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يوني�شف ت�شيد بجهود ال�شيخة فاطمة 
حلماية الأطفال حمليا ودوليا

•• اأبوظبي-وام:

املتحدة  الأمم  ملنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  ع��ب��دي  ع��م��ر  اأ����ش���اد 
للمنظمة  الم���ارات  دول��ة  تقدمه  ال��ذي  بالدعم  يوني�شف  للطفولة 
املدير  نائب  ال��دويل. وثمن  ال�شعيد  الأطفال على  �شبيل حماية  يف 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  تبذلها  التي  اجلهود  يوني�شيف  ل�  التنفيذي 
العلى  املجل�س  رئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت 
من  ال�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  العلى  الرئي�شة  والطفولة  لالمومة 
اأجل النهو�س بالطفولة داخل دولة المارات وعلى امل�شتوى العاملي 
والدور الكبري وامل�شهود لها يف اإيجاد ال�شبل من اأجل حتقيق الرعاية 
ال�شحية والتعليمية للطفل وت�شهيل ح�شوله على حقه يف الرعاية 

والإهتمام من موؤ�ش�شات املجتمع كافة.           )التفا�شيل �س3(

م�شوؤول اأممي لـ»وام«: الإمارات تعظم 
دور التعليم يف مواجهة الفكر املتطرف

•• اأبوظبي-وام:

الأمم  ملكتب  الإقليمي  املدير  ف��وؤاد علي  الدكتور حامت  القا�شي  اأك��د 
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لدول جمل�س التعاون اخلليجي 
اأن قمة اأقدر العاملية تعد اإحدى املبادرات الرائدة من دولة الإمارات 
والأفكار  املتطرف  الفكر  مواجهة  يف  التعليم  دور  م��ن  تعظم  التي 
ال��ه��دام��ة. وق���ال - يف ح���وار م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات على هام�س 
اإن الرتبية   - اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��امل��ي��ة يف  اأق�����در  ق��م��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ان���ط���الق 
الأبناء وحت�شينهم  تنمية عقول  ت�شهم يف  اأن  �شاأنها  الأخالقية من 
 .. اليوم  العامل  تغزو  اأ�شبحت  التي  واملتطرفة  الهدامة  الأفكار  من 
موؤكدا اأن الإمارات تطبق منوذجا يحتذى به عامليا مع تطبيقها ملادة 

الرتبية الأخالقية يف املدار�س.                      )التفا�شيل �س4(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:23            
الظهر.......    12:11  
الع�رص........   03:15   
املغرب.....   05:37  
الع�صاء......   06:54

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

حممد بن را�شد خالل ح�شوره افتتاح قمة املعرفة )وام(

رعى افتتاح قمة املعرفة يف دورتها الرابعة
حممد بن را�شد يطلق مبادرة 

للق�شاء على اأمية 30 مليون عربي
•• دبي-وام:

رعى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
التي  الرابعة  املعرفة يف دورتها  افتتاح قمة  رعاه اهلل 
تنظمها موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة 

على مدى يومني.

للقمة  الفتتاحية  اجلل�شة  قبيل  �شموه  اأط��ل��ق  وق��د 
مبادرة “حتدي حمو الأمية” التي ت�شتهدف ثالثني 
وذلك   2030 العام  حتى  عربي  وطفل  �شاب  مليون 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون 
املتحدة  الأمم  وبرنامج  اليون�شكو  للمعرفة ومنظمة 

الإمنائي.
)التفا�شيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله وفد �شركة المارات لل�شناعات الع�شكرية   )وام(

حممد بن زايد ي�شتقبل وفودا من اأكادميية ربدان 
والمارات لل�شناعات الع�شكرية واحتاد الإمارات للرماية

•• ابوظبي-وام: 

اآل  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة يف ق�شر البحر ام�س- كال على حدة - وفد 
من �شركة المارات لل�شناعات الع�شكرية ووفد من 
اأكادميية ربدان ووفد من احتاد المارات للرماية 

والقو�س وال�شهم وذلك لل�شالم على �شموه.

الأحاديث  وت��ب��ادل معهم  ب��ال��وف��ود  ���ش��م��وه  ورح���ب 
الودية واطلع على ان�شطتهم وبراجمهم وخططهم 
واعداد  وتاأهيل  والتناف�شية  والبتكار  التطوير  يف 
تقدم  ال��ت��ي  العالية  ك��ف��اءة  ذات  الوطنية  ال��ك��وادر 
التعليمية  ملختلف قطاعاتنا  النجاحات  املزيد من 
وتعزيز  ال��وط��ن  ل��رف��ع��ة  وال��ري��ا���ش��ي��ة  والع�شكرية 

مكانته.
)�شور اخرى �س2(

الأ�سد يف رو�سيا لبحث الت�سوية ال�سيا�سية

حمادثات منتظرة بني بوتني وامللك �شلمان حول �شوريا
م�شتوطنون يقتحمون قرب 
نابل�س يف  يو�شف  النبي 

•• نابل�س-وام:

 1000 اق�����ت�����ح�����م 
ا�شرائيلي  م�شتوطن 
ام�������������س قرب  ف�����ج�����ر 
ي��و���ش��ف �شرق  ال��ن��ب��ي 
طقو�شا  وادوا  نابل�س 
حماية  حت���ت  دي��ن��ي��ة 
جي�س  م�����ن  ك����ب����رية 

الحتالل.
وق��������ال��������ت م���������ش����ادر 
جي�س  اإن  اإ�شرائيلية 
اعتقل  الح������ت������الل 
فل�شطينيني  ���ش��ت��ة 
مناطق  خمتلف  م��ن 
ال�������ش���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة 
امل�����ح�����ت�����ل�����ة ب���ت���ه���م���ة 

مقاومة الحتالل.

بعد تهديدات باإغالق مكتبها يف وا�سنطن

ال�شلطة الفل�شطينية جتمد الجتماعات مع الأمريكيني

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

•• رام اهلل-وكاالت:

الفل�شطينية  الرئا�شة  با�شم  الر�شمي  الناطق  ق��ال 
وفر�شة  حا�شمة  القادمة  املرحلة  اإن  ردينة  اأب��و  نبيل 

لت�شويب العالقات الفل�شطينية الأمريكية.
ام�������س ح���رك���ة حما�س  ت�����ش��ري��ح  اب���وردي���ن���ة يف  ودع�����ا 
اإىل  ل��ل��ع��ودة  ال�شجاعة  امل��واق��ف  ه��ذه  تلتقط  اأن  اىل 
ال�شاحة  يف  للعب  جهة  لأي  ال�شماح  وع��دم  ال�شرعية 
فل�شطينيون  م�����ش��وؤول��ون  اأع��ل��ن  وق��د  الفل�شطينية«. 
بعد  المريكيني  مع  الجتماعات  جتميد  عن  ام�س 
التحرير  منظمة  مكتب  باغالق  امريكية  تهديدات 

الفل�شطينية يف وا�شنطن.
الفل�شطينية  الف�شائل  ب���داأت  بينما  الع���الن  وي��ات��ي 
اجتماعاتها يف القاهرة للدفع قدما بجهود امل�شاحلة 

الفل�شطينية الداخلية.
ك��ان اخل��الف مع وا�شنطن  ان  ومل يت�شح حتى الن 

الفل�شطينية،  امل�����ش��احل��ة  حم���ادث���ات  ع��ل��ى  ���ش��ي��وؤث��ر 
الن جتميد  المريكي حتى  يوؤكد اجلانب  بينما مل 

الت�شالت.
وت�شعى ادارة الرئي�س المريكي دونالد ترامب لبناء 
الثقة بني اجلانبني قبيل ا�شتئناف مفاو�شات ال�شالم 
املتعرثة بني ا�شرائيل والفل�شطينيني. ومن املتوقع ان 
ا�شرائيل والرا�شي  يزور نائب الرئي�س مايك بين�س 

الفل�شطينية ال�شهر املقبل.
املالكي  ري��ا���س  الفل�شطيني  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
لوكالة فران�س بر�س ما فائدة عقد اي لقاءات معهم 
املكتب  باغالق  عمليا،  مكتبنا؟.م�شريا  يغلقون  وهم 

هم يجمدون اي لقاءات ونحن جنعلها ر�شمية.
اأك����د م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م م��ن��ظ��م��ة التحرير  م���ن ج��ه��ت��ه 
الرئي�س  تعليمات من  تلقت  املنظمة  ان  الفل�شطينية 
خطوط  ك��اف��ة  ب��اغ��الق  عبا�س  حم��م��ود  الفل�شطيني 

الت�شال مع المريكيني.
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•• عوا�صم-وكاالت:

الرئي�س  اأن  ال���ث���الث���اء،  اأم�������س  ال��ك��رم��ل��ني،  اأع���ل���ن 
بالعاهل  هاتفياً  ات�شاًل  �شيجري  بوتني  فالدميري 
وبالرئي�س  العزيز،  عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شعودي 
ال��ي��وم، لبحث تطورات  ت��رم��ب،  الأم��ريك��ي دون��ال��د 

امللف ال�شوري.
اأن زي���ارة رئي�س  اإع���الن الكرملني  ج��اء ذل��ك غ��داة 
ولقاءه  �شوت�شي  اإىل  الأ���ش��د  ب�شار  ال�شوري  النظام 
موافقته  ل�شمان  كانت  بوتني  الرو�شي  بالرئي�س 
رو�شيا  اإليها  تو�شلت  حمتملة  �شالم  مبادرات  على 

واإيران و�شوريا.
و�شع  والأ���ش��د  ب��وت��ني  اج��ت��م��اع  اإن  الكرملني  وق���ال 
واإيران  رو�شيا  بني  الأ�شبوع  ه��ذا  حم��ادث��ات  اأ�شا�س 
لتحقيق  املحتملة  ال�شبل  ناق�شا  واإن��ه��م��ا  وت��رك��ي��ا، 

ت�شوية �شيا�شية يف �شوريا.

اأّن �شوريا ب�شدد  ووفق الكرملني فاإّن بوتني اعترب 
النتهاء من احلرب على الإرهاب، وهناأ الأ�شد على 

النتائج التي ُحققت �شد الإرهاب.
ك��م��ا ب��ح��ث اجل��ان��ب��ان امل���ب���ادئ الأ���ش��ا���ش��ي��ة لتنظيم 
العملية ال�شيا�شية يف �شوريا، على اأن تكون الت�شوية 
يف �شوريا �شلمية وق�شية رئي�شية بعد انتهاء احلرب 

على الإرهاب.
�شي�شرف  اخلا�س  مبعوثه  اإن  بوتني  ق��ال  ذل��ك  اإىل 

على اجتماعات املعار�شة ال�شورية يف الريا�س.
من جهته اعترب الأ�شد اأن ثمة حاجة لدعم رو�شيا 
ل�����ش��م��ان ع���دم ت��دخ��ل دول اأخ�����رى يف احل�����وار بني 
ال�شوريني، كما بحثا عقد موؤمتر ب�شاأن �شوريا. و�شكر 

الأ�شد بوتني على دعمه الع�شكري وال�شيا�شي.
احلر  ال�شوري  اجلي�س  ف�شائل  توقع  دف��ع  ميدانيا 
العا�شمة دم�شق ملعارك  ال�شوري وحول  يف اجلنوب 
املناطق  �شد  ال�����ش��وري  النظام  لها  ر  يح�شّ و�شيكة 

باتفاقات  �شمولها  رغ���م  عليها،  ي�شيطرون  ال��ت��ي 
لهذة  موحدة  قيادة  ت�شكيل  اإىل  الت�شعيد،  خف�س 

الف�شائل.
واأكد الناطق الإعالمي لف�شيل قوات ال�شهيد اأحمد 
العبدو �شعيد �شيف عدم التزام النظام وامليلي�شيات 
باأي مناطق خف�س توتر رغم التفاقيات الدولية، 
م�شرياً اإىل اأن النظام مل ياأبه بها، ويقوم ب�شكل �شبه 
واللتان  والقلمون  ال�شرقية  الغوطة  بق�شف  يومي 

تخ�شعان لتفاقيات خف�س التوتر.
مرتبط  اأي�����ش��اً  الن���دم���اج  ق���رار  اأن  �شيف  واأ����ش���اف 
بوقف الوليات املتحدة الأمريكية لربنامج تدريب 
ف�شائل املعار�شة، كون ذلك اأ�شعف اجلبهات، وفتح 

جماًل للنظام يتغلغل يف مناطق املعار�شة.
رغ��م غياب  امل��وح��دة  ال��ق��ي��ادة  ت�شكيل  اأهمية  وح��ول 
مقاتلني  متتلك  الف�شائل  معظم  اأن  اأك���د  ال��دع��م 

وخمزوناً، ميكن اأن ت�شاهم يف تقوية اجلبهات.

احلريري يلتقي ال�شي�شي قبل عودته اىل لبنان
•• القاهرة-وكاالت:

اللبناين  احل��ك��وم��ة  رئي�س  غ���ادر 
ام�س  احل��ري��ري،  �شعد  امل�شتقيل 
ال��ث��الث��اء، ب��اري�����س م��ت��وج��ه��ا اإىل 
الرئي�س  ال��ت��ق��ي  ح��ي��ث  ال��ق��اه��رة 
ال�شي�شي،  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  امل�����ش��ري 
ال�شيا�شية  الأزم�����ة  م��ع��ه  وب��ح��ث 

الناجمة عن ا�شتقالته املفاجئة.
واأق��ل��ع��ت ط��ائ��رة احل���ري���ري عند 
بتوقيت   12.30 ال���������ش����اع����ة 
لوبورجيه  م��ط��ار  م��ن  غرينت�س 
قرب باري�س الذي و�شله، ال�شبت، 
ا�شتقالته  ع��ل��ى  اأ���ش��ب��وع��ني  ب��ع��د 

املفاجئة من الريا�س.
خطاب  يف  احل�����ري�����ري،  وات����ه����م 
ال���ش��ت��ق��ال��ة، اإي������ران وح����زب اهلل 

بالتدخل يف �شوؤون لبنان.
وم����ن ب���اري�������س، اأك�����د احل���ري���ري، 
اإىل بريوت  �شيتوجه  اأنه  ال�شبت، 
ال�شتقالل  ع��ي��د  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 

املقرر اليوم الأربعاء.
وع���ق���ب ان���ت���ه���اء حم���ادث���ات���ه مع 

اإميانويل  ال��ف��رن�����ش��ي  ال��رئ��ي�����س 
م������اك������رون، ق������ال احل�����ري�����ري يف 
موجزة،  ���ش��ح��اف��ي��ة  ت�����ش��ري��ح��ات 
من  النهائي  موقفه  �شيعلن  اإن��ه 
ب��ريوت بعد م�شاورات  الأزم���ة يف 
مي�شال  ال��ل��ب��ن��اين  ال��رئ��ي�����س  م���ع 

عون.
الرئا�شة  اأع��ل��ن��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  وم���ن 

اأن  ����ش���اب���ق  وق�����ت  امل�������ش���ري���ة، يف 
الثالثاء،  �شي�شتقبل،  ال�شي�شي 

احلريري.
لرئا�شة  الر�شمي  املتحدث  وق��ال 
ال�شفري  امل�����ش��ري��ة،  اجل��م��ه��وري��ة 
اآخر  اللقاء  ت��ن��اول  را���ش��ي،  ب�شام 
املنطقة  يف  الأو���ش��اع  م�شتجدات 

وتطورات املوقف يف لبنان.

ع�شرات القتلى بتفجري يف �شوق �شمال بغداد
•• كركوك-اأ ف ب:

انفجار  الع�شرات بجروح ام�س يف  واأ�شيب  الأقل  24 �شخ�شا على  قتل 
و�شط  يف  مزدحمة  �شوقا  ا�شتهدفت  انتحاري  يقودها  مفخخة  �شيارة 
ما  وفق  بغداد،  العا�شمة  �شمال  القوميات  املتعدد  طوزخورماتو  ق�شاء 
اأفادت م�شادر عدة. وقال �شابط برتبة عقيد يف ال�شرطة لوكالة فران�س 
بر�س طالبا عدم ك�شف هويته اإن مركبة من طراز كيا يقودها انتحاري، 
انفجرت و�شط �شوق �شعبية لبيع اخل�شار والفاكهة يف حي اجلمهورية 

مبدينة طورخورماتو الواقعة على بعد 75 كيلومرتا جنوب كركوك.
بر�س  لفران�س  البياتي  �شكور  عادل  ق�شاء طوزخورماتو  قائمقام  واأك��د 

مقتل 24 �شخ�شا واإ�شابة 85 اآخرين بجروح جراء الهجوم.
وكانت ح�شيلة �شابقة اأ�شارت اإىل مقتل 21 �شخ�شا واإ�شابة 80 اآخرين 
بجروح. واأ�شار �شابط ال�شرطة اإىل ان جميع ال�شحايا من املدنيني لفتا 

اىل ان الهجوم وقع يف وقت الذروة.
تركمانية  قوميات  ت�شم  ن�شمة،  األ��ف   150 تعد  التي  وطوزخورماتو 

وكردية وعربية.
حكومتي  ب��ني  ال�شائد  التوتر  قلب  يف  وط��وزخ��ورم��ات��و  ك��رك��وك  وك��ان��ت 
بغداد واأربيل، بعيد اإجراء الإقليم ا�شتفتاء على ال�شتقالل يف اخلام�س 
والع�شرين من اأيلول �شبتمرب املا�شي، بخالف رغبة بغداد ودول اإقليمية 
ودولية. ومل تعلن اأي جهة م�شوؤوليتها عن الهجوم على الفور، رغم اأن 

تنظيم داع�س الإرهابي عادة ما يتبنى اعتداءات مماثلة.
اأوغلو  معمار  نيازي  طوزخورماتو  ق�شاء  عن  الرتكماين  النائب  وقال 
منذ  الق�شاء  ي�شهدها  مل  التي  التفجريات  اأب�شع  من  هو  ج��رى  ما  اإن 

�شنوات.

قتلى للملي�شيات يف حجة 
وتعزيزات للتحالف �شرق اليمن

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلن اجلي�س الوطني اليمني املوالية للحكومة ال�شرعية اأم�س مقتل 14 
عن�شراً من م�شلحي احلوثي والقوات املوالية للرئي�س ال�شابق علي عبداهلل 

�شالح يف حمافظة حجة، 123 كيلومرتاً، �شمال غرب �شنعاء.
عن�شراً   14 اإن:  اخلام�شة  الع�شكرية  للمنطقة  الإع��الم��ي  امل��رك��ز  وق��ال 
حماولة  اأث��ن��اء  اآخ���رون،  وج��رح  حتفهم  لقوا  و�شالح  احلوثي  مقاتلي  من 
امللي�شيات النقالبية انت�شال جثة قيادي ميداين، لقي حتفه يف وقت �شابق 

يف ا�شتباكات مع قوات اجلي�س الوطني يف جبهة ميدي.
“اأبو علي زهرة” لقي حتفه يف  اأن القيادي امليداين املدعو  واأ�شاف املركز 
وقت �شابق من م�شاء اأم�س الول الإثنني يف ا�شتباكات مع قوات اجلي�س، ول 

تزال جثته يف مواقع التما�س جنوب �شرق مدينة ميدي.
وتخو�س قوات اجلي�س الوطني معارك عنيفة مع احلوثيني وقوات �شالح، 
منذ اأكرث من عامني ون�شف يف مدينة ميدي، ومتكن اجلي�س من ال�شيطرة 
على مواقع ا�شرتاتيجية يف املدينة قرب ال�شريط احلدودي مع ال�شعودية.

تقوده  ال���ذي  ال��ع��رب��ي،  التحالف  اإن  م�����ش��وؤول ميني حم��ل��ي،ال��ث��الث��اء،  ق��ال 
ال�شعودية، دفع بتعزيزات ع�شكرية واأمنية اإىل حمافظة املهرة �شرق البالد، 
يف اإطار �شعيه اإىل تعزيز الأمن، ومكافحة عمليات التهريب عرب املحافظة. 
واأو�شح امل�شوؤول يف حمافظة املهرة، املحاذية ل�شلطنة ُعمان، اأن التعزيزات 
عا�شمة  الغيظة  مدينة  اإىل  الإث��ن��ني،  م�شاء  من  متاأخرة  �شاعة  يف  و�شلت 

املحافظة.

يح�شد  ــاري  ــح ــت ان ــوم  ــج ه
نــيــجــرييــا يف  الـــعـــ�ـــشـــرت 

•• كانو-اأ ف ب:

قتل 50 �شخ�شا على القل اأم�س 
ا�شتهدف  ان���ت���ح���اري  ه���ج���وم  يف 
�شرق  ب�شمال  م��وب��ي  يف  م�شجدا 
ن��ي��ج��ريي��ا م��ع��ق��ل ج��م��اع��ة بوكو 
حرام منذ ثماين �شنوات، بح�شب 

ح�شيلة اوردتها ال�شرطة.
وقال الناطق با�شم �شرطة ولية 
لوكالة  اب��وب��ك��ر  ع��ث��م��ان  ادام������اوا 
ب��ر���س ح��ت��ى الن �شقط  ف��ران�����س 
50 قتيال والعديد من اجلرحى 
اث��ر ه��ج��وم ان��ت��ح��اري ام�����س �شد 
م�����ش��ج��د يف م��وب��ي خ���الل �شالة 

الفجر.
وقال امل�شوؤول ان النتحاري دخل 
وفجر  امل�شلني  م��ع  امل�شجد  اىل 

نف�شه خالل ال�شالة.
م�شوؤول يف  اعلن  �شابق  وقت  ويف 
الطارئة  الح�����وال  ادارة  وك��ال��ة 
ادام������اوا ه���ارون���ا فارو  يف ولي����ة 
املحلية  م��وب��ي  ورئ��ي�����س ح��ك��وم��ة 
م��و���ش��ى ح��م��د ب��ي��ل��و ع���ن �شقوط 

الرئي�س امل�شري خالل اجتماعه مع �شعد احلريري  )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
متديد حملة »كر�شي طفلي« حتى نهاية عام 2018 

•• ابوظبي-وام:

وجهت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة 
العام  ن��ه��اي��ة  اىل  طفلي”  “كر�شي  حملة  بتمديد  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
املقبل 2018 نظرا للتجاوب املتزايد من جانب الأ�شر واأولياء الأمور 

واملوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة.
وقالت الرمي عبداهلل الفال�شي الأمني العام للمجل�س الأعلى لالأمومة 
فقد  لذا  املجتمع  فئات  كافة  من  جتاوبا  تالقي  احلملة  ان  والطفولة 
ارتاأت �شمو “ اأم المارات “ ان يتم متديد وقت احلملة اىل نهاية العام 

املقبل لإف�شاح املجال للجميع امل�شاهمة فيها.
تربعت  ابوظبي  يف  التنفيذي  للمجل�س  العامة  الم��ان��ة  ان  وا�شافت 
الكبري  ال��ت��ج��اوب  يعني  م��ا  وه��و  للحملة  كر�شي   “ ب�”500  م�شكورة 
من جانب املوؤ�ش�شات والفراد وال�شر مع هذه احلملة املهمة.. موؤكدة 
اهمية ان يتوا�شل اجلميع بامل�شاركة يف هذه احلملة ودعمها من خالل 
التربع بكر�شي للطفل خم�ش�شة لل�شيارة حلمايته من حوادث الطرق 

وال�شيارات عند خروجه مع ذويه يف تنقالتهم.
يف  والطفولة  لالأمومة  العلى  للمجل�س  ال�شرتاتيجيني  وال�شركاء 
رعاية هذه احلملة هم وزارة الداخلية وهيئة الهالل الأحمر الماراتي 
�شاعد  وجمعية  لل�شيارات  الم���ارات  ون��ادي  ل��الإع��الم  اأبوظبي  و�شركة 

�شيارة  كر�شي  ���ش��راء  على   20% بن�شبة  خ�شومات  ملنحها  وم��ذك��ري 
خم�ش�شة لالأطفال يف اطار احلملة.

وذكرت الفال�شي ان املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة تلقى دعما من 
“كر�شي طفلي” باعتبارها  بال�شارقة حلملة  الن�شائي  الحت��اد  جمعية 
ال�شر  وت�شجيع  املجتمع  تنمية وخدمة  ت�شاهم يف  التي  الفعاليات  من 
على التربع بكرا�شي ال�شيارة املخ�ش�شة لالأطفال اإ�شافة اىل ت�شجيعهم 

على املحافظة على تلك الكرا�شي.
باحلملة  تعريفيا  ل��ق��اء  ال��غ��ر���س  ل��ه��ذا  نظمت  اجلمعية  ان  واأ���ش��اف��ت 
من  حتمله  ملا  باحلملة  اإعجابهم  اأب���دوا  الذين  ال�شحة  وزارة  ملوظفي 

معاين اخلري والتعاون مع افراد املجتمع.

»دبي العطاء« تتلقى دعما من »الإمارات 
الإ�شالمي« لالجئي الروهينغا يف بنغالدي�س

•• دبي -وام:

تلقت “ دبي العطاء “ مليون درهم تربعا من “م�شرف الإمارات الإ�شالمي” 
من خالل �شندوقه اخلريي دعما لالجئي الروهينغا الذين فروا من بالدهم 
يعك�س  العطاء  لدبي  التنفيذي  الرئي�س  القرق  طارق  وقال   . بنغالدي�س  اإىل 
اأطفال  منح  على  و�شي�شاعدنا  اخلري”  “عام  وم��ب��ادئ  قيم  م�شرف  ال��ت��ربع 
الروهينغا الطماأنينة ليتمكنوا من بناء م�شتقبل يتطلعون اإليه من خالل دعم 
التعليم. واأكدت عواطف الهرمودي مدير الإدارة التنفيذية يف امل�شرف التزام 
الإمارات الإ�شالمي بدعم املحتاجني من خالل �شندوق الإمارات الإ�شالمي 

اخلريي حيث يعترب عمل اخلري ركيزة اأ�شا�شية يف مبادئ الإ�شالم ال�شمحة.

رعى افتتاح قمة املعرفة يف دورتها الرابعة

حممد بن را�شد يطلق مبادرة حتدي حمو الأمية لثالثني مليون �شاب وطفل عربي 
•• دبي-وام:

رعى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل افتتاح قمة املعرفة يف دورتها  رئي�س جمل�س 
على  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  تنظمها  التي  الرابعة 

مدى يومني.
حمو  حت��دي  م��ب��ادرة  للقمة  الفتتاحية  اجلل�شة  قبيل  �شموه  اأطلق  وق��د 
الأمية التي ت�شتهدف ثالثني مليون �شاب وطفل عربي حتى العام 2030 
وذلك بالتعاون بني موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة ومنظمة 

اليون�شكو وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
وبارك �شموه املبادرة ومتنى لها حتقيق اأهدافها يف توفري مقومات التعليم 
الوطن  م�شاحة  على  والأط��ف��ال  العربي  ال�شباب  من  الكبري  العدد  لهذا 

العربي الكبري.

اإطالق  عقب   �� مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و�شهد 
املبادرة واإىل جانبه �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم 
موؤ�ش�شة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  و�شمو  دب��ي 
اآل مكتوم للمعرفة و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن  حممد بن را�شد 
يف  امل�شوؤولني  وكبار  ال���وزراء  املعايل  اأ�شحاب  من  وع��دد  مكتوم  اآل  را�شد 
وعلماء  ومثقفني  خ��رباء  اإىل  بالإ�شافة  وع�شكريني  مدنيني  من  الدولة 
من دولة الإمارات ونحو 130 دولة عربية واأجنبية �� �شهد �شموه اجلل�شة 
ال�شناعية  وال��ث��ورة  »املعرفة  �شعار  حت��ت  تنعقد  التي  للقمة  الفتتاحية 

الرابعة«.
للمعرفة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملدير  البداية  كلمة  وكانت 
بالعاملية  القمة  الذي و�شف  املهريي  بن حويرب  �شعادة جمال  التنفيذي 
الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  حتقق  التي 

بهدف ر�شد الواقع املعريف على م�شتوى العامل �شعيا اإىل تاأ�شي�س قاعدة 
�شلبة ل�شتق�شاء �شبل تطوير جمالت ن�شر ونقل واإنتاج وتوطني املعرفة 
احلويرب  وتوجه  الأمم.  تقدم  يف  والأ�شا�شية  الأوىل  اللبنة  ت�شكل  التي 
والتقدير  بال�شكر  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
اأجل تفعيل  لرعايته الكرمية لهذه القمة وتوجيهات �شموه الدائمة من 

دور املوؤ�ش�شة يف ن�شر وتعميم وتوطني املعرفة.
الأردنية  اململكة  وزراء  رئي�س  امللقي  هاين  الدكتور  ال�شيد  دول��ة  األقى  ثم 
الها�شمية ال�شقيقة كلمة ك�شيف �شرف على القمة اأ�شاد فيها بالتوجهات 
الأك��ي��دة ل��دول��ة الإم�����ارات ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة وم��وؤ���ش�����ش��ات م��ن اأج���ل حتقيق 
�شتى  يف  ون�شرها  املعرفة  مفهوم  تر�شيخ  خ��الل  م��ن  امل�شتدامة  التنمية 
ذكية  وموؤ�ش�شات  اإىل حكومة  والتحول  املعرفة  اقت�شاد  وتطبيق  املجالت 
العي�س  الإم����ارات  دول���ة  اأر����س  على  وللمقيمني  ل��ه  وت��وف��ر  �شعبها  ت��خ��دم 
تطلقها  التي  وامل�شاريع  املبادرات  خالل  من  وال�شعادة  الراقي  احل�شاري 

اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  يف �شتى الجتاهات. كما �شهد �شاحب 
من  الأول  وهو  العاملي  املعرفة  موؤ�شر  نتائج  ا�شتعرا�س  واحل�شور  مكتوم 
اآل  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  اأطلقته  وال��ذي  العامل  م�شتوى  على  نوعه 
مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي حيث جاءت 

�شوي�شرا يف املرتبة الأوىل عامليا ح�شب املوؤ�شر اجلديد.
ويف ختام مرا�شم افتتاح اجلل�شة الأوىل كرم �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي واإىل جانبه �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم الفائزين بجائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة يف 
دورتها الثالثة وهم موؤ�ش�شة م�شك ال�شعودية والدكتور هريو�شي كومي ياما 
رئي�س معهد بحوث ميت�شوبي�شي يف اليابان وال�شيدة ويندي كوب الرئي�س 

التفيذي ملوؤ�ش�شة التعليم للجميع يف الوليات املتحدة الأمريكية.
وقد هناأ �شموه الفائزين واأ�شاد بجهودهم العظيمة من اأجل خدمة العلم 

واملعرفة واإ�شعاد الب�شرية.

حمدان بن زايد ي�شتقبل دوق وي�شتمن�شرت 
وي�شيد بالعالقات الإماراتية - الربيطانية

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة ام�س الدوق هيو جروفرن 

دوق وي�شتمن�شرت ال�شابع الذي يزور البالد حاليا .
ب���دوق وي�شتمن�شرت  ال��ل��ق��اء  ب��داي��ة  ���ش��م��وه يف  ورح���ب 
التاريخية  وال���ت���ع���اون  ال�����ش��داق��ة  ب��ع��الق��ات  واأ�����ش����اد 
املتحدة  الإم��ارات واململكة  القائمة بني دولة  املتميزة 
والتي ت�شهد املزيد من النماء والتطور على خمتلف 

الأ�شعدة.
اللقاء  خ���الل  وي�شتمن�شرت  ودوق  ���ش��م��وه  ت���ب���ادل  و 

�شبل  و  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���الق���ات  و  ال����ودي����ة  الأح����ادي����ث 
تنميتها.

بالعالقات  ال�شابع  وي�شتمن�شرت  دوق  نوه  جانبه  من 
الذي  ب��ال��دور  واأ���ش��اد  البلدين  ب��ني  القائمة  الثنائية 
ت��ق��وم ب��ه هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي يف جمال 
تقدمي امل�شاعدات الإن�شانية واخلريية يف دول العامل 

كافة .
ح�شر اللقاء �شعادة �شلطان بن خلفان الرميثي وكيل 
ديوان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�شعادة اأحمد 
مطر الظاهري مدير مكتب ممثل احلاكم يف منطقة 

الظفرة و�شعادة خدمي الدرعي.

»الإمارات للحياة الفطرية« تر�شد »بوم ن�شر عربي« لأول مرة يف الدولة

اأي�شا الأنواع ال�شتوية اأو التي متر 
واأفريقيا  اآ�شيا  بني  هجرتها  اأثناء 
- ول��الأ���ش��ف مت��ث��ل وت���رية التطور 
من  لكثري  كبريا  تهديدا  ال�شريع 
اأ�شبح  وب��ال��ت��ايل  امل��خ��ل��وق��ات  ه���ذه 
جهودنا  تكثيف  موا�شلة  املهم  من 
اجلماعية حلماية املوائل الرئي�شة 
والأنواع املهددة بالنقرا�س والتي 
الرتاث  م��ن  ج��زءا  جميعها  ت�شكل 

الطبيعي الغني لدولة الإمارات.
وي���ع���د م�����ش��ح ال���ب���وم ال�����ذي ميوله 
�شندوق حممد بن زايد للمحافظة 
ع��ل��ى ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة ج����زءا من 
م�شح اأو�شع للتنوع الأحيائي جلبال 
احلجر الذي بداأته اجلمعية اأي�شا 
عن  معلومات  جمع  يعتزم  وال��ذي 
العديد من الأن��واع التي تعي�س يف 

امل�شح.
واأ�شاف “ ل ي�شاورنا اأدنى �شك يف 
اأنه ل يزال هناك الكثري مما ميكن 

العثور عليه يف جبال احلجر”.
واأ����ش���اف ان ه���ذا الك��ت�����ش��اف كان 
ل��ف��ري��ق اجلمعية  اه��ت��م��ام  م��و���ش��ع 
واحدة  ���ش��ك  ب��ال  “البومة”  لن 
م����ن ال���ع���دي���د م����ن الأن����������واع غري 
الإمارات  تتخذ من  التي  املكت�شفة 

موطنا لها.
املناخ  الرغم من  ان��ه على  واأو���ش��ح 
جمموعة  اأن  اإل  واجل�����اف  احل����ار 
تتمتع  ال��ت��ي  الكائنات  م��ن  وا���ش��ع��ة 
ب����ق����درة ع���ل���ى ال��ت��ك��ي��ف ت����زده����ر يف 
ال�����ش��ح��اري وامل���ن���اط���ق اجل��ب��ل��ي��ة - 
وهذا لي�س فقط من الأنواع املقيمة 
يف ���ش��ب��ه اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة ولكن 

اجلبال واأعدادها.
هذا  م��ن  النهائي  ال��ه��دف  ويكمن 
البحث يف امل�شاهمة يف اإن�شاء �شبكة 
الرتكيز  م��ع  املحمية  املناطق  م��ن 
للتنوع  ال����ه����ام����ة  ال����ن����ق����اط  ع���ل���ى 
التي  امل��ن��اط��ق  الأح���ي���ائ���ي - وه����ي 
لديها اأكرب عدد من الأنواع اأو التي 
تعد موئال لأنواع هامة - “الأنواع 

النادرة اأو املهددة اأو املتوطنة”.
وعادة ما ت�شكن بومة الن�شر العربي 
اأجزاء خمتلفة من ظفار يف �شلطنة 
ع���م���ان ول���ك���ن ه���ن���اك ع�����ددا قليال 
يف  وج��وده��ا  ت�شهد  ال�شجالت  م��ن 
اأي�شا كما  جبال - احلجر عمان - 
ع�شري  جبال  ويف  اليمن  يف  توجد 
على  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف 
وهي  الأح��م��ر  البحر  �شاحل  ط��ول 

•• اأبوظبي-وام:

للحياة  الإم�����ارات  جمعية  ر���ش��دت 
م��ن طائر  ج��دي��دا  ن��وع��ا  الفطرية 
يف  م�شبقا  م��وج��ود  يكن  مل  ال��ب��وم 
ب���وم الن�شر  دول����ة الإم�������ارات وه���و 
العربي “بوبو اأفريكانو�س مايلي” 
وذل��ك يف جبال احلجر يف املنطقة 
ال�������ش���رق���ي���ة خ�����الل م�����ش��ح اأج������راه 
ال����ع����امل اأن����ت����وين ����ش���ت���وك���ريت من 
فريق برنامج احلفاظ على احلياة 
الربية يف جمعية الإمارات للحياة 
الفطرية وبدعم من �شامي جميد 
الوطني من  الوريعة  وادي  حار�س 

بلدية الفجرية.
العربي  ال��ن�����ش��ر  ب����وم  ولك��ت�����ش��اف 
ت�شليطها  اإىل  نظرا  خا�شة  اأهمية 
ال�����ش��وء ع��ل��ى احل��اج��ة اإىل اإج���راء 
حول  تعمقا  اأكرث  ودرا�شات  بحوث 

التنوع الأحيائي الغني يف الدولة.
وق��������ال ج����اك����ي ج������ودا�������س امل����دي����ر 
التنوع  العلمي لربنامج  وامل�شت�شار 
الأحيائي الربي يف جمعية الإمارات 
التي  البومة  ان  الفطرية  للحياة 
مت ر���ش��ده��ا ي��ب��ل��غ ارت��ف��اع��ه��ا 45 
 800 600 اىل  و وزنها بني  �شم 
غرام ومل يالحظ اأحد حتى بداية 
وجود  والع�شرين  احل���ادي  ال��ق��رن 
يدفعنا  مم����ا  ال���ط���ائ���ر  ه�����ذا  م���ث���ل 
الأ�شغر  الأن��������واع  ع���ن  ل��ل��ت�����ش��اوؤل 
اأو  بكثري من احليوانات والنباتات 
املجموعات الت�شنيفية التي �شملها 

الن�شر  “بومة  ف�شيلة  من  تنحدر 
 - اأف��ري��ك��ان��و���س  ب��وب��و  املنقطة” - 
واأوغندا  كينيا  ب��ني  تتواجد  ال��ت��ي 

وحتى جنوب اأفريقيا.
اإىل  ال��ع��رب��ي  الن�شر  ب��وم��ة  ومت��ي��ل 
العي�س يف الغابات املفتوحة والتالل 
ال�شخرية مع ال�شجريات ال�شائكة 
الغذائي  نظامها  ويتكون  املتناثرة 
الكبرية  احل�شرات  من  اأفريقيا  يف 
والطيور  ال�����ش��غ��رية  وال���ث���دي���ي���ات 
وال���زواح���ف وم��ع ذل��ك ف��ال يعرف 
يف  و�شلوكها  بيئتها  عن  القليل  اإل 
يعزز  مم��ا  العربية  اجل��زي��رة  �شبه 
عن  امل�شتمر  البحث  اإىل  احل��اج��ة 

اأنواع البومة يف املنطقة.
الإم����ارات  ب��رن��ام��ج جمعية  وي��رك��ز 
ل��ل��ح��ي��اة ال��ف��ط��ري��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
حماية  ع����ل����ى  ال������ربي������ة  احل������ي������اة 
الأن���ظ���م���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال���ربي���ة مثل 
الأرا�شي الرطبة واجلبال واأرا�شي 
والأنواع  ال�شحراوية  ال�شجريات 
خالل  م��ن  الكائنات  م��ن  املختلفة 
الرئي�شة  اجل����ه����ات  م����ع  ال���ع���م���ل 
روؤي���ت���ه���ا طويلة  ل�����ش��م��ان حت��ق��ي��ق 
امل������دى وه�����ي حت���دي���د ���ش��ب��ك��ة من 
املناطق املحمية على م�شتوى البلد 
الرتابط  �شاأنها حتقيق  والتي من 

البيئي الهام.
للحياة  الإم���ارات  جمعية  وتتطلع 
الأفراد  مع  التعاون  اإىل  الفطرية 
الأهداف  ت�شاركها  التي  واملنظمات 

والروؤية.

حممد بن زايد ي�ستقبل وفودا من اأكادميية »ربدان« و »المارات لل�سناعات الع�سكرية« »واحتاد المارات للرماية«
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�شــيـف بــن زايــد يـفتتح »قـمـة اأقــدر العـاملـية« يف اأبـوظـبي
•• اأبوظبي-وام:

افتتح الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�شباح   - الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء 
ام�س- » قمة اأقدر العاملية » التي 
انطلقت اأعمالها يف مركز اأبوظبي 
حتى  وت�شتمر  للمعار�س  الوطني 

اجلاري. نوفمرب   23
ال�شيخ  معايل   .. الف��ت��ت��اح  ح�شر 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
لبنى  ال�شيخة  وم��ع��ايل  الت�شامح 
بنت خالد القا�شمي رئي�شة جامعة 
اإبراهيم  بن  ح�شني  ومعايل  زاي��د 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احلمادي 
وم���ع���ايل ح�����ش��ة ب��ن��ت ع��ي�����ش��ى بو 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزي�������رة  ح��م��ي��د 
ومعايل جميلة بنت �شامل م�شبح 
ل�شوؤون  دول������ة  وزي�������رة  امل����ه����ريي 
بنت  �شما  وم��ع��ايل  ال��ع��ام  التعليم 
وزيرة  امل��زروع��ي  فار�س  بن  �شهيل 
ال�����ش��ب��اب ومعايل  ل�������ش���وؤون  دول����ة 
النعيمي  را����ش���د  ع��ل��ي  ال���دك���ت���ور 

رئي�س دائرة التعليم واملعرفة.
ك���م���ا ح�������ش���ر اف����ت����ت����اح ال���ق���م���ة .. 
الفريق �شيف ال�شعفار وكيل وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة و���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور عبد 
اهلل الكرم رئي�س جمل�س املديرين 
ومدير عام هيئة املعرفة والتنمية 
الب�شرية وال�شيخ العالمة عبداهلل 
م��ن��ت��دى تعزيز  رئ��ي�����س  ب��ي��ه  ب���ن 
امل�شلمة  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  ال�����ش��ل��م 
وال�����ل�����واء ال����رك����ن خ��ل��ي��ف��ة ح����ارب 
�شمو  مبكتب  امل�شت�شار  اخلييلي 
�شامل علي مبارك  واللواء  الوزير 
الداخلية  وزارة  وكيل  ال�شام�شي 
امل�������ش���اع���د ل����ل����م����وارد واخل����دم����ات 
الدكتور  واللواء  بالإنابة  امل�شاندة 
عام  مفت�س  الري�شي  نا�شر  اأحمد 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 

العليا املنظمة للقمة.
وح�شرها روؤ�شاء وفود القمة من 
اململكة العربية ال�شعودية ومملكة 
ال��ب��ح��ري��ن ودول����ة ال��ك��وي��ت ودولة 
فل�شطني وعدد من اأع�شاء ال�شلك 
امل��ع��ت��م��دي��ن لدى  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
العامني  القادة  وعدد من  الدولة 
لل�شرطة بالدولة واملدراء العامني 
ومديري الإدارات وعدد كبري من 

ال�شباط بوزارة الداخلية.
وكرم الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال�������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة خالل 
القمة عددا من ال�شخ�شيات التي 
اإع��داد واإجن��اح برنامج  اأ�شهمت يف 
اأقدر«   « ال��ط��الب  لتمكني  خليفة 
املغفور  ال��ت��ك��رمي  ���ش��م��ل  ح��ي��ث   ..
املزينة  مطر  خمي�س  ال��ف��ري��ق  ل��ه 
ال�شابق  دب����ي  ���ش��رط��ة  ع����ام  ق���ائ���د 
خلريباين  �شامل  نا�شر  والدكتور 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئ���ي�������س جل���ن���ة الأم�����ن 
املجل�س  يف  وال�����ش��الم��ة  وال���ع���دل 
والفنان  ب���اأب���وظ���ب���ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
فاطمة  والفنانة  اجل�شمي  ح�شني 
احلو�شني والفنان الدكتور حبيب 

غلوم.

و�شالمة املجتمعات ».
النهج  ه��و  ه���ذا  اأن  معاليه  واأك����د 
الذي  الإم�����ارات  دول���ة  يف  ال�شائد 
ر���ش��م��ت��ه ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة وهي 
وتعترب  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ت�����ش��ت�����ش��رف 
الأخ�����������الق وال����ق����ي����م والن����ف����ت����اح 
الإن�شاين وتقارب املجتمعات عمادا 
الإن�شانية  وال��ع��الق��ات  ل��الأ���ش�����س 
اأ���ش��ي��ال ومفتاحا  ال��ق��وي��ة وم��ب��داأ 
التي  والنه�شة  وال��رخ��اء  للتنمية 

نتطلع اإليها.
اجلزيل  بال�شكر  معاليه  وت��ق��دم 
اإىل الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
لهذا  رعايته  على  نهيان  اآل  زاي��د 
املتوا�شل..  ودع��م��ه  املهم  احل��دث 
كما قدم ال�شكر اإىل الأمم املتحدة 
والإقليمية  ال��دول��ي��ة  واملوؤ�ش�شات 
وال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ارك يف هذا 
لتمكني  خليفة  وبرنامج  احل��دث 
ال��ط��الب »اأق����در« على اإق��ام��ة هذا 
احلدث العاملي ودوره الدائم عرب 
طرح مبادرات طموحة وا�شتثنائية 
ت�شهم يف تعزيز الأطر الأخالقية 

اأف�شل  حلياة  ونتطلع  والت�شامح 
املودة والحرتام  اأ�شا�شها  للجميع 
اإن�شانية ا�شتثنائية  ونحمل ر�شالة 
والتزامها  م��ع��ان��ي��ه��ا  يف  م��ل��ه��م��ة 
اإىل غد عنوانه  ودعوتها بالتطلع 
ال��ت��ف��اوؤل والأم�����ل وال�����ش��ع��ادة كما 

ارادتها قيادتنا الر�شيدة.
واأ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه » م��ن��ذ اأي�����ام .. 
وج��ه��ت دول���ة الإم�����ارات وحتديدا 
من عا�شمتها اأبوظبي من خالل 
اللوفر   - هو  عاملي  اإن�شاين  معلم 
اأب����وظ����ب����ي وم������ن حت����ت ق���ب���ة من 
ال��ن��ور ر���ش��ال��ة م��ه��م��ة ت��دع��و فيها 
اإىل بناء ج�شور من التوا�شل بني 
�شعوب العامل وتعزيز دور الثقافة 
على  يوحد اجلميع  لتكون منربا 
والت�شامح  ال�����ش��الم  ون�شر  اخل��ري 
هدفه  اإن�شاين  �شرح  تد�شني  عرب 
ح�شون  وب���ن���اء  ال���ع���ق���ول  ت���الق���ي 
يت�شم  ع���امل  اإىل  للعبور  امل��ع��رف��ة 
اإىل  ال��داع��ي��ة  والقيم  بالإيجابية 
ن��ب��ذ ال���ت���ط���رف وت��ق��وي�����س قوى 
ال�����ش��ر ال���ه���دام���ة حت��ق��ي��ق��ا لأم���ن 

ال��ب��ي��ت الإم����ارات����ي امل��ت��اأ���ش��ل��ة فيه 
وال��ذي تربى جميع اأف��راده عليها 
 ..  « الغريب  بال�شيء  لي�شت  فهي 
باأهمية  اإدراك����ا   « اأن���ه  اإىل  م�شريا 
القومي  واملنهج  ال�شلوكيات  تعزيز 
يف الن�سء يف عامل مت�شارع التطور 
وال���ت���غ���ري وال����ت����اأث����ر وال����ت����اأث����ري.. 
وجهت القيادة الر�شيدة باأن تكون 
منهجا   « الأخ���الق���ي���ة  ال��رتب��ي��ة   «
ن�شيجنا  حل��م��ة  حل��م��اي��ة  درا���ش��ي��ا 
احلنيف  ال����دي����ن  ع���ل���ى  ال����ق����ائ����م 

وعروبتنا وجذورنا الإماراتية ».
اليوم  امل��در���ش��ة  اأن  معاليه  واأك����د 
الأ�شا�شية  احل��ا���ش��ن��ة  اأ���ش��ب��ح��ت 
الذي  املكان  مبثابة  فهي  للطالب 
�شلوكه  ويعزز  ويدعمه  ي�شتوعبه 
ب�شور  للمجتمع  ويقدمه  ال�شوي 
الأ�شيل  الطالب  وتنمي  نا�شعة 
املعتز  ف���ك���ري���ا  ال���ن���ا����ش���ج  امل����ث����ايل 
بهويته وانتمائه لوطنه ولقيادته 
جديده  بكل  ال��ع��امل  على  املنفتح 
العتبارات  ه���ذه  وم���ن  ال��ن��اف��ع.. 
الإماراتية بفكرها  املدر�شة  جعلنا 
وم���������ا حت����م����ل����ه م�������ن م�������ش���ام���ني 
الإن�شاين  بالفكر  ت�شمو  ت��رب��وي��ة 
يف م��ن��اه��ج��ه��ا ال���درا����ش���ي���ة راف����دا 
واملعرفة  بالعلم  للطالب  اأ�شا�شيا 

والأخالق الرفيعة.
وق��������ال م����ع����ايل وزي��������ر ال���رتب���ي���ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م »ي��ج��ت��م��ع ال����ي����وم من 
العاملية �شفوة  املن�شة  خالل هذه 
الرتبوي  ال����ق����رار  اأ����ش���ح���اب  م���ن 
�شوؤون  يف  واملخت�شني  واخل����رباء 
ال��ت��ع��ل��ي��م وامل���ع���رف���ة م���ن خمتلف 
والإقليمية  امل���ح���ل���ي���ة  اجل����ه����ات 
والدولية لتبادل الروؤى واخلربات 
وطرح التجارب الناجحة والقيمة 
التي تتناول ق�شية مهمة ترتبط 
التطرف  م���ن  ال���وق���اي���ة  مب���ج���ال 
�شمن  والأخ��������الق��������ي  ال����ف����ك����ري 
واجلل�شات  امل��ح��اور  من  جمموعة 
الأبعاد  ت�����ش��م��ل  ال��ت��ي  ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة 
وال�شحية  وال���رتب���وي���ة  الأم��ن��ي��ة 
الفا�شلة  ال��ق��ي��م  غ���ر����س  ب���ه���دف 
وال�������ش���ب���اب  ال����ن���������سء  ن���ف���و����س  يف 

وحت�شينهم وتثقيفهم«.
احلمادي  ح�����ش��ني  م��ع��ايل  و����ش���دد 
جمتمعات  ن����ري����د  اأن����ن����ا   « ع���ل���ى 
للتعاي�س  وحمبة  لل�شالم  حمبة 

ب�شبابنا  ت��رق��ى  ال��ت��ي  وال��ق��ي��م��ي��ة 
وجمتمعاتنا.

لوكالة  خ��ا���ش��ة  ت�����ش��ري��ح��ات  ويف 
ق�����ال معايل  الإم������������ارات..  اأن����ب����اء 
ح�شني احلمادي » اإن القمة ت�شهد 
م�شاركة نخبة كبرية من اخلرباء 
وامل��خ��ت�����ش��ني م���ن خم��ت��ل��ف انحاء 
ال���ع���امل ووف�����رت م��ن�����ش��ة لإط����الع 
ال�����ع�����امل ع���ل���ى م�����ا ت���ن���ف���ذه دول�����ة 
الإم����ارات م��ن م��ب��ادرات ت�شهم يف 
حماية الأجيال النا�شئة ووقايتهم 

من الأفكار املتطرفة ».
الرتبية  م����ب����ادرة   « اأن  واأ�����ش����اف 
الأخ��الق��ي��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا دولة 
الإمارات وبداأ تطبيقها يف املدار�س 
خ�����الل ال����ع����ام اجل�������اري ت���ع���د من 
اإىل  ن�شعى  التي  الرائدة  املبادرات 
اإطالع العامل عليها وامل�شاهمة يف 
نقلها للدول ال�شديقة ».. موؤكدا 
اأن » الرتبية الأخالقية ت�شهم يف 
حت�شني عقول ال�شباب وحمايتهم 

من الأفكار الهدامة وامل�شللة«.
حامت  القا�شي  اأك��د   .. جانبه  من 
ملكتب  الإقليمي  املدير  علي  ف��وؤاد 
باملخدرات  املعني  امل��ت��ح��دة  الأمم 
التعاون  جمل�س  لدول  واجلرمية 
املنظمة  دع��م  كلمته  يف  اخلليجي 
ال����دول����ي����ة مل���ث���ل ه������ذه امل�����ب�����ادرات 
الريادية التي تتمثل يف قمة اأقدر 
دولة  جهود  دع��م  وكذلك  العاملية 
ت��ع��زي��ز دور  ���ش��ب��ي��ل  الإم��������ارات يف 

ال�شباب وحمايتهم.
واأعرب عن �شكره لدولة الإمارات 
الدويل  املحفل  ه��ذا  تنظيم  على 
ال����ه����ام يف جم�����ال دع�����م الأج����ي����ال 
ملواجهة  وال�����ش��ب��اب  ال��ط��الب  م��ن 
التحديات واملخاطر املحيطة بهم 
ا�شرتاتيجيا  وعيا  تتطلب  والتي 
ب��اأ���ش��ب��اب��ه��ا احل��ق��ي��ق��ي��ة واإدراك��������ا 
ال�شحيحة  والكيفية  ل��دواف��ع��ه��ا 
يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا وال���ت���ي ت����وؤدي 
دول  م��ن��ه��ا  ت���ع���اين  ظ����واه����ر  اإىل 

وجمتمعات العامل.
الدكتور  ت���وج���ه   .. ج��ه��ت��ه  م����ن 
ب��واي��ن رادوي���ك���وف���ن مم��ث��ل مدير 
كلمته  يف  اليون�شكو  منظمة  ع��ام 
على  الإم����ارات  دول��ة  اإىل  بال�شكر 
العاملي  احل��دث  لهذا  ا�شت�شافتها 
حتققه  مب����ا  م�����ش��ي��دا   .. ال���ك���ب���ري 

���ش��م��و نائب  ع��ق��ب ذل���ك .. د���ش��ن 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال����������وزراء وزي����ر 
امل�شاحب  امل���ع���ر����س  ال���داخ���ل���ي���ة 
عرو�شا  ي��ت�����ش��م��ن  ال�����ذي  ل��ل��ق��م��ة 
وعدد  املحلية  ال���وزرات  م��ن  لعدد 
من اجلامعات الإماراتية ومعاهد 
الرتبوية  والأك��ادمي��ي��ات  التعليم 
وم��وؤ���ش�����ش��ات دول��ي��ة ووط��ن��ي��ة ذات 
بتنمية  ت��ع��ن��ى  وم���ب���ادرات  ب��رام��ج 
الن�سء وتعزيز املفاهيم الرتبوية 

والأخالقية.
واط���ل���ع ���ش��م��وه خ����الل ج��ول��ت��ه يف 
ريادية  م�����ش��اري��ع  ع��ل��ى  امل���ع���ر����س 
وعدد  ال�شباب  بتنمية  �شلة  ذات 
امل�شتندة  ال��رتب��وي��ة  ال��ربام��ج  م��ن 
م�شرية  يف  الن�سء  دور  تعزيز  اإىل 

الدولة احل�شارية.
اإبراهيم  بن  ح�شني  معايل  واأ�شار 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احلمادي 
الفتتاح  حفل  خ��الل  كلمته  يف   -
 « ال��ع��امل��ي��ة  اأق����در  ق��م��ة   « اأن  اإىل   -
وهي  للغاية  مهمة  ق�شية  تتناول 
منوها   ..« الأخ��الق��ي��ة  الرتبية   «
اإىل اأن » الظروف املحيطة بنا وما 
نتج عنها من نزاعات وا�شتعال نار 
احل�����روب وت��ف��ك��ك امل��ج��ت��م��ع��ات يف 
املنطقة األقت بظاللها على الأمن 
وال�شتقرار العامليني.. ول يخفى 
اأياد خفية  على اأحد اأن وراء ذلك 
ال����دول  ت�����ش��ع��ى اإىل دم�����ار  ع��اب��ث��ة 
واإحل�����اق ال�����ش��رر ب�����ش��ع��وب��ه��ا حتى 
وماآربها  اأطماعها  وحتقق  ت�شود 

اخلبيثة ».
وق��ال معاليه » اإن دورن��ا يكمن يف 
املحاولت  ه���ذه  جم��اب��ه��ة  اأه��م��ي��ة 
وم�شوؤولية  ب��ع��ق��الن��ي��ة  ال��ه��دام��ة 
ع��امل��ي ي�شكل  وال����ت����زام جم��ت��م��ع��ي 
ال�����ش��ر ع��رب الت�شلل  رادع����ا ل��ق��وى 
ال�شباب  ع����ق����ول  اإىل  ب���ح���ك���م���ة 
وتوعيتهم باملخاطر املحيطة بهم 
كقيادات  للم�شتقبل  وت��ه��ي��ئ��ت��ه��م 
وت�شنع  امل�����ب�����ادرة  زم������ام  مت��ت��ل��ك 
واإبداعاتها  مب��ه��ارت��ه��ا  ال����ف����ارق 

وتفكريها الناقد ».
دولة  يف  نحن   « معاليه  واأ���ش��اف 
الإم����������ارات ب����ادرن����ا ب����دورن����ا عرب 
اإىل  ال��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  توجيهات 
ت��ك��ري�����س ال��ق��ي��م والأخ������الق التي 
ت��ع��ت��رب ج����زءا ل ي��ت��ج��زاأ م���ن قيم 

ال���دول���ة م��ن اإجن�����ازات ع��ل��ى كافة 
ال�شعد.

واأك�������د ح���ر����س ال��ي��ون�����ش��ك��و على 
الفعاليات  ه���ذه  مب��ث��ل  امل�����ش��ارك��ة 
ن�شر  اأهدافها يف  تتوافق مع  التي 
القيم الإيجابية بني املجتمعات.. 
جهود  ت�شافر  ���ش��رورة  اإىل  لفتا 
اجل��م��ي��ع وت��ع��زي��ز ج��ه��ود احل����وار 
�شرائح  الثقافات وبني  البناء بني 
باأف�شل  ل���ل���خ���روج  امل���ج���ت���م���ع���ات 
ال�شباب  لتطلعات  خدمة  النتائج 

حول العامل.
الدكتور  اأك��د الربف�شور   .. ب��دوره 
اجلمعية  رئي�س  هارفر  كر�شتيان 
�شرورة  القيم  ل��درا���ش��ات  العاملية 
املعلومات  وت��ب��ادل  البناء  احل���وار 
بني املوؤ�ش�شات املجتمعية يف الدول 
والنهو�س  دور احلكومات  لتعزيز 
واإيجاد  توجيههم  ع��رب  بال�شباب 
ال�شحيحة  التعليمية  ال��ف��ر���س 
وال����وظ����ائ����ف ال����ت����ي ت����ت����الءم مع 

اأفكارهم وقدراتهم.
العاملية  اجل��م��ع��ي��ة  ح��ر���س  واأك�����د 
هذه  جن��اح  على  القيم  ل��درا���ش��ات 
مع  اأه��داف��ه��ا  تتوافق  التي  القمة 
حتقيق  يف  اجلمعية  ا�شرتاتيجية 
تعتمد  ال��ت��ي  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية 
اأ�شا�شي  ك��م��ح��رك  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى 
وخمرجات  مفيدة  بنقا�شات  امال 
وت��و���ش��ي��ات ت��ك��ون خ��ارط��ة طريق 
الأهداف  هذه  بتحقيق  للمعنيني 

ال�شامية.
و���ش��ه��د ح��ف��ل اف��ت��ت��اح » ق��م��ة اأقدر 
 « اأوب��ري��ت  اأبوظبي..  يف   « العاملية 
اأداه الفنان  اإم��ارات املحبة » الذي 
اجل�شمي  ح�������ش���ني  الإم��������ارات��������ي 
مب�����ش��ارك��ة جم��م��وع��ة م���ن طلبة 

املدار�س.
برنامج  من  بتنظيم  القمة  وتقام 
اأقدر   « ال��ط��الب  لتمكني  خليفة 
املتحدة  الأمم  م���ع  ب��ال�����ش��راك��ة   «
للرتبية  املتحدة  الأمم  ومنظمة 
»اليون�شكو«  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��وم 
ودائرة  والتعليم  الرتبية  ووزارة 
اأبوظبي  يف  وامل���ع���رف���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الب�شرية  والتنمية  املعرفة  وهيئة 
يف دب�����ي وب��ت��ن��ف��ي��ذ م����ن ����ش���رك���ة » 
اندك�س للموؤمترات واملعار�س » - 

ع�شو يف اندك�س القاب�شة.

»يوني�شف« ت�شيد بجهود ال�شيخة فاطمة حلماية الأطفال حمليًا ودوليًا
•• اأبوظبي-وام:

دولة  تقدمه  ال��ذي  بالدعم   « يوني�شف   « للطفولة  املتحدة  الأمم  ملنظمة  التنفيذي  املدير  نائب  عبدي  عمر  اأ�شاد 
المارات للمنظمة يف �شبيل حماية الأطفال على ال�شعيد الدويل.

الحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  تبذلها  التي  اجلهود  ل�يوني�شيف  التنفيذي  املدير  نائب  وثمن 
اأجل  من  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي 
النهو�س بالطفولة داخل دولة المارات وعلى امل�شتوى العاملي والدور الكبري وامل�شهود لها يف اإيجاد ال�شبل من اأجل 
حتقيق الرعاية ال�شحية والتعليمية للطفل وت�شهيل ح�شوله على حقه يف الرعاية والهتمام من موؤ�ش�شات املجتمع 
كافة. جاء ذلك خالل لقاء �شعادة الرمي عبداهلل الفال�شي الأمني العام للمجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة مع 

نائب املدير التنفيذي ل�يوني�شف مبقر املجل�س اأم�س.
الأعلى  املجل�س  بني  القائم  التعاون  ال��دويل  امل�شوؤول  مع  ا�شتعر�شت  انها  الفال�شي  عبداهلل  ال��رمي  �شعادة  وقالت 

لالأمومة والطفولة ومنظمة الأمم املتحدة يوني�شف والربامج التي ينفذها ل�شالح الطفولة.

تكرمي الفائزين بربنامج ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للتميز اليوم
•• ابوظبي-وام:

رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  وال��ط��ف��ول��ة 
يحتفل برنامج �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للتميز 
والإبداع املجتمعي اليوم الأربعاء بالفائزين بجائزة �شمو 
يف  الدولية  العربي  لل�شباب  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
ال�شيخة فاطمة  �شمو  والفائزين بجائزة  الرابعة،  دورتها 
ق�شر  م�شرح  على  وذل��ك  الثانية،  دروتها  ال��دار يف  لأ�شرة 
ال�شباب  جائزة  وتت�شمن  اأبوظبي.  بالعا�شمة  الإم���ارات 
ال��ع��رب��ي ال��دول��ي��ة ث���الث ف��ئ��ات ه��ي ف��ئ��ة ال�����ش��ب��اب العربي 

املبدع، وفئة امل�شروع العربي املبدع، وفئة اجلهة الداعمة 
الدار  اأ�شرة  جائزة  تت�شمن  بينما  املبدع،  العربي  لل�شباب 
املتميزة،  النا�شئة  الأ���ش��رة  وفئة  النموذجية،  الأ���ش��رة  فئة 
وفئة الأفراد املتميزين، وفئة املوؤ�ش�شات الداعمة لق�شايا 
الرائدة  الجتماعية  امل��ب��ادرة  فئة  اإىل  بالإ�شافة  الأ���ش��رة، 
مار�س  �شهر  يف  للجائزة  العليا  اللجنة  ا�شتحدثتها  التي 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإع��الن  مع  تزامناً  املا�شي 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« عام 2017 

»عاما للخري.
اإ�شافة  م��ال��ي��ة،  م��ك��اف��اآت  على  الفائزين  جميع  ويح�شل 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  �شمو  �شهادة موقعة من  اإىل 

للتميز والإبداع املجتمعي، ودرع الربنامج.

اأطلقت  الأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
برنامج �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والإبداع 
ال��ت��ي حتمل  اجل��وائ��ز  ك��اف��ة  ي�شرف على  ال���ذي  املجتمعي 
ا�شم »اأم الإمارات«، ومهمته العمل على اإعداد خطط عمل 
ال�شيخة فاطمة  التي ي�شمها، وهي جائزة �شمو  للجوائز 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  وجائزة  ال��دار،  لأ�شرة  مبارك  بنت 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  وجائزة  الدولية،  العربي  لل�شباب 
على  الربنامج  يعمل  كما  الريا�شية.  للمراأة  مبارك  بنت 
العليا  للجانها  ورفعها  موازناتها  واإع��داد  جوائزه  دورات 
ل��الع��ت��م��اد، وي��ن�����ش��ق ب���ني جل���ان اجل���وائ���ز واجل���ه���ات ذات 
حده،  على  جائزة  كل  مراحل  بكافة  بتعلق  فيما  العالقة 

ابتداء من مرحلة الإطالق وانتهاء باحلفل اخلتامي.

�شيف بن زايد ي�شهد توقيع مذكرة تفاهم بني »اأقدر« ومنتدى تعزيز ال�شلم
•• اأبوظبي -وام:

�شهد الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
 - الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
برنامج خليفة  بني  تفاهم  توقيع مذكرة  ام�س- 
لتمكني الطالب » اأقدر« ومنتدى تعزيز ال�شلم يف 
املجتمعات امل�شلمة.. وذلك على هام�س قمة اأقدر 
حممد  ال��دك��ت��ور  �شعادة  امل��ذك��رة..  وق��ع  العاملية. 
ال��ع��ام��ة لل�شوؤون  ال��ه��ي��ئ��ة  ال��ك��ع��ب��ي رئ��ي�����س  م��ط��ر 
العالمة  ال�شيخ  بح�شور  والأوق����اف  الإ�شالمية 

الدكتور  والعقيد  املنتدى  رئي�س  بيه  بن  عبداهلل 
ل��ربن��ام��ج خليفة  ال��ع��ام  املن�شق  ال��دب��ل  اإب��راه��ي��م 

لتمكني الطالب »اأقدر«.
وتعزز مذكرة التفاهم من التعاون بني املوؤ�ش�شتني 
يف جمالت الرتبية والتوعية وتطوير براجمهما 
واملحا�شرات  اخل��ربات  تبادل  جانب  اإىل  الهادفة 

واملعارف يف الق�شايا ذات ال�شاأن امل�شرتك.
كما ح�شر الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل 
نهيان جانبا من حلقة �شبابية اأقيمت على هام�س 
قمة اأقدر العاملية بح�شور معايل �شما بنت �شهيل 

ال�شباب  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  املزروعي  فار�س  بن 
البحرين  اآل خليفة من مملكة  وال�شيخة منرية 

ال�شقيقة.
جمل�س  نظمها  التي   - ال�شبابية  احللقة  تناولت 
�شباب وزارة الداخلية وجمل�س الإمارات لل�شباب 
الجتماعي  الأم������ن  ت��ع��زي��ز  يف  ال�����ش��ب��اب  دور   -
من  وط��ال��ب��ات  طلبة  مب�شاركة  العاملي  وال�����ش��الم 
خمتلف اجلامعات واملدار�س وعدد من الطالبات 
اجلامعيات والطلبة املر�شحني من كلية ال�شرطة 

يف اأبوظبي.

هزاع بن زايد: �شرطة اأبوظبي م�شرب مثل يف العمل احلكومي الهادف لإ�شعاد املجتمع
•• اأبوظبي-وام: 

وجه �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
التهاين  اأج��م��ل  اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 
ق��ي��ادة ومنت�شبني  اأب��وظ��ب��ي  ل�����ش��رط��ة  وال��ت��ربي��ك��ات 
واعترب   .. لتاأ�شي�شها  ال�شتني  ال��ذك��رى  مبنا�شبة 
واعتزاز  فخر  م�شدر  هي  العزيزة  املنا�شبة  هذه  اأن 

جلميع املواطنني واملقيمني ممن يلم�شون امل�شاهمة 
والأمان  الأم��ن  تر�شيخ  يف  ال�شرطة  جلهاز  الكبرية 

ور�شم البت�شامة على وجوه جميع املتعاملني.
واأكد �شموه يف كلمة له بهذه املنا�شبة اأن دعم القيادة 
احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد 

امل�شلحة رئي�س املجل�س  نائب القائد الأعلى للقوات 
التنفيذي لإم����ارة اأب��وظ��ب��ي ك���ان ل��ه اأك���رب الأث����ر يف 
اأ�شوة  ال�شرطي  اجلهاز  �شهده  الذي  الكبري  التطور 
با�شتمرار  ن�شعى  التي  احلكومية  اخل��دم��ات  ببقية 
اإىل حتقيقها ال�شبق والريادة على م�شتوى املنطقة 
والعامل. و قال �شموه اإن احتفالنا بالذكرى ال�شتني 
لتاأ�شي�س �شرطة اأبوظبي هو احتفال بالقيم ال�شامية 

بلغها  التي  الرفيعة  وامل��ك��ان��ة  امل��ت��ط��ورة  وامل��م��ار���ش��ات 
حتى  وخدماته،  اإدارات���ه  مبختلف  ال�شرطي  اجلهاز 
اأ���ش��ب��ح م�����ش��رب م��ث��ل يف ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي الناجح 
اإيجابي  اأث���ر  واإح����داث  املجتمع  اإ���ش��ع��اد  اإىل  ال��ه��ادف 

م�شتدام يف م�شرية التنمية«.
على  العزيزة  املنا�شبة  وبهذه  اإننا   : �شموه  واأ�شاف   
من  اأجيال  اإىل  التحايا  اأجمل  نوجه  جميعا  قلوبنا 

الرجال والن�شاء الذين خدموا بكل اأمانة واإخال�س 
الأجيال ويف  اأبوظبي على مر  ال�شرطية يف  امل�شرية 
خمتلف املحطات فرتكوا ب�شمة ل تن�شى يف امل�شرية 
من  اجل��دي��د  اجل��ي��ل  داع��ي��ا  الزاهرة”..  النه�شوية 
على  احل��ف��اظ  اإىل  ومنت�شباته  ال�����ش��رط��ة  منت�شبي 
التقدم  م��ن  م��زي��د  ن��ح��و  عليها  وال��ب��ن��اء  املكت�شبات 

والإجناز يف خدمة اأبوظبي واإ�شعاد املتعاملني.
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اأخبـار الإمـارات
تكثيف املتابعة ملنع ت�سرب الطلبة

الرتبية : 7 موجهات عامة لحتفالت اليوم الوطني يف املدار�س
•• دبي – حم�صن را�صد

اليوم  لحتفالت  عامة  موجهات  �شبعة  والتعليم  الرتبية  وزارة  ح��ددت 
املدار�س  اإدارات  على  امل��وج��ه��ات  تلك  وعممت  امل��دار���س،  داخ���ل  الوطني 

والنطاق املدر�شي يف دبي واملناطق ال�شمالية.
ووفقاً للتعميم ال�شادر من الوزارة والذي ح�شلت »الفجر« على ن�شخة 
منه خ�ش�شت الوزارة يوم الأربعاء املوافق 29 نوفمرب اجلاري لالحتفال 

باليوم الوطني داخل املدار�س احلكومية واخلا�شة.
م�شتوى  على  برنامج  ب��اإع��داد  امل��دار���س  كافة  ال���زام  املوجهات  وت�شمنت 

العمرية  املرحلة  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  الوطني  باليوم  لالحتفال  املدر�شة 
لطلبة كل مدر�شة. 

مل�شاركة وح�شور الحتفال وذلك  الأمور  اأولياء  املوجهات دعوة  و�شملت 
من باب توثيق ال�شلة بني املدر�شة والأ�شرة، مع مراعاة تكثيف املتابعة 

ل�شبط حركة الدخول واخلروج من املدر�شة وذلك ملنع ت�شرب الطلبة.
وال�شالمة ح�شب  ال�شحة  �شروط  ال��وزارة على �شرورة مراعاة  و�شددت 
ال�شماح  ع��دم  اإىل  اإ�شافة  املدر�شية،  البيئة  يف  بذلك  املتعلقة  ال�شوابط 
لل�شركات اخلا�شة بالرتويج للمنتجات واخلدمات عن طريق الحتفال 

�شمن احلرم املدر�شي.

اأو خا�شة راغبة يف  اأن��ه يف ح��ال وج��ود جهات حكومية  ال���وزارة  واأردف���ت 
رعاية احلفل عن طريق التمويل اأو التوزيعات العينية، يرجى التن�شيق 
بني املدر�شة ومدير النطاق وقطاع العمليات املدر�شية واإدارة امل�شرتيات 

والعقود يف ديوان الوزارة ح�شب النظم املعمول بها .
مل�شاركة  املدر�شة  اإدارة  مع  حكومية  جهة  اأي  توا�شل  حالة  يف  وتابعت: 
ال�شوابط  مراعاة  يرجى  اجلهة  بهذه  اخلا�شة  الحتفالت  يف  الطلبة 

التالية: 
رفع اأي طلب للم�شاركة اإىل مدير النطاق وتوجيه اجلهة من قبل مدير 
ح�شب  كل  التعليمية  املناطق  يف  الحتفالت  من�شقي  ملخاطبة  النطاق 

اإمارته، على األ يتم رفع الطلب من قبل اإدارة املدر�شة دون الرجوع ملدراء 
النطاق. 

اأنه ي�شمح للطلبة بامل�شاركة يف حال كان وقت الحتفال  واأك��دت ال��وزارة 
اإن  امل�شاركة  الإعتذار عن  اإىل  داعية  املعتمد،  تاريخ الحتفالت  ي�شادف 
مل يتم تنظيم الحتفال يف الوقت املحدد وذلك للمحافظة على انتظام 

الطلبة يف الأيام الدرا�شية.
اأن من�شقي الأن�شطة يف املناطق التعليمية �شينظرون يف  وذكرت ال��وزارة 
طلبات امل�شاركة الواردة من اجلهات والتن�شيق مع مدراء املدار�س املعنية 

بعد موافقة مدير النطاق.

املندوب الدائم للدولة يلتقي رئي�س مفو�شية الحتاد الأفريقي
•• اأدي�س اأبابا -وام:

التقى �شعادة غازي عبداهلل �شامل املهري �شفري الدولة 
لدى  للدولة  ال��دائ��م  امل��ن��دوب  اأثيوبيا  جمهورية  ل��دى 
.. معايل مو�شى فقي حممد رئي�س  الأفريقي  الحت��اد 
الذي  اللقاء  يف   - اجلانبان  وناق�س  الحت��اد.  مفو�شية 
الأثيوبية  بالعا�شمة  الأف��ري��ق��ي  الحت���اد  مبقر  ج��رى 
بني  ال��ع��الق��ات  تعزيز  �شبل  الأول-  اأم�����س  اأب��اب��ا  اأدي�����س 

الحت�����اد ودول�����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف �شتى 
التعاون  جم���الت  تطوير  �شبل  اإىل  وت��ط��رق  امل��ج��الت 
الحتاد  مفو�شية  رئي�س  معايل  ورح��ب  اجلانبني.  بني 
.. م��وؤك��دا رغبة الحت��اد يف  ال��دول��ة  الأفريقي مبندوب 
ال��ت��ع��اون م��ع دول���ة الإم����ارات العربية  تطوير ع��الق��ات 
امل��ت��ح��دة. م��ن ج��ان��ب��ه.. اأك���د امل��ه��ري اأن ع��الق��ات دولة 
الإم����ارات والحت���اد الأف��ري��ق��ي �شجلت من��وا هاما وهي 

موؤهلة ملزيد من التطور والزدهار م�شتقبال.

يخ�سعوا للتقييم لـ6 اأ�سهر

الرتبية تعلن عن 26 مدير مدر�شة اجتازوا املقابالت ملدير اأول
الوزارة توؤكد: لي�س منهم من ح�سلت مدر�سته على تقييم �سعيف

•• دبي – حم�صن را�صد 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
الذين  امل�����دار������س  م�������دراء  ق����وائ����م 
اجتازوا املقابالت للتكليف لوظيفة 
الدرا�شي  للعام  اأول  مدير مدر�شة 
اجلاري 2017-2018 ، والبالغ 
26 م���دي���را وم����دي����رة ،  ع���دده���م 
 584 رق��م  الإداري  بالقرار  وج��اء 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ل��وك��ي��ل 
عبد  امل�شاندة  واخل��دم��ات  للرقابة 
�شيتم  اأن�����ه   ، احل���م���ادي  ال��رح��م��ن 
مدر�شة  م���دي���ر  ل��وظ��ي��ف��ة  ن��دب��ه��م 
اأ�شهر قابلة للتجديد   6 مل��دة   اأول 
وظيفتهم  مل����ه����ام  ب����الإ�����ش����اف����ة   ،
تقييمهم  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  ال���ش��ل��ي��ة 

– اأم���ال خليفة جا�شم  ب��ن م��ع��دن 
اهلل  عبد  حمد  فاطمة   _ املناعي 
مريزا  خليل  اهلل  – ع��ب��د  ���ش��ب��اين 
�شامل  عي�شى  �شمية   – ال�شام�شي 
الكيت – جا�شم را�شد غامن ادري�س 
ر�شيد  احمد  – �شديق  ال�شام�شي 
حممدبني ر�شيد – عائ�شة حمودة 
عبيد حممد – مرمي �شيف �شعيد 
– عائ�شة عبد اهلل عبد  بن عنرت 
– �شعيدة  ال��واح��د  عبد  ال��رح��م��ن 
– �شالمة  احمد حممد احلمادي 
ع�شبة   – بو�شهاب  ع��ب��داهلل  حمد 
– اأمنه  ال���ع���ي���ايل  ج��م��ع��ة  ع���و����س 
مليحة   – ع���ل���ي  ح���م���ي���د  ���ش��ع��ي��د 
– فاطمة علي  حممد علي ها�شم 
�شعيد حممد غريب – اأ�شيا نا�شر 

املعمول  لالنظمة  وفقا  ذل��ك  بعد 
مهامهم  ي��وا���ش��ل��وا  اأن  واأم�����ا  ب��ه��ا 
اإعفائهم  اأو  التقييم  ن��ت��ائ��ج  وف���ق 
مهامهم  وتنح�شر   ، مهامهم  من 
يف ال����ش���راف ع��ل��ى 5 م���دار����س يف 
ن���ط���اق م��در���ش��ت��ه��م وق���ط���اع���ه���م ، 
همزة  الول  امل��دي��ر  يكون  اأن  على 
تلك  اإدارات  ب���ني  ف��ي��م��ا  ال���و����ش���ل 
ومينح   ، الن�شاق  ومدير  امل��دار���س 
امل��ذك��وري��ن ط���وال ف��رتة النتداب 
من   25% ب�����واق�����ع  ن������دب  ب������دل 
مربوط  لبداية  ال�شا�شي  الراتب 
تاريخ  من  اعتبارا  الوىل  الدرجة 
املبا�شرة ، وهم : اأمنة حميد هالل 
را�شد  علي  – خ��ل��ود حمد  امل��ط��وع 
علي  ���ش��امل  – رفيعة  ح�شيبة  ب��ن 

م�شعود عبيد – علي حمد حممد 
���ش��ع��ي��د حممد  – م�����رمي  غ���ري���ب 
ابراهيم العبدويل – جميلة احمد 
حلف  را���ش��د  – اأم���ل  جميع  عبيد 
اهلل  عبد  – عبري  الزعابي  �شالح 
عبد  – ب��دري��ة  الطنيجي  حم��م��د 
مرمي   – حممد  خليفة  اللطيف 
على  وردا   . الزعابي  جممد  عبيد 
م���ا ت�����داول ب��امل��ي��دان ال���رتب���وي اأن 
الأ�شماء  ه����ذه  ���ش��م��ن  م���ن  ه��ن��اك 
مدار�شهم  ح�شلت  مدار�س  م��دراء 
ذلك  ورغ���م   ، �شعيف  تقييم  على 
اأول  م��در���ش��ة  مل��دي��ر  تر�شيحهم  مت 
بالوزارة  م�شوؤولة  م�شادر  اأك��دت   ،
ي��رتدد موؤكدة على  عدم �شحة ما 
اأنها  تبني  اأ�شماء  بالفعل  هناك  اأن 

ح�شلت على �شعيف ومت ا�شتبعادها 
اأي��ة ما  ال��ف��ور، ورح��ب بتلقى  على 
يثبت اأن هناك �شمن ال� 26 مديرا 
مدر�شته  ح�����ش��ل��ت  م���ن  وم����دي����رة 
وفيما   ، ����ش���ع���ي���ف  ت���ق���ي���ي���م  ع���ل���ى 
تخريب  واق��ع��ة  ه��ن��اك  اأن  ت����داول 
بالإمارات  املدار�س  باإحدى  حدثت 
ادارة  ت�����ش��ت��ط��ع  ومل   ، ال�����ش��م��ال��ي��ة 
ما  ومنع  الطلبة  اح��ت��واء  املدر�شة 
املدر�شة  باأثاث  تخريب  من  حدث 
تبني  فقد   ، اجل���دران  وكتابة على 
اأن القرار الداري اخلا�س بال� 26 
مدير قد مت توقيعه بالفعل ، وان 
القرار  توقيع  بعد  الواقعة حدثت 
بعد  ا�شتبعاده  ال�شعب  م��ن  وك���ان 

توقيع القرار.

م�شوؤول اأممي لـ»وام«: الإمارات تعظم دور التعليم يف مواجهة الفكر املتطرف

جمعية الع�شكريني املتقاعدين تنظم لقاء لأع�شائها يف مدينة العني

اعتماد منظومة التميز احلكومي الإماراتية مرجعية تطويرية عاملية

•• اأبوظبي-وام:

اأكد القا�شي الدكتور حامت فوؤاد علي املدير الإقليمي ملكتب الأمم املتحدة 
املعني باملخدرات واجلرمية لدول جمل�س التعاون اخلليجي اأن قمة اأقدر 
العاملية تعد اإحدى املبادرات الرائدة من دولة الإمارات التي تعظم من دور 

التعليم يف مواجهة الفكر املتطرف والأفكار الهدامة.
الإم���ارات على هام�س انطالق فعاليات  اأنباء  وق��ال - يف ح��وار مع وكالة 
قمة اأقدر العاملية يف اأبوظبي - اإن الرتبية الأخالقية من �شاأنها اأن ت�شهم 
التي  واملتطرفة  الهدامة  الأفكار  الأبناء وحت�شينهم من  تنمية عقول  يف 
اأ�شبحت تغزو العامل اليوم .. موؤكدا اأن الإمارات تطبق منوذجا يحتذى 

به عامليا مع تطبيقها ملادة الرتبية الأخالقية يف املدار�س.
وعن تعاون مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لدول جمل�س 
الإقليمي يعمل  املكتب  اأن  اأو�شح   .. الإم��ارات  التعاون اخلليجي مع دولة 
لتقدمي  ت�شعى  التي  القمة  ه��ذه  تنظيم  الإم���ارات يف  دول��ة  مع  بال�شراكة 
الأمم  وخ���رباء  املختلفة  ال���دول  ب��ني  وال��ن��ق��ا���س  ل��ل��ح��وار  كمن�شة  نف�شها 
املتحدة واملنظمات الدولية حول اأهمية التعليم يف مواجهة الفكر املتطرف 

والأفكار الهدامة.
وحول حماور هذه القمة وتركيزها على التعليم والرتبية الأخالقية .. 
اأعرب الدكتور حامت فوؤاد علي عن تقديره ملبادرة دولة الإمارات بتنظيم 
املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  اأن  اإىل  ..م�شريا  الرائدة  العاملية  القمة  هذه 
باملخدرات واجلرمية يوؤمن باأن مكافحة الإرهاب الذي ي�شرب العديد من 
دول العامل يجب اأن يبداأ من مواجهة الفكر املتطرف ومواجهة النحراف 
يف القيم ال�شلوك لدى ال�شباب والطلبة الذي قد يوؤدي اإىل تطرف فكرهم 

وبالتايل وقوعهم يف براثن الأفكار املتطرفة.
واأع��رب عن اأمله بنجاح هذا احل��دث ال��دويل يف الو�شول اإىل حت��اور بناء 
بتو�شيات  الفر�شة للخروج معا  واإعطاء  املقاربات  وتبادل  ال��روؤى  وتبادل 
اأقدر  م��ب��ادرة  ت�شخري  وكيفية  العمل  ب��رام��ج  و���ش��ع  كيفية  ح��ول  ناجعة 
وقمتها العاملية خلدمة اجلهود الدولية للوقاية من التطرف والنحراف 
لو�شع  التعليمية  املوؤ�ش�شات  خالل  ومن  الناعمة  ال�شباب  قوة  با�شتخدام 
والأخالقي  القيمي  النحراف  من  والوقاية  التطرف  من  الوقاية  اأط��ر 

الذي يوؤدي اإىل التطرف والإرهاب واجلرمية.
وعن مبادرة دولة الإم��ارات بتطبيق مادة الرتبية الأخالقية يف املدار�س 

باملخدرات واجلرمية  املعني  املتحدة  الإقليمي ملكتب الأمم  املدير  .. �شدد 
اأن تكون املناهج املطبقة يف  لدول جمل�س التعاون اخلليجي على �شرورة 
اأن  اإىل  م�شريا   .. وحمايتهم  الطلبة  فكر  حت�شني  يف  م�شاهمة  امل��دار���س 
الوطني  الربنامج  من  ج��زءا  يعد  الطلبة  ل��دى  الأخالقية  القيم  غر�س 
وزارة  مع  بال�شراكة  بتنفيذه  املكتب  يت�شرف  ال��ذي  التطرف  من  للوقاية 

الداخلية.
الأمم  ملكتب  الإقليمي  امل��دي��ر  علي  ف���وؤاد  ح��امت  الدكتور  القا�شي  وت��وج��ه 
على  الإم�����ارات  دول���ة  اإىل  بال�شكر  واجل��رمي��ة  ب��امل��خ��درات  املعني  امل��ت��ح��دة 
العا�شمة  يف  واجل��رمي��ة  ب��امل��خ��درات  املعني  املتحدة  الأمم  ملكتب  رعايتها 
التعاون  جمل�س  لدول  الإقليمي  للمكتب  الكرمية  وا�شت�شافتها  اأبوظبي 
اخلليجي .. الأمر الذي يعد اإف�شاحا عن روؤية ا�شرتاتيجية لل�شراكة مع 
عمل  برنامج  وتوفري  واجل��رمي��ة  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 

موؤ�ش�شي خلدمة باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وتناق�س قمة اقدر العاملية ثالثة حماور رئي�شية هي الرتبية الأخالقية 
وال��ت��ط��رف الفكري والن��ح��راف الأخ��الق��ي وذل���ك م��ن خ��الل 59 ورقة 
علمية يف 5 جل�شات رئي�شية و9 جل�شات نقا�شية و12 ور�شة عمل للخرباء 

واملخت�شني و12 ور�شة عمل لأولياء الأمور واأفراد املجتمع يتم تنفيذها 
بالتعاون وال�شراكة مع املوؤ�ش�شات املخت�شة بالدولة واملوؤ�ش�شات العاملية اإىل 

جانب 4 جل�شات �شبابية.
57 م�����ش��وؤول وخ��ب��ريا م��ت��ن��اول��ني الأب���ع���اد املعرفية  وي��ح��ا���ش��ر يف ال��ق��م��ة 
والعلمية واأدوار املوؤ�ش�شات الدولية والإقليمية لق�شيتي التطرف الفكري 
وجهة  من  �شواء  الأخالقية«  »الرتبية  تعريف  و  الأخ��الق��ي  والن��ح��راف 
نظر عاملية اأو وطنية اإ�شافة اإىل التعاطي مع التاأثريات املختلفة لهاتني 
الداخلي  الجتماعي  وال�شتقرار  العاملي  وال�شلم  الأم��ن  على  الظاهرتني 
التو�شيات  م��ن  ب��ع��دد  ل��ل��خ��روج  النقا�شات  ب��ه��ذه  القمة  وت��ه��دف  ل��ل��دول. 
الداعمة لتوجهات اأخالقية وقيمية تعمل على حتقيق الرتابط والتما�شك 
ودوافع  اأ�شباب  من  للحد  وال�شيا�شية  الجتماعية  املكونات  خمتلف  بني 

التطرف الفكري اأو النحراف الأخالقي اأو التقليل منها.
كما تهدف قمة اأقدر العاملية اإىل العمل على بناء ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات 
ب��ال��ط��الب والن�سء  امل��ح��دق��ة  ال��ت��ح��دي��ات وامل��خ��اط��ر  وق��ائ��ي��ة للتوعية م��ن 
واإعادة  والدولية  الإقليمية  والتجارب  وال�شتفادة من اخلربات  وال�شباب 

ن�شرها وت�شويقها مبا يخدم املوؤ�ش�شات ذات العالقة.

•• العني-وام:

الرابع  ال�شنوي  ال����دوري  ال��ل��ق��اء  املتقاعدين  الع�شكريني  جمعية  نظمت 
بح�شور عدد من اأع�شائها �شمن منطقة م�شوؤولية فرع اجلمعية يف مدينة 
العني وذلك تنفيذا خلطط وبرامج اجلمعية يف اإيجاد وفتح واإدامة قنوات 
الع�شكريني  اأع�شائها من  وبني  بينها  فيما  والت�شال  التوا�شل  واإج��راءات 

املتقاعدين يف خمتلف مدن ومناطق الدولة.

ح�شر اللقاء الفريق م .حمد بن �شهيل عوي�شة اخلييلي والف�ريق الركن م. 
عبيد حممد عبداهلل الكعبي وعدد من القادة وال�شباط والأع�شاء.

رئي�س  اخلييلي  عوي�شة  �شامل  .م��ب��ارك  م  الركن  للواء  بكلمة  اللقاء  وب��داأ 
اإىل  والعرفان  ال�شكر  موجها  املتقاعدين  الع�شكريني  جمعية  اإدارة  جمل�س 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واإىل  اهلل  حفظه  امل�شلحة  للقوات 
رع��اه اهلل  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم 

نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اأخوانهما  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واإىل  الإم�����ارات  ح��ك��ام  الأع��ل��ى 
واخوانهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
ا�شحاب ال�شمو اع�شاء املجل�س العلى حكام المارات على دعمهم امل�شتمر 
والالحمدود للجمعية منذ اإن�شائها بتوجيهات ودعم من املغفور له ال�شيخ 
ث��راه.. كما رحب باحل�شور مو�شحا  اآل نهيان طيب اهلل  �شلطان  زاي��د بن 

ل��دع��م عالقة  عليها  امل��ع��ق��ودة  والآم����ال  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  تنظيم مثل  اأهمية 
اجلمعية بالأع�شاء.

بعد ذل��ك ق��دم ال��ل��واء ال��رك��ن م. ع��ب��داهلل ال�شماحي امل��دي��ر ال��ع��ام للجمعية 
ال�شيا�شية  القيادة  توفره  الذي  والدعم  اجلمعية  اأه��داف  عن  عاما  اإيجازا 
الدعم  ا�شهاها يف جم��الت  التي حتققت منذ  والإجن���ازات  لها  والع�شكرية 
والإ�شتثمارية  الإقت�شادية  والأن�شطة  الأع�شاء  مع  والتوا�شل  الإجتماعي 

التي نفذتها اجلمعية وكذلك خطط اجلمعية يف املرحلة القادمة.

•• دبي-وام:

حققت دولة الإمارات اإجنازاً عاملياً جديداً باعتماد منظومة التميز احلكومي 
ونهجاً  الكفاءة احلكومية  للحكومات يف حت�شني  عاملية  الإماراتية كمرجعية 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  امل�شتقبل ما يج�شد روؤية �شاحب  لت�شكيل حكومات 
“رعاه  را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 

اهلل” يف حتقيق التميز وتعزيز امل�شرية الريادية للدولة يف هذا املجال.
جاء الإع��الن عن هذا الإجن��از العاملي يف حفل عقد يف دبي �شم ممثلي ت�شع 
الأوروبية  اجل��ودة  الدولية هي: منظمة  واجل��ودة  التميز  اأب��رز منظمات  من 
الآ�شيوية للجودة APQO واملنظمة الأ�شرتالية للجودة  EOQ واملنظمة 
Juran Global واملوؤ�ش�شة الأوروبية  العاملية  AOQ وموؤ�ش�شة جوران 
واجلمعية   IAQ للجودة  الدولية  والأك��ادمي��ي��ة   EFQM اجل��ودة  لإدارة 
وجامعة   ANQ للجودة  الآ�شيوية  والرابطة   ASQ للجودة  الأمريكية 
ميامي حيث عملت هذه املنظمات على اعتماد املنظومة والتاأكيد على مكانتها 

املتميزة عاملياً كنهج رائد يف تقييم الأداء املوؤ�ش�شي والتميز الريادي يف حكومات 
امل�شتقبل.

واأكد معايل حممد عبد اهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء وامل�شتقبل 
اأن حكومة دولة الإم��ارات بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
“رعاه اهلل”  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
تعزز  ال��ت��ي  العاملية  الإجن����ازات  وحتقيق  والتميز  التطوير  م�شرية  ت��وا���ش��ل 
مكانتها الريادية وقد متكنت عرب اعتماد البتكار منهجاً لعملها من اأن ت�شبح 
وجودة  ال�شعادة  لتحقيق  باأدائها  الرتقاء  اإىل  ال�شاعية  للحكومات  مرجعية 

احلياة ملجتمعاتها.
وقال: اإن منظومة التميز احلكومي منوذج رائد يف ت�شكيل حكومات امل�شتقبل 
على اأ�ش�س التميز والبتكار املتجدد وتطوير مناذج الأعمال الريادية يف العمل 
العاملي ميثل م�شوؤولية كبرية تتطلب  واأن ح�شولها على العتماد  احلكومي 
العمل على تطويرها وتعزيز مرونتها وقابليتها ملواكبة املتغريات وا�شتباقها 
وال�شتفادة من التطور التقني املت�شارع لبتكار اآليات ومناهج عمل تعزز من 

منهج  و�شع  يف  اأ�شهمت  التميز  منظومة  ان  معاليه  واأ���ش��اف  عاملياً.  مكانتها 
مبتكر والتاأ�شي�س ملرحلة م�شتقبلية يف العمل احلكومي تقوم على التوظيف 
الب�شرية ما مكنها من  الطاقات  والذكية وحتفيز  املتقدمة  للتقنيات  الأمثل 
ا�شتباق حكومات كثرية يف العامل بكفاءة وفعالية اخلدمات والآن ياأتي اعتماد 
منظومة التميز ليعزز تناف�شية دولة الإمارات وريادتها العاملية ويفتح املجال 

لتقدميها كنموذج قابل للتطبيق يف احلكومات حول العامل.
لل�شعادة  ال��دول��ة  وزي��رة  ال��روم��ي  بنت خلفان  اأك��دت معايل عهود  من جهتها 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  ق��ي��ادة  اأن  ال����وزراء  جمل�س  رئا�شة  مكتب  ع��ام  مدير 
اأ�شا�شي وا�شرتاتيجي يف تطوير  التميز خيار  اأن  اأدرك��ت منذ عقدين  املتحدة 
يف  ت��رك��ز  احل��ك��وم��ة  واأن  واخل��ا���س  احل��ك��وم��ي  القطاعني  يف  العمل  منظومة 
منظومة التميز على النتائج املحققة والتاأثري والفعالية وحتويل التميز اإىل 

ثقافة ونهج عمل وممار�شة يومية. 
ا�شتثنائياً  ت�شكل منهجاً  الر�شيدة  لقيادتنا  امللهمة  ال��روؤى  اإن  الرومي  وقالت 
العمل  وج��ودة  الكفاءة  اأ�ش�س  على  الوطنية،  الكوادر  ق��درات  وبناء  تطوير  يف 

اجلهات  عمل  يف  وا�شحة  نتائج  بتحقيق  اأثمرت  التميز  م�شرية  واإن  والتميز 
قيادتنا  ب��روؤي��ة  عاملياً  اع��رتاف��اً  ميثل  دول��ي��اً  املنظومة  اعتماد  اأن  اإىل  م�شرية 
الوزارات  120 من وكالء  العمل احلكومي. ح�شر احلفل نحو  ال�شديدة يف 
العامون  والأم��ن��اء  الإم����ارات  دول��ة  حكومة  م��ن  وامل�شوؤولني  العموم  وم���دراء 
للمجال�س التنفيذية يف الإم��ارات واملن�شقون العامون ومديرو برامج التميز 
يف دولة الإمارات وامل�شوؤولون عن برامج التميز يف القطاع اخلا�س واملوؤ�ش�شات 
وروؤ���ش��اء جوائز  الحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  التميز يف  و�شفراء  الوطنية  الأك��ادمي��ي��ة 
التميز العاملية من اأ�شرتاليا واأمريكا واأوروبا. واأكدت منظمات التميز واجلودة 
الدولية التي اأ�شرفت على تقييم واعتماد منظومة التميز احلكومي الإماراتية 
على جاهزية املنظومة وقابليتها للتطبيق وت�شكيل حكومات امل�شتقبل املبنية 
على اأ�شا�س التميز والبتكار املتجدد من خالل اعتماد اأعلى معايري التناف�شية 
بني احلكومات يف اإجناز مهماها وتوفري خدمات حكومية متميزة نحو حتقق 
ال�شعادة وجود احلياة يف املجتمع والتي بدورها ت�شاعد احلكومات على احلفاظ 

على متيزها وريادتها واإدارة م�شتقبلها بال�شكل امل�شتدام.
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اأخبـار الإمـارات

بلدية منطقة الظفرة تنظم ور�شة حول تقييم املخاطر يف املخازن والتفتي�س عليها
•• الظفرة -الفجر:

منطقة  ببلدية  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  مكتب  نظم 
يف  املخاطر  تقييم  بعنوان  توعوية  عمل  ور���ش��ة  الظفرة 
اإدارة  نظام  تطبيق  م��ن  كجزء  عليها  والتفتي�س  امل��خ��ازن 

البيئة وال�شحة وال�شالمة وت�شمنت حمورين. 
بداية  م��ن  امل��خ��اط��ر  اإدارة  كيفية  الأول  امل��ح��ور  وت���ن���اول 
اأو  حتديدها ومعرفة من يتاأثر بها �شواء من الأ�شخا�س 
الأ�شياء التي قد تتعر�س لل�شرر وكيف يتم ذلك ومن ثم 
تقييم هذه املخاطر من حيث احتمال حتولها اإىل حوادث 
و�شع  وكيفية  وقوعها  حالة  يف  الأث��ر  اأو  الإ�شابة  و�شدة 

الحتياطات الالزمة لل�شيطرة عليها واحلد من اأثارها. 
وتناول املحور التنبيه على اأن املخاطر التي يجب مراجعة 

تقييمها ب�شورة دورية جتنباً لقوع حوادث. 
كما تناول املحور الثاين التفتي�س على املخازن من حيث 
توفر متطلبات الوقاية من احلريق وال�شتعداد للطوارئ، 
والتخزين، واأعمال الإ�شاءة والتهوية، اإىل جانب املكاتب، 
وال�����ش��المل وال�شعافات  وامل��م��رات  والأث�����اث، والأر���ش��ي��ات 
ال��ب��ي��ئ��ة وال�شحة  ق����ام م��ك��ت��ب  الأول����ي����ة وغ����ريه����ا. وق����د 
و�شرحها  امل��خ��ازن  على  تفتي�س  قائمة  ب��اإع��داد  وال�شالمة 
ب�شكل مف�شل.  وقام اأي�شاً بتقدمي الور�شة للقائمني على 
اإدارة املخازن يف كل من مدينة زايد واملرفاأ و�شيقوم املكتب 

من  كل  يف  القادمة  الفرتة  خ��الل  مماثلة  ور���س  بتقدمي 
ليوا وغياثي وال�شلع ودملا. 

وي��ح��ر���س م��ك��ت��ب ال��ب��ي��ئ��ة وال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة ببلدية 
منطقة الظفرة على تنظيم الور�س واملحا�شرات التوعوية 
للعاملني بال�شركات بهدف ن�شر التوعوية واتباع اإجراءات 
للمحافظة  والت�شييد  البناء  مب��واق��ع  وال�شالمة  الأم���ن 
املواقع  يف  العمل  اأثناء  واجلمهور  العاملني  �شالمة  على 
املختلفة. وياأتي ذلك انطالقاً من روؤية البلدية الرامية 
التنمية  يحقق  عاملية  ك��ف��اءة  ذو  ب��ل��دي  ن��ظ��ام  ت��وف��ري  اإىل 
اإمارة  يف  احلياة  ج��ودة  معايري  ويعزز  املن�شودة  امل�شتدامة 

ابوظبي.

حتت رعاية رئي�س الدولة

نادي �شقاري الإمارات يعلن عن انعقاد مهرجان ال�شداقة الدويل الرابع يف اأبوظبي
املهرجان يحتفي بنخبة من ال�سقارين القدامى ممن �ساركوا يف مهرجان ال�سداقة الدويل الأول للبيزرة عام 1976

اأكرث من 700 �سقار وباحث وخبري من بينهم 250 �سقارًا �سابًا
اأكرث من 50 فعالية تتنوع بني ور�س عمل تعليمية وبرامج ترفيهية وتثقيفية 

ا�شتعدادات مكثفة ل�شباق اليوم الوطني »مرا�شي اخلليج التجاري« للدراجات

•• اأبوظبي: رم�صان عطا 

اأع���ل���ن ن�����ادي ����ش���ق���اري الإم�������ارات 
خالل موؤمتر �شحايف عن فعاليات 
الرابع  الدويل  ال�شداقة  مهرجان 
ل��ل��ب��ي��زرة، ال���ذي ي��ق��ام حت��ت رعاية 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  كرمية 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
حفظه اهلل، خ��الل ال��ف��رتة م��ن 4 
وينظمه   ،2017 دي�شمرب   9 اإىل 
ال����ن����ادي ب���ال���ت���ع���اون م����ع الحت�����اد 
على  واملحافظة  لل�شقارة  العاملي 
املوؤمتر  وح�شر  اجلارحة،  الطيور 
املن�شوري  ع���ل���ي  م���اج���د  م���ع���ايل 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
�شقاري  لنادي  التنفيذي  وامل��دي��ر 
المارات وجاري متربيل – رئي�س 
تنفيذي ، الحتاد العاملي لل�شقارة 
 ، اجل��ارح  الطيور  على  واملحافظة 

الدويل  ال�شداقة  مهرجان  ي��اأت��ي 
لي�شلط   2017 ل��ل��ب��ي��زرة  ال��راب��ع 
الإمارات  دول��ة  جهود  على  ال�شوء 
العربية املتحدة يف الرتويج لرتاث 
ال�شقارة عاملياً، والنجاح يف ت�شجيله 
بالقائمة التمثيلية للرتاث الثقايف 
منظمة  يف  للب�شرية،  امل���ادي  غ��ري 
كما   ،2010 ب��ال��ع��ام  ال��ي��ون�����ش��ك��و 
حيث  بال�شباب  امل��ه��رج��ان  يحتفي 
ي���ق���ام يف دورت�������ه احل���ال���ي���ة  حتت 
ال�شيد  ف��ن  مترير  »واجبنا  �شعار 
انتقال  و�شمان  لل�شباب  بال�شقور 
يف  املتفردة  وممار�شاتنا  تقاليدنا 

ال�شقارة اإىل اجليل القادم«.
اإن دولة  امل��ن�����ش��وري  وق���ال م��ع��ايل 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة توؤكد 
يوماً بعد يوم باأنها رائدة عاملياً يف 
الإن�شاين،  ال���رتاث  حماية  جم��ال 
ب����اأن حماية  ف��ق��د جت��ل��ى اإمي���ان���ه���ا 
الذاكرة  ح��ف��اظ على  ه��و  امل����وروث 

امل���ح���ف���ل ال����ه����ام ي����اأت����ي ع���ل���ى اأث����ر 
نظمه  ال�������ذي  الأول  امل����ه����رج����ان 
بن  زاي���د  ال�شيخ  امل��وؤ���ش�����س  ال��ق��ائ��د 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �شلطان 
روؤيته  اأّدت  حيث   ،1976 ع��ام  يف 
اأنظار  ا���ش��ت��ق��ط��اب  اإىل  احل��ك��ي��م��ة 
لغاتهم  مبختلف  ال��ع��امل  �شقاري 
وعاداتهم وتقاليدهم اإىل اأبوظبي 
دويل  جت���م���ع  اأك�������رب  يف  ل��ت��ل��ت��ق��ي 
لل�شقارة يف العامل. وانطالقاً من 
ذلك ويف حدث فريد من نوعه ل 
املهرجان  يحتفي  ت���ك���راره،  مي��ك��ن 
يف دورت��������ه ال����راب����ع����ة ه������ذا ال���ع���ام 
ال�شقارين  م���ن  ن��خ��ب��ة  ب��ت�����ش��ري��ف 
القدامى ممن �شاركوا يف مهرجان 
للبيزرة  الأول  ال���دويل  ال�شداقة 

عام 1976.
اإنها  امل���ن�������ش���وري،  م���ع���ايل  وق������ال 
تنظيم  ي��اأت��ي  اأن  عظيمة  لفر�شة 
ال�شداقة  ملهرجان  الرابعة  الدورة 

الحتاد  رئي�س  ل��وم��ب��ارد  واأدري�����ان 
عمر  وال�����ش��ي��د   ، لل�شقارة  ال��ع��امل��ي 
نادي   ، امل�شاريع  اأحمد مدير  ف��وؤاد 

�شقاري المارات.
علي  م�����اج�����د  م�����ع�����ايل  وت������وج������ه 
خالل  األقاها  كلمة  يف  املن�شوري، 
امل������وؤمت������ر، ب���ال�������ش���ك���ر وال���ت���ق���دي���ر 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  اإىل �شاحب 
الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن 
الكرمية  رعايته  على  اهلل  حفظه 
ال�شمو  �شاحب  واإىل  للمهرجان، 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي،  عهد  ويل 
الأع����ل����ى ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة على 
�شمو  واإىل  ال�����الحم�����دود،  دع���م���ه 
نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حمدان 
الظفرة،  ممثل احلاكم يف منطقة 
رئي�س نادي �شقاري الإمارات على 

توجيهاته واإ�شرافه املبا�شر.
اأن هذا  امل��ن�����ش��وري  م��ع��ايل  واأك�����د 

الدويل للبيزرة ونحن على اأعتاب 
اأع���ل���ن���ه �شاحب  ال�����ذي  ع����ام زاي�����د 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

نهيان، رئي�س الدولة حفظه اهلل.
اأن  اإىل  امل��ن�����ش��وري  واأ����ش���ار م��ع��ايل 
اأهم املهرجانات  هذا املهرجان من 
يجمع  ال��ذي  العامل  م�شتوى  على 
ال�شلة  ذات  والفعاليات  املنظمات 
العاملي  ال�����رتاث  ع��ل��ى  ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
وملتقى  ب���ال�������ش���ق���ور،  ل���ل�������ش���ي���د 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  م���ن  ل��ل�����ش��ق��اري��ن 
ال����ع����امل ل��ت��غ��ط��ي��ة اجل����وان����ب ذات 
مثل  لل�شقارين  بالن�شبة  الأهمية 
�شحة ال�شقور، والطب البيطري، 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى اجل������وارح واأن�����واع 
الفرائ�س، واأرا�شي ال�شيد، وتعليم 
ال�شقارة،  وت���دري���ب  ال�����ش��ق��اري��ن، 
بني  والتنظيم  ال��ت��وا���ش��ل  واآل���ي���ات 

املجموعات املعنية بال�شقارة.
قائاًل،  امل��ن�����ش��وري  م��ع��ايل  وت���اب���ع 

•• دبي – الفجر 

لحتفالية  ال���ش��ت��ع��دادات  تتوا�شل 
ينظمها  ال����ت����ي  ال����وط����ن����ي  ال�����ي�����وم 
احت����اد ال���دراج���ات وجم��م��وع��ة دبي 
دي�شمرب  م���ن  الأول  يف  ل��ل��ع��ق��ارات 
والتي  التجاري  اخلليج  مرا�شي  يف 
للدراجات  املفتوح  ال�شباق  تت�شمن 
الرتاثية  والعرو�س  الفئات  لكافة 
اأن�شطة  ج���ان���ب  اىل  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
اجلوائز  وتقدمي  لالأطفال  خا�شة 

القيمة للجماهري. 
امل��ن��ظ��م��ة للحدث  ال��ل��ج��ن��ة  وع��ق��دت 

جتاوب 
امل�شوؤولني  م���ن  ال���ع���دي���د  اأع���ل���ن  و 
ال����ق����ط����اع����ات وجن�����وم  يف خم���ت���ل���ف 
ال�������دراج�������ات ال�������ش���اب���ق���ون وجن�����وم 
امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة وك���اف���ة فرق 
الأن����دي����ة وال����دراج����ون ال���ه���واة من 
العربية  واجلاليات  الإم���ارات  اأبناء 
�شباق  يف  امل�شاركة  على  والأجنبية 
اخلليج  م���را����ش���ي  ال���وط���ن���ي  ال���ي���وم 
ال���ت���ج���اري وال���ف���ع���ال���ي���ات الأخ������رى 
الحتفال  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��م  اإط����ار  يف 
و�شعادتهم  فرحتهم  ع��ن  والتعبري 

بهذه املنا�شبة الغالية.

جولة تفقدية 
التن�شيقي  الج��ت��م��اع  ان��ت��ه��اء  ع��ق��ب 
بجولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ق���ام���ت 
وطريق  الحتفالية  ملوقع  تفقدية 
الحتياجات  على  للوقوف  ال�شباق 
ل�شمان  مبكرا  لتنفيذها  املطلوبة 
وتنظيميا  فنيا  الح��ت��ف��ال��ي��ة  جن���اح 
يتنا�شب  ال���ذي  بال�شكل  وخ��روج��ه��ا 
اأكرب  من  وتكون  املنا�شبة  قيمة  مع 

الحتفالت باليوم الوطني 46.

اإ�سادة 
رئي�شة  اجل�����ش��م��ي  ن�����ورة  واأ������ش�����ادت 

اجتماعا تن�شيقيا �شباح ام�س الول  
للعقارات  دب���ي  جم��م��وع��ة  م��ق��ر  يف 
رئي�شة  اجل�����ش��م��ي  ن�����ورة  ب��رئ��ا���ش��ة 
باحتاد  والت�شويق  الن�شائية  اللجنة 
النا�شر  ع��ب��د  وح�����ش��ور  ال���دراج���ات 
عمران ال�شام�شي اأمني عام الحتاد 
م���ن�������ش���ق الح���ت���ف���ال���ي���ة وم���ن���دوب���ي 
لرتتيبات  امل����ن����ف����ذة  ال���������ش����رك����ات 
ا�شتعرا�س  مت  ح��ي��ث  الح��ت��ف��ال��ي��ة 
م��ا مت اإجن����ازه م��ن م��ه��ام تنظيمية 
مرا�شي  ال���وط���ن���ي  ال����ي����وم  ل�����ش��ب��اق 
اإقامة  وم���ك���ان  ال���ت���ج���اري  اخل��ل��ي��ج 

الأن�شطة امل�شاحبة له.

ب���ج���ه���ود فريق  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة 
العمل وبالتعاون الإيجابي امللمو�س 
للعقارات  دب��ي  جمموعة  اإدارة  م��ن 
الحتاد  رئي�س  متابعة  على  واأث��ن��ت 
اأ�شامه اأحمد ال�شعفار لال�شتعدادات 
الإمكانات  توفري كل  وحر�شه على 
م������ن اأج����������ل جن��������اح الح���ت���ف���ال���ي���ة 
امل��م��ي��ز الذي  ب��ال�����ش��ك��ل  وخ���روج���ه���ا 
الغالية  املنا�شبة  ه��ذه  م��ع  يتنا�شب 
اأبناء الإم��ارات وكل من  على قلوب 
اأر�شها الطيبة وقدمت  يعي�س على 
اهلل  م��ن  متمنية  للجميع  ال�����ش��ك��ر 

التوفيق والنجاح .

والتطلعات.
العامة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  وت����ق����ام  ه�����ذا 
مبختلف  ل��ل��ج��م��ه��ور  امل��خ�����ش�����ش��ة 
ف��ئ��ات��ه واأع���م���اره يف م��ن��ت��زه خليفة 
من  الفرتة  خالل  اأبوظبي  باإمارة 
من   2017 دي�شمرب   9 اإىل   8
�شباحاً  ع�����ش��رة  احل���ادي���ة  ال�����ش��اع��ة 
وحتى التا�شعة م�شاًء، حيث ي�شارك 
فيها اأكرث من 700 �شقار وباحث 
�شقاراً   250 بينهم  م��ن  وخ��ب��ري 
�شاباً، بالإ�شافة اإىل م�شاركة 100 
العامل  لل�شقارة يف  ن��ادي وجمعية 
من 90 دولة، وم�شاركة 8 مدار�س 
لأول  لل�شقارة  دولية  واأكادمييات 
الأو�شط،  ال�شرق  منطقة  يف  م��رة 
م��ت��ن��وع��ة م���ن اجلهات  وم�����ش��ارك��ة 
والهيئات  وال����دوائ����ر  احل��ك��وم��ي��ة 

يجمعنا  م��ا  واأن  لل�شعوب  احل��ي��ة 
اليوم هو عامل واحد وتراث واحد 

وروح واحدة.
متوجهاً  املن�شوري  م��ع��ايل  وخ��ت��م 
بال�شكر اجلزيل اإىل الحتاد العاملي 
الطيور  على  واملحافظة  لل�شقارة 
اجلارحة، واإىل ال�شريك الإعالمي 
امل�شاركة  ال���دول  واإىل  ي��ا���س،  ق��ن��اة 
احلكومية  وال���ه���ي���ئ���ات  واجل����ه����ات 
و�شبه احلكومية ومنظمات القطاع 
و�شائل  ممثلي  وج��م��ي��ع  اخل���ا����س، 
الإعالم يف الدولة على م�شاهمتهم 
فعاليات  لإجن��اح  والهامة  الفاعلة 
الرابع  الدويل  ال�شداقة  مهرجان 
للبيزرة، متمنياً اأن يحقق اجلميع 
الهدف املن�شود واأن ُيقدم املهرجان 
ال���ط���م���وح���ات  ت���ل���ب���ي  ������ش�����ورة  يف 

البيئة  ع���ل���ى  ب���احل���ف���اظ  امل��ع��ن��ي��ة 
وال���رتاث الإم��ارات��ي الأ���ش��ي��ل، مع 
تنظيم اأكرث من 50 فعالية تتنوع 
وبرامج  تعليمية  عمل  ور����س  ب��ني 
حية  وعرو�س  وتثقيفية  ترفيهية 

لل�شقارين ومعار�س متخ�ش�شة.
مهرجان  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
للبيزرة  ال��راب��ع  ال��دويل  ال�شداقة 
مميزة  ف���ر����ش���ة  ل�����������زواره  ي����وف����ر 
املئات من �شقاري  اإىل  لالن�شمام 
واآ�شيا،  والأم���ريك���ي���ت���ني،  اأوروب�������ا، 
واإف���ري���ق���ي���ا، وال�������ش���رق الأو�����ش����ط، 
قيامهم  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 
بتدريب طيورهم وال�شطياد بها، 
وال���ش��ت��م��ت��اع ب��ت��ج��رب��ة ف��ري��دة مع 
واجل���وارح  لل�شقور  حية  ع��رو���س 

وال�شلوقي العربي واحلبارى.

خالل اجتماع اللجنة املنظمة

نورة الكعبي : كفاءة �شرطة اأبوظبي ر�شخت البيئة اجلاذبة يف الإمارة

�شرطة اأبوظبي ت�شتعر�س مهام دوريات الدراجات النارية للدفع الرباعي يف تعزيز ال�شالمة

•• اأبوظبي-وام:

املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  ه��ن��اأت 
60 عاما على تاأ�شي�شها  اأبوظبي مبنا�شبة مرور  القيادة العامة ل�شرطة 
اإمارة  يف  وال���ش��ت��ق��رار  الأم���ن  م�شرية  وتر�شيخ  تعزيز  يف  اأ�شهمت  حيث 

اأبوظبي وانعك�شت على املجتمع بجميع اأطيافه.
يتوىل  �شرطي  جهاز  جم��رد  تكن  مل  اأبوظبي  �شرطة  اأن  معاليها  وقالت 
لعبت  بل  العامل  مدن  خمتلف  يف  عليها  املتعارف  العتيادية  امل�شوؤوليات 

دورا حموريا يف ت�شليط ال�شوء على العا�شمة اأبوظبي باعتبارها وجهة 
دولية ملختلف الأطراف املعنية مبوا�شيع الأمن واملجتمع وهو ما جت�شد 
يف التفاقيات وال�شراكات وامللتقيات التي عززت مبداأ مفهوم تبادل املعرفة 

وتبني اأف�شل املمار�شات.
اأعلى  تر�شخ  2057” التي  “مئوية  اأبوظبي  �شرطة  ب��اإط��الق  واأ���ش��ادت 

معايري الأمن باأ�شلوب مبتكر ين�شجم مع م�شتهدفات خطة اأبوظبي.
راأ�شها  امل�شتمر وعلى  الر�شيدة  القيادة  “ كان لتوجيهات  وقالت معاليها 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب 

اهلل” واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 

و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
�شمو  الفريق  م��ن  احلثيثة  وللمتابعة  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
اأكرب الأثر يف تعزيز الأداء والرتقاء باملمار�شات املتميزة التي اأ�شهمت يف 
ت�شدر اأبوظبي عددا من موؤ�شرات الأمن والأمان على امل�شتوى الإقليمي 

والعاملي.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد الرائد ال�شيخ زايد بن حمد بن حمدان اآل نهيان امل�شرف العام على دوريات 
تقدمي  على  اأبوظبي  �شرطة  الرباعي حر�س  الدفع  ذات  النارية  الدراجات 
املخ�ش�شة  املناطق  يف  ال�شرطة  عنا�شر  مبهام  والتثقيف  التوعية  خدمات 
لها والتوا�شل مع �شكان املناطق التي تتواجد فيها الدوريات لتعزيز الأمن 
الوقاية  وتعزيز  ال�شتغاثة  لنداءات  ال�شتجابة  و�شرعة  للجميع  وال�شالمة 
الراحة  �شبل  بتوفري  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  ا�شرتاتيجية  �شمن  اجل��رمي��ة  م��ن 
دوريات  وواجبات  مهام  عر�س  اأن  وقال  �شالمتهم.  على  واحلفاظ  لالأفراد 
الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي يف املجال�س املجتمعية وغريها يهدف 
وكيفية  وج��ه��وده��ا  مبهامها  اجلمهور  وتوعية  اجل��رمي��ة  م��ن  ال��وق��اي��ة  اإىل 
طلب امل�شاعدة والدعم والإ�شناد عند احلاجة من خالل التوا�شل مع مركز 

القيادة والتحكم 999 .. موؤكدا اأهمية تعريف افراد املجتمع بهذه املبادرة 
لال�شتفادة منها وتعزيز ال�شراكة املجتمعية والتعاون مع عنا�شر ال�شرطة.

يف  م��ت��ط��ورة  واأدوات  ق��ي��ا���ش��ي��ة  مب��وا���ش��ف��ات  تتميز  ال���دوري���ات  اإن  واأ����ش���اف 
�شرعة  لتعزيز  باأجهزة  الأماكن وم��زودة  املالحة وحتديد  واأنظمة  الت�شال 
والتحكم  القيادة  ملركز  ت�شل  التي  ال�شتغاثة  ون���داءات  للمهام  ال�شتجابة 
اأن ت�شلها  وباإمكانها الو�شول اإىل الأماكن �شديدة الوعورة والتي ل ميكن 
الدوريات التقليدية وهي خم�ش�شة لت�شري يف املناطق الرملية وال�شحراوية 
وال�شخرية وتقدمي خدماتها خا�شة لل�شكان ورواد الرب ورحالت ال�شفاري 
مناطق  يف  للحوادث  تعر�شهم  ح��ال  يف  ال�شحراوية  والفعاليات  والتخييم 
النارية  الدراجات  دوري��ات  مهام  ا�شتعر�شت  اأبوظبي  �شرطة  وكانت  بعيدة. 
ذات الدفع الرباعي يف حما�شرة توعية عقدت يف جمل�س الوثبة وا�شتهدفت 
بيان واجبات الدوريات كالوقاية من اجلرمية و�شرعة الو�شول اإىل الأماكن 

النائية  ك��الأم��اك��ن  التقليدية  ب��ال��دوري��ات  و�شولها  ي�شعب  ال��ت��ي  ال��وع��رة 
والبعيدة. وا�شتفاد املواطنون من املحا�شرة التي ادارها الرائد مطر �شعيد 
املن�شوري رئي�س ق�شم الدوريات الوقائية من اجلرمية يف مركز �شرطة بني 
بالتعريف  قاما  حيث  دوري���ات..  �شابط  اخلييلي  حممد  اأول  وامل��الزم  يا�س 
الدورية يف خدمة اجلمهور  بها عنا�شر  يقوم  التي  املهام احليوية  بطبيعة 

مبا يعزز من جهود توعية املجتمع يف تعزيز ال�شالمة.
يف  اأبوظبي  ل�شرطة  الإيجابية  للم�شاركات  تقديرهم  عن  احل�شور  واأع��رب 
ومناق�شة  املجتمع  اأف��راد  راح��ة  تعزيز  اإىل  والهادفة  الرامية  تعزيز اجلهود 
الق�شايا التي تالم�س احتياجاتهم وخ�شو�شا التي ت�شهم يف تعزيز التوعية 
املجتمعية واأثنوا على مبادرة دوريات الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي 
التي ت�شهم يف تعزيز قيم الإيجابية وال�شعادة والر�شا العام بتقدمي اأف�شل 

اخلدمات ال�شرطية.

معهد دبي الق�شائي يح�شل على ع�شوية جمعية 
النا�شرين الإماراتيني لدار ن�شر قانونية ق�شائية 

•• دبي –الفجر:

الإماراتيني،  النا�شرين  جمعية  ع�شوية  على  الق�شائي  دبي  معهد  ح�شل 
اأن�شطتها  �شمن  للن�شر  داراً  توؤ�ش�س  قانونية  حكومية  موؤ�ش�شة  اأول  لتكون 

على  والق�شائية  القانونية  العلمية 
م�شتوى دبي ودولة الإمارات العربية 

املتحدة.
وك�����ان امل��ع��ه��د ق���د ح�����ش��ل ع��ل��ى هذه 
يف  الفاعل  ل���دوره  تقديًرا  الع�شوية 
والق�شائية  القانونية  التوعية  ن�شر 
بني كافة �شرائح املجتمع، اإ�شافة اإىل 
حققها  التي  الإجن����ازات  م��ن  العديد 
ومنها  تاأ�شي�شه،  منذ  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
على �شبيل املثال وجود ما يزيد على 
مئة اإ�شدار يحمل ا�شم املعهد، اإ�شافة 
وا�شعة من  تعاونه مع جمموعة  اإىل 
يف  املتخ�ش�شني  وامل��وؤل��ف��ني  ال��ك��ّت��اب 
ال�شلة  ذات  القانونية  املجالت  كافة 

مدير  ال�شميطي،  ح�شني  جمال  الدكتور  القا�شي  وق��ال  املعهد.  باأن�شطة 
الثقة  يعك�س  الع�شوية  ه��ذه  على  ح�شولنا  اإن  الق�شائي:  دب��ي  معهد  ع��ام 
التي منحتنا اإياها جمعية النا�شرين الإماراتيني التي نتقدم اإليها بال�شكر 
اجلزيل على هذا التقدير. لقد حر�س املعهد منذ انطالقته الأوىل على 
حققنا  اأننا  ونعتقد  اأن�شطته،  كافة  يف  البتكار  واأ�شاليب  مفاهيم  تطبيق 
القيادة  بتوجيهات  الل��ت��زام  خ��الل  من  بر�شالتنا  للقيام  متقدمة  خطوة 
الر�شيدة ودعم »خطة دبي 2021«. ومن جانبنا، �شنوا�شل طرح اإ�شداراتنا 
لن�شر  خاللها  من  نتطلع  والتي  والق�شائي،  القانوين  املجال  يف  املتنوعة 
املجتمع،  فئات  ملختلف  القانونية  الثقافة  م�شتوى  ورفع  القانوين،  الوعي 
ودار�شي  املتخ�ش�شني  م��ن  ال��دول��ة  اأب��ن��اء  ت�شجيع  اخل�شو�س  وج��ه  وعلى 
بت�شريعات  املتعلق  والق�شائي  القانوين  والتاأليف  البحث  على  القانون 

وقوانني الدولة.
ويف الآونة الأخرية، اأعلن املعهد عن طرح 10 اإ�شدارات قانونية، حيث مت 
الك�شف عنها لأول مرة خالل م�شاركته يف فعاليات معر�س ال�شارقة الدويل 
للكتاب يف دورته ال�شاد�شة والثالثني الذي اأقيم يف مركز اإك�شبو ال�شارقة، 
ا ما  خالل الفرتة من 1 اإىل 11 نوفمرب اجلاري. وعر�س املعهد هناك اأي�شً
يزيد على مئة اإ�شدار متنوع، ا�شتملت على �شت �شال�شل متخ�ش�شة، ومنها 
التعديالت،  اآخر  ح�شب  الدولة  يف  ال�شادرة  والقوانني  الت�شريعات  �شل�شلة 
بالإ�شافة للعديد من املوؤلفات القانونية والق�شائية العلمية والعملية التي 

يتفرد بها املعهد.
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اأخبـار الإمـارات
»الحتادية للموارد الب�شرية« تعلن بدء مرحلة تقييم الأداء ال�شنوي لعام 2017 

•• دبي -وام: 

تقييم  بدء مرحلة  احلكومية  الب�شرية  للموارد  الحتادية  الهيئة  اأكدت 
اإدارة الأداء ملوظفي احلكومة الحتادية  اآليات نظام  الأداء ال�شنوي وفق 
ومهامه  امل��وظ��ف  لأداء  النهائي  بالتقييم  تتعلق  وال��ت��ي   2017 ل��ع��ام 
نهاية  حتى  اجل���اري  نوفمرب  ب��داي��ة  م��ن  ومت��ت��د  ال�شلوكية..  وك��ف��اءات��ه 
ال��وزارات واجلهات  اإىل  اأر�شلته  الهيئة يف تعميم  املقبل. ودع��ت  دي�شمرب 
النظام  دورة  من  الثالثة  املرحلة  بدء  �شرورة  اإىل  الحتادية  احلكومية 
لهذا  ال�شليم  التطبيق  فيه مع مراعاة  ال���واردة  والقواعد  الأح��ك��ام  وف��ق 

النظام الريادي.
ال��واردة بالنظام  كما دعتهم اإىل تزويدها بنتائج م�شتويات تقييم الأداء 
احلا�شلني  املوظفني  ببيانات  وت��زوي��ده��ا  وامل��وازن��ة  ال�شبط  ن�شب  وف��ق 

على تقييم يفوق التوقعات ب�شكل ملحوظ بحد اأق�شى 7 يناير 2018 
احلكومة  يف  الب�شرية  امل���وارد  ممكنات  قيا�س  يف  اأهمية  م��ن  ذل��ك  يف  مل��ا 
الحت���ادي���ة وك��ذل��ك م��وؤ���ش��رات ج��ائ��زة الإم������ارات ل��ل��م��وارد ال��ب�����ش��ري��ة يف 
احلكومة الحتادية. واأو�شحت �شعادة ليلى ال�شويدي املديرة التنفيذية 
لقطاع الربامج وتخطيط املوارد الب�شرية يف الهيئة اأن املراحل الثالث 
لنظام اإدارة اأداء املوظفني تتم اإلكرتونيا من خالل نظام اإدارة معلومات 
املوارد الب�شرية يف احلكومة الحتادية “بياناتي” اأو عرب التطبيق الذكي 
نظام  اإىل  ال��دخ��ول  املوظف  باإمكان  اأن��ه  وقالت   .”FAHR “ للهيئة 
اخلدمة الذاتية وهو اأحد ركائز نظام “بياناتي” الذي يعد واجهة لنظام 
ومراجعة  واأوزان��ه��ا  به  اخلا�شة  الوظيفية  الأه��داف  واإدراج  الأداء  اإدارة 
الأهداف ب�شكل مبا�شر بني املوظف ورئي�شه املبا�شر. واأ�شافت اأن النظام 
الأدلة  اإرف���اق  م��ن  وميكنهم  اإلكرتونيا  املوظفني  تقييم  خا�شية  يوفر 

اأن النظام  اخلا�شة وامل�شتندات املطلوبة لإمتام عملية التقييم.. موؤكدة 
هو  واإمن��ا  املبا�شر  ورئي�شه  املوظف  بني  ال�شخ�شية  املقابلة  عن  يغني  ل 
نظام اإلكرتوين ي�شاهم يف اأمتتة الإج��راءات اليدوية التقليدية. وذكرت 
ال�شويدي اأن نظام اإدارة الأداء ي�شتند على 5 مبادئ رئي�شة هي : تعزيز 
ثقافة الأداء لالأفراد وتطويرها واإ�شراك املوظفني يف التخطيط وو�شع 
اأداء  ح��ول  الراجعة  التغذية  تقدمي  على  ال��روؤ���ش��اء  وت�شجيع  الأه���داف 
موظفيهم مبو�شوعية وربط الرتقيات واحلوافز والعالوات والتدريب 
والإن�شاف  وال��ث��ب��ات  ال��ع��دل  ق��ي��م  واإر����ش���اء  الأداء  مب�شتوى  وال��ت��ط��وي��ر 

وامل�شداقية بتطبيق النظام.
وقالت اأن نظام اإدارة الأداء ملوظفي احلكومة الحتادية اأحد اأبرز واأف�شل 
احلكومة  ت�شعى  وال��ت��ي  وت��ط��وي��ره��ا  الب�شرية  امل����وارد  تنمية  مم��ار���ش��ات 
الحتادية اإىل اإر�شائها حيث يربط الأهداف الفردية للموظف باأهداف 

الحتادية  احلكومة  يف  الب�شرية  امل��وارد  ا�شرتاتيجية  وبالتايل  املوؤ�ش�شة 
وروؤي��ة الإم��ارات 2021. واأك��دت اأن الهيئة ترمي من نظام اإدارة الأداء 
املتميزة  الأداء مبكافاأة الإجناز والنتائج  اإىل تر�شيخ منهج ي�شمن ربط 
وحت�شني وزيادة اإنتاجية املوظفني من خالل تقييم اأداء �شنوي ين�شجم 
اإدارة الأداء عملية  اأن نظام  اإىل  اأه��داف احلكومة الحتادية. ولفتت  مع 
واملوؤ�شرات  الأه��داف  مع  باملقارنة  املوظف  اأداء  تقييم  بو�شاطتها  يجري 
الرئي�شة لالأداء التي يتم و�شعها بال�شراكة بني املوظف ورئي�شه املبا�شر 
عن الفرتة التي يتم خاللها التقييم بحيث تكون حمددة يف بداية فرتة 
التقييم وتخ�شع ملراجعة وتغذية م�شتمرة خالل فرتة الأداء منوهة اإىل 
النظام متر بثالث مراحل مرتبطة  اأداء املوظفني ح�شب  اإدارة  اأن دورة 
بجدول زمني هي “تخطيط الأداء واملراجعة املرحلية والتقييم النهائي 

لالأداء ال�شنوي.

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�صارقة -وام: 

ت���راأ����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
عهد و نائب حاكم ال�شارقة رئي�س 
املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة 
�شباح ام�س وبح�شور �شمو ال�شيخ 
نائب  القا�شمي  �شامل  بن  عبداهلل 
حاكم ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س 
التنفيذي لإمارة ال�شارقة اجتماع 
املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة 

وذلك يف مكتب �شمو احلاكم.
اجتماعه  خ���الل  امل��ج��ل�����س  ن��اق�����س 
امل��و���ش��وع��ات احلكومية  ع���ددا م��ن 
امل�شروعات  ع��ل��ى  واط��ل��ع  ال��ه��ام��ة 
ملختلف  ال�������ش���ام���ل���ة  ال���ت���ن���م���وي���ة 
املجالت الجتماعية والقت�شادية 
والثقافية مبا يدفع بعجلة النمو 
امل�شتمر يف خمتلف مدن ومناطق 

الإمارة.
ال�شديدة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  و���ش��م��ن 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
يف  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
ال��ك��رمي��ة ملواطني  ت��وف��ري احل��ي��اة 
ال�شتقرار  ودع���م  ال�شارقة  اإم���ارة 

الدكتور  و  ال��ب��ن��اين  فتحي  اأح��م��د 
ن���ا����ش���ر ال���ه���ت���الن ال���ق���ح���ط���اين و 

الدكتور عزام ح�شني ارميلي.
ويختار املجل�س يف اأول اجتماع له 
اأع�شاءه..  بني  من  للرئي�س  نائباً 
املجل�س  اج���ت���م���اع���ات  ت���ك���ون  ول 
الرئي�س  اإذا ح�شرها  اإل  �شحيحة 
الأقل  على  الأع�شاء  عدد  ون�شف 
اأ�شوات  باأغلبية  ق��رارات��ه  وت�شدر 
احلا�شرين، ويف حالة ت�شاوي عدد 
الأ�شوات يرجح اجلانب الذي منه 
قرارات  وت���دون  اجلل�شة..  رئي�س 
حما�شر  يف  امل��ج��ل�����س  وت��و���ش��ي��ات 
الجتماع  رئ���ي�������س  ع��ل��ي��ه��ا  ي���وق���ع 

والأمني العام.
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اأمني  تعيني  ب�شاأن   2017 ل�شنة 
املالية  يف  ال�����ش��ارق��ة  ع���ام جل���ائ���زة 
العامة ون�س القرار على اأن ُيعني 
حممد  من�شور  الدكتور  امل�شت�شار 
ع���ام���اً جلائزة  اأم���ي���ن���اً  ن�����ش��ار  ب���ن 
وذلك  العامة  املالية  يف  ال�شارقة 
ب��الإ���ش��اف��ة مل��ه��ام عمله وي��ك��ون له 
الآتية:  الخ��ت�����ش��ا���ش��ات  مم��ار���ش��ة 
ال�شرتاتيجية  اخل���ط���ة  اق�����رتاح 
ورفعها  ل��ل��ج��ائ��زة  وال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة 

جديد.
اإب������رام مذكرة  امل��ج��ل�����س  واع��ت��م��د 
تفاهم بني موؤ�ش�شة ال�شارقة لدعم 
امل�شاريع الريادية “رواد” وم�شرف 
ال�شارقة ال�شالمي واأو�شح �شعادة 
رئي�س  ال�شويدي  هده  بن  �شلطان 
رئي�س  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 
ال�شارقة  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
ال����ري����ادي����ة اأن  امل�������ش���اري���ع  ل���دع���م 
التعاون  تعزيز  اإىل  ت�شعى  املذكرة 
النهو�س  اأج��ل  من  الطرفني  بني 
ال�شغرية  القت�شادية  بامل�شاريع 
كافة  وتوفري  ودعمها  واملتو�شطة 
رواد  دع��م  �شاأنها  من  التي  ال�شبل 
واك�شابهم  امل���واط���ن���ني  الأع����م����ال 
ل�شتمرارية  ال����الزم����ة  اخل������ربة 

اأعمالهم القت�شادية.
ون���اق�������س امل��ج��ل�����س ت��ق��ري��ر دائ����رة 
ح����ول تطوير  ال���ع���ام���ة  الأ����ش���غ���ال 
ال�شرف  قطاع  يف  التحتية  البنية 
ال�شحي يف اإمارة ال�شارقة واأو�شح 
�شاهني  ب��ن  علي  املهند�س  ���ش��ع��ادة 
الأ�شغال  دائ���رة  رئي�س  ال�شويدي 
وبالتن�شيق  ال���دائ���رة  اأن  ال��ع��ام��ة 
م���ع ب��ل��دي��ة ال�����ش��ارق��ة ع��م��ل��ت على 
درا����ش���ة ال��و���ش��ع ال���راه���ن يف عمل 

الأ�شري من خالل ال�شكن املالئم 
الجتماعية  اجل���وان���ب  وخم��ت��ل��ف 
الثالثة  ال��دف��ع��ة  امل��ج��ل�����س  اع��ت��م��د 
ال�شكني  الدعم  من  للم�شتفيدين 

ل�شنة 2017 يف اإمارة ال�شارقة .
امل��ه��ن��د���س خليفة  ���ش��ع��ادة  واأ�����ش����ار 
م�����ش��ب��ح ال��ط��ن��ي��ج��ي رئ��ي�����س دائ���رة 
ومنذ  ال���دائ���رة  اأن  اإىل  الإ����ش���ك���ان 
بلغ   2012 ع�����ام  يف  اإن�������ش���ائ���ه���ا 
ال�شكنية  م�����ش��اع��دات��ه��ا  جم���م���وع 
 6826 بعدد  دره��م  مليار   4،3
م�������ش���اع���دة ���ش��ك��ن��ي��ة ت����وزع����ت على 
خمتلف اأغرا�س الدعم ال�شكني يف 
بالإ�شافة  الإم���ارة  ومناطق  م��دن 
اإىل اعتماد جميع طلبات القرو�س 
ما  لل�شروط  امل�شتوفية  ال�شكنية 

قبل عام 2017.
اأن  الإ�شكان  دائ��رة  رئي�س  واأو���ش��ح 
 502 تت�شمن  ال��ث��ال��ث��ة  ال��دف��ع��ة 
م�����ش��ت��ف��ي��د م����ن م���واط���ن���ي اإم������ارة 
ال�����ش��ارق��ة مب��ب��ل��غ اج���م���ايل 286 
فئتي  على  متوزعة  دره��م  مليون 
الدعم  ويت�شمن  واملنح  القرو�س 
بناء  اإىل  حت���ت���اج  ال���ت���ي  احل������الت 
م�شكن اأو ا�شتكمال بناء اأو الإ�شافة 
وال�شيانة اأو احل�شول على م�شكن 

حمطات ال�شرف ال�شحي وحتليل 
خمتلف جوانبه وو�شع املقرتحات 
توفري  يف  ت�شهم  التي  التطويرية 
قطاع  يف  التحتية  ال��ب��ن��ى  اأف�����ش��ل 
املجل�س  واأث��ن��ى  ال�شحي  ال�شرف 
العامة  الأ�شغال  دائ��رة  على جهود 
بالتن�شيق  ووج��ه  ال�شارقة  وبلدية 
مع اجلهات املعنية حول املقرتحات 

التطويرية.
تعديالت  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  واط���ل���ع 
م�شروع  حول  ال�شت�شاري  املجل�س 
قانون ب�شاأن امل�شرتيات واملناق�شات 
وبعد  وامل�����ش��ت��ودع��ات  وامل�����زاي�����دات 
مناق�شة التعديالت ومواد م�شروع 
اإىل  برفعه  املجل�س  وج��ه  القانون 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

توطئة لإ�شداره.
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ت�شكيل  ب�������ش���اأن   2017 ل�����ش��ن��ة 
ال�شارقة  جل��ائ��زة  الأع��ل��ى  املجل�س 
يف املالية العامة ون�س القرار على 
جلائزة  الأعلى  املجل�س  ُي�شّكل  اأن 
برئا�شة  العامة  املالية  ال�شارقة يف 
الق�شري،  ي��و���ش��ف  ����ش���امل  ال�����ش��ي��د 
اأحمد  ال�شيد  م��ن:  ك��اًل  وع�شوية 
�شعيد اجلروان و الدكتور جمدي 

امل��ج��ل�����س ب�����ش��اأن��ه��ا وال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
التقييم  وف�����رق  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة 
ل���ف���رز ال��ط��ل��ب��ات وت��وزي��ع��ه��ا على 
فرق العمل والتن�شيق بني اجلهات 
احل���ك���وم���ي���ة امل��ع��ن��ي��ة يف اجل���ائ���زة 
ويكون  التحكيم  وجلنة  واملجل�س 
املخاطبات  اإج����راء  غ���ريه  دون  ل��ه 
واإع������داد مرا�شم  ل��ذل��ك  ال���الزم���ة 
حفل اإطالق اجلائزة بعد اعتمادها 
من املجل�س واإعداد جداول اأعمال 
مع  بالت�شاور  املجل�س  اجتماعات 
اجتماعات  وح�������ش���ور  ال���رئ���ي�������س 

ل��ل��م��ج��ل�����س لع���ت���م���اده���ا وم����ن ثم 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  اإىل  رف��ع��ه��ا 
لإقرارها والقيام باأعمال التن�شيق 
الإداري  والإ�شراف  للجائزة  العام 
القيام  و  اأع��م��ال��ه��ا  ع��ل��ى  وامل������ايل 
ب����اأع����م����ال ال���ت�������ش���وي���ق وال����رتوي����ج 
املعتمدة  اخل��ط��ة  وف����ق  ل��ل��ج��ائ��زة 
باجلائزة  والتعريف  املجل�س  م��ن 
واأه�����داف�����ه�����ا و����ش���روط���ه���ا واآل����ي����ة 
اجلائزة  دليل  على  بناء  الرت�شيح 
للجائزة  الرت�شيح  طلبات  تلقي  و 
وت�����ش��ن��ي��ف��ه��ا ورف����ع ال��ت��ق��اري��ر اإىل 

واأية  حما�شره..  وتدوين  املجل�س 
بها من  اأخرى يكلف  اخت�شا�شات 

املجل�س.
و���ش��م��ن م���ا ا���ش��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
اأعمال اجلل�شة اطلع املجل�س على 
الرابعة  اجل��ل�����ش��ة  اأع���م���ال  ج����دول 
الثالث  ال����ع����ادي  الن���ع���ق���اد  ل�����دور 
التا�شع  ال��ت�����ش��ري��ع��ي  ال��ف�����ش��ل  م��ن 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال����ش���ت�������ش���اري لإم�����ارة 
ال�������ش���ارق���ة وامل����زم����ع ع���ق���ده���ا يوم 
نوفمرب   23 امل����واف����ق  اخل��م��ي�����س 

.2017

احتفاًل مبئوية ال�سيخ زايد:

»قيم زايد وروؤيته الرتبوية« جت�شدها ندوة عقدت بجامعة ال�شارقة
•• ال�صارقة-الفجر:

مدير  النعيمي  جمول  حميد  الدكتور  الأ�شتاذ  �شعادة  وح�شور  رعاية  حتت 
الإن�شانية  وال��ع��ل��وم  الآداب  بكلية  ال��رتب��ي��ة  ق�شم  ع��ق��د  ال�����ش��ارق��ة،  ج��ام��ع��ة 
والجتماعية يف جامعة ال�شارقة، بالتعاون مع  املركز الرتبوي للغة العربية 
لدول اخلليج ندوة تربوية حتت عنوان » قيم زايد وروؤيته الرتبوية« احتفاًل 
مبئوية ال�شيخ زايد  طيب اهلل ثراه وبعام زايد، وذلك �شباح اأم�س الثالثاء 

مبقر الكلية.
وياأتي اختيار مو�شوع هذه الندوة الرتبوية يف اإطار اإبراز واإحياء ماآثر ال�شيخ 
زايد  الرتبوية، واملواقف الإن�شانية التي انعك�شت اإيجاباً على خمتلف جوانب 
املبادرات والتوجهات الرتبوية لدى الرتبويني  احلياة يف الدولة، لت�شجيع 
يف كافة جمالت عملهم، و�شوًل  اإىل الرتقاء باأدوارهم ومهامهم، والتنمية 

امل�شتمرة لقدراتهم الرتبوية.
يف  الآم���ال  “ حتيي  اجلامعة  �شعادة مدير  ق��ال  املنا�شبة  بهذه  له  كلمه  ويف 
الأي���ام يف ظ��ل مرحلة  ه��ذه  نعي�شها  التي  امل��ب��ادرات اخل��الق��ة  تلك  النفو�س 
فلقد  الرتبوية،  العملية  اجلوانب  خمتلف  ويف  الإيجابي  النوعي  النتقال 

ج�شدت مبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان، رئي�س الدولة 
التي  الأخالقية  القاعدة  زايد،  عام   2018 ورعاه” باإعالن  اهلل  “حفظه 
املبادرات  امل��ب��ادرة وكثري من  �شلف”، فهذه  “خري خلف خلري  ب��اأن:  تق�شي 
غريها كانت و�شتبقى دليل خري وا�شلوب عطاء اأظهرت وبو�شوح عملي قيم 
نه�شة  بناء  الرتبوية يف  ثراه” وروؤي��ت��ه  “طيب اهلل  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
وح�شارة هذا الوطن الغايل والعزيز لتبقى اقواله وافعاله غفر اهلل تعاىل 
والتي  ال�شعد  الرتبوية وعلى جميع  لل�شفات  �� مقيا�شا عمليا وحقيقيا  له 
ترجمها لواقع عملي يف حياته: مواطناً كان اأم قائداً، ترجمة حقيقية نابعة 
�شاخمة ت�شيئ  النهاية منارات  لتكون يف  نبيلة �شادقة و�شافية  من فطرة 

دروب النجاح وحتقق ال�شعادة الدائمة للجميع.  
واأ���ش��اف: لهذا ف��اإن هذه امل��ب��ادرة: )2018 عام زاي��د( هي احتفاء وعرفان 
وامتنان لدور الوالد القائد الباين، الذي اأر�شى ركائز هذه النه�شة الب�شرية 
والعمرانية واحل�شارية، والتي كان اجلوهر الأ�شا�شي الذي اأراده املغفور له، 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، من هذه النه�شة واأ�شا�شها هو بناء الإن�شان، 
املعتز بهويته الوطنية واإرثه احل�شاري، املنفتح على العامل، واملتوا�شل مع 
ثقافات ال�شعوب، الأمر الذي جعل من اأبناء وبنات هذا الوطن مناذج رائدة، 

كلُّ يف جماله، واليوم تفخر دولة الإمارات العربية املتحدة بهم جميعاً، ول 
�شيما عندما يتم التاأمل يف �شرية املغفور له زايد اخلري، زايد العطاء، زايد 
واح��داً، واأق��ام احتادها على  اأبناء الإم��ارات ن�شيجاً  الوحدة، الذي جعل من 
�شمن  العاملية  واحل�شارية  الع�شرية  الآف���اق  يف  يعمل  وطموح  را�شخ  نحو 

املنهج احل�شاري العربي والإ�شالمي.
اهلل  طيب  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  اإرث  تخليد  قائال:” اإن  مدير  واأ���ش��اف 
وقيمه  روؤيته  مع  تتوافق  م�شتقبلية  ومبادرات  م�شروعات  عرب  ث��راه  تعاىل 
ومناهج قيادته واإن�شانيته كواحد من اأعظم ال�شخ�شيات القيادية يف العامل 
ومن اأكرثها اإلهاما يف �شربه وحكمته وروؤيته، هو واجب اأخالقي واإن�شاين 
ومعياري لنا جميعا، فتحية لروح هذا القائد الكبري الراحل، وحتية لذكراه 

التي �شتبقى ماثلة يف ال�شمائر اأبد الدهر.”
والعلوم  الآداب  كلية  باأعمال عميد  القائم  العثمان  الدكتور ح�شني  الأ�شتاذ 
ق�شم  رئي�س  العكاي�شي  اأح��م��د  ب�شرى  وال��دك��ت��ورة  والجتماعية  الإن�شانية 
الرتبية بالكلية، خالل كلمتيهما الفتتاحية، رحبا باحل�شور، واأكدا على اأن 
الندوة هي فر�شة لإلقاء ال�شوء على قيم زايد وروؤيته الرتبوية التي متثلت 
الرتبية،  جمال  يف  العاملون  به  يهتدي  نربا�شاً  لتكون  الأبوية،  ب�شخ�شيته 

اأنف�شنا  جند  فنحن  احلقيقي،  والنتماء  الإن�شانية  معاين  منها  وليقتب�شو 
اأمام فكر تربوي من نوع اأ�شيل، تلتقي فيه الذكريات بالإجنازات والأ�شالة 
الدكتورة موزة غبا�س  بها كل من:  �شارك  الذي  الندوة،  باحل�شارة. خالل 
مدير  احل��م��ادي  عي�شى  والدكتور  الثقايف،  ح�شني  بنت  عو�شة  رواق  رئي�شة 
املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج، والأ�شتاذة �شيخة املطريي رئي�س 
ق�شم الثقافة الوطنية مبركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، والأ�شتاذ جمال 
عبيد البح رئي�س جمل�س اإدارة منظمة الأ�شرة العربية، والأ�شتاذ فهد املعمري 
مدير اإدارة الن�شر بهيئة دبي للثقافة والفنون. وال�شاعر حممود نور مدير 
عام جمل�س العوي�س الثقايف، ناق�س امل�شاركون العديد من املحاور منها: فكر 
ال�شيخ زايد يف تطوير الرتبية والتعليم، والر�شائل الرتبوية والإن�شانية يف 
�شعادة  على  وانعكا�شاتها  زاي��د  لل�شيخ  الرتبوية  واملاآثر  زاي��د،  ال�شيخ  اأ�شعار 
زايد  ال�شيخ  زايد، وعبقرية  ال�شيخ  والأ�شرة يف فكر  امل��راأة  املجتمع، وق�شايا 
زايد ابن ال�شحراء �شانع احل�شارة، كما مت عر�س فليم وثائقي عن ال�شيخ 
زايد  ويف نهاية الندوة قام مدير اجلامعة ي�شاحبه الأ�شتاذ الدكتور ح�شني 
بالكلية،  الرتبية  ق�شم  رئي�س  العكاي�شي  اأحمد  ب�شرى  والدكتورة  العثمان 

بتكرمي امل�شاركني يف الندوة.

دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي تنظم جولة يف م�شنعي متور الفوعة واخلزنة للجلود
•• اأبوظبي – الفجر

ق���ام وف���د م��ن دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة – اأب��وظ��ب��ي ب��ج��ول��ة يف 
ا�شتكماًل  وذل��ك  م��وؤخ��راً  للجلود  واخلزنة  الفوعة  مت��ور  م�شنعي 
لعالقات ال�شراكة ال�شرتاتيجية طويلة الأمد التي جتمع الدائرة 
»�شوق  معر�س  خ��الل  عقدها  مت  وال��ت��ي  املحليتني،  بال�شركتني 

ال�شفر العربي« يف وقت �شابق من العام احلايل.
تراث  بني  للجمع  احلثيثة  ال��دائ��رة  م�شاعي  اجلولة  ه��ذه  وتوؤكد 
والزوار  لل�شكان  ال�شتثنائية  ال�شياحية  والتجربة  الغني  الإم��ارة 

على حٍد �شواء. 
وا�شتهل الوفد جولته بزيارة اإىل م�شنع متور الفوعة يف منطقة 
الفوعة  مزرعة  متتلك  التي  »الفوعة«  ل�شركة  تابع  وه��و  العني، 

للتمور الع�شوية وهي اأكرب مزرعة ع�شوية يف العامل. 
اإدارة الرتويج واملكاتب اخلارجية يف  وقال مبارك النعيمي مدير 
دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي: »ت�شهم هذه املعامل اجلديدة 
التي توفرها الإمارة وفق اأعلى املعايري العاملية يف تطوير م�شارات 
ال���رح���الت ل���ل���زوار ع��ل��ى اخ��ت��الف ث��ق��اف��ات��ه��م وف��ئ��ات��ه��م العمرية، 
الثقايف  اإرث��ن��ا  ب��ني  جتمع  عائلية  جت��رب��ة  ت��ق��دمي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
وجمموعة الأن�شطة الرتفيهية املتميزة التي من �شاأنها اأن ت�شلط 

ال�شوء على التنوع الذي تنطوي عليه املقومات الثقافية«.

يف  للتمور  والفوعة  ال��دائ��رة  بني  التفاهم  مذكرة  توقيع  وج��رى 
العربي  ال�شفر  �شوق  معر�س  فعاليات  هام�س  على  املا�شي  اأبريل 
يف  وال�شياحة  ال�شفر  ل�شناعة  الأك���رب  العاملي  احل��دث  يعد  ال��ذي 
غبا�س،  �شعيد  �شيف  ���ش��ع��ادة  بح�شور  الأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  منطقة 
مدير عام دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي، و�شعادة م�شلم عبيد 

باخلال�س العامري، الرئي�س التنفيذي ل�شركة الفوعة.
واأثمرت الزيارة عن حتليل عدد من وجهات النظر ال�شرتاتيجية 
معلم  اإىل  امل�شنع  لتحويل  املنا�شبة  الإج����راءات  تطبيق  ودرا���ش��ة 
اإىل  ال��رام��ي��ة  ه��ذه اخل��ط��ة-  اأه��م��ي��ة  تقت�شر  �شياحي ج��دي��د. ول 
املزيد من  ا�شتقطاب  على  امل�شنع-  ل��زوار  متكاملة  توفري جتربة 
ال����زوار املحليني والإق��ل��ي��م��ي��ني وال��دول��ي��ني؛ واإمن����ا ت��ت��ع��داه��ا اإىل 
العني،  واحة  مثل  الأ�شيلة  الثقافية  بالتجارب  الهتمام  ت�شجيع 

اأول موقع اإماراتي مدرج على قائمة اليون�شكو للرتاث العاملي.
الوفد بجولة يف م�شنع اخلزنة للجلود  و�شمن هذه اجلولة قام 
الزيارة  خ��الل  الوفد  وا�شتك�شف  ال��ب��الد.  يف  تكنولوجياً  الأح���دث 
يوفرها  اأن  للم�شنع  مي��ك��ن  ال��ت��ي  وال��ف��ري��دة  ال��ع��دي��دة  ال��ف��ر���س 
املدبوغة يدوياً-  اإنتاج اجللود  ب��دءاً من تقدمي ملحة عن  لل�شياح، 
هذه احلرفة املتاأ�شلة يف الرتاث الثقايف الإماراتي- وال�شتخدامه 
امل�شتدام للجلود اخلالية من الكروم وال�شديقة للبيئة والتي تلبي 
احتياجات اأبرز دور وم�شممي املو�شة الدوليني و�شركات الطريان 

و�شركات ت�شنيع الأحذية والك�ش�شوارات؛ وو�شوًل اإىل ا�شتعرا�س 
منتجاته و�شلعه اجللدية احل�شرية. 

�شوق  معر�س  فعاليات  هام�س  وعلى  العام  ه��ذا  �شابقاً  اأن��ه  يذكر 
الدائرة  قد جرى توقيع مذكرة تفاهم بني  اأي�شاً  العربي  ال�شفر 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  �شلطان  بح�شور  للجلود  واخل��زن��ة 

اأبوظبي؛   - وال�شياحة  الثقافة  دائرة  بالإنابة يف  ال�شياحة  لقطاع 
وحممد غامن املن�شوري مدير عام م�شنع اخلزنة للجلود، وذلك 
يف اإطار تعزيز اجلهود الرامية لتو�شيع ا�شتخدام اجللود امل�شنوعة 
اإمارة  م�شتوى  على  الكروم  من  خالية  م�شتدامة  يدوية  بطريقة 

اأبوظبي.

�شفري الدولة لدى الريا�س يلتقي 
وزير ال�شوؤون الإ�شالمية ال�شعودي

•• الريا�س-وام:

بن  �شخبوط  ال�شيخ  �شعادة  التقى 
الدولة  ���ش��ف��ري  ن��ه��ي��ان  اآل  ن��ه��ي��ان 
لدى اململكة العربية ال�شعودية مع 
معايل ال�شيخ �شالح بن عبدالعزيز 
اآل ال�شيخ وزير ال�شوؤون الإ�شالمية 
والدعوة والإر�شاد ال�شعودي يف مقر 

الوزارة بالريا�س اأم�س الول.
واأك������د م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ���ش��ال��ح بن 
خالل  ال�������ش���ي���خ  اآل  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
الأخوية  ال��ع��الق��ة  م��ت��ان��ة  ال��ل��ق��اء 
ال�شقيقني  البلدين  بني  الرا�شخة 
وتنامي العمل امل�شرتك بينهما يف 
لل�شفري  متمنيا  امل��ج��الت..  �شتى 
اجلديد التوفيق يف مهامه لتعزيز 
ال��ع��الق��ات الأخ���وي���ة امل��ت��م��ي��زة بني 

البلدين.
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اأخبـار الإمـارات

بلدية راأ�س اخليمة تنظم فعالية املعلومات اجلغرافية

مرور راأ�س اخليمة ت�شرح مهام 
رجل املرور 

�شرطة دبي تبحث التعاون الأمني 
مع وفد �شيني

بلدية دبي تبداأ حتقيقا “جغراتقني” حول م�شروع النفق 
ال�شرتاتيجي لل�شرف ال�شحي بدبي

حتت رعاية �سعود بن �سقر
النقبيني والفحلني يكملون ا�شتعداداتهم 

لالحتفال باليوم الوطني 46

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ن���ظ���م م���رك���ز ن���ظ���م امل���ع���ل���وم���ات اجل���غ���راف���ي���ة يف 
املعلومات  نظم  يوم  فعالية  اخليمة  راأ���س  بلدية 
العاملي  باليوم  الحتفال  مع  تزامناً  اجلغرافية 
ل��ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة مل���دة ث���الث اأي���ام 
ال�شاعة  من   2017 نوفمرب   23-21 بتاريخ 
فندق  يف  ظ��ه��راً   2:00 اإىل  ���ش��ب��اح��اً   8:00

والدروف اأ�شتوريا راأ�س اخليمة .
اإطار  يف  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  الفعالية  ه���ذه  وت�شتهدف 
اإمارة  ت�شهده  ال��ذي  والزده����ار  التقدم  مواكبة 

الدوائر  ب����اإجن����ازات  وال��ن��ه��و���س  راأ������س اخل��ي��م��ة 
احلكومية واملحلية يف الإمارة الطالب واملهنيني 
واجلهات  احل��ك��وم��ي��ة  وال�����دوائ�����ر  وال�������ش���رك���ات 
حممد  منذر  �شعادة  واألقى  واجلمهور،  اخلا�شة 
راأ����س اخليمة  ب��ن �شكر م��دي��ر ع��ام دائ���رة بلدية 
نظم  ب��ي��وم  الح��ت��ف��ال  يعترب   : فيها  ج���اء  كلمة 
�شنوياً حتتفل  عاملياً  املعلومات اجلغرافية حدثاً 
توعية  لزيادة  العامل  يف  دولة  به اأكرث من 80 
تلعبه  الذي  الهام  التقنية والدور  �شعوبها بهذه 
فهم  على  واملجتمعات  احل��ك��وم��ات  م�شاعدة  يف 
العامل من حولنا ب�شكل اأكرب والتعامل معه على 

نحو اأف�شل ، ومن منطلق حر�شنا على مواكبة 
التطور يف جمال هذه التقنية فاإنه ي�شرنا نحن 
املعلومات  ن��ظ��م  مب��رك��ز  ممثلة  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة 
احلدث  ه��ذا  مل�شاركتنا  ندعوكم  اأن  اجلغرافية 
والذي هو مبثابة منتدى دويل مل�شتخدمي نظام 
خرباتهم  لتبادل   GIS اجلغرافية  املعلومات 
نظم  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ط��ب��ي��ق��ات  اإىل  وال���ت���ع���رف 
اإ�شافة اإىل ذلك فاإن هذا  املعلومات اجلغرافية. 
الأعمار  للطالب من جميع  يوفر فر�شة  اليوم 
تاأثري  ملناق�شة  واجلمهور  وال�شركات  واملهنيني 
نظم املعلومات اجلغرافية على حياتنا اليومية.

مت عر�س كلمة ملركز نظم املعلومات اجلغرافية 
األ��ق��ت��ه��ا م.ع��ائ�����ش��ة ���ش��ي��ف ال�����ش��ح��ي، وت���ذك���ر بها 
دوره��ا يف  تفعيل  اإىل  واأ���ش��ارت  املركز  دور  اأهمية 
التعاون مع كافة اجلهات الحتادية واملحلية فاإن 
البيانات اأ�شبحت حاجة جلميع الدول املتقدمة 
ون�شعى دائماً للو�شول يف م�شافهم وهي الداعم 
املجالت،  ���ش��ت��ى  ال���ق���رار يف  مل��ت��خ��ذي  ال��رئ��ي�����ش��ي 
وع��ر���س لأح���دث الأن��ظ��م��ة وال��ربام��ج يف جمال 

نظم املعلومات اجلغرافية.
وقد رافق يوم نظم املعلومات اجلغرافية معر�شاً 

وور�شات عمل لنظم املعلومات اجلغرافية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اإدارة املرور والدوريات ممثلة بفرع التوعية  نظمت 
راأ���س اخليمة حما�شرة  ب�شرطة  امل��روري  والإع���الم 
اخليمة  راأ���س  اأكادميية  لطالب  وترفيهية  توعوية 
بح�شور عدداً من ممثلي الهيئة التدري�شية باملدر�شة 

وجمع من الطالب مبا يقارب 200 م�شتفيد .
التوا�شل  مبداأ  من  انطالقاً  ال��زي��ارات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ل�شرطة  العامة  القيادة  عليه  الذي حتر�س  الفعال 
موؤ�ش�شات  مع  م�شتمر  ب�شكل  لتفعيله  اخليمة  راأ���س 
الأمنية  املحا�شرات  تنظيم  عرب  املختلفة  املجتمع 

والأن�شطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  وغ���ريه���ا  وال��ت��وع��وي��ة 
وتوعية  تثقيف  عملية  يف  كبري  ب�شكل  ت�شاهم  التي 
فئة  املجتمع وحتديداً  �شرائح  اأكرب قدر ممكن من 

الطالب.
اأحمد  اأول  امل�����ش��اع��د  م���ن  ك����اًل  امل���ح���ا����ش���رة  األ���ق���ى 
 ، الكتبي  عبداهلل  حمد  امل�شاعد  كندر،  عبداحلميد 
ومت تقدمي الن�شح والإر�شاد حول القاعدة املرورية 
املدر�شية  احل��اف��ل��ة  ل���رك���وب  ال�����ش��ح��ي��ح��ة  ال��ذه��ب��ي��ة 
وا�شتعرا�س دور ومهام رجل املرور ودورية ال�شرطة 
اأم���ن اجلميع واحل���د م��ن ظاهرة  يف احل��ف��اظ على 

احلوادث وحتقيق ال�شالمة املرورية.

•• دبي-وام:

ال��ق��ائ��د العام  امل���ري  ال���ل���واء ع��ب��داهلل خليفة  ���ش��ع��ادة  ب��ح��ث 
ل�شرطة دبي مع وفد اأمني من جمهورية ال�شني ال�شعبية 
مقاطعة  حم��اف��ظ  ن��ائ��ب  �شنغ  ت�شنغ  واجن  �شعادة  برئا�شة 
والوفد  املقاطعة  �شرطة  مديرية  عام  ومدير  هاي  ت�شيهغ 
املرافق له �شبل تطوير وتعزيز التعاون وال�شراكة يف جمال 
الأمن وال�شرطة واإنفاذ القانون ومكافحة اجلرائم العابرة 

للحدود.
لأمن  العامة  الإدارة  مقر  يف  عقد  ال��ذي  اللقاء  تناول  كما 
واخلربات  املعلومات  ت��ب��ادل  وال��ط��وارئ  واملن�شاآت  الهيئات 
دب��ي وجمهورية  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ب��ني  وال�����دورات 
ال�شني ال�شعبية ومناق�شة املوا�شيع ذات الهتمام امل�شرتك. 
�شيف  امل�شت�شار حممد  املهند�س  اللواء  �شعادة  اللقاء  ح�شر 
الزفني م�شاعد القائد العام ل�شوؤون العمليات و�شعادة اللواء 
الأ�شتاذ الدكتور حممد اأحمد بن فهد م�شاعد القائد العام 
احمد  طيار  اللواء  و�شعادة  والتدريب  الأكادميية  ل�شوؤون 
حم��م��د ب���ن ث���اين م�����ش��اع��د ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����ش��وؤون املنافذ 
العام  القائد  م�شاعد  ال�شريف  �شعد  حممد  اللواء  و�شعادة 
م�شاعد  امل��ري  �شعيد  حممد  اللواء  و�شعادة  الإدارة  ل�شوؤون 
اللواء  و�شعادة  والتجهيزات  املجتمع  لإ�شعاد  العام  القائد 

الدكتور اأحمد عيد املن�شوري مدير الإدارة العامة لالأدلة 
اجلنائية و���ش��ع��ادة ال��ل��واء اأح��م��د ح��م��دان ب��ن دمل���وك مدير 
مدير  الغيثي  ع��ب��داهلل  والعميد  للتدريب  العامة  الإدارة 
وعدد  وال��ط��وارئ  واملن�شاآت  الهيئات  لأم��ن  العامة  الإدارة 
اللقاء  ال�شباط وعقب  وكبار  العامة  الإدارات  من مديري 
الزائر  الوفد  دب��ي  ل�شرطة  العام  القائد  �شعادة  ا�شطحب 
اإىل ميدان التدريب مل�شاهدة بع�س العرو�س امليدانية حيث 
وحماية  اأم��ن  اإدارة  يف  الن�شائية  ال�شرطة  عنا�شر  قدمت 
ال�شخ�شيات عر�شاً عن فنون قيادة الدراجات النارية اأثناء 
يف  ال�شخ�شية  حماية  وكيفية  الهامة  ال�شخ�شيات  مرافقة 
الطوارئ عر�شاً  اإدارة  فيما قدمت  تعر�شها لعتداء  حالة 
العرو�س  ختام  ويف  اخليالة..  مب�شاركة  ال�شغب  ف�س  عن 
امل��ي��دان��ي��ة اط��ل��ع ال��وف��د ال��زائ��ر على اآل��ي��ات وم��ع��دات اإدارة 
ال�شرطة  مركز  بزيارة  ال�شيني  الوفد  قام  كما   . الطوارئ 
الذكي يف منطقة -�شيتي ووك الذي يعترب الأول من نوعه 
�شرحاً  اىل  ا�شتمع  ح��ي��ث  وال��ع��امل  املنطقة  م�شتوى  ع��ل��ى 
ُمف�شاًل حول اخلدمات املتنوعة التي يوفرها املركز لأفراد 
اجلمهور على مدار 24 �شاعة يف اليوم وعددها 27 خدمة 
من بينها خدمات جنائية ومرورية وجمتمعية اإىل جانب 
نحو 33 خدمة فرعية يوفرها املركز الذي يعمل دون اأي 

تدخل ب�شري يف تقدمي هذه اخلدمات لطالبيها.

•• دبي -وام:

ملنظومة  ا�شتك�شافية  اأع��م��ال  دب��ي  بلدية  ب��داأت 
اأو�شع  ال�شحي �شمن م�شروع  جديدة لل�شرف 
بنية حتتية ع�شرية للمدينة تتما�شى  لتوفري 
م���ع خ��ط��ط ال��ن��م��و امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي وق�������ادرة على 
و�شيت�شمن  امل�شتمر.  ال�شكاين  النمو  ا�شتيعاب 
م�شروع النفق ال�شرتاتيجي لل�شرف ال�شحي 
ب��دب��ي ال����ذي اأول����ت ب��ل��دي��ة دب���ي م��ه��ام اإجن����ازه 
ب�شفتها  ليميتد”  اأفر�شيز  “بار�شونز  ل�شركة 
اأنفاق  ان�����ش��اء  الهند�شية  ال���ش��ت�����ش��ارات  ���ش��رك��ة 
ك��ي��ل��وم��رتا مدعومة   70 ع��ل��ى  ي��زي��د  ب��ط��ول 
ال�شرف  �شبكات  من  كيلومرتا   140 بحوايل 
و�شتحل  الرئي�شية.  ال�شخ  وحمطات  امل�شاندة 
100 حمطة �شخ  الأن��ف��اق بديال لأك��رث م��ن 
م��وزع��ة يف اأن��ح��اء امل��دي��ن��ة وال��ت��ي ت��ق��وم حاليا 
ب��ت��وزي��ع ال�����ش��رف اإىل حم���ط���ات امل��ع��اجل��ة يف 

الور�شان وجبل علي ليكتمل خالل 2022. 
واأ�����ش����ارت ب��ل��دي��ة دب����ي ال���ت���ي اأع��ل��ن��ت ع���ن بدء 
اجل��غ��راف��ي��ة- “اجلغراتقينة”  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
الرئي�شية  الأه���داف  اأن  اإىل  للم�شروع  التقنية 
ال�شرف  م��ع��اجل��ة  ت��ك��ال��ي��ف  ت��ك��م��ن يف خ��ف�����س 

من  الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  وخف�س  ال�شحي 
اأن��ظ��م��ة اجل��اذب��ي��ة وخف�س  خ���الل ا���ش��ت��خ��دام 

الطلب على الطاقة. 
وق����ال ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���س ح�����ش��ني ن��ا���ش��ر لوتاه 
التحتية  البنية  اإن  دب��ي  لبلدية  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
واأ�شا�شيا  مهما  ج��زءا  تعترب  ال�شحي  لل�شرف 
املدينة  احتياجات  ولتلبية  الع�شرية  امل��دن  يف 
لتمديد  م��دجم��ة  خطة  م��ق��رتح  دب��ي  اعتمدت 
ال�����ش��ح��ي احل�����ايل وحت�شني  ال�������ش���رف  ن���ط���ام 
طرق  بني  اجلمع  خ��الل  من  ال�شرف  عمليات 
واأنظمة  ال�شحي  لل�شرف  الأر���ش��ي��ة  املعاجلة 
واأ�شاف  ال�����ش��ح��ي.  لل�شرف  ال��ن��اق��ل��ة  الأن���ف���اق 
 2003 ع��ام  منذ  اأن���ه  ل��وت��اه  املهند�س  ���ش��ع��ادة 
ال�شكان  اأع��داد  ودب��ي ت�شهد من��وا م�شطردا يف 
املجتمعات  اأع�����داد  يف  ال���زي���ادة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
باأنواعها �شواء التجارية اأو ال�شكنية اأو املتعددة 
املرافق اخلدمية  اأعداد  وارتفاع  ال�شتخدامات 

والتجارية واملدجمة فيها.
املناطق  ت�شهده  ال���ذي  الكبري  النمو  اأن  واأك���د 
ال�شكنية ي�شيف املزيد من ال�شغط على البنية 
التحتية احلالية اإل اأن النظام اجلديد لل�شرف 
ال�  خ��الل  الأق��ل  على  املدينة  �شيخدم  ال�شحي 

القادمة. �شنة   50
املجتمعات  جت��اه  البلدية  ال��ت��زام  على  م�شددا 
امل��ح��ل��ي��ة وع��ل��ى اأن��ه��ا ل��ن ت��ت��اأث��ر خ���الل اأعمال 
عملية  يف  ال�����ش��روري  وم���ن  الأول���ي���ة  الفح�س 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م��ك��ون��ات  حت��دي��د  الت�شميم 
ت�شميم  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  احل��ال��ي��ة  الأر����ش���ي���ة 
الأعمدة  و�شالمة  �شالمتها  و�شمان  لالأنفاق 
و�شبكات ال�شرف امل�شاندة. وبداأت اإدارة ال�شرف 
قامت  فيما  دب��ي  بلدية  ل��دى  وال���ري  ال�شحي 
�شل�شلة  حل��ف��ر  ���ش��رك��ة  م��ع  بالتعاقد  ب��ار���ش��ون��ز 
خط  ط��ول  على  ا�شتك�شافية  حفرة   250 م��ن 
�شبكة ال�شرف اجلديدة ..تتوقع اإدارة ال�شرف 
ملدة  الربنامج  هذا  ي�شتمر  اأن  وال��ري  ال�شحي 

تراوح ت�شعة اأ�شهر. 
�شتتوجه  امل����ي����داين  ال��ع��م��ل  م��رح��ل��ة  وخ�����الل 
على  املحددة  للمواقع  ال��دوار  احلفر  �شاحنات 
الربط  ل��الأن��ف��اق و�شبكة  امل��ق��رتح  امل�����ش��ار  ط��ول 
موقع  يف  ال��ت��واج��د  م���دة  و�شتختلف  امل�����ش��ان��دة 
واحد بناء على عمق احلفر ومتطلبات الفح�س 
امليدانية وب�شكل عام يتوقع بقاء احلفارات بني 
يومني اإىل خم�شة اأيام يف كل موقع كما �شيتم 
ومعدات  وق�شبان  باأنابيب  احل��ف��ارات  ت��زوي��د 

احلفر ومبختلف معدات الفح�س امليداين. 
على  اأر�شية خمتلفة  مواجهة ظروف  ويتوقع 
ومن  امل�����ش��ان��دة  وال�شبكة  الأن��ف��اق  م�شار  ط��ول 
واملعلومات  التفا�شيل  كافة  جمع  ال�����ش��روري 
اأر�شي  من���وذج  لتطوير  الداخلية  ال��رتب��ة  ع��ن 
والذي  الأن��ف��اق  و�شليم على ط��ول م�شار  دقيق 
الأدوات  واختيار  الت�شميم  عملية  يف  �شي�شاعد 
امل�شتخدمة  والتكنولوجيا  ل��الأن��ف��اق  املنا�شبة 

فيها. 
تقييم  �شيتم  امليدانية  الأعمال  اكتمال  وقبيل 
ال��ت��ح��ل��ي��ل املخربي  ال��ف��ح�����س ون��ت��ائ��ج  ن��ت��ائ��ج 
الإن�شائية  ال��ط��رق  ح���ول  الن�شيحة  ل��ت��ق��دمي 
امل�شاندة  ال�شرف  و�شبكات  ل��الأن��ف��اق  الأن�����ش��ب 
واحل��ف��ر ال��ع��م��ودي��ة ول��ت��وف��ري م��ك��ون��ات اأر�شية 
قليلة  ت�شاميم  ت��ق��دمي  يف  املهند�شني  ت�شاعد 
اجلغراتقنية  التحقيقات  و�شتت�شمن  التكلفة. 
للتقنيات  وال���ت���ن���ف���ي���ذ  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ع��م��ل��ي��ات 
ا�شتخدام  خ��الل  م��ن  الهدامة  وغ��ري  الهدامة 
والفح�س  للحفر  ومتخ�ش�شة  تقليدية  اأدوات 
وعينات من الرتبة وال�شخور على طول م�شار 
العمل �شيتم حفظها وا�شتخدامها يف التحاليل 

امل�شتقبلية. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

حت��ت رع��اي��ة وح�����ش��ور ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ �شعود 
لالحتاد،  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي،  �شقر  ب��ن 
حاكم راأ�س اخليمة، تنظم غرفة راأ�س اخليمة احتفاًل 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ال��ي��وب��ي��ل ال��ذه��ب��ي ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا، حت��ت �شعار 

الإجنازات«. من  عاماً  “خم�شون 
“مركز راأ�س اخليمة للمعار�س” يوم  ويقام احلفل يف 
�شعادة  بح�شور  اجل���اري،  نوفمرب   25 املقبل  ال�شبت 
حممد علي م�شبح النعيمي، رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
راأ�س اخليمة، بالإ�شافة اإىل روؤ�شاء جمال�س اإدارة الغرفة 
من  ح�شد  جانب  اإىل  واحلاليني،  ال�شابقني  والأع�شاء 
م�شتوى  على  احلكومية  واجلهات  املوؤ�ش�شات  م�شوؤويل 

الدولة والإمارة وممثلي القطاع اخلا�س املحلي.
ت�شرد  التي  لل�شور  معر�شاً  احلفل  هام�س  على  ويقام 
كما  عقود،  خم�شة  مدى  على  وتطورها  الغرفة  تاريخ 
تت�شمن فعاليات احلفل عدداً من الفقرات التي ت�شلط 
التي  ال��دوؤوب��ة  واجل��ه��ود  الغرفة  م�شرية  على  ال�شوء 
اأمريي  1967 مبر�شوم  تاأ�شي�شها يف عام  بذلتها منذ 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شقر  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  اأ���ش��دره 

يف  التجارية  ال�����ش��وؤون  تنظيم  بهدف  اهلل”،  “رحمه 
راأ�����س اخل��ي��م��ة ودع����م اق��ت�����ش��اد الإم������ارة. وق����ال حممد 
اأن  اخليمة،  راأ���س  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النعيمي، 
تاأ�شي�س  على  ع��ام  خم�شني  م���رور  مبنا�شبة  الح��ت��ف��ال 
ال��غ��رف��ة ي��ه��دف اإىل جت��دي��د ال��ع��ه��د ل��ل��ق��ي��ادة احلكيمة 
يف  الفاعلة  للم�شاهمة  ال���دوؤوب  ال�شعي  موا�شلة  على 
حتقيق روؤية راأ�س اخليمة القت�شادية، وكذلك تر�شيخ 

يف  وموؤثر  ورائ��د  متميز  ك�شرح  للغرفة  البارزة  املكانة 
وم�شاهمته  مكت�شباته  وتعزيز  الإم��ارة  اقت�شاد  خدمة 
وفقاً  الإم�����ارات،  ل��دول��ة  القت�شادية  املنظومة  �شمن 
بن  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
حممد القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى لالحتاد، حاكم 
ال�شيخ حممد  راأ���س اخليمة، ومتابعة حثيثة من �شمو 
راأ���س اخليمة.  القا�شمي ويل عهد  بن �شقر  �شعود  بن 

غرفة  ع��ام  مدير  ال�شبب،  ح�شن  حممد  �شعادة  واأف���اد 
راأ�س اخليمة بالوكالة، اأن الغرفة تتطلع خالل احلفل 
ال�شرتاتيجيني  �شركائها  اأب���رز  م��ن  ع��دد  ت��ك��رمي  اإىل 
ورجال  وخا�شة  حكومية  وموؤ�ش�شات  �شخ�شيات  م��ن 
لدعمهم وتعاونهم على  اأعمال، تثميناً  و�شيدات ورواد 
اأق��دم غرفة جتارة  امتداد م�شريتها، حيث كانت ثاين 
تد�شن يف الدولة. وياأتي تنظيم احلفل يف وقت توا�شل 
فيه الغرفة تطوير اأدائها والرتقاء مب�شتوى خدماتها 
الإم��ارة، وعلى  ال�شركات يف  تاأ�شي�س  اإج��راءات  وت�شهيل 
جمتمع  م�شالح  وحماية  ودعم  متثيل  اأولوياتها  راأ���س 
ودورها  اخليمة  راأ����س  مكانة  لتعزيز  �شعياً  الأع���م���ال، 
الريادي على ال�شعيد الوطني والرتقاء ب�شمعة الإمارة 

كمركز جتاري اإقليمي وعاملي رائد.

بح�سور حاكم راأ�س اخليمة

» غرفة راأ�س اخليمة « حتتفل باليوبيل الذهبي ال�شبت القادم 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

�شاحب  م����ب����ادرة  م����ن  ان����ط����الق����اً 
 - زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
رئ��ي�����س ال���دول���ة، ح���ول اإع����الن عام 
واطالق  للخري،  عاماً  2017م، 
املبادرات اخلريية والإن�شانية، كّرم 
اأحمد الطري مدير  العميد جمال 
امل�شاندة  واخل���دم���ات  امل�����وارد  ع���ام 
ب�������ش���رط���ة راأ���������س اخل����ي����م����ة، رج���ل 

الأعمال فهد ال�شرياوي، ال�شريك  
راأ���س اخليمة على  املتميز ل�شرطة 
م����دى ع���ام���ني م��ت��ت��ال��ي��ني، وذل���ك 
العامون  امل����دراء  ���ش��ع��ادة  بح�شور 
من  وع�������دد  الإدارات،  وم���������دراء 
حر�شاً  ال�شرطة،  ومدنيي  �شباط 
م���ن ���ش��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة، على 
والتعاون  ال�شراكة  اأوج���ه  توطيد 
مع ال�شركاء اخلارجيني  املتميزين 
الدعم  اأوج�����ه  اأف�����ش��ل  ت���ق���دمي  يف 

تعزز  ال��ت��ي  املجتمعية  واخل��دم��ات 
اأمن وا�شتقرار جمتمع الإمارة.

بجهود  ال���ط���ري،  ال��ع��م��ي��د  واأ�����ش����اد 
يف  ال�شرياوي،  فهد  الأعمال  رجل 
التعاون وتقدمي اخلدمات ل�شرطة 
راأ�س اخليمة، مثمناً اإجنازاته التي 
بامل�شئولية  ���ش��ع��وره  ع��م��ق  تعك�س 
املجتمعية، وانتمائه وولئه للهوية 
ال��وط��ن��ي��ة، وه��ي اإجن����ازات منبثقة 
م��ن روؤي����ة وا���ش��ح��ة ل��رج��ل يع�شق 

ل�شعبها، وم��ن يقيم  ب��الده، حمب 
املزيد من  له  اأر�شها، متمنياً  على 
م�شرية  دع��م  يف  وال�شداد  التوفيق 

اأمن وا�شتقرار الوطن املفدى.
وم��ن ج��ان��ب��ه، وج��ه رج��ل الأعمال  
والثناء  ال�شكر  ال�����ش��رياوي،  ف��ه��د 
هذه  على  اخليمة،  راأ����س  ل�شرطة 
الكرمية  واللفتة  الطيبة  امل��ب��ادرة 
ِق��َب��ِل القيادة  ُح��ظ��ي بها م��ن  ال��ت��ي 

العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة.

�شرطة راأ�س اخليمة تكرم فهد ال�شرياوي

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اأنهت قبيلة النقبيني واأهايل منطقة الفحلني براأ�س اخليمة 
جتهيزاتها لالحتفال باليوم الوطني ال� 46 لدولة الإمارات 
العربية املتحدة . واأو�شح م�شوؤول املنطقة ح�شن عبيد النقبي 

اأن فعاليات احلفل التي �شتقام م�شاء بعد غد اجلمعة 
24 نوفمرب يف منطقة الفحلني 

رعاية  حت��ت  �شيكون  وال���ذي 
ال�شمو  �شاحب  م��ن  ك��رمي��ة 

ب���ن �شقر  ���ش��ع��ود  ال�����ش��ي��خ 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
الأع������������ل������������ى ل�������الحت�������اد 
اخليمة  راأ���������س  ح���اك���م 
وبح�شور �شمو ال�شيوخ 

وك����ب����ار ال���ق���ي���ادات 
لني  و مل�شوؤ ا و
واأب��������������ن��������������اء 

ال������ق������ب������ائ������ل، 
ماهو اإل جزء ب�شيط �شتقدمه 

املنطقة لهذا الوطن الغايل. واأكد اأن الحتفال باليوم الوطني 
الذي  املعطاء  الوطن  لهذا  واج��ب وطني نعرب فيه عن حبنا 
اأن الفعاليات امل�شاحبة لهذا  اإىل  نعي�س حتت �شمائه، م�شرياً 
للقيادة  وال����ولء  الن��ت��م��اء  قيم  تعزيز  اىل  ت��ه��دف  الح��ت��ف��ال 
والوطن وكذلك الغر�س يف روح ال�شباب والن�سء معاين احل�س 
الوطني والنتماء الذي ي�شعرهم بالفخر والعزة حتى ي�شتمر 

الكبري  بالتفاعل  النقبي  واأ���ش��اد  امل��ب��ارك،  الغر�س  ذل��ك  عطاء 
املوؤ�ش�شات  وكذلك  الإم��ارة  يف  احلكومية  القطاعات  قبل  من 
اخلا�شة الراعية لهذه املنا�شبة الوطنية الغالية على اجلميع 
واملواطنني امل�شاركني يف الحتفال. من جانبه اأكد ح�شن اأحمد 
للحفل  ال�شتعداد  اأن  لالحتفال  املنظمة  اللجنة  رئي�س  زي��د 
3 �شهور عرب تكوين جلنة من الكفاءات  ب��داأ منذ ح��وايل 
ال�شابة من اأهل املنطقة وتوزيع الأدوار واملهام 
اإىل  وتكليفات  دوري��ة  اجتماعات  وتبعتها 
ال��ذي �شينطلق  اأن ح��ان وق��ت الحتفال 
بعد غد اجلمعة من خالل تنظيم 
املنوعة  ال���ربام���ج  م���ن  ب���اق���ة 
الرتاثية  الفعاليات  من 
التي  وال���رتف���ي���ه���ي���ة 
بهذه  �شتنطلق 
 ، �شبة ملنا ا
ول���ل���ع���ل���م 
ك���������������������������ل 
الح�������ت�������ف�������ال�������ي�������ة 
وف���ق���رات���ه���ا ه���ي م���ن اإع�������داد اأه���ل 
اللجنة   رئي�س  وق��ال  الفحلني.  منطقة  اأه��ايل  من  النقبيني 
اإن الفعاليات �شتنطلق فور و�شول �شمو راعي احلفل وت�شتمل 
�شتكون  التي  املميزة  والفعاليات  الفقرات  م��ن  العديد  على 
و�شحوبات  م�شابقات  ه��ن��اك  �شتكون  كما  للح�شور  م��ف��اج��اأة 
ال��ع��دي��د من  ف��ي��ه  احل��ف��ل  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  للح�شور  وج��وائ��ز 

الفقرات التي �شتكون حمط اعجاب الزوار.
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تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة املاجد للقرطا�شية والتجارة العاملية 

رخ�شة رقم:CN 1018809 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ماجد حمد ماجد العلي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جيفارجي�س اومني كيه جي اومني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ماجد حممد ماجد العلي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة املاجد للقرطا�شية والتجارة العاملية

AL MAJID STATIONERY & INTERNATIONAL TRADING ESTABLISHMENT

اىل/املاجد للقرطا�شية والدوات املكتبية
AL MAJID STATIONERY AND OFFICE EQUIPMENTS

تعديل ن�شاط/حذف ا�شترياد )4610008(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

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

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

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــالن
الطبي  العاملي  بروفيتا  ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1194307 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.60*0.15

تعديل ا�شم جتاري من/ مركز بروفيتا العاملي الطبي ذ.م.م

PROVITA INTERNATIONAL MEDICAL CENTER LLC

اىل/مركز ان ام �شي بروفيتا العاملي الطبي ذ.م.م

N M C PROVITA INTERNATIONAL MEDICAL CENTER LLC

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل �شاه النور للخياطة ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN 1029780 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جا�شم طار�س عتيق احمد القبي�شي %60
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد ديدار العامل �شاحرب احمد %40
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ديدار العامل �شابر احمد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد مبارك احمد عبداهلل املزروعي
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اأبوظبي   - ليمتد  جروب  هو�شبيتالز  انرتنا�شيونال 
رخ�شة رقم:CN 1940937 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العربية الدولية ل�شت�شارات املوارد الب�شرية

رخ�شة رقم:CN 1971604 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/وفاء ابو الفتح ابراهيم من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ وفاء ابو الفتح ابراهيم من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هبة �شيد الها�شمي %50

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ العربية الدولية ل�شت�شارات املوارد الب�شرية
AL ARABIA INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES CONSULTING

اىل/العربية الدولية ل�شت�شارات املوارد الب�شرية ذ.م.م
AL ARABIA INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES CONSULTING LLC

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

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

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الماكن للزهور والهدايا

رخ�شة رقم:CN 1083167 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ الماكن للزهور والهدايا
اىل/البازار املغربي للمواد الغذائية

BAZAAR ALMAGHRIBY FOR FOODSTUFF

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الغذاية املجففة - بالتجزئة )4721021(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع التوابل والبهارات - بالتجزئة )4721030(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الع�شائر- بالتجزئة )4722002(
تعديل ن�شاط/ا�شافة حمم�شة )4711006(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الزهور والنباتات الطبيعية - بالتجزئة )4773302(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الهدايا- بالتجزئة )4773402(

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

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

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مت�شوي )ال�شرق الو�شط( �س.م.ب.م
رخ�شة رقم:CN 1001532 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عرو�س ال�شني لتجيمل ال�شيدات
رخ�شة رقم:CN 1189577 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم ال�شاطر ح�شن

 رخ�شة رقم:CN 1036593 قد تقدموا الينا بطلب
 INTERNATIONAL تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة املجموعة الدولية لال�شتثمار ذ.م.م

INVESTMENT GROUP LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ثيكات �شديق عبداهلل %20
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي عبداهلل حممود حميدان حماد

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*11 اىل 7*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ مطعم ال�شاطر ح�شن
ALSHATIR HASSAN RESTAURANT

اىل/مطعم ال�شاطر ح�شن ذ.م.م
ALSHATIR HASSAN RESTAURANT LLC

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

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

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ليال ميغ لل�شرافة �س.ذ.م.م - 

فرع العني  رخ�شة رقم:CN 1251569 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 7*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ ليال ميغ لل�شرافة �س.ذ.م.م - فرع العني

LEELA MEGH EXCHANGE LLC - BRANCH OF ALAIN

اىل/ال ام لل�شرافة �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي 1

M EXCHANGE LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  ال�شعبية  بندر عدن لالكالت  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 2110233 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد عبيد الغزال ال�شام�شي %68

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة رحمه علي الغزال ال�شام�شي %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد علي الغزال ال�شام�شي %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد احمد حممد ح�شن الغربي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالغني حممد ح�شن فا�شل
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 13*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ مطعم بندر عدن لالكالت ال�شعبية ذ.م.م 
BANDAR ADEN POPULAR DISHES RESTAURANT LLC

اىل/مطعم بحرنا ذ.م.م- فرع ابوظبي 1
BHARNA RESTURANT LLC- BRANCH OF ABU DHABI 1

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

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

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

الغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1175826 بال�شم التجاري الزين للمجوهرات 
�س.ذ.م.م- فرع ابوظبي 1 بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ليال ميغ لل�شرافة �س.ذ.م.م - 

فرع ابوظبي 2  رخ�شة رقم:CN 1819864 قد تقدموا الينا بطلب

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

تعديل ا�شم جتاري من/ ليال ميغ لل�شرافة �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي 2

LEELA MEGH EXCHANGE LLC - BRANCH OF ABU DHABI 2

اىل/ال ام لل�شرافة �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي 2

M EXCHANGE LLC - BRANCH OF ABU DHABI 2

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ب�شت �شابري للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 2108208 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمد �شعيد طهميمه خليفه البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ماكي�س للوجبات ال�شريعة 

رخ�شة رقم:CN 1017907 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة �شالح �شامل بالل �شامل الدرمكي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة روزالني فريناندز زالميد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف اندرو بوبيلي�س مندو�شا

تعديل وكيل خدمات/حذف عبدالقادر عبدالرحمن عبداهلل حممد اخلوري

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شاهني للخدمات 

CN 2052455:ال�شيانة والتنظيف املتخ�ش�شة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فل�شطني احمد �شالح %100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة بالل مظهر تيزاين

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بالل مظهر تيزاين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بر�شتيج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2230756:بلدينج للديكور رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

الغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
تيكنوبارت  التجاري  بال�شم   CN رقم:1192742 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  وير  هارد 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة انرتنا�شيونال هو�شبيتالزجروب 
�شطب  بطلب  تقدمت  قد  املتحدة(  )اجلن�شية:اململكة  ابوظبي   - ليمتد 
قيد فرع ال�شركة يف اإمارة ابوظبي  )العنوان: �شارع خليف بن زايد - بنات 
�شجل  يف   )4785( رقم  حتت  واملقيدة   )114564 �س.ب:  العتيبة  البطي 

ال�شركات الجنبية يف الوزارة. 
�شاأن  يف  2015م  ل�شنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا 
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م 
يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة 

باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .
 يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم 
اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: 

وزارة القت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

م�شنع الربق ل�شناعة اأثاث املطابخ
نعلن نحن )الربق ل�شناعة اثاث املطابخ ملالكها ا�س بي 

جي لال�شتثمارات( �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
عن التعديالت التالية:

تنازل وبيع/ حذف: ا�س بي جي لال�شتثمارات
وا�شافة/ايرنفا للتجارة العامة

لت�شبح الرخ�شة التجارية مملوكة بالكامل ل�)ايرنفا 
للتجارة العامة(

ن�سر هذا العالن على م�سوؤولية املعلن
م�سنع الربق ل�سناعة اأثاث املطابخ

اإعـــــــــالن تنازل وبيــــع
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•• اأبوظبي- الفجر

 ن���ظ���م م�����ش��ت�����ش��ف��ى ال���رح���ب���ة اأح����د 
للخدمات  اأبوظبي  �شركة  من�شاآت 
املبادرة  اأ���ش��ب��وع  »���ش��ح��ة«  ال�شحية 
ن��وع��ه��ا يف  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة الأوىل م��ن 
لطالب  املجال  لإف�شاح  امل�شت�شفى، 
مل�����دار������س واجل����ام����ع����ات واجل���ه���ات 
مبجالت  ال��ت��ع��رف  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
ال��ه��ن��د���ش��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ب�����ش��ك��ل عام 
خا�س،  ب�شكل  ال�شحي  والهند�شة 
يتعلق مبهام  ما  بكل  الوعي  ورف��ع 
ال�شحي  ال���ق���ط���اع  يف  امل���ه���ن���د����س 
افتتح  وم�������ش���وؤول���ي���ات���ه.  واج���ب���ات���ه 
الزعابي  حممد  املهند�س  املعر�س 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف 
الرميثي  عي�شى  و  »�شحة«  �شركة 
املدير التنفيذي مل�شت�شفى الرحبة. 
املدير  ال���رم���ي���ث���ي  ع��ي�����ش��ى  واأف��������اد 
الرحبة:  م�شت�شفى  يف  التنفيذي 
ت�شعى هذه املبادرة لتعريف الطلبة 
وجميع اأفراد املجتمع بالتخ�ش�شات 
الهند�شية التي ميكن لهم خو�شها 
خمتلف  يف  ال���ش��ت��دام��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الهند�شة  �شيما  ل  املهنية  املجالت 
الطالب  مت���ك���ن  ح���ي���ث  ال�����ش��ح��ي��ة 
امل���ت���واج���دي���ن م���ن ال����ش���ت���ف���ادة من 
من  املقدمة  واملعلومات  امل�شاركات 
يف  هند�شية  قاعدة  تاأ�شي�س  خ��الل 
عمر مبكرة متكنهم من التفكري يف 

املجال  واختيار  الهند�شة  تخ�ش�س 
الرميثي:  واأ���ش��اف  منه«،  املنا�شب 
الفكر  تنمية  على  امل��ع��ر���س  �شجع 
الب���ت���ك���اري وت��ط��وي��ر امل��ن��ت��ج��ات يف 
�شواء  املختلفة  الهند�شية  املجالت 
جميع  اأو  امل�شت�شفى  موظفي  ب��ني 

زوار املعر�س.
الهاملي  ج��م��ع��ة  حم���م���د  وع���ق���ب 
م�شت�شفى  يف  املن�شاآت  اإدارة  مدير 
عدد  امل�شت�شفى  »ي�����ش��م  ال��رح��ب��ة: 
ع���دد مواطنني  م��ن��ه��م  م��ه��ن��د���ش��ني 

ال�شحية  الهند�شة  تخ�ش�شات  يف 
والهند�شة  الإلكرتونية  والهند�شة 
تعد  ح��ي��ث  و...،  و...  الكهربائية 
الأ�شا�شية  امل��ه��ن  م���ن  امل��ه��ن��ة  ه���ذه 
اخلدمية  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
واملن�شاآت  ال�شحي  القطاع  ل�شيما 
م�شت�شفى  من  وكمبادرة  ال�شحية، 
ال���رح���ب���ة ل��ت�����ش��ج��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة على 
الإق���ب���ال ل��ه��ذا امل���ج���ال م���ن خالل 
�شيقة  بطريقة  للمعرفة  ب��اب  فتح 
باملهند�شني  باللتقاء  لهم  �شمحت 

والناجحة  ال��ب��ارزة  وال�شخي�شات 
للتفكري  ودفعهم  لإلهامهم  حمليا 
مهند�شني  ي��ك��ون��وا  اأن  اإم��ك��ان��ي��ة  يف 

مبتكرين هم اأي�شا.
الهيئات  م����ن  ال���ع���دي���د  ����ش���ارك���ت 
اليوم  يف  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
�شركة  م��ن��ه��م  امل���ب���ادرة  م���ن  الأول 
»اأدنوك«  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول 
ودائرة  للتوزيع  اأب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة 
اأب���وظ���ب���ي ومركز  وب��ل��دي��ة  ال��ن��ق��ل 
والفلك،  الف�شاء  لعلوم  ال�شارقة 

حيث عر�شت كل جهة ما هو جديد 
يف جمالها. 

وخ�����الل ال���ي���وم ال���ث���اين وه����و يوم 
م�شت�شفى  ا���ش��ت�����ش��اف��ت  الب���ت���ك���ار 
الفائزة  املن�شوري  علياء  الرحبة 
مب�شابقة »جينات يف الف�شاء«، التي 
للف�شاء  الإم����ارات  وك��ال��ة  نظمتها 
و�شركة  ن���ا����ش���ون���ال«  »ذا  وجم���ل���ة 
اأ�شغر  الكعبي  فاطمة  و  »بوينغ«. 
خم��رتع��ة اإم��ارات��ي��ة ح��ا���ش��ل��ة على 
»م�شابقة  مناف�شة  يف  الأول  املركز 
ال������روب������وت«، و م�����ش��ع��ل امل����رزوق����ي 
يف  دويل  حم����ك����م  و  خ����ب����ري  اأول 
اأحمد  )امليكاترونك�س( باملنطقة، و 
احل��م��ادي ال���ذي ���ش��ارك يف تقنيات 
 360 حديثة مثل ت�شوير بتقنية 
درج���ة و ن���ظ���ارات ال���واق���ع امل��ع��زز و 
مايكرو�شوفت  ونظارة  الفرتا�شي 
اخرى  ابتكارات  بجانب  هولولن�س 
من طالبات جامعة المارات والتي 
اأب���ه���رت احل�����ش��ور وج�����اءت �شمن 
خ��ط��ة امل����ب����ادرة ال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 

تنمية الفكر البتكاري. 
ك����م����ا ا�����ش����ت����م����رت خ�������الل الأي���������ام 
ال���ث���الث خ����الل اأ����ش���ب���وع امل����ب����ادرة  
م����ن  ور�����س  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة  العديد 
واجلامعات  امل��دار���س  لطلبة  عمل 
ل��ت��ع��ري��ف��ه��م مب��خ��ت��ل��ف امل�����واد التي 
املعمارية  ال��ه��ن��د���ش��ة  يف  ت�����ش��ت��خ��دم 

واللكرتونية والطبية.

•• اأبوظبي -وام:

حتتفي دولة الإمارات العربية املتحدة يف الثاين من 
ال�46 و�شط  دي�شمرب املقبل بذكرى اليوم الوطني 
الأهمية  تعك�س  كبرية  و�شعبية  ر�شمية  ا�شتعدادات 

الرمزية لذكرى قيام الحتاد. 
الب�شرية  التنمية  الإم��ارات كافة مناحي  وا�شتدعت 
5 عقود  التي عملت على تعزيزها طوال ما يناهز 
ا�شتطاعت  ا�شتثنائياً  اأمنوذجاً  م�شكلة  اليوم  لتقف 
خالله قيادتنا الر�شيدة ال�شري بخطى حثيثة نحو 
غد اأف�شل ل�شعبها ولالأمتني العربية والإ�شالمية.

وال�شيا�شي  ال��ف��ك��ري  الإم���ارات���ي  احل�����ش��ور  وارت��ق��ى 
والع�شكري وال�شعبي ليعم املنطقة عرب امل�شاهمة يف 
قيادة اجلهود الإقليمية والعاملية ملواجهة التطرف 
والإرهاب، والتعامل مع التحديات املحدقة باملنطقة 
مع  و�شراكة  التحديات  ملاهية  وا�شحة  ق��راءة  وف��ق 
الدول العربية ال�شقيقة الفاعلة. ووا�شلت الإمارات 
الإمارات  “مئوية  باإطالق  للم�شتقبل  ا�شت�شرافها 
املوؤ�شرات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�����ش��درت  فيما   ،”2071
العاملية يف جمالت التنمية، وواكب ذلك كله مرونة 
حكومية لفتة عرب عنها التعديل الوزاري الأخري، 
بت�شريعات  والقوانني  الت�شريعات  منظومة  ورف��د 
الوطني  واملجل�س  احلكومة  ب��ني  بتن�شيق  ج��دي��دة 
الحت�������ادي، اإ����ش���اف���ة اإىل ال��ع��دي��د م���ن الإجن������ازات 

والتطورات على خمتلف الأ�شعدة والقطاعات. 
والثابتة  احل��ك��ي��م��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  امل���واق���ف  و���ش��ك��ل��ت 
ال�شيادي  ودورها يف تع�شيد القرار  اإقليمياً  للدولة 
العربي وامل�شاهمة يف مواجهة حتديات املنطقة اأحد 
العوامل التي �شاهمت يف جتاوز املنطقة للعديد من 

التحديات. 
و�شهدت ال�شيا�شة اخلارجية لدولة الإمارات حتركات 
اخلليجية  دوائرها  خمتلف  على  وملمو�شة  ن�شطة 
خارجية  �شيا�شة  انتهاج  ع��رب  وال��دول��ي��ة  والعربية 
الق�شايا يف  التعامل مع خمتلف  ون�شطة يف  فاعلة 
مكانة  تعزيز  يف  اجلهود  تلك  �شاهمت  وقد  العامل، 
الدولة وتقوية �شداقاتها على امل�شتويات اخلليجية 

والعربية والدولية.
و�شيا�شتها  الإماراتية  الدبلوما�شية  جناح  وانعك�س 
الداعية اإىل النفتاح على جميع دول العامل واإقامة 
املكانة  على  ال�شرتاتيجية  وال�����ش��راك��ات  العالقات 
عامليا.  الإم���ارات���ي  ال�شفر  ج���واز  يحتلها  ب��ات  ال��ت��ي 
قوة  حيث  م��ن  العربية  ال���دول  الإم����ارات  وتت�شدر 
اجلواز وتاأتي يف املركز ال� 22 عاملياً من حيث القوة 
وت�شتهدف   ،2017 لعام  العاملي  الت�شنيف  ح�شب 
الإم��ارات��ي و�شع اجلواز  ال�شفر  ق��وة ج��واز  م��ب��ادرة 
اأق��وى خم�شة ج��وازات �شفر يف العامل  �شمن قائمة 

بحلول عام 2021.
وع��ك�����س ال��ت��غ��ي��ري ال������وزاري الأخ�����ري م���دى املرونة 
والقدرة على مواكبة التغريات ومواجهة التحديات 
ال����ع����امل، ع���رب حتديد  امل�����ش��ت��ق��ب��ل يف  وا���ش��ت�����ش��راف 
ال��ت��ي حت��اك��ي غ���د الأجيال  ال��ط��م��وح��ة  الأه�������داف 
وم�شتقبل الوطن، وت�شخري الإمكانات واملوارد لبلوغ 
ال��ري��ادة وتعلي ���ش��روح الإجن���ازات،  ك��ل قمة تر�شخ 
وتعزز مواقع الدولة وفق كافة موؤ�شرات التناف�شية 
م�شرية   2017 ع��ام  يف  الم���ارات  وتابعت  العاملية. 
ا�شت�شدار  على  وعملت  الت�شريعية  بنيتها  تطوير 
ع����دد ك��ب��ري م���ن امل��را���ش��ي��م وال���ق���وان���ني الحت���ادي���ة 
الهادفة اإىل تعزيز اأمن املجتمع و�شالمته وحتقيق 
الدولة  لأبناء  والجتماعي  القت�شادي  ال�شتقرار 
يف  والكفاءة  وال�شفافية  امل�شوؤولية  مبادئ  واإر���ش��اء 

خمتلف الأجهزة احلكومية.
وم��ن اأب���رز امل��را���ش��ي��م ال�����ش��ادرة خ��الل ع��ام 2017 
�شاأن  2017 يف  ل�شنة   5 رق��م  الحت����ادي  امل��ر���ش��وم 
الإج����راءات  يف  بعد  ع��ن  الت�����ش��ال  تقنية  ا�شتخدام 
ا�شتخدام  املخت�شة  للجهات  اأت��اح  وال��ذي  اجلزائية 
تقنية الت�شال عن بعد يف الإجراءات اجلزائية مع 
خمتلف اأطراف التقا�شي، واملر�شوم بقانون احتادي 
ب�شاأن ال�شريبة النتقائية، واملر�شوم بقانون احتادي 
بقانون  واملر�شوم  امل�شافة  القيمة  �شريبة  �شاأن  يف 
احتادي يف �شاأن اجلرائم الدولية، اإ�شافة للمر�شوم 
بقانون احتادي يف �شاأن تعديل بع�س اأحكام القانون 
الحتادي رقم 17 ل�شنة 1972 يف �شاأن اجلن�شية 

وجوازات ال�شفر.
وي��ع��ت��رب امل��ر���ش��وم ب��ق��ان��ون احت����ادي رق���م 10 ل�شنة 
الإج����راءات  ق��ان��ون  اأح��ك��ام  بع�س  بتعديل   2017
املدنية اأحد اأبرز املرا�شيم ال�شادرة يف عام 2017، 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در  كما 
القانون  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
عمال  �شاأن  يف   2017 ل�شنة   10 رق��م  الحت���ادي 

اخلدمة امل�شاعدة.
وحافظت الإمارات على ح�شورها العاملي يف جمال 
التعاي�س  ل��ت��ع��زي��ز  ج��ه��وده��ا  ووا���ش��ل��ت  ال��ت�����ش��ام��ح، 
ع���رب منظومة  وال���ك���راه���ي���ة  ال���ت���ط���رف  وحم����ارب����ة 
والعديد  الت�شامح،  وزارة  تت�شدرها  موؤ�ش�شاتية 
من  تتخذ  التي  والدينية  الفكرية  املوؤ�ش�شات  م��ن 
الإمارات مقراً لها. ويف هذا الإطار فقد اأكد معايل 
الت�شامح،  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ 
ن�شر قيم  ري��ادي يف  دور  وا�شلت لعب  الإم���ارات  اأن 
قيادة  وج��ود  بف�شل  العاملي  امل�شتوى  على  الت�شامح 
الت�شامح  قيم  تنمية  على  حري�شة  حكيمة  وطنية 

والتعاي�س وال�شالم بني اجلميع. 
للت�شامح  ا�شرتاتيجية  خطة  عن  ال���وزارة  وك�شفت 
ت��ت��خ��ذ ت��ع��ال��ي��م ال��دي��ن الإ���ش��الم��ي والن��ف��ت��اح على 
العامل منطلقاً لتعزيز اآفاق التفكري والتعاي�س مع 

الآخر.
ال��وط��ن��ي الحت���ادي  املجل�س  واك���ب  وب��رمل��ان��ي��ا، فقد 
على  م��رت��ك��زاً  ال��دول��ة،  يف  وال��ب��ن��اء  التنمية  م�شرية 
�شاحب  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي  ال�شيا�شي  التمكني  ب��رن��ام��ج 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و 
لي�شاهم   ،2005 ال��ع��ام  اهلل” يف  “حفظه  ال��دول��ة 
يف متكني ممار�شة اخت�شا�شاته الد�شتورية وتعزيز 

نهج ال�شورى وم�شاركة املواطنني يف �شنع القرار.
وجن���ح���ت الإم���������ارات يف ت���ق���دمي من�����وذج خ���ا����س يف 
بالوعي واحلر�س عملية  املمار�شة الربملانية يت�شم 
ذلك  وب���رز  املجل�س،  �شالحيات  تعزيز  يف  ال��ت��درج 
ب�شكل وا�شح يف برنامج التمكني الذي ا�شتمل على 
م�شاركة  وت��ع��زي��ز  املجل�س،  اأع�����ش��اء  ن�شف  ان��ت��خ��اب 
لع�شوية  انتخابات  وتنظيم  وناخبة،  ع�شوة  امل��راأة 

املجل�س، وزيادة اأعداد الهيئات النتخابية. 
و�شاهم املجل�س على مدى اأكرث من اأربعة عقود من 
الد�شتورية يف تطوير  خالل ممار�شة اخت�شا�شاته 
القطاعات  جميع  طالت  التي  الت�شريعية  املنظومة 
الق�شايا  خمتلف  مناق�شة  خالل  التو�شيات  وتبنى 

الوطنية.
وانعكا�شا ملبداأ اأ�شيل اعتمده الإمارات منذ تاأ�شي�شها 
وعملت  الإن�����ش��ان  يف  ا�شتثمارها  ال��دول��ة  ..ت��وا���ش��ل 

ال���دول���ة ع��ل��ى رع��اي��ة اأط���ف���ال وت���اأم���ني ك��ل م��ا يلزم 
واخلطط  القوانني  عرب  اأجيالها  م�شتقبل  لتاأمني 
والربامج. وتنطلق الإمارات باأبنائها نحو م�شتقبل 
اأطفال  تاأهيل  اأق��رب ما يكون للمثالية يعتمد على 
الإم�������ارات ح��ت��ى ي��ك��ون��وا ق����ادة امل�����ش��ت��ق��ب��ل وحاملي 

م�شاعل التقدم والبناء.
وتوفر القوانني املرتبطة بالطفل وعلى راأ�شها قانون 
برعايته  املعنية  القانونية  وامل����واد  الطفل  حماية 
املرحلة  يف  التعليم  واإلزامية  والأم��وم��ة،  الطفولة 
البتدائية وجمانيته يف جميع املراحل، ف�شاًل عن 
�شمانات  املجتمع  اأف���راد  جلميع  ال�شحية  الرعاية 
الت�شريعات  وت�����ش��م��ل  الإم������ارات.  لأط���ف���ال  را���ش��خ��ة 
والقوانني الأحداث واأ�شحاب الهمم ودور احل�شانة 
وجم���ه���ويل ال��ن�����ش��ب ..ف��ي��م��ا ت��ع��م��ل الإم�������ارات على 
ال��ع��دي��د من  ���ش��رف م�����ش��اع��دات م��ال��ي��ة للطفل يف 
تلك احلالت حتى بلوغه الثامنة ع�شرة من عمره 
التعليم.  يف  م�شتمراً  دام  م��ا  ل��ه  �شرفها  وي�شتمر 
ويعترب تاأ�شي�س املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
اأحد اأبرز اإجنازات الدولة يف هذا ال�شاأن، كما اأ�ش�شت 
ونفذت  الطفل  حلماية  عليا  جلنة  الداخلية  وزارة 
اإطارها العديد من املبادرات وامل�شروعات بهدف  يف 
على  والعمل  املخاطر  م��ن  الأط��ف��ال  حماية  تعزيز 
بتوفري  الكفيلة  وامل��ب��ادرات  احللول  ومتابعة  اإيجاد 
عرب  الأط��ف��ال  جرائم  ومراقبة  لالأطفال  احلماية 
بالأطفال  والتغرير  كال�شتدراج  الإن��رتن��ت  �شبكة 

ومراقبة الإ�شاءات حماولت ال�شتغالل.
وتابعت املراأة الإماراتية خالل العام 2017 م�شرية 
الإجنازات التي عززت مكانتها يف املجتمع ومكنتها 
الأ�شرة  وب��ن��اء  وال��ع��م��ل  التعليم  الن��خ��راط يف  م��ن 

وخدمة املجتمع لت�شبح �شريكاً فاعاًل يف التنمية.
امل��راأة يف الإمارات  ب��اأدوار  وحتظى م�شرية النهو�س 
باهتمام ر�شمي وفق توجيهات كرمية �شمو ال�شيخة 
العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة 
اإميانا  وذل���ك  الأ���ش��ري��ة  التنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  الأع���ل���ى 
جهود  يف  ودوره��ن  الوطن  بنات  م�شاهمات  باأهمية 
التنمية ونه�شة البالد وتقديرا وتكرميا ملا قدمنه 

لدعم م�شرية الدولة داخل الوطن وخارجه.
للتوازن  الإم����ارات  اأط��ل��ق جمل�س   2017 ع��ام  ويف 
اجلن�شني..  ب���ني  ال���ت���وازن  “دليل  اجل��ن�����ش��ني  ب���ني 
العربية  الإم����ارات  يف  للموؤ�ش�شات  عملية  خ��ط��وات 
املتحدة” كاأول دليل من نوعه على م�شتوى العامل 
لدعم التوازن بني اجلن�شني يف بيئة العمل وكمرجع 
القطاعني  ���ش��م��ن  ال����دول����ة  مل���وؤ����ش�������ش���ات  حم������وري 
ال��ف��ج��وة بني  ال��ع��ام واخل��ا���س على ط��ري��ق تقلي�س 

اجلن�شني.
اأغلب معايري  ومت�شي الإم��ارات يف �شيطرتها على 
التناف�شية العاملية مبا ين�شجم مع اأجندتها الوطنية 

التي متثلت يف “روؤية الإمارات 2021«.
واملركز  الأول عربياً  املركز  الإم��ارات  دولة  وحققت 
ال� 17 عاملياً يف موؤ�شر التناف�شية العاملية 2017-
2018، حيث تقدمت باملعدل النقطي لأداء دولة 
الإمارات من 5.26 نقطة يف العام املا�شي اإىل 5.3 

نقطة للعام اجلاري.
وح�شلت الإمارات يف تقرير هذا العام على مراتب 
الع�شرة  املراكز  �شمن  اإدراجها  يف  تبلورت  متقدمة 

الأوىل ع��امل��ي��اً يف ث��الث��ة م��ن امل��ح��اور الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف 
التقرير حيث جاءت يف املركز ال�13 يف حمور كفاءة 
البنية  ال�شلع، ويف اخلام�س عاملياً يف حموري  �شوق 

التحتية وحمور املوؤ�ش�شات.
موؤ�شر  يف  عاملياً  الأول  امل��رك��ز  يف  الإم����ارات  وج���اءت 
والثاين عاملياً يف كل  الإنفاق احلكومي،  الكفاءة يف 
قلة عبء  وموؤ�شر  بالقيادة  ال�شعب  ثقة  موؤ�شر  من 

الإجراءات احلكومية.
الأول  املركز  التحتية حازت على  البنية  ويف حمور 
ع��امل��ي��اً يف ج���ودة ال��ط��رق وال��ث��ال��ث يف ج���ودة البنية 
التحتية للمطارات وو�شائل النقل اجلوي، والثالث 
 100 ل��ك��ل  امل��ح��م��ول  ال��ه��ات��ف  ا���ش��رتاك��ات  يف ن�شبة 
م�شتخدم يف حني حلت رابعاً عاملياً يف كل من موؤ�شر 
التحتية  البنية  وج��ودة  ككل  التحتية  البنية  ج��ودة 
الطريان  مقاعد  ع��دد  وموؤ�شر  البحرية،  للموانئ 

املتاحة لكل مليون م�شافر يف الأ�شبوع.
وحققت الإمارات العديد من املراتب الأوىل يف كل 
العمل  �شوق  وكفاءة  ال�شلع  �شوق  كفاءة  حم��ور  من 
والبيئة القت�شادية حيث جاءت الإمارات يف املركز 
الأول عاملياً يف كل من موؤ�شر قلة تاأثري ال�شرائب 
عاملياً  وال��ث��اين  الت�شخم  تاأثري  وقلة  ال�شتثمار  يف 
ال��دول��ة على ا�شتقطاب  يف ك��ل م��ن م��وؤ���ش��ر م��ق��درة 
ال���دول���ة ع��ل��ى ا�شتبقاء  ال��ع��امل��ي��ة وم���ق���درة  امل���ه���ارات 
املهارات العاملية والثالث عاملياً يف موؤ�شر قلة تاأثري 

ال�شرائب يف �شوق العمل.
موؤ�شر  يف  ع��امل��ي��اً  الأول  امل��رك��ز  الإم������ارات  وح��ق��ق��ت 
والثاين  احلديثة  التقنيات  على  احلكومي  الإنفاق 
بخدمات  ال���ه���وات���ف  ا�����ش����رتاك����ات  ع�����دد  يف  ع���امل���ي���اً 
يف  عاملياً  والثالث  العري�س  النطاق  ذات  الإن��رتن��ت 
املتخ�ش�شة  التجارية  املناطق  توفر  موؤ�شر  من  كل 
وتوافر العلماء واملهند�شني والرابع عاملياً يف موؤ�شر 
اإىل  التكنولوجيا  ونقل  املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار 

الدولة.
ويف ال�شياق ذاته ت�شدرت اأبوظبي املركز الأول عاملياً 
 333 على  ب��ذل��ك  متقدمة  اأم���ان���اً،  مدينة  ك��اأك��رث 
موقع  اأ���ش��دره  تقرير  ح�شب  ال��ع��امل،  ح��ول  مدينة 
“نومبيو” الأمريكي املتخ�ش�س يف ر�شد تفا�شيل 

املعي�شة يف اأغلب بلدان العامل.
ثانية  وحلت  العربية  املنطقة  الإم���ارات  وت�شدرت 
ك��اأك��رث ال����دول ���ش��الم��ة واأم���ان���ا يف ال��ع��امل بح�شب 
تقرير اأ�شدره املنتدى القت�شادي العاملي منت�شف 
العام اجلاري. و�شهد العام 2017 اإطالق “مئوية 
الإمارات 2071” التي ت�شّكل برنامج عمل حكومياً 
وطنية  ا�شرتاتيجية  و�شع  يت�شمن  الأم���د  طويل 
و�شمان  ال��ن��اع��م��ة  وق��وت��ه��ا  ال��دول��ة  �شمعة  لتعزيز 
بعيداً  لالإيرادات احلكومية  متنوعة  وجود م�شادر 
عن النفط ..اإ�شافة اإىل ال�شتثمار يف التعليم الذي 
يركز على التكنولوجيا املتقدمة وبناء منظومة قيم 
اأخالقية اإماراتية يف اأجيال امل�شتقبل ورفع م�شتوى 
التما�شك  وتعزيز  الوطني  القت�شاد  يف  الإنتاجية 

املجتمعي.
اإىل  واأه��داف��ه��ا،  روؤيتها  خ��الل  م��ن  املئوية،  وت�شعى 
الإم�����ارات  ���ش��ب��اب  الأوىل يف  ب��ال��درج��ة  ال���ش��ت��ث��م��ار 
وال��ع��م��ل ك��ي ت��ك��ون دول���ة الإم�����ارات اأف�����ش��ل دول���ة يف 
ا�شرتاتيجية  �شمن  وذل��ك  تقدماً  واأك��رثه��ا  العامل 
وامل�شتهدفات  ال��ن��ت��ائ��ج  حتقيق  ي��ت��م  بحيث  �شاملة 

بحلول الذكرى املئوية لقيام دولة الإمارات العربية 
املتحدة يف عام 2017.

الإم�������ارات  “ا�شرتاتيجية  ع���ن  الإع�������الن  و���ش��ك��ل 
التي  الح����داث  اأب����رز  ال�شطناعي” اأح���د  ل��ل��ذك��اء 
تعترب  حيث   2017 ع��ام  خ��الل  ال��دول��ة  �شهدتها 
مئوية  �شمن  �شخم  م�����ش��روع  اأول  ال�شرتاتيجية 
الإم��ارات 2071 الذي ميثل املوجة اجلديدة بعد 
اخلدمات  عليها  �شتعتمد  بحيث  الذكية  احلكومة 

والقطاعات والبنية التحتية امل�شتقبلية يف الدولة.
عدة  حيوية  ق��ط��اع��ات  ال�شرتاتيجية  وت�شتهدف 
والف�شاء  وال�شحة  النقل  ق��ط��اع  منها  ال��دول��ة  يف 
والتكنولوجيا  امل��ي��اه  وقطاعات  املتجددة  والطاقة 

والبيئة.
وت���ويل دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اهتماما 
�شواء  اأ�شكالها  مبختلف  وال��ف��ن��ون  للثقافة  ك��ب��ريا 
اأو  املحلية  الثقافية  الفعاليات  اإق��ام��ة  خ��الل  م��ن 
اأو فيما يتعلق  جذب وا�شت�شافة الن�شاطات العاملية 
الدولة  لت�شبح  ال��ط��م��وح��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ب��امل�����ش��اري��ع 

مق�شدا عامليا لطالبي الثقافة وال�شياحة املعرفية.
اأبوظبي  ال��ل��وف��ر  متحف  اف��ت��ت��ح   2017 ع���ام  ويف 
والذي �شكل احلدث الثقايف الأبرز على ال�شعيدين 
املحلي والعاملي كونه يعد الأول من نوعه يف العامل 
النادرة  واحل�شارية  التاريخية  مبقتنياته  العربي 

وبهند�شته املعمارية الفريدة.
ويربط املتحف يف م�شهد ثقايف وفني فريد وللمرة 
احل�شارية  ب��ج��ذوره��ا  ال��ع��رب��ي��ة  منطقتنا  الأوىل 
ال��ع��ري��ق��ة وال��ع��م��ي��ق��ة ع��م��ق ال��ت��اري��خ ب��ع��امل الفنون 
تاريخها  م����ن  ي���ح���وي���ه  مب����ا  ال���غ���رب���ي���ة  وال���ث���ق���اف���ة 
اإبداعية  روؤي���ة  اأج��م��ع  ال��ع��امل  ..وي��ل��ه��م  وح�شارتها 
اأبهى  يف  وال��رق��ي  واملحبة  الت�شامح  معاين  جمعت 
�شورها. وهذا العام �شجلت فعاليات الدورة ال� 36 
اأقيم  ال���ذي  للكتاب  ال���دويل  ال�شارقة  معر�س  م��ن 
بلغ  زواره  ع��دد  يف  جديدا  رقما  ال�شارقة  اإك�شبو  يف 
من  اأك���رث  حل�شور  ت��واف��دوا  زائ���ر  مليون   2.38

مدار 11 يوما. على  فعالية   2600
بدوره ا�شتقطب معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب يف 
دورته ال�27 اأكرث من 300 األف زائر من جمهور 
الفئات  كافة  والثقافة من  والأدب  وال�شعر  القراءة 
�شهدت  اأي����ام  �شبعة  م����دار  ع��ل��ى  وذل����ك  ال��ع��م��ري��ة.. 
65 دولة.  1،320 عار�شا من  اأك��رث من  م�شاركة 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  افتتح  ال�شارقة  ويف 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم ال�شارقة “مبنى هيئة ال�شارقة للكتاب ومدينة 
ال�شارقة للن�شر” التي تعد اأول منطقة حرة للن�شر 
يف العامل. و�شهد ال�شهر الوطني للقراءة هذا العام 
خمتلف  تغطي  قرائية  فعالية   1000 من  اأك��رث 
66 ج��ه��ة احتادية  م���ن  اأك����رث  ن��ظ��م��ت��ه��ا  امل���ج���الت 
الدولة.  يف  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وحملية 
ال��وط��ن��ي ع��ل��ى من���وه املتوازن  وح���اف���ظ الق��ت�����ش��اد 
خالل عام 2017 على الرغم من كرثة التحديات 
م�شرف  توقع  حيث  عامليا،  القت�شادية  واملتغريات 
المارات املركزي ان ي�شهد الناجت املحلي الإجمايل 

.2017 عام  غري النفطي منوا بن�شبة 3،1% 
املالية  لل�شنة  الحت���ادي���ة  امل��ي��زان��ي��ة  ن��ف��ق��ات  وب��ل��غ��ت 
درهم  م��ل��ي��ون  و759  م��ل��ي��ارا   49 ن��ح��و   2017
للميزانية  الإ���ش��ايف  الع��ت��م��اد  احت�شاب  بعد  وذل��ك 

4 ل�شنة  ال��ذي �شدر مبر�شوم بقانون احت��ادي رقم 
.2017

وحظيت القطاعات ذات العالقة املبا�شرة باملواطنني 
 2017 ميزانية  يف  الأك��رب  بالن�شيب  وخدماتهم 
مبخ�ش�شات تزيد على ن�شف امليزانية 51،7 باملئة 
مليار   25.2 ق���دره  امل��ي��زان��ي��ة مببلغ  اج��م��ايل  م��ن 

درهم.
المارات  دول��ة  يف  كبرية  باأهمية  التعليم  ويحظى 
الأوىل وحمط  ال��وط��ن��ي��ة  الأول����وي����ة  ج��ع��ل��ت��ه  ال��ت��ي 
الر�شيدة  القيادة  وتوا�شل  الهتمام،  ومثار  الدعم 
دعمه ومتويله والجتاه به يف منحى التعليم التقني 

الذي يوظف التكنولوجيا يف التعليم.
و�شكل اإعالن توحيد النظام التعليمي على م�شتوى 
 -  2017 الدرا�شي  للعام  ا�شتثنائية  بداية  الدولة 
للعمليات  والتعليم  الرتبية  وزارة  بقيادة   2018
منوذج  لتعميم  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  امل��در���ش��ي��ة 
التي  الدولة  م�شتوى  على  الإماراتية”  “املدر�شة 
للتعليم مبناهجها  رائ��د  تقدمي من��وذج  اإىل  تهدف 

ومهارات طالبها وم�شاراتها واأ�شاليب تقييمها.
ال�شتثمار  م�شاعفة  الوطنية  الأجندة  وت�شتهدف 
بريا�س  اللتحاق  لتعزيز  املقبلة  ال�شنوات  خ��الل 
�شمن  ال��دول��ة  طلبة  و���ش��ع  اإىل  وتتطلع  الأط��ف��ال 
املعرفة  تقييم  اخ��ت��ب��ارات  يف  ال��ع��امل  طلبة  اأف�����ش��ل 
واللغة  والعلوم  والريا�شيات  ال��ق��راءة  يف  وامل��ه��ارات 
املرحلة  التخرج من  اإىل رفع ن�شب  اإ�شافة  العربية 
املواطنني  اأع������داد  وزي������ادة  واجل���ام���ع���ات  ال��ث��ان��وي��ة 
يتوافق  مبا  والدكتوراه  املاج�شتري  على  احلا�شلني 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  ���ش��ي��ا���ش��ات  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع 
باملوؤ�ش�شات  الرت���ق���اء  اإىل  تطمح  ك��م��ا  والب��ت��ك��ار.. 
التعليمية باأن تكون جميع املدار�س متميزة بقيادات 
ومعلمني ذوي جودة عالية مع رفع ن�شبة الربامج 

الأكادميية املعتمدة دولياً يف جامعات الدولة.
وتعترب م�شاريع البنية التحتية يف الإمارات املفتاح 
وم�شتدام  وم��زده��ر  ق��وي  اقت�شاد  لبناء  الأ���ش��ا���ش��ي 
ومندمج بالقت�شاد الإقليمي والعاملي ..اإىل جانب 
منو  اإليها  ا�شتند  ال��ت��ي  الأ�شا�شية  ال��ق��اع��دة  كونها 
بلغه يف  ال��ذي  امل�شتوى  اإىل  الدولة  اقت�شاد  وتطور 

الوقت احلا�شر.
واعتمدت وزارة تطوير البنية التحتية 76 م�شروعاً 
ل���ل���وزارات الحتادية  ل��ل��ط��رق وامل��ب��اين احل��ك��وم��ي��ة 
وال�شيانة والإ�شافات �شمن الربنامج ال�شتثماري 
بتكلفة   2021 املقبلة  اخلم�شية  للخطة  ل��ل��وزارة 
اإجمالية ت�شل اإىل 12 ملياراً و850 مليون درهم. 
وت�����ش��ل ق��ي��م��ة م�����ش��اري��ع ال��ط��رق امل��ع��ت��م��دة للخطة 
درهم،  مليون  و700  مليارات  اخلم�شية املقبلة 4 
فيما تبلغ قيمة اأعمال ال�شيانة للمباين احلكومية 
واإ�شافاتها وكذلك �شيانة واإ�شافات الطرق ف�شاًل 
4 مليارات  وال��ط��رق  امل��ب��اين  درا���ش��ات م�شاريع  ع��ن 
قيمة  ت�شل  فيما   .. تقريباً  دره���م  مليون  و400 
 3 الحت��ادي��ة  ل��ل��وزارات  احلكومية  املباين  م�شاريع 

مليارات و750 مليون درهم.
ت��ن��ف��ي��ذ مبادرات  ب���دوره���ا اع��ت��م��دت جل��ن��ة م��ت��اب��ع��ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة ع����دداً ك��ب��رياً من 
النه�شة  م�شرية  تدعم  التي  التنموية  امل�شروعات 

ال�شاملة يف خمتلف مناطق الدولة.
و�شهدت جميع اإمارات الدولة خا�شة اأبوظبي ودبي 
املليارات  بع�شرات  �شخمة  اإمنائية  م�شاريع  تنفيذ 
اأ�شهمت جميعها يف حت�شن م�شتوى جودة اخلدمات 
فر�س  م���ن  الآلف  وخ��ل��ق��ت  ل��ل��ج��م��ه��ور  امل���ق���دم���ة 

العمل.

الإمارات حتتفل بـ 46 عاما من البناء والتنمية

•• دو�صنبه-وام: 

التقى �شعادة الدكتور حممد اأحمد بن �شلطان اجلابر 
�شفري الدولة غري املقيم لدى جمهورية طاجيك�شتان 
معايل كوربانزودا نور علي رئي�س جلنوب ال�شتثمارات 
طاجيك�شتان.   جمهورية  يف  ال��دول��ة  ممتلكات  واإدارة 
ت��ن��اول ال��ل��ق��اء �شبل ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات بني 
م�شتويات  اإىل  ودفعها  امل��ج��الت  خمتلف  يف  البلدين 
اأعلى و اأوجه التعاون امل�شرتك يف جمال ال�شتثمارات.  
الدورة  اأهمية  اإىل  نورعلي  كوربانزودا  معايل  واأ�شار 

التي  البلدين  بني  للتعاون  امل�شرتكة  للجنة  الثالثة 
القادم  دي�شمرب  �شهر  يف  الإم�����ارات  دول���ة  يف  �شتعقد 
التعاون  عالقات  لتعزيز  قوية  دفعة  �شتعطي  والتي 
اأكد  امل��ج��الت.  وم��ن جانبه  البلدين يف خمتلف  بني 
���ش��ع��ادة ال�����ش��ف��ري ح��ر���س ق��ي��ادة دول���ة الإم������ارات على 
تطوير التعاون مع جمهورية طاجيك�شتان يف جمال 
ال��ت��ج��ارة والق��ت�����ش��اد وج���ذب ال���ش��ت��ث��م��ارات املتبادلة 
معربا  امل�شرتك  الهتمام  ذات  املجالت  من  وغريها 
عن ا�شتعداده لبذل جهوده لتنمية العالقات القائمة 

بني البلدين.

�شفري الدولة يلتقي رئي�س جلنة 
•• دبي-وام:ال�شتثمارات يف طاجيك�شتان

للطعام” وذلك  الإم���ارات  “بنك  مبادرة  تنفيذ  لتعاونها يف  بيت اخلري  دبي جمعية  بلدية  كرمت 
التجاري  الغذاء يف دورت��ه احلادية ع�شرة مبركز دبي  العاملي ل�شالمة  �شمن فعاليات موؤمتر دبي 
�شعيد مبارك  اإىل  التكرمي  بلدية دبي درع  نا�شر لوتاه مدير عام  املهند�س ح�شني  العاملي.  و�شلم 

املزروعي نائب مدير عام اجلمعية بح�شور اأع�شاء جمل�س اأمناء بنك الإمارات للطعام.
واأعرب املزروعي عن �شكره لبلدية دبي على حر�شها على تعزيز مبداأ التعاون مع املوؤ�ش�شات اخلريية 

والرعاة اخلرييني على م�شتوى اإمارة دبي يف جمال احلفاظ على النعمة من الهدر والإتالف.
واأ�شاف اأنه من واجب اجلمعية كموؤ�ش�شة خريية اأن ت�شارك يف املبادرات الوطنية يف عام اخلري والتي 
تهدف ل�شد حاجة الفقراء واملحتاجني �شواء داخل اأو خارج الدولة ..معربا عن �شروره بالتعاون مع 
الطعام  واإطعام  ال�شالم  اإف�شاء  بلدية دبي لرت�شيخ ثقافة اخلري والعطاء يف املجتمع وامل�شاركة يف 

�شمن اإطار موؤ�ش�شي م�شتدام.

بلدية دبي تكرم »بيت اخلري« مل�شاركتها يف مبادرة »بنك الإمارات للطعام«

مبادرة هند�سية هى الأوىل

م�شت�شفى الرحبة ينظم اأ�شبوعا تعريفيا لطلبة املدار�س واجلامعات
ملتقى عجمان للموارد الب�شرية يطلق 

مبادرة »فريق ال�شعادة«
••عجمان -وام:

ملتقى  ام�����س  بعجمان  امل��رك��زي��ة  الب�شرية  امل����وارد  نظمت 
بيئة  “نحو  ع��ن��وان  حت��ت  الب�شرية”  ل��ل��م��وارد  “عجمان 
واأق�شام  اإدارات  ممثلي  وح�شور  مب�شاركة  �شعيدة”  عمل 
امل��وارد الب�شرية يف اجلهات احلكومية يف الإم��ارة وذلك يف 

فندق عجمان �شراي.
ال�����ش��وي��دي مدير  ب��ن ج���ربان  را���ش��د عبدالرحمن  واأط��ل��ق 
عام املوارد الب�شرية املركزية خالل امللتقى مبادرة “فريق 
ال�شعادة  م��ف��اه��ي��م  ت��ر���ش��ي��خ  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال�شعادة” 
خالل  م��ن  تفاعلية  ع��م��ل  بيئة  يف  وال��ت��م��ي��ز  والإي��ج��اب��ي��ة 
منهجية وا�شحة وتطوير اآليات وقنوات توا�شل فعالة مع 
اإىل جانب تعزيز دور املوظف  موظفي اجلهات احلكومية 
وتفاعله الإيجابي مع بيئة عمله مما ي�شاهم يف اإيجاد بيئة 

عمل جاذبة وحمفزة ومثالية ملوظفي احلكومة.
وقال يف كلمة الفتتاح اإن ملتقى عجمان للموارد الب�شرية 
يعد فر�شة مثالية لالإلتقاء والتوا�شل بني ممثلي اإدارات 
الب�شرية يف حكومة عجمان موؤكدا حر�س  امل��وارد  واأق�شام 
املوارد الب�شرية املركزية على ا�شتثمار راأ�س املال الب�شري يف 
اإىل حكومة  امل�شاركة والب��داع والتمكني و�شول  اإطار من 

متميزة.
ون����وه ب��اه��ت��م��ام ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب��ن را�شد 
النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان و�شمو ال�شيخ 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان الكبري بالكوادر 
الوطنية وبتنمية مهارات املوظفني ومتكينهم لتاأدية املهام 
وي�شاهم يف  امل�شتقبلية  التطلعات  يخدم  عالية مبا  بكفاءة 

حتقيق روؤية الإمارة التي ترتكز على بناء جمتمع �شعيد.
واأ�شاف اإن حكومة دولة الإمارات ت�شعى دائما اإىل تر�شيخ 
الر�شيدة  قيادتنا  اأول���ت  فقد  والإيجابية  ال�شعادة  ثقافة 
اإه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا ب��ت��وف��ري ال�����ش��ع��ادة وال��رف��اه��ي��ة ل��ك��ل اأف���راد 
املجتمع.. داعيا م�شوؤويل املوارد الب�شرية يف حكومة عجمان 

اإىل اإىل ت�شافر جهودهم لتحقيق اأعلى معايري الإيجابية 
تعزز  وم�شاريع  مبادرات  وتفعيل  العمل  بيئة  يف  وال�شعادة 
ثقافة العمل الإيجابي وامل�شاهمة يف رفع م�شتويات الر�شا 

الوظيفي والولء املوؤ�ش�شي.
ال�شعادة  ه���ي  رئ��ي�����ش��ي��ة  ث���الث���ة حم�����اور  امل��ل��ت��ق��ى  وت����ن����اول 
اإدارة  مدير  اأهلي  علي  قدمها  العمل  بيئة  يف  والإيجابية 
والإيجابية  لل�شعادة  التنفيذي  والرئي�س  الب�شرية  امل��وارد 
اإىل  تطرق  ال��ذي  الب�شرية  للموارد  الإحت��ادي��ة  الهيئة  يف 
مفاهيم و موؤ�شرات ال�شعادة يف العمل واأثر ذلك على بيئة 

العمل.
واو�شح عوامل جناح مبادرات وبرامج ال�شعادة والإيجابية 
املتمثلة يف دور اجلهة من خالل فهم احتياجات املوظفني 
برامج  فاعلية  م��دى  وق��ي��ا���س  وت�شميم  لها  وال�شتجابة 

الرفاه الوظيفي املقدمة للموظفني.
وحتدث فادي �شماط مدير اإدارة املوارد الب�شرية يف �شركة 
اأومينكم ميديا قروب عن دور املوارد الب�شرية يف خلق بيئة 
اإدارة  كمدير  واجهها  التي  التحديات  وع��ن  �شعيدة  عمل 
املوارد الب�شرية وكيفية تخطي هذه التحديات م�شتعر�شا 

اأمثلة عن اأف�شل ممار�شات املوارد الب�شرية.
زعرتي  مها  حتدثت  الم���ارات  ان��ب��اء  لوكالة  ت�شريح  ويف 
» عن   great place to work  « �شركة  ع��ام  مدير 
م�شاهمة ال�شركة يف اإيجاد بيئة عمل �شعيدة يف القطاعات 

احلكومية واخلا�شة يف الدولة التي عملت فيها.
�شبع  منذ  الم���ارات  دول��ة  يف  متواجدة  ال�شركة  ان  وقالت 
�شنوات م��وؤك��دة ان دول��ة الم���ارات م��ن اأوائ���ل ال���دول التي 
راأ�س  على  ت��اأت��ي  التي  املجتمع  يف  ال�شعادة  تطبيق  ت�شعى 
اأولويات اجندت القيادة الر�شيدة والدليل هو تعني وزيرة 
لل�شعادة جلعل دور املوارد اأكرب �شمولية يف حتقيق ال�شعادة 

للموظفني واملجتمع.
واأكدت زعرتي ان ال�شعادة حلقه متوا�شلة تبداأ من املنزل 

اىل العمل اىل املجتمع.
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•• دبي-الفجر:

ا�شتقبل عبدالعزيز عبداهلل رئي�س 
ال�شوؤون  اإدارة  يف  اخل��زي��ن��ة  ق�����ش��م 
امل��ال��ي��ة والإداري�����ة يف حم��اك��م دبي، 
وف����داً م��ن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف دبي 
يف  العمل  اج���راءات  على  لالطالع 
ق�شم اخلزينة باإدارة ال�شوؤون املالية 
والإداري����ة، وذل��ك يف اإط��ار التعاون 
واملوؤ�ش�شات  املحاكم  ب��ني  امل�شرتك 
واملحلية  والحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ي��ة 
اأن   ، عبدالعزيز  واأ���ش��ار  ب��ال��دول��ة. 
ال����زي����ارة ج�����اءت ل���ت���ب���ادل الأف���ك���ار 
وال�������ت�������ج�������ارب وامل������م������ار�������ش������ات يف 
اخلدمات  ر����ش���وم  ت��ط��ب��ي��ق  جم����ال 
ا�شتعرا�س  مت  حيث  والإج�����راءات، 
اخلزينة،  ق�����ش��م  وم����ه����ام  اأع����م����ال 
�شا�شة  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  وخ�����ط�����وات 
التح�شيل.   و���ش��اب��ط  التح�شيل، 
عر�س  مت  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  واأ�����ش����اف 

اخلزينة  ق�����ش��م  م����ب����ادرات  و����ش���رح 
تعنى  التي  اإل��ي��ك«  »ن�شل  كمبادرة 
للم�شتفيدين  ال�شيكات  بتو�شيل 
الحتياجات  وذوي  ال�شن  كبار  من 
اخل����ا�����ش����ة واأ������ش�����ح�����اب ال����ظ����روف 
اخلا�شة ومن لي�س لديهم ح�شابات 
بنكية. بالإ�شافة اإىل مبادرة »نحن 

مب�شاعدة  تخت�س  ال��ت��ي  ن�����ش��اع��د« 
حيث  فراغهم  اأوق���ات  يف  املوظفني 
تهدف اإىل بث روح العمل اجلماعي 
لبع�شهم.  امل���وظ���ف���ني  وم�������ش���ان���دة 
وم�����ب�����ادرة »ال���ت���ح�������ش���ي���ل و����ش���رف 
اأكرث  مع  للتعامل  التاأمني  �شيكات 
عبارة عن حتويل  وه��ي  من جهة« 

النفقة  و�شيكات  التاأمينات  �شيكات 
اإىل ح�شاب العمالء مبا�شرة كما مت 
التعاون مع �شركات خارجية مثل: 
وبنك  الإ�شالمية،  واأف���اق  ت�شهيل، 
ل�شهولة  ال��وط��ن��ي  دب���ي  الم������ارات 
ال��ت��ح�����ش��ي��ل وت��خ��ف��ي�����س الأي������دي 

العاملة  يف املحاكم.

حماكم  من  الجتماع  ح�شر  حيث 
دبي كاًل من : عبدالعزيز عبداهلل 
رئي�س ق�شم اخلزينة، وحممد املال 
واملتابعة،  التح�شيل  �شعبة  رئي�س 
�شعبة  رئ���ي�������س  اجل�������ش���م���ي  وب�������در 
�شابط  الأحمد  وحنان  املدفوعات، 
حما�شب  البلو�شي  ومها  حت�شيل، 
حما�شب،  ال��دي�����ش��ي   ورو���ش��ه  اأول، 
تنفيذي.  �شكرتري  احللو  وعائ�شة 
وم�����ن ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة يف دب����ي، 
ي��و���ش��ف اأح��م��د ب��ن غ��ل��ي��ظ��ة  مدير 
والإداري�����ة،  امل��ال��ي��ة  ال�����ش��وؤون  اإدارة 
اإدارة  م��دي��ر  امل���ري  ���ش��امل  و�شم�شة 
املوؤ�ش�شي،  والتميز  ال�شرتاتيجية 
وف��اط��م��ة اأح��م��د ب��ن ح��ي��در القائم 
باأعمال مدير اإدارة تقنية املعلومات، 
واأحمد حممد �شريف رئي�س ق�شم 
بو  وع��ب��داهلل  باملتعاملني،  العناية 
ال�شرتاتيجي�������ة  اإدارة  م��ن  غنيم 

والتميز املوؤ�ش�شي.

•• اأبوظبي- الفجر

الواعدين  ال��ك��ت��اب  م��ن  �شبعة  ب��ا���ش��ر 
اأيام  ل�شبعة  ت�شتمر  اأم�س ور�شة عمل 
العمانية  والناقدة  الروائية  باإ�شراف 
ال�شعودي  والروائي  احلارثي  جوخة 
2017 حممد  عام  باجلائزة  الفائز 
للور�شة  ام��ت��داد  وه��ي  ع��ل��وان،  ح�شن 
“اجلائزة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����ش��ن��وي��ة 
العاملية للرواية العربية” يف الإمارات 
وال���ت���ي جت��م��ع ك��ّت��اب��ا م��وه��وب��ني من 
فر�شة  لهم  وت��وف��ر  العربية،  ال��ب��الد 
باإ�شراف  الكتابية  مهاراتهم  ل�شقل 
�شبق  وال����ذي����ن  ك����ّت����اب خم�����ش��رم��ني 
للرواية  العاملية  باجلائزة  ف��ازوا  واأن 
اإىل  اأع��م��ال��ه��م  و���ش��ل��ت  اأو  ال��ع��رب��ي��ة 

مراحلها الأخرية. 
ال�شبعة  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  اأم����ا 
نظرا لمتالكهم  تر�شيحهم  فقد مت 
مهارات اإبداعية لفته وواعدة. ياأتي 
امل�شاركني من عمان بينما  اأربعة من 
دول  ث��الث  اإىل  الكتاب  بقية  ينتمي 
وتون�س،  م�شر،  املغرب،  هي  خمتلفة 
وت�����رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 28 و 42 

�شنة. 
الكتَّاب  اإعطاء  “الندوة” اإىل  تهدف 
فر�شة متكنهم من العمل على كتابة 
اأو  اأو ق�ش�شية جديدة  اأعمال روائية 
تطوير اأعمالهم التي مل يتم ن�شرها 
بعد. �شيقوم امل�شاركون بالتناق�س فيما 
بينهم، ونقد اأعمالهم ب�شكل متبادل، 

الق�شايا  بع�س  مناق�شة  ج��ان��ب  اإىل 
الأدب��ي��ة الأو���ش��ع. الأع��م��ال اجلديدة 
�شُتن�شر  »ال��ن��دوة«  خ��الل  ُتكتب  التي 
اجلائزة  العربية على موقعي  باللغة 
والنادي الثقايف يف وقت لحق.  يذكر 
يف  ال�شابقني  امل�شاركني  من  ع��ددا  اأن 
ندوة الإمارات قد و�شلوا اإىل القائمة 
الق�شرية للجائزة اأم فازوا بها، منهم 
م��ن�����ش��ورة ع��ز ال��دي��ن وحم��م��د ربيع 
�شعداوي  واأح��م��د  العجيلي  و���ش��ه��ال 
اأن  يذكر  كما  علوان.  ح�شن  وحممد 
الأردن  ن��دوة يف  اأول  اجل��ائ��زة نظمت 
احلميد  عبد  موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون 
العام  يف  ال��ب��رتاء  مدينة  يف  �شومان، 

 .2016
ما  �شيٌء  علوان:  وق��ال حممد ح�شن 
ال��غ��ام�����س يجعلني  ع��م��ان  ج��م��ال  يف 
ومثرية.  خمتلفة  ل��ك��ت��اب��ة  م��ت�����ش��وق��اً 
الندوة  اأ�شرف على هذه  اأن  ي�شعدين 
التي تقام يف �شلطنة عمان لأول مرة، 

لنا هذه البالد  تك�شف  اأن  واأمت���ن���ى 
اجلميلة اأ�شرارها الإبداعية.

مونتانارو  ف��ل��ور  ق��ال��ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
اجلائزة  تفتخر  اجل���ائ���زة:  من�شقة 
بالتعاون  العربية  ل��ل��رواي��ة  العاملية 
لإقامة  الُعماين  الثقايف  ال��ن��ادي  م��ع 
مرة،  لأول  عمان  �شلطنة  يف  ال��ن��دوة 
الثقايف  ال�����ن�����ادي  ا����ش���ت�������ش���اف���ة  ب���ع���د 
الق�شرية  ال��ق��ائ��م��ة  ع���ن  ل����الإع����الن 
م�شقط.  يف   2016 ع���ام  ل��ل��ج��ائ��زة 
ال�شباب  للكتاب  ال��ور���ش��ة  ه��ذه  متنح 
املتميزين الذين ياأتون من ال�شلطنة 
ومن خارجها فر�شة لتبادل اخلربات 
و�شقل مواهبهم حتت اإ�شراف حممد 
ح�شن علوان الفائز باجلائزة العاملية 
للرواية العربية عام 2017 وجوخة 
ال�شاطان  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��زة  احل��ارث��ي 

قابو�س �شنة 2016.
ت��ع��ق��د »ال����ن����دوة« يف ف���ن���دق اأت����ان����ا يف 
حم���اف���ظ���ة م�����ش��ن��دم ب���ال�������ش���راك���ة مع 

النادي الثقايف العماين.
العربية  ل��ل��رواي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ائ���زة 
ه���ي ج���ائ���زة ع��امل��ي��ة رائ�����دة يف جمال 
هيئة  اجل��ائ��زة  ترعى  العربي.  الأدب 
وتدار  والثقافة  لل�شياحة  ظبي  اأب���و 
بال�شراكة مع موؤ�ش�شة جائزة »بوكر« 
الحتفاء  اإىل  وت��ه��دف  الربيطانية، 
العربية  ال��روائ��ي��ة  الأع��م��ال  باأف�شل 
الأدب  ق������راءة  وت�����ش��ج��ي��ع  امل���ع���ا����ش���رة 
العربي على نطاق عاملي اأو�شع وذلك 

من خالل الرتجمة.

•• دبي- وام:

املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزارة  نظمت 
ميدانية  زي�����ارة  الحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  ع���ددا  �شملت 
بهدف الطالع على اأف�شل املمار�شات 
يف كل من امل�شرعات احلكومية ومركز 
للخدمات  النموذجي  واملركز  ال�شباب 
التعاون  اإط��ار  يف  وذل��ك   .. احلكومية 
جمل�س  رئا�شة  مكتب  م��ع  والتن�شيق 

الوزراء وامل�شتقبل.
وت��اأت��ي ال��زي��ارة �شمن ج��ه��ود ال���وزارة 
املوؤ�ش�شي  الأداء  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
والرت������ق������اء ب����اآل����ي����ات ال��ت��ن��ظ��ي��م بني 
الوطني الحتادي  واملجل�س  احلكومة 
التجارب  ع��ل��ى  الط�����الع  خ����الل  م���ن 
بيئات  يف  املمار�شات  واأف�شل  الناجحة 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي يف جم���ال ت�شميم 
املبنية  وت��ط��وي��ر اخل���دم���ات  وت��ق��دمي 
اأحدث  وتوظيف  البتكار  اأ�ش�س  على 
�شعادة  من  كال  الوفد  �شم  التقنيات. 
طارق هالل لوتاه وكيل وزارة الدولة 

ل�����ش��وؤون امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت���ادي 
وكيل  الغفلي  �شعيد  الدكتور  و�شعادة 
املجل�س  ل�������ش���وؤون  امل�����ش��اع��د  ال��������وزارة 
بن  �شامي  و�شعادة  الحت��ادي  الوطني 
عدي الوكيل امل�شاعد لقطاع اخلدمات 
الإدارات  مديري  من  وع��ددا  امل�شاندة 

وم�شوؤويل وموظفي الوزراة.
وق����ال ���ش��ع��ادة ط����ارق ه���الل ل��وت��اه اإن 
منوذجا  ت���ق���دم  الإم�����������ارات  ح���ك���وم���ة 
متميزا عامليا وتطلق املبادرات املبتكرة 
ال��ت��ي ت�شهم يف الرت���ق���اء وال��ت��م��ي��ز يف 
العمل احلكومي وحتر�س على اعتماد 
العاملية  امل���ع���اي���ري  اأف�������ش���ل  وت��ط��ب��ي��ق 
البتكار  ت��ت��ب��ن��ى  ا���ش��ت��ب��اق��ي��ة  وب���ط���رق 
التكنولوجيا  تقنيات  اأح��دث  وت�شخر 
واع��ت��م��اد م��وؤ���ش��رات ال��ق��ي��ا���س ك����اأدوات 
على  وحثهم  املوظفني  لتحفيز  دائمة 
لتحقيق  ا�شت�شرافية  ب��روؤي��ة  ال��ع��م��ل 

النجاح والتميز يف مهامهم.
واأ����ش���اف اأن ه���ذه ال���زي���ارة ت�����ش��ه��م يف 
الط�����الع ع��ل��ى اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات يف 
وت���زوي���د موظفي  ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي 

تطوير  ال���وزارة بخربات متكنهم من 
خرباتهم مبا ي�شهم يف الرتقاء بعمل 
اأدائها  يف  التميز  وم��وا���ش��ل��ة  ال�����وزارة 
وال������ذي ي��ع��ت��م��د ب�����ش��ك��ل رئ��ي�����س على 

ال�شباب وال�شتثمار الأمثل لطاقاتهم 
وقدراتهم.

امل�شرعات  زيارته  خالل  الوفد  واطلع 
احلكومية على اأهم منهجيات الإدارة 

فرق  تتبناها  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة  وال�����ش��ب��ل 
تقلي�س  بهدف  احلكومية  امل�شرعات 
والإجناز  املهام  لإمت��ام  املطلوبة  امل��دة 
اإىل  ون����ق����ل اخل�����دم�����ات احل���ك���وم���ي���ة 

من�شة  ب�شفتها  متقدمة  م�شتويات 
ل�شمان  امل�������ش���رتك  ل��ل��ع��م��ل  م��ب��ت��ك��رة 
الوطنية  الأجندة  حتقيق م�شتهدفات 
ودع���م   20201 الإم���������ارات  ل����روؤي����ة 

ونقل  وال���ربام���ج  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  حتقيق 
م�شتويات  اإىل  احل��ك��وم��ي��ة  اخل��دم��ات 
م��ت��ق��دم��ة ب��اع��ت��م��اد اآل���ي���ة ت���رك���ز على 
مكثفة  ب����رام����ج  وت�����ش��م��ي��م  ال���ن���ت���ائ���ج 
وتبني  ق�����ش��رية  م����دة  يف  وت��ن��ف��ي��ذه��ا 
ريادية  ع��م��ل  وم��ن��ه��ج��ي��ات  اأ���ش��ال��ي��ب 

ومبتكرة.
ع���ل���ى خمتلف  ال�����وف�����د  ت����ع����رف  ك���م���ا 
وتطلعاتهم  ال�شباب  جيل  اهتمامات 
امل�شتقبلية خالل زيارته ملركز ال�شباب 
الأفكار  تبادل  اإىل  املركز  حيث يهدف 
وطرح امل�شاريع والبتكارات يف جمالت 
الأعمال والإعالم والبحث والربجمة 

وغريها من املجالت احليوية.
الدور  على  ال�شوء  ال��زي��ارة  و�شلطت 
متكينهم  واأه��م��ي��ة  لل�شباب  الأ�شا�شي 
من امل�شاركة وال�شتفادة من طاقاتهم 
والرتقاء  احلكومي  العمل  تعزيز  يف 

مبوؤ�ش�شات الدولة بجهود اأبنائها.
واطلع وفد الوزارة خالل زيارة املركز 
احلكومية  ل���ل���خ���دم���ات  ال���ن���م���وذج���ي 
وت��ك��ام��ل اخلدمات  دم��ج  على جت��رب��ة 

اجل���ه���ات  اإىل  وت����ع����رف  احل���ك���وم���ي���ة 
تطبيقات  واأه���م  امل�شاركة  احلكومية 
ت�شهل  ال���ت���ي  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
م�شبوقة  غ����ري  خ����دم����ات  ت���ق���دمي  يف 
تب�شيط  خ������الل  م����ن  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
ع��ل��ى اخلدمات  احل�����ش��ول  اإج�������راءات 
احلكومية احليوية يف �شيغة ت�شاركية 
اإىل جم��م��وع��ة من  ال���و����ش���ول  ت��ت��ي��ح 
اخلدمات يف زيارة واحدة وعرب بوابة 
واح��دة وم��ع موظف واح��د ميثل 14 

جهة حكومية.
املجل�س  ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزارة  وتقوم 
العام  يف  ت���اأ����ش�������ش���ت  ال���ت���ي  ال���وط���ن���ي 
احلكومة  ب���ني  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق   2006
وت�شعى  الحت���ادي  الوطني  واملجل�س 
ملا  الربملانية  اجلهود  لتوجيه  جاهدة 
فيه م�شلحة الوطن واملواطن.. حيث 
ت�شع الت�شورات لتوطيد العالقة بني 
الوطني الحتادي  واملجل�س  احلكومة 
ق���������رارات جمل�س  ت��ن��ف��ي��ذ  وم���ت���اب���ع���ة 
املجل�س  ت���و����ش���ي���ات  ب�������ش���اأن  ال���������وزراء 

الوطني الحتادي.

•• �صنغافورة-وام:

ال�شنغافورية  العا�شمة  يف  انطلقت 
ال�شيا�شية  امل�����ش��اورات  جل��ن��ة  اأع��م��ال 
ال�شنغافورية   - الإم��ارات��ي��ة  الأوىل 
عبدالرحمن  اأح��م��د  �شعادة  برئا�شة 
اخلارجية  وزي����ر  م�����ش��اع��د  اجل��رم��ن 
وال���ت���ع���اون ال�����دويل ل�������ش���وؤون حقوق 
ال���دويل و�شعادة  الإن�����ش��ان وال��ق��ان��ون 
امل�شاعد  الوكيل  تيك هني  نغ  ال�شيد 
ل���������ش����وؤون اآ�����ش����ي����ا وال���ب���ا����ش���ف���ي���ك يف 

�شنغافورة.
ح�شر اأعمال اللجنة .. �شعادة حممد 
الدولة  �شفري  بلفقيه  ع��ب��داهلل  عمر 
و�شعادة  �شنغافورة  جمهورية  ل��دى 
ع��ل��ي ي��و���ش��ف ال��ن��ع��ي��م��ي ن��ائ��ب مدير 
بوزارة  والبا�شفيك  اآ�شيا  �شرق  اإدارة 
والوفد  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 

املرافق.
وج�����رى خ����الل ال���ل���ق���اء ب��ح��ث �شبل 
العالقات  وت��ط��وي��ر  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 
الثنائية مبا ي�شهم يف حتقيق امل�شالح 
ا�شتعرا�س عدد  اإىل جانب  امل�شرتكة 

من املوا�شيع ذات الهتمام امل�شرتك 
وتبادل وجهات النظر حول عدد من 

الق�شايا الإقليمية والدولية.
وثمن اجلانب ال�شنغافوري ال�شراكة 
واعتربها  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة 
م���رح���ل���ة ج�����دي�����دة م�����ن ال���ع���الق���ات 
الثنائية التي ت�شهد تطورا ملحوظا 
موؤكدا  امل�����ش��ت��وي��ات..  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف 
اأهمية التعاون على م�شتوى القطاع 
كرديف  ال��ب��ل��دي��ن  ك���ال  يف  اخل���ا����س 
الر�شمية  ال��ع��الق��ات  ل��دع��م  اأ���ش��ا���ش��ي 
م��ن��وه��ا اإىل ح��ر���س ���ش��ن��غ��اف��ورة على 
ت��ن��م��ي��ة اأط����ر ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك مع 
التناف�شية  الإم��ارات يف ظل املميزات 
���ش��راك��ات نوعية  ال��ت��ي متهد لإق��ام��ة 

خالل املرحلة املقبلة.
ب�����������������دوره.. ن���������وه ������ش�����ع�����ادة اأح�����م�����د 
اأن  اإىل  اجل�����رم�����ن  ع���ب���دال���رح���م���ن 
الإمارات و�شنغافورة جنحتا يف تبني 
.. م�شيدا  به  من��وذج تنموي يحتذى 
بتوقيع البلدين موؤخرا اتفاقية منع 
الزدواج ال�شريبي وحماية ال�شتثمار 
اأن  اإىل  م�شريا  اجلوية..  واخلدمات 

دولة الإمارات تعد ال�شريك التجاري 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  م��ن  الأول 
تقدر  حيث  �شنغافورة  م��ع  اأف��ري��ق��ي��ا 
البلدين  بني  البينية  التجارة  حجم 

دولر. مليار  ب��� 14.2 
بالزيارات  ذات��ه  ال��وق��ت  اأ���ش��اد يف  كما 
امل�شتوى  الرفيعة  املتبادلة  ال��وزاري��ة 
ال���دورة الثانية  اأع��م��ال  ومب��خ��رج��ات 
الإمارات  دول��ة  بني  امل�شرتكة  للجنة 
اأبوظبي  يف  عقدت  التي  و�شنغافورة 

يومي 7 8- مار�س 2017.
اجلانبان  اأك��د   .. التعليم  ويف جم��ال 
تعليمية  ����ش���راك���ات  ت��ك��وي��ن  اأه���م���ي���ة 
وت��ب��ادلت بني  �شبكات  واإق��ام��ة  هامة 
الفنية  واملعاهد  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
وال��ب��ح��ث��ي��ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة م���ن خالل 
ت��ب��ادل اخل����ربات وب��ن��اء ال���ق���درات يف 
واملهارات  املتقدمة  العلمية  املجالت 
ال�شطناعي  وال����ذك����اء  وال���ت���دري���ب 
وت�شجيع  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  والب��ت��ك��ار 
القدرات  لتعزيز  ال��رتب��وي  ال��ت��ع��اون 
اأدوات  وتطوير  واملعرفية  التعليمية 
ال��ت��وا���ش��ل ال��ث��ق��ايف والإن�������ش���اين بني 

ال�شعبني ال�شديقني.
املعار�س  يف  امل�������ش���ارك���ة  جم�����ال  ويف 
اأح���م���د  �����ش����ع����ادة  دع������ا   .. ال����دول����ي����ة 
ع���ب���دال���رح���م���ن اجل����رم����ن اجل���ان���ب 
ال�شنغافوري للم�شاركة يف اإك�شبو دبي 
اجلانبان  يت�شاطر  ال���ذي   2020
املتج�شدة  وت��ط��ل��ع��ات��ه  اأه����داف����ه  يف 
“ توا�شل  ال��رئ��ي�����ش��ي  م��و���ش��وع��ه  يف 

العقول و�شنع امل�شتقبل » .
ال��ع��م��ل عن  اإىل  ع��ن تطلعه  واأع����رب 
يف  للم�شاهمة  ���ش��ن��غ��اف��ورة  م��ع  ك��ث��ب 
تقدمي حدث مميز يخلف وراءه اإرثا 
املقبلة  ل��الأج��ي��ال  م�شتداما  حقيقيا 
لت�شليط  ف���ري���دة  ف��ر���ش��ة  وي�����ش��ك��ل 
ال���������ش����وء ع���ل���ى ق���������درات الإم����������ارات 
الأبحاث  �شعيدي  على  و�شنغافورة 
والبتكار يف جمالت الطاقة املتجددة 
اأمام  والتكنولوجيا  والبيئة  والنقل 
العامل  اأنحاء  خمتلف  من  اجلمهور 
ومبا يعك�س تطلعات قيادتي البلدين 
امل�شتدامة  التنمية  �شيا�شة  لتعزيز 

للطاقة النظيفة.
ال���دول���ي���ة ..  ال���ع���الق���ات  ويف جم����ال 

ل�����ش��وؤون حقوق  ال��وزي��ر  اأك���د م�شاعد 
اأهمية  ال����دويل  وال��ق��ان��ون  الن�����ش��ان 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال���ت�������ش���اور امل�����ش��ت��م��ر بني 
ذات  الق�شايا  يخ�س  فيما  البلدين 
خمتلف  ف����ى  امل�������ش���رتك  اله����ت����م����ام 
امل��ح��اف��ل الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ول 
الأمم  م�شتوى  على  التن�شيق  �شيما 
لأنها  املتخ�ش�شة  ووكالتها  املتحدة 
ت�شكل دعامة التعاون الفعال املتعدد 

الأطراف.
املبذولة  اجل���ه���ود  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ا  ك��م��ا 
ملواجهة  ودول���ي���ا  واإق��ل��ي��م��ي��ا  وط��ن��ي��ا 
الإره�����اب وال��ت��ط��رف واإي���ج���اد حلول 
باملنطقة  املتفاقمة  ل��الأزم��ات  ناجعة 
واإعادة ال�شتقرار اإليها مبا ي�شهم يف 
الإقليمي  وال�شتقرار  الأم��ن  تعزيز 

والدويل.
وعلى هام�س اجتماع جلنة امل�شاورات 
اأحمد  ���ش��ع��ادة  ال��ت��ق��ى   .. ال�شيا�شية 
م�شاعد  اجل����رم����ن  ع���ب���دال���رح���م���ن 
الإن�شان  ح���ق���وق  ل�������ش���وؤون  ال����وزي����ر 
والقانون ال��دويل.. معايل تاب �شني 
�شوجن وزير دولة يف وزارة اخلارجية 

ال�شنغافورية. ونقل اجلرمن حتيات 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان 
 .. ال�شنغافوري  نظريه  اإىل  ال��دويل 
موؤكدا حر�س واهتمام دولة الإمارات 
العالقات  ه��ذه  وتطوير  تعزيز  على 
وال�شراكة القائمة مع �شنغافورة مبا 
القيادة  وتوجهات  طموحات  يعك�س 
يخدم  ومب��ا  البلدين  ك��ال  يف  العليا 
الأه��������داف وامل�������ش���ال���ح امل�����ش��رتك��ة يف 

جميع املجالت.
وثمن الوزير ال�شنغافوري العالقات 
ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وامل���م���ي���زة م����ع دول����ة 
امل��ت��ح��دة م�شيدا  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
ت�شهدها  ال��ت��ي  ال�����ش��ام��ل��ة  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة 
الدولة يف جميع قطاعاتها.. م�شريا 
اإىل القدرات التناف�شية العالية التي 
وجتاريا  اق��ت�����ش��ادي��ا  م��رك��زا  جعلتها 
اأ�شا�شيالل�شركات  وم��ق�����ش��دا  م��ه��م��ا 

العاملية والإقليمية.

اجلانبان  اأك�����د   .. ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  ويف 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ���ش��رورة 
اإىل م�شتوى ال�شراكة ال�شرتاتيجية 
التعاون  ق��اع��دة  وت��و���ش��ي��ع  ال�����ش��ام��ل��ة 
العالقات  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  امل�������ش���رتك 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة وامل�����ت�����ع�����ددة الأط����������راف 
اأف�شل  م�شتويات  اإىل  بها  والرت��ق��اء 
واآف�����اق اأرح����ب مب��ا ي��خ��دم الأه����داف 
م�شالح  ويحقق  امل�شرتكة  وامل�شالح 

ال�شعبني ال�شديقني.

جامعة حممد بن را�شد للطب ت�شارك يف اأقدر 
•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�شحية يف قمة  اأقدر العاملية.
وقال الأ�شتاذ الدكتور علوي ال�شيخ علي عميد كلية الطب يف اجلامعة اإن الرتبية الأخالقية 
جزء اأ�شا�شي ومهم يف منهج اجلامعة.. فعندما يبداأ طلبة الطب الدرا�شة يوؤدون الق�شم الطبي 
يف حفل ا�شتقبالهم بكلية الطب وذلك يف اأول ف�شل درا�شي ويوؤكدون خالله التزامهم املهني 
والأخالقي يف مهنتهم ويق�شمون على احلفاظ على �شرية وخ�شو�شية املر�شى ونقل معرفتهم 
اأمام  جمة  حتديات  فر�س  ال�شريع  الرقمي  العامل  منو  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  املقبل.  للجيل  الطبية 
التعليم لذا فاإن موؤمترات مثل قمة اأقدر العاملية تعد غاية يف الأهمية للت�شدي لهذه التحديات 
واكت�شاف طرق خمتلفة ملعاجلتها .. معربا عن �شعادته بكون اجلامعة جزءا من احلوار حول 

الرتبية الأخالقية يف املوؤ�ش�شات الأكادميية اإقليميا ودوليا.

•• الفجرية -وام: 

ال�شرقي  ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد  ا�شتقبل �شمو 
الأم���ريي  ب��ال��دي��وان  ام�����س يف مكتبه  ال��ف��ج��رية  ويل عهد 
ال��ف��ر���ش��ان وفريق  “فريق  ف��ري��ق ال���ش��ت��ع��را���ش��ات اجل��وي��ة 
القوات اجلوية” الذي �شيقدم ا�شتعرا�شاته على كورني�س 
احتفالت  مبنا�شبة  اجل���اري  نوفمرب   24 يف  ال��ف��ج��رية 
�شمو  وب��ارك  والأرب��ع��ني.  ال�شاد�س  الوطني  باليوم  الدولة 
ويل عهد الفجرية للفريق جهوده املبذولة للخروج بعر�س 

ا�شتعرا�شي جمايل لئق باملنا�شبة الوطنية الكبرية م�شدداً 
على �شرورة توخي كل معايري ال�شالمة والأمان يف تنفيذ 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  وا�شتمع  ال�شتعرا�شية.  مهمتهم 
حمد بن حممد ال�شرقي خالل اللقاء اإىل �شرح موجز حول 
طبيعة ال�شتعرا�س الذي �شينفذه الفريق يف ذكرى الحتاد 
على �شاطئ الفجرية وتفا�شيل برناجمه. وقدم الفريق يف 
نهاية اللقاء ال�شكر ل�شمو ويل عهد الفجرية على ا�شتقباله 
�شعادة  اللقاء  ح�شر  ال�شديدة.  وتوجيهاته  امل�شتمر  ودعمه 

�شامل الزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد الفجرية.

حممد ال�شرقي ي�شتقبل الفريق امل�شارك يف 
ال�شتعرا�شات اجلوية احتفال باليوم الوطني الـ 46

وفد »�شوؤون الوطني« يزور امل�شرعات احلكومية واملركز النموذجي ومركز ال�شباب

انطالق اأعمال جلنة امل�شاورات ال�شيا�شية الأوىل بني الإمارات و�شنغافورة

حماكم دبي ت�شتقبل وفدًا من النيابة العامة يف دبي لالطالع على 
اأف�شل املمار�شات يف جمال تطبيق ر�شوم اخلدمات والإجراءات

جمتمعية �شرطة اأبوظبي ت�شارك يف حلقة نقا�شية حول »التوا�شل الجتماعي«
•• اأبوظبي - وام:

�شاركت اإدارة ال�شرطة املجتمعية ب�شرطة اأبوظبي يف حلقة نقا�شية 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  ا�شتخدام  و�شلبيات  خم��اط��ر  ح��ول 
برعاية وح�شور  دبي  الأح��داث يف  ورعاية  توعية  نظمتها جمعية 
العام  ال�شرطة والأم��ن  الفريق �شاحي خلفان نائب رئي�س  معايل 
الأ�شرار  احللقة  وناق�شت  اجلمعية.  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بدبي 
باإ�شاءة  املرتبطة  والنا�شئة  الأب��ن��اء  على  والنف�شية  الجتماعية 
التوا�شل  و�شائل  وتاأثري  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  ا�شتخدام 

ودور  املجتمع  وق��ي��م  ل��الأب��ن��اء  ال��ث��ق��ايف  التكوين  على  الج��ت��م��اع��ي 
ن�شطاء �شبكات التوا�شل الجتماعي يف ن�شر الوعي بني فئة ال�شباب 
للحد من خماطر وال�شلبيات. وعقدت احللقة النقا�شية بعنوان “ 
نحو �شراكة جمتمعية للحد من خماطر و�شلبيات و�شائل التوا�شل 
توحيد  اأهمية  اإىل  ودع��ت   .. “ والأب��ن��اء  الن�سء  على  الجتماعي 
اجلهود املجتمعية يف احلفاظ على الأبناء من خماطر النحراف. 
�شم الوفد امل�شارك .. العقيد الدكتور حمود �شعيد العفاري مدير 
والنقيب  اجل��اب��ري  علي  �شيف  وال��رائ��د  املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة 
تنفذ  اأبوظبي  �شرطة  اإن  العفاري  وقال  الإدارة.  فهد مرهون من 

برناجما تثقيفيا اأمنيا عن ال�شتخدام الأف�شل لو�شائل التوا�شل 
منذ  ب��ه  الن�سء  وتوعية  اإع����داده  مت  اأن���ه  اإىل  لف��ت��ا   .. الجتماعي 
التوا�شل  لو�شائل  الإي��ج��اب��ي  ال���ش��ت��خ��دام  ثقافة  لتعزيز  ���ش��ن��وات 
الجتماعي يف تعزيز الوعي بهذا اجلانب.. حاثا اأولياء الأمور على 
الذراع  الأ�شرة  باعتبار  احلميدة  والأخ��الق  بالقيم  الأبناء  ت�شليح 
العملي الأقوى يف حماية الن�سء من اجلرمية الإلكرتونية. واأ�شاد 
باجلهود املتميزة جلمعية توعية ورعاية الأحداث واهتمام معايل 
الفريق �شاحي خلفان واأع�شاء جمل�س الإدارة بالتثقيف والتوعية 

ومناق�شة مثل هذه الق�شايا املهمة.

اجلائزة العاملية للرواية العربية

ور�شة الكتابة الإبداعية للجائزة العاملية للرواية العربية 
»الندوة« يف دورتها الأوىل بال�شراكة مع النادي الثقايف العماين
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عربي ودويل

�شتة  واإ�شابة  �شخ�س  مبقتل  الإن�شان  حلقوق  ال�شوري  املر�شد  اأف��اد 
الأ�شد  �شاحيتي  على  قذائف  �شقوط  الثالثاء، جراء  ام�س  اآخرين، 

وجرمانا قرب العا�شمة دم�شق.
واأ�شار املر�شد، يف بيان �شحفي اليوم، اإىل توا�شل �شقوط القذائف 
لليوم ال�شاد�س على التوايل على مناطق يف مدينة دم�شق واأطرافها 
و�شواحيها، حيث ا�شتهدفت القذائف �شباح اليوم اأماكن يف منطقة 

الدويلعة ويف �شاحيتي الأ�شد وجرمانا.
ولفت املر�شد اإىل اأنه بذلك يرتفع اإىل 26 على الأقل عدد القتلى 
املا�شي،  اخلمي�س  ي��وم  منذ  القذائف  �شقوط  ج��راء  �شقطوا  الذين 

بينما ارتفع عدد امل�شابني اإىل 161 �شخ�شاً على الأقل.
ثمانية  مبقتل  الث��ن��ني  اأف���اد  دم�شق  �شرطة  ق��ي��ادة  يف  م�شدر  وك��ان 
اأ�شخا�س بدم�شق وريفها بينهم لعبان يف املنتخب الوطني للجودو 
ال�شورية  الأنباء  ح�شبما نقلت وكالة  “اإرهابيون”،  اأطلقها  بقذائف 

)�شانا( .

قال م�شوؤولون من اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اإن الوليات 
2019 الو�شع اخلا�س املمنوح  املتحدة �شتنهي يف يوليو متوز عام 
لنحو 59 األف مهاجر من هايتي والذي يحميهم من الرتحيل بعد 

زلزال مدمر يف عام 2010.
ومينح القرار الذي اتخذته اإيلني ديوك القائمة باأعمال وزير الأمن 
18 �شهرا للعودة اإىل بالدهم الفقرية يف  الداخلي مواطني هايتي 

منطقة الكاريبي اأو تقنني و�شعهم يف الوليات املتحدة.
ومنحت اإدارة الرئي�س ال�شابق باراك اأوباما مواطني هايتي املوجودين 
يف الوليات املتحدة و�شع حماية موؤقت ملدة 18 �شهرا بعد الزلزال 
الذي بلغت قوته �شبع درجات وهز املنطقة قرب عا�شمة هايتي بورت 
او برن�س يف يناير كانون الثاين عام 2010 مما اأ�شفر عن �شقوط 

اأكرث من 300 األف قتيل.
ومددت اإدارة اأوباما الو�شع عدة مرات بعد ذلك.

وقال م�شوؤول كبري يف اإدارة ترامب يف اإفادة �شحفية اإن ديوك قررت 
هايتي  يف  ل��الأو���ش��اع  اأمريكية  مراجعة  بعد  اخل��ا���س  الو�شع  اإن��ه��اء 

والتي اأو�شحت اأن البالد حققت تقدما ملحوظا.
 

طالبت وزيرة الدفاع الأملانية اأورزول فون دير لين، بتمديد موؤقت 
�شرورياً  اأم��راً  ذل��ك  معتربًة  الأمل���اين،  للجي�س  خارجية  مهام  ل�شبع 

للغاية بالن�شبة ل�شتمرارية ال�شيا�شة اخلارجية.
وق���ال���ت ف���ون دي���ر لي����ن، ام�����س ال���ث���الث���اء، اأم�����ام ال���ربمل���ان الأمل����اين 

)بوند�شتاج(: “اأملانيا متثل املوثوقية، ال�شيدات وال�شادة«.
واأو�شحت الوزيرة، اأن “متديد املهام ملدة ثالثة اأ�شهر �شيتيح للنواب 
م�شيفًة  املهام”،  لهذه  املختلفة  التفوي�شات  ملناق�شة  الوقت  اجلدد 
“التمديد �شيبعث بر�شالة اإىل ال�شركاء واحللفاء باأنه باإمكانهم  اأن 
اأن  يف  الوثوق  الأملانية  احلكومة  ت�شكيل  يف  ال�شعبة  املرحلة  خ��الل 

اجلي�س الأملاين �شيظل بجانبهم«.
ويناق�س الربملان الأملاين يف دورته الت�شريعية اجلديدة اإقرار متديد 
ق�شري املدى ل�شبع مهام خارجية للجي�س، من بينها مهمة تدريب 

القوات امل�شلحة يف اأفغان�شتان.
تخطي  بغر�س  وذل��ك  اأ�شهر،  ثالثة  امل��ح��دودة  التمديد  م��دة  وتبلغ 

فرتة ت�شكيل احلكومة الأملانية اجلديدة.
وتعترب موافقة  املهام.  تغيري يف م�شمون  اأي  التمديد  يت�شمن  ول 

الربملان على التمديد م�شمونة.
ولي�س من الوا�شح الآن ما اإذا كانت مدة الثالثة اأ�شهر كافية حلني 
حاكم  ائتالف  ت�شكيل  مفاو�شات  ف�شل  بعد  جديدة  حكومة  ت�شكيل 
مريكل،  اأجن��ي��ال  امل�شت�شارة  اإل��ي��ه  املنتمية  امل�شيحي،  التحالف  ب��ني 

واحلزب الدميقراطي احلر وحزب اخل�شر.

عوا�صم

دم�شق

برلني

وا�شنطن

اجلي�س اللبناين يتاأهب
 على احلدود مع اإ�شرائيل 

•• بريوت-رويرتز:

ق���ال اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ت��وي��رت ام�����س اإن ق��ائ��ده دع���ا اإىل 
اجل��ه��وزي��ة ال��ت��ام��ة ع��ل��ى احل�����دود اجل��ن��وب��ي��ة مل��واج��ه��ة ت��ه��دي��دات العدو 
ال�شهر  “اإىل  اجلنود  ع��ون  ج��وزاف  العماد  ودع��ا  وخروقاته.  الإ�شرائيلي 
قوات  مع  والتعاون  بالتن�شيق   1701 ال��ق��رار  تنفيذ  ح�شن  على  ال��دائ��م 

الأمم املتحدة يف لبنان، حفاظاً على ال�شتقرار«.
اجلي�س  حتذير  ا�شمه  ن�شر  ع��دم  طلب  كبري  اإ�شرائيلي  م�شوؤول  وو���ش��ف 
العدائية حربا مدمرة يف  الأعمال  واأنهى قرار وقف  باأنه هراء.  اللبناين 
اإيران.  من  املدعومة  اللبنانية  اهلل  حزب  وملي�شيا  اإ�شرائيل  بني   2006

وجتنب اجلانبان خو�س اأي �شراع كبري منذ ذلك احلني.
اجلي�س  ويتوىل  احل��دود.  على  ال�شالم  ق��وة حلفظ  املتحدة  الأمم  وتبقي 
اللبناين مبوجب القرار م�شوؤولية الأمن على احلدود يف منطقة يحظر 

فيها اأي وجود لقوة م�شلحة مبا يف ذلك حزب اهلل.
وت�شاعدت التوترات يف وقت �شابق هذا العام بني حزب اهلل واإ�شرائيل التي 

زاد قلقها من تو�شع نفوذ اإيران وحليفها اللبناين يف �شوريا واملنطقة.
ون��ق��ل ح�����ش��اب اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين ع��ل��ى ت��وي��رت ع��ن ع���ون ق��ول��ه “اأدعوكم 
العدو  ت��ه��دي��دات  ملواجهة  اجلنوبية  احل���دود  على  التامة  اجل��ه��وزي��ة  اإىل 
و�شعبه  لبنان  �شد  عدوانية  نّيات  من  يبّيته  وما  وخروقاته،  الإ�شرائيلي 

وجي�شه«.
ومتثل التعليقات اإقرارا نادرا من اجلي�س بخطر حدوث �شراع جديد يف 

وقت اأزمة �شيا�شية يف لبنان.
التي  ال�شتثنائية  ال�شيا�شية  الأو�شاع  “اإّن  قوله  عون  عن  اجلي�س  ونقل   
واليقظة،  الوعي  درج��ات  باأق�شى  التحّلي  منكم  ت�شتدعي  لبنان،  بها  ميّر 

واملواظبة على اتخاذ التدابري الكفيلة باحلفاظ على ال�شتقرار الأمني«.

بعد تهديدات باإغالق مكتبهم يف وا�سنطن 

الفل�شطينيون »يجمدون« الجتماعات مع الأمريكيني  

اتهام بورما بالف�شل العن�شري �شد الروهينغا 

تراجع وترية غارات التحالف الدويل �شد داع�س

ال�شني حتث تايالند على �شبط الويغور الفارين وا�شنطن تعاقب �شبكة تزييف عملة ل�شالح اإيران 
وريان برينتينغ وجتارة املا�س موبني املحدودة يف طهران 
للتهرب من قيود اوروبية على الت�شدير وتاأمني معدات 
تعادل  ق��د  مزيفة  مينية  عملة  طباعة  يف  ا�شتخدمت 

قيمتها مئات املاليني من الدولرات.
وه���ذا ع���اد ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى ج��ن��اح ال��ع��م��ل��ي��ات اخلارجية 
ال���ذي فر�شت عليه ع��ق��وب��ات منذ  ال��ث��وري  يف احل��ر���س 

.2007
“هذا  البيان  �شتيفن منوت�شني يف  وزي��ر اخلزانة  وق��ال 
امل��خ��ط��ط ي��ك�����ش��ف امل�����ش��ت��وي��ات ال��ع��م��ي��ق��ة ل��ل��خ��داع لدى 
احلر�س الثوري-فيلق القد�س وا�شتعداده لتوظيفه �شد 
ن�شاطه  دع��م  اج��ل  العامل من  اوروب��ا وباقي  �شركات يف 

لزعزعة ال�شتقرار«.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اعلن م�شوؤولون امريكيون ان الوليات املتحدة فر�شت 
عقوبات على �شبكة تتاألف من ا�شخا�س و�شركات متهمة 

بتزييف عملة مل�شاعدة احلر�س الثوري الإيراين.
وا�شتهدفت العقوبات اأربع �شركات و�شخ�شني تورطوا يف 
طباعة عملة مينية مزيفة حل�شاب ايران. وال�شخ�شان 
�شيف  والآخ���ر حممد  ر�شا حيدري  اي��راين يدعى  هما 
الذي مل تك�شف جن�شيته، بح�شب بيان �شادر عن وزارة 

اخلزانة الأمريكية.
�شركات  ا�شتخدما  ال�شخ�شني  ان  وزارة اخلزانة  وقالت 
فورانت تكنيك وبرينتينغ ترايدينغ �شنرت يف فرانكفورت 

 •• بريوت-اأ ف ب:

التحالف  غ�����ارات  وت����رية  ت��راج��ع��ت 
الدويل بقيادة وا�شنطن �شد تنظيم 
والعراق  �شوريا  يف  الإره��اب��ي  داع�س 
اأعلن  م��ا  وف��ق  م��وؤخ��راً،  ب�شكل كبري 
م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م��ه ام�������س، ع��ل��ى وقع 
ال��ه��زائ��م امل��ت��الح��ق��ة ال��ت��ي م��ن��ي بها 
مناطق  لتقل�س  واأدت  اجل��ه��ادي��ون 

�شيطرتهم .
ال���ث���ام���ن من  ال���ت���ح���ال���ف يف  و�����ش����ّن 
الثاين نوفمرب غارة واحدة  ت�شرين 

�شد التنظيم املتطرف.
ريان  التحالف  با�شم  املتحدث  وق��ال 
على  ح�شابه  على  تغريدة  يف  ديلون 
اإن���ه���ا ت�����ش��ك��ل املعدل  م��وق��ع ت���وي���رت، 
اليومي الأقل لغارات التحالف منذ 
يف  �شنوات  ث��الث  قبل  عملياته  ب��دء 

�شوريا والعراق.
واأ�شاف ديلون “متت تقريباً ا�شتعادة 
كافة املناطق التي كان تنظيم  داع�س 
 7،5“ اأن  مو�شحاً  ي�شيطر عليها”، 
م���ل���ي���ون ���ش��خ�����س مل ي����ع����ودوا حتت 

�شيطرة داع�س«.
�شيف  يف  اجلوية  حملته  ب��دء  وعند 

ن����وف����م����رب، �شن  ال�����ث�����اين  ت�������ش���ري���ن 
الغارات  ع�����ش��رات  ال���دويل  التحالف 
اجل��وي��ة ت��زام��ن��اً م��ع م��ع��ارك عنيفة 
اآخر  ت��ن��ظ��ي��م داع�������س يف  ا���ش��ت��ه��دف��ت 
معاقله يف �شوريا والعراق. يف �شوريا، 
يدعم التحالف الدويل قوات �شوريا 
كردية  ف�����ش��ائ��ل  ال���دمي���وق���راط���ي���ة، 
وعربية، تخو�س حالياً معارك �شد 
�شرق  ���ش��م��ال  يف  امل��ت��ط��رف  التنظيم 
حمافظة دي��ر ال���زور احل��دودي��ة مع 
املتطرفني  وك��ان��ت ط���ردت  ال���ع���راق. 
من مناطق وا�شعة يف �شمال و�شمال 

يف  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ����ش���د   2014 ال����ع����ام 
امل��ج��اور، و�شل عدد  وال��ع��راق  �شوريا 
ال����دويل يف اليوم  ال��ت��ح��ال��ف  غ����ارات 
غ��ارة. ومع خ�شارة   50 اإىل  الواحد 
املناطق  غالبية  امل��ت��ط��رف  التنظيم 
التي اأعلن اأقامة ما �شماه “اخلالفة 
اأو�شح  وال��ع��راق،  �شوريا  عليها يف   “
ي�شرح  مل  اأن�����ه  ال������دويل  ال��ت��ح��ال��ف 
مرتني  ���ش��وى  غ��ارات��ه  تفا�شيل  ع��ن 
الإف�شاح عنها  ب��دًل من  الأ�شبوع  يف 
ي��وم��ي��اً ك��م��ا اق��ت�����ش��ت ال���ع���ادة خالل 
وخالل  املا�شية.  ال��ث��الث  ال�شنوات 

الرقة.  مدينة  اأبرزها  �شوريا،  �شرق 
الدويل  التحالف  يدعم  ال��ع��راق،  يف 
ال���ت���ي متكنت  ال���ع���راق���ي���ة  ال�����ق�����وات 
ال�شيطرة  ا���ش��ت��ع��ادة  م���ن  اأي�����ام  ق��ب��ل 
كانت  التي  البلدات  اآخ��ر  راوة،  على 
البالد  يف  املتطرفني  �شيطرة  حت��ت 
والقريبة من احلدود ال�شورية. كما 
وحلفاوؤه  ال�����ش��وري  اجلي�س  ا�شتعاد 
بغطاء جوي رو�شي الأحد ال�شيطرة 
ال��ب��وك��م��ال احلدودية.  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 
وكانت تعد اآخر مدينة حتت �شيطرة 
يعد  ومل  ال���ب���ل���دي���ن.  يف  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
جيوب  يف  ���ش��وى  ي��ت��واج��د  التنظيم 

متفرقة يف �شوريا والعراق.
بقيادة  ال�����دويل  ال��ت��ح��ال��ف  وت�����ش��ك��ل 
2014 من نحو  العام  وا�شنطن يف 
60 دولة، اإل ان عددا قلياًل منها قام 
بدور فعال يف احلملة �شد املتطرفني 
اأبرزها ا�شرتاليا، بريطانيا وفرن�شا. 
الكبرية،  امليدانية  اخل�شائر  ورغ���م 
تنظيم  انتكا�شات  اأن  حمللون  ي��رى 
اأو  النهائية  الهزمية  تعني  داع�س ل 
التنظيم  �شيعود  ب��ل  عليه،  الق�شاء 
وفق تقديراتهم لتنفيذ هجمات من 

خالل خالياه النائمة.

وحدات احلماية الكردية تتهم 
تركيا بالعدوان على عفرين 

•• بريوت-رويرتز:

اتهمت وحدات حماية ال�شعب ال�شورية الكردية القوات الرتكية ام�س باأنها 
التي ت�شيطر عليها  اعتدائها على حميط مقاطعة عفرين  �شعدت وترية 

الوحدات وتقع على احلدود ال�شمالية الغربية ل�شوريا مع تركيا.
وكانت تركيا اأر�شلت قوات اإىل مناطق يف �شوريا متاخمة لعفرين ملواجهة 
نفوذ قوات وحدات حماية ال�شعب الكردية التي تعتربها اأنقرة فرعا حلزب 

العمال الكرد�شتاين الذي ي�شن متردا داخل تركيا منذ ثالثة عقود.
وتقود وحدات حماية ال�شعب حتالف قوات �شوريا الدميقراطية الذي ي�شم 
التحالف  مب�شاعدة  داع�س  تنظيم  يقاتلون  والأك��راد  العرب  من  م�شلحني 

بقيادة الوليات املتحدة.
وقال الرئي�س الرتكي رجب طيب اإردوغان الأ�شبوع املا�شي اإن تركيا بحاجة 
الوحدات  اأنقرة  واتهمت  ال�شعب.  حماية  وح��دات  من  عفرين  تطهري  اإىل 

اأم�س الأول الثنني ب�شن هجوم على موقع مراقبة يف حمافظة اإدلب.
وردا فيما يبدو على هذا التهام، قالت الوحدات يف بيان اإن الأتراك يثريون 
العديد من ال�شائعات حول مبادرة قواتنا بالهجوم على الأرا�شي الرتكية، 
وهذه ما هي اإل جزء من لعبة الت�شليل التي حتيكها تركيا يف ظل �شمت 

حملي ودويل جتاه هذا العدوان امل�شتمر.
والبنادق  الثقيلة  باملدفعية  تركيا ق�شفت عدة قرى يف عفرين  اإن  وقالت 
من  مبا�شرة  ال�شرق  اإىل  �شوريا  من  جزء  يف  توغال  تركيا  ودعمت  الآلية. 
ا�شتباكات  اإىل  اأدى  مم��ا  معار�شة  لف�شائل  ت��اأي��ي��دا  املا�شي  ال��ع��ام  عفرين 

بوترية متقطعة مع وحدات حماية ال�شعب.

•• بكني-رويرتز:

قالت ال�شني ام�س اإنها حثت تايالند على تقدمي 20 من امل�شلمني 
املنتمني لعرقية الويغور ال�شينية للعدالة ب�شكل �شريع بعدما فروا 
من مركز احتجاز تايالندي عرب فتح �شق يف اجلدار. و�شق 25 من 
الويغور جدار زنزانتهم بقطع من القرميد املك�شور للفرار من املركز 
الواقع يف اإقليم �شوجنخال بجنوب تايالند القريب من احلدود مع 
مت  الثالثاء  اليوم  حتى  اإن��ه  التايالندية  ال�شرطة  وقالت   . ماليزيا 
�شبط ع�شرة منهم ول تزال اأماكن 15 غري معلومة م�شيفة اأنه مت 

ن�شر نقاط تفتي�س على طول احلدود.
 200 م��ن  اأك��رث  باقية �شمن  اآخ��ر جمموعة  ال��ف��ارون �شمن  وك��ان 

وعرف   .2014 ع��ام  ت��اي��الن��د يف  احتجزتهم  ال��ذي��ن  ال��وي��غ��ور  م��ن 
اأفراد املجموعة اأنف�شهم على اأنهم مواطنون اأتراك وطلبوا اإر�شالهم 
ال�شني يف  اإىل  اأع��ي��دوا ق�شرا  100 منهم  اأك��رث من  اإىل تركيا لكن 
انتقادا عامليا مبا يف ذلك  اأث��ارت  2015 يف خطوة  يوليو متوز عام 
من  خ�شيتها  عن  ع��ربت  الإن�شان  حقوق  عن  مدافعة  جماعات  من 
تعر�شهم للتعذيب يف ال�شني. وقال املتحدث با�شم وزارة اخلارجية 
ال�شينية لو كانغ اإن ال�شني �شتوا�شل تعزيز التعاون مع تايالند يف 

ق�شية فرار املحتجزين واإنها �شتتابع الو�شع عن كثب.
اأع�����وام ف��ر امل��ئ��ات ورمب����ا الآلف م��ن ال��وي��غ��ور الذين  وع��ل��ى م����دار 
غرب  يف  امل�شطرب  �شينجيانغ  اإقليم  من  الرتكية  اللغة  يتحدثون 

ال�شني بال�شفر يف اخلفاء عرب جنوب �شرق اآ�شيا اإىل تركيا.

للحد  البريوقراطية  الج��راءات  ا�شتغالل  القلق من 
من عدد العائدين من الروهينغا اذ قالت رانغون انهم 

يجب ان يخ�شعوا لعملية تدقيق.
عبء  م��ن  الك��رب  الق�شم  حتميل  �شيتم  هيغ  وتابعت 
اعطاء الدلة على الالجئني ليثبتوا انهم من بورما، 
النا�س  ب��ه��وؤلء  �شجالت  لديها  احلكومة  ان  م�شيفة 

لكنها تختار عدم العرتاف بهم.

ت�شريعية  لنتخابات  للو�شول  متهيداً  املقبلة،  الفرتة 
املركزية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�شو  وق���ال  فل�شطينية.  ورئ��ا���ش��ي��ة 
“غالبية  اإن  اأبو ظريفة،  للجبهة الدميقراطية، طالل 
القوى الفل�شطينية توؤيد ت�شكيل حكومة وحدة وطنية 
�شيناق�س  امل��و���ش��وع  ه��ذا  اأن  اإل  املقبلة،  املرحلة  لإدارة 
ب���احل���وار خ���الل ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة ب��ني جميع الأط����راف 

الفل�شطينية«.
“بع�س  اأن  ل�24،  ت�شريحات  يف  ظريفة  اأب��و  واأ���ش��اف 
ت�شكيل حكومة وحدة وطنية، خوفاً  تريد  الف�شائل ل 
ح�شب  ودول��ي��ة،  اإ�شرائيلية  ل�شغوطات  تعر�شها  م��ن 
التجارب ال�شابقة للحكومات التي �شمت كافة الف�شائل 

الفل�شطينية«.
اإن مت التفاق على  اأن حكومة الوحدة الوطنية  وتابع، 

•• رانغون-اأ ف ب:

قيود  بفر�س  ب��ورم��ا  ال��دول��ي��ة  العفو  منظمة  اتهمت 
اأقلية الروهينغا امل�شلمة ترقى اىل ف�شل  خانقة على 
عن�شري، وذلك يف حتقيق ن�شرته ام�س الثالثاء حول 
ج���ذور الزم���ة ال��ت��ي دف��ع��ت اك��رث م��ن 600 ال��ف من 

الروهينغا اىل الفرار اىل بنغالد�س املجاورة.
الأقلية يف خميمات  ه��ذه  الالجئني من  �شور  اث��ارت 
بينما  ح��ادة  دول��ي��ة  وان��ت��ق��ادات  ا�شتنكارا  بنغالد�س  يف 
حتدث الناجون من ولية راخني )غرب بورما( منذ 
اأغ�شط�س اآب عن قيام القوات البورمية بعمليات قتل 

واغت�شاب وا�شعال حرائق.
وكانت بورما اتفقت مبدئيا مع بنغالد�س على اعادة 
اذ  التفا�شيل  الروهينغا لكنهما تختلفان حول  بع�س 
من  ان��ه  املا�شي  الأ�شبوع  البورمي  اجلي�س  قائد  ق��ال 
تقرتحه  ال��ذي  الالجئني  بعدد  القبول  املمكن  غ��ري 
دكا. واأورد تقرير منظمة العفو تفا�شيل حول �شنوات 

القمع وال�شطهاد التي اأدت اىل الزمة احلالية.
يف  قيودا  �شنوات  منذ  تفر�س  “ال�شلطات  ان  واأ�شاف 
كل جوانب حياة الروهينغا تقريبا وتلزمهم بالعي�س 

كما يف معازل«.
واأورد التقرير الذي يتاألف من مئة �شفحة وا�شتند اىل 

التي تفر�شها  القيود  �شل�شلة  ان  عامني من البحاث 
رانغون “تنطبق عليها كل معايري التعريف القانوين 

للف�شل العن�شري وهو جرمية �شد الن�شانية«.
ان  ني�شتات  اآن���ا  املنظمة  يف  الب��ح��اث  م��دي��رة  وق��ال��ت 
كان  وه��ذا احل��ال  ه��ي م�شرح جرمية  راخ��ني  “ولية 
يف  املروعة  الع�شكرية  العنف  اعمال  حملة  قبل  قائما 

ال�شهر الثالثة الخرية«.
“تفر�س  ال��ب��ورم��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات  ان  ني�شتات  وت��اب��ع��ت 
والن�شاء  الرجال  على  والبارتايد  الف�شل  من  نظاما 

والطفال الروهينغا«.
نطاق  على  الكراهية  م��ن  احلملة  ه��ذه  اأ���ش��ا���س  ي��ع��ود 
وا�شع اىل قانون مثري للجدل حول اجلن�شية ا�شدره 
الف  م��ئ��ات  وح���رم  اآن���ذاك  احل��اك��م  الع�شكري  النظام 

الروهينغا من الهوية بحكم المر الواقع.
ان���ه وم��ن��ذ ذل���ك احل����ني، ت�شن  ال��ع��ف��و  ت��ق��ول منظمة 
ال�شلطات حملة متعمدة حلمالت الروهينغا من حق 
اليهم  ب��ازدراء وي�شار  العي�س يف بورما حيث يعاملون 

على انهم مهاجرون غري �شرعيني من بنغالد�س.
ترتكز حملة القمع على نظام لبطاقات الهوية مينح 

دوريا اىل الروهينغا لكنه ل يعود �شاحلا بعد فرتة.
تقول لورا هيغ الباحثة حول بورما لدى منظمة العفو 
ان��ه نظام م�شمم لإف��ق��اد النا�س الم��ل، واأع��رب��ت عن 

•• عوا�صم-وكاالت:
اأع���ل���ن م�������ش���وؤول���ون ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون ام�������س ع���ن جتميد 
امريكية  ت��ه��دي��دات  بعد  الم��ريك��ي��ني  م��ع  الجتماعات 
ب���اإغ���الق م��ك��ت��ب م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة يف 

وا�شنطن.
وقال وزير اخلارجية الفل�شطيني ريا�س املالكي لوكالة 
اي  املكتب هم يجمدون  باإغالق  “عمليا،  بر�س  فران�س 
لقاءات ونحن جنعلها ر�شمية«. من جهته اأكد متحدث 
تلقت  املنظمة  ان  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  با�شم 
عبا�س  حم��م��ود  الفل�شطيني  ال��رئ��ي�����س  م���ن  ت��ع��ل��ي��م��ات 

“باإغالق كافة خطوط الت�شال مع المريكيني«.
يعتربها  التي  التحرير  منظمة  مكتب  بقاء  ويتوقف 
امل���ج���ت���م���ع ال��������دويل اجل����ه����ة امل���م���ث���ل���ة ر����ش���م���ي���ا جلميع 
من  ت�شريح  على  وا�شنطن  يف  مفتوحا  الفل�شطينيني، 

وزير اخلارجية يجدد كل �شتة ا�شهر.
وانتهت مدة ال�شهر ال�شتة ال�شبوع املا�شي.

املا�شي  ال�شبوع  المريكية  اخلارجية  وزارة  ورف�شت 
جتديد ت�شريح منظمة التحرير، و قال م�شوؤول يف وزارة 
مرتبط  املكتب  عمل  اأوراق  جتديد  ع��دم  اإن  اخلارجية 
ب�”ت�شريحات معينة اأدىل بها قادة فل�شطينيون” يف ما 

يتعلق باملحكمة اجلنائية الدولية.
ين�س  بندا   2015 ع��ام  الأم��ريك��ي  الكونغر�س  واأدخ���ل 
التاأثري  حماولة  الفل�شطينيني  على  يجب  ل  اأن��ه  على 
تتعلق  حتقيقات  ب�شاأن  الدولية  اجلنائية  املحكمة  على 

مبواطنني ا�شرائيليني.
ول���دى ت��رام��ب 90 ي��وم��ا لإع����ادة ف��ت��ح امل��ك��ت��ب يف حال 
الفل�شطينية- املفاو�شات  يف  تقدم  حتقيق  مت  اأن��ه  راأى 

ال�شرائيلية.
التحرير  مبنظمة  املتحدة  والمم  ا�شرائيل  وت��ع��رتف 
اجرت  وق��د  الفل�شطيني.  لل�شعب  ممثلة  الفل�شطينية 
او�شلو  ات��ف��اق��ات  اىل  اف�شت  ال��ت��ي  امل��ف��او���ش��ات  املنظمة 
الفل�شطينية  ال�شلطة  ب��اإن�����ش��اء  ب��دوره��ا  �شمحت  ال��ت��ي 

ال�شلطة  دول��ي��ا. وجت���اوزت  بها  ل��دول��ة معرتف  متهيدا 
كموؤ�ش�شة  التحرير  اىل حد كبري منظمة  الفل�شطينية 
ال�شلطة  ورئي�س  الج��ان��ب.  للقادة  وحم���اورة  �شيا�شية 
حممود عبا�س هو رئي�س منظمة التحرير الفل�شطينية 

اي�شا.
ورف�شت القن�شلية المريكية يف القد�س ام�س الثالثاء 
تلتزم  ان��ه��ا  اىل  م�����ش��رية  ج��دي��دة،  بت�شريحات  الدلء 
تكون  اأن  تاأمل  وا�شنطن  ان  يوؤكد  ال�شبت  �شادر  ببيان 

مدة اإغالق ق�شرية.
اىل ذل�����ك، دع����ا رئ��ي�����س ال��������وزراء ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي رام���ي 
الفل�شطينية  ال��ف�����ش��ائ��ل  ال��ث��الث��اء،  ال��ي��وم  احل���م���داهلل، 
املجتمعة يف القاهرة ل�شتكمال جل�شات احلوار الوطني، 
ل�������ش���رورة ح���ل امل��ل��ف الأم���ن���ي يف ق��ط��اع غ����زة ومتكني 

احلكومة من القيام بواجباتها يف القطاع. 
وقال احلمداهلل، اإنه “بالعزمية والإرادة �شنطوي جميع 
ال��ع��راق��ي��ل لن�شون وح���دة ومنعة  ون��ت��ج��اوز  اخل��الف��ات 

نظاِمنا ال�شيا�شي وننه�س بقطاع غزة«.
يف  النجاح  الفل�شطينية،  للف�شائل  اهلل  احلمد  ومتنى 
امل��ل��ف الأم��ن��ي، لتتمكن  امل��ط��روح��ة خا�شة  امل��ل��ف��ات  ح��ل 
احلكومة من ال�شطالع مبهامها كافة، وتقدمي املزيد 

من اخلدمات لأهلنا يف غزة والتخفيف من معاناتهم.
�شل�شلة  الثالثاء،  ام�س  الفل�شطينية،  الف�شائل  وب��داأت 
مل  التي  الق�شايا  م��ن  ع��دد  لبحث  مو�شعة  اجتماعات 
وحما�س،  فتح  حركتي  بني  الثنائية  اللقاءات  تناق�شها 
امل�شاحلة  ح��ول  املا�شي،  ال�شهر  م�شر  يف  ج��رت  وال��ت��ي 
الفل�شطينية. وتناق�س الف�شائل ق�شايا الأمن يف قطاع 
وان�شمام  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��وح��دة  ح��ك��وم��ة  وت�شكيل  غ���زة، 
واإجراء  الفل�شطينية،  التحرير  ملنظمة  الف�شائل  ك��ل 
هذا  الفل�شطينية.  والت�شريعية  الرئا�شية  النتخابات 
الفل�شطيني  ال��وف��د  �شمن  فل�شطيني  ق��ي��ادي  وك�����ش��ف 
التي  امل�������ش���ارك���ة يف احل���������وارات  ب��ال��ف�����ش��ائ��ل  اخل����ا�����س 
القوى  تباين يف مواقف  وج��ود  القاهرة عن  حتت�شنها 
الفل�شطينية، حول ت�شكيل حكومة وحدة وطنية خالل 

دف��ع��ت امل��وج��ة الخ���رية م��ن اع��م��ال القمع ب��اك��رث من 
ن�شف الروهينغا البالغ عددهم 1،1 مليون ن�شمة اىل 
الهرب من البالد بينما يعي�س الباقون يف قرى تعاين 

من ه�شا�شة وعزلة متزايدة.
مع ان الروهينغا تعر�شوا للتمييز منذ العقود، ال ان 
بعد  القمع  ت�شعيد  ح��ول  تفا�شيل  يت�شمن  التقرير 
اندلع اعمال عنف بني بوذيني وم�شلمني يف 2012.

�شنوات  تداعيات  على معاجلة  الأق��در  �شتكون  ت�شكيلها 
لالنتخابات  والإع�������داد  امل��وؤ���ش�����ش��ات  وب���ن���اء  الن��ق�����ش��ام، 

الت�شريعية والرئا�شية الفل�شطينية.
الفل�شطينية  القوى  من  وعدد  حما�س  حركة  وتطالب 
بت�شكيل حكومة وحدة وطنية، يف حني ترى حركة فتح 
اأن احلكومة احلالية هي حكومة وحدة وطنية، كونها 
الذي وقعته احلركتان يف  امل�شاحلة  اتفاق  بعد  ت�شكلت 
املقاومة  �شالح  يخ�س  وفيما   .2014 عام  غزة  قطاع 
على  اإج��م��اع��اً  هناك  اأن  ظريفة  اأب��و  اأك��د  الفل�شطينية، 
واأن �شالح  املباحثات  اإط��ار  ال�شالح خ��ارج  ه��ذا  اأن يكون 
اح���ت���الل لالأر�س  ه��ن��اك  اأن  ����ش���روري ط��امل��ا  امل��ق��اوم��ة 
الفل�شطينية، مع �شرورة توحيد �شالح الأجهزة الأمنية 

الفل�شطينية يف قطاع غزة.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/با�شورد لدارة العقارات ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 2178667 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيف عبداهلل �شيف احلمادي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة وديع �شليمان �شامل ال�شواحلي %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد حلمي احمد عبداحلفيظ

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد حرب العامري
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ با�شورد لدارة العقارات ذ.م.م
PASSWORDA PROPERD YU MANAGEMENT LLC

اىل/اوين هاو�س للحدادة والنجارة امل�شلحة ذ.م.م
OPEN HOUSE SHITHE RY& SHUTTARING CAPRPENTRY LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع املرور �س 28 رقم الوحده 4 بناية �شعيد خلفان جمعة جري 
ال�شويدي اىل ابوظبي امل�شفح 44 95966 95966 �شلطان بن خليفة بن زايد واخرين

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال حديد الت�شليح )4390005(

تعديل ن�شاط/ حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(
اأربعة ع�شر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/انرت المارات لتاجري ال�شيارات / احدى موؤ�ش�شات 

علي واولده رخ�شة رقم:CN 1003816 قد تقدموا الينا بطلب
ل�شركة علي واولده  ال�شيارات مملوكه  �شتار لتاجري  تنازل وبيع/ا�شافة يورو  ال�شركاء  تعديل 
 EURI STAR RENT A CAR OWNED BY القاب�شة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ALI & SOSN HOLDING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

ALI & SONS COMPANY LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شركة علي واولده ذ.م.م
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ انرت المارات لتاجري ال�شيارات / احدى موؤ�ش�شات علي واولده 

INTER EMIRATES RENT OF THE AKL & SONO ESTABLIUSHMENTS

اىل/انرت المارات لتاجري ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
INTER EMIRATES RENT A CAR SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
يرجى التكرم بالعلم باأن:

بالإ�شارة اإىل املو�شوع املذكور اأعاله، يرجى التكرم بالعلم باأن:

ال�شادة/امتو�ست اخلليج ل�سناعة احلديد ال�سلب ذ.م.م  

IN - 1000958 :رقم الرخ�شة ال�شناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل الآتي:

بتعديل ال�شركاء:

خروج/ اأحمد بن �سهيل بن �سامل املخيني بهوان

دخول/ �سهيل بن �سامل بن عبداهلل املخيني بهوان

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 

ال�شناعه - اإدارة خدمة امل�شتثمرين - خالل اأ�شبوع من تاريخ ن�شر الإعالن ، 

واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�شاء مدة الإعالن .

مكتب تنمية ال�سناعة
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ن�شائم ليوا لدوات 

التجميل رخ�شة رقم:CN 1928216 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة امل حممد خليل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/احمد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابراهيم البلو�شي لعمال البالط والبال�شرت
 رخ�شة رقم:CN 1179160 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الكنز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2226906:للمواد الغذائية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هورايزن ليمتيد 

CN 2230901:لال�شت�شارات التعليمية رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شلطان عبداهلل �شعيد را�شد الر�شيدي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زياد �شكيب جعفر الكثريي

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

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

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل�����دع�����و/ م����اري����ا ك����ارل 
الفلبني    ، لوميكتني  ب��ان��دال 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )3384185(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/حممد ف�شل كرمي 
بنغالدي�س     ، �شفا  احمد  ليت 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
)7256260AG( -يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����ش��ي��ة او 
اقرب مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
اهلل  زرد   / امل����دع����و  ف���ق���د 
باك�شتان   ، ف��ي��دا  حم��م��د 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4116842( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/9662729

فقدان جواز �سفرت
����ش���ون   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ايرلندا   ، كرينز  ج��وزي��ف 
، اجلن�شية - ج��واز �شفره 
 )2831681PE( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 058/5806477

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / حممد امري 

�شهزاد امانت علي ، باك�شتان 

اجلن�شية - جواز �شفره رقم 

)5141832( من يجده 

عليه الت�شال بتليفون رقم 

 055/4897147

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و /اح��م��د امين  فقد 
م�شر   ، ع��ب��ي��د  حم����رو�����س 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )20820541A( رقم 
ي���ع���رث عليه  ي���رج���ى مم����ن 
امل�شرية  بال�شفارة  ت�شليمه 
�شرطة  م����رك����ز  اق�������رب  او 

بالمارات. 

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن احلكم بالن�سر  
يف الدعوى  رقم 02/08720/2017 جتاري -   ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / احمد علي ح�شن الزرعوين 
املحكوم عليها املطلوب اعالنه / با�شر احمد لتجارة اللكرتونيات - �س ذ م م 

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/11/14    
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :  - الزام املدعي عليها الوىل باخالء العني 
املوؤجرة وت�شليمها للمدعية خاليا من �شواغلها وبالزامها ب�شداد مبلغ وقدره 
وما   2017/7/31 ولغاية   2017/5/1 من  للفرتة  الي��ج��ار  ب��دل  دره��م    9.500
�شنوية وقدرها 30.000  اج��رة  بواقع  الفعلي  الخ��الء  اج��رة حتى  ا�شتجد من 
درهم والزمتها ب�شداد 500 درهم غرامة ارتداد ال�شيك ا�شتنادا للفقرة الوىل 
من �شروط العقد ، والزمتها بتقدمي براءة الذمة من الكهربا واملاء والزمتها 

بامل�شروفات. 
للمحكوم عليه متهيدا  الغيابي  احل��ك��م  ب��اع��الن  ال���زم  ق��د  ال��ق��ان��ون  ان  وح��ي��ث 

لي�شبح نهائيا يف حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد املقررة قانونا. 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3865  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ال�شنافر لتنظيف املباين   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ حممد دليار الدين فريد احمد   قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )13152(
مبلغ 1134 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/53  تظلم عقاري
اىل املتظلم ���ش��ده / 1-ع��ب��ده ���ش��امل من�شري جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
علي  حاجي  حممد  وميثله:عبداهلل  داود  اب��و  علي  ا�شماعيل  ان�س   / املتظلم 
القرار  من  تظلم  ومو�شوعه  اع��اله  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  العو�شي 
ال�شادر يف المر على عري�شة رقم 41/2017 حجز حتفظي عقاري. وحددت 
بالقاعة ���س   11.00 ال�����ش��اع��ة   2017/11/26 امل���واف���ق  الح���د  ي���وم  جل�شة   ل��ه��ا 

وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.B.6  :
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / عبدالرحمن 
�شوريا   ، دخ�������ان  ط�������ارق 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )6907045( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/9449926

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / �شازيا جافييد 
باك�شتان     ، اقبال  جافييد 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )8696902( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/5888439

فقدان جواز �سفرت
ت���ال���ني   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�شوريا   ، دخ�������ان  ط�������ارق 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )9134077( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/9449926

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����و / زع���ف���راين  ف���ق���د 
م��وه��ام��ي��د���ش��ان��ى ط���اه���ر ، 
اث��ي��وب��ي��ا اجل��ن�����ش��ي��ة - جواز 
�شفره رقم )3817072( 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ش����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 050/4466307

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2658  مدين جزئي

القامة  ال�شويدي جمهول حمل  املطوع  عليه /علي حميد هالل  املدعي  اىل 
ات�شالت(  )جمموعة  لالت�شالت  الم���ارات  جمموعة  املدعي/�شركة  ان  مبا 
�س.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )41.699.22( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من 
املوافق 2017/12/5  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2657  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /�شامل حممد عبداهلل �شليمان ال علي جمهول حمل القامة 
ات�شالت(  )جمموعة  لالت�شالت  الم���ارات  جمموعة  املدعي/�شركة  ان  مبا 
�س.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )24.436.86( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من 
املوافق 2017/12/5  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2645  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /يا�شني جانواري جانواري بريل جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/�شركة جمموعة المارات لالت�شالت )جمموعة المارات( �س.م.ع 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )38.507.70(
تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة    2017/12/5
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2661  مدين جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ع��ل��ي ح�شني حممد ا���ش��رف جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
�س.م.ع   ات�����ش��الت(  ل��الت�����ش��الت )جم��م��وع��ة  الم����ارات  �شركة جمموعة  امل��دع��ي/ 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)32.181.90( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/12/10 
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2663  مدين جزئي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  قمرالدين  ابراهيم  /حممد  عليه  املدعي  اىل 
�س.م.ع  الم���ارات(  )جمموعة  لالت�شالت  الم��ارات  جمموعة  املدعي/�شركة 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )31.558.56(
تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة    2017/12/5
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2660  مدين جزئي

ا���ش��ل��م دوراين جم��ه��ول حمل  خ���ان دوراين حم��م��د  امل��دع��ي عليه /رح��ي��ل  اىل 
ل��الت�����ش��الت )جمموعة  امل��دع��ي/���ش��رك��ة جمموعة الم����ارات  ان  الق��ام��ة مب��ا 
املدعي  بالزام  اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  ���س.م.ع قد  ات�شالت( 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )37.211.06( وقدره  مببلغ  عليه 
لها جل�شة  وح��ددت  التام.  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  12% من  والفائدة 
 Ch2.D.17 بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة    2017/12/5 املوافق  الثالثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2665  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-راكي�س هاجاري مال داروج��ا جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �شركة جمموعة المارات لالت�شالت )جمموعة المارات( �س.م.ع  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )32.552.91( 
ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
ال�شاعة  التام.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/12/10  ال�شداد  وحتى 
8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2666  مدين جزئي
املدعي/  ان  ن��واب جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-ف��رزان��ه كوثر  اىل 
�شركة جمموعة المارات لالت�شالت )جمموعة المارات( �س.م.ع  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )30.147.11( درهم 
ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/12/10 ال�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

ال�شلطة  على  اجلي�س  و�شيطر  اإرث���ه«.  وحلماية  ال��ب��الد 
اأمام  الطريق  لتمهيد  اأن عزل موجابي مناجناجوا  بعد 
ل��ت��ويل ال��رئ��ا���ش��ة. ول حت��ظ��ى جري�س  زوج���ت���ه ج��ري�����س 
ب�شعبية. وذكرت رويرتز يف �شبتمرب اأيلول اأن مناجناجوا 
راأ�س  على  اجلي�س  من  بدعم  موجابي  خلالفة  يخطط 
وحدة  حكومة  ت�شكيل  اخلطة  وتفرت�س  كبري.  ائتالف 
وت�شمح  ال��دويل  املجتمع  مبباركة  حتظى  موؤقتة  وطنية 
وهدفها  اخل��ارج��ي  بالعامل  �شالتها  ب��اإع��ادة  لزميبابوي 

الأ�شا�شي هو اإعادة ال�شتقرار لالقت�شاد.
وكان النائب ال�شابق للرئي�س من املقربني ملوجابي على 
له  تعر�س  ال��ذي  القمع  بامل�شاركة يف  ويتهم  مدى عقود 

من عار�س الرئي�س.
وقال مناجناجوا، الذي فر من زميبابوي ب�شبب تهديد 
حياته بعد ف�شله من احلزب احلاكم، اإنه على ات�شال مع 

موجابي واإنه تلقى دعوة للعودة لكنه لن يفعل ذلك حلني �شمان اأمنه.
اأ�شعر  اأن  اإىل  اأعود للوطن الآن  اأنني لن  “اأبلغت الرئي�س  واأ�شاف يف بيان 

بالطمئنان على اأمني ال�شخ�شي نظرا لطريقة معاملتي عند اإقالتي«.
وتابع قائال اإنه يرغب يف م�شاركة �شعب زميبابوي يف عهد جديد يعاد فيه 

بناء القت�شاد ل�شالح اجلميع.
وقال قائد اجلي�س يف زميبابوي اأم�س الثنني اإن تدخل اجلي�س ي�شري ب�شكل 

جيد.

•• تون�س-رويرتز:

يو�شف  التون�شي  ال����وزراء  رئي�س  تعهد 
ال�شاهد ام�س بامل�شي قدما يف اإ�شالحات 
2018 متحديا  عام  اقت�شادية مقررة 

معار�شة وا�شعة يف الداخل.
وت����واج����ه ت���ون�������س ���ش��غ��وط��ا ق���وي���ة من 
امل��ق��ر���ش��ني ال��دول��ي��ني ل��ل��ب��دء يف حزمة 

اإ�شالحات تعطلت كثريا.
اإط���ار ميزانية  واق��رتح��ت احل��ك��وم��ة يف 
امل�شافة  القيمة  �شريبة  رف��ع   2018
ع�شرة  ح��وايل  ت�شريح  وتعتزم  وغ��ريه��ا 
ب�شكل  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  يف  م��وظ��ف  اآلف 
عجز  خلف�س  خ��ط��ط  �شمن  اخ��ت��ي��اري 

 2011 انتفا�شة  منذ  املنهار  القت�شاد  واإنعا�س  امليزانية 
التي اأنهت حكم الرئي�س ال�شابق زين العابدين بن علي.

وقال ال�شاهد يف خطاب اأمام الربملان مع انطالق مناق�شة 
ت�شخي�س  ح��ول  اتفاق  هناك  “دائما  املقبل  العام  ميزانية 
الأزم����ة ول��ك��ن وق���ت الإ���ش��الح��ات ن���رى ال��رف�����س وهيمنة 

النزعة القطاعية ولكن لن نرتاجع عن الإ�شالحات«.
واأ�شاف “�شنتحاور مع اجلميع للو�شول لتوافق ولكن لن 

اأملانيا تعتقل 6 �شوريني بتهمة التخطيط لهجوم 
 •• برلني-رويرتز:

اعتقلت ال�شرطة الأملانية ام�س �شتة �شوريني ي�شتبه باأنهم خططوا لهجوم 
با�شتخدام اأ�شلحة اأو متفجرات با�شم تنظيم داع�س الإرهابي.

األقت  ال�شرطة  اإن  العام يف مدينة فرانكفورت يف بيان  وقال مكتب املدعي 
خالل  عاما  و28   20 ب��ني  اأع��م��اره��م  وت���رتاوح  بهم  امل�شتبه  على  القب�س 
مداهمات يف مدن كا�شل وهانوفر واإ�شن وليبزيج.  و�شارك نحو 500 من 
اأفراد ال�شرطة يف املداهمات التي جرى خاللها تفتي�س ثماين �شقق �شكنية. 
 2014 الأول  اأملانيا يف دي�شمرب كانون  اإىل  امل�شتبه بهم  اأربعة من  وو�شل 
وو�شل الثنان الآخ��ران يف العام التايل. وطلب ال�شتة اللجوء. ومل يذكر 

مكتب املدعي العام ما اإذا كانت طلبات اللجوء اخلا�شة بهم قد قبلت.

اإرهابي  تنظيم  اأع�شاء يف  باأنهم  ي�شتبه  ال�شتة  ال�شوريني  اإن  وقال مدعون 
اأجنبي ي�شمي نف�شه داع�س. واأ�شافوا ي�شتبه باأن املتهمني خططوا لهجوم 

على هدف عام يف اأملانيا با�شتخدام اإما الأ�شلحة اأو املتفجرات.
وهذه هي ثاين مرة خالل �شهر يلقى القب�س فيها على اأ�شخا�س لال�شتباه 
باأنهم خططوا لهجمات مت�شددة عنيفة. واعتقل �شوري يبلغ من العمر 19 

عاما هذا ال�شهر يف اأملانيا لال�شتباه باأنه يخطط لتفجري قنبلة.
وياأتي العتقال قبل �شهر من الذكرى الأوىل لهجوم يف برلني �شنه طالب 
جلوء تون�شي قوبل طلبه بالرف�س مما اأ�شفر عن مقتل 12 �شخ�شا بعدما 
ده�س املهاجم ب�شاحنة املارة يف �شوق لعيد امليالد. وو�شعت حواجز اإ�شمنتية 
الأملانية  بالعا�شمة  امليادين احليوية  امليالد يف عدد من  اأ�شواق عيد  حول 

هذا العام قبل اأن يبداأ مو�شم العطالت يف غ�شون اأ�شابيع.

البيت الأبي�س يطلب اإنفاذ اأمر حظر ال�شفر بالكامل 
•• وا�صنطن-رويرتز:

العليا  املحكمة  من  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  طلبت 
ال�شفر  ترامب بخ�شو�س حظر  اأ�شدره  قرار  اأحدث  باإنفاذ  ال�شماح 
كاليفورنيا  يف  ا�شتئناف  حمكمة  ق�شت  بعدما  وذل��ك  كامل  ب�شكل 

الأ�شبوع املا�شي ب�شريان مفعول بع�س اأجزاء من الأمر فقط.
التا�شعة  الدائرة  ا�شتئناف  مبحكمة  ق�شاة  ثالثة  من  جلنة  وكانت 
ومقرها �شان فران�شي�شكو وافقت يف 13 نوفمرب ت�شرين الثاين على 
اأقل  باأن توقف ولو موؤقتا العمل بحكم حمكمة  اإدارة ترامب  طلب 
درجة علق احلظر اجلديد.  وق�شت باأن احلكومة ميكنها اأن متنع 
لهم  تكن  اإذا مل  م�شلمة  اأغلبية  ذات  دول  �شت  اأ�شخا�س من  دخ��ول 

�شالت داخل الوليات املتحدة.

وتدفع الإدارة يف املنا�شدة التي قدمتها للمحكمة العليا باأن اأحدث 
اأمر حلظر ال�شفر يختلف عن �شابقيه يف كل من ال�شكل وامل�شمون 
بالأمن  اأه��داف متعلقة  اإىل  “ي�شتند  اأنه  اأظهرت  وب��اأن الختالفات 

القومي وال�شوؤون اخلارجية ولي�س بعداء ديني«.
احلظر  بتاأييد  التا�شعة  ال��دائ��رة  ق�شت  اإذا  حتى  ب��اأن��ه  دف��ع��ت  كما 
لأنها  القرار  ه��ذا  العليا  املحكمة  تلغي  اأن  املرجح  ف��اإن من  اجلزئي 
فعلت ذلك يف اآخر مرة منعت فيها املحاكم الرئي�س من فر�س قيود 
على دخول مواطني دول اأجنبية معينة للوليات املتحدة لعتبارات 

الأمن القومي.
ويعني حكم حمكمة ال�شتئناف الأ�شبوع املا�شي باأن احلظر �شينطبق 
وال�شومال  واليمن  و�شوريا  وليبيا  اإي��ران  من  اأ�شخا�س  على  فقط 

وت�شاد ممن لي�شت لديهم �شالت داخل الوليات املتحدة.

ف��ع��ل��ي��ا ع���ل���ى ه�����ذه ال�������دول لوقف 
امل�شوؤولون  الأطفال. و�شلم  جتنيد 
اأط��ل��ع��ت عليها  ال��ت��ي  ال��وث��ائ��ق  يف 
روي����رتز ب���اأن ه���ذه ال����دول الثالث 
قالوا،  ل��ك��ن��ه��م  ت���ق���دم���ا.  اأح�������رزت 
ح�شب تف�شريهم للقانون، اإن ذلك 
القائمة  م��ن  لرفعها  كافيا  لي�س 
احلكومات  لإح��راج  ت�شتخدم  التي 
ودفعها للعمل على الق�شاء نهائيا 

على جتنيد الأطفال.

 »اأفعال غري مقبولة«
ك�����ت�����ب ب�������ن ك��������اردي��������ن ال���ع�������ش���و 
العالقات  ب��ل��ج��ن��ة  ال��دمي��ق��راط��ي 
ال�شيوخ  مب���ج���ل�������س  اخل����ارج����ي����ة 

نظرا  اإنه  قانونيون  ويقول خرباء 
تتمتع  ال����ذي  احل���ري���ة  ن��ط��اق  اإىل 
جمال  يف  التنفيذية  ال�شلطة  ب��ه 
هناك  فلي�س  اخلارجية،  ال�شيا�شة 
القانونية  الإج����راءات  م��ن  الكثري 
ات��خ��اذه��ا يف مواجهة  ال��ت��ي مي��ك��ن 

قرار تيلر�شون.
اأ�شتاذ  ����ش���وارت���ز  ه���ريم���ان  وق�����ال 
باجلامعة  ال���د����ش���ت���وري  ال���ق���ان���ون 
اإن  وا�����ش����ن����ط����ن  يف  الأم����ري����ك����ي����ة 
املحاكم  ت��ق��ب��ل  اأن  امل�����ش��ت��ب��ع��د  م���ن 
تف�شري  على  طعن  اأي  الأمريكية 
الأطفال  جتنيد  لقانون  تيلر�شون 
دول�������ة من  اأي  رف�����ع  م����ن  مي���ن���ع���ه 

القائمة ح�شب تقديره.

اجلمعة  يوم  لتيلر�شون  الأمريكي 
كبرية  “خماوف  ه��ن��اك  اإن  ي��ق��ول 
اخلارجية  وزارة  ت���ك���ون  األ  م���ن 
قرار  اأن  ومن  بالقانون  ملتزمة” 
الوزارة “يوجه ر�شالة لهذه الدول 
ب��اأن��ه��ا حت�����ش��ل ع��ل��ى م��واف��ق��ة على 

اأفعالها غري املقبولة«.
من  العديد  �شمن  كانت  وامل��ذك��رة 
ين�شر  مل  ال��ت��ي  ال�شابقة  ال��وث��ائ��ق 
�شيء عنها والتي اأر�شلت هذا ال�شهر 
اخلارجية  ال���ع���الق���ات  جل��ن��ة  اإىل 
املحقق  ومكتب  ال�شيوخ  مبجل�س 
اخلارجية  ب����وزارة  امل�شتقل  ال��ع��ام 
تيلر�شون  ان��ت��ه��اك  م��زاع��م  ب�����ش��اأن 

لقانون جتنيد الأطفال.

•• وا�صنطن-رويرتز:

داخلية  ح��ك��وم��ي��ة  وث���ائ���ق  ك�����ش��ف��ت 
اطلعت عليها رويرتز اأن جمموعة 
ت�شم نحو 12 من م�شوؤويل وزارة 
اتخذت  الأم���ري���ك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 
خطوة غري معتادة اإذ اتهمت ر�شميا 
تيلر�شون  ريك�س  اخلارجية  وزي��ر 
الذي  الحت��ادي  القانون  بانتهاك 
مي���ن���ع اجل���ي���و����س الأج���ن���ب���ي���ة من 

جتنيد الأطفال.
معار�شة  ���ش��ري��ة  م��ذك��رة  واأف������ادت 
يك�شف  مل  الأم��ري��ك��ي��ة  للخارجية 
عنها من قبل باأن تيلر�شون خالف 
قانون حظر جتنيد الأطفال عندما 
ا�شتثناء  ح���زي���ران  ي��ون��ي��و  يف  ق���رر 
من  واأفغان�شتان  وميامنار  العراق 
املخالفني  ت�شم  اأم��ري��ك��ي��ة  قائمة 

لقانون حظر جتنيد الأطفال.
ورفع الدول من القائمة ال�شنوية 
ي���ج���ع���ل م�����ن ال�������ش���ه���ل ت���زوي���ده���ا 
الأمريكية.  الع�شكرية  بامل�شاعدات 
حليفان  واأف��غ��ان�����ش��ت��ان  وال����ع����راق 
وثيقان للوليات املتحدة يف احلرب 
امل��ت�����ش��ددة بينما  ع��ل��ى اجل��م��اع��ات 
ميامنار حليف نا�شئ ملواجهة نفوذ 

ال�شني يف جنوب �شرق اآ�شيا.

اأطلعت  ال��ت��ي  ال��وث��ائ��ق  تظهر  كما 
تيلر�شون  ق��رار  اأن  روي���رتز  عليها 
يتعار�س مع تو�شية بالإجماع من 
بوزارة  الإقليمية  امل��ك��ات��ب  روؤ���ش��اء 
اخل��ارج��ي��ة ال��ذي��ن ي�����ش��رف��ون على 
ال�شفارات يف ال�شرق الأو�شط واآ�شيا 
لأفغان�شتان  الأم��ري��ك��ي  وامل��ب��ع��وث 
حق�����وق  وم��ك��ت��ب  وب��اك�����ش��������������������ت��ان 
املحامني  بالوزارة وفريق  الإن�شان 

بها.
وق���ال���ت امل���ذك���رة امل����وؤرخ����ة يف 28 
خمالفة  جانب  “اإىل  مت��وز  يوليو 
ال���ق���ان���ون الأم���ري���ك���ي، ي���ه���دد هذا 
مب�شداقية  ب����الإ�����ش����رار  ال����ق����رار 
نطاق وا�شع من تقارير وحتليالت 
ي�شعف  اأن���ه  كما  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
الدبلوما�شية  الأدوات  من  واح��دة 
ت�شتخدمها  ال����ت����ي  الأ����ش���ا����ش���ي���ة 
القوات  لردع  الأمريكية  احلكومة 
واجلماعات  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
احلكومات  من  املدعومة  امل�شلحة 
عن جتنيد وا�شتخدام الأطفال يف 
خمتلف  يف  م�شاندة  واأدوار  القتال 

اأرجاء العامل«.
ك��ان��ت روي���رتز ق��د ق��ال��ت يف يونيو 
جتاهل  ت��ي��ل��ر���ش��ون  اأن  ح����زي����ران 
العراق  ب�����ش��اأن  داخ��ل��ي��ة  ت��و���ش��ي��ات 

جمهورية  حاليا  القائمة  وت�شم 
ونيجرييا  الدميقراطية  الكوجنو 
وال�������ش���وم���ال وج����ن����وب ال�������ش���ودان 
ومايل وال�شودان و�شوريا واليمن.

ورد متحدث با�شم وزارة اخلارجية 
امل�شوؤولني  مزاعم  عن  �شوؤال  على 
قائال  القانون  انتهك  الوزير  ب��اأن 
“الوزير راجع بدقة كل املعلومات 
املقدمة له وتو�شل اإىل قرار ب�شاأن 
اإليه  اإذا كانت احلقائق املقدمة  ما 
تربر الإدراج على القائمة مبوجب 

القانون«.
م�شت�شار  ه������وك  ب�����راي�����ن  واأق���������ر 
تيلر�شون يف رد كتابي على مذكرة 
�شبتمرب  م��ن  الأول  يف  امل��ع��ار���ش��ة 
اأي���ل���ول ب����اأن ال����دول ال��ث��الث كانت 

بالفعل جتند الأطفال. 
التمييز  امل��ه��م  م��ن  اإن  ق��ال  ولكنه 
تبذل  ل  “التي  احل���ك���وم���ات  ب���ني 
على  ج���ه���د  اأي  اأو  ي���ذك���ر  ج���ه���دا 
انتهاكات  ل��ت�����ش��ح��ي��ح  الإط��������الق 
جتنيد الأطفال... وبني تلك التي 
مل  واإن   - خمل�شة  ج��ه��ودا  ت��ب��ذل 

ت�شتكمل بعد«.
اأن وزي��ر اخلارجية  واأو���ش��ح ه��وك 
الأم���ري���ك���ي ف�����ش��ر ال��ق��ان��ون ح�شب 

تقديره.

وتك�شف  واأف��غ��ان�����ش��ت��ان.  وم��ي��امن��ار 
املعار�شة  حجم  اجلديدة  الوثائق 
داخل وزارة اخلارجية مبا يف ذلك 
با�شم  يعرف  ملا  النادر  ال�شتخدام 
ت�شمح  ال���ت���ي  املعار�شة”  “قناة 
ب���الع���رتا����س على  ل��ل��م�����ش��وؤول��ني 
اأي  م���ن  ال�����ش��ي��ا���ش��ات دون اخل����وف 

اإجراءات انتقامية.
اأب�����داه�����ا  ال����ت����ي  الآراء  وت���ظ���ه���ر 
التوترات  الأمريكيون  امل�شوؤولون 
الدبلوما�شيني  ب����ني  ال���ق���ائ���م���ة 
ال�شابق  وال��رئ��ي�����س  امل��خ�����ش��رم��ني 
عينه  الذي  موبيل  اإك�شون  ل�شركة 
ال��رئ��ي�����س دون���ال���د ت���رام���ب وزي����را 
للخارجية ليطبق �شيا�شة “اأمريكا 

اأول” على الدبلوما�شية.

تف�سري القانون
ي��ن�����س ق����ان����ون جت��ن��ي��د الأط����ف����ال 
على   2008 ع����ام  يف  ���ش��ن  ال����ذي 
اأن  يجب  الأمريكية  احلكومة  اأن 
الدولة  اأن  اإىل  م��ط��م��ئ��ن��ة  ت���ك���ون 
التي ترفعها من القائمة “ل تقوم 
)تقل  اأطفال  اأي  اإدراج  اأو  بتجنيد 
باجلي�س  عاما(   18 عن  اأعمارهم 
اآخ���ر على  �شكل  ب���اأي  اإج��ب��اره��م  اأو 

اخلدمة كاأطفال جمندين«.

ر�سالة قوية«
اجليو�س  م��ن��ح  ال���ق���ان���ون  ي��ح��ظ��ر 
الأج��ن��ب��ي��ة ال������واردة ب��ال��ق��ائ��م��ة اأي 
ت�شليح  اأو  ت��دري��ب  اأو  م�����ش��اع��دات 
البيت  ي�شدر  مل  ما  وا�شنطن  من 
الأبي�س اإعفاء ا�شتنادا اإىل امل�شلحة 

الوطنية للوليات املتحدة.
ويف عام 2016 يف عهد اإدارة باراك 
وميامنار  ال���ع���راق  ح�����ش��ل  اأوب���ام���ا 
نيجرييا  م����ث����ل  اأخ����������رى  ودول 

وال�شومال على اإعفاءات.
وك��ت��ب��ت ج���و ب��ي��ك��ر م���دي���رة ق�شم 
حقوق الأطفال يف موؤ�ش�شة هيومن 
حزيران  يونيو  يف  ووت�����س  راي��ت�����س 
تقول  تيلر�شون  ل��ق��رار  ان��ت��ق��اد  يف 
انتقدت  ووت�����س  راي��ت�����س  “هيومن 
م�������رارا ال���رئ���ي�������س ب�������اراك اأوب����ام����ا 
الدول  من  للعديد  اإعفاءات  ملنحه 
اختالفا  اأح�����دث  ال��ق��ان�����������������ون  ل��ك��ن 

حقيقيا«.
الأمريكيون  امل�������ش���وؤول���ون  و����ش���دد 
تيلر�شون  اأن قرار  املعار�شون على 
اإعفاء العراق واأفغان�شتان وميامنار 
ذهب اأبعد مما و�شلت اإليه �شيا�شة 
اإدارة  انتهجتها  ال��ت��ي  الإع���ف���اءات 
اوب��ام��ا م��ن خ��الل الل��ت��ف��اف على 
ال�شغوط  وت���خ���ف���ي���ف  ال����ق����ان����ون 

مترد يف اخلارجية الأمريكية.. 

م�شوؤولون يتهمون تيلر�شون بانتهاك حظر جتنيد الأطفال 

•• بريوت-اأ ف ب:

�شعد  احل����ك����وم����ة  رئ���ي�������س  ي����ع����ود 
املقبلة  ال�����ش��اع��ات  يف  احل���ري���ري 
ثالثة  ن���ح���و  ب���ع���د  ب�������ريوت  اىل 
املفاجئة  ا�شتقالته  م��ن  اأ���ش��اب��ي��ع 
امل�شهد  ينتظر  فيما  الريا�س،  يف 
�شيناريوهات  لبنان  يف  ال�شيا�شي 

عدة حول خطواته املقبلة.
وبعد ت�شاوؤلت اأحاطت بال�شتقالة 
الذي  احلريري  ي�شارك  امللتب�شة، 
ال�����ش��ب��ت يف  ب���اري�������س  ان���ت���ق���ل اىل 
احتفال عيد ال�شتقالل اللبناين 
اأن يطلق  ع��ل��ى  الأرب����ع����اء،  ال���ي���وم 
ازاء  ال�شيا�شية  م��واق��ف��ه  ب��ع��ده��ا 

ظروف ا�شتقالته.
اللبناين  ال���رئ���ي�������س  ي��ق��ب��ل  ومل 
م��ي�����ش��ال ع���ون ر���ش��م��ي��اً ح��ت��ى الآن 
ا�شتقالة احلريري التي اأعلنها يف 
الرابع من ت�شرين الثاين نوفمرب، 
اليه  لال�شتماع  ع��ودت��ه  ب��ان��ت��ظ��ار 

ل�ُيبنى على ال�شيء مقت�شاه.
ويقول اخلبري الد�شتوري اإدمون 
اإنه  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  رزق 
الد�شتور تعترب احلكومة  بح�شب 
رئي�شها  ق������دم  اذا  م�����ش��ت��ق��ي��ل��ة 
�شكل  حتديد  دون  من  ا�شتقالته، 

تقدمي ال�شتقالة.
اجلمهورية  رئي�س  يقبل  اأن  وم��ا 
اإىل  تتحول  احل��ك��وم��ة  با�شتقالة 

لتبداأ  اأع���م���ال،  ت�شريف  ح��ك��وم��ة 
لتكليف  ال��ن��ي��اب��ي��ة  ال���ش��ت�����ش��ارات 

رئي�س وزراء جديد.
املفاجئة  احلريري  ا�شتقالة  لكن 
م��ن خ����ارج ل��ب��ن��ان ت��ع��د ���ش��اب��ق��ة يف 
اإذ  اللبنانية،  ال�شيا�شية  احل��ي��اة 
رئي�س  يت�شلم  ب��اأن  العرف  يق�شي 
اجلمهورية ال�شتقالة من رئي�س 
خالل  خطية  ب�����ش��ورة  احل��ك��وم��ة 

لقاء يجمع بينهما.
كما اقت�شت العادة اأن يقدم رئي�س 
بالتوافق  ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه  احل��ك��وم��ة 
لي�شارع  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  م��ع 
بعك�س ما ح�شل مع  قبولها،  اإىل 
فاجاأت  التي  احل��ري��ري  ا�شتقالة 

الأفرقاء اللبنانيني كافة.
فر�شتها  ال��ت��ي  ال���ظ���روف  ودع����ت 
الرئي�س  احل����ري����ري،  ا���ش��ت��ق��ال��ة 
ال��رتي��ث وع��دم اعتباره  اإىل  ع��ون 
ع����ودت����ه  ح�����ني  اإىل  م�������ش���ت���ق���ي���اًل 

وال�شتماع اإليه.
وك��ان ع��ون �شرح اأن��ه ل يجوز اأن 
تعلن ال�شتقالة من اخلارج وفقاً 

لال�شول والقواعد.
احلريري  يلتقي  اأن  املتوقع  ومن 
عون  مي�شال  اجلمهورية  رئي�س 
اث��ر م�شاركته يف  الرب��ع��اء  ال��ي��وم 

احتفال ال�شتقالل.
اأ����ش���ر احل���ري���ري على  ويف ح����ال 
رئي�س  ي���ج���د  ل�����ن  ا����ش���ت���ق���ال���ت���ه، 

النق�شام  م��ع  الأخ����رية  ال�شنوات 
ال��ع��م��ي��ق ال�����ش��ائ��د خ�����ش��و���ش��اً بني 
ف���ري���ق احل����ري����ري وف���ري���ق حزب 
احل�ش�س  ت��ق��ا���ش��م  ان  ك��م��ا   . اهلل 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة وت��وزي��ع امل��ن��ا���ش��ب هو 

دائماً حمور خالفات وجتاذبات.
اإىل �شدة  وك���ان احل��ري��ري و���ش��ل 
رئا�شة احلكومة يف ت�شرين الأول 
مبوجب   2016 ال��ع��ام  ن��وف��م��رب 
اللبنانية  الأف���رق���اء  ب��ني  ت�شوية 
اأتت بعون، حليف حزب اهلل الأبرز، 
بعد  اجلمهورية  رئا�شة  �شدة  اإىل 
الفراغ  م��ن  ال��ع��ام  ون�شف  عامني 

الرئا�شي.
املتاحة  ال�شيناريوهات  بني  وم��ن 
اأي�����ش��اً وق���د ت��ك��ون الأب�������ش���ط، اأن 
ا�شتقالته  عن  احلريري  يرتاجع 

بعد لقائه عون.
وحمل احلريري خالل ا�شتقالته 
ال�شريك  اهلل،  وح��زب  اي��ران  على 
الأخ�����ري  يف احل����ك����وم����ة، م���ت���ه���م���اً 
ب���ف���ر����س الأم��������ر ال�����واق�����ع وع����دم 
اللتزام مببداأ الناأي بالنف�س عن 

النزاعات يف املنطقة.
وخالل مقابلة تلفزيونية يف 12 
ت�����ش��ري��ن ال���ث���اين ن��وف��م��رب، ربط 
ال�شتقالة  احلريري تراجعه عن 
بالنف�س  ال������ن������اأي  “باحرتام 
والب���ت���ع���اد ع���ن ال��ت��دخ��الت التي 

حتدث يف املنطقة«.

ال�شني تاأمل يف حل اأزمة 
كوريا ال�شمالية �شلميًا

•• بكني-رويرتز:

ال�شينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
ام�س اإنها تاأمل يف اأن تتمكن جميع 
الأطراف من الإ�شهام يف حل الأزمة 
يف �شبه اجلزيرة الكورية بالو�شائل 
الوليات  اأع���ادت  اأن  بعد  ال�شلمية 
املتحدة اإدراج كوريا ال�شمالية على 
لالإرهاب.  ال��راع��ي��ة  ال���دول  قائمة 
دونالد  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  واأع���اد 
ترامب اإدراج كوريا ال�شمالية على 
ال��راع��ي��ة لالإرهاب  ال����دول  ق��ائ��م��ة 

اأم�س الأول الثنني.
املتحدة  ل��ل��ولي��ات  ال��ق��رار  وي�شمح 
ب��ف��ر���س ع���ق���وب���ات اإ����ش���اف���ي���ة على 
كوريا ال�شمالية التي تطور برامج 
وال�شاروخية  ال��ن��ووي��ة  لالأ�شلحة 
الأمن  جمل�س  ل��ع��ق��وب��ات  حت��د  يف 

الدويل.

املانيا حتاول اخلروج من
اأزمة �شيا�شية غري م�شبوقة 

•• برلني-اأ ف ب:

بعد  امل�شبوقة  غري  ال�شيا�شية  الأزم���ة  من  للخروج  م�شاورات  اأملانيا  تبداأ 
حكومة  لت�شكيل  مريكل  انغيال  امل�شت�شارة  به  منيت  ال��ذي  الذريع  الف�شل 

للبالد التي تخ�شى خ�شو�شا انعدام ال�شتقرار.
واأعلن الرئي�س الأملاين فرانك فالرت �شتاينماير الذي ا�شبح ي�شرف على 
هذه الزمة مبوجب الد�شتور، انه ينوي ا�شتطالع اآراء الأحزاب التي ميكن 
والي�شار  املتطرف  اليمني  با�شتثناء  برئا�شة مريكل،  ت�شارك يف حكومة  ان 
�شتاينماير  �شي�شتقبل  م��ريك��ل،  م��ع  الث��ن��ني  طويل  لقاء  وبعد  امل��ت��ط��رف. 
زعيم  لقاء مع  يعقد  ثم  البيئة اخل�شر  دع��اة حماية  قيادة حزب  الثالثاء 
يف  املانيا  اغرق  الذي  ليندنر  كري�شتيان  الدميوقراطي  الليربايل  احلزب 
هذه الزمة غري امل�شبوقة بقطعه املفاو�شات لت�شكيل حكومة مع املحافظني 

يف الحتاد الدميقراطي امل�شيحي والحتاد الجتماعي امل�شيحي.
رئي�س  �شولتز  مارتن  مع  جدا  منتظرا  لقاء  الربعاء  �شتاينماير  و�شيعقد 
احلزب ال�شرتاكي الدميوقراطي الذي ينتمي اليه الرئي�س ويرف�س حتى 
الآن التحالف مع امل�شت�شارة، بعدما مني بخ�شارة كبرية يف انتخابات اأيلول 

�شبتمرب.
وهذان احللفان هما الوحيدان اللذان ميكن ان ينال ح�شابيا دعم اغلبية 

مطلقة من النواب.
وجتنب  مريكل  بقيادة  ائتالف  ت�شكيل  اىل  التو�شل  هو  الرئي�س  وه��دف 

عودة الملان اىل �شناديق القرتاع بعدما انتخبوا نوابهم للتو.
وقد ت�شتغرق هذه املهمة ا�شابيع ان مل ا�شهرا. ويف حال ف�شلت املفاو�شات، 
يبقى �شتاينماير ال�شخ�شية الوحيدة التي ميكنها الدعوة اىل انتخابات عن 

طريق حل الربملان.
الأول  ام�����س  المل����ان،  ل��دى  ك��ب��ريا  اح��رتام��ا  ال���ذي يلقى  �شتاينماير  ���ش��رح 
الثنني ان الحزاب املنتخبة مهمتها ت�شكيل حكومة ول ميكنها اإلقاء هذه 

املهمة على عاتق الناخبني من العقبة الوىل.
رئي�س  �شويبله  فولفغانغ  ق��ال  الثالثاء  ام�س  ال��ربمل��ان  جل�شة  افتتاح  ويف 
جمل�س النواب واحد اهم ال�شخ�شيات ال�شيا�شية الملانية ان املانيا “تواجه 
واكد وزير املالية ال�شابق البالغ من العمر 75  اختبارا ولي�س ازمة دولة”. 

عاما ان “املهمة كبرية لكن امل�شكلة قابلة للحل«.
من جهته �شرح بيرت التماير الويف جدا ملريكل ان يكون اجلميع قد كونوا 
الثالثة  ال�شابيع  يف  للبالد  ال�شيا�شي  امل�شتقبل  ع��ن  و�شوحا  اك��رث  فكرة 

املقبلة.

الرئي�س ال�شتقالة«.
يبداأ رئي�س اجلمهورية بالنتيجة 
م�شاوراته مع كافة الكتل النيابية، 
للحكومة  ج��دي��داً  رئي�شاً  ويكلف 

وفق نتائج هذه ال�شت�شارات.
النيابية  امل�شاورات  انتهت  يف حال 
للحريري  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ب���اخ���ت���ي���ار 
اجلمهورية  رئي�س  يعيد  جم��دداً، 
تكليفه مرة اأخرى ت�شكيل حكومة 

جديدة.
لالأفرقاء  اخليار  ه��ذا  يتيح  وق��د 

القبول  �شوى  خ��ي��اراً  اجلمهورية 
بدء  ح��ول  مرا�شيم  وا���ش��دار  بها 
حكومة ت�شريف اأعمال، التي من 
امللحة  الأع���م���ال  متابعة  واج��ب��ه��ا 

وال�شرورية فقط.
رئي�س  ي�شتطيع  “ل  رزق  ويقول 
رئي�س  ُي����رغ����م  اأن  اجل���م���ه���وري���ة 
يف  ال�شتمرار”  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة 
ياأتي  “حني  م�����ش��ي��ف��اً  م���ه���ام���ه، 
رئ���ي�������س احل����ك����وم����ة وي����ق����ول اأن����ا 
يقبل  اأن  الطبيعي  من  م�شتقيل، 

للتو�شل  ال��ف��ر���ش��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 
اإىل ت�شوية جديدة، من �شانها اأن 
الإقليمي   التوتر  عن  لبنان  تبعد 

املت�شاعد.
ان���ت���ه���ت  “اإذا  رزق  وي�������ق�������ول 
احلريري  بت�شمية  ال���ش��ت�����ش��ارات 
جديدة.  حكومة  ُيكلف  جم����دداً، 
ذل���ك خمرجاً”  ي��ك��ون  وب��ال��ت��ايل 

لالأزمة.
ولطاملا كان ت�شكيل احلكومات يف 
لبنان اأمراَ �شعباً، ل �شيما خالل 

قد ُيكلف بت�سكيل حكومة جديدة للخروج من الأزمة

ال�شيناريوهات املحتملة بعد عودة احلريري اإىل لبنان

ال�شاهد يتعهد بامل�شي يف اإ�شالحات موؤملة بتون�س
نرتاجع عن الإ�شالحات و�شنك�شف عن 
كل لوبيات ت�شعى لإف�شال الإ�شالحات 
هي  ت��ون�����س  م�شلحة  ف��ق��ط  و���ش��ن��ج��ع��ل 
الأوىل«. وتقرتح احلكومة اأي�شا �شمن 
م��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام امل��ق��ب��ل ف��ر���س �شريبة 
مل�شاعدة  ب��امل��ئ��ة  واح���د  بن�شبة  ج��دي��دة 
ال�����ش��ن��ادي��ق الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي تعاين 

عجزا كبريا جتاوز املليار دولر.
ويرف�س اأ�شحاب املوؤ�ش�شات ذلك وهدد 
بتنظيم  وال���ت���ج���ارة  ال�����ش��ن��اع��ة  احت�����اد 
ال�����ش��رك��ات يف حالة  اإ����ش���راب���ات وغ��ل��ق 
“بالعقوبات  �شموه  مم��ا  امل��زي��د  فر�س 
ال�شاهد  ويريد  املتتالية«.  ال�شريبية 
التوظيف  جتميد  املقبل  ال��ع��ام  خ��الل 
العام  الحت��اد  لكن  الإنفاق  �شعيا خلف�س  العام  القطاع  يف 
ويقول  اخلطوة  ه��ذه  يعار�س  النفوذ  ذا  لل�شغل  التون�شي 
اإن قطاعات عديدة مثل ال�شحة والتعليم حتتاج لوظائف 
الطبوبي  الدين  العام لالحتاد نور  الأم��ني  جديدة. وق��ال 
اأن ت�شحي واح��ذروا غ�شب  الأط��راف  “ننتظر من جميع 
هو  كما  الو�شع  توا�شل  اإن  لل�شغل  التون�شي  العام  الحت��اد 

واإن رف�شت بقية الأطراف الت�شحية من اأجل الوطن«.

مطالبة رئي�س زميبابوي بال�شتقالة قبل اإجراء لعزله 
•• هاراري -رويرتز:

ق���ال اإم���ر����ش���ون م��ن��اجن��اج��وا م��ر���ش��ح احل����زب احل���اك���م يف 
زمي��ب��اب��وي ل��ي��ح��ل حم���ل ال��رئ��ي�����س روب�����رت م��وج��اب��ي اإن 
الثالثاء  ام�����س  لعزله  اإج�����راءات  ب��داي��ة  ي��واج��ه  الرئي�س 

ويتعني اأن يذعن لدعوة �شعبه له بتقدمي ا�شتقالته.
وي��ع��ت��زم ح��زب الحت���اد ال��وط��ن��ي الأف��ري��ق��ي الزميبابوي 
الرئي�س  ع��زل  اإج����راءات  ط��رح  احل��اك��م  الوطنية  اجلبهة 
على الربملان بعد انق�شاء مهلة ظهر اأم�س الأول لتقدمي 
نحو  ا�شتمر  ال��ذي  ال�شتار على حكمه  واإ���ش��دال  ا�شتقالته 
زميبابوي  يف  التحرير  ح��رب  موجابي  وق��اد  ع��ام��ا.   40
تاآكال  ي�شهد  لكنه   1980 عام  ال�شتقالل  وحكمها منذ 
لكن  النتخابات  من  العديد  يف  وف��از  ل�شلطاته.  �شريعا 
اأ���ش��ب��ح ال��ك��ث��ريون يف اأف��ري��ق��ي��ا وخ��ارج��ه��ا ي��ن��ظ��رون اإليه 

باعتباره زعيما �شل بالده بتم�شكه بال�شلطة لفرتة طويلة.
ومل يبد موجابي اأي اإ�شارة على اعتزامه تقدمي ا�شتقالته. ودعا اإىل الجتماع 
ال��وزراء اليوم الثالثاء والذي �شيمثل املرة الأوىل التي  الأ�شبوعي ملجل�س 

يجتمع فيها الوزراء معه منذ اأن ا�شتوىل اجلي�س على ال�شلطة.
وقال وزير الإعالم اإنه ل يعرف ما اإذا كان الوزراء �شيح�شرون الجتماع.

وقال مناجناجوا يف بيان “�شعب زميبابوي حتدث ب�شوت واحد واأنا اأنا�شد 
لتتقدم  ي�شتقيل  ب��اأن  امل��دوي��ة...  الدعوة  لهذه  يذعن  اأن  الرئي�س موجابي 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 007062
با�ش��م: �شنغهاي لن�شينج  كوربوري�شن

وعنوانه: 128 هوكيو روود – �شنغهاي – جمهورية ال�شني ال�شعبية
وامل�شجلة حتت رقم : )7326(  بتاريخ: 1996/12/18م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2014/07/17م وحتى تاريخ : 2024/07/17م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 007228
با�ش��م: �شنغهاي لن�شينج  كوربوري�شن

وعنوانه: 128 هوكيو روود – �شنغهاي – جمهورية ال�شني ال�شعبية
وامل�شجلة حتت رقم : )7104(  بتاريخ: 1996/11/25م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2014/07/27م وحتى تاريخ : 2024/07/27م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 58176
با�ش��م: ال�شيد حممد ماجد �شيف بن حممد راتب

وعنوانه: املنطقة احلرة- دم�شق- �شوريا
وامل�شجلة حتت رقم : )98698(  بتاريخ:  2009/12/17م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2014/01/05م وحتى تاريخ : 2024/01/05م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 66124
با�ش��م: يلديز هولدينج اأنونيم �شريكيتي

وعنوانه: كي�شيكلي ماه. فرياه كاد. كي�شيكلي �شي�شمي ا�س كيه. رقم: 4/2 بي. 
كاملي�شا، او�شكودار / ا�شطنبول، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )56588(  بتاريخ:  2005/12/11م
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2014/12/27م وحتى تاريخ : 2024/12/27م
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 101106
با�ش��م: لغتيزن بارفومري ا�س. ايه.ار.ال.

وعنوانه: 1 رو ت�شارلز تيلري، زون اند�شرتيال دي بوليو، 28000 �شارتر، فرن�شا
وامل�شجلة حتت رقم : )95639(  بتاريخ: 2009/07/08

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2017/10/16 وحتى تاريخ : 2027/10/16

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 101107
با�ش��م: لغتيزن بارفومري ا�س. ايه.ار.ال.

وعنوانه: 1 رو ت�شارلز تيلري، زون اند�شرتيال دي بوليو، 28000 �شارتر، فرن�شا
وامل�شجلة حتت رقم : )95638(  بتاريخ: 2009/07/08

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2017/10/16 وحتى تاريخ : 2027/10/16

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 007259
با�ش��م: �شنغهاي لن�شينج  كوربوري�شن

وعنوانه: 128 هوكيو روود – �شنغهاي – جمهورية ال�شني ال�شعبية
وامل�شجلة حتت رقم : )7605(  بتاريخ: 1996/12/23م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2014/07/30م وحتى تاريخ : 2024/07/30م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 96250
با�ش��م: كلري ت�شانل ايدنتيتي ، ال. ب.

وعنوانه: 200 اي، با�س رود، �شان انطونيو، تك�شا�س، 78209، الوليات الأمريكية 
املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )94859(  بتاريخ: 2009/05/14
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/06/19 وحتى تاريخ : 2027/06/19
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 66125
با�ش��م: يلديز هولدينج اأنونيم �شريكيتي

وعنوانه: كي�شيكلي ماه. فرياه كاد. كي�شيكلي �شي�شمي ا�س كيه. رقم: 4/2 بي. 
كاملي�شا، او�شكودار / ا�شطنبول، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )56587(  بتاريخ:  2005/12/11م
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2014/12/27م وحتى تاريخ : 2024/12/27م
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 66126
با�ش��م: يلديز هولدينج اأنونيم �شريكيتي

وعنوانه: كي�شيكلي ماه. فرياه كاد. كي�شيكلي �شي�شمي ا�س كيه. رقم: 4/2 بي. 
كاملي�شا، او�شكودار / ا�شطنبول، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )56589(  بتاريخ:  2005/12/11م
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2014/12/27م وحتى تاريخ : 2024/12/27م
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 66127
با�ش��م: يلديز هولدينج اأنونيم �شريكيتي

وعنوانه: كي�شيكلي ماه. فرياه كاد. كي�شيكلي �شي�شمي ا�س كيه. رقم: 4/2 بي. 
كاملي�شا، او�شكودار / ا�شطنبول، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )56625(  بتاريخ:  2005/12/11م
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2014/12/27م وحتى تاريخ : 2024/12/27م
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 7255
با�ش��م: �شنغهاي �شتي�شرني اند �شبورت�س جودز كوربوري�شن

�شنغهاي،  دي�شرتيكت،  نيو  بودوجن،  86، زهاجنجياوان، دوجنو،  رقم  وعنوانه: 
ال�شني

وامل�شجلة حتت رقم : )7146(  بتاريخ:  1996/12/07م
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2014/07/30م وحتى تاريخ : 2024/07/30م
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 97546
با�ش��م: برين�شي�س ياخت انرتنا�شنال بي ال �شي

وع��ن��وان��ه: ن��ي��وب��ورت �شرتيت، ب��المي��وث، دي��ف��ون، ب��ي ال 1 3ك��ي��و ج��ي، اململكة 
املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )99151(  بتاريخ: 2010/01/06
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/07/18 وحتى تاريخ : 2027/07/18
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 97777
با�ش��م: �شولن �شيكولتا غيدا �شانايي يف تيكاريت انونيوم �شريكيتي

وعنوانه: 2. اأورغانيز �شانايي بولغيزي 3، كاد رقم: 6 غازيانتيب، تركيا
وامل�شجلة حتت رقم : )94610(  بتاريخ: 2009/04/28

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2017/07/23 وحتى تاريخ : 2027/07/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 98485
با�ش��م: بلو- راي دي�شك ا�شو�شي�شن

�شيتي،  ي��ون��ي��ف��ري���ش��ال   ،100- ت��ي  ب����الزا،  �شيتي  ي��ون��ي��ف��ري���ش��ال   10 وع��ن��وان��ه: 
كاليفورنيا 91608، الوليات املتحدة المريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )107836(  بتاريخ: 2010/10/05
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/08/06 وحتى تاريخ : 2027/08/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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•• وا�صنطن-وكاالت:

اختتم الرئي�س الأمريكي جولة ناجحة يف جنوب �شرق اآ�شيا، 
فيما عززت الوليات املتحدة قدراتها الع�شكرية بوا�شطة ن�شر 
الكورية،  �شبه اجلزيرة  �شواحل  ثالث حامالت طائرات عند 

بالقرب من كوريا ال�شمالية، مبا يعد ا�شتعرا�شاً ل �شابق له.
الإخباري،  “ذا هيل”  لكن ب��راأي غريغ كيلي، كاتب يف موقع 
بالرغم من تطور القوة الع�شكرية والديبلوما�شية للوليات 
امل��ت��ح��دة، وال��ت��وق��ع��ات بفر�س ع��ق��وب��ات دول��ي��ة، ورغ���م �شدور 

جونغ  كيم  نظام  يوا�شل  عاملية،  انتقادات 
ن��ووي��ة ق����ادرة على  اأ���ش��ل��ح��ة  ت��ط��وي��ر  اأون 
و�شواحل  املتحدة  الوليات  اإىل  الو�شول 

حلفائها عند املحيط الهادئ. 

خيارات
املتحدة،  ال��ولي��ات  ل��دى  اإن  كيلي  ويقول 
ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو، خ��ي��اران ف��ق��ط، وكالهما 
عمل  ل�شن  الأول  اخل��ي��ار  وي�شتند  �شيئ. 
تطوير  ع��ن  كيم  لوقف  مبا�شر  ع�شكري 
اأ�شلحة ذات قدرات نووية. ويقوم اخليار 
ال��ث��اين ع��ل��ى ال��ت��اأق��ل��م م��ع ن��ظ��ام م�شتبد 
ذو  ثالث  خيار  ثمة  ولكن،  ن��ووي��اً.  م�شلح 
فر�س  ع��رب  ويتم  ه��ام��ة،  تاريخية  دلل��ة 

ح�شار بحري على كوريا ال�شمالية.

مراقبة و�سبط
ي��ج��ري يف ح��ال��ة ف��ر���س ع��ق��وب��ات، يفر�س  وب����راأي كيلي، كما 
ح�شار ما من اأجل خنق بطيء لنظام متمرد واإجبار زعمائه 
ال��ع��ق��وب��ات، يفيد ح�شار  ول��ك��ن، على خ��الف  على اخل�����ش��وع. 
ق���درة على م��راق��ب��ة و�شبط وف��ر���س قيود  ت��وف��ري  ب��ح��ري يف 
م��ع توفري  امل�شتهدف،  البلد  م��ن  ي��خ��رج  وم��ا  ي��دخ��ل  م��ا  على 
عند  بحري،  ح�شار  ويفيد  قوية.  وديبلوما�شية  نف�شية  اأداة 
ال�شمالية  كوريا  نظام  منع  يف  الأ�شفر،  والبحر  اليابان  بحر 
من احل�شول على مواد خام واأجهزة، ومن �شمنها نفط مكرر 
كوريا  نظام  بحري  ح�شار  مينع  كما  ع�شكرية.  غيار  وقطع 
ال�شمالية من ت�شدير الفحم واحلديد، واحل�شول على موارد 

مالية يحتاج اإليها اقت�شادها ب�شدة.

انتقادات
وينتقد خرباء ع�شكريون عدم انت�شار البحرية الأمريكية يف 
املنطقة مبا يكفي لردع كوريا ال�شمالية. كما وقع، خالل العام 
احل���ايل، ان��ف��ج��اران ق��ات��الن وح��ادث��ان غ��ري فتاكني يف البحر 
اأمريكيتني و�شفينتي �شحن جتاري.  الهادئ، طال مدمرتني 
واأداء  م�����ش��ت��وى  تق�شري يف  ع��ن  واأ���ش��ف��رت حت��ق��ي��ق��ات لح��ق��ة 

القيادة البحرية يف املنطقة. 
بالوليات  يفرت�س  اأن���ه  كيلي  ي��رى  ل  النقطة،  ه��ذه  وع��ن��د 
اأن تعمل م��ن ج��ان��ب واح���د، ول  امل��ت��ح��دة 
فر�س  ع��ن��د  الأك������رب  ب��ال��ع��بء  ت���ق���وم  اأن 
احل�شار البحري املقرتح، بل يرى وجوب 
امل��ن��ط��ق��ة ملبادرة  اأم��ري��ك��ا يف  دع���م ح��ل��ف��اء 
اأمريكي �شد كوريا  فر�س ح�شار بحري 
هذا  يف  الأط����راف  اأه���م  وم��ن  ال�شمالية. 
امل�����ش��ع��ى ال��ي��اب��ان واأو����ش���رتال���ي���ا، م��ع دعم 
ال�شمالية  �شنغافورة وكوريا  حمتمل من 

والهند وتايوان، ومن قوات الناتو. 

م�ساعدة هامة
ال��ك��ب��ري الذي  ال����دور  اإىل  ك��ي��ل��ي  وي�����ش��ري 
الذاتي  ال���دف���اع  ق���وة  ت��ق��دم��ه  اأن  مي��ك��ن 
وال���ت���ي تفخر  ال��ي��اب��ان��ي��ة،  ال��ب��ح��ري��ة  يف 
اأق��وى بحرية يف العامل. وفيما ل متلك هذه  بكونها خام�س 
حديثة  وفرقاطاتها  مدمراتها  فاإن  طائرات،  حامالت  القوة 

وجمهزة بنظام اآيجي�س القتايل املتطور. 
كما ميكن لأ�شرتاليا اأن تقدم م�شاعدة كبرية، وخا�شة لكونها 
اجلزيرة الوحيدة يف املحيط الهادئ التي دعمت دوماً الوليات 
الأوىل.  العاملية  احل��رب  منذ  ع�شكري،  �شراع  كل  يف  املتحدة 
فقد ن�شرت قوات البحرية امللكية الأو�شرتالية بالتن�شيق مع 
منذ  اخلليج  �شواحل  مراقبة  اأج��ل  م��ن  الأمريكية  البحرية 

بداية العمل يف القوة الدولية للم�شاعدة الأمنية )اإي�شاف(. 
لي�شت جديدة،  ال��ب��ح��ري  ف��ك��رة احل�����ش��ار  اأن  ال��ك��ات��ب  وي��وؤك��د 
واأثبتت جدواها تاريخياً. وكان اأبرز مثال من الع�شر احلديث 
احل�شار الأمريكي لكوبا يف عام 1962، والذي اأنهى بفعالية 
اجلزيرة  اأرا���ش��ي  ف��وق  �شواريخ  لن�شب  �شوفييتية  حم��اولت 

الكاريبية.  

•• مو�صكو-بريوت-رويرتز:

للمفاو�شات  العليا  الهيئة  �شهدت 
ال�شتقالت،  من  �شل�شلة  ال�شورية 
من  ب������دءاً  “العربية”،  ب��ح�����ش��ب 
املن�شق العام للهيئة ريا�س حجاب، 
ام�س  م�شاء  ا�شتقالته  ق��دم  ال��ذي 
ب��ك��ل من  م�����روراً  الث���ن���ني،  الأول 
املفاو�شني  ك��ب��ري  ���ش��ربا،  حم��م��د 
خوجة،  وخالد  املعار�شة،  وف��د  يف 
الأتا�شي،  و�شهري  امل�شلط،  و�شامل 

وريا�س نع�شان اآغا. 
ال����ش���ت���ق���الت فيما  ت��ل��ك  وت����اأت����ي 
ل�شت�شافة  ال���ش��ت��ع��دادات  جت��ري 
ملدة  ال�شورية  للمعار�شة  م��وؤمت��ر 
ال�شعودية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ي��وم��ني 
ال���ي���وم الأرب����ع����اء وقبل  ال���ري���ا����س 
 28 امل��ق��ررة يف  حم��ادث��ات جنيف 

نوفمرب اجلاري.
من جهته، اعترب ع�شو الئتالف 
يف  م��روة  ه�شام  ال�����ش��وري  الوطني 
الأمر  اأن  ل�”العربية”،  ت�شريح 
موؤمتر  اأن  م���و����ش���ح���اً  ط��ب��ي��ع��ي، 
اليوم  ع���ق���ُده  امل��رت��ق��ب  ال���ري���ا����س 
الهيئة،  ب��ه��ا  امل��ك��ل��ف��ة  امل���ه���ام  ي��ل��غ��ي 
ومن املنتظر اأن ُتنتخب فيه هيئة 

جديدة متثل املعار�شة يف جنيف.
لقناة  م�����ش��ادر  ذك����رت  ذل����ك،  اإىل 
اأع�شاء  م��ع��ظ��م  اأن  “احلدث” 
تتم  للمفاو�شات مل  العليا  الهيئة 
با�شتثناء  الريا�س  دعوتهم ملوؤمتر 

�شيطرتها  حتت  الواقعة  الأرا�شي 
يف جنوب �شرق �شوريا، والتي ميكن 
اأن توفر للمجتمعات املحلية املنافع 

القت�شادية وال�شغط ال�شيا�شي. 

الهالل ال�سيعي 
الوليات  “على  الكاتب:  وي�شيف 
امل����ت����ح����دة ال����ع����م����ل م�����ع احل���ل���ف���اء 
الإق��ل��ي��م��ي��ني مل��ن��ع اإي�����ران م��ن نقل 
�شوريا،  اإىل  وال����ق����وات  الأ���ش��ل��ح��ة 
ال�شحنات  ح��ظ��ر  ذل����ك  وي��ت��ط��ل��ب 
القوات  �شيطرة  و�شمان  البحرية 
البلدات  ع��ل��ى  اأم��ري��ك��ي��اً  امل��دع��وم��ة 
�شوريا  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  احل���دودي���ة 
اإىل  ذل������ك  وال�������ع�������راق، و����ش���ي���ق���ود 
ت��ق��وي�����س ال���ع���دوان الإي������راين من 
مع  م�شلح  ن���زاع  يف  ال���دخ���ول  دون 
اخلرباء  اآراء  وتخل�س  ط��ه��ران«.  
اإىل  املقال  كاتب  ي�شتعر�شها  التي 
اأنه يجب كبح جماح اإيران ومنعها 
ال�شيعي  النفوذ  ه��الل  اإق��ام��ة  م��ن 
اأخطاء  ت���ك���رار  وع����دم  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
الأم���ن  فم�شلحة  اأوب����ام����ا؛  اإدارة 
ومن  وا�شحة،  الأمريكي  القومي 
الطويلة  الإيرانية  ال�شيطرة  �شاأن 
اأن تت�شبب باملزيد  الأمد يف �شوريا 
وتفاقم  ال�����ش����ت����ق����رار  ع������دم  م����ن 
التطرف واإط��ال��ة الأزم���ة.  وينقل 
ك��ات��ب امل��ق��ال ع��ن م��ع��اذ م�شطفى، 
الطوارئ  ملهمة  التنفيذي  امل��دي��ر 
“التحالف  اإن  ق���ول���ه  ال�������ش���وري���ة، 
القوات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الأم��ري��ك��ي 
هزمية  يف  نحج  ال�شريكة  ال��ربي��ة 
ال�شوريني  حت��ري��ر  ول��ك��ن  داع�����س، 
م��ن قب�شة داع�����س وت��رك��ه��م حتت 
رحمة اإيران لن ي�شفر عن �شيء اإل 

ا�شتمرار التطرف يف البالد. 

للمعار�شة  موؤمتر  قبل  للتهمي�س 
ال�شورية ت�شت�شيفه ال�شعودية هذا 

الأ�شبوع.
اإىل  “املو�شع”  امل���وؤمت���ر  وي��ه��دف 
قبيل  م����وح����د  م����وق����ف  ت�����ش��ك��ي��ل 
التي  املحادثات  جولة جديدة من 
اأجل  م��ن  امل��ت��ح��دة  الأمم  تدعمها 
اإن����ه����اء ال�������ش���راع ال�����ذي ان���دل���ع يف 

.2011
ال���ع���ري�������ش���ي، ع�شو  ي��ح��ي��ى  ل���ك���ن 
الذي  للمفاو�شات  العليا  الهيئة 
الريا�س،  م���وؤمت���ر  يف  ���ش��ي�����ش��ارك 
واإنها  ينته  الهيئة مل  دور  اإن  ق��ال 
جمموعة فنية لها وظيفة حمددة 

تنفذها وهي املفاو�شات.
اأن هناك �شوريني اآخرين  واأ�شاف 
ال�شعب  بحقوق  يلتزمون  زال��وا  ل 

ال�شوري يف احلرية.
اأ�شباب  بيان  يف  حجاب  يذكر  ومل 

ال�شتقالة.
رويرتز  م��ع  مقابلة  يف  اآغ���ا  وق���ال 
الهيئة  يف  اأع�شاء  اإن  الهاتف  عرب 
بينهم هو نف�شه وحجاب مل يتلقوا 
يقام  ال��ذي  املوؤمتر  دع��وة حل�شور 
من 22 اإىل 24 نوفمرب ت�شرين 
“ب�شكل  اآغ������ا  واأ������ش�����اف  ال����ث����اين. 
عملي مت اإنهاء عمل الهيئة العليا 
للمفاو�شات. واأ�شاف اآغا “الرو�س 
اأن يقلبوا موازين  وراء  عمليا هم 
الأ�شد  ل�شالح  تكون  لكي  املعادلة 

بدل من اأن تكون �شده«.

رئي�س الهيئة ريا�س حجاب.
#الهيئة_العليا_ اأن  اإىل  ي�شار 

تقني  ج�����ش��م  ه����ي  ل���ل���م���ف���او����ش���ات 
التن�شيق  وهيئة  الئ��ت��الف  ي�شم 
ومنها  وم�����ش��ت��ق��ل��ني،  وال��ف�����ش��ائ��ل 

ينبثق وفد التفاو�س اإىل جنيف.
هذا وقالت رو�شيا ام�س اإن ا�شتقالة 
ال�شورية  املعار�شة  من  �شخ�شيات 
على  �شت�شاعد  حجاب  ريا�س  مثل 
ت��وح��ي��د م��ع��ار���ش��ي ال��رئ��ي�����س ب�شار 
“واقعي”  ب��رن��ام��ج  ح���ول  الأ����ش���د 

لعب  ع����ن  امل���ت�������ش���دد  ال���ف���ك���ر  ذات 
ال�������دور ال��رئ��ي�����ش��ي ���ش��ي��ج��ع��ل من 
املعار�شة غري  املمكن توحيد هذه 
واخل���ارج،  ال��داخ��ل  يف  املتجان�شة، 
وواقعي  م��ع��ق��ول  ب���رن���ام���ج  ح����ول 

وبناء ب�شكل اأكرب.
وب��ع��د ال��ت��دخ��ل ب�����ش��ك��ل ح��ا���ش��م يف 
 2015 ع����ام  ال�������ش���وري���ة  احل�����رب 
الآن  رو�شيا  تتطلع  الأ���ش��د  ل��دع��م 
داع�س  تنظيم  انهيار  على  للبناء 
املت�شدد لإحياء العملية ال�شيا�شية 

اأك������رب. وا����ش���ت���ق���ال حجاب  ب�����ش��ك��ل 
للمفاو�شات  العليا  الهيئة  رئي�س 
م���ن م��ن�����ش��ب��ه ب��ع��د ق���راب���ة عامني 
من اختياره رئي�شا للهيئة وجتمع 
وامل�شلحة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  امل��ع��ار���ش��ة 

لالأ�شد.
 )24 )رو������ش�����ي�����ا  ق�����ن�����اة  ون����ق����ل����ت 
وزير  ع��ن  الر�شمية  التلفزيونية 
�شريجي  ال����رو�����ش����ي  اخل����ارج����ي����ة 
اإف����ادة �شحفية  لف���روف ق��ول��ه يف 
املعار�شة  �شخ�شيات  ت��راج��ع  “اإن 

اإن��ه��اء احل���رب امل�شتمرة  اأج���ل  م��ن 
منذ ما يربو على �شت �شنوات.

اإىل ع�شرة  ي�شل  ما  اأح��د  وحجاب 
اأع�شاء ا�شتقالوا من الهيئة العليا 
ريا�س  بينهم  وم��ن  للمفاو�شات 
اإن  اآغا الذي قال لرويرتز  نع�شان 

عمل الهيئة انتهى.
العليا  ال���ه���ي���ئ���ة  اإن  اآغ�������ا  وق�������ال 
ل��ل��م��ف��او���ش��ات، ال���ت���ي ت�����ش��ر على 
ب����داي����ة  ب�����الأ������ش�����د يف  الإط�������اح�������ة 
تعر�شت  �شيا�شي،  ان��ت��ق��ال  عملية 

بريطانيا م�شتعدة لتح�شني 
عر�شها حول كلفة بريك�شت

•• لندن-اأ ف ب:

اأجل  من  عر�شها  لتح�شني  ا�شتعدادها  عن  الربيطانية  احلكومة  اأعربت 
بروك�شل  �شمانات من  لقاء  الأوروب���ي  الحت��اد  كلفة خروجها من  ت�شديد 
حول اتفاق جتاري م�شتقبلي بني اململكة املتحدة والتكتل، بح�شب م�شادر 
اإثر اجتماع حول بريك�شت، ام�س  متطابقة، ام�س الثالثاء. واتخذ القرار 
من  كبري  وع���دد  م���اي،  ت��ريي��زا  احلكومة  رئي�شة  بح�شور  الإث��ن��ني،  الأول 
وديفيد  اخلارجية  جون�شون  بوري�س  اخل���روج  م��وؤي��دا  بينهم  م��ن  وزرائ��ه��ا 

ديفي�س بريك�شت، وفقاً ملا اأوردته بي بي �شي وتاميز.
وح�شلت ماي، الإثنني، على دعم وزرائها مب�شاعفة العر�س املايل لت�شوية 

فاتورة بريك�شت بحيث ت�شبح اأربعني مليار يورو تقريباً بح�شب تاميز.
50 و60 مليار  ب��ني  م��ا  بت�شديد  الأوروب����ي  امل��ق��اب��ل، يطالب الحت���اد  ويف 

يورو.
“الوزراء  اأن  حكومي،  م�شدر  واأك���د 
ات��ف��ق��وا ع��ل��ى زي�����ادة ال��ع��ر���س الذي 
حتديد  دون  ب��روك�����ش��ل  اىل  ���ش��ي��ق��دم 

رقم«.
ول��ق��اء ذل���ك، ت��اأم��ل ل��ن��دن احل�شول 
بتوقيع  بروك�شل  م��ن  �شمانات  على 
التجارية  العالقة  ح��ول  جيد  اتفاق 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ب����ني  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
والحتاد الأوروبي، بح�شب ما اأوردت 

�شحيفة “ذي انديبندنت«.
و����ش���دد م�����ش��در ح��ك��وم��ي اآخ�����ر “مل 
يح�شم �شيء طاملا مل يتم التفاق على 
كل امل�شائل يف املفاو�شات مع الحتاد 
قالت  “كما  م�����ش��ي��ف��اً  الأوروبي”، 

رئي�شة احلكومة... يجب اأن يتقدم الحتاد الأوروبي وبريطانيا معاً«.
وت�شكل كلفة بريك�شت اأحد امللفات الثالثة مع تبعات اخلروج على اإيرلندا 
التي  القارة  يف  والربيطانيني  بريطانيا  يف  املقيمني  الأوروب��ي��ني  وم�شري 
املفاو�شات  من  الثانية  املرحلة  اإىل  النتقال  قبل  ت�شويتها  بروك�شل  تريد 

حول العالقة امل�شتقبلية بني بريطانيا والحتاد الأوروبي.
مطلع  حتى  ل��ن��دن  اأم��ه��ل  تو�شك،  دون��ال��د  الأوروب����ي  املجل�س  رئي�س  وك���ان 
دي�شمرب حداً اأق�شى من اأجل اإحراز تقدم يف املرحلة الأوىل من املفاو�شات 

قبل النتقال اإىل املحادثات حول العالقات امل�شتقبلية يف نهاية العام.

يف �شوريا.  ويح�س املقال الوليات 
من  جمموعة  اتخاذ  على  املتحدة 
�شيا�شة  اإع���الن  اأول��ه��ا  الإج�����راءات 
�شوريا  اإزاء  وا����ش���ح���ة  اأم���ري���ك���ي���ة 
تق�شي على ال�شكوك باأن الوليات 
املتحدة �شوف تن�شحب بعد �شقوط 
اأن تو�شح  اإذ يحب  خالفة داع�س؛ 
اأن اأمريكا باقي ع�شكرياً يف �شوريا 
عودة  عدم  ل�شمان  وجوياً(  )برياً 
داع�����س م��ن ج��دي��د واأن الأ���ش��د لن 
البالد  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��رت��ه  ي�����ش��ت��ع��ي��د 
الأمن  توفري  عن  ف�شاًل  باأ�شرها، 
وثانيها  الإع���م���ار،  لإع����ادة  ال����الزم 
زيادة دعم اإدارة ترامب للمجتمعات 
ال�شنية حتى تكون خارج نفوذ حكم 
م�شاعدة  وك���ذل���ك  الأ�����ش����د  ن���ظ���ام 
اجل����م����اع����ات امل���ح���ل���ي���ة امل���دع���وم���ة 
ع���ل���ى احل�����ف�����اظ على  اأم����ري����ك����ي����اً 

تقوي�س النفوذ الإيراين 
وي�����ش��ت��ع��ر���س ك���ات���ب امل���ق���ال ع����دداً 
قدمها  ال���ت���ي  الق�����رتاح�����ات  م����ن 
ك����ب����ار امل���������ش����وؤول����ني الأم���ري���ك���ي���ني 
والع�شكريني  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ني 
ال�������ش���اب���ق���ني ح������ول م����ا مي���ك���ن اأن 
ي��ق��وم ب���ه ت���رام���ب مل��ن��ع اإي�����ران من 
املتبقة  الأرا���ش��ي  على  ال�شتيالء 
�شوريا  يتم حت��ري��ره��ا يف  ال��ت��ي مل 
النفوذ  بتقوي�س  بتعهده  وال��وف��اء 
الإيراين يف املنطقة، ويف مقدمتها 
�شادر  تقرير  يف  ال��واردة  التو�شية 
عن املعهد اليهودي لالأمن القومي 
على  ينبغي  اأن��ه  مفادها  الأمريكي 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ال��ت��ح��رك، على 
وف��ر���س عقوبات  ال�����ش��رع��ة،  وج���ه 
اإىل  ل�شعيها  طهران  على  حقيقية 
حتقيق انت�شار كامل لنظام الأ�شد 

•• وا�صنطن-وكاالت:

باإبرام  ترامب  اإدارة  حتتفل  بينما 
�شاحة  ل��ت��ج��م��ي��د  ج����دي����د  ات����ف����اق 
ي�شتعد  ���ش��وري��ا،  ج��ن��وب  يف  املعركة 
نظام الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد 
واإيران للمرحلة التالية يف احلرب 
�شيحاولن  ال��ت��ي  الأم���د  الطويلة 
البالد،  ب��ق��ي��ة  ا���ش��ت��ع��ادة  خ��الل��ه��ا 
وي���رى ال��ك��ات��ب ج��و���س روج���ني اأن 
جن��اح اإي���ران يف اإجن���از ه��ذه املهمة 
مدى  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ح��د  اإىل  يعتمد 
اع����رتاف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة بهذه 

ال�شرتاتيجية والت�شدي لها. 
وي��ل��ف��ت روج����ني، يف م��ق��ال ن�شرته 
بو�شت”  “وا�شنطن  ���ش��ح��ي��ف��ة 
تعمد  ط��ه��ران  اأن  اإىل  الأمريكية، 
اإىل ن�شر اآلف املقاتلني يف الأرا�شي 
حديثاً  عليها  ال�شيطرة  متت  التي 
اإىل جانب بناء القواعد الع�شكرية، 
ال���رغ���م م���ن �شيطرة  ع��ل��ى  وذل����ك 
ال���ق���وات امل��دع��وم��ة اأم��ري��ك��ي��اً على 
اأرا�شي �شرق نهر الفرات يف جنوب 
���ش��رق ���ش��وري��ا، وك��ذل��ك ع��ل��ى طول 
حدود اإ�شرائيل والأردن يف اجلنوب 
الغربي؛ اإذ اأعلنت اإيران عن عزمها 
على م�شاعدة الأ�شد يف ا�شتعادة كل 

الأرا�شي ال�شورية. 

اجل�سر الربي 
وجود  ر���ش��د  اأن  روج����ني  وي��ع��ت��رب 
ق����ائ����د ف���ي���ل���ق احل�����ر������س ال����ث����وري 
�شليماين  ق��ا���ش��م  ال��ل��واء  الإي�����راين 
م�����وؤخ�����راً يف م���دي���ن���ة دي�����ر ال�����زور 
ب�����ش��رق ���ش��وري��ا ي��ع��ك�����س الأول���وي���ة 
ال��ق�����ش��وى ال���ت���ي مت��ن��ح��ه��ا اإي�����ران 
الغنية  الأرا����ش���ي  ع��ل��ى  لل�شيطرة 

ب��ال��ن��ف��ط، وع����الوة ع��ل��ى ذل���ك كان 
بلدة  من  بالقرب  اأي�شاً  �شليماين 
احلدود  ع��رب  تقع  التي  البوكمال 
وهي  العراقية  القائم  مدينة  من 
املنطقة الأخرية يف اجل�شر الربي 
الذي ت�شعى اإيران اإىل اإقامته من 

طهران اإىل بريوت. 
“مت تربير اتفاق  ويقول روج��ني: 
م���ع فالدميري  ت���رام���ب  ال��رئ��ي�����س 
بوتني يف اآ�شيا باأنه و�شيلة ل�شمان 
�شوريا  يف  املح����ررة  امل��ن��اط��ق  ب��ق��اء 
وتوفري  الأ�����ش����د  ���ش��ي��ط��رة  خ������ارج 
املقاتلني  خل��������������������������روج  ف��ر���ش��������������������ة 

الأجانب..
الرو�شي  اخلارجية  وزي��ر  اأن  بيد   
�شريغي لفروف قال اإن مو�شكو ل 
تعتزم دفع اإيران اإىل �شحب قواتها 

من �شوريا«. 

رو�سيا: ا�ستقالة معار�سني �سوريني مفيدة لل�سالم 

الئتالف ال�شوري: الريا�س 2 �شيعيد ت�شكيل هيئة املفاو�شات

ي�ستند اخليار الأول ل�سن عمل ع�سكري مبا�سر بعد البوكمال.. ما هي خطط اإيران يف �شوريا؟

احتواء كوريا ال�شمالية.. خياران كالهما �شيئ

الفلبني تهدد باإغالق مناجم تدعم املتمردين 
•• مانيال-رويرتز:

منجم  اأي  ب���اإغ���الق  ام�����س  دوت���ريت���ي  رودري���ج���و  الفلبيني  ال��رئ��ي�����س  ه���دد 
لالإطاحة  ممتدة  ع�شابات  حرب  ي�شنون  الذين  املاويني  املتمردين  يدعم 

باحلكومة.
ال��ف��ل��ب��ني واجل���ب���ه���ة الوطنية  ب���ني  ����ش���الم م��ت��ق��ط��ع��ة  وج�����رت حم����ادث����ات 
 1986 ع��ام  منذ  ال�شيوعية،  للحركة  ال�شيا�شية  ال���ذراع  الدميقراطية، 
�شخ�س وعرقل  األ��ف   40 اأك��رث من  اأ�شفر عن مقتل  ال��ذي  التمرد  لإنهاء 

تنمية املناطق الريفية الرثية باملوارد.
ويف كلمة لتكرمي اجلنود الذين حاربوا تنظيم داع�س ملدة خم�شة �شهور يف 
املاويني  اإن هجمات املتمردين  مدينة م��اراوي جنوب البالد قال دوتريتي 

احلركة  هذه  اأن  �شيعلن  اأن��ه  م�شيفا  املفاو�شات  لإنهاء  ا�شطره  مما  زادت 
�شيعيد  ال�شيوعيني  ���ش��د  حت��رك��ت  اإذا  دوت��ريت��ي  وق���ال  اإره��اب��ي��ة.  منظمة 
اجلميع ت�شكيل عالقتهم بجي�س ال�شعب اجلديد يف اإ�شارة للجناح الع�شكري 

لل�شيوعيني. واأ�شاف “اإذا قدمتم لهم دعما ماليا �شاأغلقكم«.
مقابل  للمتمردين  ثورية  �شرائب  تدفع  املناجم  بع�س  اإن  دوتريتي  وقال 
ال�شماح با�شتمرار عملياتهم يف مناطق نائية. ومل يذكر اأ�شماء اأي �شركات.

الذهب  عن  اأجانب،  �شركاء  لها  منها  والكثري  الفلبني،  يف  املناجم  وتنقب 
اإن  اجليولوجيا  وعلوم  املناجم  مكتب  وق��ال  والفحم.  والنحا�س  والنيكل 
840 مليار دولر  بنحو  تقدر  ث��روة معدنية غري م�شتك�شفة  بها  الفلبني 
نطاق  على  تنقيب  اأن�شطة  يف  اأي�شا  املتمردون  ويعمل   .2012 عام  حتى 

�شيق مثل ف�شل الذهب عن الأتربة يف اجلنوب.

ال�شتخبارات الربيطانية تراقب 20 األف اإرهابي اإلكرتونيًا
•• لندن-وكاالت:

ت�شتخدم اأجهزة ال�شتخبارات الربيطانية ووكالت التج�ش�س خوارزميات حا�شوبية 
20 األف اإرهابي �شابق، نظراً لعدم امتالكها قدرات ب�شرية ملراقبة  ملراقبة ور�شد 
ديلي  �شحيفة  ن�شرته  حديث  تقرير  واأو���ش��ح  واح��د.  وق��ت  يف  ال�شخم  العدد  ه��ذا 
ميل الربيطانية، ام�س الثالثاء، اأن جهاز ال�شتخبارات الربيطاين املعروف با�شم 
الهائل  الكم  يف  للتدقيق  معقداً  نظاماً  ت�شتخدم  الربيطاين  احلربية  واملخابرات 
من البيانات املتوفرة لدى الأجهزة ال�شتخباراتية لتنبيههم حال حدوث ت�شرف 
الإرهاب  املكتب الربيطاين ملكافحة  الإرهابيني. ويراقب  اأو �شلوك مقلق من قبل 
يف  اأخ��رياً  وقعت  التي  الع��ت��داءات  �شل�شلة  بعد  ولكن  �شخ�س،   3000 نحو  حالياً 
بريطانيا، اأجربت احلكومة على العرتاف بوجود نحو 20000 األف اإرهابي �شابق 

مل يتم ت�شنيفهم منذ زمن �شمن ت�شنيف “ُي�شكلون خطراً ج�شيماً«.

ال�شجن ل�شحايف معار�س يف تركيا ب�شبب تغريدة ليبيا: متهمون ظلما يف تقرير عن اأ�شواق للعبيد  
•• اأنقرة-وكاالت:

ذكرت و�شائل اإعالم حكومية اأن حمكمة تركية ق�شت ب�شجن �شحايف من �شحيفة جمهوريت املعار�شة ملدة 3 
�شنوات، ام�س الثالثاء، يف اتهام بن�شر دعاية اإرهابية يف تغريدة على تويرت ن�شرتها ال�شحيفة لفرتة وجيزة 
يف مايو )اأيار( املا�شي. واتهم اأوجوز جوفني رئي�س حترير الن�شخة الإلكرتونية، بت�شويه حملة اأنقرة على 
اأن�شار رجل الدين فتح اهلل غولن املقيم يف الوليات املتحدة، والذي تقول احلكومة اإنه الراأ�س املدبر وراء 
حماولة انقالب فا�شلة العام املا�شي. وكانت التغريدة ذكرت اأن ممثل ادعاء قتل يف حادث طريق م�شتخدمة 
تعبري اإنه “ده�شته �شاحنة«. وقالت ال�شحيفة، وهي اأعمدة املوؤ�ش�شة العلمانية يف البالد منذ زمن بعيد، اإنها 
عدلت التغريدة بعد دقيقة واحدة لتقول اإنه “لقي حتفه بطريقة موؤ�شفة يف حادث �شاحنة«. وممثل الدعاء 
اأي دور له يف حماولة النقالب.  اتهام �شد �شبكة غولن، وينفي رجل الدين  اأع��د عري�شة  ال��ذي تويف كان 
وكان  و�شهر،  �شنوات   3 بال�شجن  عليه  حكم  جوفني  اإن  لالأنباء  الر�شمية  الرتكية  الأنا�شول  وكالة  وقالت 

حب�س احتياطياً يف مايو )اأيار( لكن اأخلى �شبيله يف يونيو )حزيران( انتظاراً ملحاكمته.

الدويل اإىل تكثيف جهوده مل�شاعدة ليبيا يف التعامل مع خطر 
الهجرة غري ال�شرعية التي متزق الن�شيج الجتماعي لبالده.

ومن املقرر اأن يلتقي زعماء اأفارقة واأوروبيون الأ�شبوع املقبل 
جدول  �شتت�شدر  حيث  ال��ع��اج  �شاحل  يف  اأب��ي��دج��ان  مدينة  يف 
اأوروبا للتعامل معها  اأعمال املناق�شات ق�شية الهجرة وجهود 

بالتعاون مع ليبيا.
املتحدة  الأمم  رع��د احل�شني مفو�س  ب��ن  زي��د  الأم���ري  وك��ت��ب 
اأيلول  �شبتمرب  يف  ن�شر  م��ق��ال  يف  الإن�����ش��ان  حل��ق��وق  ال�����ش��ام��ي 
املهاجرين  تدفق  وق��ف  على  واأفريقيا  اأوروب���ا  ب��ني  اتفاقا  اإن 
النتهاكات  معاجلة  يف  ف�شل  اأوروب���ا  اإىل  ليبيا  عرب  القادمني 

ال�شديدة التي يواجهها املهاجرون.

•• واجادوجو-رويرتز:

اإن بالده يلقى عليها  قال ال�شفري الليبي لدى بوركينا فا�شو 
باللوم ظلما يف م�شكلة عاملية يجب على جميع الأطراف املعنية 
اأن تتكاتف حللها، وذلك بعد اأن ا�شتدعاه وزير اخلارجية اأم�س 
الثنني ب�شبب تقرير عن بيع مهاجرين اأفارقة كعبيد يف مزاد 

يف ليبيا.
اأذاعه  تقرير  بعد  ال�شفري  ا�شتدعاء  فا�شو  بوركينا  قرار  وجاء 
اإن��ه م��زاد لبيع  تلفزيون )���ش��ي.اإن.اإن( ت�شمن لقطات ملا ق��ال 

اأفارقة اإىل م�شرتين ليبيني ل�شتغاللهم كعمالة زراعية.
واأع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة األ��ف��ا ب���اري يف م��وؤمت��ر �شحفي قرار 

ا�شتدعاء ال�شفري الذي اتخذه الرئي�س رو�س مارك كابوري.
اجلرنال  ا���ش��ت��دع��اء  فا�شو  بوركينا  رئي�س  “قرر  ب���اري  وق���ال 

اأبراهام تراوري �شفري البالد يف طرابل�س للت�شاور«.
يف  الليبي  ب��الأع��م��ال  “القائم  اأي�����ش��ا  ا���ش��ت��دع��ى  اأن���ه  واأ����ش���اف 
لتجارة  ال�����ش��ور..  ه��ذه  م��ن  ع��ن غ�شبنا  للتعبري  واج��ادوج��و 

العبيد«.
ونا�شد ال�شفري الليبي لدى بوركينا فا�شو عبد الرحمن خمدة 
اأم�س الثالثاء الحت��اد الأوروب��ي والحتاد  يف موؤمتر �شحفي 
لأزمة  نهائي  ح��ل  اإىل  التو�شل  يف  ليبيا  م�شاعدة  الأف��ري��ق��ي 

املهاجرين.
املجتمع  ودع��ا  امل�شكلة  ح��ل  ميكنها  ل  وح��ده��ا  ليبيا  اإن  وق��ال 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 054734

با�ش��م: اندر�شون وات�س ليمتد

وعنوانه: 6336 دارنلي �شرتيت، برنابي، بريتي�س كوملبيا يف 5 بي  3 بي 1، كندا

وامل�شجلة حتت رقم : )054734(  بتاريخ:  2013/05/28م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2013/08/03م وحتى تاريخ :  2023/08/03م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 058312

با�ش��م: التون قايا التجارية )ذ. م. م.(

وعنوانه: دبي - ديره - �س ب 3955 - ت - 2350664 - ف - 2350665 المارات 

العربية املتحدة 

وامل�شجلة حتت رقم : )49051(  بتاريخ:  2004/10/24م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2014/01/13م وحتى تاريخ : 2024/01/13م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 063201

با�ش��م: �س. ميدا�س العاملية للتجارة العامة و املقاولت

– دولة  الكويت  ال��وزان،  7، عمارة  ق�شيمة  ال�شوابر،  ال�شرق، قطعة  وعنوانه: 

الكويت

وامل�شجلة حتت رقم : )57000(  بتاريخ:  2005/12/25م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2014/08/24م وحتى تاريخ : 2024/08/24م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 068497

با�ش��م: نيبون اك�شرب�س كو ، ليمتد

 ، ، طوكيو  ك��و   - ، ميناتو  ت�شوم   -  1 �شيمبا�شي   - ، هاجا�شي   3  -  9 وع��ن��وان��ه: 

اليابان

وامل�شجلة حتت رقم : )80001(  بتاريخ:  2007/02/28م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2015/04/05م وحتى تاريخ : 2025/04/05م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3150

با�ش��م: �شنغهاي مينميتالز كو.، ال تي دي.

ت�����ش��وان م��ي��دل رود، ه���واجن بو  ن��و. 210-220، �شي  ف��ل��ور،  وع��ن��وان��ه: ج��راون��د 

دي�شرتيكت، �شنغهاي، ال�شني

وامل�شجلة حتت رقم : )3544(  بتاريخ:  1996/01/06م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2013/11/03م وحتى تاريخ : 2023/11/03

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3453

با�ش��م: ري�شهولد ايه ا�س

وعنوانه: رانفيك بريج 5 / 7، 3212 �شانديفجورد، الرنويج

وامل�شجلة حتت رقم : )3507(  بتاريخ:  1996/01/06م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2013/11/17م وحتى تاريخ :  2023/11/17م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 48725

با�ش��م: بيجون ا�س ايه ار ال

وعنوانه: باري�س - فرن�شا

وامل�شجلة حتت رقم : )39179(  بتاريخ:  2003/05/04

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2012/07/27م وحتى تاريخ :  2022/07/27م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 48828

با�ش��م: ري/ماك�س ال ال �شي

الوليات   80237 كولورادو  دينيفر،  �شرتيت،  �شريكا�س  �شاوث   5075 وعنوانه: 

املتحدة المريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )40210(  بتاريخ:  2003/05/20م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2012/08/07م وحتى تاريخ :  2022/08/07م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 106893

با�ش��م: م�شنع الريا�س لالأغذية

وعنوانه: ال�شناعية الثانية -الريا�س - اململكة العربية ال�شعودية

وامل�شجلة حتت رقم : )107838(  بتاريخ:  2010/10/05

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/02/10 وحتى تاريخ : 2028/02/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 110214

با�ش��م: ايرث كيميكال كومباين ، ليمتد

وعنوانه: رقم 12-1، كاندا ت�شوكا�شا- مات�شي 2 - ت�شوم، ت�شيودا – كو، طوكيو، 

اليابان

وامل�شجلة حتت رقم : )130173(  بتاريخ:  2011/01/26

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/04/03 وحتى تاريخ : 2028/04/03

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 2192

با�ش��م: عمار �شينج ت�شاو الو ال

وعنوانه: اوت�شايد ت�شاتيوند جايت ، امريت�شار - البنجاب - الهند

وامل�شجلة حتت رقم : )10360(  بتاريخ:  1995/11/25م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2013/09/22م وحتى تاريخ :  2023/09/22م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 2193

با�ش��م: عمار �شينج ت�شاو الو ال

وعنوانه: اوت�شايد ت�شاتيوند جايت ، امريت�شار - البنجاب - الهند

وامل�شجلة حتت رقم : )3365(  بتاريخ:  1995/12/11م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2013/09/22م وحتى تاريخ :  2023/09/22م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 48829

با�ش��م: ري/ماك�س ال ال �شي

الوليات   80237 كولورادو  دينيفر،  �شرتيت،  �شريكا�س  �شاوث   5075 وعنوانه: 

املتحدة المريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )54090(  بتاريخ:  2003/06/21م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2012/08/07م وحتى تاريخ :  2022/08/07م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 48830

با�ش��م: ري/ماك�س ال ال �شي

الوليات   80237 كولورادو  دينيفر،  �شرتيت،  �شريكا�س  �شاوث   5075 وعنوانه: 

املتحدة المريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )40277(  بتاريخ:  2003/05/20م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2012/08/07م وحتى تاريخ :  2022/08/07م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 48831

با�ش��م: ري/ماك�س ال ال �شي

الوليات   80237 كولورادو  دينيفر،  �شرتيت،  �شريكا�س  �شاوث   5075 وعنوانه: 

املتحدة المريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )40276(  بتاريخ:  2003/05/20م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2012/08/07م وحتى تاريخ :  2022/08/07م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 49506

با�ش��م: اأي تي اَي جيدا �شاناي يف تيكاريت اأنونيم �شريكتي

وعنوانه: اورغانايز �شاناي بوجل�شي 11. كدي 26110 ا�شك�شري، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )45572(  بتاريخ:  2004/03/03م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2012/09/21م وحتى تاريخ :  2022/09/21م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 49507

با�ش��م: اأي تي اَي جيدا �شاناي يف تيكاريت اأنونيم �شريكتي

وعنوانه: اورغانايز �شاناي بوجل�شي 11. كدي 26110 ا�شك�شري، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )45573(  بتاريخ:  2004/03/03م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2012/09/21م وحتى تاريخ :  2022/09/21م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 49508

با�ش��م: اأي تي اَي جيدا �شاناي يف تيكاريت اأنونيم �شريكتي

وعنوانه: اورغانايز �شاناي بوجل�شي 11. كدي 26110 ا�شك�شري، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )45574(  بتاريخ:  2004/03/03م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2012/09/21م وحتى تاريخ :  2022/09/21م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 4959

با�ش��م: جوكي انرتنا�شيونال انكوربوري�شن

وعنوانه: 2300 ال�شارع 60، كينو�شا، وي�شكن�شن، الوليات املتحدة المريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )2677(  بتاريخ:  1995/10/26م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2014/02/07م وحتى تاريخ : 2024/02/07م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 4960

با�ش��م: جوكي انرتنا�شيونال انكوربوري�شن

وعنوانه: 2300 ال�شارع 60، كينو�شا، وي�شكن�شن، الوليات املتحدة المريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )2942(  بتاريخ:  1995/11/14م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2014/02/07م وحتى تاريخ : 2024/02/07م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي –الفجر:
اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ن��ظ��م��ت 
م�شفح  منطقة  يف  ريا�شية  فعالية 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة مب�����ش��ارك��ة ال��ع��م��ال يف 
م�شابقات  ن���ف���ذت  ح��ي��ث  امل��ن��ط��ق��ة، 
فردية  متنوعة  ري��ا���ش��ي��ة  وف��ق��رات 
امل�شي،  ال�شلة،  ك��رة  مثل  وجماعية 
حر�شاً  وذل������ك  ج������ري،  م�����اراث�����ون 
وتعزيز  تفعيل  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة  م��ن 
امل�������ش���ارك���ة امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، وب���ه���دف 
ا����ش���ت���م���رار ال���ت���وا����ش���ل واإ������ش�����راك 
يحقق  ما  وهو  واإ�شعادهم،  اجلميع 
اجتاه  وال��ت��زام��ه��ا  ا�شرتاتيجيتها 
وتوفري  حتقيق  حيث  من  املجتمع 
البيئية  وامل����ع����اي����ري  امل���ت���ط���ل���ب���ات 

ال�شحية ال�شليمة.
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  واأك�������دت 
دعم  ع��ل��ى  دائ���م  ب�شكل  تعمل  اأن��ه��ا 
املجتمع  وال��ف��ئ��ات يف  الأف������راد  ك���ل 
وبرامج  فعاليات  اإدراج  خ��الل  م��ن 
ريا�شية متنوعة ت�شتهدف اجلميع، 
ل�شيما فئة العمال التي تعد مكونا 

املجتمع،  فعال يف  وعن�شرا  رئي�شيا 
اإ�شراك  على  حر�شت  باأنها  ونوهت 
الفعالية للتخفيف  العمال يف هذه 
عنهم ور�شم الب�شمة على وجوههم، 
���ش��ك��ره��ا جلهودهم  ع��ن  ول��ل��ت��ع��ب��ري 

املجتمع،  يف  وال���ك���ب���رية  ال���ك���ث���رية 
ودعمها لهم لإخال�شهم وتفانيهم 
يف عملهم. واأو�شحت البلدية باأنها 
تعمل انطالقاً من دورها وحر�شها 
وتعريفهم  اجل��م��ي��ع  ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى 

باأهمية الريا�شة يف احلياة اليومية، 
الفرد  على  اإيجابية  اآث��ار  لها  التي 
على  تعمل  اإذ  عام،  ب�شكل  واملجتمع 
نتيجة  �شليمة  �شحية  اأج�شام  بناء 
اتباع التمارين الريا�شية واتخاذها 

كاأ�شلوب ومنط حياة يومي.
بالحدود«  »ريا�شة  فعالية  وخالل 
تقديرية  ج��وائ��ز  ال��ب��ل��دي��ة  ق��دم��ت 
وذلك  ال��ف��ع��ال��ي��ة،  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
ل��ت�����ش��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى ال����ش���ت���م���رار 
ه���ذا  ويف  ال����ري����ا�����ش����ة،  مب���م���ار����ش���ة 
الفعالية  امل�شاركون يف  ال�شدد عرب 
لبلدية  ���ش��ك��ره��م  ع���ن  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
اأب����وظ����ب����ي ل��ت��ن��ظ��ي��م مثل  م���دي���ن���ة 
ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات وح��ر���ش��ه��ا على 
ا����ش���ت���م���رار ال���ت���وا����ش���ل م��ع��ه��م عن 
الفعاليات،  يف  واإ����ش���راك���ه���م  ق����رب 
م�شتمرة  اأنها  البلدية  اأك��دت  وهنا 
وال�����ش��رك��اء ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني على 
ب��ن��اء ج�����ش��ور ل��ل��ت��وا���ش��ل م��ع جميع 
اأف����������راد امل���ج���ت���م���ع وغ�����ر������س ب�����ذور 
نفو�شهم  يف  واخل��������ري  ال����ت����ع����اون 
وتعزيز امل�شاركة املجتمعية، وتنفيذ 
الفئات  ك���ل  ت�����ش��ت��ه��دف  م����ب����ادرات 
الجتماعية  وال�����ش��رائ��ح  ال��ع��م��ري��ة 
اأهمية  ح��ول  الوعي  م�شتوى  لرفع 
الن�شاطات  ممار�شة  على  احل��ف��اظ 

ور�شة  فعاليات  ام�س  �شباح  اإنطلقت 
والإ�شعافات  ال����ط����وارئ  ط���ب  ع��م��ل 
الريا�شي  ال���ط���ب  ل���ك���وادر  الأول����ي����ة 
ال����دول����ة، والتي  داخ�����ل  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  
العربية  الم�������ارات  اإحت�����اد  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
امل��ت��ح��دة ل��ك��رة ال���ق���دم ب��ال��ت��ع��اون مع 
الإحتاد الدويل لكرة القدم »الفيفا«، 
يف الفرتة من 21 اإىل 22 من ال�شهر 
اإ���ش��راف الربوفي�شور  اجل��اري وحت��ت 
الطبي  امل�����ش��ت�����ش��ار  ك���رام���ر  اأف�������رامي 
وامل�شوؤول  ب��ال��ف��ي��ف��ا،  ال��ط��ب��ي��ة  للجنة 
الطبي لبطولة كاأ�س العامل لالأندية 
اأبوظبي2017 وكاأ�س العامل رو�شيا 

.2018
وك������ان يف م���ق���دم���ة احل�������ش���ور، اأم����ل 
اإحتاد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ب��و���ش��الخ 
والدكتورة  ال���ق���دم،  ل��ك��رة  الم������ارات 
رئي�س  ن�����ائ�����ب  احل����و�����ش����ن����ي  رمي��������ة 
واملحا�شرة  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ط��ب  جل��ن��ة 
لكرة  الآ�شيوي  الإحت��اد  يف  والطبيبة 
من  جمموعة  اىل  بالإ�شافة  ال��ق��دم، 
الأط���ق���م ال��ط��ب��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة مبختلف 
اأن���دي���ة ال���دول���ة وامل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات، اإىل 
منتخبنا  لع���ب���ات  م�����ش��ارك��ة  ج���ان���ب 
الوطني الأول لكرة القدم لل�شيدات، 
مما �شكل جتان�شاً لتحقيق الهدف يف 
للو�شول  كاماًل  العمل  فريق  اإدم���اج 
ترتكز  اإي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  اأف�����ش��ل  اىل 

عليها الور�شة.
لفعاليات  الإف��ت��ت��اح��ي��ة  كلمتها  ويف 
ال��ور���ش��ة، اأك���دت اأم��ل ب��و �شالخ ع�شو 
الذي  ال��دع��م  ع��ل��ى  الإدارة،  جمل�س 
والأطقم  للكوادر  الكرة  اإحت��اد  يوليه 
الدولة  اأن���دي���ة  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
�شعيه  اإط��ار  يف  الوطنية،  واملنتخبات 
ال�����دوؤوب ل��الإرت��ق��اء وت��ط��وي��ر جمال 

وخا�شة  الدولة،  يف  الريا�شي  الطب 
ت�شت�شيف وتنظم  الإم���ارات  دول��ة  اأن 
اأح��������داث ري���ا����ش���ي���ة ق����اري����ة ودول����ي����ة، 
ل  اليوم  العمل  ور�شة  ف��اإن  وبالتايل 
تقت�شر على ن�شاط كرة القدم فقط، 
بل ت�شمل كل اللعبات التي ُتقام على 

اأر�س دولتنا احلبيبة.
اإحت�������اد  اأن  ب�����و������ش�����الخ،  واأ������ش�����اف�����ت 
ال���ك���رة ي�����ش��ت��ق��ط��ب حم��ا���ش��ري��ن من 
اأ���ش��ح��اب اخل���ربات ال��دول��ي��ة، ووجود 
امل�شت�شار  اأفرامي كرامر  الربوفي�شور 
الطبي للجنة الطبية بالفيفا، اإ�شافة 

على  الطبي  املجال  تطوير  يف  مهمة 
الأطقم  وع���ل���ى  ال�������دويل،  امل�����ش��ت��وى 
يف  ال��ي��وم  امل�شاركة  الن�شائية  الطبية 
الإ�شتفادة من خرباته  العمل،  ور�شة 

الطويلة يف هذا املجال.  
الربوفي�شور  ق��ال  ذات���ه،  ال�شياق  ويف 
الطبي  امل���������ش����وؤول  ك����رام����ر  اأف��������رامي 
لالأندية  ال����ع����امل  ك����اأ�����س  ل���ب���ط���ول���ة 
العامل  وك����اأ�����س   ،2017 اأب���وظ���ب���ي 
اإ�شت�شافة  ب������اأن   ،2018 رو����ش���ي���ا 
وتنظيم دولة الإم��ارات لهذا احلدث 
تاريخ  ���ش��ج��الت  يف  ي��ك��ت��ب  ال���ط���ب���ي، 

الطب الريا�شي، لأنه لأول مرة يعقد 
الإحتاد الدويل لكرة القدم »الفيفا«، 
بهذا  ف��ق��ط  ل��ل�����ش��ي��دات  ط��ب��ي��ة  دورة 
اإىل الإجن�����ازات  امل�����ش��ت��وى، وي�����ش��اف 
العديدة التي قامت بها الدولة، حيث 
ت�شهد المارات العديد من الأحداث 
يف  ال��دول��ة  تنظمها  ال��ت��ي  الريا�شية 

خمتلف الأن�شطة الريا�شية.
واأعرب كرامر، عن �شعادته  بتواجده 
ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة يف دول�����ة الإم�������ارات 
كمحا�شر يف دورات وور�س عمل الطب 
الريا�شي، وقام بعر�س امل�شتجدات يف 

جمال التعامل مع احلالت الطارئة.
ال��دك��ت��ورة رمية  م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ثمنت 
الطب  جلنة  رئي�س  نائب  احلو�شني 
ال���ري���ا����ش���ي، دع�����م واإه����ت����م����ام اإحت�����اد 
الم���������ارات ل���ك���رة ال����ق����دم، ل����ل����دورات 
تنظمها  التي  الطبية  العمل  وور���س 
وتوفريه  ب��الإحت��اد،  الطبية  اللجنة 
كل �شبل الدعم وتذليل العقبات، من 
اأج��ل زي���ادة خ��ربات ك��وادرن��ا الطبية، 

واخلروج مبكت�شبات جديدة.
الور�شة،  م��ن  ال��ه��دف  اأن  واأو���ش��ح��ت، 
جمال  يف  الن�شائية  ال��ك��وادر  تطوير 

الطب الريا�شي وت�شليط ال�شوء على 
هذه الفئة، وكان هذا جلياً يف حر�س 
جلنة الطب الريا�شي يف اإحتاد الكرة 
على توجيه دعوات احل�شور للور�شة، 
املختلفة  الأل����ع����اب  اإحت�������ادات  ل��ك��اف��ة 
بفعاليات  واحل�������ش���ور  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 

الور�شة.
بو�شالخ  لأم�����ل  ب��ال�����ش��ك��ر  وت���وج���ه���ت 
ع�شو جمل�س اإدارة اإحتاد الكرة، على 
العمل،  لور�شة  واإفتتاحها  ح�شورها 
للدورات  والداعم  الدائم  وتواجدها 
مب�شتوى  ت��رت��ق��ي  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

الكادر الن�شائي.
عدة  على  العمل  ور���ش��ة  وترتكز  ه��ذا 
كيفية  ع��ل��ى  ي���رك���ز  الأول  حم������اور، 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع احل�����الت ال���ط���ارئ���ة يف 
املالعب والتي ت�شمل، ال�شكتة القلبية، 
الراأ�س،  واإ�شابات  الدماغي  الإرجتاج 
والرقبة، والعمود الفقري، والإنهاك 
والغ��م��اء احل����راري، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
كالربو،  املختلفة  الطبية  احل����الت 
ونق�س ال�شكر يف الدم، واآلم ال�شدر، 
بالدم،  الأم���الح  م�شتوى  واإنخفا�س 
واحل�شا�شية  الع�شلية،  والت�شنجات 

املفرطة. اأما املحور الثاين، فيت�شمن 
الطبية،  والتح�شريات  الإ�شتعدادات 
وجتهيزات املالعب لتنظيم الأحداث 
جتهيزات  ح���ي���ث  م����ن  ال���ري���ا����ش���ي���ة، 
الأدوار  وت����وزي����ع  ال��ط��ب��ي  ال���ط���اق���م 
ب��ي��ن��اأف��راده ، وط����رق ال��ت��وا���ش��ل بني 
الطبية  والأج����ه����زة  ال��ع��م��ل،  ف���ري���ق 
املطلوب توافرها، وخطة ال�شتجابة، 
م��ع درا���ش��ة امل��خ��اط��ر يف ح��ال حدوث 
وخطة  جماهريي  تكد�س  اأو  ك��وارث 
�شيارات  وجت��ه��ي��زات  ال��ك��وارث،  اإدارة 

ال�شعاف.
وحمتوى  اأه��م��ي��ة  يت�شمن  وال��ث��ال��ث 
وكيفية  ال��ط��ب��ي��ة،  ال���ط���وارئ  حقيبة 
املوجودة  الأدوات  جميع  اإ���ش��ت��خ��دام 
بها، واملحور الرابع والأخري يت�شمن 
ال���ت���دري���ب ال��ع��م��ل��ي ع��ل��ى ج��م��ي��ع ما 
يومي  خ��الل  وع��ر���ش��ه  مناق�شته  مت 
ي�شتمل  وال��ذي  العمل،  ور�شة  اإنعقاد 
القلبية  لل�شكتة  الإ���ش��ت��ج��اب��ة  ع��ل��ى 
التعامل  وطريقة  القلبي،  والنعا�س 
مع اأزمات اجلهاز التنف�شي، والتدخل 
جهاز  اإ���ش��ت��خ��دام  وكيفية  ال�شحيح، 
القلب، والدعامات يف حالت  انعا�س 
امل�شاب  ال����الع����ب  ون���ق���ل  ال���ك�������ش���ور، 

بطريقة �شحيحة.
ملعب  على  العملي  اجلانب  و�شيقام 
كرة القدم يف اإحتاد الكرة، ويف وجود 
اإ�شعاف جمهزة بالكامل من  �شيارات 
و�شع  م��ع  ل��ال���ش��ع��اف،  دب��ي  موؤ�ش�شة 
احللول  ومناق�شة  �شيناريوهات  عدة 

الالزمة لها.
كما مت خالل ور�شة العمل يف يومها 
تو�شيحية  فيديوهات  عر�س  الأول، 
الأ�شئلة  ب����اب  ف��ت��ح  ومت  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

للح�شور لعمل املزيد من التفاعل.
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�شعيد بن طحنون ي�شتقبل 
وفد احتاد الكرة

اللجنة املحلية العليا املنظمة ملونديال 
الأندية تزور ا�شتاد هزاع بن زايد

لأول مرة يعقدها الفيفا لالأطقم الطبية الن�سائية

احتاد الكرة يفتتح ور�شة عمل طب الطوارئ والإ�شعافات الأولية لل�شيدات

ا�شتقبل معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س الأول يف مدينة العني وفد احتاد 
القدم وعدنان  لكرة  الإم��ارات  رئي�س احتاد  نا�شر بن ثعلوب مدير مكتب  برئا�شة  الكرة 
الطلياين ع�شو جمل�س اإدارة ال�شارقة الريا�شي وعبدالقادر ح�شن مدير اإدارة العالقات 
املن�شق  النقبي  و�شامل  ال�شابق  ال��دويل  الالعب  �شلطان  وعبداهلل  الكرة  احت��اد  يف  العامة 
املنتخبات. وجتاذب  لإدارة  الإداري  ال�شكرتري  فهد  وح�شان  الوطني  للمنتخب  الإعالمي 
معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان الأحاديث الودية مع وفد احتاد الكرة متمنيا 
لهم التوفيق يف املرحلة املقبلة. كما ا�شتقبل معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س 
خ�شيف  وعلي  القدم  لكرة  الأوملبي  الإم��ارات  منتخب  م�شرف  ال�شام�شي  مرتف  الكابنت 

لعب منتخب الإمارات.

لالأندية  ال��ع��امل  لكاأ�س  املنظمة  العليا  املحلية  اللجنة  وف��د  زار 
الذي  العني  مبدينة  زايد  بن  هزاع  “ ا�شتاد   2017 “الإمارات 
ال��ت��ي �شتقام  ال��ب��ط��ول��ة  اف��ت��ت��اح  اح��ت�����ش��ان ح��ف��ل وم���ب���اراة  �شي�شهد 
امل��ق��ب��ل. وت�������ش���ارك يف  16 دي�����ش��م��رب  6 اإىل  ال���ف���رتة م���ن  خ����الل 
دوري  ب��ط��ل  “الإمارات”  اجل���زي���رة  ه��ي  اأن���دي���ة  �شبعة  ال��ب��ط��ول��ة 
مدريد  وري��ال  اأوقيانو�شيا  بطل  �شيتي  واأوك��الن��د  العربي  اخلليج 
املك�شيكي  وبات�شوكا  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  بلقب  امل��ت��وج  الإ���ش��ب��اين 
اأفريقيا”  “بطل  املغربي  البي�شاوي  الكونكاكاف” والوداد  “بطل 
نهاية  واأمريكا اجلنوبية  اآ�شيا  املنتظر حتديد بطلي  يف حني من 

نوفمرب اجلاري. و�شم الوفد �شعادة عارف حمد العواين الأمني 
اأبوظبي الريا�شي مدير البطولة وطالل الها�شمي  العام ملجل�س 
مدير امل�شابقات يف البطولة ورا�شد عبداهلل مدير �شتاد هزاع بن 
املحلية  اللجنة  يف  العمليات  اإدارة  مدير  ال�شليماين  و�شامل  زاي��د 
العليا املنظمة واحمد امل�شعبي رئي�س ق�شم الدعم الفني مبجل�س 
املتعلقة  التح�شريات  اآخر  على  الوفد  واطلع  الريا�شي.  اأبوظبي 
الإمارات  ممثل  �شتجمع  التي  الفتتاح  ومباراة  حفل  با�شت�شافة 
فريق نادي اجلزيرة بطل دوري اخلليج العربي يف املو�شم املا�شي 
اأبطال  دوري  لقب  حامل  النيوزلندي  �شيتي  اأوك��الن��د  فريق  مع 

ت�سمنت م�سابقات وجوائز وفقرات ريا�سية متنوعة فردية وجماعية  

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية »ريا�شة بالحدود« يف م�شفح 

توج فريق القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي للمالكمة، باملركز 
 ،2017 ل��ع��ام   ال���دوري  بكاأ�س  ال��دول��ة    الأول على م�شتوى 
حممد  ال�شيخ  �شمو  ببطولة  ف��وزه  بعد  نقطة،   27 مبجموع 
بن حمد ال�شرقي يف الفجرية  مبجموع 11 نقطة ومب�شاركة 
ال��ق��ائ��د العام   ب��ط��ول��ة م��ع��ايل  100 م��الك��م، ويف  اأك����رث م��ن 
و�شارك  نقطة،   16 مبجموع  الرم�شانية  اأبوظبي  ل�شرطة 
الفريق  يف دوري املالكمة الذي ينظمه احتاد الإمارات العربية 
ال�شام�شي  بطي  خليفة  العميد  وا���ش��اد  للمالكمة.   املتحدة 
العليا  اللجنة  رئي�س  واخل��دم��ات  امل��ال��ي��ة  ق��ط��اع  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
فريق  ب��اإجن��از  اأبوظبي،  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  الريا�شية 

 ،2017 لعام  املالكمة  دوري  يف  للمالكمة،  اأبوظبي  �شرطة 
م�شرياً اإىل  اأن  الفريق  ورغم  اأنه  حديث  العهد لكنه ا�شتطاع 
على  اأبوظبي  �شرطة  حر�س  واأك���د  مهمة.   اإجن���ازات  حتقيق 
تنظيم خمتلف البطولت الريا�شية، انطالقا  من اأهمية رفع  
اللياقة البدنية لدى املنت�شبني، و دعم الريا�شة والريا�شيني 
الريا�شية  البطولت  خمتلف  يف  امل�شاركة  على  وت�شجيعهم 
حملياً وعربياً وعاملياً. كما  ا�شاد العقيد حممد املهريي مدير 
دعم  مثمناً   ب��الإجن��از  ال�شرطية،  الريا�شية  الرتبية  مركز 
القيادة  ال�شرطية وحتفيزها للمنت�شبني  مبمار�شة  الريا�شة  

وحتقيق  الريادة  يف بطولتها  املختلفة. 

بحق  حتقيقا  جت��ري  الهندية  ال�شرطة  اأن  حم��ام  اأع��ل��ن 
جنمة كرة امل�شرب الرو�شية ماريا �شارابوفا املتهمة بالغ�س 
والتاآمر الجرامي، وذلك على خلفية توقف م�شروع �شكني 

فاخر كانت من رعاته.
وه��ن��اك م��زاع��م ب����اأن ال�����ش��رك��ة ال��ت��ي ت��ق��ف خ��ل��ف امل�شروع 
ال�شكني اأخذت ماليني الدولرات من م�شرتي املنازل دون 

اأن تنفذه.
فران�س  لوكالة  املحلية  ال�شرطة  من  �شارما  ارفيند  واأك��د 
من  توجيهات  على  ب��ن��اء  غ�س  ق�شية  �شجلنا  لقد  ب��ر���س 
تقف  التي  وال�شركة  �شارابوفا  ا�شمي  باأن  كا�شفا  املحكمة، 

خلف امل�شروع، وردا يف الق�شية.
وبدوره، قال بيو�س �شينغ، وهو حمام ميثل احد امل�شرتين، 
اتهامات  ق���دم���ت  ال�����ش��رط��ة  اأن  ب���ر����س  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة 
كجزء  �شارابوفا  �شد  اجلنائي  وال��ت��اآم��ر  بالغ�س  مبدئية 
اإنفرا�شرتاكت�شر  هوم�شتيد  �شركة  �شد  اأو�شع  ق�شية  من 

ديفيلومبنت.
و�شافرت النجمة الرو�شية البالغة 30 عاما اىل الهند يف 
2012 للم�شاركة يف حفل اطالق املجمع ال�شكني الفخم 
للم�شرتين  وقيل  �شارابوفا.  باي  باليه  عليه  اأطلق  ال��ذي 
امل�شرب  ل��ك��رة  اأك��ادمي��ي��ة  يت�شمن  املجمع  اأن  املحتملني 

وناديا ومهبطا للمروحيات.

ونقل موقع امل�شروع عن �شارابوفا التي مل تعلق حتى الآن 
اأن  امل�شوؤولني عن امل�شروع، قولها  على الق�شية، كما حال 
�شيئا  ميتلكون  باأنهم  ي�شعرون  املالكني  جعل  كان  هدفها 

مميزا وخمتلفا«.
منتج،  لأي  ي���روج���ون  ال��ذي��ن  امل�����ش��اه��ري  اأن  �شينغ  وراأى 
ال�شركة. مل  لهذه  وك��الء  التقنية  الناحية  ي�شبحون من 
�شارابوفا  ا�شم  يكن  لو مل  امل�شروع  لي�شتثمر يف  اأح��د  يكن 

عليه.
املفرت�س  امل�����ش��روع  يف  العمل  انتهاء  املفرت�س  م��ن  وك���ان 
العا�شمة  ���ش��واح��ي  يف  ال���واق���ع���ة  غ����ورغ����اون،  م��دي��ن��ة  يف 
نيودلهي، بحلول عام 2016 لكن �شينغ ك�شف اأن اأعمال 
من  املاليني  امل�شروع  اأ�شحاب  جمع  بعدما  توقفت  البناء 

امل�شرتين.
كربى  األقاب  بخم�شة  الفائزة  الرو�شية،  الالعبة  وك�شبت 
واملت�شدرة ال�شابقة لرتتيب رابطة املحرتفات، حوايل 30 
مليون دولر يف 2015 بح�شب جملة فورب�س، بينها 23 

مليونا من عقود رعاية م�شابهة مل�شروع غروغاون.
وعادت �شارابوفا اىل املالعب يف ني�شان ابريل املا�شي بعد 
ل�15 �شهرا نتيجة تناولها مادة حمظورة،  ا�شتمر  ايقاف 
وهي توجت يف 15 ت�شرين الأول اكتوبر بلقبها الأول منذ 

عودتها وكان يف دورة تياجنني ال�شينية.

الأول  املركز  اأبوظبي” حت�شد  “�شرطة 
الدولة م�شتوى  2017” على  لعام  “للمالكمة 

الق�شاء الهندي يفتح حتقيقا بحق �شارابوفا 
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النف�س مبدينة  الدفاع عن  لريا�شات  ال�شارقة  ينظم  نادي 
�شهر  م��ن  والع�شرين  ال��راب��ع  اجلمعة  ي��وم  �شباح  م��ن  كلباء 
نوفمرب اجلاري  مهرجان ريا�شات الدفاع عن النف�س الول 

وذلك بالتعاون مع نادي احتاد كلباء الريا�شي.
للنادي  الفعاليات  اأه��م  من  يعد  ال��ذي  املهرجان  �شاأن  وم��ن 
ن�شر  اإىل  الرامية  �شيا�شته  موا�شلة  احلالية  اأجندته  خالل 

الأل��ع��اب ب��ني ال��ن�����سء وال�����ش��ب��اب ومت��ك��ني اأب��ن��اء الم����ارة من 
املواطنني واملقيمني من ممار�شة الريا�شات ومنها الكاراتيه 
والتايكوندو وغريها. و�شرح اأيوب ل�شكري املدير التنفيذي 
املهرجان  اأن  النف�س  عن  الدفاع  لريا�شات  ال�شارقة  لنادي 
لعب   200 م��ن  اك���رث  مب�����ش��ارك��ة  و�شيحظى  للجميع  م��ت��اح 

ولعبة من خمتلف اللعاب تايكواندو وكاراتيه وجودو .

واأ�شار ل�شكري اأن املهرجان يهدف  اىل ن�شر تلك الريا�شات 
زيادة  وتنمية  ع��ام  ب�شكل  ال�شرقية  واملنطقة  كلباء  مبدينة 

القبال على النخراط يف هذه الألعاب.
واأكد اأن هذه اخلطوة لتنظيم املهرجان يف املنطقة ال�شرقية 
لإم����ارة ال�����ش��ارق��ة وحت��دي��دا يف ك��ل��ب��اء ت��اأت��ي يف اط���ار تفعيل 
الدفاع  ل��ري��ا���ش��ات  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  �شيا�شات 

بني  الثقافة  تلك  ون�شر  الريا�شات  بهذه  للنهو�س  النف�س 
اولياء  تعريف  اىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تهدف  كما   ، الإم���ارة  ابناء 
المور وكذلك ابناء مدينة كلباء واملنطقة ال�شرقية بطبيعة 
امام  الفر�شة  الريا�شات والفرق بني كل منها لتاحة  هذه 
التي حتقق طموحاته وتتنا�شب  الالعبني لختيار ريا�شته 

مع قدراته البدنية واملهارية.

مطار  عرب  الأربعاء،  اليوم  �شباح  لل�شيدات  الأول  الوطني  منتخبنا  يغادر 
اأبوظبي الدويل �شوب العا�شمة املالطية  فاليتا، خلو�س مباراتني وديتني 
اأمام منتخب مالطا لل�شيدات، يومي 23 و26 من ال�شهر اجلاري، واللتني 

يخو�شهما اأبي�س ال�شيدات �شمن اأيام الفيفا.
ويوؤدي منتخبنا الوطني اأوىل تدريباته م�شاء يوم الو�شول، ويهدف اجلهاز 
اإىل  ال��ودي��ت��ني،  التجربتني  هاتني  خو�س  م��ن  للمنتخب  والإداري  الفني 
القدم،  لكرة  ال��دويل  الإحت��اد  ت�شنيف  ال�شيدات يف  اأبي�س  ترتيب  حت�شني 
حيث يحتل منتخبنا الوطني املركز ال� 80 عاملياً بعد اأن كان يحتل املركز 
130 يف عام 2010. وكان منتخب ال�شيدات قد خا�س مباراة ودية ال�شهر 
على  لل�شيدات  الربيطاين  اجلي�س  اأم��ام  الداخلي،  مع�شكره  املا�شي خالل 
القمة  الكرة، والتي جاءت تنفيذاً ملخرجات  اإحتاد  �شتاد ذياب عوانة مبقر 
الأوىل بني جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واململكة املتحدة يف جمال 
اخلليجية  املنتخبات  ب��ني  ودي��ة  مباريات  اإق��ام��ة  مقرتح  ومنها  الريا�شة، 

لل�شيدات، واملنتخب الربيطاين الن�شائي الع�شكري.

يقام يوم اجلمعة مبدينة كلباء  مب�ساركة 200 لعب ولعبة 
نادي ال�شارقة لريا�شة الدفاع عن النف�س ينظم  مهرجان ريا�شات الدفاع عن النف�س الأول     

جتربتان وديتان ملنتخب ال�شيدات مع منتخب مالطا

اختبار قوي ملنتخبنا الوطني يف املحفل الدويل الأهم

الإمارات ت�شارك يف بطولة العامل للجوجيت�شو يف كولومبيا
البلو�سي :  م�ساركة املنتخب يف هذه البطولة ياأتي ا�ستكماًل ل�سل�سلة الإجنازات الرائعة
في�سل الكتبي: حمظوظون بامل�ساركة وتعاهدنا على تقدمي هدية للوطن

�شباق كاأ�س العني لركوب القدرة والتحمل ينطلق غدا حتت رعاية �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان 
نادي  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل 
ت���راث الإم�����ارات ي��ب��داأ ال��ن��ادي غ��دا 23 نوفمرب 
 - 2017 ل���ل���ق���درة  اجل������اري م��و���ش��م��ه اجل���دي���د 
يف  ل��ل��ق��درة  ال��ع��امل��ي��ة  ب��وذي��ب  ق��ري��ة  يف   2018
مدينة اخلتم ب�شباق “كاأ�س العني لركوب القدرة 
والتحمل” الذي يقام على مدى يومني بالتعاون 

والتن�شيق مع احتاد الإمارات للفرو�شية.
وينطلق برنامج اليوم الأول عند ال�شاعة ال�شاد�شة 

ال�شباق  امل�����ش��ارك��ة يف  ب��اخل��ي��ول  وال���رب���ع ���ش��ب��اح��ا 
التاأهيلي الدويل “جنمتان” للكبار مل�شافة 120 
ال�شابعة  يف  يليه  م��راح��ل  اأرب���ع  وع��ل��ى  كيلومرتا 
مل�شافة  املحلي  التاأهيلي  ال�شباق  والن�شف �شباحا 
�شيبداأ  فيما  مرحلتني..  وعلى  كيلومرتا   40
يف  امل�شاركة  للخيول  البيطري  الطبي  الفح�س 

ال�شباقني املذكورين ال�شاعة الثانية من بعد ظهر 
اليوم الأربعاء. اأما برنامج اليوم الثاين من ال�شباق 
فيبداأ �شباح اجلمعة املقبل اإذ ينطلق يف ال�شاد�شة 
“جنمتان”  ال����دويل  ال��ت��اأه��ي��ل��ي  ال�����ش��ب��اق  وال��رب��ع 
لل�شباب والنا�شئني مل�شافة 120 كيلومرتا وعلى 
ال�شباق  رب��ع  اإل  ال�شابعة  يف  يليه  م��راح��ل  اأرب��ع��ة 

 80 مل�شافة  واحدة”  “جنمة  ال���دويل  التاأهيلي 
كيلومرتا وعلى ثالث مراحل وينطلق يف ال�شابعة 
وال���رب���ع ال�����ش��ب��اق ال��ت��اأه��ي��ل��ي امل��ح��ل��ي مل�����ش��اف��ة 80 
كيلومرتا وعلى ثالث مراحل.. و�شيبداأ الفح�س 
ال�شباقات  يف  امل�شاركة  للخيول  البيطري  الطبي 
ظهر  بعد  م��ن  الثانية  ال�شاعة  امل��ذك��ورة  الثالثة 

املنظمة  العليا  اللجنة  واأك���دت  املقبل.  اخلمي�س 
باكورة  ي��ع��د  ال���ذي  ال�����ش��ب��اق  ه���ذا  اأه��م��ي��ة  لل�شباق 
مو�شمها اجلديد للقدرة الذي يت�شمن اأكرث من 
مار�س  �شهر  حتى  تنظيمها  ميتد  �شباقا  ع�شرين 
بروتوكول  لقوانني  وفقا  جميعها  وتقام  ال��ق��ادم 
ال�شريف وعلى  التناف�س  الذي يركز على  بوذيب 

اإىل  بال�شباقات  والعودة  و�شالمتها  اخليل  �شحة 
اإ�شافة اىل قوانني الحتاد الدويل  �شابق عهدها 
للفرو�شية. وقالت اأن ال�شتعدادات املكثفة جترى 
حاليا يف قرية بوذيب العاملية للقدرة وت�شمل كافة 
الإعالمي  امل��رك��زي��ن  جتهيز  مت  ح��ي��ث  م��راف��ق��ه��ا 
اإ�شافة  اخليول  وخ��روج  دخول  وبوابات  والإداري 
اإىل العيادة البيطرية ومنطقة الفح�س البيطري 
وم�شارات ال�شباقات الطبيعية مبا يتنا�شب وعدد 

ال�شباقات وفئات امل�شاركني واأعمارهم.

نادي مليحة الثقايف الريا�شي ..ي�شيد 
بتحقيق اأول اجناز  للنادي يف املو�شم احلايل  

مليحة  ن����ادي  اإدارة  واأع�����ش��اء جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ا���ش��اد 
الثقايف الريا�شي باإجنازات اأ�شرة نادي مليحه الثقايف 
الريا�شي وجهود  جمهور ومنت�شبي وموظفي النادي 
بتحقيق باأول اإجناز يف هذا املو�شم وهو حتقيق املركز 
كاأ�س الحتاد  الدولة يف بطولة  الثالث على م�شتوى 
ل��ل�����ش��الت ب��ع��د م��ن��اف�����ش��ة ق��وي��ة ج���دا ب���ني ال���ف���رق يف 

الن�شف النهائي للبطولة وكذلك يف النهائي 
الإدارة  ال����دوري ملجل�س  ذل���ك خ���الل الج��ت��م��اع  ج���اء 
رئي�س  الكتبي  بالعجيد  �شعيد  م�شبح  تراأ�شه   ال��ذي 
م�شاء  الريا�شي  الثقايف  مليحة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
اأم�س مبقر النادي. تناول الجتماع متابعة ما تبقى 
من اأجندة فعاليات عام اخلري حيث جرى ا�شتعرا�س 
املجتمعية  واخل��دم��ة  الثقافية  اللجنة  ا���ش��ت��ع��دادات 
ل��ذك��رى ي���وم ال�����ش��ه��ي��د والح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم الوطني 
ال�����ش��اد���س والأرب���ع���ني وك���ذا ال���ش��ت��ع��دادات ل�شتقبال 
املتنوعة  الفعاليات  من  باقة  عرب   2018 زاي��د  ع��ام 
ال�شر  اأم��ني  الكتبي  متيم  بن  حميد  خليفة  و�شرح   .

العام اأن املجل�س وجه التهنئة للفريق الأول لكرة قدم 
ن�شف  اإىل  بالو�شول  الكبري  الإجن���از  على  ال�شالت 
الثالث  املركز  بربونزية  والفوز  الحت��اد  كاأ�س  نهائي 
كما اأ�شاد باإجنازات فريق اأ�شبال حتت اأربع ع�شرة �شنة 
بتذليل  وج��ه  املجل�س  اأن  وذك��ر  املتوالية  لنت�شاراته 

كافة ال�شعوبات لتحقيق اإجناز اأكرب هذا املو�شم.
وعلى �شعيد الألعاب الفردية اأ�شاد املجل�س باإجنازات 
حمد  بن  حممد  ال�شيخ  بطولة  يف  التكواندوا  فريق 
الفريق على خم�س  للتكواندوا حيث ح�شل  ال�شرقي 

ذهبيات وف�شية واحدة واأربع ميداليات برونزية.
وكذلك مت التوجيه بتكرمي اأ�شحاب الإجنازات وحث 
الإجنازات  لتحقيق  واملثابرة  الجتهاد  الألعاب  باقي 
امل���رج���وة م��ن��ه��م.  ك��م��ا وج���ه رئ��ي�����س جم��ل�����س الإدارة 
مبتابعة الإنتهاء من املن�شاآت التي تاأخر الإنتهاء من 
ال��ت��وا���ش��ل م��ع اجلهات  العمل بها وذل���ك م��ن خ��الل 
للنادي  وت�شليمها  ذل��ك  يف  واملتابعة  بالتنفيذ  املعنية 

لال�شتفادة منها.

الفجر •• اأبوظبي- 
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب��ع��ث��ة  غ�������ادرت 
الثالثاء  ام�����س  فجر  للجوجيت�شو 
بوغوتا  الكولومبية  العا�شمة  اإىل 
ال����ع����امل  ب����ط����ول����ة  ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 
خالل  ���ش��ت��ق��ام  ال��ت��ي  للجوجيت�شو، 
نوفمرب   27 اإىل   23 م��ن  ال��ف��رتة 
اجل��������اري وال����ت����ي ت���ن���ظ���م م����ن قبل 

الحتاد الدويل للجوجيت�شو.
وي�����������ش�����ارك م���ن���ت���خ���ب���ن���ا ال����وط����ن����ي 
4 لع����ب����ني من  ب�����  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
كاًل  البعثة  وت�شم  الأوزان  خمتلف 
 94 وزن  يف  ال��ك��ت��ب��ي  ف��ي�����ش��ل  م���ن 
 56 وزن  يف  النعيمي  وعبيد  كجم، 
 62 املزروعي يف وزن  كجم، و�شعيد 
كجم، وال��الع��ب �شعود احل��م��ادي يف 
يو�شف  وي��راف��ق��ه��م  ك��ج��م،   77 وزن 
الفنية  الإدارة  م���دي���ر  ال��ب��ل��و���ش��ي 
باحتاد المارات للجوجيت�شو رئي�شاً 
�شوزا  دي  ليمو�س  ورام���ون  للبعثة، 

رئي�س املدربني يف الحتاد.
وك��ان احت��اد الإم���ارات للجوجيت�شو 
تدريبية  جل�شة  م��وؤخ��راً  اأج���رى  ق��د 
لالعبي املنتخب الوطني، مب�شاركة 
اللياقة  ل��ت��ع��زي��ز  دول����ي����ني  خ������رباء 
الوطني  املنتخب  لأب��ط��ال  البدنية 
م�شاركتهم  ق��ب��ي��ل  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
للجوجيت�شو  ال�����ع�����امل  ب���ب���ط���ول���ة 
اجلل�شة  ورك��������زت  ك���ول���وم���ب���ي���ا.  يف 
والن�شائح  التقنيات  على  التدريبية 
البدنية  ال��ل��ي��اق��ة  ب��ت��ع��زي��ز  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
اإيجابي على  اأث��ر   وذل��ك ملا لها من 
م���رون���ة ال��الع��ب��ني وق��درت��ه��م على 

التحمل خالل النزالت.
وي���������ش����ت����ه����دف احت����������اد الإم�������������ارات 
امل�شاركة  ه����ذه  م���ن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
احراز امليداليات التي تعزز ال�شدارة 
العاملية، واكت�شاب اخلربات الدولية 
وت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة دول�����ة الم������ارات 
بالإ�شافة  ال���دول���ي���ة،  امل���ح���اف���ل  يف 
فر�س  ب��ت��وف��ري  امل��واه��ب  �شقل  اإىل 
العامل،  اأق��وى لعبي  مع  الحتكاك 
ول �شيما بعد اأن باتت اأبوظبي اأول 
م�شروعاً  متتلك  ال��ع��امل  يف  مدينة 
احرتافياً ل�شناعة الأبطال يف لعبة 

اجلوجيت�شو.
البلو�شي  ي��و���ش��ف  اأك���د  ناحيته  م��ن 
مدير الإدارة الفنية باحتاد المارات 
املنتخب  م�شاركة  اأن  للجوجيت�شو، 
ا�شتكماًل  ي��اأت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  يف 
التي  ال��رائ��ع��ة  الإجن�����ازات  ل�شل�شلة 

�شطرها اأبطال املنتخب يف البطولت 
العاملية ال�شابقة، واإن بطولة العامل 
للكبار يف كولومبيا تعترب من اأكرب 
املنتخب،  يخو�شها  التي  التحديات 
واأن ك��ل م��ا خ��ا���ش��ه ال��الع��ب��ون من 
الأخ��رية كانت  املرحلة  مناف�شات يف 
لتلك  اإع�����داده�����م  خ���ان���ة  يف  ت�����ش��ب 
�شرتفع  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة  اللحظة 
ا�شم دولة الإم��ارات عالياً يف املحفل 
البلو�شي،  واأ���ش��اف  الأه���م.  ال���دويل 
زيادة  وه��دف��ن��ا  ال���ف���وز،  “طموحنا 
ع���امل���ي���اً يف هذه  الإم����������ارات  ر����ش���ي���د 
مرتفعة  م��ع��ن��وي��ات��ن��ا  و  ال��ري��ا���ش��ة، 
اكت�شابنا  ب��ف�����ش��ل  م�����ش��ت��وى  لأع���ل���ى 
البطولت  م��ن  ال��دول��ي��ة  ل��ل��خ��ربات 
ال�شابقة،  واملحلية  والقارية  العاملية 
ب����الإ�����ش����اف����ة ل���ف���ر����ش���ة الح���ت���ك���اك 
ب��اخل��رباء ال��دول��ي��ني خ��الل �شل�شلة 

يحر�س  التي  التدريبية  اجلل�شات 
الحتاد على تنظيمها ب�شكل م�شتمر 
ال��ب��دن��ي��ة لأبطال  ال��ل��ي��اق��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
املنتخب الوطني للجوجيت�شو قبيل 
كما  البطولة”.   ب��ه��ذه  م�شاركتهم 
اأكد بطلنا العاملي في�شل الكتبي وهو 
من اأبرز امل�شاركني يف هذه البطولة 
اأمت جاهزيتهم،  اأن كل الالعبني يف 
التحدي  اأع���ل���ن���وا  ال���الع���ب���ني  واأن 
و�شعود  ال��ن��ت��ائ��ج  اأف�����ش��ل  لتحقيق 
اأنا   : التتويج، حيث �شّرح:  من�شات 
وكل زمالئي ندرك حجم امل�شوؤولية 
امللقاة على عاتقنا يف هذه البطولة 
اأهم  م��ن  نعتربها  ون��ح��ن  ال��ع��امل��ي��ة، 
كما  اجل���اري،  املو�شم  يف  التحديات 
نعترب اأنف�شنا حمظوظني بامل�شاركة 
اآم������ال الوطن  ن��ح��م��ل  ف��ي��ه��ا لأن���ن���ا 
لرفع  فر�شة  واأمامنا  عاتقنا،  على 

العاملي،  املحفل  ه��ذا  يف  الدولة  علم 
ال��غ��ايل والثمني من  ن��ب��ذل  و���ش��وف 
لرد  التتويج،  من�شات  �شعود  اأج��ل 
والوفاء  ال���وط���ن  م���ن ج��م��ي��ل  ج���زء 
قادتنا  ب�شيط من عطاء  ولو  بجزء 
احتاد  اأن  �شيما  ول  ل��ن��ا،  و�شيوخنا 
�شعار  يرفع  للجوجيت�شو  الإم���ارات 
و�شوف  تاأ�شي�شه،  منذ  واح��د  الرقم 
ن�شاعف جهودنا ونكون على الوعد 
هذا  ل���ل���وط���ن يف  ه����دي����ة  ل���ت���ق���دمي 
احلدث الكبري حتى ن�شعد من�شات 
ال�����ش��الم الوطني  ال��ت��ت��وي��ج وي��ع��زف 
بالذكر  اجلدير  احلبيبة.  لدولتنا 
الدولية  امل�������ش���ارك���ات  ب���رن���ام���ج  اأن 
خمتلف  يف  ال��وط��ن��ي��ة  مل��ن��ت��خ��ب��ات��ن��ا 
الفئات العمرية مزدحم هذا املو�شم 
اآ�شيا  بامل�شاركة يف بطولة  بداأ  حيث 
املا�شي،  يوليو  بتايالند  ال�شاطئية 
ثم تلتها امل�شاركة يف بطولة الألعاب 
ال�شهر  ن��ه��اي��ة  ب��ب��ول��ن��دا يف  ال��ع��امل��ي��ة 
ف��ي��ه��ا بطلنا  وال���ت���ي ح��ق��ق  ن��ف�����ش��ه 
امليدالية  ال��ك��ت��ب��ي  ف��ي�����ش��ل  ال��ع��امل��ي 
ال����ذه����ب����ي����ة، وم������ن ب���ع���ده���ا ج�����اءت 
امل�شاركة يف بطولة اآ�شيا التي اأقيمت 
هانوي،  الفيتنامية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
اآ�شيا  بطولة  يف  منتخبنا  �شارك  ثم 
تركمان�شتان  ب��ع��ا���ش��م��ة  ل��ل�����ش��الت 
العامل  ب���ط���ول���ة  ث����م  اآب���������اد،  ع�����ش��ق 
واجلبل  مبونتينيجرو  ل��الأ���ش��ب��ال 
الأ�شود، وحالياً ي�شارك منتخبنا يف 
ثم  بكوملبيا،  للكبار  ال��ع��امل  بطولة 
بطولة كولومبيا ال�شاطئية مبدينة 

كارتاخينا يف 30 نوفمرب.
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الفجر الريا�ضي
خم�ش�س  �شبارتن  �شباق  اأول  تنظيم  عن  الريا�شي  دبي  جمل�س  اأعلن 
تنظمه  ال���ذي  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  للن�شاء 
يف  القادم  دي�شمرب   16 يوم  املجل�س  مع  بالتعاون  اأرابيا”  “�شبارتن 
كيلومرتات   5 على  تزيد  م�شافة  على  لل�شباقات،  علي  جبل  م�شمار 

تت�شمن 20 حاجزا يف فئة واحدة هي ال�شربنت املفتوح.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد �شباح اليوم يف مقر جمل�س 
الكو�س مدير  فيه ح�شة  للت�شميم وحتدثت  دبي  بحي  الريا�شي  دبي 
اجلنابي  وجوليا  الريا�شي  دب��ي  مبجل�س  الريا�شية  الفعاليات  اإدارة 
مدير الت�شويق يف �شبارتن اأرابيا، بح�شور نا�شر اأمان اآل رحمة م�شاعد 

اأمني عام جمل�س دبي الريا�شي وعدد من مدراء الإدارات باملجل�س.
دبي  مبجل�س  الريا�شية  الفعاليات  اإدارة  مدير  الكو�س  ح�شة  وقالت 
اإن القيادة الر�شيدة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة تويل  الريا�شي 
اهتماما خا�شا بتمكني املراأة يف املجتمع، ويعمل جمل�س دبي الريا�شي 
على تنفيذ روؤية القيادة لت�شجيع الن�شاء على اتباع اأ�شلوب حياة �شحي 

ون�شيط وخلق الفر�س لهم ملمار�شة الريا�شة والن�شاط البدين.
واأ�شافت اأن جمل�س دبي الريا�شي راأى مدى �شعبية هذه النوعية من 
يف  الأوىل  الإقليمية  البطولة  ا�شت�شاف  عندما  الن�شاء  بني  ال�شباقات 
ال�شرق الأو�شط �شبارتن يف منطقة حتا قبل اأكرث من اأ�شبوعني و�شارك 
م�شرية  للتحدي،  خ�شي�شا  حتا  اإىل  ذه��ن  الن�شاء  من  كبري  ع��دد  فيه 
 1000 اإىل  اأن باب الت�شجيل �شيغلق عندما ي�شل عدد امل�شاركات  اإىل 

م�شاركة.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ت��ق��دم��ت ج��ول��ي��ا اجل��ن��اب��ي م��دي��رة ال��ت�����ش��وي��ق يف �شبارتن 

الفعاليات  الريا�شي على دعم خمتلف  دبي  اإىل جمل�س  بال�شكر  اأرابيا 
املجل�س لإجناح  دبي وعلى جهود فريق عمل  التي تنظم يف  الريا�شية 

الفعاليات التي تنظمها موؤ�ش�شة �شبارتن اأرابيا.
على  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  م��ع  للعمل  متحم�شة  املوؤ�ش�شة  ان  وق��ال��ت 
تنظيم هذا ال�شباق الأول من نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
اأفريقيا املخ�ش�س للن�شاء فقط، واجلديد على �شبارتن العربية اأي�شا، 
م�شرية اإىل اأن ال�شباق يعد فريدا من نوعه على كافة امل�شتويات وفر�شة 
كبرية مل�شاركة املزيد من الن�شاء يف فعالية ت�شاهم يف تر�شيخ منط حياة 

�شحي.
لل�شباقات  علي  جبل  م�شمار  يف  �شيقام  ال�شباق  اأن  اجلنابي  واأ�شافت 
الذي يعد مكانا مميزا حيث قمنا بتنظيم مناف�شات �شبارتن فيه مرتني 
من قبل عام 2015 و 2016 و�شهدت الن�شختان جناحا كبريا ويعد 
هذا املكان مثاليا لعدة اأ�شباب منها الت�شاري�س التي متتزج بني الرمال 
الناعمة واملمرات الأر�شية ال�شلبة التي توفر التحديات املنا�شبة جلميع 

امل�شاركني.
تزيد  اللواتي  اجلن�شيات  خمتلف  من  الن�شاء  جميع  مب�شاركة  وي�شمح 
حمدد  بدنية  لياقة  م�شتوى  اأي  وج��ود  دون  عاما   15 ع��ن  اأع��م��اره��ن 
حيث يتاح ال�شباق جلميع الفئات البدنية و�شينطلق ال�شباق يف ال�شاعة 
التا�شعة �شباح يوم ال�شبت 16 دي�شمرب و�شتكون امل�شاركة حمدودة لعدد 
من  والتفاعل  امل��رح  من  اأج��واء  يف  �شيتناف�شن  فقط  م�شاركة   1000
الراغبني يف ت�شجيع الأمهات والزوجات  املتاح جلميع  خالل احل�شور 

وال�شديقات والزميالت اللواتي يخ�شن هذا التحدي.

مل�شيفه  املهزوز  الو�شع  من  ال�شتفادة  الإ�شباين  بر�شلونة  ياأمل 
يوفنتو�س الإيطايل و�شيف البطل، من اأجل العودة من تورينو 
اأقله بنقطة التعادل التي �شتكون كافية ل�شمان بطاقة التاأهل اىل 
اوروب��ا، وح�شم �شدارته  ابطال  الثاين من م�شابقة دوري  ال��دور 

للمجموعة الرابعة.
ويت�شدر النادي الكاتالوين بفارق ثالث نقاط عن عمالق تورينو 
التعادل  نقطة  و�شتكون  الأول،  ال���دور  نهاية  على  جولتني  قبل 
كافية لرجال املدرب ارن�شتو فالفريدي الذين يقدمون اداء مميزا 
يف الدوري املحلي حيث يت�شدرون الرتتيب بفارق اربع نقاط عن 

فالن�شيا الثاين الذي يواجهه الأحد املقبل.
تكرار  على  معنويا  اأو  فنيا  ك��ان  اإن  ق���ادرا  يوفنتو�س  ي��ب��دو  ول 

اىل  لرب�شلونة  الأخ����رية  ال��زي��ارة  �شيناريو 
تورينو حني اكت�شح الأخري -3�شفر 
يف ذهاب ربع نهائي امل�شابقة القارية 

املو�شم املا�شي )تعادل ايابا �شفر-
�شفر(.

ما�شيميليانو  ف����ري����ق  وع����ان����ى 
ال��ي��غ��ري الأم���ري���ن الأح����د على 

تخلف  �شمبدوريا حيث  اأر���س 
اأن  ب���ث���الث���ي���ة ن��ظ��ي��ف��ة ق���ب���ل 
يخفف الثنائي الأرجنتيني 
وباولو  هيغواين  غ��ون��زال��و 

ديبال الذي دخل يف ال�شوط 
بت�شجيلهما  الأ����ش���رار  ال��ث��اين، 

ال�����ث�����واين الأخ�������رية  ه����دف����ني يف 
لتجنيب  كافيا  ذل��ك  ي��ك��ون  اأن  دون 

الدوري  يف  الثانية  هزميته  فريقهما 
اأي  اأن  يوفنتو�س  وي��درك  املو�شم.  ه��ذا 

التي  ال���ذه���اب  مل���ب���اراة  م�شابهة  نتيجة 
نظيفة،  بثالثية  ن��و  ك��ام��ب  يف  خ�شرها 
و�شع  يف  وجت��ع��ل��ه  عليه  الأم����ور  �شتعقد 
املعنويات  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ل���ش��ي��م��ا  ���ش��ع��ب 
املحليني،  ل���ن���ج���وم���ه  ا�����ش����ال  امل�����ه�����زوزة 
جانلويجي  ال��ق��ائ��د  احل��ار���س  واب���رزه���م 
ب���وف���ون ال����ذي اع��ل��ن اع���ت���زال���ه ال����دويل 
يف  ايطاليا  ف�شل  بعد  املا�شي  الأ�شبوع 
التاأهل اىل نهائيات كاأ�س العامل للمرة 
فريق  وي��ح��ت��اج   .1958 م��ن��ذ  الأوىل 
ال�شيدة العجوز اىل الفوز باملباراة من 
الثاين،  ال��دور  تاأهله اىل  اأج��ل �شمان 
تكون  ل  ق��د  نقاط  ال��ث��الث  اأن  وحتى 
كافية يف حال فوز �شبورتينغ الربتغايل 

على م�شيفه اوملبياكو�س اليوناين. ويف 
امل��ق��اب��ل، مي��ل��ك ب��ر���ش��ل��ون��ة ال����ذي جتاوز 

م�شاركاته  جميع  يف  املجموعات  دور 
 2002-2001 م��و���ش��م  م��ن��ذ 

امل�شابقة  يف  ي�����ش��ارك  )مل 
-2003 م��و���ش��م 

يف تورينو، وذلك  خ�شر  واإن  حتى  تاأهله  ح�شم  فر�شة   ،)2004
يف حال عدم فوز �شبورتينغ على اوملبياكو�س. وخالفا ليوفنتو�س 
الذي ميلك �شجال مميزا على ار�شه حيث مل يذق طعم الهزمية 
الأخ��رية وحتديدا منذ  ال�25  القاري يف مبارياته  ال�شعيد  على 
ابريل  ني�شان  يف  �شفر2-  المل��اين  ميونيخ  بايرن  اأم��ام  اخل�شارة 
مبعنويات  الأربعاء  لقاء  اىل  الكاتالوين  النادي  يدخل   ،2013
ال���دوري وج���اء على  ال��ت��وايل يف  ال��راب��ع على  ف���وزه  مرتفعة بعد 

لالوروغوياين  ثنائية  بف�شل  -3�شفر  ليغاني�س  ح�شاب 
ل��وي�����س ����ش���واري���ز. وب��ع��د ال��ه��زمي��ة امل��خ��ي��ب��ة الأح�����د �شد 
�شمبدوريا حيث دخل كبديل وت�شبب بركلة اجلزاء التي 
�شجل منها هيغواين الهدف الأول لفريق اليغري، اأكد 
الربازيلي دوغال�س كو�شتا اأنه “يتوجب علينا اأن نكون 
املباريات  ح�شم  ن��ح��اول  واأن  امل��رم��ى  اأم���ام  فعالية  اأك��رث 
وقت  يف  )الأح���د(  اأم�س  خ�شناها  التي  لتلك  امل�شابهة 

مبكر. اأما خالف ذلك، ف�شتكون الأمور �شعبة جدا 
املواجهة  اىل  ال��ربازي��ل��ي  وت��ط��رق  علينا«. 

التي تنتظر فريقه �شد بر�شلونة، قائال 
“�شتكون  الإي���ط���ايل  ال���ن���ادي  مل��وق��ع 

مباراة كبرية بني فريقني قويني 
اأر�شنا  ع��ل��ى  ن��ل��ع��ب  ن��ح��ن  ج����دا. 
م�شابقة  جماهرينا.  ومب�شاندة 
لنا.  الكثري  تعني  الأبطال  دوري 
كبريا.  اجن��ازا  �شيكون  بها  الفوز 
وبالعودة اىل لقاء الأربعاء، نحن 
وبدنية  تكتيكية  م���ب���اراة  ن��ت��وق��ع 

بامتياز«. اأما بالن�شبة لقلب الدفاع 
ان��دري��ا ب����ارزايل ال���ذي اع��ل��ن اي�شا 

ايطاليا  ف�شل  ب��ع��د  ال����دويل  اع��ت��زال��ه 
رو�شيا،  مونديال  اىل  التاأهل  يف 
فاعترب اأنه “ل�شت بحاجة 
اىل حتفيز ا�شايف 
مباراة  يف 
هذا  م���ن 
النوع. مع 
نة  �شلو بر
الأمر  �شيكون 
���ش��ع��ب��ا )ع���ل���ى ف���ري���ق���ه(، لكن 
نتاأهل  اأن  ج��دا  املهم  م��ن  ب��ه.  نقوم  اأن  يجب 
اىل الدور التايل واأن من�شي قدما يف املو�شم«. 
الأرب���ع���اء خمتلفة  م���ب���اراة  اأن  ب�����ارزايل  واأك����د 

متاما عن ذهاب الدور ربع النهائي من املو�شم 
املا�شي حني فاز فريقه بثالثية نظيفة، م�شيفا 

“ل �شيء يقارن بالعام املا�شي، كان الو�شع خمتلفا: 
خ�شومنا يريدون بطبيعة احلال التقدم اي�شا )بلوغ 

الدور الثاين( لكن بالن�شبة لنا التحدي مهم للغاية«. 
اأم���ام  ق��ائ��م��ة  ال��ف��ر���ش��ة  ���ش��ت��ك��ون  الأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 

مان�ش�شرت يونايتد الإنكليزي حل�شم تاأهله وال�شدارة عندما 
املدرب  فريق  �شيحتاج  ال�شوي�شري حيث  ب��ازل  على  يحل �شيفا 

الربتغايل جوزيه مورينيو اىل التعادل فقط لتحقيق الأمرين. 
التي  القارية  امل�شابقة  “ال�شياطني احلمر” اداء مميزا يف  وقدم 
“يوروبا ليغ”  تاأهل اليها بعد تتويجه بلقب ال��دوري الوروب��ي 
للمرة الأوىل يف تاريخه، اإذ خرج فائزا من جميع مبارياته الربع 
الأوىل ومل تهتز �شباكه �شوى مرة واحدة. ويدخل يونايتد اىل 
اللقاء مبعنويات ممتازة لي�س فقط ب�شبب فوزه يف مباراته 
الأخرية يف الدوري على نيوكا�شل 4-1، بل ل�شتعادته 

خدمات جنميه ال�شويدي زلتان ابراهيموفيت�س والفرن�شي بول 
بوغبا الذي حقق عودة موفقة بت�شجيله الهدف الثالث، كما عاد 
اىل الفريق املدافع الأرجنتيني ماركو�س روخو بعد غياب طويل.

انكلرتا  يف  ذه��اب��ا  خ�شر  ال���ذي  ب���ازل  يتمكن  اأن  امل�شتبعد  وم���ن 
�شفر3-، اأن يكرر �شيناريو الزيارة الأخرية ليونايتد اىل ملعبه 
2011 وت�شبب بخروجه من  ع��ام   1-2 الأخ��ري  ف��از على  حني 
للفريق  ك���ربى  اه��م��ي��ة  امل���ب���اراة  وت���رت���دي  الأول.  ال����دور 
عدد  بنف�س  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يحتل  ال��ذي  ال�شوي�شري 
نقاط �ش�شكا مو�شكو الرو�شي الذي ي�شتقبل بنفيكا 
ال�شاعة  يف  ت��ق��ام  مبكرة  م��ب��اراة  يف  ال��ربت��غ��ايل 
اخلام�شة بتوقيت غرينيت�س، كما حال مباراة 
باخ  ق��ره  م�شيفه  م��ع  ان��ك��ل��رتا  بطل  ت�شل�شي 
الذربيجاين يف املجموعة الثالثة حيث يحتاج 
حل�شم  ال���ف���وز  اىل  ال���ل���ن���دين  ال����ن����ادي 
ت���اأه���ل���ه. وت���راج���ع ت�����ش��ل�����ش��ي اىل 
امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ف��ارق نقطة 
بعد  اليطايل  روم��ا  خلف 
اجل���ول���ة  يف  خ�������ش���ارت���ه 
الأخري  اأمام  ال�شابقة 
ويف  �شفر3-. 
الثانية،  امل���ب���اراة 
�شيكون اتلتيكو 
م����������������دري����������������د 
الإٍ��������ش�������ب�������اين، 
و������������ش�����������ي�����������ف 
 2 0 1 4
 ،2 0 1 6 و
بالفوز  م���ط���ال���ب���ا 
روما  ���ش��ي��ف��ه  ع��ل��ى 
دائ������رة  يف  ل���ل���ب���ق���اء 
املناف�شة اأما يف حال 
فوزه  حت��ق��ي��ق  يف  ف�شله 
ن���ادي  ف�����ش��ي�����ش��م��ن  الأول، 

العا�شمة اليطالية تاأهله.
العا�شمة  ن��ادي  و�شيحافظ 
اي�شا يف حال  على حظوظه 
ت���ع���ادل م���ع روم�����ا، ل��ك��ن مع 
����ش���رط خ�������ش���ارة ت�����ش��ل�����ش��ي يف 
اذربيجان وهذا امر م�شتبعد.

وبعد  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
جرمان  ���ش��ان  ب��اري�����س  ح�شم  اأن 
الفرن�شي وبايرن ميونيخ الأملاين 
بطاقتيها اىل الدور الثاين، ي�شعى 
الأول اىل موا�شلة عرو�شه القوية 
وحتقيق فوزه اخلام�س تواليا على 
ح�شاب �شيفه �شلتيك ال�شكتلندي، 
فيما ياأمل الثاين العودة من ملعب 
ب����ه ح�شم  ي����وؤج����ل  ب���ف���وز  ان����درخل����ت 
النادي  ل�����ش��ال��ح  امل��ج��م��وع��ة  ����ش���دارة 
���ش��ان جرمان  ال��ب��اري�����ش��ي. وي��ت�����ش��در 
ب�12 نقطة وبفارق ثالث نقاط عن 
هجوما  يتاألق  وهو  البافاري،  النادي 
ودف���اع���ا ب��ع��دم��ا ���ش��ج��ل 17 ه��دف��ا يف 
�شباكه  تهتز  اأن  دون  م��ب��اري��ات  ارب���ع 

باأي هدف.
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»دبي الريا�شي« يعلن عن تنظيم �شباق 
�شبارتان للن�شاء 16 دي�شمرب املقبل

التعادل ي�سمن للنادي الكتالوين التاأهل للدور الثاين

بر�شلونة لال�شتفادة من الو�شع املهزوز ليوفنتو�س  

و�سول امل�ساركني اإىل دبي

الت�شجيل والفح�س ملونديال الدراجات املائية اليوم
العر�س الليلي يخطف الأنظار )كايت بيت�س( 
الطاير وحم�سن والعو�سي يخو�سون التحدي العاملي

امل�شاركون  امل��ت�����ش��اب��ق��ون  ي�����ش��ت��ك��م��ل 
يف م��ن��اف�����ش��ات ج��ائ��زة دب���ي الكربى 
الرابعة  -اجلولة  املائية  للدراجات 
العامل  بطولة  من  اخلتامية  وقبل 
اإجراءات  الأرب��ع��اء  اليوم   2017-
ال��ت�����ش��ج��ي��ل وال��ق��ي��د ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
املناف�شات التي تبداأ اعتبارا من يوم 
حتى  يوميا  وت�شتمر  اخلمي�س  غد 

يوم ال�شبت املقبل.
�شاطئ  يف  ال�����ش��ب��اق  م���وق���ع  ول��ب�����س 
كايت بيت�س ال�شاحر يف جمريا حلة 
جتهيز  اكتمل  حيث  وجميلة  زاهية 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  م���ق���ر  وت���رك���ي���ب 
واللجان الفنية والتحكيمية ومقار 
الفرق امل�شاركة وازدان املكان باأعالم 
امل�شاركة  الدول  اأعالم  الدولة  وكل 
ال���ت���ي ترعي  ال���دول���ي���ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
وت�شارك يف تنظيم هذا احلدث ومن 
للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  بينها 
لل�شباق  امل��ن��ظ��م��ة  اجل��ه��ة  ال��ب��ح��ري��ة 

العاملي الكبري.
كل  و�شول  الأرب��ع��اء  اليوم  ويكتمل 
البطولة  يف  امل�شاركني  املت�شابقني 

الالتي  املت�شابقات  واأي�شا  والعاملية 
�شيدات  واق���ف  ف��ئ��ة  يف  �شيتناف�شن 
وذل���ك مت��ه��ي��دا لن��ط��الق��ة مراحل 
للدراجات  ال����ك����ربى  دب�����ي  ج����ائ����زة 
2017 يوم غد -اخلمي�س-  املائية 
من خالل اإقامة التجارب الر�شمية  
ت�شبق  والتي  ال�شباحية  الفرتة  يف 
وهو  الر�شمية  امل��راح��ل  اأول  اإق��ام��ة 
���ش��ب��اق اأف�����ش��ل زم����ن ل��ك��ل ف��ئ��ة من 
الفئات الأربعة يف البطولة العاملية.

امل�شاركون  يتناف�س  اأن  املنتظر  ومن 
يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��ي جتمع 
حمرتفا  مت�شابقا   60 م��ن  اأك����رث 
يف ري��ا���ش��ة ال���دراج���ات امل��ائ��ي��ة على 
األقاب 4 فئات هي واقف حمرتفني 
وجال�س  حمرتفات  �شيدات  وواق��ف 
حمرتفني واحلركات ال�شتعرا�شية 

فري �شتايل.
العر�س الليلي

وللمرة الأوىل يف دبي �شيقام العر�س 
للدراجات  ���ش��و(  )ال��ن��اي��ت  ال��ل��ي��ل��ي 
امل���ائ���ي���ة اأم�������ام اأع������ني اجل���م���ه���ور يف 
���ش��واط��ئ جمرياا  ب��ي��ت�����س يف  ك��اي��ت 

ومب�شاركة معظم الأبطال العامليني 
ح���ي���ث اإ������ش�����اءة ال�������ش���اط���ئ وجت����ري 
الأ�شواء  حتت  املثري  ال�شتعرا�شات 
قل  فريدا  حدثا  يعد  مما  الكا�شفة 
املختلفة  البطولت  يف  ن�شاهده  اأن 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة وال��ت��ي تقام 
الدافئة  ال�شم�س  اأ�شعة  حتت  دائما 
ال�شتعرا�شية  احل��رك��ات  يف  وذل���ك 

واملهارات املفتوحة.
النجوم

العامليني  ال��ن��ج��وم  ق��ائ��م��ة  وي��ت��ق��دم 
امل�����ش��ارك��ني يف ج��ائ��زة دب���ي الكربى 
فئة  2017 يف  امل��ائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات 
يف  اللقب  حامل  حمرتفني  جال�س 
العام املا�شي البطل العاملي الكويتي 
وال���ذي يحتل  ال��ع��ب��دال��رزاق  يو�شف 
ال��ع��امل��ي لهذه  ال��ت�����ش��ن��ي��ف  ����ش���دارة 
الفئة بر�شيد 1171 نقطة اإ�شافة 
بينهم  وم���ن  امل�����ش��ن��ف��ني  ب��اق��ي  اإىل 
اغو�شتينو   كري�شتويف  الربتغاليان 
وال�شويديان  اوغ�شتينو  وب��ات��ري��ك 
جونا�شون  ويوهان  اكريبلوم  لر�س 
بو�شيل  ج���ي���م�������س  وال�����ربي�����ط�����اين 

برييز  ج�����ريم�����ي  وال����ف����رن���������ش����ي����ان 
وب���ات���ري�������س ب��ي��ل��ري وامل����ج����ري ك����ازا 
ماركو�س  وال����دمن����ارك����ي  ج���ورج���ي 

يورغن�شون.
ي�����ش��ارك يف هذه  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
البطل  ال��ن��ج��م��ني  ب��ط��الن��ا  ال��ف��ئ��ة 
اأبوظبي  فريق  جن��م  الطاير  را���ش��د 
واحد  ال�شريعة  ال����زوارق  ل�شباقات 
اأب���ط���ال ال����دراج����ات امل��ائ��ي��ة وال����ذي 
البطولة  ه��ذه  يف  امل�شاركة  له  �شبق 
من قبل على منت دراجته رقم 55 
املخ�شرم  بطلنا  �شي�شجل  ح��ني  يف 
املت�شابقني  اك���رب  اح���د  ي��ع��د  وال����ذي 
حممد  بطلنا  العاملية  البطولة  يف 
حم�شن على منت دراجته رقم 88.

واق���ف حم��رتف��ني -رجال  ف��ئ��ة  ويف 
الرنويجي  امل��ت�����ش��اب��ق  ا����ش���م  ي�����ربز 
�شتيان �شوجتلني مت�شدر الت�شنيف 
العاملي لهذه الفئة بر�شيد 1373 
دانيل  م��واط��ن��ه  ج��ان��ب  اإىل  ن��ق��ط��ة 
وال��ف��رن�����ش��ي��ون جريمي  ان���در����ش���ون 
م��اري��ن ومايكل  وراف��ائ��ي��ل  ب��وري��ت 
بوريت اليك�س كورتوي�س واليطايل 

كيفيان  والنم�شاوي  مونتي  الربتو 
روزا  هيرنيكي  والربتغايل  ريترير 

غوميز.
اأب���ن���اء  ي�����ش��ج��ل  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم�����ن 
هذه  متميزا يف  ح�����ش��ورا  الإم�����ارات 
الفئة عرب م�شاركة البطل ال�شاعد 
العو�شي  يون�س  �شلمان  وامل��وه��وب 
فئات  الإم���������ارات يف  ب��ط��ول��ة  ب��ط��ل 
التعديل  النا�شئني  وحم��دود  واقف 
وال��ذي برز من قبل يف العديد من 

البطولت العاملية والوروبية 
وجتمع فئة احلركات ال�شتعرا�شية 
للدراجات  ال��ك��ربى  دب��ي  ج��ائ��زة  يف 
املت�شابقني  اأف�شل  من  نخبة  املائية 
اليطايل  الأول  امل�شنف  بينهم  من 
روب��������ريت��������و م��������اري��������اين م���ت�������ش���در 
 1795 ال��رتت��ي��ب ال���ع���ام ب��ر���ش��ي��د 
ن��ق��ط��ة وال������ذي ي��ت��ق��دم ع��ل��ى باقي 
ال��ف��ئ��ة ومنهم   ه���ذه  امل�����ش��ارك��ني يف 
وجوري  م��اري��اين  داف��ي��د  مواطنيه 
ت�����ي�����زو وال�������ربت�������و ك���ام���ريل���ي���ن���غ���و 
ال�����ش��ل��وف��اك��ي��ان روك  وال�����ش��ق��ي��ق��ان 
ونيك فلورجاكيك والت�شيكي تينري 

الك�شندر  وامل��ق��دوم��ي  ج��ارو���ش��الف 
بيرتوفيك والربتغايل باولو ميغيل 

برييرا نوني�س 
را���ش��د علي  ال��ع��امل��ي  وي��ح��م��ل بطلنا 
اأب��وظ��ب��ي ت�شنيفا  امل��ال جن��م ف��ري��ق 
ع��امل��ي��ا يف ه���ذه ال��ف��ئ��ة ح��ي��ث يحتل 
املركز ال�شاد�س بر�شيد 382 نقطة 
ح�شورا  ي�شجل  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
خا�شة  العاملية  البطولة  يف  متميزا 
�شاقا  العام مو�شما  وانه خا�س هذا 
بطولة  ج�������ولت  ����ش���م���ل  وط����وي����ال 
الإم�����ارات اإ���ش��اف��ة اإىل امل�����ش��ارك��ة يف 

بطولة العامل يف اأمريكا.
اأما فئة ال�شيدات يف مناف�شات واقف 
حم���رتف���ات ف��ت��ج��م��ع ب���ط���الت هذه 
الفئة وهن امل�شنفة الأوىل ال�شويدية 

بر�شيد  اورت���ي���ن���داه���ل  ن��ي��ل��ي  امي����ا 
1840 نقطة ومواطنتيها امل�شنفة 
وامل�شتفة  بورغ�شرتوم  جونا  ثانية 
ال�������ش���اب���ع���ة �����ش����ويف ب���ورغ�������ش���رتوم 
بوريت  ا���ش��ت��ي��ل��ي  وال���ف���رن�������ش���ي���ت���ان 
والربتغالية  مورلي�س  وفريغيني 
ج���وان���ا غ��ار���ش��ي��ا وال���رو����ش���ي���ة كيلي 
كارترين  والي�����ش��ل��ن��دي��ة  امل���ري����س 
نيلبي واليطالية مارتا �شريينتينو 

والالتفية كري�شتا اوزاري.
لنجاوي يغيب عن امل�شاركة

ل���ن ي�����ش��ارك ب��ط��ل الإم��������ارات علي 
حممد يو�شف لنجاوي يف مناف�شات 
مناف�شات  �شمن  حمرتفني  جال�س 
جائزة دبي للدراجات املائية 2017 
ال���دراج���ة يف  ب�شبب ع���دم ج��اه��زي��ة 

ال���وق���ت ال���راه���ن وب��ع��د ع���ودت���ه من 
والتي  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
املارثون  مناف�شات  خو�شه  �شهدت 
ال�شباقات  خ���الل  ف��ي��ه��ا  وت��ت��وي��ج��ه 
ال���ت���ي ج����رت يف ب��ط��ول��ة ال���ع���امل يف 

هافا�شو بولية اأريزونا.
وق������ال ل���ن���ج���اوي ����ش���اأح���ر����س على 
املناف�شات  وم���ت���اب���ع���ة  احل���������ش����ور 
وال�شبت  واجل��م��ع��ة  اخل��م��ي�����س  اأي����ام 
واإن��ه��ا جتمع ع��دد كبري من  خا�شة 
الأبطال العامليني واللذين يقدمون 
م�شريا  ورائ��ع��ة  متميزة  م�شتويات 
وفر�شة  الأه������م  ي��ع��د  احل�����دث  اأن 
ل ت��ع��و���س ل��ال���ش��ت��م��ت��اع ب���الأج���واء 
باأف�شل  والل�����ت�����ق�����اء  امل�������ش���اح���ب���ة 

املت�شابقني العامليني.

ت���ق���رتب اأن����دي����ة م���ي���الن الإي����ط����ايل 
ومار�شيليا  الإ�����ش����ب����اين  وف����ي����اري����ال 
الفرن�شي، من اجتياز دور املجموعات 
وحجز  الأوروب�����ي،  ال����دوري  ببطولة 
مكان لها يف دور ال�32، وذلك خالل 
�شتنطلق  ال���ت���ي  اخل��ام�����ش��ة  اجل���ول���ة 

اخلمي�س املقبل.
تخطيها  بالفعل  اأن��دي��ة   5 و�شمنت 
اآر�شنال  وه�����ي:  امل���ج���م���وع���ات  ل�����دور 
الإجن����ل����ي����زي ولت�������ش���ي���و الإي����ط����ايل 
و�شتيوا  الأوك�����راين  كييف  ودي��ن��ام��و 
ب��وخ��ار���ش��ت ال���روم���اين وزي��ن��ي��ت �شان 

بطر�شربغ الرو�شي.
فريقاً   20 ه���ن���اك  لي�������زال  ب��ي��ن��م��ا 
البطاقات  ب���اق���ي  ع��ل��ى  ي��ت��ن��اف�����ش��ون 

املوؤهلة لدور ال�32.
نظريه  الكازاخي  اأ�شتانا  وي�شت�شيف 
التي  الأوىل،  ب��امل��ج��م��وع��ة  ف��ي��اري��ال 
بر�شيد  الإ�شباين  الفريق  يت�شدرها 
عن  ن����ق����ط����ة  وب�������ف�������ارق  ن�����ق�����اط   8

مناف�شه.
�شمان  ال�شفراء  الغوا�شات  وباإمكان 
كازاخ�شتان،  يف  تعادلها  حال  التاأهل 
ب��راغ على  اأو ح��ال ع��دم ف��وز �شالفيا 

مكابي تل اأبيب.
بارتيزان بلغراد، و�شيف  فيما ي�شعى 
فوزه  للتاأهل حال  الثانية،  املجموعة 
ع��ل��ى ي��ان��غ ب��وي��ز ال�����ش��وي�����ش��ري الذي 
باأن  علماً  نقاط،  بثالث  عنه  يتخلف 
بالفعل  املت�شدر �شمن  دينامو كييف 

التاأهل.
ي�شعى  ال����ث����ال����ث����ة  امل����ج����م����وع����ة  ويف 

ل�����ودوغ�����وري�����ت�����������س ال����ب����ل����غ����اري 
الربتغايل  ب��راغ��ا  و�شبورتنغ 
خروجهما  ح������ال  ل���ل���ت���اأه���ل 
اأمام با�شاك  اإيجابية  بنتيجة 
وهوفنهامي  ال��رتك��ي  �شهري 

الأملاين.
و������ش�����ي�����ن�����ت�����ظ�����ر م�����ي�����الن 

الإيطايل يف املجموعة 
الرابعة على ملعبه 
�شان �شريو نظريه 
فيينا  اأو�����ش����رتي����ا 

ال�����ن�����م�����������ش�����اوي، 
وح���������������ال ف������وز 

اأو  تاأهله،  “الرو�شونريي” �شي�شمن 
اآثينا  ف��وز رييكا يف  ت��ع��ادل��ه م��ع ع��دم 
ال���ذي ق��د ي�شمن كذلك  اآي����ك،  ع��ل��ى 

اجتياز دور املجموعات حال فوزه.
يف ح����ني ���ش��ي�����ش��ت��ق��ب��ل ل����ي����ون، ال����ذي 
البطولة،  نهائي  ملعبه  �شي�شت�شيف 
القرب�شي  ليما�شول  اأب��ول��ون  نظريه 
)3 ن��ق��اط( وع��ي��ن��ه ع��ل��ى ان��ت�����ش��ار اأو 
تعادل على الأقل ي�شمن له ا�شتمراره 
بالبطولة، اإذ يتخلف بفارق الأهداف 
ع����ن ����ش���اح���ب ال���������ش����دارة، اأت���الن���ت���ا 
على  �شيفاً  �شيحل  ال��ذي  الإي��ط��ايل، 

اإيفرتون، ولكل منهما ثماين نقاط.
ف���ي���م���ا ت���ظ���ل امل���ن���اف�������ش���ة ح���ام���ي���ة يف 
يت�شدرها  التي  ال�شاد�شة  املجموعة 
نقاط،  ب�شت  ال��دمن��ارك��ي  كوبنهاغن 
بفارق الأهداف عن �شرييف املولدايف 
ل��وك��وم��وت��ي��ف مو�شكو  ع��ن  وب��ن��ق��ط��ة 

الرو�شي.
و���ش��ي��ح��ل ك���وب���ن���ه���اغ���ن ���ش��ي��ف��اً على 
الفوز  ح����ال  ل���ق���اء  يف  ل��وك��وم��وت��ي��ف 
بينما  امل���ج���م���وع���ة،  ���ش��ي��ت�����ش��در  ب����ه 
زلني  �شيفه  ���ش��ريي��ف  �شي�شت�شيف 
بنقطتني،  املجموعة  راب��ع  الت�شيكي، 

يف لقاء �شهل ن�شبياً.
�شتيوا  ي��ع��د  ال�شابعة  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
نقاط(   10( ال���روم���اين  ب��وخ��ار���ش��ت 
وفيكتوريا بلزن الت�شيكي )6 نقاط( 
ه��م��ا الأق�������رب ل��ل��ت��اأه��ل وذل�����ك قبل 
اإ�شتاد  الأخري،  �شدامهما على ملعب 

�شرتونكويف.
ب���ي���ن���م���ا ي���ت���ن���اف�������س يف 

ال���ث���ام���ن���ة ك����ل م����ن باتي  امل���ج���م���وع���ة 
و�شرفينا  ال��ب��ي��الرو���ش��ي  ب��وري�����ش��وف 
بطاقة  ع����ل����ى  ال���������ش����رب����ي  زف������ي������زدا 
اآر�شنال  ج��ان��ب  اإىل  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ت��اأه��ل 

الإجنليزي.
التا�شعة  امل��ج��م��وع��ة  ت�����ش��ه��د  ح���ني  يف 
الأربعة  ال��ف��رق  ب��ني  حامية  مناف�شة 
رد  يبقى  لكن  التاأهل،  بطاقتي  على 
نقاط(   8( النم�شاوي  �شالزبرغ  بول 
ومار�شيليا الفرن�شي )6 نقاط( هما 
الأقرب لدور ال�32 وقد ي�شمنا ذلك 
حال فوزهما على فيتوريا غيماراي�س 
الربتغايل وقونيا �شبور الرتكي ولكل 

منهما اأربع نقاط.
الإ�شباين  ب��ل��ب��او  اأث��ل��ت��ي��ك  وي��خ��و���س 
اأم��ام هرتا  اأر�شه  مواجهة قوية على 
العا�شرة،  باملجموعة  الأمل���اين  برلني 
�شعياً لتحقيق فوز يقربه من التاأهل 

لدور ال�32.
الرتتيب  البا�شك”  “اأ�شود  ويحتل 
نقاط،   5 بر�شيد  باملجموعة  الثالث 
اأو�شرت�شتوند  من  كل  عليه  ويتفوق 
وزوري��������ا  ن�����ق�����اط(   7( ال���������ش����وي����دي 
نقاط(،   6( الأوك������راين  ل��وه��ان�����ش��ك 
باأربع  راب��ع��اً  برلني  هرتا  يحل  بينما 
ع�شرة  احلادية  املجموعة  ويف  نقاط. 
ي��ع��د ن��ي�����س ال��ف��رن�����ش��ي ه���و الأق�����رب 
وباملثل  ال�32،  ل��دور  لت�شيو  ملرافقة 
ي��ع��د ري�����ال ���ش��و���ش��ي��ي��داد ق���ري���ب���اً من 
ع�شرة  الثانية  املجموعة  عن  التاأهل 
يكفيه  حيث  زينيت،  جانب  اإىل 
روزبرنغ  اأم��ام  التعادل 
حلجز  الرنويجي 

البطاقة. 

يف اجلولة اخلام�سة لبطولة الدوري الأوروبي 

ميالن وفياريال ومار�شيليا لتخطي دور املجموعات



    

 
يجتمع بابنته بعد فراق 60 عامًا

اجتمع اأب اأمريكي مع ابنته للمرة الأوىل منذ حوايل 60 عاماً، يف 
م�شهد عاطفي موؤثر، بعد اأن افرتقا لعقود طويلة.

ووالدها  لن��غ  �شاندي  ب��ني  لقاء  اأول  املا�شي،  ال�شبت  ي��وم  و�شهد 
�شكيب روبرتز منذ 6 عقود، وذلك مب�شاعدة اأحد اأقرباء الأ�شرة، 

وموقع اأن�شي�شرتي.كوم الإلكرتوين.
وكان روبرتز خدم يف البحرية الأمريكية يف �شبابه، والتقى والدة 
ولدتها  وب��ع��د  ت��اي��وان.  يف  يعمل  ك��ان  عندما   ،1956 يف  ���ش��ان��دي 
اأن  الوقت  ذل��ك  منذ  له  ُيكتب  اأخ��ر، ومل  بلد  اإىل  انتقل  مبا�شرة، 
والدها،  �شاندي عن  50 عاماً، بحثت  بابنته.  وعلى مدى  يلتقي 
ويوم ال�شبت املا�شي، هرعت اإىل منطقة ت�شليم احلقائب يف مطار 
للمرة  وال��ده��ا  اأح�شان  يف  بنف�شها  لتلقي  ال���دويل،  بيت�س  مريتل 

الأوىل، بح�شب موقع اأي بي �شي وا�شنطن.
وعربت �شاندي عن �شعادتها الغامرة بهذا اللقاء حث قالت "لقد 
ت�شتحق كل  اأج��ل حلظة كهذه، وهي  واأميال، من  لأميال  �شافرت 
هذا العناء". وعلى الرغم من بلوغه �شن الثمانني، اإل اأن روبرتز 
مل يخرب اأحداً عن ابنته، خل�شيته اأن ل يلتقي بها على الإطالق. 
لكنه الآن بات قادراً على الإعالن عن اخلرب ال�شعيد، ليعو�س عن 

ال�شنوات الطويلة التي اأم�شاها بعيداً عن ابنته.

اأدى خدعة فالتهمت النريان حليته
التوا�شل  م��واق��ع  م��ن  ع��دد  على  ن�شر  ���ش��ادم  ت�شجيل م�شور  اأظ��ه��ر 
الجتماعي، حلظة اندلع النريان يف حلية رجل اأثناء تاأديته خدعة 

خطرية يف ال�شارع اأمام ح�شد من الأ�شخا�س. 
كان لوغي لوغان املعروف با�شم "لوغي الناري" يقدم عر�شاً م�شلياً 
النريان  اندلعت  الربيطانية عندما  بلفا�شت  �شوارع مدينة  اأحد  يف 
ال�شراخ طالبني  ب��داأوا يف  الذين  احلا�شرين  ذعر  و�شط  يف حليته، 
امل��اء لإطفاء ال��ن��ريان.  وحل�شن احلظ مل ي�شب لوغي ب��اأي اأذى يف 

احلادث، الذي اأطلق عليه ا�شم " اأخطر خدعة يف العامل"
وقال لوغان تعليقاً على احلادث: " بداأ املتفرجون يف ال�شراخ وهرعوا 
اأعرف كيفية الت�شرف يف مثل  اإطفاء النريان، كنت  مل�شاعدتي على 
وجهي،  على  وو�شعتها  �شرتتي  بالتقاط  �شارعت  لذا  املواقف،  هذه 
بينما بداأ بع�س احلا�شرين برمي ال�شوائل علي يف حماولة لإخماد 
يغ�شل  دق��ائ��ق   10 ح���وايل  ل��وغ��ان  اأم�شى  احل���ادث  النريان." وب��ع��د 
وجهه باملاء البارد، ثم توجه اإىل �شيارة الإ�شعاف لإجراء الفحو�س 
الالزمة، حيث طماأنه الأطباء باأن احرتاق حليته مل ُي�شبه بحروق. 
من اجلدير بالذكر باأن لوغان، اأدى الكثري من العرو�س اخلطرية 
يف جميع اأنحاء العامل، وهي املرة الأوىل التي يتعر�س فيها حلادث 

مماثل، ح�شب ما ورد يف �شحيفة ديلي مريور الربيطانية. 

مهرجان مو�شيقي للن�شاء فقط 
اأعلنت ممثلة �شويدية اإقامة مهرجان مو�شيقي يف مدينة غوتربغ 
الن�شاء، جتّنباً حلوادث  يقت�شر ح�شوره على  املقبل  ال�شيف  اآخر 

حتر�س واغت�شاب كالتي �شجلت يف عدد من املهرجانات ال�شابقة.
اإن  اإن�����ش��ت��غ��رام،  م��وق��ع  على  كنيكار،  اإمي���ا  الهزلية  املمثلة  وق��ال��ت 
املهرجان �شيقام بني31 من اأغ�شط�س و1 �شبتمرب 2018. وقررت 
دورة  اإل��غ��اء  اإع���الن  بعد  للن�شاء،  املخ�ش�س  املهرجان  ه��ذا  تنظيم 
2018 من مهرجان ال�شويد للمو�شيقى، اإثر �شل�شلة من ال�شكاوى 

حول حتّر�شات جن�شية واغت�شاب، �شابت الدورات ال�شابقة.
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زلزًل مدمرًا   20 �شي�شهد   2018
حّذر علماء باأن تقلباً يف �شرعة دوران كوكب الأر�س قد يوؤدي اإىل حدوث جمموعة من الزلزل املدمرة يف جميع 

اأنحاء العامل، ول �شيما يف املناطق ال�شتوائية املكتظة بال�شكان.
وبح�شب تقرير ن�شره موقع "ذي غارديان" قدم روجر بيلهام، من جامعة كولورادو، وريبيكا بينديك، من جامعة 
للجمعية  ال�شنوي  الجتماع  يف  العام،  ه��ذا  من  �شابق  وق��ت  يف  ن�شرت  والتي  اإليها،  تو�شال  التي  النتائج  مونتانا، 

اجليولوجية الأمريكية ال�شهر املا�شي.
اأن تغري يف مدة اليوم الواحد  اأن اختالفات واإن كانت ب�شيطة يف دوران الأر���س، من �شاأنها  وت�شري توقعاتهم اإىل 

مبقدار ميللي ثانية، وبالتايل خلق حتولت هائلة يف الطاقة حتت �شطح الكوكب.
وتلفت هذه النظرية اإىل اأن التباطوؤ يف دوران الأر�س قد يخلق حتوًل يف �شكل احلديد ال�شلب والنيكل املوجود يف 
"النواة الداخلية"، الأمر الذي يوؤثر بدوره على النواة اخلارجية ال�شائلة التي ت�شكل فيها ال�شفائح التكتونية، وهي 

التي ت�شكل ق�شرة الأر�س.
اأن يكون التاأثري الأكرب �شيحدث على اللوحات التكتونية بالقرب من املناطق التي ت�شهد الكثافة  ويقّدر العلماء 

ال�شكانية الأكرب على طول خط ال�شتواء، اأي التي ت�شكل موطناً حلواىل مليار �شخ�س.
وقال بيلهام لل�شحيفة "اإن العالقة بني دوران الأر�س والزلزل قوية، وت�شري اإىل اأن هناك زيادة يف عدد الزلزل 
ال�شديدة يف العام املقبل". ويتابع "لقد مت ت�شجيل عدد كبري من الزلزل الكربى منذ اأكرث من قرن من الزمان، 

وهذا يعطينا �شجاًل جيداً للدرا�شة".
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رحلة تتحول اإىل جحيم 10 �شاعات
اأم�����ش��ى ع���دد م���ن ال���رك���اب ع��ل��ى م���نت ط���ائ���رة ت��اب��ع��ة ل��ل��خ��ط��وط اجلوية 
ال�شوت  مكرب  من  لالإزعاج  يتعر�شون  وهم  �شاعات   10 زهاء  الربيطانية 
اإىل  هيرثو  مطار  من  املتجهة  الرحلة  ط��وال  مزعجاً  طنيناً  اأ�شدر  ال��ذي 

مدينة ل�س فيغا�س الأمريكية. 
انت�شر على و�شائل  ُر�شد يف مقطع فيديو  ال��ذي  ال�شاخب  ال�شجيج  وب��داأ 
اأحد املقاعد  التوا�شل الجتماعي، بعد �شقوط قناع الأك�شجني من �شقف 

وبقي كذلك حتى نهاية الرحلة.
اأنهم  اإل  ال�شاخب،  ال�شوت  اإ�شكات  الطائرة جاهدين  اأف��راد طاقم  وح��اول 

ف�شلوا يف ذلك. 
اأو  ال�شرتخاء  ت�شتطع  مل  اإنها  ليتبودي،  نيكول  تدعى  م�شافرة  وقالت 

ال�شرتاحة ب�شبب ال�شجيج، وو�شفت الرحلة باأنها جحيم حقيقي. 
وقال متحدث با�شم اخلطوط اجلوية الربيطانية: نقدم اعتذارنا ال�شديد 
للم�شافرين عن اخلطاأ الفني غري املتعمد، الذي وقع يف الطائرة، واأ�شلحنا 

اخللل فور هبوط الطائرة.
اأن عدداً من الركاب تقدموا ب�شكاوى �شد �شركة الطريان وطالبوا  ُيذكر 

بتعوي�شات مالية، وفق ما ورد يف �شحيفة ديلي مريور الربيطانية. 

حاول قتل قريب زوجته بطريقة ب�شعة
ق�شت املحكمة اجلنائية الكربى يف البحرين، بحب�س مواطن مدة �شنتني، 
بتهمة ال�شروع يف قتل اأحد اأقارب زوجته ال�شابقة، بعد اأن �شدمه ب�شيارته 

اأمام مركز �شرطة مدينة حمد.
ووقعت احلادثة على اإثر خالفات �شابقة بني املتهم وزوجته واملجني عليه؛ 
الزوج  اتهمهما  �شرطة مدينة حمد، حيث  اإىل  �شبًبا يف تقدمي بالغ  كانت 
بالعتداء على جنله بال�شرب. وذكر موقع الأيام البحريني اأنه بناء على 
البالغ، الذي مت تقدميه العام املا�شي، مت ا�شتدعاوؤهم جميًعا اآنذاك، حيث 
مت توجيه الأ�شئلة لهم، قبل ان�شراف املتهم وزوجته ال�شابقة، وعند خروج 
املجني عليه، �شاهد املتهم وبجواره زوجته الأخرى ب�شيارته اأمام املركز، فلم 
يِعره اهتماًما واأخذ بال�شري متجًها اإىل �شيارته، اإل اأنه فوجئ بقيام املتهم 

ا. ب�شدمه من اخللف، ما اأدى اىل قذفه اإىل الأمام و�شقوطه اأر�شً
ومل يكتف املتهم بذلك، فتوجه نحوه ب�شيارته اأثناء �شقوطه حماوًل �شدمه 
الأخري  فاأوقف  املتهم،  �شيارة  مبقدمة  عليه  املجني  فاأم�شك  اأخ��رى،  م��رة 
ال�شيارة وعاد اإىل اخللف، واجته مرة ثالثة يف اجتاه املجني عليه ل�شدمه، 
ثم مرة رابعة راغًبا يف قتله، ويف الأخرية تدارك املجني عليه الأمر، فقام 

بالقفز بني �شيارتني متوقفتني.
عيان  �شهود  اأثبت  حيث  امل�شت�شفيات،  اأح��د  يف  العالج  عليه  املجني  وتلقى 

والتقرير الطبي �شحة الواقعة.

ليج" يت�شدر  "جا�شتي�س 
الإيرادات لالأ�شبوع الثاين 
واملغامرات  احلركة  فيلم  ت�شدر   
اإي����رادات  ليج  جا�شتي�س  اجل��دي��د 
ال�شمالية  اأم���ري���ك���ا  يف  ال�����ش��ي��ن��م��ا 
دولر  م�����ل�����ي�����ون   96 حم����ق����ق����ا 

اأمريكي.
والفيلم بطولة بن اأفليك وهرني 
وجا�شون  ج����ادوت  وج����ال  ك��اف��ي��ل 

موموا ومن اإخراج زاك �شنايدر.
اجلديد  ال���درام���ي  الفيلم  وج���اء 
باإيرادات  الثاين  املركز  يف  وون��در 

بلغت 27 مليون دولر.
روبرت�س  جوليا  بطولة  والفيلم 
اإخراج  وم��ن  ترميبالي  وجاكوب 

�شتيفن ت�شبو�شكي.
وتراجع فيلم احلركة واملغامرات 
الأول  املركز  راجناروك من  ثور: 
املا�شي  الأ����ش���ب���وع  اح��ت��ل��ه  ال�����ذي 
الأ�شبوع  ه��ذا  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  اإىل 
 21.8 ب��ل��غ��ت  اإي����������رادات  حم��ق��ق��ا 

مليون دولر.
وال�����ف�����ي�����ل�����م ب�����ط�����ول�����ة ك����ري���������س 
هيم�شوورث ومارك رافالو وكيت 
تايكا  اإخ��������راج  وم�����ن  ب��الن�����ش��ي��ت 
وايتيتي. وجاء الفيلم الكوميدي 
داديز هوم 2 يف املركز الرابع بعد 
الأ�شبوع  الثاين  املركز  يف  كان  اأن 
اإي��������رادات بلغت  امل��ا���ش��ي حم��ق��ق��ا 
والفيلم  دولر.  م��ل��ي��ون   14.8
بطولة ويل فرييل ومارك ولربج 
وم���ي���ل ج��ي��ب�����ش��ون وم�����ن اإخ������راج 
وت����راج����ع فيلم  اأن�����در������س.  ����ش���ون 
ال��درام��ا واجل��رمي��ة )م���ريدر اأون 
املركز  من  اإك�شرب�س(  اأوري��ن��ت  ذا 
الثالث الأ�شبوع املا�شي اإىل املركز 
باإيرادات  الأ�شبوع  ه��ذا  اخلام�س 

بلغت 13.8 مليون دولر.

الإن�شان احت�شى اخلمر قبل 8000 عام
الآث��ار ج��ّرة خمر قدمية  اكت�شف علماء 
اأ�شول زراعة الكروم  اأن  للغاية، وتك�شف 
اآلف ع���ام، وهو   8 ي��زي��د على  مل��ا  ت��رج��ع 

اأقدم مما كان متوقعاً �شابقاً.
مل ت��ك��ن حت���ت���وي اجل�����رة ب��ال��ط��ب��ع على 
اخلمر، منذ ذلك الوقت. لكن الباحثني 
ع��رثوا على بقايا داخ��ل ه��ذه اخلزفيات 
القوقاز،  بجنوب  جورجيا،  يف  املكت�شفة 
وف����ق ال��ن�����ش��خ��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة م���ن "هاف 
بو�شت". وتعود اأقدم املوؤ�شرات الكيميائية 
لإنتاج النبيذ اإىل ما بني 7400 و7000 
العثور  مت  ق��د  ك��ان  وال��ت��ي  م�شت.  �شنة 
ب��اإي��ران، وذلك  زاغرو�س  عليها يف جبال 
ح�شب ما �شرح به العلماء يف الكت�شاف 
13 نوفمرب  ي���وم الإث���ن���ني  ُن�����ش��ر  ال����ذي 
ومت   .PNAS جملة  يف  الثاين  ت�شرين 
على  والتنقيب  احلفر  اأثناء  يف  الرتكيز 
يعود  التي  باخلزفيات  غنيَّني  موقعني 
احلجري  ال��ع�����ش��ر  ب���داي���ة  اإىل  ع��م��ره��ا 
احلديث، اأي من 6600 اإىل 8100 عام.

بعو�شة حتول امراأة اىل حجر  
اأنواع  على  احل��ف��اظ  جم��ال  يف  متخ�ش�شة  عاملة  ب���داأت 
اأن  بعد  حجر،  اإىل  تدريجي  ب�شكل  بالتحول  احليوانات 
لإنقاذ  الغابات  يف  رحلة  خالل  بعو�شة،  لل�شعة  تعر�شت 
التي  وي��ل��رز  ريبيكا  اإ���ش��اب��ة  الأط���ب���اء  و�شخ�س  ال��ن��م��ور. 
املنت�شر،  املنتظم  الت�شلب  مبر�س  حيوان  حديقة  متلك 
وهي حالة ل ميكن عالجها، وتقتل واح��داً من بني كل 
10 م�شابني يف غ�شون 5 �شنوات. ويعتقد الأطباء، اأنها 
لل�شعة  تعر�شها  اإث��ر  على   ،2015 يف  ال��ع��دوى  التقطت 
�شيبالت  كريين�شي  حديقة  يف  جتولها  خ��الل  بعو�شة، 

الوطنية يف اأندوني�شيا.
وتقول ريبيكا اإنها ل تعرف ما هو الوقت املتبقي لها يف 
احلياة، لكنها ت�شعر بالرعب، من �شرعة انت�شار املر�س يف 
ج�شدها، لدرجة اأنها مل تعد قادرة على تنظيف اأ�شنانها 
ال�شخرة  ي�شبه  م��ا  اإىل  حت��ول��ت��ا  ي��دي��ه��ا  لأن  ب��ال��ف��ر���ش��اة، 

املتحجرة، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
�شاير  ك��ام��ربي��دج  مدينة  يف  تعي�س  ال��ت��ي  ريبيكا  واأب���دت 
اإ�شابتها  ت�شخي�س  م��ن��ذ  ك��ب��رية،  �شجاعة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
اإىل  ا�شطرت  اأن��ه��ا  اأث���ار حزنها،  م��ا  اأك���رث  لكن  ب��امل��ر���س، 
اإلغاء خططها لت�شلق قمة جبل اإيفر�شت ل�شالح الأعمال 

اخلريية.
وبعد اأ�شبوعني من ت�شخي�س مر�شها، كتبت ريبيكا على 
اأ���ش��اف��ر يف  اأن  امل��ق��رر  م��ن  "كان  ب��وك  الفي�س  يف  ح�شابها 
غ�شون اأ�شبوعني اإىل نيبال، خلو�س اأحد اأكرث التحديات 
اأن ج�شدي  اإيفر�شت، ولكن يبدو  ت�شلق جبل  اإث��ارة، وهو 
خ�شعت  "لقد  واأ���ش��اف��ت  حلياتي".  اأخ���رى  خطط  لديه 
هناك  زال  وم��ا  والخ��ت��ب��ارات،  الفحو�شات  م��ن  للعديد 
املزيد منها، واخلرب ال�شعيد اأن املر�س ل يزال يف مراحله 
الأوىل، وبداأت بتناول الأدوية املثبطة للمناعة من اليوم، 

و�شاأداوم عليها طوال حياتي".

ممر�شات ي�شحكن على عجوز ي�شتغيث
اأظ��ه��ر مقطع ف��ي��دي��و وث��ق��ت��ه اإح����دى ال��ك��ام��ريات لحد 
ملقى  الثانية،  العاملية  احلرب  يف  �شاركوا  الذين  اجلنود 
على �شريره يف امل�شت�شفى، ي�شتغيث ويطلب الأوك�شيجني، 
يف الوقت الذي كانت فيه ممر�شات يقفن اأمامه مكتفيات 

بال�شحك، قبل اأن يفارق احلياة.
اإىل  تعود  التي  احلادثة  فيديو  مقطع  اأي��ام  قبل  وانت�شر 
اإن جيم�س  التقارير  قالت  اإذ   ،2014 �شباط  27 فرباير 
دمب�شي ا�شتدعى املمر�شات مراراً يف دار للرعاية باأتالنتا، 

وكان يلهث حماوًل تنف�س الهواء، قبل اأن يفقد الوعي.
املمر�شتان  ات�شلت  اأن  اإىل  �شاعة  نحو  الأم��ر  وا�شتغرق 
بالطوارئ، بح�شب ال�شجالت الر�شمية التي اطلع عليها 
على  التعليق  ال��رج��ل  عائلة  ورف�����ش��ت   .WXIA م��وق��ع 
ال�شابقة  املمر�شات  اأما م�شرفة  الوقت،  ذلك  احلادثة يف 
اإىل  باأنها هرعت  املحكمة  �شهدت خالل  نكلز فقد  وان��دا 
غرفة املري�س الذي كان يبلغ 89 عاماً، عندما علمت اأنه 
توقف عن التنف�س وقامت ب�شغط �شدره اإىل اأن و�شلت 
امل�شاعدة. لكن نكلز مل تكن تعلم اأن كامريا خمفية وثقت 

اللحظة، واأثبتت عدم �شحة ما اأدلت به من اأقوال.
ال�شدر  �شغط  ب��داأن  املمر�شات  اأن  الت�شجيل  اأظهر  وقد 
ب��ا���ش��ت��م��رار، وع��ن��دم��ا ح��اول��ت املمر�شات  وت��وق��ف��ن ع��ن��ه 
�شحكة  �شوت  �شمع  لالأوك�شجني  جهاز  على  احل�شول 

املمر�شة نكلز يف اخللفية. املمثلة �سونيا جريهارد لدى و�سولها حل�سور توزيع جوائز اإميي الدولية يف مانهاتن، نيويورك. )رويرتز(

�شيارة قائد معركة 
برلني �شد هتلر للبيع

عر�شت �شيارة املار�شال يف اجلي�س 
غيورغي  ال�����ش��وف��ي��ات��ي  الأح����م����ر 
م���ع���رك���ة برلني  ق���ائ���د  ج����وك����وف، 
ال���ث���ان���ي���ة،  ال����ع����امل����ي����ة  يف احل��������رب 
�شبكة  ع��ل��ى  ���ش��خ��م،  مب��ب��ل��غ  للبيع 

الإنرتنت.
اإىل  عمرها  ي�شل  التي  وال�شيارة 
ح���وايل �شبعة ع��ق��ود، ه��ي م��ن نوع 
ليموزين، ويقول بائعها، اإنها كانت 
جوكوف،  ل��ل��م��ار���ش��ال  خم�����ش�����ش��ة 
ال�����ذي ق����اد اجل��ي�����س الأح���م���ر اإىل 
الثالث، يف احلرب  الرايخ  عا�شمة 
اجلي�س  ���ش��د  ال���ث���ان���ي���ة،  ال��ع��امل��ي��ة 
هتلر،  اأدول���������ف  ب���ق���ي���ادة  ال�����ن�����ازي 
اأفيتو  موقع  على  معرو�شة  وه��ي 
الإل�����ك�����رتوين، ل��ل��ب��ي��ع ب�����ش��ع��ر 45 
األف   762 )ح���وايل  روب��ل  مليون 

دولر(.
على  املن�شورة  املعلومات  وبح�شب 
م��وق��ع ال��ب��ي��ع امل����ذك����ور، ف����اإن هذه 
اإي����ه ا�س  ال�����ش��ي��ارة م���ن ط����راز زي 
وو�شعتها  ال�شنع،  رو�شية   110
العام  يف  ال�����ش��وف��ي��ت��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
من  �شنوات   4 بعد  اأي   ،1949
الثانية،  ال��ع��امل��ي��ة  احل����رب  ان��ت��ه��اء 

حتت ت�شرف املار�شال جوكوف.
اأن  اإع�����الن�����ه،  ال���ب���ائ���ع يف  وي����ذك����ر 
التا�شع  اأط��ّل يف  املار�شال جوكوف، 
1950، من  اأي����ار ع���ام  م��ن م��اي��و 
ليحيي  ب��ال��ذات؛  الليموزين  ه��ذه 
الع�شكرية،  واحل�����ش��ود  اجل��م��اه��ري 
خ�����الل الح����ت����ف����الت وال���ع���رو����س 
اأقيمت يف منطقة  التي  الع�شكرية 
البحر  ع��ل��ى  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  اأودي�������ش���ا 
الأ����ش���ود؛ اح��ت��ف��اء ب��ال��ن�����ش��ر الذي 

حتقق يف احلرب العاملية الثانية .

اأم كلثوم يف عني ال�شينما الفرن�شية 
اأم كلثوم، ل تزال  42 �شنة على رحيل كوكب ال�شرق  بعد 
الرخيم  ب�شوتها  العرب  وح��دت  التي  الأيقونة  تلك  حياة 
ت��ث��ري اه��ت��م��ام اأج���ي���ال ع��رب��ي��ة واأج��ن��ب��ي��ة ن��ا���ش��ئ��ة ول تزال 
م�شريتها الغنية فنياً و�شيا�شياً واجتماعياً تده�س املبدعني 
ومن  ال�شينما.  و�شناع  ال�شيا�شيني  واملحللني  وامل��وؤرخ��ني 
ُعر�س  الذي  فيلتار  كزافييه  الفرن�شي  املخرج  ه��وؤلء  بني 
الأح����د �شمن  اأم�����س  ال��ق��اه��رة(  ���ش��وت  ك��ل��ث��وم،  )اأم  فيلمه 
م��ه��رج��ان ب���ريوت ل���الأف���الم ال��ف��ن��ي��ة ال��وث��ائ��ق��ي��ة. امتالأت 
بريوت  ب�شرق  الأ���ش��رف��ي��ة  يف  ميرتوبولي�س  �شينما  ق��اع��ة 
مب�شاهدين يعرفون اأم كلثوم عن كثب ويحفظون اأغانيها، 
فكانت  والأجانب،  اللبنانيني  ال�شن، من  يف  و�شغاراً  كباراً 
و�شخ�شيتها معا كما يقول  �شوتها  ب�شر  الرابع"  "الهرم 
املخرج. يبداأ الفيلم، املبني على مواد اأر�شيفية ومقابالت، 
قرية  يف  ولدتها  منذ  البلتاجي  فاطمة  حياة  با�شتعرا�س 
الدينية،  الأن��ا���ش��ي��د  تغني  ك��ان��ت  ح��ي��ث  ال��زه��اي��رة  ط��م��اي 
ب�شوتها  ت�شلحت  ب�شيطة  فالحة  حياة  مراحل  يعدد  ثم 
وتغني  فرحا  الدنيا  لتمالأ  والذكية  القوية  و�شخ�شيتها 

على اأهم م�شارح العامل.
بحثي  جهد  فيه  امل��ب��ذول  الفيلم  يف  تت�شابك  ما  و�شرعان 

بال�شيا�شية  ال��ف��ن��ي��ة  امل��وا���ش��ي��ع  امل���ع���ل���وم���ات،  يف  وك��ث��اف��ة 
وانخراط "ال�شت" يف ال�شلطة واحلكم والدفاع عن الوطن 
خ�شو�شاً  البلد،  �شرية  مع  ال�شخ�شية  ال�شرية  فتتداخل 
م��ن خ���الل امل��ق��اب��الت م��ع م��وؤرخ��ني وحم��ل��ل��ني �شيا�شيني 
وعاملني يف احلقل الجتماعي ومو�شيقيني. وكل معلومة 
مف�شلة،  تاريخية  خلفية  اإىل  حتتاج  الفيلم  يف  م��ذك��ورة 
اأنتج  اأنه موجه جلمهور غري م�شري، ويف الأ�شل  خا�شة 
املعلق يف  اأوروب��ي، ومثال على ذلك عندما يقول  جلمهور 
احلواجز  وك�شرت  امل�شتحيل  �شنعت  كلثوم  "اأم  اإن  الفيلم 
ت�شتطع  مل  م��ا  بذلك  حمققة  ال�شعوب  ب��ني  تف�شل  التي 
للثورة  كلثوم  اأم  اأغ��اين  ذل��ك  يتبع  اإجنازه" اإذ  ال�شيا�شات 
ودوره��ا يف دعم اجلي�س امل�شري ودعمها للرئي�س الراحل 
جمال عبد النا�شر. ويتطرق الفيلم بالتاأكيد لوقع اأغاين 
اأغانيها  وت��اأث��ري  والعربي  امل�شري  املجتمع  على  كلثوم  اأم 
على ال�شارع امل�شري من جامع القمامة اإىل اأكرب م�شوؤول 
كما يحلل نف�شيا كيف اأزالت اأم كلثوم الهوة بني الطبقات 
املهاجرين  العمال  اإذ �شحر �شوتها  العامل  الجتماعية يف 
واأمريات  واأم��راء  �شارل ديجول  الرئي�س  واأي�شا  يف فرن�شا 

العامل العربي وفالحيه.

كامبل تنهار يف جنازة عز الدين عليا
هز خرب وفاة امل�شمم التون�شي العاملي عز الدين عليا عامل امل�شاهري وقد 

نعاه العديد منهم اأمثال  ماريا كاري  و ليدي غاغا  وغريهما.
ور�شدت عد�شات امل�شورين العار�شة العاملية ال�شهرية  نعومي كامبل  وهي 
اإىل ماأمته يف جبانة  الراحل حني ح�شرت  امل�شمم  العزاء يف  تقدم واجب 

�شيدي بو�شعيد يف تون�س.
العار�شة الربيطانية البالغة 47 عاماً تلقت موا�شاة ودعماً من جمموعة 

من الأ�شدقاء عقب اإعالن وفاة عليا عن عمر ناهز ال�77 عاماً.
عينيها  وغطت  بالري�س  مزيناً  جلدياً  معطفاً  للجنازة  نعومي  وارت���دت 
بنظارات �شوداء حني كانت تنتحب يف اجلنازة. وقد رافقتها اأيقونة املو�شة  

فريدة خلفة  ال�شديقة املقربة للم�شمم الراحل واللتان توجهتا مع جثة 
اأوليفييه  الفرن�شي  ال�شفري  اأف��اد  ما  وف��ق  تون�س  اإىل  فرن�شا  من  ال��راح��ل 
القرية  يف  عليا  دف��ن  مت  وق��د  الفرن�شية،  ال�شحافة  لوكالة  دارف��ور  بوافر 

ال�شهرية باللونني الأزرق والأبي�س يف قريته �شيدي بو�شعيد.


