمة  ق��درة  �أّم��ن  قد  بلدنا  “�شيكون  جانيكلي  وق��ال 
ل��ن يعيق ه��ذ� �حلل،  �جل��وي مبجرد ��شتام ه��ذه �الأن��ظ��م��ة. 

�لذي يهدف �إىل تلبية حاجة ملحة، �لتز�منا بتطوير �أنظمتنا 
�لعاقات بن تركيا ورو�شيا ب�شدة على  �خلا�شة«. وتدهورت 
�أطر�فا مت�شارعة يف  �إذ دعمت كل منهما خالها  �شنو�ت  مر 
خال  كبري  ب�شكل  حت�شنت  �لعاقات  لكن  �ل�شورية  �حل��رب 
�لعام �ملا�شي. ويتعاون �لبلد�ن �الآن يف جهود الإحال �ل�شام 
يف �شوريا. و�أ�شاف �لوزير �أن تركيا جتري �أي�شا حمادثات مع 
�أنظمتها  تطوير  ب�شاأن  �الإي��ط��ايل  �لفرن�شي  ي��ورو���ش��ام  �حت��اد 
بن  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  م��ذك��رة  توقيع  بعد  �خلا�شة  �لدفاعية 

�لدول �لثاث يف م�شروعات دفاعية.
و�أو����ش���ح ق��ائ��ا “مع �ل��ت��ب��اح��ث ب�����ش��اأن �مل��ذك��رة ب����د�أت �شركات 
و�إنتاج  وتطوير  لتحديد  �لتعاون  و�إيطالية  وفرن�شية  تركية 

و��شتخد�م ن�شخة �أكر تطور� من �لنظام �ل�شاروخي �شامب-
تي يف �إطار �حتاد م�شرتك«.

�إىل  يورو�شام  مع  باملحادثات  للو�شول  ت�شعى  تركيا  �إن  وق��ال 
نهاية حا�شمة قريبا، م�شيفا �أن �أنقرة تهدف لو�شع �للم�شات 
�الأخرية على �ل�شفقة بحلول نهاية �لعام �جلاري على �أق�شى 

تقدير.
�شنعها  من  وعتاد  دفاعية  �أنظمة  تطوير  على  تركيا  وتعكف 
وخططت لعدد من �مل�شاريع يف �ل�شنو�ت �ملقبلة بينها م�شاريع 

طائر�ت هليكوبرت مقاتلة ودبابات وطائر�ت دون طيار.
الإنتاج  �جلمعة  ي��وم  عرو�شا  تلقت  تركيا  �إن  جانيكلي  وق��ال 

500 دبابة من طر�ز �ألتاي بينها 250 �ختيارية.

 12 �مل��ج��اورة. وج��رح  ونيوجر�شي 
�لذي  �الع���ت���د�ء  يف  �ي�����ش��ا  �شخ�شا 
�لعا�شمة  ع��ل��ى  �أ����ش���و�أ ه��ج��وم  ي��ع��د 
�مل���ال���ي���ة ل���ل���والي���ات �مل���ت���ح���دة منذ 
بطائر�ت  �ل��ق��اع��دة  تنظيم  ه��ج��وم 
�شبتمرب  �أي��ل��ول   11 يف  خمتطفة 

.2001
�شابق  وق��ت  يف  �شايبوف  و�ع���رتف 
ن��ي��وي��ورك با�شم  ب��اأن��ه نفذ �ع��ت��د�ء 
وباأنه  �الإره����اب����ي  د�ع�������س  ت��ن��ظ��ي��م 
“�شعر باالرتياح ملا فعله” حتى �نه 
طلب تعليق ر�ية �لتنظيم �ملتطرف 

يف غرفته يف �مل�شت�شفى.

•• وا�صنطن-وكاالت:

مقال  يف  وول��ت  م.  �شتيفن  تطرق 
�إىل  ب���ول���ي�������ش���ي  ف����وري����ن  مب���ج���ل���ة 
�خلارجية  لوزير  �ل�شعيف  �الأد�ء 
تيلر�شون،  ري���ك�������س  �الأم����ري����ك����ي 
م����ع����ت����رب�ً �أن��������ه ك������ان ه������ذ� �ل���ع���ام 
�أ����ش���و�أ وزي����ر ل��ل��خ��ارج��ي��ة.  وكانت 
�تهمت  تاميز  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة 
ب�شن  �ف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا  يف  ت��ي��ل��ر���ش��ون 
وكان  �لديبلوما�شية.  على  ح��رب 
ل��ل��ك��ات��ب جي�شون  �الأخ�����ري  �مل���ق���ال 

ومع م�شت�شار �الأمن �لقومي برنت 
منذ  ك��ان  ذل��ك  لكن  �شكوكروفت. 
�لروؤ�شاء  ق��رن. وم���ذ�ك عمل  رب��ع 
وز�رة  تهمي�س  على  متز�يد  ب�شكل 
�خل���ارج���ي���ة ورك�������زو� ع��ل��ى ح�شر 
نف�شه  �الأب��ي�����س  �لبيت  يف  �ل��ن��ف��وذ 
حيث جرى ت�شخيم فريق �الأمن 
�لقومي. كما �أن دور وز�رة �لدفاع 
�آخذ يف �لتز�يد، مع �شيطرة �لقادة 
�مليد�نين على مو�رد كبرية وعلى 
�أو  ن��ف��وذ �ل�شفر�ء  �أك���رب م��ن  ن��ف��وذ 

حتى وزير �خلارجية.

بعنو�ن  تيلر�شون  ع��ن  زي��ن��غ��رييل 
ت��ي��ل��ر���ش��ون وت��ف��ك��ك وز�رة  ري��ك�����س 
�شتايبرغ  �خلارجية. ويقول نيك 
يف مقال مبجلة بوليتيكو �أنه يتجه 
بوز�رة �خلارجية نحو �حل�شي�س، 
ويت�شاءل مايكل فوت�ش�س يف موقع 
كان  �إذ�  ع��م��ا  ���ش��ي��ك��ورت��ي  ج��ا���ش��ت 

يجري تدمري �لوز�رة عمد�ً. 
�شحيفة  يف  �مل�����������دون  وو�������ش������ف 
“و��شنطن بو�شت” د�نيال دريزنر 
�إىل  ودع���اه  ك��ارث��ة  ب��اأن��ه  تيلر�شون 
منتقدون  و�ت���ه���م���ه  �ال���ش��ت��ق��ال��ة. 
ك������ان غ����ري فعال  ب����اأن����ه  �آخ����������رون 

ومعزول وجاهل بدور �أمريكا م. 

منا�ضب �ضاغرة
�شعباً  لي�س  �أن��ه  �إىل  وول��ت  ولفت 
ف��ه��م �الأ����ش���ب���اب �ل���ت���ي ت���دع���و �إىل 

ك����ان عاجز�ً  �أ����ش���اف���ه  م���ن  ع�����دد�ً 
�أي�شاً. 

انح�ضار دور الوزارة
يخدم  تيلر�شون  �إن  وول���ت  وق���ال 
�ل�شيا�شة  بق�شايا  ج��اه��ًا  رئي�شاً 
�خل��ارج��ي��ة م���ع �ن���ه ي��ع��ت��رب نف�شه 
ع��ب��ق��ري��اً يف �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ا. لكن 
عن  �شيئاً  ي��ع��رف  ال  ه��و  بب�شاطة 
�ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة.  وي��ج��ب �أال 
�خلارجية  وز�رة  دور  �أن  ن��ن�����ش��ى 
�أن  قبل  طويل  زم��ٍن  منذ  ينح�شر 
وزير  �آخ����ر  �إن  ت��ي��ل��ر���ش��ون.  ي��ظ��ه��ر 
ب���ال���ق���وة كان  ل���ل���خ���ارج���ي���ة مت���ت���ع 
جيم�س بايكر، �لذي كان مفاو�شاً 
وكان  �حل��دود  �أق�شى  �إىل  موهوباً 
على عاقة عمل وثيقة بالرئي�س 
�الأمريكي �شابقاً جورج بو�س �الأب 

لتيلر�شون.  �ل���ل���وم  ه����ذ�  ت��وج��ي��ه 
وز�رة  يف  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ف��امل��ن��ا���ش��ب 
�����ش����اغ����رة،  ت��������ز�ل  �خل�����ارج�����ي�����ة ال 
�الأر�س،  تام�س  تكاد  و�ملعنويات 
ي�شقيلون  ب���ارزون  ودبلوما�شيون 
باأعد�د كبرية. ومل يقدم تيلر�شون 
حتى �الآن �أية روؤية و��شحة ملا يجب 
�أنه تكون عليه �ل�شيا�شة �خلارجية 
�أي  يحقق  ومل  �ملتحدة،  للواليات 
�كتفى بتقدم �شئيل على  �أو  تقدم 
�لديبلوما�شية  �لتحديات  �شعيد 
�لواليات  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �الأ�شا�شية 
�ل��وق��ت �حل��ا���ش��ر، وهو  �ملتحدة يف 
ظهر يف بع�س �الأحيان على خاف 
مع �لرئي�س دونالد تر�مب نف�شه. 
وقد دعم علناً خف�س مو�زنة وز�رة 
�خلارجية و�أتى ب�شركة ��شت�شار�ت 
لتقدمي  �ل��������������وز�رة  خ���������ارج  م������ن 

�لفئة.  ه��ذه  من  هو  تيلر�شون  �أن 
ودين  روج��رز  وليم  �إىل  فبالعودة 
ر������ش����ك وج������ون ف���و����ش���رت د�ال������س 
�أي  ي��ن  مل  كري�شتوفر،  و�رن  �أو 
ل��ه يف من�شبه،  م��ن ه���وؤالء جم���د�ً 
دعم  ر��شك  مثل  بع�شهم  �أن  حتى 
بالن�شبة  ك��ارث��ي��ة  ك��ان��ت  ���ش��ي��ا���ش��ات 
للواليات �ملتحدة. وهناك �لبع�س 
ممن يعتقدون �أن كولن باول كان 
لكنه  حقيقياً  وبطًا  جيد�ً  رج��ًا 
�ملحافظن  �ندفاع  وق��ف  يف  �أخفق 
ولن  �ل����ع����ر�ق  ح����رب  �إىل  �جل�����دد 
ي���ك���ون يف �م���ك���ان���ه �ل��ت��خ��ل�����س من 
�ل��ذي ت�شبب به يف  �ملوقف �حل��رج 
جمل�س �الأمن عام 2003 عندما 
حتدث عن �أ�شلحة �لدمار �ل�شامل 
تيلر�شون  �أن  و�شحيح  �لعر�قية. 
ل��ي�����س ج��ي��د�ً ج����د�ً يف ع��م��ل��ه، لكن 

ت�شبب  مما  �إ�شاحية،  �قرت�حات 
�ملخ�شرمن  �مل�����ش��وؤول��ن  با�شتياء 
فيها. ويف ظل و�شع كهذ�، ال يعود 
�ملر�قبن  �لكثري من  �أن  م�شتغرباً 
و�لكثري  مل��دح��ه  �ل��ق��ل��ي��ل  ي���ج���دون 
من�شفاً  ي��ك��ون  ول���ن  ب���ه.  للتنديد 

مقارنته مع جيم�س بايكر �أو دين 
�أت�شي�شون �أو هري كي�شينجر. 

قائمة طويلة من الوزراء 
و�أ�شاف �أن الئحة وزر�ء �خلارجية 
و�الأكيد  ط��وي��ل��ة،  �ل��ف��ع��ال��ن  غ��ري 

اآخر وزير للخارجية متتع بالقوة كان جيم�س بايكر

ريك�س تيلر�ضون بعد عام يف من�ضبه.. اأ�ضواأ وزير للخارجية 

توجيه 22 اتهاما اىل منفذ عملية الده�س يف نيويورك  
�رهابية  مل��ن��ظ��م��ة  �ل���دع���م  ت���ق���دمي 
�ج��ن��ب��ي��ة و�ل���ق���ي���ام ب���اع���م���ال عنف 

وتدمري �شيار�ت.
وي��و�ج��ه �ل�����ش��اب �ل��ب��ال��غ 29 عاما 
ثماين  �الن  ن���ي���وج���ري����ش���ي  م�����ن 
تهمة  و12  بالقتل  ��شافية  تهم 

مبحاولة �لقتل.
وحدد �ملوعد �الول للبدء بجل�شات 
�لثاين  ت�شرين   28 يف  حماكمته 

نوفمرب �ملقبل.
ويف ح���ال �دي����ن ب��ت��ه��م �ل��ق��ت��ل فهو 
�و  �ملوؤبد  �ل�شجن  عقوبة  �شيو�جه 
�الع������د�م، وف���ق م��ا ذك����ره �ملدعون 

�لعامون. وكان �لرئي�س �المريكي 
دون���ال���د ت���ر�م���ب ق���د ط��ال��ب عقب 
�الع����ت����د�ء ب����اإع����د�م ���ش��اي��ب��وف، �ال 
�ن ه����ذه �ل��ع��ق��وب��ة ت��ع��د ن������ادرة يف 
�الع��د�م على  �ألغت  �لتي  نيويورك 

م�شتوى �لوالية منذ زمن طويل.
��شخا�س  ثمانية  �شايبوف  وق��ت��ل 
ده�شا ب�شاحنة �شغرية يف مانهاتن، 
خ���م�������ش���ة م���ن���ه���م �������ش�����دق�����اء من 
مبرور  يحتفلون  كانو�  �الرجنتن 
ت���خ���رج���ه���م من  ع���ل���ى  ع���ام���ا   30
بلجيكية،  و�أم  �ل��ث��ان��وي��ة،  �مل��در���ش��ة 
نيويورك  م��ن  �ث��ن��ن  و�أم��ريك��ي��ن 

•• نيويورك-اأ ف ب:

�أع��ل��ن م��دع��ون ع��ام��ون �مريكيون 
�نه مت توجيه تهم بارتكاب جر�ئم 
�أقدم  �ل��ذي  �الوزب��ك��ي  �ملهاجر  �ىل 
نيويورك  يف  ��شخا�س  ده�س  على 
ب���ا����ش���م ت��ن��ظ��ي��م د�ع���������س الإره����اب����ي 

و�أودى بحياة ثمانية منهم.
و�ع���������ادت جل���ن���ة حم��ل��ف��ن كربى 
ت��وج��ي��ه الئ��ح��ة �ت���ه���ام ت�����ش��م 22 
جرما �شد �شيف �هلل �شايبوف بعد 
�ن كان �ملدعون �لعامون قد �علنو� 
عن �تهامن فقط يف �لبد�ية هما 

�لتو��شل  �شبكات  على  ت��د�ول��ه  ومت 
�الجتماعي، �المر �لذي �ثار تعاطفا 
كبري� و��شتدعى ردود فعل منددة يف 

�فريقيا و�المم �ملتحدة.
هاتف  بو��شطة  �لتقط  ت�شجيل  ويف 
�شابان  �لتقرير  يف  يظهر  حم��م��ول، 
يف  للعمل  �مل����ز�د  يف  للبيع  ُي��ع��ر���ش��ان 
�ل�شحايف  ب��ع��ده��ا  ل��ي��و���ش��ح  م���زرع���ة، 
معّد �لتقرير �ن �ل�شابن بيعا مببلغ 
400 دوالر  �ي  ليبي  دينار   1200

لكل منهما.

بال�شود  ي���ت���اج���رون  �ل�����ش��دم��ة  م���ن 
هناك. ياأتي ��شخا�س يريدون عبيد� 
�بان  يح�شل  ك���ان  مثلما  ل�����ش��ر�ئ��ه��م 
جتارة �لعبيد... �ذ� قاومتم يطلقون 

�لنار عليكم. لقد �شقط قتلى.
وت��اب��ع �ن���ه �أم�����ش��ى ثمانية ����ش��ه��ر يف 
�نقطعت  �ل���ت���ي  زوج����ت����ه  م����ع  ل��ي��ب��ي��ا 
م�شيفا  ��شهر،  ثاثة  منذ  �خبارها 
ماتت،  �و  حية  ك��ان��ت  �ذ�  �أع��ل��م  ل�شت 
م�شري� �ىل �نها كانت حاما عندما 
�فرتقا. تندرج عودة �لكامريونين يف 

�طار م�شروع الإجاء 850 مهاجر� 
من هذ� �لبلد، بح�شب روجيه �شارل 
منظمة  ل��دى  �مل�شروع  �ملكلف  �يفينا 

�لهجرة �لدولية.
�لهجرة  “منظمة  �ن  �ي��ف��ي��ن��ا  وق���ال 
مع  �أع��م��ال  م�شاريع  �شتعد  �ل��دول��ي��ة 
�ندماجهم”،  �ع����ادة  الإت��اح��ة  ه����وؤالء 
على  ك���ام���ريوين   1700 �ن  وت��اب��ع 

�الأقل يف و�شع �شعب جد� يف ليبيا.
و�أظهر تقرير �أعدته �شبكة “�شي �ن 
ليبيا،  يف  باملز�د  مهاجرين  بيع  �ن” 

ك”عميل  و�الج��ن��ب��ي��ة  �الم��ريك��ي��ة 
�أجنبي” وعلى �ن تخ�شع لتدقيق 
�ملوظفن  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  ����ش���دي���د 

و�لتمويل.
و�شوت �أع�شاء جمل�س �الحتاد على 
بح�شب  �ل�شباح،  خ��ال  �لت�شريع 
�حلكومية.  تا�س  وكالة  �أوردت  ما 
وي���دخ���ل �ل��ت�����ش��ري��ع �جل���دي���د حيز 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذ ب��ع��د ت��وق��ي��ع��ه م���ن قبل 

�لرئي�س فادميري بوتن.
وك����ان جم��ل�����س �ل��ك��رم��ل��ن حلقوق 
�ل�شيوخ  جمل�س  �أو���ش��ى  �الن�����ش��ان 
�ل��ق��ان��ون ب�شبب  ب��رف�����س م�����ش��روع 
ب�شكل  تطبيقه  و�شعوبة  غمو�شه 

منطقي على حد تعبريه.
وق����ال جم��ل�����س �ل��ك��رم��ل��ن حلقوق 
“ميكن  �الث��ن��ن  بيان  �الإن�����ش��ان يف 
�ن ت�شنف  �لرو�شية  �لعدل  ل��وز�رة 
�جنبيا  ع��م��ي��ا  �ع����ام  و���ش��ي��ل��ة  �ي 

ب�شكل �عتباطي«.
�لرو�شية  �ل���ع���دل  وز�رة  وك���ان���ت 
�نها  �مل���ا����ش���ي  �ال�����ش����ب����وع  �أع���ل���ن���ت 
�مريكا”  “�شوت  باإذ�عتي  �ت�شلت 
و”�وروبا �حلرة” �للتن ميولهما 
الإباغهما  �المريكي،  �لكونغر�س 
باحتمال �ن ترغمان على �لت�شجل 

ب�شفة “عميل �جنبي” يف رو�شيا.
�لتي  �ليوم”  “رو�شيا  قناة  وكانت 
وجهة  لعر�س  �لكرملن  ميولها 

�أق��ره جمل�س  �لذي  �لت�شريع  يتيح 
�لنو�ب -�لدوما باالإجماع �الأ�شبوع 
�ملا�شي، ملو�شكو �ن ت�شتهدف و�شائل 
بالطريقة  �الج���ن���ب���ي���ة  �الع��������ام 
�حلكومية  غري  كاملنظمات  نف�شها 
من  متويا  تتلقى  �لتي  �الجنبية 

�خلارج.
�ل���ق���ائ���م حاليا  �ل���ق���ان���ون  وي���ج���رب 
�مل��ن��ظ��م��ات غ���ري �حل��ك��وم��ي��ة �لتي 
وُينظر  دويل  متويل  على  حت�شل 

�شيا�شية  �أن��ه��ا  على  �أن�شطتها  �إىل 
�خل�شوع لتدقيق مكثف ي�شتهدف 
حيث  وموظفيها  متويلها  م�شادر 
�شيغة  ����ش��ت��خ��د�م  عليها  �أن  ين�س 
ت�شنيف  يف  �أجنبي”  “عميل 
ما  و�ل��وث��ائ��ق،  �لبيانات  يف  نف�شها 
حمل عدد� كبري� منها �ىل �غاق 

�بو�بها يف رو�شيا.
وي���ن�������س �ل���ق���ان���ون �جل����دي����د على 
�ن ت�����ش��ج��ل ك���ل و����ش���ائ���ل �الع����ام 

 •• ياوندي-اأ ف ب:

ع��اد 250 م��ه��اج��ر� ك��ام��ريون��ي��ا من 
ليبيا �ىل بادهم ليل �م�س �الربعاء 
ما  �ن�شاين، بح�شب  �ط��ار م�شروع  يف 
�أفاد مر��شل لوكالة فر�ن�س بر�س يف 

ياوندي.
ت�شع  ن�شاء  وه��م  �مل��ه��اج��رون  وو���ش��ل 
منهن حو�مل ورج��ال غالبيتهم من 
�ل�شباب �ىل مطار ياوندي على منت 
منظمة  ��شتاأجرتها  خا�شة  ط��ائ��رة 
�ط����ار م�شروع  �ل��دول��ي��ة يف  �ل��ه��ج��رة 
من  كامريونين  مهاجرين  الإع���ادة 

ليبيا.
�ملهاجرين  ه�������وؤالء  غ��ال��ب��ي��ة  وق������ال 
لفر�ن�س بر�س �نهم كانو� يعي�شون يف 
�شجون يف ظروف �شيئة جد� بعد �ن 

كان حلمهم �لو�شول �ىل �أوروبا.
وروى �أحدهم ويدعى مك�شيم ندونغ 
لفر�ن�س بر�س، كان جحيما مطلقا يف 
�أعد�ئي  �أ�شو�أ  حتى  �أن�شح  ولن  ليبيا 
بالتوجه �ىل هناك، م�شيفا �نه عا�س 

كابو�شا.
وم�����ش��ى ن���دون���غ ي��ق��ول �ل��ل��ي��ب��ي��ون ال 
�عتبار لديهم لل�شود. يعاملوننا مثل 
كنا  �لن�شاء.  ويغت�شبون  �حليو�نات 
ونتعر�س  م�شتودعات  يف  مكد�شن 
ناأكل  ن��ك��ن  ومل  ب��ال��ع�����ش��ي  ل��ل�����ش��رب 
�مل���ي���اه مل تكن  ك��م��ا �ن  ك����اف  ب�����ش��ك��ل 

متوفرة وبالكاد كنا نغت�شل.
يعاين  ي���ز�ل  �ل���ذي ال  ن��دون��غ  وروى 

•• مو�صكو-اأ ف ب:
�لرو�شي  �الحت����اد  ���ش��ادق جم��ل�����س 
�ل����ربمل����ان  -�مل���ج���ل�������س �الع����ل����ى يف 
يفر�س  قانون  م�شروع  على  �م�س 
�الجنبية  �الإع������ام  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى 
وذلك  �أجنبي  ك�عميل  تت�شجل  �أن 
�لتي  و����ش��ن��ط��ن  ع��ل��ى ���ش��غ��وط  رد� 
على  �ليوم”  “رو�شيا  قناة  �أرغمت 
�لواليات  يف  نف�شه  ب��االأم��ر  �لقيام 

�ملتحدة.

اإ�ضرائيل تعرت�س دخول 
�ضحنة زيوت حمركات لغزة 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

تتيح  غ��زة  م���و�د �ىل  دخ���ول �شحنة  �ن��ه��ا �عرت�شت  �م�����س  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �أعلنت 
ت�شنيع �طنان من �ملتفجر�ت، عند دخولها �ىل �لقطاع �لذي ت�شيطر عليه 

حركة حما�س.
زيوتا  تنقل  ك��ان��ت  �شاحنة  �ن  ب��ي��ان  يف  �ال�شر�ئيلية  �ل��دف��اع  وز�رة  وق��ال��ت 
للمحركات �ثارت موؤخر� �شبهات �ملفت�شن �ال�شر�ئيلين عند معرب كرم �بو 

�شامل )كريم �شالوم( بن �إ�شر�ئيل و�لقطاع.
و��شارت حتاليل �جريت يف خمترب مت تد�شينه موؤخر� يف �ملعرب �ن �ل�شحنة 
�ملو�د  م��ن  �ط��ن��ان  الإن��ت��اج  ��شتخد�مها  ميكن  كيماوية  م���و�د  على  حت��ت��وي 

�ملتفجرة.
�ن��ه مت  ����ش��ار �ىل  ولكنه  �مل���و�د،  ه��ذه  �لعثور على  ت��اري��خ  �لبيان  ومل يحدد 

موؤخر�.
وقالت �شحيفة هارت�س �ال�شر�ئيلية �ن �ملخترب �جلديد يف �ملعرب �شي�شمح 
�لتي  لل�شحنات  �النتظار  وق��ت  ويقلل  �شريعة  وحتاليل  �ختبار�ت  باجر�ء 

ي�شمح بدخولها �ىل �لقطاع.
 2008 �ل��ع��ام��ن  و�شهد ق��ط��اع غ��زة �ملحا�شر ث��اث ح���روب م��دم��رة ب��ن 
�أكر  ويعتمد  �لفل�شطينية.  و�لف�شائل  �الإ�شر�ئيلي  �جلي�س  بن  و2014 

من ثلثي �شكان �لقطاع �لفقري على �مل�شاعد�ت �الن�شانية.
وندرة  عالية  بطالة  ون�شبة  خانق  ��شر�ئيلي  ح�شار  م��ن  �لقطاع  وي��ع��اين 

�لكهرباء و�ملاء وو�شع �قت�شادي �شعب. 
يف  م�شاحلة  �ت��ف��اق  �ك��ت��وب��ر  �الأول  ت�شرين   12 يف  وف��ت��ح  حما�س  ووق��ع��ت 
ت�شتعيد  �ن  يفرت�س  �الت��ف��اق  ه��ذ�  ومب��وج��ب  م�شرية.  ب��رع��اي��ة  �ل��ق��اه��رة 
كانون  من  �الأول  بحلول  غزة  قطاع  على  �ل�شيطرة  �لفل�شطينية  �ل�شلطة 

�الأول دي�شمرب.
2007 بعد �ن طردت عنا�شر  و�شيطرت حما�س على غزة منت�شف �لعام 
فتح �ملو�لن للرئي�س �لفل�شطيني حممود عبا�س من �لقطاع �إثر ��شتباكات 

د�مية.
ويف تطور منف�شل، �علن �جلي�س �الإ�شر�ئيلي �م�س �الأربعاء �ن قو�ته �طلقت 
�لنار على �شاب فل�شطيني حاول �لت�شلل من �شمال قطاع غزة �ىل ��شر�ئيل، 

و�عتقلت �شابا �خر كان معه.

ال�ضرطة الرنويجية تقلل 
م�ضتوى التهديد الأمني 

 •• اأو�صلو-رويرتز:

�لتهديد  م�شتوى  خف�شت  �إنها  �الأرب��ع��اء  �م�س  �لرويجية  �ل�شرطة  قالت 
�الأمني يف �لباد لكنها ال تز�ل تعترب تعر�س �لدولة لهجوم من مت�شددين 
يف  حمتمل،  �إىل  م��رج��ح  م��ن  �خل��ط��ر  م�شتوى  و�نخف�س  حمتما.  �أم���ر� 
�أبريل ني�شان برفع تقييم م�شتوى �لتهديد بعد  تر�جع عن قر�ر �تخذ يف 
�أو�شلو وبعد هجوم يف �ل�شويد �ملجاورة للرويج قتل  �لعثور على قنبلة يف 

فيه �أربعة �أ�شخا�س.

 مو�ضكو تتوقع نهاية »�ضلمية 
قريبة« للحرب ال�ضورية 

•• مو�صكو-وكاالت:

�أكد �لرئي�س �لرو�شي فادميري بوتن خال لقائه بالرئي�س �ل�شوري ب�شار 
�أن �لعملية �لع�شكرية �لرو�شية �ل�شورية �مل�شرتكة ملكافحة �الإرهاب  �الأ�شد 
�لرو�شية،  غازيتا”  “نيز�في�شيمايا  �شحيفة  وقالت  �النتهاء.  على  قاربت 
بناء على ذلك �للقاء تتوقع مو�شكو نهاية �شلمية قريبة للحرب �الأهلية يف 

�شوريا، وفقاً ملا ذكرته وكالة �الأنباء �لرو�شية �شبوتنيك �م�س �الأربعاء.
و�أكد �ل�شحيفة �لرو�شية يف مقال ن�شرته حتت عنو�ن “بوتن يخرب �الأ�شد 
حرب  يف  م�شاركتها  خال  �أظهرت  رو�شيا  �أن  للحرب”،  �لقريبة  بالنهاية 
لها  تهياأت  و�الآن  �إيجابية.  ب�شورة  �لع�شكرية  قوتها  �الإره��اب  �شد  �شوريا 

فر�شة �خلروج من هذه �حلرب حمافظة على ماء �لوجه.
باالإ�شافة  �الآن  �الأ�شد  ب�شار  جانب  �إىل  يقاتل  �أن��ه  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت 
ومتطوعون  �ل�����ش��وري��ن  �ل�شيعة  م��ن  م��ت��ط��وع��ون  �ل�����ش��وري،  �جل��ي�����س  �إىل 
�الأفغان  �ل�شيعة  من  ومتطوعون  �للبناين  �هلل  ح��زب  وميلي�شيا  �إير�نيون 
�لع�شكري  و�لباك�شتانين. ومل يعد �الأمر، و�حلالة هكذ�، يتطلب �لوجود 

�لرو�شي يف �شوريا.
�أدت دورها يف �لف�شل �ل�شوري من در�ما  “مو�شكو  �أن  و�عتربت �ل�شحيفة 

وعليها �أن تخرج. �ملو�جهة بن �ل�شرق و�لغرب”، 

مهاجرون عادوا من ليبيا يتحدثون عن »جحيم مطلق«  م�ضروع قانون رو�ضي جديد حول و�ضائل الإعالم 
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي 

 بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :  
بتاريخ: 20 يوليو 2004   �ملودعة حتت رقم :  62382 
بتاريخ: 20 يوليو 2024 �مل�شجلة حتت رقم : 62382 

 با�ش��م:   موند ني�شن )�أ�شرت�ليا( بي تي و�ي ليمتد 
وعنو�نه:  532-534 كايتون رود، كايتون �شاوث يف �آي �شي 3169، ��شرت�ليا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�لطبية؛  لاأغر��س  �ملعدة  �حلمية  وم�شروبات  �أغذية  )�لعجزة(؛  و�ملقعدين  �الأط��ف��ال  وم�شروبات  �أغذية 
�لفو�كه و�خل�شار لاأغر��س  �لطبية؛ خا�شة  �الأع�شاب  �الأع�شاب وخا�شة  �لطبية؛  و�مل�شروبات  �الأغذية 
�لطبية �أو �ل�شيدالنية؛ �ملكمات من �لفيتامينات و�ملعادن؛ �ملكمات من �لفيتامينات و�ملعادن للم�شروبات؛ 
�ل�شم�شية،  �حل��روق  مر�هم  �ل�شم�س،  �أ�شعة  من  �لب�شرة  �لطبية؛ كرميات حلماية  لاأغر��س  �ملعدنية  �ملياه 
م�شتح�شر�ت للعناية بالب�شرة عند �لتعر�س لل�شم�س وم�شتح�شر�ت �لوقاية من �ل�شم�س �مل�شمولة يف هذه 

�لفئة؛ �مل�شتح�شر�ت �ل�شيدالنية للعناية بالب�شرة.
 5  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديات على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم : 2  

 ��شم مالك �لعامة:  موند ني�شن )�أ�شرت�ليا( بي تي و�ي ليمتد 
 ��شم �ملتنازل له :  موند ني�شن �شنغافورة بي تي ئي �إل تي دي 

 مه�نته:  
 جن�شيته:   �شنغافورة 

 عنو�نه وحمل �إقامته:  410 نورث بريدج رود، �شنغافورة 188726 ، �شنغافورة 
 تاري�خ �نت�قال �مللكية:   /   /     

  /     /  تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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�ملربى  ؛  �ملطهية  و  �ملجففة  و  �ملحفوظة  و �خل�شرو�ت  �لفو�كه  ؛  �ملعدة م�شبقا  و �خل�شار  �لفو�كه  منتجات 
؛ جيلي �لفو�كه ، مربى �لفاكهة ) �ملرماد ( و�لفو�كه �ملطبوخة بال�شكر ؛ �حل�شاء و م�شتح�شر�ت جتهيز 
�أطعمة �لوجبات �خلفيفة و�الأطعمة �ل�شحية يف هذه �لفئة ؛ منتجات �للن ) زبادي ( و ت�شمل  �حل�شاء ؛ 
�للن لل�شرب و حلوى �للن ، منتجات �الألبان وت�شمل �حلليب ، م�شروبات �حلليب ومنتجات �حلليب ؛ حليب 
�الأطعمة   ، �ملعلبة  �الأ�شماك  ؛  �ل�شويا  �أ�شا�شها  �لتي  �الألبان  �ل�شويا وبد�ئل  �أ�شا�شها  ، م�شتح�شر�ت  �ل�شويا 
 ، �للحم  �ملكونة من  �أو  �ملحتوية على  �الأطعمة  ؛  �الأخ��رى  �لبحرية  �الأطعمة  �الأ�شماك ومنتجات  �ملعدة من 
�الأ�شماك ، �لدو�جن �أو حيو�نات وطيور �ل�شيد ؛ م�شتخرجات �للحوم ؛ �لبي�س ؛ منتجات �لبي�س ، ما يحل 

حمل �لبي�س وبد�ئل �لبي�س ، �لزيوت و �الدهان �ل�شاحلة لاأكل ؛ �جلوز �ملح�شر ؛ زبدة �لف�شتق.
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 با�ش��م:   موند ني�شن )�أ�شرت�ليا( بي تي و�ي ليمتد 
وعنو�نه:  532-534 كايتون رود، كايتون �شاوث يف �آي �شي 3169، ��شرت�ليا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�أو  منها  �مل�شنوعة  �ملنتجات  و  �حلبوب  ؛  �لفئة  ه��ذه  يف  �لو�قعة  و  �ملعدة  �لوجبات  ؛  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �ل��ن 
�ملحتوية على �حلبوب ، وت�شمل حبوب �الإفطار و�ملوي�شلي ؛ �أطعمة �لوجبات �خلفيفة و �الأطعمة �ل�شحية 
�لو�قعة يف هذه �لفئة ؛ �أ�شابع �ملوي�شلي ، �أ�شابع �لطاقة  و�أ�شابع �الإفطار ؛ �خلبز ، �ل�شلع �ملخبوزة ، �ملعجنات 
و�لكيك ؛ منتجات �الأرز ؛ منتجات �ملعكرونة ) �لبا�شتا ( ؛ �ل�شاغو و �لتبيوكا ؛ �ل�شكوالته ، بد�ئل و جتهيز�ت 
؛  �لطعام  ختام  حلوى  ؛  للم�شروبات  منكهات  ؛  �ل�شكوالته  وب��د�ئ��ل  �ل�شكوالته  م��ن  �مل�شنوعة  �ل�شكوالته 
�لب�شكويت و �لب�شكويت �له�س ؛ �ملثلجات ، �حللويات �ملثلجة و�لبوظة ؛ �ل�شل�شات ، �لبهار�ت و�لتو�بل للطعام 

؛ �لع�شل ؛ �ل�شكر و�ملحليات. 
 30  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديات على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم : 2  

 ��شم مالك �لعامة:  موند ني�شن )�أ�شرت�ليا( بي تي و�ي ليمتد 
 ��شم �ملتنازل له :  موند ني�شن �شنغافورة بي تي ئي �إل تي دي 

 مه�نته:  
�شنغافورة   جن�شيته:  

 عنو�نه وحمل �إقامته:  410 نورث بريدج رود، �شنغافورة 188726، �شنغافورة 
   /     / تاري�خ �نت�قال �مللكية:   /   /      تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181    
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي 

 بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :  
بتاريخ: 20 يوليو 2004   �ملودعة حتت رقم :  62387 
بتاريخ: 20 يوليو 2024 �مل�شجلة حتت رقم : 62387 

 با�ش��م:   موند ني�شن )�أ�شرت�ليا( بي تي و�ي ليمتد 
وعنو�نه:  532-534 كايتون رود، كايتون �شاوث يف �آي �شي 3169، ��شرت�ليا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري وذلك لتمكن عامة �لزبائن من معاينتها و �شر�ئها عند 
�لكحولية،  �لغري  �مل�شروبات  و  �الأطعمة  منتجات  وحتديد�  �لنقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي  )وال  �حلاجة 
خدمات �لطلب بالربيد و�لطلبات عرب �النرتنت، �خلدمات �لرتويجية يف هذه �لفئة وت�شمل بر�مج والء 
و خدمات  �الأعمال  �إد�رة  �لتحفيز، خدمات  وبطاقات  �لتخفي�س  بطاقات  �مل�شتهلكن من خال  �أو  �لزبائن 
�الإ�شر�ف على �الأعمال و �ملكاتب، �لت�شويق لاأحد�ث �لرتفيهية و �لريا�شية و �لثفاقية، خدمات �مل�شاعدة يف 
�إد�رة �الأعمال �ملتعلقة باالمتياز )�لرتخي�س �لتجاري(، خدمات �لرتخي�س و ترويج �ل�شلع، �لن�شر و �الإعان 

ملو�د �لدعاية، خدمات �ملعلومات �ملتعلقة بكل ما ورد ذكره.
 35  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديات على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم : 2  

 ��شم مالك �لعامة:  موند ني�شن )�أ�شرت�ليا( بي تي و�ي ليمتد 
 ��شم �ملتنازل له :  موند ني�شن �شنغافورة بي تي ئي �إل تي دي 

 مه�نته:  
 جن�شيته:   �شنغافورة 

 عنو�نه وحمل �إقامته:  410 نورث بريدج رود، �شنغافورة 188726 ، �شنغافورة 
تاري�خ �نت�قال �مللكية:   /   /       تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل: /     /   

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 274276    بتاريخ : 2017/06/01

باإ�شم :  �شوق.كوم منطقة حرة ذ.م.م
وعنو�نه : �س.ب 54107 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 39
�لنقل   ، �لب�شائع  تخزين   ، �لب�شائع  ت�شليم   ، و�ل�شفر  �لرحات  تنظيم   ، �ل�ش�لع  وتخزين  تغليف   ، �لنق�ل 
�ملحرو�س لاأ�شياء �لثمينة ، تغليف �لب�شائع ، ت�شليم �لطرود ، تاأجري حاويات �لتخزين ، تاأجري �مل�شتودعات 
، �لتخزين ، حفظ �لوثايق �أو �ملعلومات �ملخزنة �إلكرتونيا ، معلومات �لنقل ، لوج�شتيات �لنقل ، �لتخزين 

يف �مل�شتودعات. 
�الإجنليزية بخط وطريقة مميزة  باللغة   Q EXPRESS �لعامة عبارة عن كلمتي   : �لعامة  و�شف 

باللون �الأبي�س وحرف �ل� X باللونن �الأبي�س و�لبنف�شجي و�لكلمات د�خل م�شتطيل �أ�شود.
�ال�شرت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181
EAT 107638

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 274274    بتاريخ : 2017/06/01

باإ�شم :  �شوق.كوم منطقة حرة ذ.م.م
وعنو�نه : �س.ب 54107 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�ضورة العالمة 

  
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 39

�لنقل   ، �لب�شائع  تخزين   ، �لب�شائع  ت�شليم   ، و�ل�شفر  �لرحات  تنظيم   ، �ل�ش�لع  وتخزين  تغليف   ، �لنق�ل 
�ملحرو�س لاأ�شياء �لثمينة ، تغليف �لب�شائع ، ت�شليم �لطرود ، تاأجري حاويات �لتخزين ، تاأجري �مل�شتودعات 
، �لتخزين ، حفظ �لوثايق �أو �ملعلومات �ملخزنة �إلكرتونيا ، معلومات �لنقل ، لوج�شتيات �لنقل ، �لتخزين 

يف �مل�شتودعات. 
باللون  مميزة  وطريقة  بخط  �لعربية  باللغة  �ك�شرب�س  كيو  كلمتي  عن  عبارة  �لعامة   : �لعامة  و�شف 

�الأبي�س وحرف �لكاف يف كلمة �ك�شرب�س باللون �لبنف�شجي و�لكلمات د�خل م�شتطيل �أ�شود.
�ال�شرت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181
EAT 107636

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 274277    بتاريخ : 2017/06/01

باإ�شم :  �شوق.كوم منطقة حرة ذ.م.م
وعنو�نه : �س.ب 54107 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 39
�لنقل   ، �لب�شائع  تخزين   ، �لب�شائع  ت�شليم   ، و�ل�شفر  �لرحات  تنظيم   ، �ل�ش�لع  وتخزين  تغليف   ، �لنق�ل 
�ملحرو�س لاأ�شياء �لثمينة ، تغليف �لب�شائع ، ت�شليم �لطرود ، تاأجري حاويات �لتخزين ، تاأجري �مل�شتودعات 
، �لتخزين ، حفظ �لوثايق �أو �ملعلومات �ملخزنة �إلكرتونيا ، معلومات �لنقل ، لوج�شتيات �لنقل ، �لتخزين 

يف �مل�شتودعات. 
 IT YOUR كلمات  حتتها  مميز  كحلي  بخط   WING كلمة  عن  عبارة  �لعامة   : �لعامة  و�شف 
WAY بخط �شغري كحلي على ميينهم ر�شم لثاثة خطوط متو�زية �شفر�ء وعلى ي�شار �لكلمات خط 

عري�س ملتف باللون �لكحلي يف و�شطه د�ئرة �شغرية �شفر�ء و�لكلمات باللغة �الإجنليزية.
  �ال�شرت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181
EAT 107639

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 274275    بتاريخ : 2017/06/01

باإ�شم :  �شوق.كوم منطقة حرة ذ.م.م
وعنو�نه : �س.ب 54107 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 39
�لنقل   ، �لب�شائع  تخزين   ، �لب�شائع  ت�شليم   ، و�ل�شفر  �لرحات  تنظيم   ، �ل�ش�لع  وتخزين  تغليف   ، �لنق�ل 
�ملحرو�س لاأ�شياء �لثمينة ، تغليف �لب�شائع ، ت�شليم �لطرود ، تاأجري حاويات �لتخزين ، تاأجري �مل�شتودعات 
، �لتخزين ، حفظ �لوثايق �أو �ملعلومات �ملخزنة �إلكرتونيا ، معلومات �لنقل ، لوج�شتيات �لنقل ، �لتخزين 

يف �مل�شتودعات. 
و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن حرف وكلمة Q EXPRESS بخط وطريقة مميزة باللون �الأ�شود 
وحرف �ل� X باللونن �الأ�شود و�لبنف�شجي حتتهما كلمات Yours when you want it بخط �شغري 

�أ�شود وجميع �لكلمات باللغة �الإجنليزية.
  �ال�شرت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181
EAT 107637

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 23722  
باإ�شم : جيفود�ن نيدرالند بي يف 

وعنو�نه : هويزر �شرت�ت فيج 28  1411 جي بي ناروت ، هولند�.
بتاريخ:2000/04/12 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 24345 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
�لعطور ، �أدو�ت �لتجميل ، �لزيوت �لعطرية ، م�شتح�شر�ت �لتو�ليت ، ماء �لكولونيا ، م�شاد�ت 

�لعرق ، مزيات �لرو�ئح �لكريهة لا�شتعمال �ل�شخ�شي.
�نتهاء �حلماية يف:  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  و�شتظل �حلماية 

2017/10/04 وحتى تاريخ: 2027/10/04.   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  23  نوفمرب 2017 العدد 12181
EAT 5305 /تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل

كايد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

104104 �ملودعة بالرقم : 
با�ش��م:  تيكوم لا�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م

وعنو�نه:  مبنى رقم 4، �لطابق �الول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

بر�مج  �لكيمياء،  �مل��ب��اين،  �الإن�����ش��اء،  يخ�س  فيما  و�لتطوير  �لبحث  لاآخرين؛  و�لتطوير  �لبحث  خدمات 
�لهند�شة،  �ل�شناعة،  �ل�شحة،  �لبيئة،  حماية  لل�شكان،  �الإح�شائية  �لدر��شة  �لبيانات،  معاجلة  �حلا�شوب، 
�ملعادن، �ملو�رد �ملعدنية، مو�رد �لطاقة، �ل�شيدلة، �لتقنية �لبيولوجية، �لتقنية �لبيولوجية �لزر�عية، �لتقنية 
�لبيولوجية �ل�شناعية، �لعلوم، علم �لطب �ل�شرعي، �لنبات، �لتقنية �لبيولوجية �حليو�نية و�لبحرية، علم 
خدمات  و�لرتبية،  �الأم��ن  �لا�شتثمار،  �ل�شحية،  �لرعاية  �الإع��ام،  و�شائل  �لتقنية،  �لبيولوجية،  �الأخ��اق 

�ملخترب�ت.
�لو�ق�عة بالفئة:  42

بتاريخ: 6 يوليو 2010 و�مل�شجلة حتت رقم: 105791 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2007/12/10 

2027/12/10  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :  
نا�س �ند ��شو�شيوت�س

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية :
بتاريخ :2007/5/22    �ملودعة بالرقم 94972 

 بيانات �الأولوية : 
با�شم : �س. �لنور ملنتجات �الألبان �س.م.م

وعنو�نه : 5 عمار�ت �لعبور ، �شاح �شامل ، مدينة ن�شر ، 
�لقاهرة ، جمهورية م�شر �لعربية 

�ضورة العالمة 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف  22/05/2017  وحتى تاريخ 22/05/2027

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 23723  
باإ�شم : كوي�شت �نرتنا�شيونال نيدرالند  بي يف 

وعنو�نه : هويزر �شرت�ت فيج 28  1411 جي بي ناروت ، هولند�.
بتاريخ:1999/12/11 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 22913 

�ضورة العالمة

�نتهاء �حلماية يف:  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  و�شتظل �حلماية 
2017/10/04 وحتى تاريخ: 2027/10/04.   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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عربي ودويل
ال�ضجن املوؤبد لراتكو مالديت�س »جزار البلقان«  

•• الهاي-اأ ف ب:

�ملوؤبد على  بال�شجن  �لدولية يف الهاي  �ملحكمة �جلنائية  حكمت 
ماديت�س  ر�ت��ك��و  �لبو�شنة  ل�����ش��رب  �ل�����ش��اب��ق  �لع�شكري  �ل��زع��ي��م 
�ملعروف بلقب جز�ر �لبلقان �م�س بعد �د�نته بارتكاب جر�ئم �بادة 
وجر�ئم حرب و�شد �الإن�شانية. وبذلك ُتطوى �شفحة من �لتاريخ 
مرتكبي  �أه��ّم  حماكمة  �شهدت  �ل�شابقة،  ليوغو�شافيا  بالن�شبة 
�جلر�ئم فيها ومثولهم �أمام �لق�شاء �لدويل. ووقفت ن�شاء فقدن 
�زو�ج��ا و�أبناء و�ق��ارب وهن يبكن يف �ل�شاحة �مام �ملحكمة حيث 
عر�شت �شور 300 رجل قتلو� بايدي قو�ت ماديت�س حتت �عن 
رئي�شة  لكن  �لعامل.  �نحاء  �ت��و� من خمتلف  و�شحافين  ��شرهم 

جمعية �مهات �شريربينيت�شا �أعربت عن ر�شا جزئي. فاحلكم �كرب 
مما �شدر على ر�دوفان كر�دجيت�س لكنهم مل يدينوه باالإبادة يف 
�لعديد من �لقرى. بعد �كر من 20 عاما على �حلرب 1992-
1995 �لتي �وقعت �كر من مئة �لف قتيل و2،2 مليون نازح، 
�دين ماديت�س بع�شر تهم من بينها �رتكاب �بادة يف �شريربينيت�شا 
حيث قتل 8 �الف رجل وفتى م�شلمن لكن متت تربئته من تهمة 
�البادة يف �لعديد من �لقرى. و�شرح �لقا�شي �لفون�س �وريه �ن 
�ملحكمة حتكم على ماديت�س بال�شجن مدى �حلياة الإرتكابه هذه 
�جلر�ئم، م�شيفا �ن �جلر�ئم �لتي �رتكبت ت�شنف بن �ال�شو�أ يف 
�لدفاع  �ليها  ��شار  �لتي  �ملخففة  �لظروف  �ن  ومعترب�  �لب�شرية، 
�حلكم.  يف  لها  وزن  ال  للمتهم  �لعقلية  �لقدرة  تر�جع  بينها  من 

�لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �لعام  �ملدعي  بر�مريتز  �شريج  وقال 
جر�ئم  �رت��ك��اب  ع��ن  �مل�شوؤولن  ملحاكمة   1993 يف  ��ش�شت  �لتي 
ي�شكل مرحلة مهمة يف  �ن �حلكم  �لبلقان  �لنز�ع يف  حرب خال 
�ل��دويل. ورحبت مفو�شية  �لق�شاء  وبالن�شبة �ىل  �ملحكمة  تاريخ 
باحلكم  �الأرب��ع��اء  �م�س  �الن�شان  حلقوق  �ل�شامية  �ملتحدة  �الأمم 
�ل�شابق  �لع�شكري  �لزعيم  ماديت�س  ر�تكو  على  �ملوؤبد  بال�شجن 

ل�شرب �لبو�شنة معتربة �نها �نت�شار مهم للعد�لة.
�ن  �الن�شان  حلقوق  �ل�شامي  �ملفو�س  �حل�شن  رع��د  زي��د  و���ش��رح 
ماديت�س جت�شيد لل�شر. وكان زيد ع�شو� يف قوة �حلماية �لتابعة 
و1996   1994 بن  �ل�شابقة  يوغو�شافيا  يف  �ملتحدة  ل��امم 
�ن��ذ�ر ملرتكبي مثل هذه �جلر�ئم بانهم لن يفلتو� من  �ن �حلكم 

�لعد�لة �أيا كان نفوذهم ومهما طال �لزمن. �شيحا�شبون جميعا.
يف �ملقابل، دعا �لرئي�س �ل�شربي �لك�شندر فو�شيت�س مو�طنيه �ىل 
�لتطلع نحو �مل�شتقبل و�ىل �لتفكري يف �والدنا و�ل�شام و�ال�شتقر�ر 
يف �ملنطقة. قبل حلظات على �د�نته، �أُخرج ماديت�س من �لقاعة 
بانهم يكذبون. وكان  �لق�شاة  ور�ح ي�شرخ يف وجه  �ن نه�س  بعد 
ب�شبب  �جلل�شة  بتعليق  �ل��دف��اع  م��ن  طلبا  قبلها  رف�س  �لقا�شي 

�رتفاع �شغط �لدم لدى �ملتهم.
عند و�شوله �ىل قاعة �ملحكمة رفع ماديت�س �لذي �رتدى بدلة 
للم�شورين.  مبت�شما  �بهامه  قانية،  حمر�ء  عنق  وربطة  قامتة 
ورف�س بعدها �لوقوف عند دخول �لق�شاة وحيا �أ�شرته وخ�شو�شا 

جنله د�ركو ماديت�س.

�ل�شنوية يف �شندوق �لتنمية وقيمة 
تخ�شي�شها  ت��ري��د  �ل��ت��ي  �الم����و�ل 

للم�شيحين و�اليزيدين.
�الت�شاالت  م��ك��ت��ب  ����ش���وؤ�ل  وع��ن��د 
�لتابع لامم �ملتحدة حول �مكان 
�ن تخ�ش�س دول ع�شو ق�شما من 
م�شاهمتها لطائفة معينة، رد بان 
�ملنظمة تعمل وفق �ملبد�أ �الإن�شاين 
�ل����ذي ي��ق��وم ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة حاجات 
كل  يف  دي��ن��ي  متييز  دون  �ل�����ش��ك��ان 

�نحاء �لعامل.

�مل�������ش���ي���ح���ي���ن و�الي������زي������دي������ن يف 
بيان  يف  ورد  م��ا  بح�شب  �ل���ع���ر�ق، 
هايلي  وطلبت  �المريكية.  �لبعثة 
تطبيق  يف  غ��وت��ريي�����س  م�����ش��اع��دة 
هذه �ل�شيا�شة �الأمريكية �جلديدة 
�الولوية  �ع��ط��اء  �ىل  تهدف  �لتي 
�مل�شدر  بح�شب  �الق��ل��ي��ات،  ل��ه��ذه 

نف�شه.
�ل��ف��ور �حل�شول على  وت��ع��ذر على 
�المريكية  �لبعثة  ل��دى  تو�شيح 
�المريكية  �مل�شاهمة  قيمة  ح��ول 

د�ع�س �حلق ��شر�ر� ج�شيمة بهذه 
�حل�شار�ت �لقدمية. �أمامنا فر�شة 
�ال�شخا�س  ه����وؤالء  مل�����ش��اع��دة  �الن 
جمتمعاتهم  �ىل  ي����ع����ودو�  ح��ت��ى 
�ملوجودة  �الم��ريك��ي��ة  و�مل��ن��ظ��م��ات 

على �الر�س تريد م�شاعدتهم.
�ن  لغوتريي�س  هايلي  و�و���ش��ح��ت 
تخ�شي�س  تريد  �ملتحدة  �لواليات 
برنامج  يف  م�شاهمتها  م��ن  ق�شم 
ملجموعات  للتنمية  �ملتحدة  �المم 
وخ�شو�شا  م�����ش��ط��ه��دة  دي���ن���ي���ة 

•• بغداد-اأ ف ب:

�الأم��ن��ي��ة �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  ع��رت 
�م�س على مقربة جماعية جديدة 
ب�شمال  �مل���و����ش���ل  م���دي���ن���ة  غ�����رب 
�ل��ب��اد، ت�شم رف���ات ع�����ش��ر�ت من 
�أت��ب��اع �ل��دي��ان��ة �الأي��زي��دي��ة �لذين 
�الإرهابي  د�ع�س  تنظيم  بيد  قتلو� 
ب���ح�������ش���ب م�����ا �أف���������اد م�������ش���وؤول���ون 

حمليون.
�لقحطانية  ن��اح��ي��ة  م��دي��ر  وق����ال 
�ل��ت��اب��ع��ة ل��ق�����ش��اء ���ش��ن��ج��ار )80 
�مل���و����ش���ل( �شكر  ك��ي��ل��وم��رت� غ����رب 
ملحم �ليا�س لوكالة فر�ن�س بر�س 
�إن “�ملقربة ت�شم رفاة 73 �شخ�شا 
و�الأطفال  و�ل���رج���ال  �ل��ن�����ش��اء  م��ن 
خال  �لتنظيم  �أع��دم��ه��م  �ل��ذي��ن 
�مل��ن��ط��ق��ة ودفنهم  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��رت��ه 
�لتابعة  رمبو�شي”  م��ن��ط��ق��ة  يف 

للناحية.
�شنجار  قائمقام  لفت  جهته،  م��ن 
�إىل  ب��ر���س  ل��ف��ر�ن�����س  حم��م��ا خليل 
�كت�شاف  “مت  �الآن  ح��ت��ى  �أن����ه  �أن 
مناطق  يف  ج��م��اع��ي��ة  م��ق��ربة   37
�شنجار  ق�������ش���اء  م����ن  متفرقة” 

د�ع�س  تنظيم  من  ��شتعادته  منذ 
بيد   2015 �ل���ع���ام  يف  �الإره����اب����ي 

قو�ت �لب�شمركة �لكردية.
�ملا�شي،  �أكتوبر  �الأول  ت�شرين  ويف 
�أع����ل����ن����ت �ل�������ش���ل���ط���ات �ل���ع���ر�ق���ي���ة 
�ل���ق�������ش���اء بعد  �ل�������ش���ي���ط���رة ع���ل���ى 

�ن�شحاب �لب�شمركة منه.
“جميع  �أن  �إىل  خ��ل��ي��ل  و�أ������ش�����ار 
من  هم  �جلماعية  �ملقابر  �شحايا 
عدم  منتقد�  �الأيزيدي”،  �مل��ك��ون 
ت���ق���دمي �حل��ك��وم��ت��ن �الحت���ادي���ة 
لذوي  م�شاعدة  �أي  و�لكرد�شتانية 

�ل�شحايا.
وتعر �لقو�ت �لعر�قية با�شتمر�ر 
على مقابر جماعية بع�شها ي�شم 
�أعد�د� �شخمة من جثث �أ�شخا�س 
�الإرهابي  د�ع�س  تنظيم  �أعدمهم 
�ل��ذي ط��رد م��وؤخ��ر� من �آخ��ر بلدة 
�لذي  �لعر�ق  له يف  كانت خا�شعة 
2014 و�شيطر  �لعام  �جتاحه يف 
م�شاحة  ث���ل���ث  ي����ق����ارب  م����ا  ع���ل���ى 

�أر��شيه.
على  ع��ر  �أي���ام،  ع�شرة  نحو  وقبل 
م��ق��اب��ر ج��م��اع��ي��ة ع���دة ت�����ش��م “ما 
بالقرب  جثة   ”400 عن  يقل  ال 

وق����ال م��دي��ر �مل���رك���ز م���ات هنمان 
�نح�شار  م��دى  �إىل  ي�شري  ذل��ك  �إن 
د�ع�س  ل��ت��ن��ظ��ي��م  �مل�����ش��ل��ح  �ل���ع���م���ل 

�الإرهابي يف �لعر�ق.
وب��ل��غ ع���دد �ل��ه��ج��م��ات �ل��ت��ي �شنها 
�الأول  ت�����ش��ري��ن  يف  د�ع�����س  تنظيم 
برت�جع  ه��ج��وم��ا،   126 �أك��ت��وب��ر 
بالعدد  �مل���ئ���ة  يف   21،2 ن�����ش��ب��ت��ه 
�ليومي للهجمات من 6،6 خال 
 5،2 �إىل  �ملا�شية،  �ل�12  �الأ�شهر 
�أيلول �شبتمرب و4،1 يف  يوميا يف 

ت�شرين �الأول/�أكتوبر.
و�ن����خ����ف���������س �ل�����ع�����دد �الإج�����م�����ايل 
�لتنظيم  ه����ج����م����ات  ل�������ش���ح���اي���ا 
ت�شرين  يف   102 �إىل  �مل��ت��ط��رف 
ن�شبته  ب���رت�ج���ع  �أك���ت���وب���ر،  �الأول 
معدل  مع  مقارنة  �ملئة  يف   50،7
و75  �شبتمرب،  �أي��ل��ول  يف  �لقتلى 
�ل�12  �الأ�شهر  �ملئة مقارنة مع  يف 

�ملا�شية.
�أن ت�شرين �الأول  �لتقرير  و�أو�شح 
بالهجمات  يتعلق  ما  ويف  �أكتوبر، 
وعدد  د�ع�����س  تنظيم  �شنها  �ل��ت��ي 
�ل�����ش��ح��اي��ا ع��ل��ى ح���د �����ش����و�ء، هو 
�ل�����ش��ه��ر ذو �مل�����ش��ت��وى �الأدن�����ى منذ 

�لتي  ب��غ��د�د  �شمال  �حلويجة  م��ن 
����ش��ت��ع��ادت��ه��ا �ل���ق���و�ت �ل��ع��ر�ق��ي��ة يف 

بد�ية ت�شرين �الأول �أكتوبر.
�أغ�شط�س  �آب  م����ن  �ل����ر�ب����ع  ويف 
�لعثور  م�شوؤولون  �أع��ل��ن   2017
�أخ��رى ت�شم  على مقربة جماعية 
رفات 40 رجا �عدمهم �لتنظيم 
�إب�������ان   2015 ع�������ام  �مل����ت����ط����رف 

�شيطرته على �لرمادي.
�نتقامية  �أعماال  �لتنظيم  و�رتكب 
كانت  �ل���ت���ي  �مل���ن���اط���ق  م���روع���ة يف 
ت�شمنت  ل�����ش��ي��ط��رت��ه،  خ��ا���ش��ع��ة 

�عد�مات جماعية وقطع روؤو�س.
�لهجمات  ع��دد  ت��ر�ج��ع  ذل���ك،  �ىل 
�لتي ي�شنها تنظيم د�ع�س �الإرهابي 
ت�شرين  يف  ل��ه  م�شتوى  �أدن���ى  �إىل 
منذ  �ل����ع����ر�ق  يف  �أك���ت���وب���ر  �الأول 
“دولة  و�إع��ان��ه  للباد  �جتياحه 
�خلافة” يف حزير�ن يونيو �لعام 

2014، وفق ما �أفادت در��شة.
�ل�شحايا  ع��دد  ف���اإن  ذل���ك،  وبفعل 
�أي�شا،  م�شتوى  �أدن���ى  �إىل  ت��ر�ج��ع 
بح�شب تقرير ن�شره �م�س �الأربعاء 
م��رك��ز ج��اي��ن��ز ل��در����ش��ات �الإره����اب 

و�لتمرد.

ي�شمى  ما  و�إع���ان  �لتنظيم  ب��روز 
يونيو  ح������زي������ر�ن  يف  �خل�����اف�����ة 

.»2014
�ملا�شي  �الأ���ش��ب��وع  �ل���ع���ر�ق  و�أع���ل���ن 
ط�����رد ت��ن��ظ��ي��م د�ع���������س م����ن �آخ����ر 
�ل��ب��ل��د�ت �ل��ت��ي ك��ان��ت خ��ا���ش��ع��ة له 
�ل��ب��اد، بعد ث��اث �شنو�ت من  يف 
���ش��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى م���ا ي���ق���ارب ثلث 

م�شاحة �لعر�ق.
�لواليات  �أخ����ر، ط��ل��ب��ت  م��ن ج��ه��ة 
�مل���ت���ح���دة ت��خ�����ش��ي�����س ق�������ش���م من 
�المم  ب���رن���ام���ج  يف  م�����ش��اه��م��ت��ه��ا 
�مل�شيحين  �ىل  للتنمية  �مل��ت��ح��دة 
�ل��ع��ر�ق، بح�شب  و�الي��زي��دي��ن يف 
ما �أعلنت �شفرية �لواليات �ملتحدة 
نيكي  �ل����دول����ي����ة  �مل���ن���ظ���م���ة  ل�����دى 

هايلي.
و�أو�شحت هايلي علينا �ن ن�شمن 
بال�شكل  مت��وي��ل��ن��ا  ت��وزي��ع  ي��ت��م  �ن 
�الم���ث���ل، يف ب��ي��ان ن�����ش��ر �ث���ر لقاء 
م��ع �الم���ن �ل��ع��ام ل��امم �ملتحدة 

�نطونيو غوتريي�س.
وتابعت �ن �ملبادرة �المريكية بدفع 
دينية يف  �قليات  �ىل  �ك��رب  �أم���و�ل 
فتنظيم  ج�����د�  م���وؤ�ت���ي���ة  �ل����ع����ر�ق 

ونا�شطن  ب�����ارزي�����ن  م���ع���ار����ش���ن 
عري�شة  ع��ل��ى  ف�����ش��ائ��ل  ومم��ث��ل��ي 
يف  �مل����ج����ت����م����ع����ن  �ىل  م�����وج�����ه�����ة 
�لريا�س، تذكرهم بثو�بت �أ�شا�شية 

يف مقدمها رحيل �الأ�شد وزمرته.
�لوفد  �مل��وق��ع��ن، ع�شو  ب��ن  وم��ن 
�ل�����ش��اب��ق ج����ورج �شربة،  �مل��ف��او���س 
�ل���ذي �ع��ت��ذر �الث��ن��ن ع��ن ح�شور 
م��وؤمت��ر �ل��ري��ا���س، وه��و �ل��ذي ُيعد 
من �ملت�شددين يف ما يتعلق مب�شري 

�الأ�شد.
�ل�شرق  معهد  يف  �لباحثة  وتتوقع 
يخرج  �أن  ���ش��ل��ي��م  رن�����دة  �الأو�����ش����ط 
�جتماع �لريا�س بت�شكيل جمموعة 
�ملعار�شة  روؤي������ة  ع��ل��ى  و�الت����ف����اق 
�لنيابية  و�الن��ت��خ��اب��ات  ل��ل��د���ش��ت��ور 

حمور �ملباحثات �ملقبلة.
نقا�س  �أي  بر�س  لفر�ن�س  وت�شيف 
�الأ�شد  �أو  �ل�شيا�شي  �النتقال  حول 
�مل�شاألة  م��و���ش��ح��ة  و�رد�ً،  ي��ع��د  مل 
معار�شة  ب���اإي���ج���اد  ر�ه����ن����اً  ت��ت��ع��ل��ق 
�ل�شفقة  ع��ل��ى  ���ش��ت��و�ف��ق  م��ن��ا���ش��ب��ة 
باإي�شال  �ل�شعودية  تعهدت  بعدما 

هذه �ملجموعة �ىل جنيف.
لكن قيادين يف �ملعار�شة يوؤكدون 

�أن �لقبول باالأ�شد لي�س و�رد�ً.
�ملعار�س  �الئ��ت��اف  ع�شو  وي��ق��ول 
بر�س  ل���ف���ر�ن�������س  م��������روة  ه�������ش���ام 
�الئتاف هو �لكتلة �الأكرب �ملدعوة 
�ىل �لريا�س ومو�قفها من �الأ�شد 

مل تتغري.
وي��ج��زم م��ن ي��ر�ه��ن ع��ل��ى موؤمتر 
�الأ�شد  وج���ود  لي�شرعن  �ل��ري��ا���س 

و�هم.

�لرو�شي  وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  ورح���ب 
باال�شتقاالت،  الف�����روف  ���ش��ريغ��ي 
رحيل  ي�����ش��م��ح  �أن  �آم�������ل  وق��������ال: 
بتوحيد  �مل��ت��ط��رف��ن  �مل��ع��ار���ش��ن 

�ملعار�شة يف �شوريا.
وي�����ش��ري �ل��ق��ي��ادي �مل��ع��ار���س يحيى 
لفر�ن�س  ت�شريحات  يف  �لعري�شي 
هذ�  تتبنى  جم��م��وع��ات  �إىل  ب��ر���س 
مقرة  ثو�بت  لي�شت  لكنها  �لنمط 
من �ملعار�شة جمتمعة، م�شري� �إىل 
ت�شرتط  ال  �ل��ت��ي  مو�شكو  من�شة 

رحيل �الأ�شد عن �ل�شلطة.
“�أي  �أن  ع��ل��ى  �ل��ع��ري�����ش��ي  وي�����ش��دد 
ل�شغوطات  تخ�شع  �أن  تريد  جهة 
خيار�ت  متثل  ال  ب��االأ���ش��د  للقبول 

�لثورة وال �ل�شعب �ل�شوري.
وت��ز�م��ن��ت �ال���ش��ت��ق��االت م��ع توقيع 

•• الريا�س-اأ ف ب:

بد�أت قوى �ملعار�شة �ل�شورية �أم�س 
�جتماعا يف �لريا�س �شعيا لت�شكيل 
وفد  عنها  ينبثق  مفاو�شات  هيئة 
ج��دي��د �إىل حم���ادث���ات ج��ن��ي��ف، يف 
ومعار�شون  حم��ل��ل��ون  يفيد  وق���ت 
للقبول  مت�����ار������س  ����ش���غ���وط  ع�����ن 
�لرئي�س  م�شري  ت�شتثني  بت�شوية 

ب�شار �الأ�شد.
�شخ�شية   140 ن��ح��و  وي�������ش���ارك 
ميثلون مكونات �ملعار�شة �لرئي�شية 
يف �الجتماع �لذي بد�أ  بدعوة من 

وز�رة �خلارجية �ل�شعودية.
و����ش��ت��ه��ل وزي����ر �خل���ارج���ي���ة عادل 
فيها  �أك��د  بكلمة  �الجتماع  �جلبري 
�ن باده �شتقف �إىل جنب �ل�شعب 
دوماً  كانت  كما  �ل�شقيق  �ل�شوري 
�إىل  �لو�شول  لتحقيق تطلعاته يف 

حل عادل.
ت�شكيل  �ىل  �مل���ف���او����ش���ات  ت���ه���دف 
وف���د م��وح��د مي��ث��ل ه���ذه �ملعار�شة 
�شتبد�أ  �ل��ت��ي  جنيف  حم��ادث��ات  يف 
�المم  ب���رع���اي���ة  ن���وف���م���رب   28 يف 
�الجتماع  يف  وي�������ش���ارك  �مل���ت���ح���دة، 
�ملبعوث �الممي �ىل �شوريا �شتافان 

دي مي�شتور�.
�جتماع  �ن  م��ي�����ش��ت��ور�  دي  وق�����ال 
�لريا�س يهدف �ىل �إعادة حتريك 
م���ف���او����ش���ات ج���ن���ي���ف، م���ع���رب���ا عن 

تفاوؤله ... خ�شو�شا �الن.
وياأتي �للقاء يف وقت يعقد �لروؤ�شاء 
قمة  و�لرو�شي  و�الإي��ر�ين  �لرتكي 
غرب  بجنوب  �شوت�شي  منتجع  يف 

رو�شيا من �جل بحث ت�شوية بعيدة 
�أكر من  �أوقع  �المد للنز�ع �لذي 
ي�شهد  و�ل�����ذي  ق��ت��ي��ل  �ل����ف   330
�ملتتالية  �خل�����ش��ائ��ر  م���ع  م��ن��ع��ط��ف��ا 

لتنظيم د�ع�س.
ولطاملا �شكل م�شري �الأ�شد �لعقبة 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة �ل��ت��ي ����ش��ط��دم��ت بها 
جوالت �ملفاو�شات كافة، مع رف�س 
�ملو�شوع  ن��ق��ا���س  �مل��ط��ل��ق  دم�����ش��ق 

و�إطالة �أمد نظام ب�شار �الأ�شد.
ك��م��ا ���ش��ارع��ت ���ش��خ�����ش��ي��ات �أخ����رى 
با�شم  �ل��ر���ش��م��ي  �مل��ت��ح��دث  ب��ي��ن��ه��ا 
�لهيئة ريا�س نع�شان �آغا و�ملتحدث 
�لر�شمي با�شم �لوفد �شامل �مل�شلط 
�ل����وف����د  ع�������ش���و  �ىل  ب����اال�����ش����اف����ة 
�ملفاو�س �شهري �الأتا�شي �ىل �عان 

��شتقاالتهم تباعاً.
�لعليا  �ل��ه��ي��ئ��ة  يف  ق���ي���ادي  وي���ق���ول 
ل��ل��م��ف��او���ش��ات ه���و م���ن �ل���ذي���ن مت 
لفر�ن�س  �ل��دع��وة  م��ن  ��شتثناوؤهم 
بر�س، مف�شًا عدم ذكر ��شمه “مت 
تعار�س  ع��دة  �شخ�شيات  ��شتبعاد 
م�شتقبل  يف  �الأ�����ش����د  ب���ق���اء  ك���ل���ي���اً 

�شوريا«.
�ل�شعودية  “مو�فقة  وي�����ش��ي��ف 
�ل�شخ�شيات  ه���ذه  ����ش��ت��ب��ع��اد  ع��ل��ى 
لل�شغوط  خ�شوعها  ع��ل��ى  ي��وؤ���ش��ر 
دعمها  “رغم  م�شيفاً  �لرو�شية”، 
�ليوم  لديها  لكن  �ل�شورية  للثورة 
و�لواليات  رو���ش��ي��ا  م��ع  م�شاحلها 
�شريعاً  ح�����ًا  وت����ري����د  �مل����ت����ح����دة  

للق�شية �ل�شورية«.
وبا�شتثناء حجاب �لذي تلقى وفق 
للم�شاركة  دع��وة  معار�شة  م�شادر 
�الأع�شاء  بقية  يدع  �ملوؤمتر، مل  يف 
�أ�شا�شاً  ��شتقاالتهم  �أعلنو�  �لذين 
للم�شاركة، �إذ مل تتم ت�شميتهم من 

قبل �لكتل �ملن�شوين يف �شفوفها.

و�حد وموحد ومبرجعية و�حدة«.
��شتبقت �شخ�شيات معار�شة بارزة 
باعان  �لريا�س  موؤمتر  �نطاق 
�لعليا  �ل��ه��ي��ئ��ة  م����ن  ����ش��ت��ق��ال��ت��ه��ا 
للمفاو�شات، ويف مقدمها من�شقها 
�ل����ع����ام ري����ا�����س ح���ج���اب �ل������ذي مل 
يحدد �الأ�شباب �ملبا�شرة ال�شتقالته 
�أمام  جهده  ب����ذل  �إن��������ه  قال  لكنه 
�لثورة  �ش������قف  خف�س  حم���اوالت 

يف  �ل�شيا�شية  �لهيئة  ع�شو  يقول 
�أبرز  �ملعار�س،  �ل�شوري  �الئتاف 
ت�����ش��ك��ي��ات �مل��ع��ار���ش��ة يف �خل����ارج، 
هادي �لبحرة لوكالة فر�ن�س بر�س 
�ىل  للتو�شل  �ليوم  جهود  “تبذل 
ت��و�ف��ق��ات ب��ن ك��اف��ة ق���وى �لثورة 
وباقي  �ملدنية  و�لقوى  و�ملعار�شة 
و�مل�شتقلن  �ل�شيا�شية  �لتنظيمات 
للتو�شل �إىل ت�شكيل وفد مفاو�س 

�ملعار�شة  به  مت�شكت  فيما  �أ�شا�شاً 
كمقدمة لانتقال �ل�شيا�شي.

�لنظام  ي��ح��ق��ق  �ل����ذي  �ل��وق��ت  ويف 
�نت�شار�ت ميد�نية بارزة على  فيه 
ح�شاب �لف�شائل �ملعار�شة وكذلك 
ب�شل�شلة  مني  �ل��ذي  د�ع�س  تنظيم 
يقول  �شوريا،  يف  متاحقة  هز�ئم 
�خل���رب�ء �ن ال ح��ل �م��ام �ملعار�شة 

�شوى توحيد �شفوفها.

اأدنى م�ضتوى لهجمات اجلهاديني يف العراق منذ 2014

العثور على مقربة جماعية جديدة غرب املو�ضل 

مي�ضتورا: االجتماع يهدف اإىل اإعادة حتريك مفاو�ضات جنيف

قوى املعار�ضة ال�ضورية تبداأ اجتماعها يف الريا�س

منانغاغوا يف الطريق اإىل زميبابوي لتويل ال�ضلطة 
•• هراري-اأ ف ب:

غد�ة ��شتقالة �لرئي�س روبرت موغابي 
 ،1980 م���ن���ذ  �حل����ك����م  ت������وىل  �ل�������ذي 
دخ��ل��ت زمي��ب��اب��وي حقبة ج��دي��دة �م�س 
�الأرب����ع����اء م���ع �ل���ع���ودة �مل��ن��ت��ظ��رة خال 
�ل�شابق  �مل��ع��ل��ن ون��ائ��ب��ه  �ل��ن��ه��ار خل��ل��ف��ه 
�شين�شب  �ل���ذي  منانغاغو�  �مي��ر���ش��ون 
رئ��ي�����ش��ا �جل��م��ع��ة �مل��ق��ب��ل��ة. و�ك����د رئي�س 
منانغاغو�  �أن  مودند�  جاكوب  �لربملان 
رئي�شا  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �ل��ي��م��ن  ����ش���ي���وؤدي 

�لباد  �ل�شابق، غادر  �لرئي�س  نائب  للباد يف حفل تن�شب �جلمعة. وكان 
الأ�شباب �منية بعد �إقالته يف �ل�شاد�س من ت�شرين �لثاين نوفمرب، و�تيحت 
فقد  لانتقام.  �لفر�شة  �ل�شلب،  لطبعه  “�لتم�شاح”  �مللقب  �لرجل  لهذ� 
منانغاغو�، �حد �ركان �لنظام، حظوته لدى روبرت موغابي �لبالغ �لثالثة 
و�لت�شعن من �لعمر النه كان يقطع �لطريق �مام زوجته غر�ي�س موغابي 

خلافة زوجها علما �نها ال حتظى ب�شعبية.
و�خفق موغابي، �ملخطط �لبارع، هذه �ملرة يف �حت�شاب خطوته. فباإقد�مه 

على عزل نائبه، ت�شبب ب�شقوط نظامه يف نهاية �ملطاف.
وبتاأثري من �ل�شغط �مل�شرتك للجي�س �لذي �شيطر على �لباد، ليل 14 
�ملت�شبث  موغابي  ��شطر  وحزبه،  و�ل�شارع  نوفمرب،  �لثاين  ت�شرين   15  -

باحلكم، لا�شت�شام و�لتخلي عن زمام �حلكم.
فخال جل�شة ��شتثنائية للربملان �لثاثاء �أعلنت ��شتقالة موغابي.

�أو�شاط  و�ث���ار �ل��ق��ر�ر ف��رح��ا ع��ارم��ا يف 
�ل�شعب ليحل حمل �لكاآبة �لتي �شببتها 
�الزم������ة �الق��ت�����ش��ادي��ة �مل�����ش��ت��م��رة منذ 

�شنو�ت، وت�شلط �لنظام.
ويف ت�شريح لوكالة فر�ن�س بر�س، قال 
“�أ�شعر  �لكهربائي  �لعامل  تيم  د�مني 
�أين بخري. �م�شينا حياة �شعبة عندما 
�ملدر�شة،  �ىل  ت��ذه��ب  �حل���ك���م.  يف  ك���ان 
حت�����ش��ل ع��ل��ى ���ش��ه��ادة، ل��ك��ن��ك يف نهاية 
�المر ت�شطر �ىل بيع بطاقات �لهاتف 
�ل��ه��دف �الول  �ل�������ش���ارع«. و���ش��ي��ك��ون  يف 
% من  خللف روبرت موغابي �إنعا�س �الإقت�شاد �ملتدهور، حيث يو�جه 90 
�لنا�س �لبطالة. ومن �ملنتظر و�شول �مير�شون منانغاغو� �ىل قاعدة مانيام 
�جلوية يف ه��ر�ري، كما قالت جمموعة زد.بي.�شي. وتوجه عدد كبري من 
�حلافات منت�شف �لنهار ال�شتقباله، وفق مر��شلي فر�ن�س بر�س. و�ختري 
�مل�شوؤول �لثاين �ل�شابق يف �لنظام، �الحد، رئي�شا للحزب �حلاكم، ز�نو-بي 

�ف، ومر�شحا لانتخابات �لرئا�شية يف 2018، خلفا لروبرت موغابي.
ل��ك��ن �ل���ت���ن���اوب ع��ل��ى ر�أ�������س �ل�����ش��ل��ط��ة “ال ي��ع��ن��ي ب���ال�������ش���رورة م���زي���د� من 
جمموعة  م���ن  دي��ب��ان��ي��و  ري���ن���ال���دو  �مل��ح��ل��ل  ق����ال  ك��م��ا  �لدميوقر�طية”، 

“�نرتنا�شونال كر�يزي�س غروب” للدر��شات و�لبحوث.
وي��ع��رف �ل��ن��ا���س ه���ذ� مت���ام �مل��ع��رف��ة. و�أع����رب رج���ل �الأع���م���ال �لزميبابوي 
“��شكك يف �ن نحرز تقدما، طاملا �ن  مونيار�دزي �شيوتا عن قلقه بالقول 

عنا�شر من حزب ز�نو-بي �ف، ما ز�لو� يف �حلكم«.

بكني تندد بالعقوبات الأمريكية على �ضركاتها 
•• بكني-اأ ف ب:

عربت �ل�شن �م�س عن رف�شها �لعقوبات �جلديدة �لتي فر�شتها و��شنطن 
على �شركات �شينية تتعامل جتاريا مع كوريا �ل�شمالية، فيما حتث �لواليات 

�ملتحدة بكن على تكثيف �شغوطها على بيونغ يانغ.
وقال لو كانغ �لناطق با�شم �خلارجية �ل�شينية “نحن نرف�س �ن يعتمد �ي 
بلد عقوبات �أحادية �جلانب ترتكز على �أ�شا�س قو�نينه �خلا�شة” موؤكد� يف 

�لوقت نف�شه �ن بكن “تطبق بدقة” �لعقوبات �لدولية �شد بيونغ يانغ.
جديدة  عقوبات  �ل��ث��اث��اء  �الأول  �م�����س  فر�شت  �ملتحدة  �ل��والي��ات  وك��ان��ت 
حمددة على 13 �شركة وكيانا كوريا �شماليا و�شينيا وخ�شو�شا يف قطاعي 
�لنقل �لبحري و�لتجارة لتكثيف �ل�شغوط على �لطموحات �لنووية لكوريا 
�ل�شمالية. و�شنف �لرئي�س دونالد تر�مب جمدد� �الثنن كوريا �ل�شمالية 
“دولة ر�عية لاإرهاب” متعهد� فر�س مزيد من �لعقوبات لعزل نظام كيم 
منوت�شن  �شتيفن  �خلز�نة  وزي��ر  و�علن  �لتفاو�س.  �ىل  ودفعه  �ون  جونغ 
ت�شتهدف خ�شو�شا  �لثاثاء  �الأول  �م�س  �قرت  �لتي  �لعقوبات  �ن  بيان  يف 
“تتعامل جتاريا مع كوريا �ل�شمالية مببالغ تقدر مبئات ماين  �شركات 
�ل��دوالر�ت«. وت�شمل �لعقوبات �ربع �شركات �شينية لا�شتري�د و�لت�شدير 
�إ�شافة �ىل �ملالك �ل�شيني الحد�ها. وهذه �ل�شركات متخ�ش�شة يف ��شتري�د 
�الليات  �ىل  ��شافة  غيارها  وقطع  �ملحمولة  �لكمبيوتر  �جهزة  وت�شدير 
�لتي تعمل مبحركات �و منتجات مرتبطة باملفاعات �لنووية، وفق وز�رة 
�خلز�نة. ويف �جلانب �لكوري �ل�شمايل، ت�شتهدف �لعقوبات �جلديدة �إد�ر�ت 
ووكاالت و�شركات تعمل يف �لنقل �لبحري. وقد �شملت ع�شرين �شفينة ترفع 
�لنظام  ��شرت�تيجيات  يف  بامل�شاركة  خ�شو�شا  متهمة  �ل�شمالية  كوريا  علم 

لاإفات من �لعقوبات �لتي فر�شها جمل�س �المن �لدويل.

حب�س 29 م�ضريا بتهمة التخابر مع تركيا 
 •• القاهرة-اأ ف ب:

15 يوما �حتياطيا على ذمة  29 م�شريا  قرر �لنائب �لعام �مل�شري �م�س حب�س 
�لتحقيق يف �تهامات بالتخابر مع تركيا و�الن�شمام جلماعة �إرهابية، بح�شب بيان 
�لدولة  �أمن  نيابة  �أن  نبيل �شادق  �لعام  �لنائب  و�أو�شح  �شادر عن مكتبه.  ر�شمي 
“يف ما ر�شدته �ملخابر�ت �لعامة من �تفاق عنا�شر من  �لعليا با�شرت حتقيقاتها 
�أجهزة �المن و�ال�شتخبار�ت �لرتكية مع عنا�شر من تنظيم �الخو�ن �لدويل على 
و�شع خمطط ي�شتهدف ��شتياء جماعة �الخو�ن �الإرهابية على �ل�شلطة يف م�شر 
عن طريق �رباك �النظمة �لقائمة يف موؤ�ش�شات �لدولة �مل�شرية بغية ��شقاطها«. 
و��شاف �لبيان �ن �ملتهمن قامو� ب “مترير �ملكاملات �لدولية عرب �شبكة �ملعلومات 
�لدولية �النرتنت با�شتخد�م خو�دم يف دولة تركيا متكنهم من مر�قبة وت�شجيل 
تلك �ملكاملات لر�شد �الو�شاع �ل�شلبية و�اليجابية د�خل �لباد و�آر�ء فئات �ملجتمع 
�ملختلفة فيها وجمع �ملعلومات عن مو�قفهم من تلك �الو�شاع باال�شتعانة بالعديد 
م��ن �ع�شاء تنظيم �الخ���و�ن و�خ��ري��ن م��اأج��وري��ن د�خ��ل �ل��ب��اد وخ��ارج��ه��ا«. وقال 
�ن�شاء  على  يقوم  �عامي  حم��ور  هو  للمخطط  �لثاين  “�ملحور  �إن  �لعام  �لنائب 
كيانات ومنابر �عامية تبث من �خلارج تعمد �ىل توظيف كل ما ي�شل �ليها من 
معلومات وبيانات ال�شطناع �خبار و��شاعات كاذبة لتاأليب �لر�أي �لعام �شد موؤ�ش�شات 
“�لتحريات �لتي �أجرتها �ملخابر�ت �لعامة تو�شلت �إىل  �أن  �لدولة«. وتابع �لبيان 
�أن عملية مترير �ملكاملات غري �ل�شرعية عرب �النرتنت كانت تتم مبقابل مادي و�ن 
تاأ�شي�س  ��شتخدمت يف  �مل�شروع  �لن�شاط غري  �لتي مت حت�شليها من هذ�  �الأم��و�ل 
�لكيانات �العامية” كما مت �مد�د �ملخابر�ت �لرتكية باملعلومات �لتي مت �حل�شول 
عليها من خال �لتن�شت على �ملكاملات �لدولية ال�شتغالها يف جتنيد عنا�شر د�خل 
�لباد الإرتكاب �عمال عد�ئية بها. و�أو�شح �لبيان �نه متت مد�همة منازل �ملتهمن 
و�لعديد من �ملقار �لتي كانو� ي�شتخدمونها حيث مت �شبط �أعد�د من �جهزة مترير 
ومتناهية  �شغرية  وت�شجيل  ت�شوير  �الت  منها  جت�ش�س  و�أجهزة  �لدولية  �ملكاملات 

�ل�شغر.
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 2017/194 
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �شفقت ح�شن خالد ح�شن باك�شتان �جلن�شية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته يف / �شالون فيجي للحاقة 211329  �ىل �ل�شيد/ حممد 
علي �ليكال كاتايل �ليكال ، �لهند �جلن�شية - تعديات �خرى : - مت تغيري وكل �خلدمات 

�ل�شابق بوكيل خدمات جديد. 
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب الكاتب العدل بال�سناعية 5
بلدية ال�سارقة    

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 1950

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ ح�شن عبد �هلل حممد عبد�لرحمن �حلمادي ، �إمار�تي  �جلن�شية 
بابي  رجي�س  جيفا  �ل�شيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�خلالدية  طريق   / �مل�شماة  �لرخ�شة  يف  وذلك   ، �جلن�شية  هندي   - كوجنا�شن  جيفاروجي�س 
د�ئرة  �ل�شادرة من   )551630( رقم  رخ�شة  �ل�شارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ش�شت   - �لفنية  للمقاوالت 
�لتنمية �القت�شادية بال�شارقة  تعديات �خرى : مت تغيري �ل�شكل �لقانوين لل�شركة من موؤ�ش�شة 

فردية �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعن من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1955
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ هاريف ماين كونهي ، هندي  �جلن�شية يرغب يف �لبيع 
لتجارة  زعبيل  ��شو�ء   / �مل�شماة  �لرخ�شة  يف    %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل 
�يكور�ت  نا�شر  نوفل  لل�شيد/  وذلك   )535039( رخ�شة  مبوجب   - �لكهربائية  �الجهزة 

فااليل �يكور�ت فا - هندي �جلن�شية  تعديات �خرى :- ال يوجد. 
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 1957

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ فهد حممد غلوم عبد�هلل ، �إمار�تي  �جلن�شية 
حممد  �ل�شيد/  �ىل    %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�يام  )كافترييا  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  �إمار�تي   - �المريي  حممد  �شريف  خالد 
زمان( تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )730197( �ل�شادرة من د�ئرة 

�لتنمية �القت�شادية بال�شارقة. 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمابن�س 
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العان للعلم و�نه �شوف يتم 
��شبوعن من تاريخ هذ� �العان فمن  �ليه بعد  �مل�شار  �لت�شديق  على �الجر�ء 
لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 1956

�لبيع  �ردين  �جلن�شية يرغب يف  �لباي�س  �ل�شيد/ في�شل خليل �حمد  بان  ليكن معلوما للجميع 
و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد معروف �لعره بر�زيلي �جلن�شية 
مبوجب  �ل�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  �العتماد(  د�ر  ماركت  )�شوبر  با�شم  �ملهنية  �لرخ�شة  يف  وذلك   ،

رخ�شة جتارية رقم )750718(  مت تغيري وكيل �خلدمات 
مت تغيري �ال�شم �لتجاري من �شوبر ماركت د�ر �العتماد �ىل �شوبر ماركت د�ر �لتوفري 

وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعن من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 1958

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ علي كوتييل مكاري �وين - هندي  �جلن�شية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيد/ �نور علوي بوتايل 
�لبهار�ت (  �لنجاح لتجارة  �مل�شماة / طريق  علوي - هندي �جلن�شية وذلك يف �لرخ�شة 

تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )719573( 
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
الدعوى رقم 266 ل�سنة  2017

 لدى حمكمة ابوظبي االبتدائية - عمايل كلي 
�ملرفوعة  من / �من �ل�شحات عطيه �لعزب 

�شد : �شركة �بوظبي لاطار�ت - ذ م م 
�ملدعي عليه/ �شركة �بوظبي لاطار�ت - ذ م م  مدعو للح�شور �و بو��شطة وكيل 
�ل�شاعة 10 �شباحا يوم �لثاثاء  �ملقرر عقده  معتمد الجتماع �خلربة �حل�شابية 
�ملو�فق 2017/11/28 وذلك مبقر �خلبري �لكائن باأبوظبي �شارع ليو� - بناية ورثة 
�ل�شاد�س  �لطابق   -  )29 رقم  بناية  �شابقا   ADNIF )بناية  �شليم  بن  �شلطان 

م�شطحبن معكم كافة �مل�شتند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها للخبري 
عبد اللطيف �سامل 
اخلبري احل�سابي املنتدب    

اإعالن بالن�سر 
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

 اعالن ن�سرا        
�إىل �ملدعي عليه /�لتفا�شيل للعناية باالظافر  

عبد�لرحيم  حممد  �ملدعي/  �أن  حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها 
تنفيذ   2017/113 بالرقم  �يجارية  دعوى  �شدكم  �أقام  قد   - �لنقبي 
فيقت�شي  فكان  ببلدية مدينة خور  �اليجارية  �ملنازعات  لدى جلنة ف�س 
�حلكم  تنفيذ  �أو  طلباتكم  لتقدمي  عنكم  وكيا  �أو  �شخ�شيا  ح�شوركم 
�ل�شادر يف مدة 15 يوم من تاريخ �الإعان . ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور 
�أو عدم �إر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فاإن �للجنة �شوف تقوم بنظر 

�لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات االيجارية 
قلم التنفيذ 

 االمارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1927  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-روبريت ويامي �شاندلري  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ �شركة كورودك�س �لتجارية - ذ م م وميثله / علي حممد علي �لد�يل 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها  1- مطالبة �ملدعي عليه �الول مببلغ  -  قد 
512.043 درهم  2- مطالبة �ملدعي عليه �لثاين مببلغ 221.322 درهم و�لر�شوم 
�لقانونية.   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س   و�مل�شروفات و�التعاب و�لفائدة 
فاأنت  ل��ذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة     2017/12/14 �مل��و�ف��ق  
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/568  عقاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد نور �حلق حممد �حلق ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته مالك 
/ �شانايل هولدينجز - م م ح  )منطقة حرة �لفجرية(  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�أقام  �ل�شبيعي   قد  /�أم��ل عمري  �أبالعا وميثله  �شلطان  �ملدعي/ حممد بن مانع بن 
مببلغ  عليهما  �ملدعي  و�ل���ز�م  �التفاقية  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
�لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �الخال  وقدره )31.000.000 درهم( و�لفائدة 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�لتعوي�س مببلغ وقدره )20.000.000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء   �ملو�فق  2017/11/28  �ل�شاعة 
9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2308 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- �نفينيتي لوجي�شتيك�س - م م ح 2- تلفورد جو�شيف موري�س - جمهويل 
حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/9/18  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاه ل�شالح/�شركة جلف وورلد و�يد بيريجنز - ذ م م وميثلها/ جوبا مني�س فور�  
باحلكم جلل�شة �ليوم  - بالز�م �ملدعي عليها بالت�شامن و�لتكافل بان يرد� للمدعية قيمة 
�ل�شيك مو�شوع �لدعوى �لبالغ قدره 130.851.79 درهم )مائة وثاثون �لف وثمامنائة 
وو�حد وخم�شون درهم وت�شعة و�شبعون فل�شا( و�لفائدة �لتاأخريية عنه بو�قع 9% �شنويا 
بالر�شوم  �لز�مهما  مع  �لتام  �ل�شد�د  وحتى   2013/3/5 يف  �ال�شتحقاق  تاريخ  من  �عتبار� 
و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابا 
�لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم  �ليوم  لا�شتئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/4528  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  ���س   - �لعامة  للمقاوالت  دمل��ا  م��ب��اين  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/ ه�شام عبد�ملغني حممد  �ن طالب  جمهول حمل �القامة مبا 
�بر�هيم -   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )83668( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة. باال�شافة �ىل مبلغ 6057 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1664   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1- عادل حممد �شليمان ح�شبان 2- �ور ويز للطباعة وتخلي�س 
�ملعامات - �س ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�الن مي�شايل 
�بر�هيم   / وميثله  كافيه  هور�يزن  �شركة  مدير  وب�شفته  ب�شخ�شه   - درو�شي 
مو�شى على مر�د �لبلو�شي -  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )238894( درهم بالت�شامن - �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  بحقك يف 

هذ� �العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 يف  الدعوى 2017/1254 جتاري كلي 

1- �ملدعي : بنك �الإمار�ت لا�شتثمار 
2- �ملدعي عليها : �شركة دبي للتاأمن - �س م ع 

3- �خل�شم �ملدخل : �شركة ندهي جيمز  م د م �س - �شركة منطقة حرة - دبي مركز دبي لل�شلع 
�ملتعددة  - �ىل / �شركة ندهي جيمز - م د م �س - دبي - مركز دبي لل�شلع �ملتعددة )ب�شفتكم �خل�شم 
�ملدخل(  - باال�شارة �ىل �لدعوى �عاه وب�شفتنا �خلبري �لتاأميني �ملكلف من قبل �ملحكمة نرجو 
تكرمكم بح�شور �جتماع �خلربة �لتاأمينية عقده بتاريخ �الثنن �ملو�فق 4 دي�شمرب 2017 يف متام 
�ل�شاعة �حلادية ع�شرة  و�لن�شف �شباحا )11.30 �س ( مبكتب �خلبري بالقرهود  - بناية بو�شقر 
- جو�ر حمطة ميرتو جي جي كو - مكتب رقم 206 - و�حل�شور بو��شطة وكيل قانوين للرد على 

الئحة �لدعوى و��شتام �مل�شتند�ت �ملقدمة من �خل�شوم و/�أو لتقدمي ما ترغبون يف تقدميها

حممد مو�ضى ال�ضواهني 
اخلبري التاأميني املكلف - قيد رقم 142 
تليفون : 6669449  052 

مذكرة اإعالن
 اخل�سم املدخل بالن�سر 
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    بالدعوى رقم 2017/5573 جزائي نيابة بني يا�س  

�مل�شكو يف حقها / �شيفي ملهيم �ز�ر 
 / موؤ�ش�شة   / فيها  و�ل�شاكية  �ع��اه  بالق�شية  خبري�ح�شابي  �نتد�بنا  مت  �أن��ه  علما  نحيطكم 
�ملقرر  �خل��ربة  �جتماع  بح�شور  قانونا  ميثلكم  من  �و  مكلفن  فانتم  وعليه   - هومز   بيرت 
عقده يوم  �الأحد  �ملو�فق 2017/12/3  �ل�شاعة �لو�حدة و�لن�شف ظهر� وذلك مبكتب �خلبري 
م�شبغة  �على   - �لكربى  �ملحات  خلف  بناية  ثالث   - باخلالدية  �لكائن  �ملنتدب  �حل�شابي 
�لتاأمل - ميز�نن 02 - يرجى �حل�شور باملوعد و�ملكان �ملحددين و�إح�شار �مل�شتند�ت �ملوؤيدة 
لدفاعكم بالدعوى على �ن تكون �مل�شتند�ت مرتبة ومرتجمة للغة �لعربية و�إح�شار �الأ�شول 
لاطاع عليها - علما باأنه يف حال تخلفكم عن �حل�شور فان �خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا 

لل�شاحيات �ملخولة لها قانونا.  لا�شتف�شار �الت�شال ب: 02/6331500
   اخلبري املنتدب 
حممد عبد الرحمن  املرزوقي       

 اإعالن للح�سور اأمام اخلربة
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 يف  الق�سية رقم 2017/2264 ت ج ال�سارقة 

�ملرفوعة من �لبنك �لعربي �ملتحد �شد عبد�هلل علي عبد�هلل �أحمد �حلوطي 
وحيث �نه وقد مت ندب �خلبري/ ح�شن �لها�شمي يف �لدعوى �عاه،  وعليه �ل�شيد/ 
عبد�هلل علي عبد�هلل �أحمد �حلوطي - وذلك حل�شور �جتماع �خلربة يوم �لثاثاء 
27 نوفمرب 2017 يف متام �ل�شاعة 5.45 م�شاء مبكتبنا بدبي بردبي �شارع خالد بن 
�لوليد  بجانب �لقن�شلية �مل�شرية  بناية لوتاه  بنف�س �لبناية متجر بر�ند فور 
لي�س �لطابق �لثالث  مكتب رقم 308 ،   �لرجاء �حل�شور يف �ملوعد �ملحدد وتقدمي 
ما لديكم من م�شتند�ت ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور فاأن �خلربة �شوف تعد 

تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتند�ت.
اخلبري امل�سريف واحل�سابي 
ح�سني �سامل الها�سمي             

 دعوة اجتماع اخلربة
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  يف الدعوى  رقم  2017/474  عقاري كلي      
�ملدعي عليه / حممود ر�شا عزيز �له عزيزي تر�شيزى 

�لعنو�ن : 
�شاحب  �ملخت�س  �لهند�شي  �خلبري  بندب   ، �البتد�ئية  دبي  حمكمة  قر�ر  على  بناء   
�لدور من �ملقيدين بجدول خرب�ء �ملحكمة ، يرجى من �الطر�ف �ملذكورة �حل�شور 
الجتماع �خلربة يوم  �لثاثاء  �ملو�فق 2017/11/28 �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا )9.00( 
يف غرفة �الجتماعات رقم 4 - �لطابق �لثاين - �ملبنى -B- د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
- قرية �العمال - بجانب دو�ر �ل�شاعة - يرجى من �الطر�ف تزويد �خلبري مبذكرة 

�شارحة مع حافظة م�شتند�ت.  
ماحظة : �شيتم معاينة �لعقار بعد �الجتماع نفي �ليوم. 

 اخلبري املهند�س / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653

 Email: ghafan69@gamail.com 

 اإعالن بالن�سر الجتماع خربة
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 يف الدعوى  رقم  2017/2700 جتاري جزئي  

�ملدعي :  �ميك�س )�ل�شرق �الأو�شط( - �س م ب - فرع دبي 
�ملدعي عيه :  بر�بها كار �ن بامبان بو�شاكادكا رميبو فا الب 

دبي  و�ملعن من قبل حمكمة   ، �لهادي  : عقيل حممد هادي ح�شن  �لدكتور  "يعلن �خلبري 
�البتد�ئية خبري� يف �لدعوى رقم 2017/2700 جتاري جزئي ، و�ملقامة من �ملدعي/ �ميك�س 
)�ل�شرق �الأو�شط( - �س م ب - فرع دبي - وتنفيذ� للمهمة فان �ملدعي عليه /  بر�بها كار �ن 
بامبان بو�شاكادكا رميبو فا الب - مدعو حل�شور �جتماع �خلربة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد ، و�ملقرر عقده يوم �لثاثاء  �ملو�فق 2017/12/5 م يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة  �شباحا  
- مبقر مكتب �خلبري �لكائن يف ديرة - بور�شعيد - بناية �لو�شل بزن�س �شنرت - بجو�ر �شركة 
�ملاحة �لعربية  - �لطابق �لتا�شع - مكتب رقم ) 902( - لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�شور 

يف �ملوعد �ملحدد �عاه " 
مكتب اخلبري    
د - عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

دعوة حل�سور 
اجتماع اخلربة احل�سابية  
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    يف الدعوى رقم 2017/2970 جتاري جزئي    

�ملعلن �ليه : �ملدعي عليها / بيو ون للتجهيز�ت �لطبية 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة العمال �خلربة �ملح�شابية يف �لدعوى 
�مل��و�ف��ق 2017/11/29  وذل���ك يف مت��ام �خلام�شة  ي��وم �الرب��ع��اء  �ع���اه فقد ح��ددن��ا 
وذلك مبكتبنا  �ملحا�شبية  للخربة  �الول  �الجتماع  لعقد  - موعد�  و�لن�شف ع�شر� 
�لكائن دبي- بر دبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد بالقرب من حمطة مرتو �ملركز �ملايل برج  
 04-3589996 رق��م   هاتف  و�لع�شرون-  �ل��ر�ب��ع  �لطابق    2403 رق��م  مكتب  �لعطار 
وفاك�س 3589966-04 �س ب 91153 دبي- لذ� يطلب ح�شوركم �و من ميثلكم قانونا 

حل�شور �الجتماع �ملذكور مع �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة بالدعوى.
 i2an م�شعل �لزرعوين للمحا�شبة �لقانونية- ع�شو يف

�خلبري �ملحا�شبي : د. م�شعل عبد�هلل �لزرعوين

   دعوة حل�سور االجتماع االول
للخربة املحا�سبية
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 اخطار دفع بالن�سر

يف الق�سية التنفيذية رقم 2017/1032 
 ، �حلمادي  ر��شد  يو�شف  ح�شن  �أحمد  ملالكها  فردية  موؤ�ش�شة   - �لبناء  ملقاوالت  �حلا�شر   / عليه  �ملحكوم  �ىل 
�جلن�شية : �لعنو�ن : �الإم��ار�ت ر�أ���س �خليمة دفان ر�أ���س �خليمة - �شارع �خلور - بناية بنك �بوظبي �لوطني 
- �لكائنة بالكورني�س - مكتب - 204 0556066859   - �لهاتف �ملتحرك : 9710504886331+  - ليكن معلوما 
لديك بان حمكمة ر��س �خليمة قد ��شدرت بحقك حكما يف ق�شية )50/2017( منازعات �يجارية ، بالز�مك 

بدفع مبلغ وقدره 80500.00 درهم �شاما �لر�شوم و�مل�شاريف  
�حلكمة  بيت   - �ل�شويدي  عي�شى  حممد   / �ملحامي  بوكالة   - للعقار�ت  �لوطنية  �بوظبي  �شركة   : له  �ملحكوم 
للمحاماة  ، �جلن�شية :      ، �لعنو�ن : �الإم��ار�ت ر�أ�س �خليمة مقابل وز�رة �لعمل - بناية �ل�شام�شي - �لطابق 
�لثاين -   �لهاتف �ملتحرك : 9710553492665+     ومبا �ن �ملحكوم له �عاه قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
و�شجل بالرقم �مل�شار �عاه.  ماحظات : مت �حت�شاب �الجرة باملثل حتى تاريخ 2017/7/19 - ي�شتحق من هذ� 
�ملبلغ 1500 درهم ر�شم �حت�شاب �الجرة باملثل  - فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاه خال مدة 15 
يوم من تاريخ �ليوم �لتايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �الجر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم، و�لر�شوم �ملرتتبة عليك.
رئي�س ق�سم التنفيذ

        حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية
يف الق�سية  رقم )2017/6398( م�ستعجل 

�ىل �ملدعى عليها / �شركة �أر �أي كيو للمقاوالت - ذ م م 
حيث �ن �ملدعي / �شامل عبيد �شامل عبيد �ل�شويدي - �إمار�تي �جلن�شية 

قد �قام عليك �لدعوى �ملذكورة رقمها �أعاه لدى هذه �ملحكمة ، ويطالبك فيها بتعين خبري هند�شي تكون 
�ملدعي  �رتكبتها  �لتي  �لتعديات  و�ثبات حالة  ملعاينتها  �لدعوى  �ملبينة بائحة  �الأر�س  �ىل  �النتقال  مهمته 
عليها وبيان �ال�شر�ر �لتي �أ�شابت �ملدعي من جر�ء تعدي �ملدعي عليها على �الر�س �ململوكة له وقيمة هذه 

�ال�شر�ر ، باال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
لذلك يقت�شي ح�شورك �مام هذه �ملحكمة )د�ئرة �الأمور �مل�شتعجلة( يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف  من 
�شباح يوم 2017/11/29 ،  وذلك لاجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن 

�حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة : د�هر و�ملرزوقي لنقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �خلفيفة و�لثقيلة 
- �س ذ م م - رقم �لرخ�شة : 591789  �لعنو�ن : مكتب رقم )408( ملك عبد�هلل 
ح�شن حممد �ل علي - دير - �ملرر - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شئولية حمدودة 
�القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن    1005826 : �لتجاري  بال�شجل  �لقيد  رقم 
وذلك  �ع��اه  �ل��و�ردة  بال�شركة  �خلا�س  �لرتخي�س  �لغاء  بانهاب�شدد  بدبي 
مبوجب �الجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��س 
�لتقدم �ىل د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي من خال �لربيد �اللكرتوين  
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�شر  تاريخ  يوما من   )15( وذلك خال  �لثبوتية  و�الور�ق  �مل�شتند�ت  كافة 

هذ� �العان.
 دائرة التنمية االقت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             �ىل �ملدعي عليه/ �شيلفر كا�شتل لان�شاء�ت - �س ذ م م  
نعلنكم باأن �ملدعين قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها  جل�شة 2017/11/29 �ل�شاعة 3.00 

�و  م��ذك��ر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  �ملحكمة  وكلفتكم 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاث �يام على �القل باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف ويف 

حالة تخلفكم �شوف ي�شدر �حلكم مبثابة �حل�شوري.   
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�شية
11404/2017/13
11407/2017/13
11410/2017/13
11647/2017/13

م
1
2
3
4

��شم �ملدعي
  عدنان برويز حممد برويز ر�شا

في�شل عبا�س غولز�ر �حمد 
فيكا�س ر�فيندر�

خالد خريي عبد�لقادر جمعه 

مبلغ �ملطالبة
6000  + تذكرة �لعودة
9109  + تذكرة �لعودة
8261  + تذكرة �لعودة
7000  + تذكرة �لعودة

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه/ مغ�شلة جر�ند بريل - �س ذ م م 
�أدناه وحددت �ملحكمة  �لعمالية �ملذكورة  باأن �ملدعين قد �قامو� عليكم �لدعاوي  نعلنكم 

لها جل�شة 2017/12/6 �ل�شاعة 8.30    

�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديكم  م��ا  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
�شيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  �الق��ل  على  �ي��ام  بثاث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت 

مبثابة ح�شوري.  باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل با كفالة
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�شية
2017/10171/ عمايل جزئي 
2017/10172/ عمايل جزئي 
2017/10173/ عمايل جزئي 
2017/10179/ عمايل جزئي 
2017/10180/ عمايل جزئي 
2017/10182/ عمايل جزئي 

م
1
2
3
4
5
6

��شم �ملدعي
فايز علي لياقت علي 

حممد زهري عوي�س مالك كر�مت علي 
حافظ حممد عا�شم �نور حممد �نور 

عبد�ملجيد حممد �شرد�ر �شاه 
حممد وقا�س خري دين
�هلل ديتا حممد ح�شن  

مبلغ �ملطالبة
11396  درهم  +  تذكرة �لعودة
11396  درهم  +  تذكرة �لعودة
10500  درهم  +  تذكرة �لعودة
17050  درهم  +  تذكرة �لعودة
12071  درهم  +  تذكرة �لعودة
17050  درهم  +  تذكرة �لعودة
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الفجر الريا�ضي

�طلق نادي �حلمرية جمموعة من مبادر�ته �ملو�شمية 
�مل��رك��زي��ة ب��ح�����ش��ور ج��م��ع��ه ع��ب��ي��د �ل�����ش��ام�����ش��ي رئي�س 
غامن  ���ش��امل  ي��ر�ف��ق��ه  �حل��م��ري��ة  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س 
جمل�س  �ع�شاء  من  وع��دد  �لرئي�س  نائب  �ل�شام�شي 
�الد�ره  و�بناء �ملجتمع �ملحلي و�لاعبن و�لعاملن 

بالنادي.
�شمت �ملبادر�ت �لتي مت �الإعان عنها تنظيم م�شابقة 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  موؤلفات  يف  ق���ر�ء�ت 
�ل��ق��ا���ش��م��ي وجم���ل���ة �حلمرية  ب���ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و ج��ائ��زة �حل��م��ري��ة للتميز  �الج��ت��م��اع��ي��ة 

�لريا�شي بطولة �حلمرية للثقافة و�ملعرفة.
كما �شيو��شل �لنادي تنظيم ملتقى �للجان �لثقافية 
لكرة  �حلمرية  بطولة  �شاد�شا   : �لريا�شية  باالأندية 
�لر�بع  ع��ام��ه  يف  �ل�شيفي  �حلمرية  ملتقى   ، �ل��ق��دم 

و�لع�شرين و �شعار جمل�س نادي �حلمرية لل�شباب.
وقال جمعة عبيد �ل�شام�شي �إن نادي �حلمرية �لثقايف 
�لريا�شي ي�شعى من خال كافة مبادر�ته وبر�جمه 
منطقة  يف  �مل��ح��ل��ي  �مل��ج��ت��م��ع  وت���ط���وي���ر  ت��ن��م��ي��ة  �ىل 
�حلمرية وكافة �ملناطق �ملحيطة حيث يحظى �لنادي 
�شر�ئح  لكافة  خدماته  ويقدم  مميز  جغر�يف  مبوقع 
وت�شمل  �ل��ن��ادي  وم���ب���ادر�ت  ب��ر�م��ج  وت��ت��ن��وع  �ملجتمع 
�لريا�شية يف عدد  �ملهار�ت و�لقدر�ت  تنمية وتطوير 
من �الألعاب �جلماعية و�لفردية �ىل جانب �ملبادر�ت 
�لتي  و�ل��ت��ط��وع��ي��ة  و�ملجتمعية  �لثقافية  و�ل���رب�م���ج 
ت�شمل �لعديد من �ن�شطة �لتوعية وتعزيز �ل�شلوكيات 

�اليجابية و�ن�شطة تنمية �ملجتمع �ملحلي.
وت�شمل �ملبادر�ت ما يلي:

�ل�شمو  �شاحب  م��وؤل��ف��ات  يف  ق���ر�ء�ت  م�شابقة   : �أوال 

�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي
و�الأن�شطة  �ل���رب�م���ج  م���ن  »ق�������ر�ء�ت«  ت��ع��ت��ربم��ب��ادرة 
و�لتي  �ل���ن���ادي،  يطلقها  �ل��ت��ي  �ل��ن��وع��ي��ة  و�مل����ب����ادر�ت 
تعتمدعلى جمموعة كبريه من �ملعلومات و�لتجارب 
�لدكتور�شلطان  �ل�شمو�ل�شيخ  �شاحب  �أورده���ا  �لتي 
 ، �لقيمة  موؤلفاته  خمتلف  يف  �لقا�شمي  حممد  ب��ن 
ومما جتدر �ال�شارة �ليه �أن �ملبادرة »قر�ء�ت« ت�شتمل 
كبريمن  ع���دد  ع��ل��ى  وحت��ت��وي  متحركة  مكتبة  ع��ل��ى 
�لرو�ئية  و�لق�ش�س  �لثقافية  و�لكتب  �الإ����ش���د�ر�ت 
�مل��ت��ن��وع��ة و�ل���ت���ي ���ش��ت��ج��وب خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق �إم�����ارة 

�ل�شارقة و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية.
ثانيا : ملتقى �للجان �لثقافية باالندية �لريا�شية

و��شتمر�ر�ً الإطاق كل ما هو جديد يف جمال �لعمل 
ب��االأن��دي��ة �لريا�شية  �ل��ث��ق��ايف و�الج��ت��م��اع��ي �خل��ا���س 
، جاءت  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��ارق��ة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س 
فكرة تنظيم �مللتقى �الول للجان �لثقافية يف �الندية 
�لريا�شية يف �لدولة و�لذي يعترب �مللتقى �الول من 
�أربعة  لتحقيق  ويهدف   �لدولة،  م�شتوى  على  نوعه 
�للجان  دور  ت��و���ش��ي��ح  يف  وت��ت��م��ث��ل  رئ��ي�����ش��ي��ة  �أه�����د�ف 
فيما  �لريا�شية  �الن��دي��ة  م�شرية  �ث���ر�ء  يف  �لثقافية 
للمجتمع  و�الجتماعية  �لثقافية  �جل��و�ن��ب  يخ�س 
�ملحلي، ومناق�شة �أهم �لتحديات �لتي تو�جه �للجان 
مهنية  من�شة  و  �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  �الن��دري��ة  يف  �لثقافية 
لتبادل �خلرب�ت و�ف�شل �ملمار�شات فيما يخ�س عمل 
�لتعاون  ج��و�ن��ب  لتعزيز  وفر�شة  �لثقافية،  �للجان 

و�قامة �لرب�مج �لثقافية و�الجتماعية �مل�شرتكة بن 
�الندية وها هو �مللتقى ي�شتعد لدورته �لثالثة.

ر�بعا : جائزة �حلمرية للتميز �لريا�شي  
�الأندية  حميط  يف  نوعها  م��ن  �الأوىل  ه��ي  ب���ادرة  يف 
�أطلق  �لتميز،  على  �لريا�شين  ولتحفيز  �لريا�شية 
نادي �حلمرية �لثقايف �لريا�شي �جلائزة �لتحفيزية 
�لتي حتمل ��شم »جائزة �حلمرية للتميز �لريا�شي« 
يف دورتها �الأوىل 2017، و�لتي تهدف �إىل خلق بيئة 
بالنادي  �لريا�شي  �لقطاع  يف  �لعاملن  جميع  حتفز 
و�بناء  والع��ب��ن  وم��درب��ن  و�إد�ري�����ن  م�شرفن  م��ن 
�ملتميز.  �لريا�شي  بالعمل  لارتقاء  حملي   جمتمع 

وممار�شة �لن�شاط �لبدين �ملرتبط بال�شحة. 
خام�شا : ملتقى �حلمرية �ل�شيفي  

 �نطاقا من توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
�إم��ارة �ل�شارقة _ حفظة �هلل ورع��اه، وحر�س  حاكم 
بيئة   بتوفري  �لريا�شي  �لثقايف  �حلمرية  ن��ادي  م��ن 
�ملجاورة  و�ملناطق  �حلمرية  منطقة  الأب��ن��اء  �شيفية 
يهدف  و�ل����ذي  �ل�شيفي  �حل��م��ري��ة  ملتقى  ج���اء  ل��ه��ا 
�مل�شاركن  على  يعود  مبا  �لفر�غ  �أوق��ات  ��شتثمار  �إىل 
بالنفع و�لفائدة و�شقل �لقدر�ت و�ملهار�ت �لكامنة يف 
نفو�س �ل�شباب، وي�شتقطب �مللتقلى �شنويا ما ال يقل 
�لن�شاط  من  �شهر  م��د�ر  على  وفتاه  �شاب   600 عن 
و�لريادة  �البتكار  يف  �لتدريبية  و�ل��ور���س  و�ل��رب�م��ج 
�مل�شتد�مة.  و�لتنمية  �لتطوعي  و�ل��ع��م��ل  و�ل��ث��ق��اف��ة 

تقليد�ً  باتت  �ل�شيفي  �حلمرية  ملتقى  فعاليات  �إن 
�شنوياً يحت�شن �شباب ونا�شئة �ملنطقة  خال �الإجازة 
ف��ع��ال��ي��ات��ه جم���اال ح��ي��وي��ا من  �ل�شيفية وي��ت��ي��ح ع��رب 
منظومة  عليها  ت�شتمل  ومتنوعة  متعددة  جم��االت 
�الأن�شطة �لهادفة بحيث ت�شتهدف يف جمملها تنمية 
يف  ت�شاهم  م��ه��ار�ت  و�إك�شابهم  �مل�شاركن  �شخ�شيات 
�لازمة  بالكفاء�ت  وتزويدهم  للم�شتقبل  �إع��د�ده��م 
مع  بالتز�من  �مللتقى  �إقامة  من  �لهدف  و�أن  للحياة 
ونافع  ما هو مفيد  �ل�شيف هو تقدمي  �إج��ازة  بد�ية 
لل�شباب و�لفتيات وغر�س �لقيم �الجتماعية و�لدينية 
�حلياتية  �مل���ه���ار�ت  �ك��ت�����ش��اب  ج��ان��ب  �إىل  نفو�شهم  يف 
و�ل��ف��ن��ي��ة م���ن خ����ال �ل�������دور�ت �ل��ت��ي ���ش��ت��ط��رح عرب 
�الجتماعي  �لعمل  على  �لت�شجيع  وكذلك  �لفعاليات 

بروح �لفريق �لو�حد. 
�شاد�شا : بطولة �حلمرية للثقافة و�ملعرفة    

�إحدى  و�ملعرفة  للثقافة  �حلمرية  ن��ادي  بطولة  تعد 
�لثقافية  �للجنة  تنظمها  �لتي  �لثقافية  �مل�شابقات 
�لريا�شي،  �ل��ث��ق��ايف  �حل��م��ري��ة  ب���ن���ادي  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�ملعرفية  و�لقيمة  �لثقافة  �أو��شر  تعزيز  �إىل  وتهدف 
وك���ذل���ك �ل��ت��و����ش��ل ب���ن �أب���ن���اء �ل���وط���ن، ك��م��ا تعترب 
�للجنة  تطرحها  �لتي  و�الأن�شطة  �ل��رب�م��ج  �أه��م  من 
�لف�شيل  رم�شان  �شهر  خ��ال  و�ملجتمعية  �لثقافية 
يف  �لبطولة  هذه  �شنوياً  �لنادي  عام. وينظم  كل  من 
�شهر رم�شان �لكرمي �شمن فعاليات �للجنة �لثقافية 
�ل�����ش��ن��وي��ة، و�ل��ت��ي َت��ْل��ق��ى م�����ش��ارك��ًة و����ش��ع��ًة م��ن قبل 

�ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �حلكومية و�خلا�شة يف �حلمرية 
و�شارك بها يف �لدوره �ل�شابقة ما يقارب 70 م�شارك 

�شابعا : جمل�س نادي �حلمرية لل�شباب     
�لريا�شي   �لثقايف  ن��ادي �حلمرية  روؤي��ة  �نطاقا من 
�ل��ت��ي و���ش��ع��ت الحتو�ء  و�أه���د�ف���ه���ا �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لقطاع �ل�شبابي بجميع جماالته ال�شتخر�ج طاقاته 
لبناء ذو�ته وجمتمعه ووطنه؛ جاءت مبادرة �ملجل�س 
�ل�شبابي ليكون د�فعا جديد� يدفع بال�شباب يف مدينة 
كاأفر�د  �ملجتمع  يف  حقيقيا  دور�  ليلعبو�  �حل��م��ري��ة  
بوطنهم،  وينه�شون  �شاأنهم  م��ن  يرفعون  قيادين 
وي��ح��ق��ق��ون �الآم�����ال �ل��ع��ال��ق��ة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م  ويهدف 

�ملجل�س �ىل ما يلي: 
تعزيز مفهوم �ملو�طنة �ل�شاحلة و�النتماء �لوطني.

تنمية �ل����روح �ل��ق��ي��ادي��ة ل���دى �ل�����ش��ب��اب وف��ت��ح جمال 
�لتعبري عن �آر�ئهم.

�ل��ف��ري��ق،  و�ل��ت��ع��اون،  و�ل��ع��م��ل �جلماعي  تعزيز روح 
و�لعمل �لتطوعي  بن �ل�شباب.

متكني و�ضقل مهارات وقدرات �ضباب مدينة 
احلمرية. 

خطة  و���ش��ع  يف  �ال�شا�شية   �ملجل�س  م��ه��ام  وتتلخ�س 
ت�شغيلية �شنوية لعمل �ملجل�س ومهام �أع�شائه، و رفع 
�آر�ء و�أفكار �ل�شباب �إىل جمل�س �د�رة �لنادي، وت�شكيل 
�إقامة  ع��ن��د  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  للتنظيم  �ملختلفة  �ل��ل��ج��ان 
على  و�لعمل  بالنادي،  �خلا�شة  و�لرب�مج  �لفعاليات 

�لتقليل من �مل�شكات �ل�شلوكية د�خل �لنادي.

هذ� ويبلغ عدد �ع�شاء �ملجل�س �ل�شبابي 30 ع�شو�ً
ثامنا : بطولة �حلمرية لكرة �لقدم     

�لكروية  ب��ط��ول��ة  م��ن خ���ال  �حل��م��ري��ة  ن���ادي  ي�شعى 
-10 �الأعمار من  ت�شتهدف  و�لتي  �ل�شنية  للمر�حل 
12 �شنة الكت�شاف �ملو�هب �لريا�شية و�تاحة �لفر�شة 
لل�شغار لتجربة �جو�ء �ملناف�شات �حلقيقة وي�شارك يف 
�لبطولة عدد من �ندية �لدولة وخال هذ� �ملو�شم مت 
تاأكيد م�شاركة 10 �ندية من �ل�شارقة ودبي و�بوظبي 
ور��س �خليمة وعجمان وهذه هي �لدورة �لر�بعه من 
عمر �لبطولة بعد �ن حققت �لبطولة ناجحا م�شتمر� 

على مد�ر �لثاث �شنو�ت �ل�شابقة .
تا�شعا : جملة �حلمرية �الجتماعية �الإخبارية     

�لثاين من  �لعدد  �إ���ش��د�ر   �لنادي حاليا على   يعكف 
�لنادي  الأه��د�ف  تلبيًة  وذلك  �لدورية،  �لنادي  جملة 
�الإعامية  �الأن��ظ��م��ة  وف���ق  وذل����ك  �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
�حلديثة، خدمة لتطلعات �لنادي �لريا�شية و�لثقافية 
و�ملجتمعية و�الإعامية، ول�شبط �جلودة يف �لنادي، 
و�لفنية  �الإد�ري��ة  �لنادي  وعمليات  �إج��ر�ء�ت  وتوثيق 
باحلمرية،  �ملحلي  للمجتمع  وخ��دم��ة  و�الإع��ام��ي��ة، 
و�ل���ت���ط���وي���ر  و�ملر�جعة  �ل��ت��اأه��ي��ل  ي�����ش��م��ن  م���ا  وك����ل 
�مل�شتمرة �إعامياً و�شتحتوي �ملجلة على �لعديد من 
�الإعامية،  و�مللفات  �لرئي�شية  �الإخبارية  �لعناوين 
�ملو�شوعات  م��ن  �لعديد  طياتها  يف  �شتناق�س  و�ل��ت��ي 
�شحفية  بطريقه  و�ملجتمعية  و�لريا�شية  �لثقافية 
�شهلة متكن جمهور �لنادي ومنت�شبيه و�بناء �ملجتمع 
�لتي حتققت  �لنتائج  �أب��رز  �الإط��اع على  �ملحلي من 
و�إ�شت�شر�ف  �مل�شتقبلية،  �ل���ن���ادي  وت��ط��ل��ع��ات  وروؤى 

�لقائمن على �لنادي بامل�شتقبل. 

نادي احلمرية يطلق مبادراته املركزية للمو�ضم الريا�ضي 

اللجنة املنظمة تبحث ال�ضتعدادات للن�ضخة اخلام�ضة 
من طواف دبي الدويل للدراجات الهوائية

�ضمن فعاليات اليوم الوطني 

�ضرطة راأ�س اخليمة تنظم البطولة املجتمعية الأوىل 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

لبطولة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت 
�خليمة  بر�أ�س  �ملجتمعية  �ل�شرطة 
موؤمتر� �شحفيا حتدث فيه �لر�ئد 
�ح��م��د ج��اب��ر �ل��ع��و���ش��ي م��دي��ر فرع 
و�ملجتمعية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �الأن�����ش��ط��ة 
وح�شره  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  ب�����ش��رط��ة 
ق�شم  رئي�س  �لنقبي  خ��ال��د  �ل��ر�ئ��د 

�ل�شوؤون �الإعامية بال�شرطة.
تعترب  �لبطولة  �ن  �لعو�شي  وذك��ر 
قياد�ت  م�شاركة  �إىل  ون���وه  �الأوىل 
�مار�ت  ك��ل  يف  �ملجتمعية  �ل�شرطة 
�لبطولة  ه����ذه   : وق�����ال  �ل����دول����ة، 
خم�����ش�����ش��ة ل���ق���ي���اد�ت �ل�����ش��رط��ة يف 
م�شاركات  ه��ن��اك  و�شتكون  �ل��دول��ة 
جل��ه��ات م���ن خ����ارج �ل�����ش��رط��ة مثل 
�جل����ال����ي����ة �مل���������ش����ري����ة و�ل���ه���ن���دي���ة 
�لعو�شي  وبح�شب  و�لباك�شتانية. 
249ريا�شيا  �مل�شاركن  ع��دد  يبلغ 
�ل���ق���دم على  ك����رة  ي��ت��ن��اف�����ش��ون يف  
�ل���ط���ائ���رة و�شد  و�ل����ك����رة  �ل����رم����ال 
�لفردي  �حلبل و�لتجديف �الوملبي 
، و�لبطولة تنظم تز�منا  و�لزوجي 
مع �حتفاالت �لباد باليوم �لوطني 
�لتفاعل مع �حلدث  ن��وع من  وه��ي 

�لوطني �لكبري.
 و�أ�شاف �لعو�شي : تبد�أ �لفعاليات 
�عتبار من يوم �ل�شاد�س و�لع�شرين 
حتى  وت�شتمر  �جل���اري  �ل�شهر  م��ن 
و�شتكون  �ملقبل  �ل�شهر  من  �لثاين 
�مل�شاركن  ع��دد  الن  ت�شفية  هناك 
مفتوح  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  �ن  ك��م��ا  ك��ب��ري 
و�شيخ�ش�س  ب���ال���ذ�ت   ل��ل��ت��ج��دي��ف 
�ل���ث���اين م���ن دي�شمرب  �ل�����ش��ب��ت  ي���وم 

وتكرمي  �ل��ف��ائ��زي��ن  لتتويج  �مل��ق��ب��ل 
و�بان  و�مل�شاركن  �لر�عية  �جلهات 
دبي  يف  �ل�����ش��رط��ي��ة  �ل����ق����ي����اد�ت  �ن 
و�ل�شارقة و�بوظبي و�لدفاع �ملدين 
و�د�رت  �ل�شارقة  �شرطة  وم��در���ش��ة 
و�إد�رة  وم����رك����ز  �خل���ا����ش���ة  �مل����ه����ام 
�لتدريب كلها �شت�شارك يف �لبطولة 
ك���م���ا �ع����ت����ادت �ل���ت���ف���اع���ل م����ع هذه 
�لفعاليات و�لتو�جد فيها وقال : مت 
�ملا�شي  �الأربعاء  يوم  �لقرعة  �جر�ء 
وتوزيع �جلد�ول. وتابع : �شر�ميك 
ر��س �خليمة �شرتعى �لبطولة �إىل 
و�أ�شاف:  هوتيل  ماجد  �ب��ن  جانب 
مت ر�شد جو�ئز  للفائزين باالإ�شافة 
وهد�يا  وم���ي���د�ل���ي���ات  ك���وؤو����س  �إىل 
عينية للثاثة �الو�ئ��ل يف كل لعبه 
، و��شاد �لر�ئد �حمد جابر �لعو�شي 
ر��س  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  ب��دور 

�خليمة يف دعم �الن�شطة �لريا�شية 
نظمو�  �ن���ه���م  وذك������ر  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
حو�يل  ت�شع مبادر�ت بدعم �لقيادة 

�لعامة ل�شرطة ر��س �خليمة 
وتابع : �لقيادة ل�شرطة ر��س �خليمة 
�جلمهور  مع  �لتو��شل  �إىل  �شباقة 
�ملجتمعية  ب�������االأدو�ر  �ل��ق��ي��ام  و�ىل 
وع��ل��ى ر����ش��ه��ا �ل��ل��و�ء ع��ل��ي عبد�هلل 
�ل���ع���ام ل�شرطة  �ل��ق��ائ��د  ب���ن ع���ل���و�ن 
�ملقدم  دور  و�م���ت���دح  �خل��ي��م��ة  ر������س 
فهد عبد�هلل بن جمعه رئي�س ق�شم 
و�الجتماعية  �لريا�شية  �الأن�شطة 
�إد�رة  ي��ن��درج حت��ت  �لق�شم  �ن  وذك��ر 
�الإعام و�لعاقات �لعامة ويخت�س 
و�الجتماعية  �لريا�شية  باجلو�نب 
�إىل جانب فرع نادي �ل�شباط وهو 
ونوه  و�مل��ر�ف��ق  باخلدمات  خمت�س 
�إىل �إن�شاء ماعب جديدة قال �نها 

�مل�شاركن  �ع��د�د  زي��ادة  �شت�شاهم يف 
فئات  �شتفيد  كما  �لريا�شين  م��ن 
�ل�شرطية  غ��ري  �الأخ����رى  �ملجتمع  
و�أفاد مدير فرع �الأن�شطة �لريا�شية 
�ل���رم���اي���ة �جل���دي���د يعد  م��ل��ع��ب  �ن 
�لريا�شي  للجانب  مهمة  ����ش��اف��ة 
����ش��ت��ف��ادو� منه يف دورة  �ن��ه��م  و�ك���د 

�شقر �لرم�شانية.
وقال �لر�ئد خالد �لنقبي �ن هناك 
ن�شاطا ريا�شيا م�شتمر� و�ن �لقيادة 
تهتم  ر�أ���س �خليمة  ل�شرطة  �لعامة 
ب��ه��ذ� �جل��ان��ب �إىل ج��ان��ب �أدو�ره�����ا 
�لبطولة  �الخ��رى وتوقع �ن حتقق 
ك��ب��ري� و�شكر �الع���ام على  جن��اح��ا 
�لقيادة  �ن�����ش��ط��ة  ب��ك��اف��ة  �ه��ت��م��ام��ه 
�خليمة  ر��������س  ل�������ش���رط���ة  �ل���ع���ام���ة 
و�جل����و�ن����ب �ل��ري��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى وجه 

�خل�شو�س.

لطو�ف  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  عقدت 
�لذي  �لهو�ئية  للدر�جات  �ل��دويل  دبي 
�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  وينظمه  ميلكه 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي 
رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي �جتماعها 
�ل��دوري يف مقر جمل�س دبي �لريا�شي 
ومناق�شة  لبحث  للت�شميم  دب��ي  بحي 
�ال�شتعد�د�ت لتنظيم للن�شخة �خلام�شة 
من �لطو�ف �ملقررة خال �شهر فرب�ير 

من �لعام 2018.
وتر�أ�س �الجتماع �شعيد حارب �أمن عام 
�للجنة  رئي�س  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س 
بح�شور:  ل���ل���ط���و�ف،  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
ح��ري��ز �مل��ر ب��ن ح��ري��ز ن��ائ��ب �أول رئي�س 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة وم����دي����ر �ل����ط����و�ف، 
و�أع�����ش��اء �ل��ل��ج��ن��ة: �ل��ع��ق��ي��د ج��م��ع��ة بن 
�ملطوع،  �أم����ريي، علي  ر����ش��د  ���ش��وي��د�ن، 
م�شاعد  حم��ر�ب  حممد  �لعبار،  حمدة 

مدير �لطو�ف.  
�لفو�عري  �أن�����س  �الج��ت��م��اع  ح�شر  ك��م��ا 
�لفني  و�ل�شكرتري  �لعليا  �للجنة  مقرر 
ل��ل��ط��و�ف ، ���ش��ام��ي ع��ب��د �الإم����ام �ملن�شق 
م��ن هيئة  ، عبد �هلل جا�شم  �الإع��ام��ي 
كري�شتينا  و  و�مل����و������ش����ات،   �ل���ط���رق 
�خلارجية  �لعاقات  من�شقة  باربيبيو 
�لهيئات  ممثلي  ج��ان��ب  �إىل  ل��ل��ط��و�ف، 
و�ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �حلكومية �لد�عمة 
و�لر�عية للطو�ف وممثلن من �شركة 
�لتي  �اليطالية    RCS SPORT
تتوىل تقدمي �لدعم �للوج�شتي لبع�س 

جو�نب �لتنظيم.
�أم��ن عام  و طالب �شعادة �شعيد ح��ارب 
�للجنة  ورئي�س  �لريا�شي  دبي  جمل�س 
حتقيق  ع��ل��ى  ل��ل��ط��و�ف  �ملنظمة  �لعليا 
بات  �ل���ذي  ل��ل��ط��و�ف  ��شافية  جن��اح��ات 
مناف�شاته  تعر�س  بامتياز  عامليا  حدثا 
�مل�شاهدين  ملاين  �ملختلفة  وفعالياته 
180 دول���ة م��ن خمتلف  �أك���ر م��ن  يف 
�أن يكون �لتنظيم  �ل��ق��ار�ت،  و�أك��د على 
يف �لعام �ملقبل هو �الأف�شل، من خال 

�مل�شار�ت �جلديدة �لتي متت مناق�شاتها 
و�ع��ت��م��اده��ا، ل��ك��ي ن��ق��دم ل��ل��ع��امل �شورة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ع���ن روع�����ة دول�����ة �الإم�������ار�ت 
تفا�شيلها،  بجميع  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل��ذي توليه  �ل��دع��م  ومب��ا يتنا�شب م��ع 
ب�شكل  �لريا�شة  �إىل  �لر�شيدة  �لقيادة 

عام و�إىل �لطو�ف ب�شكل خا�س.
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �أك��د  كما 
�أهم �ملناطق �لتي مير  للطو�ف تغطية 
منها موكب �لطو�ف �لذي ي�شم نخبة 
�لدر�جن �لعاملين، من خال �لت�شوير 
�ل��ت��ل��ف��زي��وين �الأر����ش���ي و�جل����وي، �شو�ء 
�لدولة  �أو يف خمتلف م��دن  دب��ي  د�خ��ل 

خالها �لطو�ف باالإمار�ت �الأخرى.
�الط������اع على  �الج���ت���م���اع  خ����ال  ومت 
�ال�شتعد�د�ت لتنظيم �حتفالية �لك�شف 
�لطو�ف  ملر�حل  �لنهائية  �مل�شار�ت  عن 
بعناية  �خ���ت���ي���اره���ا  مت  �ل���ت���ي  �خل��م�����س 
�ملناطق  يف  �ل���دّر�ج���ن  م���رور  لت�شمن 
�ل�شياحية و�لتجمعات �ل�شكنية و�ملعامل 
�جلغر�فية �ملتنوعة من �شحر�ء وجبال 
و �شو�رع �ملدن، وكذلك �ملن�شاآت �لعامة و 
�لريا�شية �ملميزة يف دبي وخمتلف مدن 
لكي  م�شار�تها  تخطيط  ومت   ، �ل��دول��ة 
تزيد من قوة �لتناف�س بن �لدّر�جن، 

�لر�ئعة  �جل��م��ال��ي��ة  �ل�����ش��ورة  وت��ع��ك�����س 
لدولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ب�شكل 
عام و�إمارة دبي ب�شكل خا�س، كما �شيتم 
خ��ال �حل��ف��ل �الإع����ان ع��ن �لقم�شان 

و�لرعاة �لر�شمين للطو�ف.
�الط������اع على  �الج���ت���م���اع  خ����ال  ومت 
�شتكون  �لتي  �ل��ط��و�ف  قرية  تخطيط 
جميع  ���ش��ب��اق��ات  �ن��ط��اق��ة  نقطة  فيها 
تقارير  مناق�شة  ��ا  �أي�����شً ومت  �مل���ر�ح���ل، 
�لت�شويق،  وجل���ن���ة  �ل���ف���ن���ي���ة  �ل���ل���ج���ن���ة 
و�خل��ط��ة �ل��رتوي��ج��ي��ة ل��ل��ط��و�ف خال 
�ل���ف���رتة �مل��ق��ب��ل��ة، ك��م��ا مت ب��ح��ث خطة 
�لبث �لتلفزيوين، و�لتعاون مع �جلهات 
�لتي  �الأخ���رى  �الإم����ار�ت  يف  �حلكومية 
لتي�شري  �ل�����ط�����و�ف،  خ���ال���ه���ا  ���ش��ي��م��ر 
�لطو�ف  �شري  وتاأمن  �لدر�جن  مرور 
حركة  ع��ل��ى  �ل��ت��اأث��ري  ودون  بان�شيابية 

�ل�شري.
 ك��م��ا مت �الط������اع ع��ل��ى �ل���ع���دي���د من 
�الأعمال  جدول  على  �ملدرجة  �ملو��شيع 
و�ت���خ���اذ �ل���ق���ر�ر�ت �مل��ن��ا���ش��ب��ة ب�����ش��اأن كل 

منها.
للدر�جات  �ل���دويّل  دب��ي  “طو�ف  ويعد 
�الأح���د�ث  �أجن���ح  �لهو�ئية” و�ح���ٌد م��ن 
دبي،  تنظم يف  �لتي  �لدولية  �لريا�شية 

وه��و ج���زء�ً م��ن ج��ول��ة �الحت���اد �لدويل 
وينظمه  �آ�شيا،  يف  �لهو�ئية  ل��ل��در�ج��ات 
مع  بال�شر�كة  �ل��ري��ا���ش��ي  دب��ي  جمل�س 
�الأ�شبوع  يف  �شبورت  �إ���س  �شي  �آر  �شركة 
منذ  ���ش��ن��وي��اً  ف��رب�ي��ر  ���ش��ه��ر  م��ن  �الأول 
�أف�شل  ف��ي��ه  وي�������ش���ارك   ،2013 ع����ام 
�لن�شخة  وتتاألف  �لعاملين،  �ل��در�ج��ن 
�خل��ام�����ش��ة م���ن �ل����ط����و�ف م���ن خم�س 
مر�حل  متتد مل�شافات ت�شل �إىل 865 
ك��ي��ل��وم��رت�ً، حيث مت��ر ب��ع��دد م��ن �ملدن 
ي�شتمتع  �ل���دول���ة  �إم������ار�ت  م��ن  ���ش��ت  يف 
�ملناظر  ب��اأج��م��ل  �ل����در�ج����ون  خ��ال��ه��ا 
�ملعمار  ب���ن  م���ا  �مل��ت��ن��وع��ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�لرت�ثي و�جلبال و�ل�شحاري و�ل�شهول 
و�لوديان و�ل�شو�طئ �ل�شاحرة و�لنه�شة 

�ملعيارية �ملتطورة.
وي��ن��ال �ل��ف��ائ��ز يف ط����و�ف دب���ي �لدويل 
�لنجوم،  د�ئرة  درع  �لهو�ئية  للدر�جات 
عجلة  متثل  د�ئ���رة  �شكل  على  �مل�شمم 
�ي�شاً  �ل���در�ج���ون  ويت�شابق  �ل���در�ج���ة، 
و  �الأح��م��ر  و  �الأزرق  بالقم�شان،  للفوز 
�الأبي�س و �لقمي�س �لذي يحمل �ألو�ن 
علم �لدولة وهي �لقم�شان �لتي ينالها 
�لفائزون بكل جولة وبالرتتيب �لعام و 

كذلك �أ�شغر مت�شابق.

لل�شطرجن، �حلكم  �ل��دويل  �الحت��اد  �ختار 
�لطاهر،  علي  �شلطان  �الم��ار�ت��ي  �ل��دويل 
ل��رئ��ي�����س جل��ن��ة �حل���ك���ام يف بطولة  ن��ائ��ب��ا 
�لعامل لل�شطرجن �ل�شريع �لتي ت�شت�شيفها 
�لفرتة  خ��ال  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
على  �مل��ق��ب��ل،  دي�شمرب   30 ع��ل��ى   26 م��ن 
فيها  ي�شارك  و�لتي  �شلمان«،  �مللك  »كاأ�س 
�ل�����ش��ط��رجن بالعامل  �ب����رز و�����ش���ل الع��ب��ي 

و�لتي تبلغ جو�ئزها 2 ميلون دوالر.
�لفنية  �للجنة  م�شت�شار  �لطاهر  وميلك 
جلنة  ع�شو  لل�شطرجن،  �ل��دويل  باالحتاد 

على  طويلة  ذ�تية  �شرية  �لدولية،  �حلكام 
�ثبت  بعدما  �ل����دويل،  �لتحكيم  م�شتوى 
�ل��ط��اه��ر ج��د�رت��ه ومت��ي��زه يف جم��ال لعبة 
�ل�شطرجن حيث  �أد�ر �لعديد من �لبطوالت 
على  وح�شل  و�ل��ق��اري��ة  و�لعاملية  �لدولية 
�شوئها على جائزة �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
 2014 عام  �لريا�شي  لاإبد�ع  مكتوم  �ل 
كاأف�شل حكم على م�شتوى �لدولة بجانب 
»�أ« وحما�شر دويل  �نه حكم دويل يف فئة 

معتمد يف دور�ت حكام �ل�شطرجن.
�شعادته  ع���ن  �ل���ط���اه���ر  ���ش��ل��ط��ان  و�أع�������رب 

ب��اخ��ت��ي��اره ب������اد�رة ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل للمرة 
ق��ب��ل �الحت���اد  م��ن  �ل�����ش��ع��ودي��ة،  �الأوىل يف 
�أدرت  �أن  يل  �شبق  وق���ال:  للعبة،  �ل���دويل 
�شنو�ت  م��د�ر  على  �لبطوالت  من  �لعديد 
�لعديد  يف  �للجنة  رئا�شة  بجانب  طويلة 
�أن  �إال  و�ل��ق��اري��ة،  �لعاملية  �ل��ب��ط��والت  م��ن 
�لبطولة لها طابع خا�س الأنها تقام  هذه 
يف �ل�����ش��ع��ودي��ة وحت���م���ل �����ش���م ع���زي���ز على 
قلوبنا �مللك �شلمان حفظه �هلل  ود�ئما ما 
نفخر باإقامة مثل هذه �لبطوالت يف دول 

عربية.

تاأهل �ضلطان الطاهر يدير بطولة العامل لل�ضطرجن على كاأ�س امللك �ضلمان  مكافاأة  دولر  مليون   2,4
نيجرييا اىل املونديال 

 �شيقدم �الحتاد �لنيجريي لكرة �لقدم مبلغ قدره 
بعد  �ملنتخب  لاعبي  مكافاأة  دوالر  مليون   2،4
�ل��ت��اأه��ل �ىل ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س �ل��ع��امل يف رو���ش��ي��ا عام 
�لنيجريي  �الحتاد  با�شم  �ملتحدث  وقال   .2018
�لنيجريي  “�ن �الحتاد  �الربعاء  �دميوال �الجريي 
2،4 م��ل��ي��ون دوالر من  �مل��ن��ت��خ��ب  و�ف���ق ع��ل��ى م��ن��ح 
مبلغ 8 ماين دوالر نتوقع �ن نح�شل عليها من 

دفعات  على  �لنيجري  �الحت���اد  و�ف��ق  كما  �لفيفا«. 
�لدفع  م�شكلة  لتجنب  للمنتخب  �خ��رى  ومكافاآت 
كاأ�س  يف  �ملنتخب  م�شاركة  خ��ال  منها  عانى  �لتي 

�لعامل يف �لرب�زيل عام 2014.
للمرة  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  �ىل  نيجرييا  منتخب  وت��اأه��ل 
ثاث  �الول  �ل��دور  وتخطى  تاريخه،  يف  �ل�شاد�شة 

مر�ت �عو�م 1994 و1998 و2014.
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بيت�س  ك��اي��ت  ���ش��اط��ئ  �إىل  �الأن���ظ���ار  ت��ت��ج��ه 
�ع��ت��ب��ار� من  يحت�شن  و�ل����ذي  ج��م��ري�  يف 
�ليوم �خلمي�س وحتى يوم بعد غد �ل�شبت 
للدر�جات  �لكربى  دب��ي  جائزة  مناف�شات 
وقبل  �ل��ر�ب��ع��ة  �جل��ول��ة   2017- �مل��ائ��ي��ة 
�خل��ت��ام��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل 2017 
و�ل�����ت�����ي ي���ن���ظ���م���ه���ا ن��������ادي دب�������ي �ل�������دويل 
ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة ب���اإ����ش���ر�ف �الحت���اد 
�م(  �أي  )ي��و  �لبحرية  للمحركات  �ل��دويل 
ومب�شاركة  �أو(   2 )�ت�س  موؤ�ش�شة  وتنظيم 
60 م��ت�����ش��اب��ق��ا مي��ث��ل��ون ن��خ��ب��ة �الأب���ط���ال 

و�لنجوم من خمتلف �أنحاء �لعامل.
للحدث  �لنادي  وتنظيم  ��شت�شافة  وياأتي 
�ل�شيخ  �شمو  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ�  �ل��ك��ب��ري 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  من�شور 
للريا�شات  �ل������دويل  دب����ي  ن�����ادي  رئ��ي�����س 
�لنادي  �إد�رة  جمل�س  ومتابعة  �لبحرية 
م�شحار  ب��ن  �شعيد  �ح��م��د  �شعادة  برئا�شة 
و�ملتميز  �ل��ر�ئ��د  ل��ل��دور  ��شتمر�ر  �مل��ه��ريي 
�أوىل  ك���وج���ه���ة  �ل������ن������ادي  ي���ل���ع���ب���ه  �ل��������ذي 
�لعربية  �ملنطقة  يف  �لبحرية  للريا�شات 

و�ل�شرق �الأو�شط.
ويعد �حلدث �لعاملي �لكبري و�حد� من �أهم 
�لبطوالت و�لفعاليات يف �الجندة �خلا�شة 
باالحتاد �لدويل للزو�رق �ل�شريعة -يو �أي 
�إىل �ملحطة �لر�بعة  �ليوم  �م- حيث ي�شل 
ب��ع��دم��ا م��ر �أوال ب��اجل��والت �الأوروب���ي���ة يف 
�ي��ط��ال��ي��ا و�ل���ربت���غ���ال ق��ب��ل �الن��ت��ق��ال �إىل 
�ملحطة  �إىل  �ل��و���ش��ول  ث���م  وم���ن  �ل�����ش��ن 
�ل��ر�ب��ع��ة وق��ب��ل �خل��ت��ام��ي��ة يف �إم�����ارة دبي 
و�لتي �شوف حتت�شن �ملناف�شات على مد�ر 

ثاثة �أيام متو��شلة.
ي���������ش����ارك يف ف���ع���ال���ي���ات ب���ط���ول���ة �ل���ع���امل 
�خلتامية  قبل  �جل��ول��ة  �ملائية  ل��ل��در�ج��ات 
�لتي ينظمها نادي دبي �لدويل للريا�شات 
و�ل�شبت  و�جلمعة  �خلمي�س  �أيام  �لبحرية 
جمري�  يف  بيت�س  ك��اي��ت  �شاطئ  يف  �ملقبلة 
وتقام باإ�شر�ف �الحتاد �لدويل للمحركات 
موؤ�ش�شة  وتنظيم  �م(  �أي  )ي���و  �ل��ب��ح��ري��ة 

من  مت�شابقا   60 من  �أك��ر  �أو(   2 )�ت�س 
خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل���ع���امل ي��ت��ن��اف�����ش��ون على 
و�قف  للمحرتفن هي  فئات  �أرب��ع  �أل��ق��اب 
رج�����ال وو�ق������ف ����ش���ي���د�ت وج���ال�������س رج���ال 

و�حلركات �ال�شتعر��شية فري �شتايل.
�إىل  �إ�شافة  �لعاملية  �لبطولة  وت�شتقطب 
جن����وم �الإم���������ار�ت �أب����ط����اال وب���ط���ات من 
و�ل�شويد  وبريطانيا  وفرن�شا  نيوزيلند� 
و�لنم�شا  و�أمل��ان��ي��ا  و�ل���دمن���ارك  و�ل���روي���ج 
و�مل����ج����ر  ورو�شيا  و�ي���ط���ال���ي���ا   و����ش��ت��ون��ي��ا 
والتفيا  و�شلوفاكيا  و�لت�شيك  ومقدونيا 
وبلجيكا   و���ش��وي�����ش��ر�  وب��ول��ن��د�  وك���رو�ت���ي���ا 
و�لرويج  و��شتونيا  و��شبانيا  و�لربتغال 
�لكويت  جن�����وم  ج���ان���ب  �إىل  و�ي�������ش���ل���ن���د� 

و�ملغرب.
ويتقدم قائمة �لنجوم �لعاملين �مل�شاركن 
يف ج��ائ��زة دب��ي �ل��ك��ربى ل��ل��در�ج��ات �ملائية 
حامل  حمرتفن  جال�س  فئة  يف   2017
�لعاملي  �ل��ب��ط��ل  �مل��ا���ش��ي  �ل���ع���ام  �ل��ل��ق��ب يف 
�ل��ك��وي��ت��ي ي��و���ش��ف �ل���ع���ب���د�ل���رز�ق و�ل����ذي 
ي��ح��ت��ل ����ش���د�رة �ل��ت�����ش��ن��ي��ف �ل��ع��امل��ي لهذه 
�إىل  �إ�شافة  نقطة   1171 بر�شيد  �لفئة 
�لربتغاليان  بينهم  وم��ن  �مل�شنفن  باقي 
كري�شتويف �غو�شتينو  وباتريك �وغ�شتينو 
ويوهان  �ك��ريب��ل��وم  و�ل�����ش��وي��دي��ان الر�����س 
بو�شيل  جيم�س  و�ل��ربي��ط��اين  ج��ون��ا���ش��ون 
وباتري�س  ب��ريي��ز  ج��ريم��ي  و�ل��ف��رن�����ش��ي��ان 
و�لدمناركي  جورجي  كاز�  و�ملجري  بيلري 

ماركو�س يورغن�شون.
�لفئة  ه���ذه  ي�����ش��ارك يف  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
�لطاير  ر����ش��د  �ل��ب��ط��ل  �لنجمن  ب��ط��ان��ا 
جن��م ف��ري��ق �أب��وظ��ب��ي ل�����ش��ب��اق��ات �ل����زو�رق 
�ملائية  �ل��در�ج��ات  �أب��ط��ال  و�ح��د  �ل�شريعة 
و�ل��ذي �شبق له �مل�شاركة يف هذه �لبطولة 
م��ن ق��ب��ل ع��ل��ى م��نت در�ج��ت��ه رق���م 55 يف 
حن �شي�شجل بطلنا �ملخ�شرم و�لذي يعد 
�لعاملية  �لبطولة  يف  �ملت�شابقن  �كرب  �حد 
در�جته  م��نت  على  حم�شن  حممد  بطلنا 

رقم 88.

ويف فئة و�ق���ف حم��رتف��ن )رج����ال( يربز 
��شم �ملت�شابق �لرويجي �شتيان �شوجتلن 
�لفئة  ل��ه��ذه  �ل��ع��امل��ي  �لت�شنيف  م��ت�����ش��در 
بر�شيد 1373 نقطة �إىل جانب مو�طنه 
د�ن��ي��ل �ن��در���ش��ون و�ل��ف��رن�����ش��ي��ون جريمي 
بوريت  ومايكل  م��اري��ن  ور�ف��ائ��ي��ل  ب��وري��ت 
�لربتو  و�الي����ط����ايل  ك��ورت��وي�����س  �ل��ي��ك�����س 
ريترير  ك��ي��ف��ي��ان  و�ل���ن���م�������ش���اوي  م���ون���ت���ي 

و�لربتغايل هيريكي روز� غوميز.
�الإم����ار�ت  �أب��ن��اء  ي�شجل  �أن  �ملنتظر  وم���ن 
ح�شور� متميز� يف هذه �لفئة عرب م�شاركة 
يون�س  �شلمان  و�مل��وه��وب  �ل�شاعد  �لبطل 
فئات  يف  �الإم����ار�ت  بطولة  بطل  �لعو�شي 
و�قف �لنا�شئن  وحمدود �لتعديل و�لذي 
�ل��ع��دي��د م��ن �لبطوالت  ب���رز م��ن ق��ب��ل يف 

�لعاملية و�الوروبية.
يف  �ال�شتعر��شية  �حل��رك��ات  ف��ئ��ة  وجت��م��ع 
جائزة دبي �لكربى للدر�جات �ملائية نخبة 
�مل�شنف  بينهم  من  �ملت�شابقن  �أف�شل  من 
�الأول �اليطايل روبريتو مارياين مت�شدر 
نقطة   1795 ب��ر���ش��ي��د  �ل��ع��ام  �ل��رتت��ي��ب 
و�لذي يتقدم على باقي �مل�شاركن يف هذه 
مارياين  د�ف��ي��د  مو�طنيه  وم��ن��ه��م   �لفئة 
كامريلينغو  و�ل�����ربت�����و  ت���ي���زو  وج��������وري 
ونيك  روك  �ل�����ش��ل��وف��اك��ي��ان  و�ل�����ش��ق��ي��ق��ان 
فلورجاكيك و�لت�شيكي تينري جارو�شاف 
و�ملقدومي �لك�شندر بيرتوفيك و�لربتغايل 

باولو ميغيل بريير� نوني�س.
�أم����ا ف��ئ��ة �ل�����ش��ي��د�ت يف م��ن��اف�����ش��ات و�قف 
حم���رتف���ات ف��ت��ج��م��ع ب��ط��ات ه���ذه �لفئة 
�ميا  �ل�����ش��وي��دي��ة  �الأوىل  �مل�����ش��ن��ف��ة  وه����ن 
 1840 ب���ر����ش���ي���د  �ورت����ي����ن����د�ه����ل  ن���ي���ل���ي 
جونا  ثانية  �مل�شنفة  ومو�طنتيها  نقطة 
ب��ورغ�����ش��رتوم و�مل�����ش��ن��ف��ة �ل�����ش��اب��ع��ة �شويف 
��شتيلي  و�ل���ف���رن�������ش���ي���ت���ان  ب���ورغ�������ش���رتوم 
و�لربتغالية  مورالي�س  وفريغيني  بوريت 
�ملري�س  كيلي  و�ل��رو���ش��ي��ة  غ��ار���ش��ي��ا  ج��و�ن��ا 
و�اليطالية  نيلبي  كارترين  و�الي�شلندية 
كري�شتا  و�ل��ات��ف��ي��ة  ���ش��ريي��ن��ت��ي��ن��و  م���ارت���ا 

�وز�ري.

بامل�ضاركني  يــرحــب  الــبــحــري  دبـــي 
واللجان الدولية

دور  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��د  �ال�شت�شافة  ب��احل��ب��ال��ة: 
�لنادي �لر�ئد على �ل�شاحة �لعاملية

�ل����دويل  دب����ي  ن����ادي  �إد�رة  رح����ب جم��ل�����س 
�مل�شاركن  باالبطال  �لبحرية  للريا�شات 
�ملنظمة يف حدث جائزة  و�للجان �لدولية 
دب���ي �ل��ك��ربى ل��ل��در�ج��ات �مل��ائ��ي��ة 2017 
-�جل���ول���ة �ل��ر�ب��ع��ة وق��ب��ل �خل��ت��ام��ي��ة من 
�لنادي  ينظمها  و�ل��ت��ي  �ل���ع���امل-  ب��ط��ول��ة 
للمرة �الأوىل يف حلتها �جلديدة  وتنطلق 
�ليوم -�خلمي�س- يف �شاطئ كايت بيت�س يف 
باإ�شر�ف  �ملقبل  �ل�شبت  ي��وم  حتى  جمري� 
�أي  �الحتاد �لدويل للزو�رق �ل�شريعة -يو 
 2 �مل��روج��ة -�ت�����س  �م- وب��ا���ش��ر�ف �ل�شركة 

�أو-.
ب���احل���ب���ال���ة نائب  ن���ا����ش���ر  وح����ر�����س ع���ل���ي 
�لدويل  دب���ي  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
عبد  حممد  ير�فقه  �لبحرية  للريا�شات 
�ملدير  �الإد�رة  جمل�س  ع�شو  ح���ارب  �هلل 
�لتنفيذي وهزمي حممد �لقمزي م�شرف 
�ل�شباق  م��وق��ع  زي���ارة  على  �ل�شباقات  ع��ام 

على  و�الط��م��ئ��ن��ان  بيت�س  ك��اي��ت  �شاطئ  يف 
�شري �لتح�شري�ت و�لتجهيز�ت النطاقة 

�لبطولة �ليوم
رئي�س  ن��ائ��ب  باحلبالة  نا�شر  علي  وق���ال 
جمل�س �إد�رة نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لبحرية �أن ��شت�شافة �لنادي لهذ� �حلدث 
�ل��ع��امل��ي ت��اأك��ي��د و����ش��ت��م��ر�ر ل���اإرث �لكبري 
�أ�شهر  م��ن  ك��و�ح��د  �ل��ن��ادي  �ل���ذي ميتلكه 
�لريا�شات  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��وج��ه��ات  و�ه����م 
�ل���ب���ح���ري���ة م���ن���ذ ت���اأ����ش���ي�������س �ل�����ن�����ادي عام 
بد�ية  �لعاملية  �نطاقته  وبد�ية   1988
�لقا�شي  ب��ه��ا  ي�شهد  و�ل��ت��ي  �لت�شعينيات 
د�ئما  �ل�شباق  �ل��ن��ادي  ك��ان  و�ل���د�ين حيث 
للت�شدي لاأحد�ث �لعاملية �لكبرية و�حد 
�ملن�شات �لرتويجية �ملهمة يف تلك �لفرتة 

وما يز�ل يلعب ذلك �لدور �ملهم.
و�أو�شح �أن ريا�شة �لدر�جات �ملائية كغريها 
م���ن ب��اق��ي �ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة متتلك 
وت�شتهوي  ع��ري�����ش��ة  ج��م��اه��ريي��ة  ق���اع���دة 
ق��ط��اع و����ش��ع م��ن �شباب �ل��دول��ة وه���ذ� ما 
�ملتز�يدة  �مل�شاركة  يف  و����ش��ح  ب�شكل  ظهر 
�ملائية  ل���ل���در�ج���ات  �الإم�������ار�ت  ب��ط��ول��ة  يف 
�الأمر �لذي �شجع �لنادي لطلب ��شت�شافة 

�حلدث.
وك�شف باحلبالة �أن �لبطولة �لعاملية �لتي 
جمري�  يف  بيت�س  ك��اي��ت  �شاطئ  يف  تنطلق 
�ل�شبت  يوم  وت�شتمر حتى  �ليوم �خلمي�س 
�لعامل  �أب��ط��ال  م��ن  �لنخبة  جتمع  �ملقبل 
و�مل�شنفن  �مل��ائ��ي��ة  �ل���در�ج���ات  ري��ا���ش��ة  يف 
�الو�ئ��������ل يف �الحت�������اد �ل�������دويل ل����ل����زو�رق 
�ل�شريعة -يو �أي �م- �إ�شافة �إىل ��شتقطاب 
�ملائية  �ل��در�ج��ات  ع��دد م��ن جن��وم ريا�شة 
يف �الإم��ار�ت و�لذين يحر�شون د�ئما على 
�جل  من  �ملنا�شبات  ه��ذه  مثل  يف  �مل�شاركة 

�ملناف�شة و�أي�شا �كت�شاب �خلرب�ت.
�لعاملية  �لبطولة  يف  �مل�����ش��ارك��ون  يتناف�س 
مت�شابقا   60 م���ن  �أك�����ر  جت��م��ع  و�ل���ت���ي 
على  �ملائية  �لدر�جات  ريا�شة  حمرتفا يف 
�ألقاب 4 فئات هي و�قف حمرتفن وو�قف 

���ش��ي��د�ت حم���رتف���ات وج��ال�����س حمرتفن 
و�حلركات �ال�شتعر��شية )فري �شتايل(.

حلة زاهية يف جمريا
لب�س موقع �ل�شباق يف �شاطئ كايت بيت�س 
�ل�����ش��اح��ر يف ج��م��ري� ح��ل��ة ز�ه��ي��ة وجميلة 
�للجنة  �كتمل جتهيز وتركيب مقر  حيث 
و�لتحكيمية  �ل��ف��ن��ي��ة  و�ل��ل��ج��ان  �مل��ن��ظ��م��ة 
�ملكان  و�زد�ن  �مل�������ش���ارك���ة  �ل���ف���رق  وم���ق���ار 
باأعام �لدولة  وكل �أعام �لدول �مل�شاركة 
وت�شارك  ترعي  �لتي  �لدولية  و�ملنظمات 
نادي  بينها  وم��ن  �حل���دث  ه��ذ�  تنظيم  يف 
�جلهة  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي 

�ملنظمة لل�شباق �لعاملي �لكبري.
العر�س الليلي غدا

للمرة �الأوىل يف دبي �شيقام �لعر�س �لليلي 
�أعن  �أمام  �ملائية  للدر�جات  �شو(  )�لنايت 
�جلمهور يف كايت بيت�س يف �شو�طئ جمري� 
ومب�شاركة معظم �الأبطال �لعاملين وذلك 
م�شاء�  و�لن�شف  �ل�شابعة  �ل�شاعة  متام  يف 

يوم غد �جلمعة.
وجت�������ري �ال����ش���ت���ع���ر�����ش���ات �مل����ث����ري حتت 
فريد�  حدثا  يعد  مم��ا  �لكا�شفة  �الأ���ش��و�ء 
�ملختلفة  �ل��ب��ط��والت  يف  ن�����ش��اه��ده  �أن  ق��ل 
للريا�شات �لبحرية و�لتي تقام د�ئما حتت 
�لد�فئة وذلك يف �حلركات  �ل�شم�س  �أ�شعة 
�ال�شتعر��شية و�ملهار�ت �ملفتوحة و�شباقات 

�شامل.

الـــقـــمـــزي: اكــتــمــال الــتــجــهــيــزات 
لالنطالقة اليوم

ق���ال ه���زمي حم��م��د �ل��ق��م��زي م�����ش��رف عام 
�لدويل  دب��ي  ن��ادي  يف  �لبحرية  �ل�شباقات 
�لتجهيز�ت  �أن  �ل���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����ش���ات 
د�نة  �لكبري يف  �كتملت النطاقة �حلدث 
�لذي  �لكبري  بالتعاون  دبي م�شيد�  �لدنيا 
قبل  من  للحدث  �ملنظمة  �للجنة  وجدته 
�لوطنية  و�ملوؤ�ش�شات  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 

�ملاحية  مدينة  و�شلطة  دبي  وبلدية  دبي 
وموؤ�شة دبي لاإعام قناة دبي �لريا�شية 
وم��وؤ���ش�����ش��ة �أب��وظ��ب��ي ل���اإع���ام ق��ن��اة ياأ�س 
بالتعاون  �ل��ق��م��زي  و�أ�����ش����اد  �ل��ري��ا���ش��ي��ة. 
�ل����ذي وج��دت��ه �للجنة  �ل��اف��ت و�ل��ك��ب��ري 
�مل��ن��ظ��م��ة يف �ل���ن���ادي الإجن�����اح �حل����دث من 
قبل �للجان �لدولية �مل�شاركة و�لتي متثل 
�الحت����اد �ل����دويل ل���ل���زو�رق �ل�����ش��ري��ع��ة -يو 
 2 -�ت�س  �ملروجة  �ملوؤ�ش�شة  و�أي�شا  �م-  �أي 
�أو- متمنيا �لتوفيق للجميع يف �ملناف�شات 
وخا�شة �لنجوم �لعاملين �للذين ي�شاركون 
�الأوىل يف  ل��ل��م��رة  وي��ظ��ه��رون  �حل����دث  يف 

�حللة �جلديدة.
دبي الريا�ضية يف قلب احلدث

�شيكون ع�شاق �لريا�شات �لبحرية و�شباقات 
وخارجها  �ل��دول��ة  يف  �لوطنية  �ل��در�ج��ات 
قناة  م��ن  متميزة  تغطية  م��ع  موعد  على 
�مل�����ش��اه��ري دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة و�ل���ت���ي �شوف 
�لكربى  دب��ي  ج��ائ��زة  فعاليات  بنقل  تقوم 
�ملائية على �لهو�ء مبا�شرة من  للدر�جات 

�شاطئ كايت بيت�س يف جمري�.
و�أكمل فريق �لعمل يف قناة دبي �لريا�شية 
ب��ا���ش��ر�ف ع��ب��د�ل��رح��م��ن �أم���ن م��دي��ر عام 
ق��ن��و�ت دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة وع��ب��د�خل��ال��ق �آل 
�ملتاألق  و�مل��خ��رج  �لعمليات  م��دي��ر  خمي�س 
�ل��ك��ت��ب��ي كافة  ���ش��ع��ي��د  و�مل���ت���م���ي���ز حم���م���د 
�مل��ن��اف�����ش��ات �ع��ت��اب��ار من  �ل��رتت��ي��ب��ات لنقل 
�ل�����ش��اع��ة �ل��ث��ان��ي��ة و�ل��ن�����ش��ف ظ��ه��ر �ليوم 
-�خل��م��ي�����س- م��ع �إق���ام���ة ت�����ش��ف��ي��ات �شباق 
�لزمن حيث ت�شتمر �لتغطية يوميا بنقل 
مر�حل �لبطولة �لثاث حتى موعد ختام 

�لبطولة و�لتتويج يوم بعد غد �ل�شبت.
و�ملحب  �مل���ت���اب���ع  �جل���م���ه���ور  و���ش��ي�����ش��ت��م��ع 
�شوت  عرب  بالتعليق  �لبحرية  للريا�شات 
و�لذي  �شويد�ن  �هلل  عبد  �ملتاألق  �لزميل 
�لعاملية  �ل��ب��ط��ول��ة  �أي����ام  ���ش��ري�ف��ق��ه خ���ال 
�للقاء�ت  �ج�����ر�ء  يف  ع��ب��ي��د  �ح��م��د  �مل���ذي���ع 
وكبرية  �شغرية  بكل  �مل�شاهدين  وتعريف 

تخ�س �لبطولة �لعاملية و�برز جنومها.

النومان: �ضنعمل على اإ�ضراك الفائزين يف ال�ضباق باأن�ضطة وفعاليات خارج الدولة ل�ضقل مواهبهم

اللجنة العليا املنظمة ت�ضيد بنجاح �ضباق الأندية للثقافة والفنون

مل��خ��ت��ل��ف �مل�شاركن  ت��دري��ب��ات��ه  �ل���ذي���د  ن����ادي  ب�����د�أ  
�لهو�ئية  ل��ل��رم��اي��ة  �لوطني46  �ل��ي��وم  ب��ط��ول��ة  يف 
�مل�����ش��ارك��ن ملناف�شات  �إط���ار �ال���ش��ت��ع��د�د وت��اأه��ي��ل  يف 
وم�شد�س  بندقية  ف��ئ��ات   ت�شمن  و�ل��ت��ي  �لبطولة 
وذلك  ب�شالة �لرماية. ومن �شاأن �لبطولة �أن تقام 
وباإ�شر�ف  �لريا�شي  �لثقايف  �ل��ذي��د  ن��ادي  برعاية 
�حتاد �الإمار�ت للرماية وتتز�من  �شمن �حتفاالت 

خال  من  �لنادي  �أجندة  يف  �لوطني وتدرج  �ليوم 
م�شاركاتها يف هذه �ملنا�شبة �لوطنية.

ح�شر �لتدريبات  كا من �شامل حممد بن هويدن 
و�شامل  �لذيد   ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لكتبي 
حمود  و�ل��دك��ت��ور  �الإد�رة  جمل�س  ع�شو  �لرفي�شا 

خلف �شامل مدير نادي �لذيد.
 وت�����ش��م �ال����ش���ت���ع���د�د�ت  ت��دري��ب��اً م��ف��ت��وح��اً للفرق 

العبون  �لبطولة  �أح��د�ث  يف  �شارك  حيث  �مل�شاركة 
من خمتلف �إمار�ت �لدولة.

و�أ����ش���ار ���ش��امل حم��م��د ب��ن ه��وي��دن �ل��ك��ت��ب��ي  رئي�س 
هذه  �أه��م��ي��ة  �إىل  �ل���ذي���د  ب���ن���ادي  �الإد�رة  جم��ل�����س 
�ليوم  ف��ع��ال��ي��ات  ن��ظ��ر� الإدر�ج���ه���ا �شمن  �ل��ب��ط��ول��ة 
�ل��وط��ن��ي �ل�����ش��اد���س و�الأرب���ع���ن ع���اوة ع��ل��ى �إتاحة 

�لفر�شة البر�ز �ملو�هب يف هذه �لريا�شة.

نادي الذيد يبداأ تدريباته للم�ضاركني يف 
بطولة الرماية لليوم الوطني 

)كايت بيت�س( ي�ضج بهدير الدراجات املائية

�ضب���اق الزم���ن يد�ض���ن جائ���زة دب���ي الكب���رى 2017 الي�����وم
مت�ضابقا   60

ومت�ضابقة 
يتناف�ضون 
على األقاب 
اأربع فئات

�ملوؤمتر  خ��ال  و�لفنون  للثقافة  �الأن��دي��ة  ل�شباق  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �أ���ش��ادت 
�ل�شحفي �لذي عقد مبقر نادي �ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س م�شاء �أم�س 

مثقف
�إ�شر�ك �لفائزين يف �ل�شباق باأن�شطة وفعاليات  و�أكد �لنومان قائا �شنعمل على 

خارج �لدولة ل�شقل مو�هبهم.
فيما حتدث �ل�شيخ عبد�لرحمن �ملعا ع�شو �للجنة �لعليا لل�شباق ذ�كر� �شروط 
�عتبار� من  �لرتحيب  �ملو�طنن مع  و�أبناء  للمو�طنن  وقبوله  و�أهد�فه  �ل�شباق 
�ل�شنة �لثامنة للمقيمن من �أبناء �لدولة وفق �لائحة �لتي �شت�شدر من جمل�س 
�أن  �لوزر�ء ب�شاأن م�شاركة مو�ليد �لدولة يف �ملجاالت �لريا�شية و�لثقافية  و�أكد 
�عتنائها  �الأندية عرب  لكافة  �لريا�شية  للم�شرية  نوعية وحقيقة  �إ�شافة  �ل�شباق 
و�الإبد�ع  و�مل�شرح  و�ل�شعر  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  حفظ  جانب  �إىل  �لريا�شي  بالاعب 
�ل�شمو حاكم  �شاحب  روؤي���ة  �مل�شابقة ترتجم  �أن  و�أو���ش��ح  �مل��ج��االت  م��ن  وغ��ريه��ا 
�ل�شارقة يف �أن تكون �الأندية ر�فد�ً جديد�ً من رو�فد �لن�شاط �البد�عي و�لتكامل 

بن �لريا�شة و�لثقافة .
�ل�شباق م�شاركات كبرية جد�  �ملا�شية حقق  �ل�شت  �ل�شنو�ت  : ط��و�ل  �ملعا  وق��ال 
عام  �الأوىل من  �ل��دورة  �مل�شاركة يف  بلغت  و�ملر�كز حيث  �الأندية  من قبل العبي 
221 فيما بلغت �لدورة �لثانية يف عام 2013م 260 و�رتفع �لعدد يف  2012م 
�لدورة �لثالثة من عام 2014م لي�شل �إىل 290 م�شاركا ويف �لدورة �لر�بعة من 
عام 2015م بلغت �مل�شاركة 310 ويف �لدورة �خلام�شة من عام 2016م بلغت 
 412 �أما �لعام �ملا�شي وهو �ل�شاد�س بلغت �مل�شاركة وهي �الأعلى   370 �مل�شاركة 
 1863 �ملا�شي  �ل�شت  �ل��دور  يف  للم�شاركن  �الأج��م��ايل  �لعدد  لي�شبح   . م�شاركا 

م�شاركا.
�شعادة  عن  �الأن��دي��ة  ل�شباق  �لعليا  �للجنة  ع�شو  �لتفاق  ح�شن  �ملهند�س  و�أع���رب 
�للجنة  تقدير  ع��ن  معربا  دوره���م  ملو��شلة  �لغالية  �لثقة  بهذه  �للجنة  �أع�شاء 
وتوفريها  �الأن��دي��ة  ل�شباق  �لكبري  ودعمها  �لريا�شي  �ل�شارقة  ملجل�س  و�شكرها 
لكافة �الإمكانات �لازمة كونها مهمة لاأندية وتعزز من ن�شاط كل ناد وعنايته 
�شيوجه  بالنو�حي �لثقافية و�لفنية و�أ�شار �لتفاق �إىل �أن �ل�شباق يف عام 2018م 

نحو �شعاره ) عام ز�يد ( لتدور كافة �مل�شابقات يف فلكه .
ن���ادي وم��رك��ز بجانب  20 جهة م��ن  �مل�����ش��ارك��ة بلغ  �أن ع��دد �جل��ه��ات  �إىل  و�أ���ش��ار 

مبا حققه �ل�شباق طو�ل �ل�شنو�ت �ل�شابقة منذ �أنطاقته ليتو��شل بنجاح كبري 
يف �إطار ترجمته لروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة يف �إثر�ء �جلو�نب �لثقافية يف �الأندية و�ملر�كز 
باإمارة �ل�شارقة. و�أعربت �للجنة عن تقديرها جلهود جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي 
يف تنبي �ل�شباق بعد �نتقاله من نادي �ل�شارقة �لريا�شي �إىل �ملجل�س و�شدور قر�ر 
�لريا�شي بت�شمية  �ل�شارقة  �لقا�شمي رئي�س جمل�س  �ل�شيخ �شقر بن حممد  من 

�أع�شاء �للجنة �لعليا.
ح�شر �ملوؤمتر �ل�شحفي من �أع�شاء �للجنة �لعليا ل�شباق �الأندية للثقافة و�لفنون 
كل من عبد�لعزيز �لنومان و�ل�شيخ عبد�لرحمن �ملعا وم�شبح بالعجيد �لكتبي 
وحممد حمد�ن بن جر�س وحممد علي ماجد و�ملهند�س ح�شن �لتفاق و�ملهند�س 
في�شل �لكعبي وجا�شر حما�شي مقرر �ل�شباق و�إٍ�شام �ل�شيوي �ملن�شق �الإعامي 
�لنف�س  �لدفاع عن  �ل�شارقة لريا�شات  نادي  ل�شكري مدير  �أي��وب  بجانب ح�شور 
�لثقافية  بنادي �ملد�م �لثقايف �لريا�شي  �للجنة  رئي�س  �لر��شدي  حممد  علي  و 
�ل�شارقة لريا�شات  نادي  �إد�رة  �لرحمن �حلمر ع�شو جمل�س  ون��وره حممد عبد 

�لدفاع عن �لنف�س و�ملن�شقن �لثقافن باالندية و�ملر�كز.
جمل�س  حر�س  �الأن��دي��ة   ل�شباق  �لعليا  �للجنة  ع�شو  �لنومان  عبد�لعزيز  و�أك��د 
يف  الأهميته  تنظيمه  ومو��شلة  لل�شباق  دعمها  مو��شلة  على  �لريا�شي  �ل�شارقة 
�الهتمام بالاعبن وحتفيزهم لتنمية مو�هبهم من خال فئات �ل�شباق و�لتي 
ت�شمل �لقر�آن �لكرمي و�ل�شعر و�لعر�س �مل�شرحي و�لر�شم و�لت�شوير �لفوتغر�يف 

و�خلط �لعربي و�لق�شة �لق�شرية و�ملعلومات �لعامة و�الإن�شاد.
�إطاق  �لتي تكاملت منذ  �لنومان يف كلمته قائا  ن�شيد بكافة �جلهود    و�أ�شار 
�لن�شخة �الأوىل ل�شباق �الأندية للثقافة و�لفنون منذ �شنو�ت لنعلن �ليوم �نطاق 
�ل�شنة �ل�شابعة لل�شباق ونثني على ما حتقق من ت�شاعف �أعد�د �مل�شاركن و�جلهات 
�مل�شاركة الفتا �إىل �أن �ل�شباق ما ز�ل يو��شل جناحته الإثر�ء فاعل وحقيقي مي�س 
و�لفنون  �لثقافة  جم��االت  يف  و�ملبدعن  بالاعبن  عاقتها  خال  من  �الأندية 
�لدور  هذ�  ��شتكمال  على  وحر�شاً  عزماً  �أ�شد  بتنا  وقد  �ل�شابع  �لعام  �إىل  لن�شل 
وتلك �مل�شوؤولية يف خدمة �الأندية والعبيها و�لو�شول �إىل العب ريا�شي موهوب 

�ل�شارقة  �الإن�شانية وموؤ�ش�شة  �ل�شارقة للخدمات  �ملختلفة وهي مدينة  �ملوؤ�ش�شات 
�لهمم مت  �أ�شحاب  �أن  �إىل  و�الأطفال الفتا  �لنا�شئة  للتمكن �الجتماعي ومر�كز 

��شتثنائهم من �شروط �ل�شباق لتمكينهم من �مل�شاركة يف كافة �لفئات.
�الأندية   ل�شباق  �لعليا  �للجنة  ع�شو  �لكتبي  بالعجيد  م�شبح  �أع����رب  ب����دوره 
���ش��ام يف تاأهيل  ل��ه م��ن قيمة وه���دف  مل��ا  �ل�����ش��ب��اق  مل��و����ش��ل��ة تنظيم  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن 
و�الأدبية. �لثقافية  �ل��ن��و�ح��ي  يف  ل��اأن��دي��ة  و�ملنت�شبن  �ل��ري��ا���ش��ي��ن   �ل��اع��ب��ن 
�ل�شباق  ب��اأن  �الأن��دي��ة   ل�شباق  �لعليا  �للجنة  ع�شو  ماجد  علي  حممد  لفت  فيما 
ي�شهد �إقبااًل كبري�ً للم�شاركة يف فئات �ل�شباق وت�شمل �لقر�آن �لكرمي و�ملعلومات 
�لثقافية �لتي �شرتكز عن �شرية �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب 

�هلل ثر�ه. 
�أهمية �ل�شباق  و�أكد حممد حمد�ن بن جر�س ع�شو �للجنة �لعاليا لل�شباق على 
طو�ل �ل�شنو�ت �ل�شابقة وما حققه من �أهد�ف يف تنمية �حلر�ك �لثقايف �ملثمر يف 
كافة �الأندية و�إقبال من �لاعبن على �مل�شاركة يف خمتلفة فئاته �لع�شر و�أ�شار 

�ملقبل. مار�س  �إىل �أن �أخر موعد للم�شاركة يف فئات �ل�شباق هي 15 
بتكاتف  يتو��شل  �ل�شباق  �أن  �لعليا  �للجنة  ع�شو  �لكعبي  في�شل  �ملهند�س  وذك��ر 
�أع�شائه، وحر�س �الأندية على �مل�شاركة لتحقيق هدف و�حد وهو تنمية �جلو�نب 
فتح  ج��رى  بعدها  وم��وه��وب.  �إىل الع��ب مثقف  و�لو�شول  �الأن��دي��ة،  �لثقافية يف 
�ملجال للعديد من �الأ�شئلة �لتي تقدم بها من�شقو �الأندية من مقرتحات يف فئات 

�ل�شباق.

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مناهل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1804230:لهدم �ملباين  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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الفجر الريا�ضي

�لرتكي  وب�شيكتا�س  �للقب  حامل  �ال�شباين  مدريد  ري��ال  حلق 
�بطال  دوري  مل�����ش��اب��ق��ة  �ل��ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  �ل�����دور  �ىل  ب��امل��ت��اأه��ل��ن 
�وروبا لكرة �لقدم، و�حبط ��شبيلية �ال�شباين �شيفه ليفربول 
�النكليزي بانتز�ع �لتعادل معه 3-3، و�نع�س نابويل �اليطايل 
�لدور  م��ن  �المل���اين  دورمت��ون��د  بورو�شيا  ودع  ح��ن  يف  فر�شته، 

�الول.
���ش��ان ج��رم��ان �لفرن�شي وب��اي��رن ميونيخ  ب��اري�����س  وك��ان��ت ف��رق 
�النكليزي  �شيتي  ومان�ش�شرت  �ل��ث��ان��ي��ة(  )�مل��ج��م��وع��ة  �المل����اين 
يف  تاأهلها  �شمنت  )�ل��ث��ام��ن��ة(  توتنهام  وم��و�ط��ن��ه  )�ل�شاد�شة( 

�جلولة �لر�بعة قبل 3 �أ�شابيع.
يف �ملجموعة �لثامنة، حقق ريال مدريد �شاحب �لرقم �لقيا�شي 
بر�شيد 12 لقبا فوز� �شاحقا على م�شيفه �بويل نيقو�شيا ب�شتة 
10 نقاط يف �ملركز �لثاين،  هد�ف نظيفة، لريفع ر�شيده �ىل 
دورمتوند  بورو�شيا  على  �لفائز  توتنهام  خلف  نقاط   3 بفارق 

�الملاين 1-2.
وت����ن����اوب ع��ل��ى ت�����ش��ج��ي��ل �ه������د�ف ري���ال 

ل���وك���ا م��ودري��ت�����س )23(  �ل���ك���ور�ت���ي 
ب���ن���زمي���ة )39  و�ل���ف���رن�������ش���ي ك�����رمي 

 )41( فرنانديز  ونات�شو  و1+45( 
كري�شتيانو  و�ل������ربت������غ������ايل 

رونالدو )49 54(.
ورف����������ع رون������ال������دو 
 8 �ىل  ر������ش�����ي�����ده 
�هد�ف يف �لبطولة 
هذ� �ملو�شم فانفرد 
ترتيب  ب���������ش����د�رة 

�لهد�فن.
وب�����ع�����د ف�����وزي�����ن يف 

�الولين  �جل��ول��ت��ن 
ع����ل����ى ����ش���ي���ف���ه �ب����وي����ل 
وم�شيفه  )-3�شفر( 

ب����������ورو�����������ش����������ي����������ا 
دورمت������ون������د 
�المل����������������������اين 

 ، )1 -3 (
�����ش����ق����ط ري��������ال 

ف���خ  يف  م��������دري��������د 
�مام  �ر���ش��ه  �ل��ت��ع��ادل على 

�ن  ق���ب���ل   )1-1( ت���وت���ن���ه���ام 
ي���خ�������ش���ر ع���ل���ى �ر��������س �الخ�����ري 

.)3-1(
وك���ان ري���ال ت���وج يف ح��زي��ر�ن/
�لثاين  ب��ل��ق��ب��ه  �مل��ا���ش��ي  ي��ون��ي��و 
يوفنتو�س  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  ع�����ش��ر 

�اليطايل.
�شعوبات  م��دري��د  ري����ال  وي���و�ج���ه 

�مل��ح��ل��ي حيث  �ل�������دوري  ك���ب���رية يف 
يتخلف بفارق 10 نقاط عن غرميه 

�لتقليدي بر�شلونة عقب تعادله �مام 
�شلبا  م��دري��د  �تلتيكو  وج���اره  م�شيفه 

�ل�شبت.
وخا�س فريق �لعا�شمة �ال�شبانية �ملبار�ة 

�أنفه يف  لك�شر يف  �ل��ذي تعر�س  ر�مو�س  قائده �شريخيو  بغياب 
غاريث  �لويلزي  جنمه  غياب  ي�شتمر  حن  يف  �ل��درب��ي،  م��ب��ار�ة 

بايل ب�شبب �ال�شابة.
بورو�شيا  م�شيفه  ع��ل��ى  ت��وت��ن��ه��ام  ف���از  ذ�ت���ه���ا،  �مل��ج��م��وع��ة  ويف 
ك��اي��ن )49( و�ل���ك���وري �جلنوبي  ل��ه��اري  ب��ه��دف��ن  دورمت���ون���د 
�شونغ هيونغ من )76( مقابل هدف للغابوين بيار �ميرييك 

�وباميانغ )31(.
�لتايل، وه��و مل  �ل��دور  �لتاأهل �ىل  وفقد دورمت��ون��د فر�شة 
عندما  �ملا�شي  �يلول/�شبتمرب   30 منذ  �ل��ف��وز  طعم  ي��ذق 
 4 بعدها  خ�شر  حيث   ،1-2 �وغ�شبورغ  م�شيفه  على  تغلب 

مر�ت وتعادل 3 مر�ت.
وت���اأه���ل ب�����ش��ي��ك��ت��ا���س �ل���رتك���ي �ىل ث��م��ن �ل��ن��ه��ائ��ي ب��ت��ع��ادل��ه مع 
�آماله  �المل��اين  و�نع�س اليبزيغ   ،1-1 �لربتغايل  بورتو  �شيفه 

4-1 �شمن  �ل��ف��رن�����ش��ي  م��ون��اك��و  م�����ش��ي��ف��ه  ب��اك��ت�����ش��اح��ه 
�ملجموعة �ل�شابعة.

نقطة،   11 �ىل  ر���ش��ي��ده  ب�شيكتا�س  ورف����ع 
ف�شمن �ل�شد�رة و�حدى بطاقتي �ملجموعة 
�ىل �لدور �ملقبل بغ�س �لنظر عن نتيجته 
يف �جل��ول��ة �الخ����رية، وب���ات ر���ش��ي��د بورتو 

7 نقاط، بفارق �اله��د�ف �مام  �لثاين 
اليبزيغ �لثالث، يف حن فقد موناكو 

فر�شة �لتاأهل.
 6 ويف �جل���ول���ة �الخ�����رية يف 
ك����ان����ون �الول/دي���������ش����م����رب، 
ي�����ل�����ت�����ق�����ي الي�������ب�������زي�������غ م���ع 

ب�������ش���ي���ك���ت���ا����س، وب�����ورت�����و مع 
موناكو.

حقق  �������ش�����ط�����ن�����ب�����ول،  يف 
ب�شيكتا�س �ملطلوب بانتز�ع 
نقطة �لتعادل �لتي كانت 

كافية له حلجز بطاقته.
�فتتح بورتو �لت�شجيل 
ع�������رب �ل�����رب�زي�����ل�����ي 
�وغو�شتو  فيليبي 
وع�������ادل   ،)29(
ب�����������ش�����ي�����ك�����ت�����ا������س 
�لرب�زيلي  ب��و����ش��ط��ة 

�الخ������������ر �ن������در�������ش������ون 
تالي�شكا )41(.

وه��ي �مل��رة �الوىل �لتي 
ب�شيكتا�س  ف��ي��ه��ا  ي��ب��ل��غ 

�لدور ثمن �لنهائي للبطولة 
�حلالية  �ل�شيغة  �عتماد  منذ 

بعد ن�شخة 1992.
�لثانية، لقي موناكو  �ملبار�ة  ويف 
خ�����ش��ارة ث��ق��ي��ل��ة ع��ل��ى �ر����ش���ه �مام 

اليبزيغ 4-1.
و�ه���ت���زت ���ش��ب��اك م��ون��اك��و م��ب��ك��ر� حن 
جيمر�شون  �ل����رب�زي����ل����ي  الع���ب���ه  ح�����ول 
�خلطاأ  ط��ري��ق  ع���ن  �ل���ك���رة  نا�شيمنتو 

�ىل د�خ����ل م��رم��ى ف��ري��ق��ه يف 
�ل�شاد�شة.  �ل���دق���ي���ق���ة 

وخطف �لفريق �الملاين هدفا ثانيا بعد ثاث دقائق فقط عرب 
�ملهاجم �لدويل تيمو فرينر.

ووجه فرينر �شربة قا�شية �ىل موناكو با�شافة �لهدف �لثالث 
يف �لدقيقة 31.

ثم   ،)43( ملوناكو  �ل��ف��ارق  فالكاو  ر�د�م��ي��ل  �لكولومبي  قل�س 
�عاد �لغيني نابي كيتا �لفارق �ىل �شابق عهده 

.)45(
نتائج  ح���ق���ق  ك�����ان  م���ون���اك���و  �ن  ي���ذك���ر 
فف�شا  �مل��ا���ش��ي،  �ملو�شم  يف  ��شتثنائية 
عن �حر�ز لقب �لدوري �لفرن�شي للمرة 
�ىل  و����ش���ل  ف���ان���ه   ،2000 م��ن��ذ  �الوىل 
�ن  قبل  �وروب���ا  �ب��ط��ال  دوري  نهائي  ن�شف 

يخرج �مام يوفنتو�س.
�ال�شباين  ��شبيلية  �حبط  �خلام�شة،  �ملجموعة  يف 
�شيفه ليفربول بعد �ن حرمه من �لتاأهل بانتز�عه 

�لتعادل يف �لوقت �لقاتل 3-3.
ثمن  �ىل  �ل��ت��اأه��ل  �ىل  طريقه  يف  ليفربول  وك���ان 
�لنهائي الول مرة منذ 2009 و�شد�رة جمموعته، 
قلب  ��شبيلية  ل��ك��ن  نظيفة،  بثاثية  ت��ق��دم��ه  ب��ع��د 
�ل��ط��اول��ة يف �ل�شوط �ل��ث��اين وجن��ح ب���ادر�ك هدف 

�لتعادل يف �لوقت �ل�شائع.
و�شجل لليفربول �لرب�زيلي روبرتو فريمينو )2 
و30( و�ل�شنغايل �شاديو مانيه )22(، وال�شبيلية 
ركلة  م��ن  و61   51( ي��در  ب��ن  و���ش��ام  �لفرن�شي 

جز�ء( و�الرجنتيني غويدو بيتز�رو )3+90(.
ر�شيده  م��ر�ت،   5 �للقب  حامل  ليفربول،  ورف��ع 
ل�شبارتاك  و6  ال�شبيلية   8 مقابل  ن��ق��اط،   9 �ىل 
مو�شكو �لرو�شي �لذي �هدر نقاط �لفوز يف �للحظات 

�الخرية مع �شيفه ماريبور �ل�شلوفيني )1-1(.
�أبقى نابويل �اليطايل �أمله بالتاأهل �ىل �لدور ثمن 
�لنهائي حتى �جلولة �الخ��رية بعد فوزه �ل�شريح 
على �شيفه �شاختار د�نيت�شك �الوكر�ين -3�شفر 

�لثاثاء يف �جلولة قبل �الخرية.
و�شجل لورنت�شو �ين�شيني )56( و�لبولندي بيوتر 
مريتنز  در�ي�������س  و�لبلجيكي   )81( زيلين�شكي 
رف��ع ر�شيده فريقه  �ل��ذي  نابويل  �ه��د�ف   )83(
�ىل 6 نقاط يف �ملركز �لثالث، بفارق ثاث نقاط 

خلف �شاختار.
وكان �شاختار تغلب على نابويل 2-1 على �ر�شه 

يف �جلولة �الوىل.
تاأهله  �ل�شامن  �النكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  وفاز 
���ش��ي��ف��ه فيينورد  ع��ل��ى  �مل��ا���ش��ي��ة  م���ن �جل���ول���ة 
�ل��ه��ول��ن��دي ب��ه��دف ل��رح��ي��م ���ش��رتل��ي��ن��غ يف 

�لدقيقة 88.
�لرتتيب  مت�شدر  مان�ش�شرت  ورف���ع 
ر�شيده �ىل 15 نقطة، مقابل نقطة 

و�حدة لفيينورد �الخري.
ويف �جلولة �الخرية يف 6 كانون 
ي�شت�شيف  �الول/دي�شمرب، 
�شاختار مان�ش�شرت �شيتي، 
ويحل نابويل �شيفا على 

فيينورد.

ا�ضبيلية يحبط ليفربول ودرمتوند يفقد فر�ضة التاأهل 

ريال وب�ضيكتا�س يلحقان باملتاأهلني لثمن نهائي الأبطال 
ي�ضت�ضيف او�ضرتيا فيينا اليوم

ميالن لتعوي�س خيبته املحلية يف يوروبا ليغ
�ملحلية  خيبته  تعوي�س  �ىل  �الي��ط��ايل  ميان  ي�شعى 
على �ل�شاحة �الوروبية بح�شم تاأهله �ىل �لدور �لثاين 
لكرة  ليغ”  “يوروبا  �الوروب����ي  �ل����دوري  بطولة  م��ن 
يف  �خلمي�س  فيينا  �و�شرتيا  ي�شت�شيف  عندما  �لقدم 

�جلولة �خلام�شة.
مع  �ل��ي��ون��اين  �ثينا  �ي��ك  ذ�ت��ه��ا  �ملجموعة  يف  ويلتقي 
�ملجموعة  ترتيب  م��ي��ان  يت�شدر  �ل��ك��رو�ت��ي.  رييغا 
�لر�بعة من �لبطولة بر�شيد 8 نقاط، مقابل 6 نقاط 

اليك و4 الو�شرتيا فيينا و3 لرييكا.
�لثاين حتى  �ل��دور  �ىل  �لتاأهل  ف��رق  و�شمنت خم�شة 
�الن هي �ر�شنال �النكليزي والت�شيو �اليطايل و�شتيو� 
بوخار�شت �لروماين وزينيت �شان بطر�شبورغ �لرو�شي 
�ل��دور �لتايل  ودينامو كييف �الأوك��ر�ين. ويتاأهل �ىل 
�الول و�لثاين يف كل جمموعة، وتن�شم �ليهم ثمانية 
دوري  �ل��ث��ال��ث يف جمموعاتها يف  �مل��رك��ز  ف���رق حت��ت��ل 

�البطال.
يف  ليغ”  “يوروبا  ب��ط��ل  وي�����ش��ارك 

�الأب����ط����ال  دوري  م�����ش��اب��ق��ة 
�مل����و�����ش����م �مل����ق����ب����ل. وك�����ان 

يونايتد  م���ان�������ش�������ش���رت 
�النكليزي �حرز لقب 

�ل��ن�����ش��خ��ة �الخ����رية 
�مل����ب����ار�ة  ب����ف����وزه يف 

�ياك�س  على  �لنهائية 
�م�شرتد�م �لهولندي.

�اليطايل  �ل��ق��ط��ب  ي��و�ج��ه 
�بطال  دوري  ب���ل���ق���ب  �مل����ت����وج 

�وروبا �شبع مر�ت �شعوبات كبرية 
�ال�شتثمار�ت  رغ����م  ع��ل��ى  حم��ل��ي��ا 

�ل�شينين  مل���ال���ك���ي���ه  �ل����ك����ب����رية 
طائلة  مبالغ  �نفقو�  �ل��ذي��ن 

م����ن����ذ ������ش����ت����ح����و�ذه����م 
ع���ل���ى �ل����ن����ادي من 

رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
�الي������������ط������������ايل 
�ل�شابق �شيلفيو 

حقبة  ب��ع��د  ب��رل��و���ش��ك��وين 
�متدت 30 عاما.

نابويل  �م��ام  ميان  وخ�شر 
م������ت�������������ش������در �ل���������������دوري 

�ملرحلة  يف  �الي����ط����ايل 
�ملا�شية 1-2، ويحتل 

�مل���رك���ز �ل�����ش��اب��ع يف 
بر�شيد  �لرتتيب 
19 نقطة، بفارق 

عن  نقطة   16
�ملت�شدر نابويل 

حتى  ب������ال������ذ�ت، 
بفارق  يتاأخر  �ن��ه 

خلف  ن�����ق�����اط   7
�شمبدوريا �ل�شاد�س. 

ك���م���ا ي����و�ج����ه م����درب 
فينت�شنزو  م����ي����ان 
�شغوطا  م���ون���ت���ي���ا 
�لنتائج  ب�شبب  كبرية 

وحتدثت  �ملتذبذبة، 
�عامية  تقارير 

حم����ل����ي����ة ع����دة 
�حتمال  ع����ن 

�قالته.
و��������ش�������ت�������ك�������ون 

�لفر�شة �شانحة �مام فياريال �ال�شباين حل�شم تاأهله 
يف  �لكازخ�شتاين  ��شتانة  على  �شيفا  يحل  حن  �ي�شا 
مبار�ة قوية �شمن �ملجموعة �الوىل، �لتي يلتقي فيها 
بر�غ  �شافيا  مع  �ال�شر�ئيلي  �بيب  تل  ماكابي  �ي�شا 

�لت�شيكي.
بفارق  ن��ق��اط،   8 بر�شيد  �لرتتيب  ف��ي��اري��ال  يت�شدر 
نقاط   5 ب���ر�غ  �شافيا  ومي��ل��ك  ����ش��ت��ان��ا،  �م���ام  نقطة 
�خلام�شة،  �مل��ج��م��وع��ة  ويف  و�ح�����دة.  ن��ق��ط��ة  وم��اك��اب��ي 
مي��ل��ك ك��ل م��ن �ت��االن��ت��ا �الي���ط���ايل ول��ي��ون �لفرن�شي 
فر�شة �لتاأهل عندما يحل �الول �شيفا على �يفرتون 
ليما�شول  �ب���ول���ون  �ل���ث���اين  وي�����ش��ت�����ش��ي��ف  �الن��ك��ل��ي��زي 

�لقرب�شي.
بفارق  نقاط،   8 بر�شيد  �لرتتيب  �تاالنتا  ويت�شدر 
حال  يف  تاأهلهما  و�شيح�شمان  ل��ي��ون،  �م���ام  �اله���د�ف 

ف�شل �بولون يف �لفوز على �لفريق �لفرن�شي.
وك����ان �ي��ف��رت��ون ف��ق��د ف��ر���ش��ة �مل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى �حدى 

بطاقتي �ملجموعة من �جلولة �ل�شابقة.
ويف �ملجموعة �لثامنة، �شيحاول مر�شيليا �لفرن�شي 
ن�����ش��ي��ان م�����ش��ك��ل��ة م��د�ف��ع��ه ب��ات��ري�����س �ي���ف���ر� �ل���ذي 
فيتوريا  �شد  �ل�شابقة  �مل��ب��ار�ة  قبل  م�شجعا  رك��ل 
�لنادي  قبل  من  و�وق��ف  �لربتغايل  غيمار�ي�س 
و�الحتاد �الوروبي، وذلك عندما يحل �شيفا 

على قونيا �شبور �لرتكي.
وي���ل���ع���ب ����ش���ال���زب���ورغ �ل��ن��م�����ش��وي مع 
�ملبار�ة  يف  غيمار�ي�س  فيتوريا 

�لثانية.
�شالزبورغ  وي���ت�������ش���در 
بر�شيد  �ل��رتت��ي��ب 
ن���������ق���������اط،   8
م�����ق�����اب�����ل 6 
 ، �شيليا ملر
لكل  و4 
فيتوريا  م��ن 
غ����ي����م����ار�ي���������س 

وقونيا �شبور.
مر�شيليا  و�وق�����������ف 
�ل�شابق  �ل����دويل  م��د�ف��ع��ه 
غ����د�ة  فوري”،  “مبفعول 
م�شجع  �ىل  رك���ل���ة  ت��وج��ي��ه��ه 
ب���ع���د م���������ش����ادة ق���ب���ي���ل �ن���ط���اق 
فيتوريا  م�����ش��ي��ف��ه  ���ش��د  �مل����ب����ار�ة 
غ���ي���م���ار�ي�������س، ث����م �ع����ل����ن �الحت������اد 
�الوروب��ي �يقاف �لاعب عن �مل�شاركة 
30 حزير�ن/ يف جميع م�شابقاته حتى 

يونيو 2018.
وقال �لنادي �لفرن�شي بعد قر�ره �يقاف �يفر� 
“جاك-هري  رئي�شه  �ن  ب��ي��ان  يف  ع��ام��ا(   36(
�إيرود �لتقى باتري�س �يفر� و�أبلغه باإيقافه مبفعول 
�ي الع���ب حمرتف  ع��ل��ى  “يتعن  و�����ش���اف  ف�����وري«. 
�ال�شتفز�ز�ت  وج���ه  يف  �ع�����ش��اب��ه  ب����ربودة  يحتفظ  �ن 
ويلتقي  م��ربرة«.  وغري  قا�شية  كانت  مهما  و�ل�شتائم 
�تلتيك بلباو �ال�شباين مع �شيفه هرتا برلن �الملاين 
ويلعب  �لتا�شعة.  �ملجموعة  �شبه حا�شمة يف  يف مبار�ة 
لوهان�شك  زوري���ا  م��ع  �ل�����ش��وي��دي  �و�شرت�شوند  �ي�شا 
 7 �الوك��ر�ين. يت�شدر �و�شرت�شوند �لرتتيب بر�شيد 
نقاط، مقابل 6 لزوريا لوهان�شك و5 التلتيك بلباو 
�ر�شنال مع كولن �الملاين،  و4 لهرتا برلن. ويلعب 
�ل��ه��ول��ن��دي، و�شتيو�  �رن���ه���م  والت�����ش��ي��و م���ع ف��ي��ت�����س 
وزينيت  �لت�شيكي،  بلزن  فيكتوريا  م��ع  بوخار�شت 
�ملقدوين،  �شكوبيه  ف����ارد�ر  م��ع  ب��ط��ر���ش��ب��ورغ  ���ش��ان 

ودينامو كييف مع �شكندربو �اللباين.

و�لن�شف  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة  يف  تختتم 
مناف�شات  �خل���م���ي�������س  �ل����ي����وم  م�������ش���اء 
�ل�شيخة  “دورة  �لن�شخة �خلام�شة من 
لل�شيد�ت”  �لريا�شية  ل��األ��ع��اب  هند 
�الأكرب من نوعها �لتي تقام بتوجيهات 
من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد 
�ل��ري��ا���ش��ي، وحت��ت رعاية  جمل�س دب��ي 
حرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�هلل” �شمو �ل�شيخة هند بنت مكتوم بن 
جمعة �آل مكتوم، وتنظمها جلنة ريا�شة 
وت�شم  �لريا�شي،  دب��ي  مبجل�س  �مل���ر�أة 
وجماعية.  فردية  ريا�شة  �ألعاب   10
وتقام �لليلة ثاث مباريات يف كرة �ليد 
وتختتم  �لطائرة،  و�لكرة  �ل�شلة  وك��رة 
يتم  ث��م  وم��ن  �ل���دورة،  معها مناف�شات 
�ح��ت�����ش��اب ع���دد ن��ق��اط ك��ل ف��ري��ق ويتم 
على  �حلا�شل  �لفائز  �لفريق  حتديد 
�أقل  و��شتقبل  �لنقاط  م��ن  ع��دد  �أك��ر 
عدد من �الأه��د�ف، ويلتقي يف �ل�شاعة 
�ل��ر�ب��ع��ة م�����ش��اء ف��ري��ق �ل��ن��ي��اب��ة �لعامة 
مع فريق هيئة �لطرق و�ملو��شات يف 
�ملبار�ة �خلتامية من مناف�شات بطولة 
�مل��ب��ار�ة �خلتامية  تقام  �ل��ي��د، كما  ك��رة 
يف بطولة كرة �ل�شلة حيث يتكرر لقاء 
�لعام �ملا�شي بن فريق �لنيابة �لعامة 
�ملت�شدر ملناف�شات �ل�شلة حتى �الآن مع 
ف��ري��ق هيئة  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي ديو� 

و�لن�شف  �خلام�شة  �ل�شاعة  يف  وذل��ك 
�لطائرة  �ل��ك��رة  مناف�شات  ويف  م�����ش��اء، 
يلتقي فريق هيئة �لطرق و�ملو��شات 
يف  �لتعليمية  دب���ي  منطقة  ف��ري��ق  م��ع 
فريق  وك��ان  م�شاء.  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة 
م��ن��ط��ق��ة دب�����ي �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ق����د فجر 

مفاجاأة بفوزه على فريق هيئة كهرباء 
�أ�����ش����و�ط نظيفة  ب��ث��اث��ة  وم���ي���اه دب����ي 
 24/25  –  21/25  –  16/25
دور  يف  ج��م��ع��ت��ه��م  �ل����ت����ي  �مل�����ب�����ار�ة  يف 
�لكرة  مناف�شات  �شمن  �لنهائي  ن�شف 
�لطرق  ، كما فاز فريق هيئة  �لطائرة 

�لعامة  �لنيابة  و�ملو��شات على فريق 
ا 13/25  بثاثة �أ�شو�ط نظيفة �أي�شً

 .12/25 –  20/25 –
ويف م��ن��اف�����ش��ات ب��ط��ول��ة ك���رة �ل��ي��د فاز 
ف��ري��ق ب��ل��دي��ة دب���ي ع��ل��ى ف��ري��ق ور�شة 
حكومة دبي بنتيجة 46 – 17، وذلك 

�لعامة  �لنيابة  فريق  م��ع  تعادله  بعد 
بنتيجة 20 – 20، وكان فريق هيئة 
ف��از على فريق  دب��ي قد  كهرباء ومياه 
هيئة �لطرق و�ملو��شات 24 – 20، 
فاز  �ل�شلة  ك��رة  بطولة  مناف�شات  ويف 
فريق �لنيابة �لعامة على فريق بلدية 

دبي بنتيجة 81 – 32، كما فاز فريق 
هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ع��ل��ى فريق 
 55 هيئة �لطرق و�ملو��شات بنتيجة 

.16 –
وت�شدر فريق بلدية دبي ترتيب �لفرق 
�مل�شاركة يف بطولة كرة �ليد حتى �الآن 

فاز  بعدما  نقاط   10 ر�شيد  حمقًقا 
مباريات  �أرب��ع  �أ�شل  من  مبار�تن  يف 
وت����ع����ادل يف �مل����ب����ار�ت����ن �الأخ����ريت����ن 
 61 وم�شتقبًا  ه��دًف��ا   105 و�شجل 
هيئة  فريق  �لرتتيب  يف  ت��اه  ه��دًف��ا، 
نقاط   9 بر�شيد  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 

ف��ع��د ف����وزه يف م��ب��ار�ت��ن وت��ع��ادل��ه يف 
و�حدة  مبار�ة  وخ�شارة  و�ح��دة  مبار�ة 
 61 وم�شتقبًا  ه��دًف��ا   78 م�شجًا 
يف  �لعامة  �لنيابة  فريق  وح��ل  ه��دف، 

�لرتتيب �لثالث بر�شيد 8 نقاط.
�ل�شلة  ك����رة  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  ويف 
ترتيب  �لعامة  �لنيابة  ف��ري��ق  ت�شدر 
�لفرق حتى �الآن بر�شيد 6 نقاط بعد 
فوزه يف �لثاث مباريات �لتي خا�شها 
وم�شتقبًا  ن��ق��ط��ة   217 وت�شجيله 
عن  نقطة   163 ب��ف��ارق  نقطة   54
ديو�  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ف��ري��ق 
�لذي حل يف �لرتتيب �لثاين بر�شيد 
ا وت�شجيله 176 نقطة  6 نقاط �أي�شً
و��شتقباله 41 نقطة، فيما حل فريق 
بلدية دبي يف �لرتتيب �لثالث بر�شيد 

نقاط.  5
البلدية بطل كرة الطاولة

ف��ازت بيفريل ماي دوروك��ا من بلدية  
بلقب بطولة كرة �لطاولة بعد فوزها 
على  وح�شولها  �لنهائية  �مل���ب���ار�ة  يف 
�ملركز �الأول، حيث تغلبت على رو�شة 
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  م��ن  �مل��ن�����ش��وري 
دب���ي ب��ث��اث��ة �أ����ش���و�ط م��ق��اب��ل �شوط 
�لثاين،  �ملركز  لتاأتي رو�شة يف  و�ح��د، 
وحلت ماي فلور�ن�س من موؤ�ش�شة دبي 
خل��دم��ات �الإ���ش��ع��اف يف �مل��رك��ز �لثالث 
ع��ب��ادي من  رن��ي��م ب�شان  ف��وزه��ا  بعد 
بلدية دبي يف �ملبار�ة �لرتتيبية بثاثة 

�أ�شو�ط مقابل �شوط و�حد.

»دورة ال�ضيخة هند لالألعاب الريا�ضية لل�ضيدات« تختتم مناف�ضاتها الليلة 

بلدي��ة دب��ي حتل��ق بلق��ب بط�ول��ة ك��رة الطاول���ة

طاقم حكام اإماراتي ملباراة الرائد واأُحد يف الدوري ال�ضعودي
حكم  �حلمادي  يعقوب  من  �ملوؤلف  �لدولين  حكامنا  طاقم  غ��ادر 
�أحمد �لر��شدي وز�يد  نخبة �شاحة، و�حلكمن �مل�شاعدين نخبة، 
د�وود �إىل �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة الإد�رة مبار�ة فريقي 
11 من �لدوري �ل�شعودي  �لر�ئد و�أُحد �شمن مناف�شات �جلولة 
، �ل�شاعة   23 نوفمرب  للمحرتفن، و�لتي �شتقام �ليوم �خلمي�س 
�ملكرمة(، على �إ�شتاد مدينة �مللك  مكة  )بتوقيت  م�شاًء   17:50

عبد�هلل �لريا�شية.
وقال �أحمد يعقوب مدير �إد�رة �حلكام يف �حتاد �لكرة �أن �الحتاد 
ملبار�ة  بتعين طاقم حكام  �لقدم خاطبنا  لكرة  �ل�شعودي  �لعربي 
فريقي �لر�ئد و�لباطن يف دوري �ملحرتفن، وكلفت جلنة �حلكام 
يعقوب  �لنخبة  �ل�شاحة  حكم  بقيادة  �ل��دويل  طاقمنا  �الحت��اد  يف 
د�وود،  ز�ي���د  �لنخبة  �ل��دول��ي��ن  �مل�����ش��اع��دي��ن  وي��ع��اون��ه  �حل��م��ادي 

و�أح��م��د �ل��ر����ش��دي الإد�رة ه��ذه �مل��ب��ار�ة، م��وؤك��د� ق��درة وك��ف��اءة هذ� 
باإذن �هلل على  �إىل بر �الأم��ان، وقدرتهم  �لطاقم للخروج باملبار�ة 
و�شمعة  مبكانة  تليق  م�شرفة  ب�شورة  �الإمار�تية  �ل�شافرة  متثيل 

ق�شاة ماعب �لكرة �الإمار�تية.
ولفت مدير �إد�رة �حلكام، �إىل �أن �لطاقم �ملكلف باإد�رة هذه �ملبار�ة 
و�أنهم  �لقوية خا�شة  و�ل�شخ�شية  م�شهود لهم باخلربة و�لدر�ية 
باإد�رة مباريات على �ل�شعيد �الإقليمي و�لقاري  د�ئما ما يكلفون 
ك��ف��ري��ق و�حد  ب��ال��ع��م��ل  ك��ط��اق��م حتكيمي  وي��ت��م��ي��زون  و�ل������دويل، 

وبالتو��شل �جليد و�إتخاذ �لقر�ر�ت �ل�شحيحة.
ومتنى يعقوب، كل �لتوفيق و�لنجاح و�لتميز للحمادي ورفاقه يف 
هذه �ملهمة �لتي متثل م�شتوى �لتحكيم �الإمار�تي �ملتميز و�ل�شمعة 

�مل�شرفة �لتي يتمتع بها على خمتلف �ل�شعد.



    

 
مطعم على هيئة �ضجن والزبائن يف زنازين

ج���رمي���ة �أك�����ل ه����ذ� �����ش���م���ه، و�الإع���������د�م و�مل����وؤب����د �أ����ش���م���اء وجبات 
�إنه مطعم م�شري �شمم على هيئة �شجن،  �ل�شاندويت�شات لديه، 

وغرف تناول �لطعام فيه عبارة عن زنازين.
�لقاهرة  �لعا�شمة  �شمال  �ملن�شورة  مدينة  يف  �أقيم  �ل��ذي  �ملطعم 
خمتلفة  بطريقة  �إقامته  يف  فكر  �إن��ه  �شاحبه،  نعيم  وليد  يقول 
باإيطاليا،  فندق  من  م�شتوحاة  بطريقة  و�شممه  �لزبائن،  جلذب 
باألو�ح  حم��اط��ة  �ل��زن��ازي��ن  ت�شبه  مك�شوفة  غ��رف  على  وي��ح��ت��وي 
حديدية، ود�خل كل غرفة توجد من�شدة ومقاعد لتناول �لطعام، 
ويحتفظ  نف�شه،  على  زنز�نته  �أو  يغلق غرفته  �أن  للعميل  وميكن 

مبفتاحها حلن �نتهائه من تناول �لطعام.
�أ�شماء  حتمل  �ملطعم  �شاحب  ي��ق��ول  كما  �أي�شا  �ل��وج��ب��ات  �أ���ش��م��اء 
وه��ي عبارة عن  �الإع���د�م،  �ل��ن��زالء، مثل  �ملفرو�شة على  �لعقوبات 
�شطائر م�شنوعة من �للحم �ل�شرقي مليئة بالتو�بل، و�ملوؤبد وهي 

عبارة عن �شطائر من �للحم �أي�شا ولكن بتو�بل �أقل.
باأ�شعار  �لوجبات  هذه  يقدم  مطعمه  �أن  �ملطعم  �شاحب  وي�شيف 
�لو�حد،  لل�شاندويت�س  م�شرية  جنيهات   10 م��ن  ت��ب��د�أ  ب�شيطة 
وت�شميم  �شكل  �أن  م��وؤك��د�  �الأك���رب،  للحجم  جنيها   20 ب���  وتنتهي 
�مل��ي��اد و�ملنا�شبات  �أع��ي��اد  �ل��زب��ائ��ن الإق��ام��ة ح��ف��ات  �ملطعم ج��ذب 

�الجتماعية �الأخرى كحفات �أعياد �لزو�ج وغريها.

ذهب مل�ضاحلة ابنته مع زميلتها فخرج مقتول
دف���ع رج���ل م�����ش��ري ح��ي��ات��ه ث��م��ًن��ا مل�����ش��اج��رة وم�����ش��اد�ت ب��ن �بنته 
مناطق  يف  �إ���ش��اب��ات  بعدة  م��ت��اأث��ًر�  م�شرعه  لقي  حيث  وزميلتها، 

متفرقة من ج�شده.
وبد�أت �حلادثة عندما تلقى ق�شم �شرطة د�ر �ل�شام، يف حمافظة 
�لقاهرة، باًغا بو�شول رجل يبلغ من �لعمر31 عاًما جثًة هامدة 
�إىل م�شت�شفى ق�شر �لعيني، �إذ تبن وجود �شبهة جنائية ت�شببت يف 
�لرجل  �بنة  ووقعت �حلادثة، خال جل�شة م�شاحلة بن  مقتله. 
دفع  م�شلح،  �شجار  �إىل  حتّولت  �مل�شاحلة  لكن  �شديقتها،  وعائلة 
�أحد �لرجال �حلا�شرين �إىل �إطاق �لنار على و�لد �لفتاة �الأوىل، 

و�أرد�ه قتيًا.
وو�لدة  عليه  �ملجني  بن  ن�شبت  م�شاجرة  �أن  �لتحقيقات  وك�شفت 
جل�شة  ح�شر  �ل��ذي  �الأم،  �شقيق  قيام  �إىل  تطورت  �بنته  �شديقة 

�مل�شاحلة، باالعتد�ء على �لرجل �الأول وقتله.
و�ألقى رجال �الأمن �لقب�س على �ملتهمن �لثاثة وبحوزتهم �أدو�ت 
�لنيابة  ق��ررت  حيث  وبي�شاء،  ن��اري��ة  �أ�شلحة  يف  ممثلًة  �جل��رمي��ة 

�لعامة حب�شهم على ذمة �لق�شية بعد �لتحقيق معهم.

ي�ضوه وجه زوجته حل�ضولها على وظيفة
�الأنابيب  بو��شطة  تتنف�س  وب��ات��ت  ع��دة  بت�شوهات  �شيدة  �أ�شيبت 
الأنها  منها  �نتقاماً  �الأ�شيد  م��ادة  وجهها  على  زوجها  رمى  بعدما 

ح�شلت على وظيفة.
وقد عرت �ل�شيدة ز�كري� علي �شيخ، من �لهند، على عمل بدو�م 
جزئي بعدما رف�س زوجها روباب �لذهاب �ىل �لعمل ك�شائق عربة، 

وتركها هي و�أطفالهما من دون مال وطعام.
وقام �لزوج �لغا�شب باتهام زوجته ز�كري� باإهانة �شرفه، فاأغلق باب 

�ملنزل ثم رمى �ملادة �حلارقة على وجهها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مدينة لأ�ضحاب املاليني فقط
يف حماولة جلذب �آالف �ملليونري�ت بتوفري ماذ �شريبي �آمن لهم، تخطط �إمارة موناكو ال�شت�شاح نحو 15 
فد�ًنا بقيمة 1.5 مليار جنيه �إ�شرتليني، لبناء �شقق فاخرة فارهة، يف وقت تعاين �ملدينة من تدين �لطلب على 

�ل�شكن.
ووفًقا ملا ذكرته �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية، تهدف �خلطة �لع�شرية لتنفيذ �مل�شروع �إىل ��شت�شاح �الأر��شي 
يف �لبحر �الأبي�س �ملتو�شط؛ لبناء �ملزيد من �ملنازل ال�شتيعاب �أولئك �لذين يريدون �النتقال للعي�س يف �الإمارة، 

يف خطوة منحها �ل�شوء �الأخ�شر حاكم موناكو �الأمري �ألربت �لثاين.
ووفًقا للتقدير�ت، �شت�شت�شيف موناكو �أكر من 2700 �شخ�س من �أ�شحاب �ملاين، كموطن لهم بحلول عام 

2026، �إذ ال يجدون مكاًنا �آخَر لانتقال �إليه.
وبد�أ �لبناء بالفعل يف  م�شروع �المتد�د �حل�شري للمدينة، و�لذي ي�شم مل�شاحة موناكو �لبالغة 500 فد�ن، نحو 
15 فد�ًنا �أخرى، وفًقا ل�شلطة �ملدينة. وي�شمح هذ� �ملخطط ببناء 120 منزاًل فاخًر� ب�شعر مذهل ي�شل الأكر من 
57 �ألف جنيه �إ�شرتليني للمرت �ملربع �لو�حد، ويقع هذ� �مل�شروع بالقرب من كازينو مونت كارلو، وتنفذه �شركة 
“بويجز” لاإن�شاء�ت. وقد �تخذت �ل�شركة �ملنفذة تد�بري �إ�شافية للحفاظ على �حلياة �لربية يف �لبحر �الأبي�س 
�ملتو�شط، مبا يف ذلك نقل �الأنو�ع �لهامة من �لكائنات �لبحرية �إىل مكان جديد، وتوفري �ل�شعب �ال�شطناعية 

للحيو�نات �لتي ال تعي�س يف �ملنطقة.
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يهاجم زوجته داخل بقالة ويطعنها
عّر�س رجل، يبلغ 57 عاًما، لزوجته �لثاثينية د�خل �إحدى �لبقاليات يف 

�لطائف باململكة، م�شدًد� لها طعنتن، نقلت على �إثرهما للم�شت�شفى.
�ملجني  �ل��زوج��ة  متكن  بعد  �جل��اين،  �شبط  من  �الأمنية  �جلهات  ومتكنت 
�إذ مت نقلها  �ملوقع، و�لتوجه للنيابة وهي م�شابة؛  عليها من �لهروب من 

للم�شت�شفى لتلقي �لعاج.
وبح�شب �شحيفة �شبق، فاإن �ملو�طنة �ملجني عليها، ذكرت �أنه توجد بينها 
وطالها  �شنو�ت،   6 م��ن  �أك��ر  منذ  �أ�شرية  خ��اف��ات  �ملتقاعد  زوج��ه��ا  وب��ن 

�لكثري من �لتهديد و�لرتويع من قبله.
على  زوجها  ح�شول  عن  �ملا�شي  �الأ�شبوع  و�شلتها  معلومة  �أن  و�أ���ش��اف��ت، 
�شاح ناري مع �لطلقات، و�أن��ه ينوي قتلها؛ ما دفعها لتقدمي باغ �شده 

لدى �ل�شرطة، مبينة �أنه مت ��شتدعاء �لزوج و�لتحقيق معه.
وتابعت �أنه يف يوم �لو�قعة، �أم�س �الثنن، دخلت �إحدى �لبقاالت يف �حلي 
يعاتبها غا�شًبا من  وب��د�أ  �لبقالة،  د�خل  بزوجها  �إذ فوجئت  ت�شكنه،  �لذي 
يل  �شدد  حتى  معه  حديثي  �أكمل  مل  وقالت  �شده،  قدمتها  �لتي  �ل�شكوى 
�خللف،  �ليمنى من  كتفي  �أ�شابت  �الأوىل  بحوزته،  كانت  ب�شكن،  طعنتن 
و�الأخرى �أ�شابت يدي �لي�شرى، ومتكنت من �لهرب و�شط جتمع عدد من 
م�شابة؛  و�أن��ا  �لعامة  �لنيابة  �إىل  مبا�شرة  وتوجهت  �ملوقع،  يف  �ملوجودين 
�إ�شعاف  ح�شر  وه��ن��اك  يل؛  تهديده  تنفيذ  على  �ملحققن  �إط���اع  ب��ه��دف 

�لهال �الأحمر، ونقلني مل�شت�شفى �مللك عبد�لعزيز �لتخ�ش�شي.

ق�ضطرة يف القلب بدون جراحة
�لدموية  و�الوع��ي��ة  �لقلب  ب��اأم��ر����س  �ال�شت�شاري  �الأردين  �لطبيب  حقق 
�لتاجي  �ل�شمام  زر�ع��ة  عامليا يف  �جن��از� طبيا  �حل��د�د،  و�لتد�خات، عماد 
�لعاجية  �لق�شطرة  طريق  عن  و�شعوبة  تعقيد�  �الأك��ر  �لقلبي  �ل�شمام 

بدون جر�حة و��شتمرت �شاعتن.
وقال �لدكتور حد�د يف ت�شرحي �شحفي �ن �ملري�س يف �لعقد �لثامن من 
�لعمر �جريت له عمليه قلب مفتوح مع زر�عة �شمام حيو�ين عام 2004 
�عتال  نتيجة  �لع�شلة  و�شعف  �لقلب  عمل  يف  هبوط  من  يعاين  و��شبح 

وتهتك �ل�شمام �لتاجي �أدى �إىل �شعوبة �لتنف�س و�حلركة على.
و��شار وبناء على حالة �ملري�س مت ت�شكيل فريق طبي �ردين متكامل يتمتع 
�لعاجية،  �لق�شطرة  بتقنية  �لعملية متت  �ن  �ىل  عالية، م�شري�  بكفاء�ت 
�ذي��ن �لقلب �المين  حيث مت �دخ��ال �ل�شمام عن طريق وري��د �لفخذ �ىل 
ومن ثم �النتقال �ىل �الذين �الأي�شر عرب �ن�شاء ثقب �شغري بن �الذينن، 
بعدها مت �دخال �ل�شمام �ىل موقعه وزر�عته بدقه متناهية وبنجاح كامل.

�ل�شحي  لو�شعه  ع���اد  �لعملية  �ج����ر�ء  ع��ق��ب  �مل��ري�����س  �ن  �لطبيب  وت��اب��ع 
�لطبيعي، ومتكن من �حلركة بعد �شاعات قليلة من زر�عة �ل�شمام وز�لت 

�العر��س �ل�شابقة ليغادر �مل�شت�شفى بعدها بيومن.

وفاة املمثل واملغني 
ديفيد كا�ضيدي 

 قالت وكيلة �أعمال �ملمثل و�ملغني 
جنم  كا�شيدي  ديفيد  �الأم��ري��ك��ي 
بارتريدج  ذ�  �لتلفزيوين  �مل�شل�شل 
�إن����ه  �ل�������ش���ب���ع���ي���ن���ات،  ف���ام���ي���ل���ي يف 
67 ع��ام��ا. وحقق  ت��ويف ع��ن عمر 
�مل�شل�شل  يف  �لنجومية  كا�شيدي 
مظهره  بف�شل  حمبوب  كمر�هق 
�لذي  و�شوته  كالفتيات  �لرقيق 

يبعث على �لبهجة.
كا�شيدي  �إ�شابة  �أط��ب��اء  و�شخ�س 
باخلرف بعدما بلغ �ل�شتينات من 
�أي��ام م�شت�شفى  عمره و�أدخ��ل قبل 
ت���ده���ورت حالته  يف ف��ل��وري��د� ث��م 
وكيلة  وقالت  ع�شوي.  ف�شل  �إىل 
مقابلة  ج��و�ن جافن يف  �أع��م��ال��ه 
هاتفية �إنه تويف يف وحدة �لعناية 

�ملركزة �أم�س �لثاثاء.
وكان كا�شيدي يتمتع ب�شعر �أ�شود 
من�شدل على كتفيه وعينن بلون 
للعديد  م�شابه  ومبظهر  �لبندق 
�ل���روك حينها. ومثل  م��ن جن��وم 
بارتريدج  ذ�  متثيل  فريق  �شمن 
 19 �لعمر  يبلغ من  وهو  فاميلي 
بالفتيات  �ل�شبيه  مل��ظ��ه��ره  ع��ام��ا 
منتجي  ل���ك���ن  ل���غ���ن���ائ���ه  ول���ي�������س 
�لرئي�شي  �ملغني  جعلوه  �مل�شل�شل 
�لعائلة  ت�شكله  �ل���ذي  �لفريق  يف 

بعدما �كت�شفو� �شوته �ل�شجي.
دور  �مل�شل�شل  يف  كا�شيدي  ول��ع��ب 
�شكلت  �ل������ذي  ب����ارت����ري����دج  ك���ي���ث 
�ل��ت��ي لعبت دورها  �الأرم���ل���ة،  �أم���ه 
فريقا  جونز،  �شرييل  �أبيه  زوج��ة 
ملو�شيقى �لبوب مع �أبنائها ي�شافر 
حافلة  م���نت  ع��ل��ى  ح���ف���ات  �إىل 

متعددة �الألو�ن.

ع و�ضعتهم قبل 20 عامًا تقتل 4 ر�ضّ
�عتقلت �شيدة عمرها 53 عاماً يف �أو�شاكا، 
غربي �ليابان، عقب �عرت�فها باأنها قتلت 
�أب��ن��اءه��ا �الأرب���ع���ة وه���م ر���ش��ع ق��ب��ل نحو 
�أ�شمنت،  م��ك��ع��ب��ات  يف  ودف��ن��ت��ه��م  ع��ق��دي��ن 
م�شوؤوليتهم.   حتمل  تريد  تكن  مل  الأنها 
�لليلة  نف�شها  �شايتو  م��اي��وم��ي  و�شلمت 
لل�شلطات  وروت  لل�شرطة،  ملركز  �ملا�شية 
�أج�شادهم  و�ألقت  �أطفال   4 �أجنبت  �أنهم 
ماز�لت  �أ�شمنت  مكعبات  يف  ور�شع  وه��و 
نقلت  ح�شبما  م��ن��زل��ه��ا،  يف  ب��ه��ا  حتتفظ 
وكالة �الأنباء �لر�شمية كيودو عن م�شادر 
�أنها  �ل�شيدة  و�أو���ش��ح��ت  �ل�����ش��رط��ة.   م��ن 
و���ش��ع��ت �أط��ف��ال��ه��ا �الأرب���ع���ة ب���ن 1992 
لعدم  ح��ي��ات��ه��م  �إن���ه���اء  وق�����ررت  و1997 
�متاكها �ملايل �لكايف لرعايتهم، دون �أن 
�ل�شنو�ت  فعلته طيلة  الأح��د مبا  تعرتف 
�مل��ا���ش��ي��ة. وع����رت ���ش��رط��ة �أو���ش��اك��ا على 
م��ك��ع��ب��ات �الإ���ش��م��ن��ت �الأرب���ع���ة يف �إح���دى 
�خل�����ز�ن�����ات مب����ن����زل �مل���ع���ت���ق���ل���ة، وب�������د�أت 

�لتحقيق للتعرف على حمتو�ها.  

مات لإدمانه على األعاب الفيديو  
من  يبلغ  �لفيديو  �أل��ع��اب  على  م��دم��ن  �شيني  ���ش��اب  ت��ويف 
�لنوم، بعد  �لتعب و�الإجهاد وقلة  20 عاماً، نتيجة  �لعمر 
�أن د�أب على ممار�شة لعبة م�شهورة ملدة 9 �شاعات يف �ليوم 

على �الأقل.
وكان �ل�شاب �لذي يلقب نف�شه با�شم "لونلي كينغ" من بن 
�أف�شل ممار�شي لعبة "كينغ �أوف غلوري"، وهي و�حدة من 
200 مليون العب  �لفيديو، مع ح��و�يل  �ألعاب  �أ�شهر  بن 
متابع  �أل��ف   170 من  �أك��ر  �ل�شاب  وميلك  �شهريا.  ن�شط 
�شاعات  ببث  خالها  م��ن  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل��ب��ث،  من�شة  على 

طويلة من �للعب، بح�شب موقع �أوديتي �شنرت�ل.
3 نوفمرب  ي��وم  �ملن�شة  م��رة على  �آخ��ر  لونلي كينغ  وظهر 
�جلاري، قبل �أن يختفي ب�شكل مفاجئ، و�أثار غيابه لعدة 
�أيام قلق متبعيه، �لذين �عتادو� على م�شاهدة مهار�ته يف 
�للعب ب�شكل يومي، منذ يوليو �ملا�شي. و�جنلت حقيقة ما 
11 نوفمرب �جل��اري، عندما ن�شرت  حدث مع �ل�شاب يوم 
�أ�شرته ر�شالة على مو�قع �لتو��شل �الجتماعي، �أكدت فيها 
�أنه لقي حتفه، بعد �آخر جل�شة لعب بثها على �ملن�شة. وعلى 
�الإعان  يتم  مل  للوفاة  �لرئي�شي  �ل�شبب  �أن  من  �لرغم 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  م�شتخدمي  �أن  �إال  ر�شمي،  ب�شكل  عنه 
تويف،  قد  يكون  �أن  توقعو�  �ل�شاب،  ومتابعي  �الجتماعي 
نتيجة �لتعب و�الإرهاق. و�أثارت �حلادثة �شجة كبرية على 
�ملن�شة  م�شتخدمي  دف��ع  مما  �ل�شن،  يف  �الإع���ام  و�شائل 
�مل�شتخدمن،  فيه  حثت  ر�شمي،  بيان  الإ���ش��د�ر  �ل�شهرية، 

على �الهتمام ب�شحتهم بالدرجة �الأوىل.

زوجان ي�ضتخدمان نف�س الأدوات املنزلية منذ 60 عامًا
�لتخلي عن جتهيز�تهما  �أخ��ري�ً  بريطانيان  زوج��ان  قرر 
�مل��ن��زل��ي��ة، �ل��ت��ي ي��زي��د ع��م��ره��ا ع��ن ن�شف ق���رن، ب��ع��د �أن 
�لتطور�ت  رغ��م  طويلة،  ل�شنو�ت  �لتجهيز�ت  ��شتخدما 
و�الأج���ه���زة  �الأدو�ت  ع����امل  ع��ل��ى  دخ���ل���ت  �ل���ت���ي  �ل��ك��ب��رية 

�ملنزلية.
من  و�ل�شتينيات  �خلم�شينيات  �إىل  �لتجهيز�ت  وت��ع��ود 
�شاندر�س  ور��شيل  عاماً   83 �شيدين  لكن  �ملا�شي،  �لقرن 
�أن  قبل  �ل��ي��وم،  ي�شتخدمانها حتى  ي���ز�الن  ال  ع��ام��اً،   81
ب��ت��ج��ه��ي��ز�ت حديثة،  و����ش��ت��ب��د�ل��ه��ا  �ل��ت��خ��ل��ي عنها  ي��ق��رر� 

بح�شب �شحيفة مريور �لربيطانية.
كان   1956 �إىل  تعود  ماب�س  غ�شالة  �ل��زوج��ان  وعر�س 
78 دوالر�ً،  ��شرتلينياً  60 جنيهاً  �شعرها يف ذلك �لوقت 
لنف�س  تعود  دوالر�ً   25 جنيهاً   19 �شعره  للطبخ  وف��رن 
�لعام، باالإ�شافة �إىل �آلة جتفيف تعود �إىل 1963 �شعرها 
52 جنيه 68 دوالر�ً، و�آلة لغلي �ملاء من 1959 ب�شعر 15 

جنيهاً 20 دوالر�ً.
عفا  �ل��ت��ي  �لتجهيز�ت  ع��ر���س  يتم  �أن  �ل��زوج��ان،  وي��اأم��ل 
�الأجيال  تتمكن  ح��ت��ى  �مل��ت��اح��ف،  �أح���د  يف  �ل��زم��ن،  عنها 
�حلالية و�لقادمة من �لتعرف عليها، وتقدير �لتجهيز�ت 

�لقدمية �لتي كانت ت�شنع ب�شكل �أف�شل.
�إك�شرت مبدينة  وقال �شيدين وهو حما�شب متقاعد من 
�أك��ر دق��ة ومتانة.  ديفون يف تلك �الأي���ام كانت �الأج��ه��زة 
وعلى �لرغم من �أن �الأجهزة �حلديثة �أكر تطور�ً وت�شم 
�لعديد من �مليز�ت، �إال �أن �أي عطل فيها يحتاج �إىل �لكثري 

من �لعمل الإ�شاحه. املمثلة امل�ضرية ليلى علوي خالل ح�ضورها افتتاح مهرجان القاهرة ال�ضينمائي الدويل الـ 39.   )رويرتز(

�ضرب نحل يقفل �ضارعًا 
ن�شر  م�������ش���ور  ت�����ش��ج��ي��ل  �أظ�����ه�����ر 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى 
�الجتماعي، حلظة تعر�س موقف 
ت�شوق  م���رك���ز  خ�����ارج  ل��ل��ح��اف��ات 
�أوكاند �ل�شهري يف نيوزلند� لغزو 
�شرب من �لنحل يتاألف من �آالف 
�ملكان  يف  �نت�شرت  �لتي  �حل�شر�ت 

و�شلت �حلركة فيه. 
������ش����ط����رت �مل������ح������ال �ل���ت���ج���اري���ة 
و�ل�شركات �ملحلية يف �شارع بكيكوه 
الإق���ف���ال �أب���و�ب���ه���ا ون���و�ف���ذه���ا ملنع 
بعدما  �إليها،  �لدخول  من  �لنحل 
ح�شر�ت  م����ن  �الآالف  �ن���ت�������ش���رت 

�لنحل يف �ل�شارع.
وت���وج���ه���ت خم��ت�����ش��ة �ل���ن���ح���ل يل 
ل��ل��ت��ع��ام��ل مع  �ل�����ش��ارع  �إىل  ري��ت��ي 
�لنحل حاملا �شاهدت من�شور�ً بهذ� 
�خل�شو�س على موقع في�س بوك. 
مل  �لنحل  �شرب  �إن  ريتي  وق��ال��ت 
يت�شبب باأي �شرر، و�أنه كان يبحث 

عن مكان ياأويه فح�شب.
تتبع  �ل��ن��ح��ات  "كانت  و�أ���ش��اف��ت 
�إىل  �نتقلت  عندما  ملكتها  �أو�م��ر 
م��وق��ف �حل��اف��ات وح��اول��ت بناء 

خلية لها هناك".
وح���امل���ا ع����رت ري���ت���ي ع��ل��ى ملكة 
حاوية  يف  بنقلها  ق��ام��ت  �ل��ن��ح��ل، 
وتبعتها  �مل���ك���ان  م���ن  ب��ا���ش��ت��ي��ك��ي��ة 
جميع �لنحات �إىل مزرعة قريبة 
وفق  د�خ��ل��ه��ا،  خلية  ب��ن��اء  ميكنها 
ميل  دي���ل���ي  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف  ورد  م���ا 

�لربيطانية.

اأبل تدر�س حت�ضني ال�ضيارات الذاتية القيادة 
ي��ج��ري ع��ل��م��اء يف جم���ال �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر ب�����ش��رك��ة �آبل 
بحوثا لتح�شن قدرة �ل�شيار�ت �لذ�تية �لقيادة على 
با�شتخد�م  و�مل�شاة  �ل��در�ج��ات  ر�كبي  موقع  حتديد 
لل�شركة  بحث  �أول  وذل��ك يف  �أق��ل،  ��شت�شعار  �أج��ه��زة 
يتم �لك�شف عنه على ما يبدو ب�شاأن ذلك �لنوع من 

�ملركبات.
و�أون�شيل  �شو  ي��ن  �أع��ده��ا  �ل��ت��ي  �لبحثية  و�ل��ورق��ة 
�لثاين  ت�شرين  ن��وف��م��رب   17 ي���وم  وق��دم��ت  ت��وزي��ل، 
نظر�  مهمة  �مل�شتقلة،  �الإلكرتونية  �أرك��اي��ف  لن�شرة 
الأنه كان ينظر �إىل ��شتهار �آبل بال�شرية �لتي حتيط 
بها منتجاتها �مل�شتقبلية على �أنها عائق بن �لباحثن 

يف جمال �لذكاء �ل�شناعي و�الآالت �لذكية.
و�قرتح �لعاملان �أ�شلوبا جديد� للربجمة يعرف با�شم 
فوك�شيلنت مل�شاعدة �لكمبيوتر على حتديد �الأج�شام 
�لثاثية �الأبعاد.و�الأكادمييون معتادون على تبادل 
�أعمالهم مع �أقر�نهم يف �لهيئات �الأخرى. ور�شوخا 
لهذه �الآلية، �أ�شدرت �آبل يف يوليو متوز �ملا�شي �آبل 
ما�شن لرينينج جورنال وهي جملة معنية باالآالت 

�أعمالهم  تظهر  ما  ون��ادر�  �ل�شركة.  لباحثي  �لذكية 
�أي بحث  �إىل �الآن  خارج هذه �ملجلة، �لتي مل تن�شر 

عن �ل�شيار�ت �لذ�تية �لقيادة.
وغ��ال��ب��ا م��ا ت�����ش��ت��خ��دم ه���ذه �ل�����ش��ي��ار�ت م��زي��ج��ا من 
�لعمق  ��شت�شعار  و�أج��ه��زة  �لبعدين  ذ�ت  �لكامري�ت 
للتعرف على �لعامل �ملحيط بها. وبينما توفر هذه 
�ملتدنية  دقتها  �أن  �إال  �لعمق  �الأجهزة معلومات عن 
جت��ع��ل م��ن �ل�����ش��ع��ب �ك��ت�����ش��اف �الأج�����ش��ام �ل�شغرية 
بها  مت�شلة  عادية  كامري�  م�شاعدة  بدون  و�لبعيدة 

يف �لزمن �لفعلي.
لكن باحثي �آبل قالو� �إنهم متكنو� بو��شطة �لربنامج 
"نتائج م�شجعة بدرجة  �جلديد من �حل�شول على 
كبرية" يف �كت�شاف ر�كبي �لدر�جات و�مل�شاة مب�شاعدة 

بيانات �أجهزة ��شت�شعار �لعمق وحدها.
الآبل  �لتنفيذي  �لرئي�س  ك��وك  تيم  و���ش��ف  وبينما 
�مل�شروعات"  "�أم  باأنها  �ل��ق��ي��ادة  �ل��ذ�ت��ي��ة  �ل�����ش��ي��ار�ت 
طبيعة  ع��ن  قليلة  �إ���ش��ار�ت  �شوى  �ل�شركة  تقدم  مل 

طموحاتها بالن�شبة لذلك �لنوع من �ل�شيار�ت.

كري�ضي تيغن حامل 
بطفلها الثاين

حامل  �أنها  وهو  ملحبيها  �شار�ً  خ��رب�ً  تيغن   �الأزي��اء  كري�شي  عار�شة  �أعلنت 
بطفلها �لثني من زوجها �لفنان �لعاملي جون جلند �ال �أنها �ختارت طريقة 
خال  م��ن  ل��ون��ا  بابنتها  فا�شتعانت  �ل�شعيد.  �خل��رب  ه��ذ�  الإع���ان  مم��ي��زة 
فيديو و�شاألتها فيه: "لونا ماذ� يوجد هنا؟ م�شرية �ىل بطنها فرّدت �بنتها 

�ل�شغرية : "طفل".
كري�شي تيغن وجون جلند عانيا يف �ملا�شي من م�شاكل �شحية منعتهما من 
�ملقابات بحيث  �لتفا�شيل يف �حدى  تكّلما يف  �أطفال وقد  �حل�شول على 

نقا معاناتهم �لتي من �ملمكن �أن تكون موجودة لدى �أي ثنائي. 


