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الهالل الأحمر الإماراتي يوا�صل توزيع 
امل�صاعدات على اأهايل مديرية عتق ب�صبوة

•• �شبوة-وام:

بداأت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي توزيع م�ساعداتها الغذائية يف 
قرى ومناطق واأرياف مديرية عتق وذلك يف اإطار جهودها الإن�سانية 
يف  الأ�سقاء  مل�ساعدة  الأ�سعدة  خمتلف  على  تبذلها  التي  والإغاثية 

اليمن والتخفيف من معاناتهم وحت�سني ظروفهم املعي�سية.
وقام فريق الهيئة بتوزيع الفي �سلة غذائية متنوعة على الأ�سر املعوزة 
وذلك  امل�ستهدفة  املناطق  تلك  فى  املحدود  الدخل  وذوي  واملحتاجة 
للحد من م�ستوى العوز الغذائي وتوفري العي�ش الكرمي لالهايل. 
الإماراتي  الأحمر  الهالل  فريق  رئي�ش  املهريي  �سيف  حممد  واأك��د 
ب�سبوة �سعي هيئة الهالل الأحمر الإماراتي لتح�سني احلياة املعي�سية 
واإغاثية  اإن�سانية  م�ساعدات  من  املرحلة  متطلبات  وتوفري  لل�سكان 

وم�سروعات تنموية.                                     )التفا�سيل �ش3(

ويبحث اإمكانية تنفيذ عدد من 
امل�صاريع الإن�صانية فى ال�صنغال

•• ابوظبي-وام:

لدى  ال�سنغالية  وال�����س��ف��ارة  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  بحثت 
الدولة، اإمكانية م�ساهمة الهالل الأحمر يف تنفيذ عدد من امل�ساريع 
الإن�سانية والتنموية احليوية التي حتتاجها املدن ال�سنغالية وهيئات 
وموؤ�س�سات العمل الإن�ساين واخلريي يف ال�سنغال. واعرب �سعادة فهد 
عبد الرحمن بن �سلطان نائب الأمني العام للم�ساعدات الدولية بهيئة 
الهالل الأحمر الإماراتي خالل لقائه مبقر الهيئة يف اأبو ظبي �سعادة 
عن  ال��دول��ة  ل��دى  ال�سنغال  جمهورية  �سفري  �سيال  ���س��وري  اإب��راه��ي��م 

ترحيب الهيئة بال�سراكة الإن�سانية واخلريية. )التفا�سيل �ش3(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله اللجنة املنظمة لفعاليات منتدى)قدوة(    )وام(

ا�شتقبل اللجنة املنظمة لفع�لي�ت منتدى »قدوة« واملهند�شني الع�ملني على م�شروع تطوير املن�ش�آت التعليمية

حممد بن زايد: الإمارات توؤمن بنبل ر�صالة املعلم ومهمته وبدوره يف بناء الإن�صان 

•• بغداد-وكاالت:

اأ�سدرت حمكمة عراقية اأمراً بالقب�ش على املفو�سية امل�سرفة على ا�ستفتاء 
كرد�ستان، وفقاً ل�سكوى قدمها جمل�ش الأمن الوطني، غري اأن اأحد اأع�ساء 

املجل�ش اأعلن عدم العرتاف بالقرار.
 )2017 اأكتوبر  الأول  ت�سرين   11( الأرب��ع��اء  عراقية  حمكمة  واأ���س��درت 
اإج��راء ال�ستفتاء  اأ�سرفت على  التي  باعتقال رئي�ش واأع�ساء املفو�سية  اأم��راً 
ح�سب  املا�سي،  �سبتمرب  اأيلول   25 يف  ال�ستقالل  ح��ول  كرد�ستان  اإقليم  يف 
عبد  القا�سي  وق��ال  الأعلى.  الق�ساء  جمل�ش  با�سم  ر�سمي  متحدث  قال  ما 
بر�ش  لفران�ش  الأع��ل��ى  الق�ساء  جمل�ش  با�سم  املتحدث  ال��ب��ريق��دار  ال�ستار 
واأع�ساء  رئي�ش  على  بالقب�ش  اأوام����ر  ال��ر���س��اف��ة  حتقيق  حمكمة  اأ���س��درت 
ل�سكوى  وفقاً  كرد�ستان،  اإقليم  يف  ال�ستفتاء  اإج��راء  على  امل�سرفة  املفو�سية 
قدمها جمل�ش الأمن الوطني.  وي�سار اإىل اأن جمل�ش الأمن الوطني يعقد 
اجتماعاته برئا�سة رئي�ش الوزراء حيدر العبادي وع�سوية عدد من الوزراء.

واأ�سار البريقدار اإىل اأن اأع�ساء املفو�سية ثالثة، بينهم رئي�ش )اأكرر رئي�ش( 

املفو�سية هندرين حممد �سالح وياري حاج حممد.
ويف اأول رد فعل، قال �سالح لفران�ش بر�ش ل نعرتف بهذا القرار وهو م�سابه 
لقرارات جمل�ش قيادة الثورة �سابقاً ول نويل له اأي اهتمام لأنه اأ�ساًل قرار 

�سيا�سي.
ال���ذي ج��رى يف  اإج����راء ال�ستفتاء  اأ���س��ب��وع��ني م��ن  اأم���ر املحكمة بعد  وي��اأت��ي 
الأك��راد ن�سراً  املا�سي، وقد اعتربه  اأيلول �سبتمرب  اخلام�ش والع�سرين من 
حني  يف  �ساحقة،  اأك��ري��ة  نالت  ال�ستقالل  على  املوافقني  ن�سبة  لأن  كبرياً 

رف�سته حكومة بغداد جملة وتف�سياًل.
اإع���الن املحكمة الحت��ادي��ة العراقية يف وق��ت �سابق من  وت��زام��ن الأم���ر م��ع 
نواب  مب�سري  يتعلق  ق��رار  اأي  اإ���س��دار  اخت�سا�سها  م��ن  لي�ش  اأن��ه  الأرب��ع��اء 
اأع�ساء الربملان العراقي الأكراد الذين �ساركوا يف الت�سويت على ال�ستفتاء 

ل�ستقالل اإقليم كرد�ستان العراق.
وجاء القرار بعد يوم من اإعالن وزارة النفط العراقية �سعيها لإعادة تاأهيل 
املتنازع  النفط انطالقاً من حقول حمافظة كركوك  خط رئي�سي لت�سدير 

عليها، باجتاه ميناء جيهان الرتكي ملناف�سة �سادرات الإقليم.

•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
اللجنة  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

املنظمة لفعاليات منتدى)قدوة(.
وتبادل �سموه الأحاديث حول النقا�سات التي �سادت املنتدى 
والتحديات  التعليم  ق��ط��اع  تطوير  ح��ول  مت��ح��ورت  وال��ت��ي 
وال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي ت���واج���ه الأج���ي���ال امل��ق��ب��ل��ة واه����م الأفكار 

واخلربات التي ت�سعى لإيجاد حلول لهذه الق�سايا واأ�ساليب 
حتدثها  التي  املت�سارعة  املتغريات  ليواكب  التعليم  تطوير 
البتكارات التكنولوجية اإ�سافة اىل الفعاليات التي �ساحبت 

املنتدى حول جتارب رواد التعليم وخمترب املعلمني .
اآل نهيان مبا  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  واأ�ساد �ساحب 
ت�سمنه املنتدى من حوارات بناءة ونقا�سات مثمرة الهدف 
منها اإيجاد اأف�سل ال�سبل واجنحها يف دعم م�سرية التعليم 
يف  وال�سركاء  املنظمة  اللجنة  دور  على  واثنى   .. الدولة  يف 

ومعاجلة  التعليم  لدعم  مهمة  من�سة  املنتدى  ه��ذا  جعل 
ق�ساياه .

بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب  اخ��رى  من جهة 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
املن�ساآت  تطوير  م�سروع  على  العاملني  املهند�سني  امل�سلحة 
التعليمية يف الدولة يرافقهم �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
رئي�ش جمل�ش  ال��دويل  والتعاون  وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل 
التعليم واملوارد الب�سرية.         )التفا�سيل �ش2(
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اغتي�ل اإم�م م�شجد يف عدن والقوات احلكومية تعتقل 10 م�شتبهً� بهم

احلوثي ينتزع ثاين اأكرب مع�صكر تابع ل�صالح يف �صنعاء
•• عوا�شم-وكاالت:

الأخري،  قبل  م��ا  املخلب  احل��وث��ي،  ميلي�سيات  انتزعت 
ل�سريكها الأ�سا�سي يف النقالب الرئي�ش اليمني املخلوع 
على  �سيطرتها  با�ستكمال  وذل��ك  �سالح،  عبداهلل  علي 
مع�سكر �سبوة التابع لقوات احلر�ش اجلمهوري املوالية 

له، جنوب �سنعاء.
واأكدت م�سادر مينية متطابقة، الثالثاء، اأن احلوثيني، 
اأكرب  ث���اين  ���س��ب��وة،  ع��ل��ى مع�سكر  ب��ال��ك��ام��ل  ���س��ي��ط��روا 
م��ع�����س��ك��رات احل��ر���ش اجل��م��ه��وري امل����وايل ل��ل��م��خ��ل��وع يف 
بديال  لهم،  مواليا  له  جديدا  قائدا  وفر�سوا  �سنعاء، 
الذي  امل�سعودي  العميد علي حممد  ال�سابق  قائده  عن 

اختطفوه منذ �سهر.
احلر�ش  يف  م�سادر  عن  مينية،  اإخبارية  مواقع  ونقلت 
ع�سرات  اأع��ط��ت  احل��وث��ي  ميلي�سيات  اأن  اجل��م��ه��وري، 
منذ  مفتوحة  اإج��ازة  املع�سكر  يف  والع�سكريني  ال�سباط 
�سهر كامل قبل اأن تفر�ش �سباطا موالني لها لقيادته.

وذكرت، اأن تركيز احلوثيني على ال�سيطرة على املع�سكر، 
يراأ�سه  )ال��ذي  ال�سعبي  املوؤمتر  جاء عقب فعالية حزب 

�ساهمت  حيث  امل��ا���س��ي،  اآب  اأغ�سط�ش   24 يف  امل��خ��ل��وع( 
قواته معززة باآليات ع�سكرية يف تاأمني الفعالية، ما اأثار 
على  احلني  ذلك  منذ  عملوا  الذين  احلوثيني،  غ�سب 
ال�سيطرة عليه بعد اختطاف قائده ال�سابق من مكتبه.

اأب��ل��غ��وا امل��خ��ل��وع ���س��ال��ح، ع��ن خطة  اأن �سباط  واأف�����ادت، 
الرد  اأنه جتاهل  اإل  املع�سكر،  على  لل�سيطرة  احلوثيني 
اأوام��ر، ما  اأو يوجه اليهم  عليهم، ومل يقم ب��اأي حترك 
اجلديدة  وقيادتهم  للحوثيني  الت�سليم  على  اأجربهم 

التي ن�سبوها يف مع�سكر �سبوة.
النطاق  ��م��ن  ���سِ �سنعاء  ج��ن��وب��ي  ���س��ب��وة  مع�سكر  وي��ق��ع 
اجلغرايف ملديرية �سنحان )م�سقط راأ�ش املخلوع �سالح(، 
للحر�ش  املركزية  القيادة  ي�سم  ك��ان  ال��ذي  املربع  وه��و 

اجلمهوري، و3 األوية ع�سكرية.
اىل ذل�����ك، اغ��ت��ي��ل رج����ل دي����ن مي��ن��ي يف م��دي��ن��ة عدن 
اجلنوبية، ما دفع القوات احلكومية اإىل توقيف ع�سرة 
وقال  اأمني.  م�سدر  ام�ش  اأعلن  ما  بح�سب  اإ�سالميني، 
اإن يا�سني  امل�سدر يف قوات احلكومة املعرتف بها دولياً 
ال��ع��دين، اإم���ام جامع زاي��د يف ع��دن . واأ���س��اف اأن جنله 

الذي يبلغ من العمر 12 عاماً اأ�سيب يف التفجري.

رئي�ش الوزراء ال�سباين يتلقى ت�سفيقا عقب خطابه يف الربملان )رويرتز(
قوات الأمن ال�سورية تعاين موقع التفجري مبقر قيادة ال�سرطة )رويرتز(
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حمكمة عراقية تاأمر باعتقال م�صوؤويل ا�صتفتاء كرد�صتان

اإ�صبانيا تهدد بفر�ض احلكم املبا�صر على كتالونيا
•• مدريد-وكاالت:

الإ�سباين،  ال������وزراء  رئ��ي�����ش  ل���وح 
تفر�ش  ب�����اأن  راخ������وي،  م���اري���ان���و 
احلكومة املركزية حكمها املبا�سر 

على اإقليم كتالونيا.
طلب  اأن����������ه  راخ������������وي  واأع�������ل�������ن 
كتالونيا  زع��ي��م  م���ن  اإي�����س��اح��ات 
ب�ساأن خطابه الأخري الذي األقاه 
ال�ستقالل  على  ال�ستفتاء  عقب 

عن اإ�سبانيا.
احتمال  م��ن  التحذير  وي��و���س��ف 
اأول  ب��اأن��ه  املبا�سر  احل��ك��م  ف��ر���ش 
رقم  امل���ادة  تفعيل  ب��اجت��اه  خطوة 
الإ�سباين  ال��د���س��ت��ور  م��ن   155
املركزية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي 
تعليق احلكم الذاتي يف كتالونيا.

وجاء ت�سريح راخوي بعد اجتماع 
طارئ حلكومته لبحث اخلطوات 

•• دم�شق-وكاالت:

اأقدم ثالثة انتحاريني على تفجري 
قيادة  مركز  ق��رب  ام�ش،  اأنف�سهم، 
مقتل  عن  اأ�سفر  ما  دم�سق  �سرطة 
وفق  اآخرين  �ستة  واإ�سابة  �سخ�ش 
ما اأفادت وزارة الداخلية ال�سورية، 
يف اعتداء هو الثاين من نوعه على 
مقر اأمني يف العا�سمة يف اأقل من 
اأ�سبوعني. ونقل التلفزيون الر�سمي 
الداخلية  وزارة  ع����ن  ال���������س����وري 
ال�سورية يف �سريط عاجل اإرهابيان 
قيادة  اقتحام  يحاولن  اإنتحاريان 
ال�سرطة يف �سارع خالد من الوليد 

و�سط دم�سق.
حر�ش  اأن  ال����������وزارة  واأو�����س����ح����ت 
ب��ال���س��ت��ب��اك معهما مما  ق���ام  امل��ق��ر 
قبل  نف�سيهما  لتفجري  ا�سطرهما 

الدخول اإىل قيادة ال�سرطة.
اإث����ر ذل����ك، مت��ك��ن��ت ال�����س��رط��ة، من 
حما�سرة اإرهابي ثالث خلف مبنى 
قيادة ال�سرطة ما ا�سطره لتفجري 

حول املكان امل�ستهدف يف �سارع عادة 
ما ي�سهد اإكتظاظاً.

وي�����اأت�����ي ه�����ذا ال���ه���ج���وم ب���ع���د اأق����ل 
تفجريين  ع���ل���ى  اأ����س���ب���وع���ني  م����ن 
اإنتحاريني ا�ستهدفا ق�سماً لل�سرطة 
يف حي امليدان الدم�سقي ما ت�سبب 
 13 ب��ي��ن��ه��م  17 ���س��خ�����س��ا  مب��ق��ت��ل 

عن�سرا من ال�سرطة.
من جهة اأخرى، قال وزير خارجية 
ام�ش  املعلم  وليد  ال�سوري  النظام 
الأربعاء، اإن اأكراد �سوريا يناف�سون 
على  لل�سيطرة  ال�����س��وري  اجل��ي�����ش 
واأ�ساف   للنفط.  املنتجة  امل��ن��اط��ق 
لنظريه الرو�سي �سريغي لفروف 
�سوت�سي  مبنتجع  اج��ت��م��اع  خ���الل 
اأن  الأ����س���ود،  البحر  على  ال��رو���س��ي 
���س��وري��ا لن  اأن  ي��ع��رف��ون  الأك�������راد 

ت�سمح مطلقاً بانتهاك �سيادتها.
اأ�سكرتهم  الأك�����راد  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
الأمريكي،  والدعم  امل�ساعدة  ن�سوة 
هذه  اأن  اإدراك  عليهم  يجب  لكن 

امل�ساعدة لن ت�ستمر اإىل الأبد.

املفاو�سات مع مدريد فر�سة.
الإ�سباين  ال����وزراء  رئي�ش  وات��ه��م 
ب���وج���دمي���ون ب�����اإح�����داث ارت���ب���اك 
يريد  راخ����وي  اإن  وق���ال  متعمد، 

ا�ستعادة ال�ستقرار.

التالية يف الأزمة مع الإقليم.
رئي�ش  بوجدميون،  كارل�ش  وكان 
الثالثاء،  وق�����ع،  ق���د  ك��ت��ال��ون��ي��ا، 
اإع�����الن�����ا ب���ا����س���ت���ق���الل الإق���ل���ي���م، 
ت��ن��ف��ي��ذه لإعطاء  اأن����ه ع��ل��ق  غ���ري 

بارتقاء  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  بح�سب 
مواطنني  ���س��ت��ة  واإ����س���اب���ة  ���س��ه��ي��د 
ب���ج���روح. واأف�����اد م�����س��در يف دم�سق 
م�سدداً  الأم��ن طوقاً  بفر�ش قوات 

نف�سه اأي�ساً.
املقر  امل�������س���ت���ه���دف  امل���ب���ن���ى  وي����ع����د 

الرئي�سي لقيادة �سرطة دم�سق.
الثالثة،  ال���ت���ف���ج���ريات  وت�����س��ب��ب��ت 

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
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مبادرة  ل�صور  معر�ض  افتتاح 
حممد بن زايد ل�صتئ�صال مر�ض 
اآباد اإ�صالم  يف  الأطفال  �صلل 

•• اإ�شالم اآباد-وام: 

تيدرو�ش  ال���دك���ت���ور  اف��ت��ت��ح 
ع��ام منظمة  اأده��ان��وم مدير 
معر�ش  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة 
باإجنازات  اخل��ا���ش  ال�����س��ور 
ال�سمو  ����س���اح���ب  م�����ب�����ادرة 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
مر�ش  ل�ستئ�سال  امل�سلحة 
العامل  يف  الأط�����ف�����ال  ���س��ل��ل 
وال����ذي ي��ق��ام ب��ال��ت��زام��ن مع 
انعقاد الدورة ال� 64 للجنة 
ال�سحة  ملنظمة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
يف  املتو�سط  ل�سرق  العاملية 
العا�سمة الباك�ستانية اإ�سالم 

اآباد.
����س���ع���ادة ح���م���د عبيد  وق������دم 
الزعابي  ����س���امل  اب����راه����ي����م 
�سفري الدولة لدى جمهورية 
و�سعادة  الإ�سالمية  باك�ستان 
الغفلي  خ���ل���ي���ف���ة  ع�����ب�����داهلل 
م���دي���ر امل�������س���روع الإم����ارات����ي 
�سرحا   .. باك�ستان  مل�ساعدة 
مف�سال عن اإجنازات املبادرة 
ال�سمو  ل�ساحب  الإن�سانية 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 

نهيان.   )التفا�سيل �ش3(

املعلم: الأكراد يح�ولون ال�شيطرة على من�طق النفط

قتلى وجرحى بـ3 تفجريات انتحارية يف دم�صق
الغرب  رو�صي:  تقرير 
الرو�صية  ال�صيادة  يهدد 

 •• مو�شكو-اأ ف ب:
اف����اد ت��ق��ري��ر رو����س���ي ن�����س��ر ام�ش 
ان ال��غ��رب مي���ول م��ن��ظ��م��ات غري 
حكومية رو�سية، ويح�ش ال�سبان 
وي����ع����م����ل على  ال����ت����ظ����اه����ر  ع����ل����ى 
الدولة  النتقا�ش من م�سداقية 
ي�سع  ما  الع���الم،  عرب  الرو�سية 

ال�سيادة الرو�سية يف خطر.
وجاء يف هذا التقرير ال�سادر عن 
جلنة حماية ال�ستقالل الوطني 
يف جم��ل�����ش الحت�������اد ال���رو����س���ي، 
الربملان  يف  الع��ل��ى  املجل�ش  وه��و 
ان�ساء  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ان  ال��رو���س��ي، 
حكومية  غ���ري  م��ن��ظ��م��ات  ودع�����م 
اجنبية،  دول  م�سالح  عن  تدافع 
وزرع مدر�سني غربيني يف النظام 
جدي  ب�سكل  ي��ه��ددان  التعليمي، 

ال�سيادة الرو�سية.
اللجنة ان م�ساركة  راأت هذه  كما 
اح���ت���ج���اج  اع�����م�����ال  ال���������س����ب����ان يف 
اي�سا  ه��و  ال��غ��رب  م��ن  بتحري�ش 
تهديد على غرار و�سائل العالم 

و�سبكات التوا�سل الجتماعي.

كابول: حمادثات �صالم 
م�صقط يف  اأفغانية 

•• كابول-رويرتز:

وم�سدر  اأف���غ���اين  م�����س��وؤول  ق���ال 
الباك�ستانية  اخل��ارج��ي��ة  ب����وزارة 
اأفغان�ستان  عن  ممثلني  اإن  ام�ش 
والوليات  وب��اك�����س��ت��ان  وال�����س��ني 
�سلطنة  يف  �سيجتمعون  امل��ت��ح��دة 
ع��م��ان الأ����س���ب���وع امل��ق��ب��ل، لبحث 
اإح����ي����اء حم����ادث����ات ال�������س���الم مع 
م����ت���������س����ددي ح�����رك�����ة ط����ال����ب����ان 

الأفغانية.
ممثلون  ك��ان  اإذا  م��ا  يت�سح  ومل 
عن طالبان الأفغانية �سي�ساركون 
وقالت م�سادر يف  املحادثات.   يف 

طالبان اإنهم مل يتلقوا دعوة.
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اأخبـار الإمـارات
موؤ�ص�صة خليفة الن�صانية تنظم معر�صا خرييا لالأ�صر املواطنة

•• اأبوظبي-وام:

ن��ه��ي��ان لالأعمال  اآل  زاي����د  ب���ن  م��وؤ���س�����س��ة خ��ل��ي��ف��ة  ن��ظ��م��ت 
الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  مركز  مع  بالتعاون  الإن�سانية 
فعالية  و�سمن  عون  املجتمعية  اخلدمة  بربنامج  ممثال 
فيه  �ساركت  املواطنة  لالأ�سر  ع�ساكم ذخر معر�ساً خريياً 
خمتلفة قامت  منتجات  عر�ش  مت  حيث  مواطنة  اأ�سر   8
موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية بتوفريها من خالل اختيار عدد 
من الأ�سر املواطنة للم�ساركة لعر�ش ما ينتجونه يف هذه 

الفعالية .

ويهدف املعر�ش اإىل تنمية املجتمع من خالل دعم مبادرة 
التي تنفذها  املبادرات  اأب��رز  التي تعد من  املواطنة  الأ�سر 
ال�سعبي  امل���وروث  على  املحافظة  بهدف  حملياً  املوؤ�س�سة 
وال�سناعات التقليدية من جهة واحلر�ش على اإبراز قيم 
جهة  من  الإم��ارات��ي  املجتمع  وخدمة  والتطوع  الت�سامح 
اأخرى . وتاأتي هذه الفعالية –ع�ساكم ذخر- لن�سر الوعي 
اأفراد  وتوعية  الأ���س��ري  التالحم  اأهمية  ح��ول  املجتمعي 
الوالدين حيث  وبر  للم�سنني  الإح�سان  ب�سرورة  املجتمع 

متثل هذه القيم الوجه الآخر للعمل الإن�ساين النبيل .
وقال م�سدر م�سوؤول يف موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان 

ياأتي  املواطنة  الأ�سر  مبادرة  دعم  اإن  الإن�سانية  لالأعمال 
ان�سجاماً مع �سيا�سة حكومة دولة الإمارات لتوفري فر�ش 
لتوجيهات  وتنفيذاً  اخلا�ش  القطاع  يف  للمواطنني  عمل 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
بن  خليفة  موؤ�س�سة  رئي�ش  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
الأ�سر  زايد ال نهيان لالأعمال الن�سانية لدعم وت�سجيع 
التي  واملعار�ش  الفعاليات  يف  وامل�ساركة  للتواجد  املواطنة 
اأر�ش الدولة ، حيث و�سل عدد الأ�سر املواطنة  تقام على 
اأ�سرة  اآلف  �ستة  اأك��ر من  املبادرة اىل  ا�ستفادت من  التي 

خالل ال�سنوات الثالث املا�سية.

ا�شتقبل اللجنة املنظمة لفع�لي�ت منتدى قدوة 

حممد بن زايد: الإمارات توؤمن بنبل ر�صالة املعلم وبعظم مهمته وباأهمية دوره يف بناء الإن�صان 

ا�شتقبل املهند�شني الع�ملني على م�شروع تطوير املن�ش�آت التعليمية

حممد بن زايد يوؤكد على توظيف الإمكانات جلعل املدر�صة الإماراتية املكان الأمثل للتعلم

•• اأبوظبي-وام: 

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع���هد  ول����ي  نه�����يان 
منتدى  لفعاليات  املنظمة  اللجنة  امل�سلحة  للقوات 

قدوة .
�سادت  التي  النقا�سات  حول  الأح��ادي��ث  �سموه  وتبادل 
التعليم  قطاع  تطوير  حول  متحورت  والتي  املنتدى 
املقبلة  الأج��ي��ال  ت��واج��ه  التي  والق�سايا  والتحديات 
واهم الأفكار واخلربات التي ت�سعى لإيجاد حلول لهذه 
املتغريات  ليواكب  التعليم  تطوير  واأ�ساليب  الق�سايا 
التكنولوجية  الب��ت��ك��ارات  حت��دث��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت�����س��ارع��ة 
حول  املنتدى  �ساحبت  التي  الفعاليات  اىل  اإ���س��اف��ة 

جتارب رواد التعليم وخمترب املعلمني .
واأ�ساد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ونقا�سات  ب��ن��اءة  ح�����وارات  م��ن  امل��ن��ت��دى  ت�سمنه  مب��ا 

واجنحها  ال�سبل  اأف�سل  اإي��ج��اد  منها  الهدف  مثمرة 
.. واثنى على دور  الدولة  التعليم يف  يف دعم م�سرية 
اللجنة املنظمة وال�سركاء يف جعل هذا املنتدى من�سة 

مهمة لدعم التعليم ومعاجلة ق�ساياه .
وقال �سموه ان دولة الإم��ارات العربية املتحدة قيادة 
وبعظم  امل��ع��ل��م  ر���س��ال��ة  بنبل  ت��وؤم��ن  و�سعبا  وح��ك��وم��ة 
والرتقاء  الإن�����س��ان  ب��ن��اء  يف  دوره  وب��اأه��م��ي��ة  مهمته 
دينها  ت��خ��دم  وم�����س��ت��ن��رية  واع��ي��ة  اأج��ي��ال  وتن�سئة  ب��ه 

وجمتمعها ووطنها.
ال�سعوب وتنمية الدول  واأ�ساف انه يف مراحل تطور 
واملجتمعات تربز مرتكزات اأ�سا�سية هي املوؤثر واملوجه 
لأنها  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  اأه��م��ه��ا  وم��ن  لها  احلقيقي 
والتطور  والتقدم  الزده��ار  لعجلة  الأ�سا�سي  املحرك 
.. م�سريا اىل اأهمية مثل هذه املنتديات التي تناق�ش 
التجارب  وت�����س��ت��ع��ر���ش  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأف�����س��ل مم���ار����س���ات 

النموذجية والناجحة وتتبادل اخلربات ب�ساأنها.

•• ابوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة املهند�سني العاملني على م�سروع تطوير 
املن�ساآت التعليمية يف الدولة يرافقهم �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 

وزير اخلارجية والتعاون الدويل رئي�ش جمل�ش التعليم واملوارد الب�سرية.
والتعليم  الرتبية  وزارة  انتهت  حيث  امل�سروع  اإجن���ازات  على  �سموه  واطلع 
متكامل  م�سروع  �سمن  الأوىل  مرحلته  يف  التطوير  م�سروع  م��ن  م��وؤخ��راً 
املدار�ش  ب��واق��ع  الرت��ق��اء  بغية  امل��ا���س��ي  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  نهاية  م��ع  اأطلقته 

احلكومية املن�سوية حتت مظلتها يف خمتلف مناطق الدولة.
وقد بلغ عدد املدار�ش املطورة 24 مدر�سة و16 مبنى ريا�ش اأطفال، بواقع 
عجمان، و11 مدر�سة يف ال�سارقة، و 8 مبان يف الفجرية، و4  يف  مبان   7
9 مبان يف راأ���ش اخليمة.  اأم القيوين، و  مدار�ش يف دبي، ورو�سة واح��دة يف 
واكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان اأهمية تطوير املدر�سة 
النموذجية التي تت�سم ببيئة جاذبة ومرافق ع�سرية ويتوافر فيها خمتلف 
يف  اآخ���ذة  اجل��وان��ب،  ومتكامل  ف��ع��ال  تعليم  حتقيق  ت�سمن  ال��ت��ي  العنا�سر 
املدر�سة  جلعل  التطوير  عملية  وا���س��ت��غ��الل  الإم��ك��ان��ات  توظيف  الع��ت��ب��ار 
الإماراتية املكان الأمثل للتعلم و�سمان خمرجات تعليمية بقدرات ومهارات 

م�ستهدفات   9 اإىل  الرتبية  وزارة  ا�ستندت  التطوير  خلطط  ووفقاً  عالية. 
ت��ع��زز م��ن م��وا���س��ف��ات امل��ب��ن��ى امل��در���س��ي، وه���ي ت��ط��وي��ر ال��واج��ه��ات املعمارية 
ال�ستقبال  بهو  وتطوير  للطلبة،  مطاعم  وا�ستحداث  اخلارجية،  والأ�سوار 
واملدخل الرئي�سي، وا�ستحداث مركز ابتكار جمتمعي ي�سم خمتربات روبوت 
وم�سادر تعلم و�سالة ريا�سية، وتطوير الغرف الإدارية والف�سول وال�ستفادة 
من امل�ساحات، وتطوير املختربات واملرافق املدر�سية، واإغالق جميع املمرات 
وتكييفها، بالإ�سافة اإىل تطوير املناظر الطبيعية واملناطق اخل�سراء، ف�ساًل 
اإىل  الرتبية  وزارة  وت�سعى  للحريق.  والإن���ذار  الإط��ف��اء  اأنظمة  اإ�سافة  عن 
اإ�سفاء معايري اجلودة واملوا�سفات واملقايي�ش العاملية يف مدار�سها، بدءاً من 

املنهاج الدرا�سي والكوادر التدري�سية الكفوؤة، مروراً بتكري�ش اأف�سل الأن�سطة 
ال�سفية والال�سفية التي تك�سب الطلبة ق�سطاً وافراً من املهارات واملعارف 

وتعزز كفاءتهم الذهنية والبدنية،وانتهاء بالبيئة التعليمية املحفزة.
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�سني  معايل  اللقاء  ح�سر 
ومعايل جميلة بنت �سامل م�سبح املهريي وزيرة دولة ل�سوؤون التعليم العام 
دولة  وزي���ر  الفال�سي  بالهول  اهلل حميد  عبد  ب��ن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  وم��ع��ايل 
ل�سوؤون التعليم العايل و�سعادة املهند�ش عبد الرحمن احلمادي وكيل وزارة 
الرتبية والتعليم للرقابة واخلدمات امل�ساندة وعدد من امل�سوؤولني يف وزارة 

الرتبية والتعليم.

موؤمتر القادة حلروب القرن احلادي والع�صرين .. روؤية ا�صت�صرافية للم�صتقبل
•• اأبوظبي -وام:

تعد وزارة الدفاع موؤ�س�سة ا�ستباقية 
ل�ست�سراف امل�ستقبل حيث حتر�ش 
على تناول الق�سايا ال�سرتاتيجية 
ال����ك����ربى ال���ت���ي ت���رت���ب���ط ب���الأم���ن 
املنطقة  يف  وال�����س��ل��م  وال���س��ت��ق��رار 
موؤمتر  ال����وزارة  وتنظم  وال��ع��امل. 
الواحد  ال���ق���رن  حل�����روب  ال����ق����ادة 
وال��ع�����س��ري��ن حت��ت رع��اي��ة �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
يومي 22 و23 اأكتوبر اجلاري يف 

العا�سمة اأبوظبي.
الدفاع  وزارة  روؤي��ة  املوؤمتر  ويعزز 
وي���واك���ب ر���س��ال��ت��ه��ا ال���ه���ادف���ة اإىل 
الإمارات  دول��ة  عن  الدفاع  �سمان 
وحماية م�ساحلها من خالل فهم 
وت�سميم  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  البيئة 
���س��ي��ا���س��ات وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات دف���اع 
امل�����س��ت��ق��ب��ل وكذلك  ن��ح��و  م��وج��ه��ة 
ال�سرتاتيجية  الأول��وي��ات  حتديد 
ل��ت��ط��وي��ر وا����س���ت���خ���دام ال����ق����درات 
م���ع اجلهات  ب��ال��ت��ع��اون  ال��وط��ن��ي��ة 
ال���وط���ن���ي���ة الأخ����������رى واحل���ل���ف���اء 

الدوليني.
الر�سيدة  ال���دول���ة  ق���ي���ادة  وت�����ويل 
منظومة  لتعزيز  ك��ب��ريا  اهتماما 
اأكدت  الإم���ارات وهو ما  الدفاع يف 
للقائد  امل�����اأث�����ورة  الأق��������وال  ع��ل��ي��ه 

ال���ع���ن���ا����س���ر ال���ب�������س���ري���ة امل���واط���ن���ة 
واإعداد وتطوير القيادات الوطنية 
الأ�سا�سية  ال���رك���ي���زة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
لتحقيق التنمية ال�ساملة وملواجهة 
وامل�ستجدات  واملتغريات  التحديات 
ب��ك��ل كفاءة  الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة 

واقتدار .
معايل  ق������ال  ال�������س���ي���اق  ذات  ويف 
حممد ب��ن اأح��م��د ال��ب��واردي وزير 
رجال  برهن  الدفاع  ل�سوؤون  دول��ة 
الأغلى  ال����روة  ب��اأن��ه��م  الإم������ارات 
الوطن  ه�����ذا  ث�����رى  ع����ن  ل���ل���دف���اع 
واإميانهم  ال��رج��ال  فبقوة  ال��غ��ايل 

تبنى وحتمى الأوطان .
وق��د حقق م��وؤمت��ر ال��ق��ادة حلروب 
املا�سي  العام  عقد  ال��ذي  امل�ستقبل 
الدفاع  وزارة  ون��ظ��م��ت��ه   2016
ال�سمو  �����س����اح����ب  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جناحا كبريا حيث ا�ستقطب نخبة 
امل�سوؤولني  واأب���رز  ال��ق��ادة  كبار  م��ن 
واخل������������رباء وامل���ت���خ�������س�������س���ني يف 
والأمنية  ال�سرتاتيجية  الق�سايا 
والع�سكرية والأكادمييني ورجالت 
احلكومية  امل���دن���ي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
الكتاب  م����ن  ول���ف���ي���ف  واخل���ا����س���ة 
والإع��الم��ي��ني ب��ه��دف ب��ن��اء ت�سور 
عن  الناجمة  للتحديات  م�سرتك 
ال����ت����ط����ورات يف جم������ال احل������روب 
على  واأثرها  وامل�ستقبلية  املعا�سرة 

دولة الإمارات واملنطقة باأ�سرها.

امل��وؤ���س�����ش امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زايد 
ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
ال����دف����اع عن  اإن  ق����ال  ث�����راه ح��ي��ث 
ال���وط���ن ف��ر���ش م��ق��د���ش ع��ل��ى كل 
الع�سكرية  اخلدمة  واأداء  مواطن 
�سرف.. وطنكم هو عزكم وحياتكم 

وكرامتكم .
ال�����س��م��و ال�سيخ  اأك����د ���س��اح��ب  ك��م��ا 
رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة - حفظه اهلل - اأن الإمارات 
اأمانة يف عنق كل منا والأمانة هي 
اأن نظل نحافظ عليها.. اإن اجليل 
الذي ن�سعى لإعداده هو بحد ذاته 

قوة دفاعية اأ�سا�سية .
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�����وزراء 
العطاء   .. اهلل  رع����اه  دب����ي  ح��اك��م 

للوطن �سرف ل يدانيه �سرف .
ال�����س��م��و ال�سيخ  اأك����د ���س��اح��ب  ك��م��ا 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
النطالق  اأن  امل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
والتنمية  وال���ت���ق���دم  ال��ب��ن��اء  ن��ح��و 
اإىل  ي��ح��ت��اج  املختلفة  امل��ج��الت  يف 
واملكت�سبات  امل��ن��ج��زات  حتمي  ق��وة 
وت���������س����ون ال����وط����ن وت�����داف�����ع عن 
بالكوادر  دائ���م���ا  ومت�����ده  ���س��ي��ادت��ه 
والعلم  ب���الإرادة  امل�سلحة  املواطنة 

والوطنية والنتماء .
تاأهيل  ع��ل��ى  اأي�����س��ا  ���س��م��وه  واأك�����د 

للعام  الدفاع  وزارة  موؤمتر  و�سعى 
لتو�سيات  التو�سل  اإىل   2016
ب�ساأن  ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ  وق���اب���ل���ة  حم�����ددة 
ت���ع���زي���ز ق�������درة دول�������ة الإم����������ارات 
مواجهة  يف  الإقليميني  وحلفائها 
حت���دي���ات الأج���ي���ال اجل���دي���دة من 
احلروب وتر�سيخ العالقات املثمرة 
ف��ي��م��ا ب���ني اجل���ه���ات ال���ت���ي يتعني 
هذه  مواجهة  بغية  التعاون  عليها 

التحديات.
ثمينة  ف���ر����س���ة  امل�����وؤمت�����ر  ووف�������ر 
ت�سورات  ل��ب��ن��اء  امل��ن��ط��ق��ة  ل�����دول 
والتهديدات  للتحديات  م�سرتكة 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ن���اج���م���ة عن 
التغريات التي تطراأ ب�سكل مت�سارع 
الإقليمية  الأم��ن��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
اخلليجي  الأم����������ن  يف  واأث�������ره�������ا 

والإقليمي.
لهذا  ال��دف��اع  وزارة  موؤمتر  وي��اأت��ي 
ملوؤمترها  م��ك��م��ال   2017 ال���ع���ام 
موؤمتر  وي��ه��دف   ..  2016 للعام 
الواحد  ال���ق���رن  حل�����روب  ال����ق����ادة 
اأ����س���ك���ال  ف���ه���م  اإىل  وال���ع�������س���ري���ن 
ال���������س����راع����ات احل����دي����ث����ة دائ����م����ة 
الإقليمي  اأث��ره��ا  وت��ق��دي��ر  التغري 
التعرف على  اإىل  اإ�سافة  وال��دويل 
التي  للتهديدات  الت�سدي  اأدوات 
احلديثة  ال�سراعات  ه��ذه  ت�سكلها 
ومناق�سة اأف�سل املمار�سات العاملية 
تلك  م��ع  والتعامل  ال�ستجابة  يف 

التاأثريات على امل�ستوى الوطني.

العدل تنظم ور�صة عمل اإدارة �صغوط العمل 
مبنا�صبة اليوم العاملي لل�صحة النف�صية

اأكادميية العلوم ال�صرطية بال�صارقة تبحث 
التعاون مع فوك�ض للتدريب 

•• ابوظبي -وام:

نظمت وزارة العدل ور�سة عمل بعنوان اإدارة �سغوط العمل بالتزامن مع 
اليوم العاملي لل�سحة النف�سية، يف اإطار م�ساهمة الوزارة يف حتقيق التمكني 

الجتماعي والنف�سي واملهني للموظفني يف بيئة �سحية م�ستدامة.
وا�ستهدفت الور�سة تقدمي مهارات مبنية على علم النف�ش الإيجابي يف 
كيفية اإدارة طريقة التفكري وال�سغوطات النف�سية والتوتر والتعامل مع 
املواقف ال�سعبة يف بيئة العمل، وذلك بال�سيطرة والتحكم بالذات للتمكن 
ارتباط  وم��دى  والعملية،  اليومية  حياتهم  يف  اإيجابية  اأج��واء  خلق  من 
وتاأثريها على  املوظف  اإنتاجية  الأولويات على  الراحة وترتيب  م�ساعر 

الوزارة ككل.
والقلق  النف�سي  ال�سغط  مفهوم  �سملت  حم��اور  ع��دة  الور�سة  وت�سمنت 
والكتئاب، وتاأثري ال�سغوطات النف�سية على ال�سحة اجل�سدية والنف�سية 

وو�سع  الأول���وي���ات  وت��رت��ي��ب  النف�سية،  �سغوطاتنا  واأ���س��ب��اب  وال��ذه��ن��ي��ة، 
اأداء املوظفني، والذكاء الجتماعي  الأهداف ومدى ارتباطهم مب�ستوى 
واأثره على توطيد العالقات الجتماعية والتخل�ش من التوتر بالإ�سافة 
اىل اأحدث التقنيات النف�سية واجل�سدية للتخل�ش من �سغوطات العمل 

واحلياة.
يف  واملتمثلة  الوطنية  الأج��ن��دة  ملوؤ�سرات  حتقيقا  الور�سة  تنظيم  وي��اأت��ي 
بنمط  املتعلقة  الأم���را����ش  م��ع��دل  وتخفي�ش  ال��وق��ائ��ي  اجل��ان��ب  تر�سيخ 
جاهزية  تطوير  اإىل  اإ�سافة  مديد،  وعمر  �سحية  حياة  لتحقيق  احلياة 
النظام ال�سحي للتعامل مع املخاطر ال�سّحية، لتكون الإمارات من اأف�سل 
الدول يف جودة الرعاية ال�سحية. وقامت بتنفيذ الور�سة التدريبية حنان 
على  وح��ائ��زة  الب�سرية  التنمية  يف  معتمدة  وم��درب��ة  حما�سرة  ال�سماك 
دبلوم يف علم النف�ش الإيجابي وال�سعادة وموؤلفة كتاب حياتك الذي مت 

تقدميه هدية من الوزارة للم�ساركني يف الور�سة التدريبية.

•• ال�شارقة-وام:

الإداري  للتدريب  فوك�ش  واأكادميية  ال�سرطية  العلوم  اأكادميية  بحثت 
بال�سارقة اآفاق التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول اآليات وطرق 
ال�ستفادة من خربات اأكادميية فوك�ش للتدريب والدورات والربامج التي 

تقدمها ملنت�سبيها واجلمهور.
ال�سرطية  العلوم  اأكادميية  مدير  بوزجنال  �سعيد  حممد  العقيد  وق��دم 
لأكادميية  التنفيذي  املدير  حرتك  ب�سومر  ام�ش  لقائه  خ��الل  بالإنابة 
ا�ستدامة  ا���س��ت�����س��اري  �سعد  ع��م��اد  وال��دك��ت��ور  الإداري  ل��ل��ت��دري��ب  ف��وك�����ش 

العلوم  اأكادميية  �سرحا موجزا حول  فوك�ش  لدى  وم�سوؤولية جمتمعية 
التخ�س�سات  يف  الوطنية  ال��ك��وادر  وتدريب  تاأهيل  يف  ودوره��ا  ال�سرطية 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال�����س��رط��ي��ة وال��ت��ح��دي��ث��ات ال��ت��ي ط��ال��ت اخل��ط��ط والربامج 
التعليمية وحر�ش اأكادميية العلوم ال�سرطية على مواكبة تلك اخلطط 
الأمني  املجال  يف  العامل  ي�سهدها  التي  واملت�سارعة  امل�ستمرة  للتغريات 

واملعلوماتي.
واملقدم  ال�سباط  كلية  اإدارة  املقدم عبداهلل احليايي مدير  اللقاء  ح�سر 
الدكتور  والأ�ستاذ  العليا  والدرا�سات  التعليم  ق�سم  رئي�ش  ال�سحي  جمال 

عماد ح�سني عميد كلية الدرا�سات العليا وعدد من اأع�ساء الكادميية.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ض فيجي باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

اللواء  اإىل فخامة  تهنئة  برقية  الدولة »حفظه اهلل«  رئي�ش  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بعث �ساحب 
جيوجي كونو�سي كونروته رئي�ش جمهورية جزر فيجي وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ش اللواء جيوجي كونو�سي كونروته.
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امل�شت�شفي�ت احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�ش�رقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجم�ن 
عجمان ميدكال كومبلك�ش     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�ش       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفي�ت اخل��شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�ش         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�ش�رقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�ش     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�شيدلي�ت تعمل حتى اأوق�ت مت�أخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

عجم�ن
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية المارات                    7474900
�سيدلية الأم                           7429006

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

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�ش�رقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�ش  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املط�فى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

الهالل الأحمر الإماراتي يبحث اإمكانية تنفيذ عدد من امل�صاريع الإن�صانية يف ال�صنغال
•• ابوظبي-وام:

بحثت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وال�سفارة ال�سنغالية لدى الدولة، 
اإمكانية م�ساهمة الهالل الأحمر يف تنفيذ عدد من امل�ساريع الإن�سانية 
ال�سنغالية وهيئات وموؤ�س�سات  املدن  التي حتتاجها  والتنموية احليوية 

العمل الإن�ساين واخلريي يف ال�سنغال.
واع�����رب ���س��ع��ادة ف��ه��د ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن ���س��ل��ط��ان ن��ائ��ب الأم�����ني العام 
لقائه  خ��الل  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  بهيئة  ال��دول��ي��ة  للم�ساعدات 
مبقر الهيئة يف اأبو ظبي �سعادة اإبراهيم �سوري �سيال �سفري جمهورية 
ال�سنغال لدى الدولة عن ترحيب الهيئة بال�سراكة الإن�سانية واخلريية 
والهيئات  وامل��ن��ظ��م��ات  املوؤ�س�سات  وك��اف��ة  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ب��ني  القائمة 

والإغاثية  الإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي  جم��ال  يف  العاملة  ال�سنغالية 
اإىل دعم وكفالة عدد من  بالإ�سافة  ال�سعيفة واملحتاجة  الفئات  لكافة 
على  الإن�سانية  الأحمر  الهالل  م�ساعدات  ان  واك��د  بال�سنغال.  الأي��ت��ام 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  �سمن  تاأتي  وال��دويل  املحلي  امل�ستويني 
بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ش هيئة الهالل 
ال��دول يف جميع  الإن�ساين لكافة  العون  الإم��ارات��ي وتقدمي يد  الأحمر 
اأنحاء العامل وذلك حتقيقا لأهداف الهالل الأحمر الإماراتي ور�سالته 

املتمثلة يف ح�سد القوة مل�ساعدة ال�سعفاء واملحتاجني اأينما كانوا .
واأكد �سعادة فهد عبد الرحمن بن �سلطان خالل اللقاء اأن الهالل الأحمر 
واملح�سنني  ال��داع��م��ني  م��ع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  تعزيز  على  يعمل 
بالدولة وكافة الهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة، لي�سل عطاوؤه 

الإن�ساين وم�ساعداته اخلريية والإغاثية املتنوعة اإىل العديد من الدول 
اأو  الأفريقية والآ�سيوية والأوروبية مبا�سرة عرب وفود الهالل الأحمر 
مكاتب الهيئة املنت�سرة يف الكثري من الدول اأو عرب املوؤ�س�سات واجلمعيات 

اخلريية �سريك الهالل الأحمر يف العمل الإن�ساين يف تلك الدول.
وتقديره  �سكره  عن  بالدولة  ال�سنغايل  ال�سفري  �سعادة  عرب  جانبه  من 
للهيئة معربا عن رغبته بالتعرف عن قرب على اأن�سطة الهيئة الإن�سانية 
جمهورية  م��دن  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  متنوعة  م�ساعدات  من  تقدمه  وم��ا 
مل�ساعدة  الهيئة  تتبعها  التي  الإن�����س��اين  العمل  باآلية  م�سيدا  ال�سنغال 

احلالت الإن�سانية ال�سعيفة علي امل�ستويني املحلي والدويل.
الإن�سانية  م�����س��اع��دات��ه��ا  ت��ق��دمي  يف  ���س��رع��ت  الهيئة  اإن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
وتنفيذ م�ساريعها الإن�سائية والتنموية املتنوعة يف ال�سنغال عرب �سفارة 

وبع�ش اجلمعيات اخلريية حيث  داك��ار  ال�سنغالية  العا�سمة  الدولة يف 
األفا  و618  مليونا   39 م�ساعدات  من  الهيئة  قدمته  ما  اإجمايل  بلغ 
و884 درهما، وت�سمل تلك امل�ساعدات مكرمة رئي�ش الدولة من التمور 
�سهري  خالل  املو�سمية  وامل�ساريع  املتنوعة  الإن�سانية  الإغاثات  وتنفيذ 
رم�سان الكرمي وعيد الأ�سحى املبارك وكفالة الأيتام وك�سوة الأطفال 
ا�سافة اىل تنفيذ امل�ساريع الإن�سائية والتنموية املختلفة كبناء العيادات 
الطبية واملدار�ش وم�ساريع املياه بالإ�سافة للم�ساعدات املقطوعة لالأ�سر 
الفقرية. ح�سر اللقاء م�ست�سار �سوؤون امل�ساعدات الدولية ومدراء اإدارة 
امل�ساريع الدولية واإدارة الإغاثة والتاأهب للكوارث واإدارة �سوؤون الأيتام 
الدولية  امل�ساعدات  بقطاع  الدولية  العالقات  وم�ست�سار  وامل�ساعدات 

بالهيئة.

الهالل الأحمر الإماراتي يوا�صل توزيع امل�صاعدات على اأهايل مديرية عتق ب�صبوة

افتتاح معر�ض ل�صور مبادرة حممد بن زايد ل�صتئ�صال مر�ض �صلل الأطفال يف اإ�صالم اآباد

•• �شبوة-وام:

ب���������داأت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل الأح����م����ر 
م�ساعداتها  ت���وزي���ع  الإم�����ارات�����ي 
الغذائية يف قرى ومناطق واأرياف 
م���دي���ري���ة ع���ت���ق وذل�������ك يف اإط������ار 
جهودها الإن�سانية والإغاثية التي 
الأ�سعدة  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ت��ب��ذل��ه��ا 
اليمن  يف  الأ������س�����ق�����اء  مل�������س���اع���دة 
والتخفيف من معاناتهم وحت�سني 

ظروفهم املعي�سية.
وقام فريق الهيئة بتوزيع الفي �سلة 
غذائية متنوعة على الأ�سر املعوزة 
املحدود  ال��دخ��ل  وذوي  واملحتاجة 
وذلك  امل�ستهدفة  املناطق  تلك  فى 
الغذائي  العوز  م�ستوى  من  للحد 

وتوفري العي�ش الكرمي لالأهايل.
املهريي رئي�ش  �سيف  واأك��د حممد 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ف��ري��ق 
الأحمر  الهالل  ب�سبوة �سعي هيئة 
لتح�سني  الهيئة  �سعي  الإم��ارات��ي 
وتوفري  لل�سكان  املعي�سية  احل��ي��اة 
م�ساعدات  م��ن  املرحلة  متطلبات 
وم�سروعات  واإغ���اث���ي���ة  اإن�����س��ان��ي��ة 
تو�سيع  على  ..وح��ر���س��ه��ا  تنموية 
عمليات توزيع امل�ساعدات الإغاثية 
يف �سبوة لتغطية احلالت امل�ستحقة 

•• اإ�شالم اآباد-وام: 

اأدهانوم  تيدرو�ش  الدكتور  افتتح 
مدير عام منظمة ال�سحة العاملية 
معر�ش ال�سور اخلا�ش باإجنازات 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  م���ب���ادرة 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ل�ستئ�سال  امل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
العامل  يف  الأط���ف���ال  �سلل  م��ر���ش 
انعقاد  بالتزامن مع  يقام  وال��ذي 
الإقليمية  للجنة   64 ال���  ال���دورة 
ل�سرق  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  ملنظمة 
املتو�سط يف العا�سمة الباك�ستانية 

اإ�سالم اآباد.
ابراهيم  عبيد  حمد  �سعادة  وقدم 
�سامل الزعابي �سفري الدولة لدى 
الإ�سالمية  باك�ستان  ج��م��ه��وري��ة 
الغفلي  خليفة  ع��ب��داهلل  و���س��ع��ادة 
مل�ساعدة  الإماراتي  امل�سروع  مدير 
مف�سال  ����س���رح���ا   .. ب���اك�������س���ت���ان 
الإن�سانية  امل��ب��ادرة  اإجن����ازات  ع��ن 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان والنتائج الإيجابية 
ال�ستثنائية التي حققتها يف احلد 
الأطفال  �سلل  مر�ش  انت�سار  من 
يف باك�ستان ودعم اجلهود العاملية 

للق�ساء عليه.
ي���اأت���ي ت��ن��ظ��ي��م امل��ع��ر���ش - ال���ذي 
وا�ستمرت  غ���دا  اأع��م��ال��ه  ت��خ��ت��ت��م 
التعريف  ب���ه���دف   - اأي�����ام  اأرب���ع���ة 
الإمارات  لدولة  باجلهود اخلرية 
العربية املتحدة لتحقيق التنمية 
واملبادرات  ال��ع��امل  يف  امل�����س��ت��دام��ة 
�ساحب  يقدمها  التي  الإن�سانية 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
�سعوب  �سحة  حلماية  نهيان  اآل 
العامل وبخا�سة فئة الأطفال من 
الأمرا�ش والأوبئة ووقايتهم من 
حياتهم  على  ال�سلبية  تداعياتها 
خماوف  ع��ن  بعيدا  وم�ستقبلهم 

الإعاقة والعجز .
وي���������ق���������ام م������ع������ر�������ش ال�����������س�����ور 
ال���ف���وت���وغ���راف���ي���ة ب���ال���ت���زام���ن مع 
الإقليمية  للجنة   64 ال���  ال���دورة 
ال��ع��امل��ي��ة التي  ال�����س��ح��ة  مل��ن��ظ��م��ة 

لها.
وب�سكل  جت��اوب��ت  الهيئة  اأن  وق���ال 
اأطلقتها  التي  النداءات  مع  عاجل 
ال�سلطات املحلية مبركز حمافظة 
�سبوة وعا�سمتها الإدارية مديرية 
الإن�ساين  التدخل  ب�����س��رورة  عتق 
من  للتخفيف  املديرية  اأري���اف  يف 
املعوزة  الأ���س��ر  واحتياجات  معاناة 
واملحتاجة وذوي الدخل املحدود.. 
املحلية  ال�سلطة  ب��ت��ع��اون  م�سيدا 

وذراعها  الإم�����ارات  دول���ة  واإ���س��ه��ام 
الإن�ساين يف اليمن الهالل الأحمر 
الماراتي املتميز يف تقدمي الدعم 
والإن�سانية  الغذائية  وامل�ساعدات 
باملحافظة  وامل��ح��ت��اج��ني  ل��ل��ف��ق��راء 
وج���ه اخل�سو�ش  ع��ل��ى  وامل��دي��ري��ة 
ومبا تقدمه هيئة الهالل الأحمر 
دع���وم���ات نوعية  م���ن  الإم�����ارات�����ي 
اليمني  ل�سعبنا  واإن�سانية  اإغاثية 
يف ك��اف��ة امل��ح��اف��ظ��ات.. م��ع��ربا عن 

الإداري������������ة مب��خ��ت��ل��ف م���دي���ري���ات 
فريق  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإىل  املحافظة 
ال�����ه�����الل الأح������م������ر الإم�������ارات�������ي 
لهم  املالئمة  العمل  بيئة  وتوفري 
وفريق  ال��ه��الل  لهيئة  يكفل  مب��ا 
النتائج  حتقيق  باملحافظة  عملها 
من  واملن�سودة  املطلوبة  الإيجابية 

عملهم الإن�ساين النبيل.
مديرية  اأه���ايل  ع��رب  جانبهم  م��ن 
وتقديرهم  ����س���ك���ره���م  ع����ن  ع���ت���ق 

ال�سعوبات  ت��ذل��ي��ل  يف  ودوره�������م 
ال��ه��الل الأحمر  ف��ري��ق عمل  اأم���ام 
مبختلف  ال����ع����ام����ل  الإم��������ارات��������ي 
امل������دي������ري������ات ل���ت���ن���ف���ي���ذ م���ه���ام���ه 
الإن�����س��ان��ي��ة والإغ��اث��ي��ة امل��ن��اط��ة به 
الأ�سر  الآف  منها  ت�ستفيد  وال��ت��ي 
ق��رى ومناطق  و�سكان  اأه���ايل  م��ن 
وم��دي��ري��ات حم��اف��ظ��ة ���س��ب��وة. من 
�سبوة  حمافظة  وكيل  اأ�ساد  جانبه 
بعطاء  عبداحلبيب  �سالح  اأح��م��د 

ب��امل��واق��ف الخوية  ب��ال��غ الع���ت���زاز 
ال�����س��ادق��ة ل��دول��ة الإم������ارات جتاه 
نبل  جت�سد  والتي  اليمني  ال�سعب 
واأ�سالة وعمق الروابط التاريخية 
وال�سعبني  البلدين  ب��ني  املتميزة 

ال�سقيقني.
الإدارات  كافة  ووجه عبد احلبيب 
اخلدمية  وامل����راف����ق  وامل��وؤ���س�����س��ات 
الر�سمية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  وال��ف��ن��ي��ة 
للوحدات  ال���ت���اب���ع���ة  وال�����س��ع��ب��ي��ة 

و�سعبا  ق���ي���ادة  الإم���������ارات  ل���دول���ة 
ال��ك��ب��ري واللفتة  ال��ع��ون  ع��ل��ى ه���ذا 
هذه  ان  م���وؤك���دي���ن  الإن�������س���ان���ي���ة.. 
التخفيف  يف  اأ���س��ه��م��ت  امل�����س��اع��دات 
م��ن م��ع��ان��اة الكثري م��ن الأ���س��ر يف 
ال�سعبة  املعي�سية  ال���ظ���روف  ظ��ل 
نظرا لرتدي الأو�ساع القت�سادية 
وانعدام فر�ش العمل وقلة م�سادر 
اأرباب  الدخل لدى عدد كبري من 

الأ�سر يف عموم املحافظة.

اآباد حيث يناق�ش  اإ�سالم  تعقد يف 
وزراء ال�سحة وممثلوهم اأولويات 
لبلدان  ال��ه��ام��ة  ال��ع��ام��ة  ال�سحة 
من  بح�سوراأكر  وذل��ك  الإقليم 
ال�سحة  وخرباء  قادة  من   250
ال����ع����ام����ة ب���ي���ن���ه���م مم���ث���ل���ون عن 
والإقليمية  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات 
والدولية واأمانة منظمة ال�سحة 
من  موظفني  ت�سم  التي  العاملية 
الإقليمي  واملكتب  الرئي�سي  املقر 

ل�سرق املتو�سط.
ال�سمو  ���س��اح��ب  م���ب���ادرة  وت��ع��ت��رب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 
الأطفال  �سلل  مر�ش  ل�ستئ�سال 
لها  خ�س�ش  وال��ت��ي   - ال��ع��امل  يف 
���س��م��وه م�����س��اه��م��ة م��ال��ي��ة مببلغ 
اأمريكي  دولر  م��ل��ي��ون   167
الإن�سانية  امل����ب����ادرات  اإح������دى   -
ال���ن���اج���ح���ة وامل����ت����م����ي����زة يف دع���م 
اجلهود العاملية ل�ستئ�سال املر�ش 
به  الإ�سابة  ح��الت  والتقليل من 
بن�سبة كبرية يف الدول امل�ستهدف 
باك�ستان  باملبادرة وهي جمهورية 
الإ�سالمية وجمهورية اأفغان�ستان 
ال�سمو  الإ�سالمية. وكان �ساحب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 
ق��د ق���ال اإن اإن���ق���اذ الأط���ف���ال من 
هو  منها  الوقاية  ميكن  اأم��را���ش 

والأداء  العمل  حجم  ع��ن  معربة 
الإن���������س����اين ال������ذي ت���ق���دم���ه فرق 
الأطفال  اإىل  للو�سول  التطعيم 
ال�سعبة  امل���ن���اط���ق  يف  الأب�����ري�����اء 
واخلطرة يف ظل تهديدات اأمنية 
خطرية ومعا�سل ميدانية كبرية 

ومتعددة يتعر�سون لها .
ك���م���ا ي������ربز امل����ع����ر�����ش ال���رع���اي���ة 
ق��دم��ه��ا �ساحب  ال���ت���ي  ال��ك��رمي��ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
ف���رق  يف  ل���ل���ع���ام���ل���ني  ن���ه���ي���ان  اآل 
تقدير  خ������الل  م�����ن  ال���ت���ط���ع���ي���م 
جائزة  ب�����  وت���ك���رمي���ه���م  ج���ه���ده���م 
الأطفال  �سلل  ا�ستئ�سال  اأب��ط��ال 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  تهدف  التي 
للق�ساء  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  ع��ل��ى 
رغم  الأط��ف��ال  �سلل  م��ر���ش  على 
الظروف ال�سعبة واخلطرية التي 
تواجه اأع�ساء فرق التطعيم ممن 
كر�سوا حياتهم ملكافحة الأمرا�ش 
التي تهدد حياة النا�ش يف البلدان 

املت�سررة .
لإبراز  ق�سما  امل��ع��ر���ش  وخ�س�ش 
ال�����س��ح��ي��ة التي  امل�����س��اري��ع  ����س���ور 
نفذتها دولة الإمارات يف باك�ستان 
ال�سمو  �����س����اح����ب  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
لتعزيز وتطوير الرعاية ال�سحة 

ال�����س��ن��وات الأرب�����ع امل��ا���س��ي��ة حيث 
����س���اه���م ال���ن���ج���اح ال���ك���ب���ري ال����ذي 
ن�سبة  بانخفا�ش  امل��ب��ادرة  حققته 
�سلل  بفريو�ش  امل�سابني  واأع����داد 
 306 م��ن  باك�ستان  يف  الأط��ف��ال 
عام  خ���الل  ت�سجيلها  مت  ح���الت 
حالت  خم�ش  ع��دد  اإىل   2014

فقط مت ت�سجيلها عام 2017 .
الإماراتي  امل�����س��روع  م��دي��ر  واأك����د 
التي  ال�سور  اأن  باك�ستان  مل�ساعدة 
امل���ع���ر����ش مت���ث���ل جهدا  ي�����س��م��ه��ا 
واإدارة  تخطيط  م��راح��ل  لتوثيق 
الإم��ارات للتطعيم  وتنفيذ حملة 
امليداين  ال��ع��م��ل  م�����س��ت��وى  وت��ب��ني 
التطعيم  ف����رق  ب���ه  ت���ق���وم  ال�����ذي 
ملواجهة  احل��م��ل��ة  ل��ه��ذه  ال��ت��اب��ع��ة 
 66 يف  امل���ي���دان���ي���ة  ال���ت���ح���دي���ات 
اأهمية  ذات  باك�ستانية  منطقة 
عالية يف اجلهود العاملية للق�ساء 
ع��ل��ى �سلل الأط���ف���ال وت��ع��ت��رب من 
اأكر املناطق �سعوبة وخطورة يف 
والت�ساري�سية  الأمنية  اجلوانب 
الفرق  ه����ذه  ف��ي��ه��ا  ت��ع��م��ل  ح��ي��ث 
�سهريا للو�سول اإىل 12 مليونا و 
622 األفا و 44 طفال م�ستهدفا 
التطعيم  ج���رع���ات  واإع���ط���ائ���ه���م 
املقررة لها . واأو�سح �سعادة الغفلي 
للتطعيم  الإم���������ارات  ح��م��ل��ة  اأن 

عمل اإن�ساين عظيم ل يتحقق اإل 
بتكاتف وتعاون اجلميع .. م�سريا 
وتوجيهات  بقيادة  اأن��ه  اإىل  �سموه 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
 - ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د 
حفظه اهلل - ف��اإن دول��ة الإمارات 
دائما  ت�����س��ع��ى  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
هذه  حلل  عاملية  �سراكات  لإقامة 

الق�سايا الدولية املهمة .
اإطار  يف  �سموه  م�ساهمات  وت��اأت��ي 
النهج الإن�ساين لدولة الإمارات يف 
واملوؤ�س�سات  املنظمات  مع  التعاون 
الدولية املعنية بتوفري اخلدمات 
للمجتمعات  وال�سحية  الإن�سانية 
وتقدمي  امل���ح���ت���اج���ة  وال�������س���ع���وب 

امل�ساعدات لهم.
مبادرة  ���س��ور  م��ع��ر���ش  وي�����س��ل��ط 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �ساحب 
اآل نهيان ل�ستئ�سال مر�ش  زايد 
مبادرة  ال��ع��امل  يف  الأط��ف��ال  �سلل 
اخل������ري - وال���������ذي ي�������س���م اأك�����ر 
فوتوغرافية  ���س��ورة   300 م��ن 
الهائلة  اجل��ه��ود  ع��ل��ى  ال�����س��وء   -
العاملون  يبذلها  التي  والكبرية 
وتنفيذ  ت���خ���ط���ي���ط  جم�������ال  يف 
خمتلف  يف  ال��ت��ط��ع��ي��م  ح���م���الت 
باك�ستان  يف  وامل��ن��اط��ق  الأق��ال��ي��م 
فوتوغرافية  و����س���ور  ب��ل��ق��ط��ات 

اأبناء  م���ن  والأف��������راد  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
وبخا�سة  ال��ب��اك�����س��ت��اين  ال�����س��ع��ب 
والفقرية  ال���ن���ائ���ي���ة  امل���ن���اط���ق  يف 
ثمانية  ع��دد  تنفيذ  �سملت  والتي 
وبتكلفة  ال�سحية  امل�����س��اري��ع  م��ن 
 888 و  م��ل��ي��ون��ا   125 ق���دره���ا 
األف دولر اأمريكي حيث مت اإن�ساء 
ثمانية  ع����دد  و���س��ي��ان��ة  وجت��ه��ي��ز 
وفق  وال��ع��ي��ادات  امل�ست�سفيات  م��ن 
احلديثة  العاملية  املعايري  اأح��دث 
وموؤهلة  ���س��ري��ر   1300 ب�����س��ع��ة 
ثالثة  ح���وايل  وع���الج  ل�ستقبال 

ماليني مري�ش �سنويا .
خليفة  ع����ب����داهلل  ����س���ع���ادة  وق������ال 
اإن تنظيم املعر�ش يهدف  الغفلي 
اإىل اإبراز اإجنازات مبادرة �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
مر�ش  ل���س��ت��ئ�����س��ال  ن���ه���ي���ان  اآل 
والتي  ال��ع��امل  يف  الأط���ف���ال  �سلل 
ا�ستطاعت خالل ال�سنوات املا�سية 
حتقيق نتائج اإيجابية وموؤثرة يف 
جناح خطة اأهداف منظمة الأمم 
بالق�ساء  ال��ع��امل  ودول  امل��ت��ح��دة 
نهائيا على وباء �سلل الأطفال يف 

امل�ستقبل القريب.
واأ����س���ار اإىل اأن����ه ك���ان ل��ه��ا ال���دور 
انت�سار  على  ال�سيطرة  يف  الفعال 
خالل  باك�ستان  يف  الأطفال  �سلل 

وحتى   2014 ع��ام  منذ  جنحت 
اإعطاء  م���ن   2016 ع���ام  ن��ه��اي��ة 
األفا   180 و  مليونا   158 ع��دد 
840 جرعة تطعيم لالأطفال  و 
الباك�ستانيني الذين تقل اأعمارهم 
مر�ش  �سد  �سنوات  اخلم�ش  ع��ن 
خالل  وا�ستطاعت  الأطفال  �سلل 
نتائج  حت��ق��ي��ق  م��ن   2017 ع���ام 
الإع����الن  �سيتم  ك��ب��رية  اي��ج��اب��ي��ة 

عنها خالل املرحلة املقبلة.
ح�����س��ر ح��ف��ل اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���ش .. 
ال���دك���ت���ور حم��م��ود ف��ك��ري مدير 
لإقليم  العاملية  ال�سحة  منظمة 
�سرق املتو�سط و�سارة اأف�سل تارار 
وزيرة الدولة للخدمات ال�سحية 
يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية 
يف  امل�سارك  الدولة  وف��د  واأع�ساء 
الإقليمية  للجنة   64 ال���  ال���دورة 
ل�سرق  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  ملنظمة 
ح�سني  الدكتور  برئا�سة  املتو�سط 
الوكيل  ال����رن����د  ال���رح���م���ن  ع���ب���د 
والعيادات  املراكز  لقطاع  امل�ساعد 
ال�سحية يف وزارة ال�سحة ووقاية 
املنظمات  ممثلي  بجانب  املجتمع 
التابعة لالأمم املتحدة واملنظمات 
الدولية  والإن�����س��ان��ي��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
وخ�����رباء ال�����س��ح��ة امل�����س��ارك��ني يف 

الدورة الإقليمية.
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اأخبـار الإمـارات
حامد بن زايد يرتاأ�ض اجتماع اللجنة التنفيذية ملجل�ض 

اأمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
•• اأبوظبي-وام: 

تراأ�ش اأم�ش الول �سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
اأمناء جامعة خليفة  اأبوظبي رئي�ش جمل�ش  ديوان ويل عهد 
مبنطقة  ال��ب��رتويل  امل��ع��ه��د  مبنى  يف  والتكنولوجيا  للعلوم 
�سا�ش النخل الجتماع الثاين للجنة التنفيذية ملجل�ش اأمناء 

اجلامعة.
املعايل  اأ���س��ح��اب  الأم���ن���اء  جمل�ش  اأع�����س��اء  الج��ت��م��اع  ح�سر 

الرتبية  وزير  اإبراهيم احلمادي  بن  وال�سعادة معايل ح�سني 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزير  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  وم��ع��ايل  والتعليم 
ال�سمري  ع��ب��داهلل  وحميد  الكتبي  قنا�ش  را���س��د  وعلي  دول��ة 
وعبدالع�زيز  الكندي  وع�بداملنعم  العبدويل  اهلل  عبد  و�سالح 
اإىل  بالإ�سافة  احلو�سني  خليفة  ن��وال  وال��دك��ت��ورة  الهاجري 
لر�سن  ت���ود  ال��دك��ت��ور  وه���م  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  جمل�ش  اأع�����س��اء 
احلمادي  �سلطان  ع��ارف  والدكتور  بالوكالة  اجلامعة  رئي�ش 
مدير اجلامعة ونائب الرئي�ش التنفيذي بالوكالة والدكتور 

والدكتور  بالوكالة  لالأبحاث  الرئي�ش  نائب  غريفيثز  �ستيف 
الأكادميية  لل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�ش  نائب  املن�سوري  علي 

بالوكالة.
مناق�سة  ب����ني  م����ا  ت���ن���وع���ت  م���وا����س���ي���ع  الج���ت���م���اع  ت����ن����اول  و 
وال�سرتاتيجية  والأه���داف  وال��روؤي��ة  اجلامعة  ا�سرتاتيجية 
البحثية والطالع على تقارير اللجان اخلا�سة ومنها جلنة 
ق�سايا  ومناق�سة  الب�سرية  امل��وارد  وجلنة  واملخاطر  التدقيق 
متعلقة باملوارد الب�سرية وال�سوؤون املالية واملرافق والعمليات.

القوات امل�صلحة توا�صل ا�صتعداداتها لإطالق ح�صن الحتاد 2 بال�صارقة
•• اأبوظبي-وام:

امل�سلحة  ال�������ق�������وات  ت�����وا������س�����ل 
الإماراتية جهودها وا�ستعداداتها 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ال��ن�����س��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
العر�ش الع�سكري ح�سن الحتاد 
2 واملقرر انطالقه يف الثالث من 
نوفمرب املقبل يف اإمارة ال�سارقة.

وين�سجم هذا احلدث الكبري مع 
اإطار  يف  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة 
اإظهار الدور الهام الذي تقوم به 
القوات امل�سلحة البا�سلة يف حفظ 
اأمن الوطن واملواطن وكل مقيم 

على اأر�ش الإمارات.
ويربز العر�ش الع�سكري للقوات 
القدرات  الحت��اد  امل�سلحة ح�سن 
القوات  بها  تتمتع  التي  الفائقة 
امل�����س��ل��ح��ة ع��ل��ى الأ����س���ع���دة كافة 
حيث كانت ول تزال ت�سكل الدرع 
الوطنية  املكت�سبات  يحمي  ال��ذي 
وي�����س��ون امل�����س��رية الحت���ادي���ة يف 
والتهديدات  التحديات  مواجهة 

التي متوج بها املنطقة.
ويعك�ش هذا العر�ش الع�سكري ما 
تتمتع به القوات امل�سلحة البا�سلة 
م��ن ح�����ش وط��ن��ي وم���ا تلعبه من 
التالحم  ت��ع��زي��ز  يف  ح��ي��وي  دور 
اإىل  والنتماء  الوطنية  والهوية 
الطيبة يف مواجهة  الأر���ش  هذه 
ال��ت��ح��دي��ات وت��ع��زي��ز ق��وة الحتاد 
املهام  خمتلف  يف  ذل��ك  وجت�سيد 
�ستى  يف  بها  تناط  التي  والأدوار 

اأنحاء العامل.
الأداء  م���ن  ذل����ك  ع��ل��ى  اأدل  ول 
امل�������س���رف ل���ق���وات���ن���ا امل�����س��ل��ح��ة يف 
خمتلف املهام الإن�سانية والإغاثية 
والقتالية وات�سامه بقدر عال من 
الحرتاف واملهنية وترجمة قيم 

الحتاد واقعا ملمو�ش.
للعر�ش  املنظمة  اللجنة  واأك���دت 
الحت����اد  ح�����س��ن  اأن  ال��ع�����س��ك��ري 

والركائز التي تاأ�س�ش عليها احتاد 
دولة الإمارات.

ن�سخته  يف  ال���ع���ر����ش  وي�����س��ت��م��ل 
الثانية على العديد من الفعاليات 
�سمنها  ياأتي من  والتي  واملحاور 
امل�سرتكة  الع�سكرية  التدريبات 
ملختلف ت�سكيالت القوات امل�سلحة 
التكامل  اإب��راز  بهدف  الإماراتية 

والن�سجام فيما بينهم .
العر�ش  ف��ع��ال��ي��ات  تت�سمن  ك��م��ا 
ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات م��ي��دان��ي��ة مثل 
املداهمات احلية حيث تعك�ش هذه 
الفعاليات �سورة واقعية للقدرات 
لقواتنا  ال��ق��ت��ال��ي��ة  والإم��ك��ان��ي��ات 
معا�سل  مع  التعامل  يف  امل�سلحة 
مع  بالتن�سيق  ال��داخ��ل��ي  الأم����ن 

اجلهات الأمنية الأخرى.
ح�سن  الع�سكري  العر�ش  وينفذ 
رئي�سة  وح����������دات   2 الحت����������اد 
والبحرية  ال���ربي���ة  ال���ق���وات  م���ن 
واجل������وي������ة وح�����ر������ش ال���رئ���ا����س���ة 
لإظهار القوة الع�سكرية ال�ساربة 
ال��ق��ي��ام مبهام  ع��ل��ى  ال���ق���درة  ذات 
وكفاءة  مبرونة  ال�سريع  التدخل 
ال�����ق�����درة على  ع���ال���ي���ة وك����ذل����ك 
العمليات  وا�سع من  تنفيذ نطاق 
ل��ل��دف��اع ع��ن الوطن  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

وحماية اأمنه.
وت���وج���ه ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة دعوة 
اجلمهور  اإىل  وم��ف��ت��وح��ة  ع��ام��ة 
لالن�سمام اإىل العر�ش الع�سكري 
القوات  اأب���ن���اء  اأب��ن��ائ��ه��م  مل�����س��ارك��ة 
امل�����س��ل��ح��ة م�����س��اع��ر ال��ف��خ��ر وروح 
الوقت  ويف  والع����ت����زاز  ال���وح���دة 
ذات����ه ل��ن��وؤك��د اأن دول����ة الإم�����ارات 
وب��ال��رغ��م م��ن ام��ت��الك��ه��ا جلي�ش 
با�سل مقدام له قدرات ردع هائلة 
والتعاون  واملحبة  ال�سالم  اأن  اإل 
�ستبقى القيم واملبادئ التي حتكم 
ه���ذا ال��وط��ن وت��وج��ه دف��ت��ه نحو 

�سالم العامل وا�ستقراره .

الوعي  ي��ع��زز  الثانية  ن�سخته  يف 
لقواتنا  القتالية  العقيدة  ح��ول 
رمزا  ت�������مثل  ك������ونها  امل�������سلحة 
والإن�سانية  واملب������ادئ  للق�������يم 
للدفاع عن احلق وتر�سيخ الأمن 
وحفظ  وال�������سالم  وال�ستق�������رار 
ال������عدل  وحتق�������يق  احلق�������وق 
ورف������ع ال���ظ���ل���م وع������ون الأ����س���ق���اء 

م�����س��رف��ا ل��ل��ب��ط��ول��ة ح��ي��ث��م��ا حلو 
وذلك كله نتاج �سنوات طويلة من 
وال�ستثمار  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��ت��دري��ب 
وتطوير  ال��ب�����س��ري  ال��ع��ن�����س��ر  يف 
والتدريبية  القتالية  مهاراتهم 
فخر  مبعث  بوا�سلنا  اأ�سبح  حتى 
الغايل  ل��وط��ن��ن��ا  و���س��ن��د ح��ق��ي��ق��ي 

و�سعوبنا اخلليجية والعربية.

واأن  الفتية  دولتنا  اإىل  والنتماء 
الروؤية ال�سديدة للقيادة احلكيمة 
التي اأولت م�ساألة الرتقاء بقدرات 
قواتنا امل�سلحة اهتماما ا�ستثنائيا 
�ساهمت يف بناء �سياج قوي يحمي 
الأمن  وي��ع��زز  التنموية  امل�����س��رية 
تتوا�سل  اأن  اإل  واأبت  وال�ستقرار 
امل�سلحة  ال��ق��وات  تطوير  خطط 

وت�����ق�����دمي امل���������س����اع����دة وال����دع����م 
م��ن يحتاجه من  لكل  الإن�����س��اين 
وجن�ش  ل�����ون  ب����ني  ت���ف���رق���ة  دون 

وعرق.
ل  اأن��ه  املنظمة  اللجنة  واأ���س��اف��ت 
بد للقا�سي والداين اأن يعوا دور 
اأبطالنا البوا�سل الذين ي�سطرون 
منوذجا  ويقدمون  املالحم  اأروع 

يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  دور  اأن  ك��م��ا 
نوعية  ع�سكرية  ق����درات  اإظ���ه���ار 
التنمية  م�����س��رية  ي��دع��م  مم��ي��زة 
حيث  الإم��ارات  لدولة  امل�ستدامة 
يثبت اأبطالنا البوا�سل اأنهم دائما 
قادرون على حتقيق ما يناط بهم 
الأمثلة  اأروع  �ساربني  مهام  من 
يف ال���ف���داء وال��ت�����س��ح��ي��ة وال����ولء 

وحت���دي���ث���ه���ا وت����اأه����ي����ل ك����وادره����ا 
خمتلف  يف  امل���واط���ن���ة  ال��ب�����س��ري��ة 
الع�سكري  ال���ت���ع���ل���ي���م  جم�������الت 
والتاأهيل  وال���ت���دري���ب  احل���دي���ث 
املتطور والت�سليح وباأرقى املعايري 
نف�سها  ر���س��خ��ت  ح��ت��ى  ال��ع��امل��ي��ة 
وباتت  الوطني  لل�سموخ  عنوانا 
حامية للمبادئ والثوابت والقيم 

قائد القوات البحرية ي�صتقبل م�صوؤول ع�صكريا امريكيا

الحتاد الن�صائي العام يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية بيت اخلري

•• اأبوظبي -وام:

ا�ستقبل اللواء الركن بحري طيار ال�سيخ �سعيد بن حمدان 
بن حممد اآل نهيان قائد القوات البحرية ام�ش مبكتبة يف 
اكويلينو  �سي  جون  بحري  الفريق  البحرية  القوات  قيادة 

قائد القوات البحرية املركزية المريكية الذي يزور البالد 
حاليا. ومت خالل اللقاء - الذي ح�سره عدد من كبار �سباط 
القوات البحرية والوفد املرافق لل�سيف - ا�ستعرا�ش اأوجه 
التعاون ومناق�سة عدد من املوا�سيع الع�سكرية ذات الهتمام 

امل�سرتك ل�سيما التي تتعلق باجلوانب البحرية.

•• ابوظبي- وام:

وق���ع الحت����اد ال��ن�����س��ائ��ي ال��ع��ام م��ع جمعية ب��ي��ت اخلري 
بني  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ب��ه��دف  تفاهم  م��ذك��رة 

الطرفني يف كافة املجالت.
وق��ال��ت ���س��ع��ادة ن����ورة ال�����س��وي��دي م��دي��رة الحت����اد التي 
�سمو  توجيهات  ان  الحت��اد  التفاقية من جانب  وقعت 
الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
الأ�سرية رئي�سة  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام 
اىل  دائما  ت�سعى  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ش 
تو�سيع ال�سراكة مع املوؤ�س�سات املتعددة يف املجتمع بهدف 

دعم املراأة الماراتية يف كل املجالت.
اجلهود  لتوحيد  ي��ه��دف  امل��ذك��رة  توقيع  ان  واو���س��ح��ت 
م��ن اأج����ل الرت���ق���اء ب���امل���راأة الإم���ارات���ي���ة وف�����س��ح املجال 
اأمامها للقيام بدورها كامال يف املجتمع ل �سيما واأنها 
ال�سامل يف  التنمية والتطوير  اأ�سا�سية يف عملية  ركيزة 

الدولة.
على  الن�سائي  الحت���اد  حر�ش  ال�سويدي  ن��ورة  واأك���دت 
تعزيز جمالت التعاون مع جمعية بيت اخلري واقرتاح 
وامل�ساريع  الربامج  من  جمموعة  وتقييم  تنفيذ  اآليات 
الطرفني  م��ن  لكل  العليا  الإدارة  اإىل  تقاريرها  ورف��ع 
واملقرتحات  التو�سيات  تقدمي  على  العمل  جانب  اإىل 

الالزمة لتحقيق اأهداف هذه املذكرة.
وذكرت ان مذكرة التفاهم تق�سي باإقامة �سراكة وتعاون 
بني الطرفني لتنفيذ الربامج والأن�سطة امل�سرتكة التي 
قدراتها يف جمال  وتعزيز  امل��راأة  دور  تفعيل  �ساأنها  من 
ال�سغر  امل��ت��ن��اه��ي��ة  امل�����س��اري��ع  وت�سجيع  الع���م���ال  ري����ادة 
وال�سغرية واملتو�سطة ا�سافة اىل توحيد من�سات ال�سر 
الفعلية  امل�����س��ارك��ة  م��ن  متكينها  يف  وامل�ساهمة  املنتجة 
مع  الأ�سرية  املنتجات  وت��روي��ج  القت�سادي  القطاع  يف 

املحافظة على القت�ساد وال�سرة واملجتمع بالنفع.
ا�ساد �سعادة عابدين العو�سي مدير جمعية  من جانبه 
بيت اخلري الذى وقع املذكرة عن اجلمعية بهذه املبادرة، 
معرباً عن �سعادته بالن�سمام اإىل هذه املنظومة م�سيفا 
ان هذه التفاقية تاأتي لتكمل جهود اجلمعية يف تطوير 
برنامج الأ�سر املنتجة، الذي بداأته مبكراً بدعم مبادرات 
التي  الأ�سر  مئات  على  لتعميمه  وت�سعى  الأ�سر،  بع�ش 
يف  وامل�ساهمة  القت�سادية،  اأو�ساعها  حت�سني  يف  ترغب 

الإنتاج الوطني.
اأ�سرة  األ���ف   20 ح���وايل  ت��رع��ى  ان اجلمعية  اىل  ول��ف��ت 
5500 منها تتقا�سى م�ساعدات نقدية ب�سكل �سهري، 
وقد اأبدى البع�ش منها اهتمامه بتاأ�سي�ش م�سروع منتج 
يعود عليه بدخل كاٍف، فيما ت�سعى اجلمعية لدعم هذه 

الأ�سر املنتجة بالتمويل والتاأهيل.

اختتام حوار املحيط الهندي لرابطة الدول املطلة على املحيط يف اأبوظبي
•• ابوظبي-وام: 

فعاليات  الول  اأم�������ش  اخ��ت��ت��م��ت 
ح������وار امل���ح���ي���ط ال���ه���ن���دي ال���راب���ع 
لرابطة الدول املطلة على املحيط 
نظمته  وال�������ذي  اأي��������ورا  ال���ه���ن���دي 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع م���رك���ز الإم�������ارات 
للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية 
اأب��و ظبي، بح�سور وف��ود الدول  يف 
الأع�ساء وال�سركاء ال�سرتاتيجيني 
ل���ل���راب���ط���ة، وم�������س���ارك���ة ن��خ��ب��ة من 
اخل�����رباء وامل��خ��ت�����س��ني ع��ل��ى مدى 
امللتقى  وناق�ش  املا�سيني.  اليومني 
اأهم التحديات والفر�ش يف الدول 
تعزيز  و�سبل  الرابطة  الأع�ساء يف 
ال��ت��ع��اون ب��ي��ن��ه��ا خ��ا���س��ة يف جمال 
الأمن وال�سالمة البحرية والأمن 
املناخي  وال���ت���غ���ري  الل������ك������رتوين، 

والتنمية امل�ستدامة.
بكلمة  احل������وار  ف��ع��ال��ي��ات  وب�������داأت 
اف��ت��ت��اح��ي��ة مل���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأن����ور 
لل�سوؤون  ال���دول���ة  وزي�����ر  ق��رق��ا���ش 
اخل����ارج����ي����ة يف دول�������ة الإم����������ارات 
العربية املتحدة، حيث رحب بوفود 
الأمانة  و���س��ك��ر  الأع�������س���اء  ال�����دول 
ال���ع���ام���ة ع��ل��ى ج���ه���وده���ا ال����دوؤوب����ة 
ك��اف��ة فعاليات  ب��اإجن��اح  وال��ت��زام��ه��ا 

مبينا  الرابطة،  دول  متلكها  التي 
اأن املحيط الهندي ي�سم عددا من 
العامل،  امل��ائ��ي��ة يف  ال���رواب���ط  اأك���رب 
وت�����س��ك��ل ال����دول امل��ط��ل��ة ع��ل��ي��ه ثلث 
ن�سبة  على  وحتتوي  العامل،  �سكان 
النفط  اح���ت���ي���اط���ات  م����ن  ك����ب����رية 
الرابع  احل�����وار  وت���ن���اول  ال��ع��امل��ي��ة. 
ل����دول ال��راب��ط��ة اأي�����ورا ع��ل��ى مدار 
ت�سمنت  ع���م���ل  ج��ل�����س��ات  ي���وم���ني 
الأمن  ه��ي:  رئي�سية  حم��اور  اأربعة 
تعزيز  واآليات  البحرية  وال�سالمة 
ال����ت����ع����اون يف امل���ح���ي���ط ال���ه���ن���دي ، 
والبتكار:  امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ة  و 
الطاقة  لأم��ن  جديدة  تكنولوجيا 
امل�ستدامة ، والتغري املناخي: تكيف 
ال�ساطئية  امل��ج��ت��م��ع��ات  وم����رون����ة 
امل��ط��ل��ة ع��ل��ى امل��ح��ي��ط ال���ه���ن���دي و 
الأمن اللكرتوين لدول الرابطة: 
التنمية  اأج��������ل  م�����ن  ال���������س����راك����ة 
امل�ستدامة. وجدير بالذكر اأن دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة �ستت�سلم 
لرابطة  ال��رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  م��ن�����س��ب 
 2019-2017 ل���ل���دورة  اأي������ورا 
ال�  ال��وزاري  وذلك خالل الجتماع 
17 لرابطة اأيورا واملقرر عقده يف 
اأكتوبر اجلاري،  اإفريقيا يف  جنوب 
و�ستتقلد رئا�سة الرابطة يف الدورة 

التي تليها 2021-2019.

والتزاماتها   ،  2030-2015
وهي   ،2020 ع���ام  ب��ع��د  ال��دول��ي��ة 
تطرق  ك��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة.  يف  الأوىل 
اإىل  قرقا�ش  اأن���ور  الدكتور  معايل 
رئي�سي  كعن�سر  املتجددة  الطاقة 
الدولة وذل��ك من خالل  يف جهود 
الوكالة  وا�ست�سافة  م�سدر  اإن�ساء 
اآيرنا  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
ومن  ال�سم�سية،  الطاقة  ومبادرات 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  جممع  بينها 
اأكرب  ال�سم�سية،  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم 
م�سروع ا�سرتاتيجي لتوليد الطاقة 
املتجددة يف موقع واحد يف العامل. 
واأ�سار معايل الدكتور اأنور قرقا�ش 
اأي�سا اإىل توفري الإمارات ملجموعة 
واملن�سات  امل���ن���اب���ر  م����ن  م��ت��ن��وع��ة 
الدولية لت�سهيل احلوارات العاملية 
حول تغري املناخ والطاقة املتجددة، 
اأبو  اأ�سبوع  فعاليات  الأخ�ش  وعلى 
العاملية  والقمة  لال�ستدامة  ظبي 
ث����م حت�����دث معايل  ل���ل���ح���ك���وم���ات. 
اأهمية  ع��ن  قرقا�ش  اأن���ور  الدكتور 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ك��ام��ل الإق��ل��ي��م��ي حول 
ال�����س��الم��ة ال��ب��ح��ري��ة والأم�������ن يف 
القدرات  وب��ن��اء  ال��ه��ن��دي،  امل��ح��ي��ط 
وت�����ب�����ادل امل����ع����ل����وم����ات وال����ت����ع����اون 
العلوم  جم�������الت  يف  امل���وؤ����س�������س���ي 
اخلا�سة  واملعلومات  والتكنولوجيا 

واأن�سطة الرابطة؛ كما وجه ال�سكر 
ملركز الإمارات للدرا�سات والبحوث 
ا�ست�سافته  ع��ل��ى  الإ����س���رتاجت���ي���ة، 
معايل  وتناول  الهام.  امللتقى  لهذا 
ب��ن حممد قرقا�ش  اأن���ور  ال��دك��ت��ور 
ل��ل�����س��وؤون اخلارجية  ال��دول��ة  وزي���ر 
ت�����واج�����ه دول  ال����ت����ي  ال����ت����ح����دي����ات 
التغيري  ب��ي��ن��ه��ا  وم�����ن  ال����راب����ط����ة، 
من  ن�سهده  ما  اأن  معتربا  املناخي 
حدوث الظواهر والأحوال اجلوية 
املرجانية،  ال�����س��ع��ب  وا���س��م��ح��الل 
وارتفاع �سطح البحر، يفر�ش علينا 
العمل على تكثيف وزي��ادة اجلهود 
واآثار  تداعيات  ملواجهة  والتدابري 

التغري املناخي .
وتطرق معاليه اإىل الدور الريادي 
لدولة الإمارات العربية املتحدة يف 
ات��خ��ذت تدابري  ال�����س��اأن حيث  ه��ذا 
الظاهرة  ه��ذه  مل��واج��ه��ة  ا�ستباقية 
وانعكا�ساتها واآثارها التي ل تخفى 
اخلطة  اإىل  م�������س���رياً  اأح������د،  ع��ل��ى 
امل��ن��اخ��ي والتي  ل��ل��ت��غ��ري  ال��وط��ن��ي��ة 
وتطمح  املا�سي،  يونيو  يف  اأُطلقت 
اإىل دع��م ج��ه��ود ال��دول��ة يف جمال 
ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي ب��ث��الث��ة اأول���ي���ات، 
ميتد  للعمل  زم��ن��ي  ج���دول  �سمن 
حتى عام 2050، وا�سرتاتيجيتها 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة اخل�������س���راء 

بالبيانات ل�سمان ا�ستجابة من�سقة 
وتعاون جماعي بهدف مواجهة هذا 
التهديد، م�سريا اإىل �سرورة تعزيز 
الإقليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ه��ي��اك��ل 
البحري  ب��امل��ج��ال  ال���وع���ي  وزي�����ادة 
معاجلة  يف  م��وؤث��ر  اأ���س��ا���س��ي  كعامل 
على  وامل�ستقبل  احل��ا���س��ر  ق�سايا 
الدكتور  معايل  وختم  ���س��واء.  ح��د 
اأنور قرقا�ش حديثه بالتاأكيد على 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  اإمي���ان 
ب�����اأن راب���ط���ة ال������دول امل��ط��ل��ة على 
دور  ل��ه��ا  �سيكون  ال��ه��ن��دي  امل��ح��ي��ط 
وقال  املنطقة،  م�ستقبل  يف  رئي�ش 
الرابع  احل���وار  ي�ساهم  اأن  ن��اأم��ل   :
يف ت�����س��ك��ي��ل وت���ع���زي���ز امل����ب����ادرات يف 
وتلبية  اجلماعي،  العمل  جم��الت 
والتطلعات  الأه��������داف  وحت��ق��ي��ق 
ال��ط��م��وح��ة ل����دول ال��راب��ط��ة. وفى 
�سعادة  اع���رب  الف��ت��ت��اح��ي��ة  الكلمة 
ب���اج���ريات الأمني  ك��ي يف  ال�����س��ف��ري 
العام للرابطة عن ال�سكر والتقدير 
ا�ست�سافتها  على  الإم���ارات  لدولة 
تعزيز  يف  وجل��ه��وده��ا  امللتقى  ه���ذا 
ال���ت���ع���اون الإق��ل��ي��م��ي ���س��م��ن اأي����ورا 
، م�����س��ي��دا ب��ال��ت��زام دول���ة الإم�����ارات 
الأمن  حتقيق  يف  رئي�سي  ك��الع��ب 
امل��ن��ط��ق��ة. وتطرق  وال���س��ت��ق��رار يف 
الإمكانات  اإىل  ب��اج��ريات  ال�سفري 
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اأخبـار الإمـارات
•• ال�شارقة-وام: 

ال�سارقة  بجمعية  وال��ك��ف��الت  امل�����س��اري��ع  اإدارة  ع��ن  ���س��ادر  تقرير  اأظ��ه��ر 
اخلريية اأن عدد املكفولني امل�سجلني بك�سوف وملفات اجلمعية بلغ 30 
األف مكفول حتى نهاية اغ�سط�ش املا�سي مت ت�سنيفهم اإىل 5 فئات �سملت 
واأئمة  الهمم واملعلمني  واأ�سحاب  العلم  املتعففة وطالب  الأيتام والأ�سر 
امل�ساجد بالبلدان والدول النامية. وقال عبداهلل مبارك الدخان الأمني 
العام جلمعية ال�سارقة اخلريية اإن م�سروع الكفالت من امل�ساريع الرائدة 
التي حققت جناحا كبريا منذ اإطالقه بالتزامن مع اإن�ساء اجلمعية �سنة 
وتتزايد اأعداد امل�ستفيدين منه يف العديد  دوره  يتعاظم  ومازال   1989
باجلمعية مت  امل�سجلني  املكفولني  اأن  واأو�سح  العامل.  البلدان حول  من 
تق�سيمهم اإىل خم�ش �سرائح حيث ت�سم �سريحة الأيتام 29054 يتيما، 
امل�سجلني  يبلغ عدد  بينما  642 مكفول،  املتعففة  الأ�سر  كما ت�سم فئة 

ب�سريحة اأ�سحاب الهمم ممن مل تتجاوز اأعمارهم 15 عاما قرابة 132 
مكفول، فيما ت�سم فئة املعلمني واأئمة امل�ساجد 128 مكفول يف مقابل 
مكفول من الدار�سني امل�سجلني بفئة طالب العلم، كما بلغت قيمة   44
املبالغ التي مت اإنفاقها على كافة م�ساريع الكفالة منذ بداية العام قرابة 
14 مليون درهم. واأ�سار اإىل اأن اجلمعية تعمل على اإذابة كافة املعوقات 
جلذب املح�سنني الراغبني يف امل�ساركة بربامج الكفالت وقد اأ�سفرت تلك 
اجلهود عن كفالة 3040 مكفول جديدا منذ مطلع يناير وحتى نهاية 
اأن الكفالة لي�ست ما ٌيبذل من  اأغ�سط�ش من العام اجلاري، مبينا  �سهر 
مال فح�سب، بل هي بالدرجة الأوىل عالقة روحية اإن�سانية بني اليتيم 

اليتيم  اإىل  ك��زي��ارة  املفتوحة،  امل��ج��الت  م��ن  كثري  يف  تتج�سد  وال��ك��اف��ل، 
اأ�ساليب رعايته  حيث يقيم، للتعرف عليه ب�سكل مبا�سر، والتعرف على 
منا�سبات  يف  املتبادلة  والر�سائل  ال��ه��داي��ا  يف  تتج�سد  كما  ومقدماتها، 
معينة. واأو�سح اأن نفقات اليتيم ال�سنوية تبلغ حوايل 1800 درهم اأي ما 
يعادل 490 دولرا، وت�سرف الكفالة على ما تقدمه اجلمعية لليتيم من 
رعاية �ساملة يف خمتلف جوانب احلياة الرتبوية وال�سحية والجتماعية 
والتعليمية ..كما اأن اجلمعية متكن الكافلني من تفقد مكفوليهم عرب 
الزيارات امليدانية التي تقوم بها على مدار العام، بخالف التقارير التي 
بها  تعمل  التي  امل�سداقية  يعك�ش حجم  ب�سكل منتظم مما  اإر�سالها  يتم 

جمعية ال�سارقة اخلريية وي�سبح الكافل �سفريا للجمعية يف حتفيز ودفع 
اأقاربه واأقرانه اإىل التربع ودعم م�ساريع وبرامج اجلمعية.

وولفت اىل اأن اجلمعية تقوم بتوفري كافة اأ�سكال الرعاية للمكفولني من 
املا�سية  ال�سهور  ت�سمنت خالل  والتي  ال�ساملة  الرعاية  م�ساريع  خالل 
اإطالق رحلة عمرة لأيتام �سريالنكا، بجانب توزيع املواد الغذائية على 

املكفولني يف م�سر وال�سودان والأردن.
قيمة  اأن  الدخان  اأو�سح  باجلمعية،  الكفالة  مل�ساريع  التربع  �سبل  وحول 
التربع عن املكفول الواحد 150 درهما بخالف قيمة الرعاية ال�ساملة 
الكفالة  قيمة  و���س��ع  للمتربع  ومي��ك��ن  دره���م،   100 بقيمة  ت��ق��در  ال��ت��ي 
عرب ال�ستقطاع البنكي بو�سع قيمة الكفالة يف ح�سابات اليتام التابعة 
عرب  اأو  الإ�سالمي،  ودب��ي  الإ�سالمي  اأبوظبي  م�سرف  ببنوك  للجمعية 
وفروعها  ال�����س��ارق��ة  مبدينة  اجلمعية  مقر  خ��الل  م��ن  ال��ن��ق��دي  ال��دف��ع 

املنت�سرة بالذيد واملدام والبطائح وخورفكان وكلباء ودبا احل�سن.

ال�صارقة خريية  لدى  مكفول  األف    30

حاكم ال�صارقة يقيم ماأدبة ع�صاء على �صرف عدد من النا�صرين والكتاب يف فرانكفورت

�صلطان بن اأحمد القا�صمي يزور جناح ال�صارقة يف جيتك�ض 2017

•• فرانكفورت-وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأق���ام 
املجل�ش الأعلى حاكم ال�سارقة وبح�سور ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي 
الإمارات  جمعية  رئي�ش  �سروق  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  هيئة  رئي�ش 
ماأدبة  الأملانية  فرانكفورت  مبدينة  الثالثاء  الول  اأم�ش  ليلة  للنا�سرين، 

ع�ساء على �سرف عدد من الكتاب والنا�سرين.
ذات  ال��ودي��ة  الأح��ادي��ث  ونا�سرين  م��ن مثقفني  م��ع احل�سور  �سموه  وت��ب��ادل 
ال�ساأن الثقايف والأدبي وجتارب الن�سر الرائدة يف خمتلف دول العامل، متلقياً 

�سموه عدداً من الهداءات وال�سدارات للكتاب املتواجدين.
جامعة  يف  اجليولوجيا  علم  اأ�ستاذ  زال�سيويزك  ج��ان  الربوفي�سور  واأل��ق��ى 
ل��ي�����س��رت ال��ربي��ط��ان��ي��ة م���وؤل���ف ك��ت��اب الأر������ش ب��ع��دن��ا وه���و ب��اح��ث يف النظم 
الإيكولوجية الإحفورية والبيئات، خالل احلفل كلمة تناول فيها ما ي�سمه 
من  عددا  م�ستعر�ساً  هامة،  جيولوجية  وحمتويات  مو�سوعات  من  الكتاب 

الأمثلة التي ي�ستدل بها يف معلوماته.
ا�سبانيا  تطهري   : وال��دم  الدين  كتاب  موؤلف  ك��ار  ماثيو  ال�سحفي  وحت��دث 
تاميز  نيويورك  �سحيفة  قبل  من  كتاب  كاأف�سل  اختياره  مت  ال��ذي  امل�سلمة 
يف يناير 2011 حول موؤلفه الذي ي�سم العديد من احلقائق واملو�سوعات 

والف�سول التاريخية، ملخ�ساً اأبرز ما جاء فيه من اثباتات وحقائق.
ويف تعقيب ل�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة على كلمة املتحدثني الرئي�سيني، 
اأثنى �سموه على ما طرح من موا�سيع جيولوجية وبيئية وتاريخية م�سرياً 
�سموه اإىل اهتمام اإمارة ال�سارقة بالبيئة ومكوناتها وحر�سها للحفاظ عليها، 

وتطويع املواقع املنا�سبة منها لتكون مراكز علمية وبحثية و�سياحية.
الثقافات  التوا�سل والتحاور مع الآخر من  لإدامة  اأنه �سعياً  واأو�سح �سموه 
�سموه  يحر�ش  الدولية،  واملعار�ش  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  وتعزيز  املختلفة 
تعريف  اأهمية  على  تاأكيداً  وتوفرها  الأملانية  اللغة  اإىل  كتبه  ترجمة  على 

العامل بالإنتاج الثقايف والتاريخي العربي.

ووقع �سموه عقب حفل الع�ساء عدداً من الن�سخ لكتبه املتنوعة اأهداها لل�سادة 
احل�سور.

ح�سر احلفل �سعادة علي عبداهلل الأحمد �سفري الدولة لدى جمهورية اأملانيا 
الحتادية و�سعادة العميد �سيف الزري ال�سام�سي قائد عام �سرطة ال�سارقة، 
بن  اأحمد  و�سعادة  الثقافة،  دائ��رة  رئي�ش  العوي�ش  حممد  عبداهلل  و�سعادة 
ترمي  عبدالعزيز  و�سعادة  للكتاب،  ال�سارقة  هيئة  رئي�ش  العامري  رك��ا���ش 
و�سعادة  ال�سمالية،  املناطق  ات�سالت  التنفيذي مدير عام  الرئي�ش  م�ست�سار 
حممد ح�سن خلف مدير عام موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم، اإىل جانب عدد من 
امل�سوؤولني وروؤ�ساء حترير ال�سحف الإماراتية وعدد من الكتاب والنا�سرين. 

•• ال�شارقة-وام: 

اأكد ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي رئي�ش جمل�ش ال�سارقة لالإعالم اأهمية 
واملوؤ�س�سات احلكومية يف  ت�سهدها خمتلف اجلهات  التي  التقنية  التطورات 
على  ايجابا  ينعك�ش  مبا  العاملية  التقنية  للقفزات  واملواكبة  ال�سارقة  اإم��ارة 
املقدمة  باخلدمات  الرتقاء  وي�ساهم يف  عام  ب�سكل  العمل  تطوير منظومة 

لأفراد املجتمع وحتقيق الأهداف التنموية ال�ساملة.
جاء ذلك خالل زيارة ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي ام�ش جلناح ال�سارقة 
ال�سيخ خالد  ا�ستقباله  2017 وكان يف  اأ�سبوع جيتك�ش للتقنية  يف معر�ش 
بال�سارقة حيث  الإلكرتونية  دائرة احلكومة  القا�سمي مدير عام  اأحمد  بن 
اأطلعه على اآخر البتكارات واملبادرات والتطبيقات الذكية التي ك�سفت عنها 

48 دائرة وجهة حكومية تابعة لإمارة ال�سارقة م�ساركة يف املعر�ش املنعقدة 
فعالياته يف مركز دبي التجاري العاملي.

ال�سارقة  جناح  يف  جولته  خ��الل  القا�سمي  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  و�سهد 
الدوائر واجلهات  تعك�ش حر�ش  التي  الذكية  التطبيقات  اإط��الق عددا من 
احلكومية يف اإمارة ال�سارقة على تبني اأحدث التقنيات يف منظومة اخلدمات 

احلكومية التي تقدمها.
اإطالقات  اأب��رز  على  جولته  �سمن  لالإعالم  ال�سارقة  جمل�ش  رئي�ش  واطلع 
ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأطلقت  حيث  اأم�ش  يوم  امل�ساركة  اجلهات 
العمل  هيئة تطوير معايري  اإط��الق  �سهد  كما  واح��د  ب��رق  الذكية  طائرتها 

بال�سارقة جتربة ا�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية.
ال�سارقة  العامة وموؤ�س�سة  الأ�سغال  دائ��رة  اإط��الق كل من  كما �سهد �سعادته 

ال���دوائ���ر واملوؤ�س�سات  امل�����س��اح��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط وع����ددا م��ن  ل���الإع���الم ودائ�����رة 
الآخر  والبع�ش  الأوىل  للمرة  يطلق  بع�سها  الذكية  تطبيقاتهم  احلكومية 

�سهد حتديثات تواكب اآخر التطورات التكنولوجية.
واأعرب ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي عن تقديره مل�ساركة اإمارة ال�سارقة 
الإمارة  املعر�ش م�سيدا بجهود واجن��ازات اجلهات احلكومية يف  املتميزة يف 
نحو اإمتام التحول الرقمي املن�سجمة وروؤى التطوير .. لفتا اإىل املبادرات 
التقنية التي تتبناها اإمارة ال�سارقة انطالقا من حر�سها على تنمية املواهب 
والبتكار وتعزيز النتاجية وبناء ج�سور التوا�سل املبا�سر مع اجلمهور مبا 

ي�ساهم يف تعزيز مكانة الإمارة وجهة اأوىل لالأعمال.
واأ�ساد بجهود دائرة احلكومة الإلكرتونية يف اإمارة ال�سارقة التي تدير جناح 
الإمارة يف املعر�ش يف اإطار دورها ال�ساعي اإىل توفري اأحدث احللول الداعمة 

الرقمية  النه�سة  وت�سريع  ببع�سها  احلكومية  واجل��ه��ات  ال��دوائ��ر  ل��رب��ط 
الدوائر  كافة خدمات  الذكي يف  الرقمي  التحويل  �سيا�سة  وتنفيذ  بالإمارة 

احلكومية املقدمة اإىل مواطني ومقيمي الإمارة.
ملعر�ش  التنظيمية  اجل��ه��ود  على  ل��الإع��الم  ال�سارقة  جمل�ش  رئي�ش  واأث��ن��ى 
جيتك�ش الذي اأخذ مكانته العاملية وبات مق�سدا مهما للتقنية من خمتلف 
دول العامل .. موؤكدا حر�ش اإمارة ال�سارقة على امل�ساركة يف املعر�ش لنبادل 
اخلربات ونقل جتربة ال�سارقة يف بناء جمتمع معريف والطالع على اأحدث 

التطورات التقنية العاملية.
للزائرين  مق�سدا  الأول  ال��ي��وم  منذ  اأ���س��ب��ح  ال�����س��ارق��ة  ج��ن��اح  اأن  اإىل  ي�سار 
واملهتمني للتعرف اإىل ما تقدمه دوائر الإمارة احلكومية من خدمات تقنية 

حديثة ترتقي اإىل اأعلى املعايري العاملية.

نادي راأ�ض اخليمة يحتفل باملعلمني
•• راأ�س اخليمة – الفجر

 احتفل نادي راأ�ش اخليمة الريا�سي الثقايف �سمن املو�سم 
خلري  ج��ن��ٌد  كلنا  �سعار  حت��ت  الأول  الجتماعي  الثقايف 
ال�سرهان  ناعمة  بح�سور  العاملي  املعلم  ي��وم  يف  ال��وط��ن 
ع�����س��و امل��ج��ل�����ش ال��وط��ن��ي الحت������ادي وم��ع��ل��م��ي الرتبية 
وكرم    . والتعليم  الرتبية  وزارة  مدار�ش  الريا�سية من 
معلمة  ك���اأول  ال�سرهان  ناعمة  الفعالية  خ��الل  ال��ن��ادي 
راأ���ش اخليمة ت�سل لقبة املجل�ش الوطني الحتادي  من 
عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  ال���ن���ادي  ك���رم  ك��م��ا  ب��الن��ت��خ��اب، 
ال�ساهني كاأول اأ�ستاذ جامعي من راأ�ش اخليمة ي�سل لقبة 

املجل�ش الوطني بالنتخاب .. 
وَخ�ش النادي بالتكرمي اأ�ستاذة الرتبية الريا�سية للدور 
الكبري الذي ي�ساهمون فيه بتغيري منط حياة الطلبة اىل 
توجيهاتهم  باحليوية من خالل  املفعم  ال�سحي  النظام 
الرتبية  معلمي  التكرمي  و�سمل  الريا�سية،  ومتارينهم 

ال�سال  وع��ارف  نا�سر  علي  اأ�سماوؤهم  التالية  الريا�سية 
وع��ب��دال��رح��م��ن ال��ط��ن��ي��ج��ي، وح����ازم ج���الل ال���دي���ن، كما 
ال��ن��ادي ومنهم  وف��ع��ال��ي��ات  اأن�����س��ط��ة  م��ع  املتفاعلني  ك���رم 
اخليمة،  راأ���ش  يف  املوا�سالت  ف��رع  مدير  الربيكي  عبيد 
ناعمة  ثمنت  وم��ن جانبها    .  .. املفتول  �سامل  واملحامي 
ال�سرهان مبادرة النادي، واأكدت اأن املوؤ�س�سات املجتمعية 
ذلك  وينعك�ش  املعلمني  ج��ه��ود  تقدير  يف  كبري  دور  لها 
التقدير على تعزيز مكانة املعلم يف املجتمع.  واأكد نادر 
املندو�ش اأمني عام نادي راأ�ش اخليمة الريا�سي الثقايف، 
وي�سعى من  الج��ت��م��اع��ي،  دوره  اإب����راز  ال��ن��ادي  ه��دف  اأن 
املنظومة  اأج���زاء  بني  العالقات  ملاأ�س�سة  فعالياته  خ��الل 
التعليمية و الريا�سية. واأو�سحت علياء اأحمد البلو�سي 
اأن دورنا  النادي  الثقافية الجتماعية يف  اللجنة  ع�سوة 
يف تنظيم الفعاليات التي ت�ستهدف اأفراد املجتمع، ي�سفي 
نوًعا من الإيجابية وال�سعادة بني ال�سرائح امل�ستهدفة كما 

يعزز من دور النادي يف املجتمع باعتباره نادًيا لالأ�سرة. 

بهدف حم�ية املظهر الع�م

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة على الأ�صوار الدائمة يف م�صفح
•• اأبوظبي –الفجر:

العمراين  التخطيط  دائ��رة  نفذت 
والبلديات – بلدية مدينة اأبوظبي 
يف م�سفح ال�سناعية حملة بهدف 
حماية مظهر املدينة من امل�سوهات 
العامة ، واحلد من املخالفات التي 
الدائمة  الأ�����س����وار  ب�����س��اأن  ت��رت��ك��ب 
، واحل�������ث ع���ل���ى اأه����م����ي����ة اإج�������راء 
عمليات ال�سيانة العامة والدورية 
متطلبات  ي��ح��ق��ق  مب���ا  ل���الأ����س���وار 

املظهر احل�ساري للمدن.
ا���س��ت��ه��دف��ت احل��م��ل��ة معاينة  ك��م��ا   
الأمن  معايري  م��ن حيث  الأ���س��وار 
مطابقتها  وم������دى  وال�������س���الم���ة 
ل���ل���م���وا����س���ف���ات وال������س�����رتاط�����ات 
املطلوبة بهذا ال�ساأن، ومبا يتوافق 
البناء  اأع���م���ال  تنظيم  ق��ان��ون  م��ع 
ولوائحه   1983 ل�����س��ن��ة   4 رق���م 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة. م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأك����دت 
تاأتي  احل��م��ل��ة  ه����ذه  اأن  ال��ب��ل��دي��ة 
التخطيط  دائ���رة  حلر�ش  ت��اأك��ي��دا 
العمراين والبلديات على مواجهة 
م�������س���وه���ات امل���دي���ن���ة ���س��م��ن اإط�����ار 
البلدي(  )التواجد  واأه��داف  مهام 
الأو�ساع  ت�سحيح  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

للمعايري  املطابقة  غ��ري  الأ����س���وار 
ت�سويهاً  ت�����س��ك��ل  وال���ت���ي  امل��ط��ل��وب��ة 
للمدينة  ال��ع��ام  للمظهر  وا���س��ح��ا 
املعنيني  ال���ب���ل���دي���ة  ح���ث���ت  وق�����د   ،
الأ�سوار  تاأهيل  اإع���ادة  اأهمية  على 

املختلفة املتعلقة بالأ�سوار من حيث 
ال�سالمة  وم��ع��اي��ري  ال��ع��ام  امل��ظ��ه��ر 
اأ�سفرت  وق���د   . ال��ب��ن��اء  و���س��روط   ،
احل��م��ل��ة ع���ن حت��ري��ر 27 اإن�����ذارا 
ب�ساأن  املرتكبة  باملخالفات  تتعلق 

واإجراء عمليات ال�سيانة الالزمة ، 
واإزالة املخالفات التي مت مبوجبها 
الذكر  ال�سالفة  الإن���ذارات  حترير 
املمنوحة  املهلة  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة   ،
من قبل البلدية لأ�سحاب الأ�سوار 

املخالفات  اإزال����ة  ب��ه��دف  امل��خ��ال��ف��ة 
مع  يتطابق  مبا  الأ���س��وار  وتعديل 
لتعر�سهم  وتالفيا   ، البناء  قانون 
للمخالفات التي ن�ش عليها قانون 

البناء ولوائحه .

�صرطة املعمورة تقود حملة ل للكتابة على اجلدران 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأطلق فرع ال�سرطة املجتمعية مبركز �سرطة املعمورة ال�سامل 
ب��راأ���ش اخل��ي��م��ة م��ب��ادرة ت��وع��وي��ة حت��ت ���س��ع��ار ل للكتابة على 
اجلدران واملعنية باحلد من الكتابة على اجلدران والتي تاأتي 
من  واحل��د  الت�سدي  باأهمية  املجتمع  توعية  م��ب��ادرات  �سمن 
واملمتلكات  امل��راف��ق  م��ن  العديد  �سوهت  وال��ت��ي  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه 

العامة واخلا�سة .
املجتمعية  ال�سرطة  ف��رع  مدير  بلهون  را�سد  النقيب  واأ���س��ار    
تنفيذاً  ج���اءت  امل��ب��ادرة  اأن   ، ال�سامل  امل��ع��م��ورة  �سرطة  مب��رك��ز 
املجتمعية  ال�سرطة  ب���اإدارة  ممثلة  الداخلية  وزارة  لتوجيهات 

الحتادية �سمن برناجمها التوعوي على مدار العام واملت�سمن 
من  للحد   ، املجتمعية  والفعاليات  الأن�سطة  من  العديد  على 
من  الكثري  ت�سوه  ال��ت��ي  احل�سارية  وغ��ري  ال�سلبية  ال��ظ��واه��ر 
املرافق العامة واحلفاظ عليها خالية من الكتابات الع�سوائية 
مثل الكتابة على اجلدران ، اإما يف احلدائق اأو املدار�ش اأو املنازل 
ال�سباب  انت�سرت بني عامة  التي  ، وهي من الظواهر  وغريها 
من طلبة املدار�ش بل و اأ�سبحت متثل منحدراً �سلوكياً �سيئاً يف 
بع�ش املواقف ولعل هذا مل ياأت من فراغ ولكن هناك عوامل 

متعددة جاءت وراء ذلك.
  واأكد بلهون على اأن تفاعل املجتمع مع احلملة دليل على وعي 
دون  املباين  الوجه احل�ساري جلمال  باملحافظة على  املواطن 

 ، العام  ال��ذوق  مع  تتنافى  عبارات  اأي  اأو   ، ت�سوهها  كتابات  اأي 
م�سدداً على اأن �سريحة ال�سباب خا�سة املراهقني منهم بحاجة 
بينها  م��ن  التي  ال�سلبية  ال�سلوكيات  ع��ن  التوعية  اإىل  ما�سة 

ت�سويه اجلدران من خالل الكتابة عليها .
  وت�سمنت احلملة التي نفذها الفرع ، على توزيع الربو�سورات 
التوعوية على مرتادي بحر املعريي�ش باأهمية املحافظة على 
املمتلكات خالية من الت�سويه الذي ت�سببه الكتابات الع�سوائية 
اإىل جانب العمل على تعزيز مظهر ح�ساري لالإمارة انطالقاً 
من مبداأ اأن اجلميع يتحمل امل�سوؤولية يف املحافظة على بيئته ، 
بالإ�سافة اإىل و�سع لوحة لتفريغ املواهب والطاقات با�ستخدام 

الأقالم والألوان للكبار وال�سغار .
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان ي�صدر مر�صوما بتعديل ت�صكيل جمل�ض اأمناء 

موؤ�ص�صة حميد بن را�صد النعيمي اخلريية
•• عجمان -وام:

ا�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ش 
 2017 ل�سنة   24 رق��م  الأم����ريي  امل��ر���س��وم  ح��اك��م عجمان  الأع��ل��ى 
ب�ساأن تعديل ت�سكيل جمل�ش اأمناء موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي 
اخل��ريي��ة. وي��اأت��ي ه���ذا امل��ر���س��وم ب��ع��د الط����الع ع��ل��ى اأح��ك��ام املر�سوم 
را�سد  ب��ن  حميد  م��وؤ���س�����س��ة  ب�����س��اأن   2017 ل�سنة   3 رق���م  الم����ريي 
 2017 ل�سنة   11 رق��م  الأم��ريي  املر�سوم  وعلى  اخلريية  النعيمي 
ب�ساأن ت�سكيل جمل�ش اأمناء موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي اخلريية 
وبناء على التو�سيات املرفوعة من قبل �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 

جمل�ش  رئي�ش  التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
اأمناء املوؤ�س�سة.

ون�ش املر�سوم على اإعادة ت�سكيل جمل�ش اأمناء موؤ�س�سة حميد بن را�سد 
النعيمي اخلريية برئا�سة �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي وي�سم 
ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي نائبا للرئي�ش وال�سيخ عبدالعزيز بن 
حميد النعيمي وال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي والدكتور عبد اهلل 
اإبراهيم  واأحمد  ال�سام�سي  ت��رمي  عبداهلل  وحمد  الن�ساري  حممد 
الر�سمية  املر�سوم يف اجلريدة  اأع�ساء. وين�سر هذا  الغمال�سي  را�سد 
لالإمارة ويعمم على املخاطبني باأحكامه واجلهات املعنية يف الإمارة 

للعمل مبقت�ساه كل فيما يخ�سه.

تخطيط ال�صارقة تطلق جهاز الكيو�صك للخدمات
•• ال�شارقة-وام:

ال�سارقة  وامل�ساحة عرب من�ستها يف جناح حكومة  التخطيط  دائ��رة  اأطلقت 
الكيو�سك  املبتكر  اللكرتوين  جهازها   2017 للتقنية  جيتك�ش  اأ�سبوع  يف 
اإنهاء  امل��راج��ع  ي�ستطيع  حيث   ، ج��دي��دة  ومعتمدة  ذات��ي��ة  خ��دم��ات  لتقدمي 
معامالته مع الدائرة يف عدة خطوات ب�سيطة ويف غ�سون دقائق معدودة، 

وطباعة املنتج النهائي كوثيقة معتمدة.
كما عر�ست الدائرة ن�سختها امل�ستحدثة من تطبيق �سارقتي الذكي ، والتي 
ب�سكل  للو�سول  امل�ستخدمني  ت�ساعد  رقمية  اإر�سادية  خارطة  على  حتتوي 
تنظيم رحالتهم واحل�سول على معلومات  اإىل وجهاتهم كما ميكن  اأ�سرع 
دائرة  رئي�ش  بطي  بن  خالد  املهند�ش  �سعادة  وق��ال  مواقعهم.  حول  مفيدة 
التخطيط وامل�ساحة ان املن�سة تت�سمن عر�ش العديد من املبادرات الذكية 

التخطيط  دائ��رة  فريق  قام  التي  املبتكرة  والتطبيقات  الذاتية  واخلدمات 
وامل�ساحة بتطويرها لتلبي احتياجات املراجعني، انطالقا من روؤية الدائرة 

يف الو�سول اإىل بيئة عمرانية مثلى.
الذاتية  اخل��دم��ة  ت��ق��دمي  اأن خطة  بطي  ب��ن  خ��ال��د  املهند�ش  ���س��ع��ادة  وذك���ر 
للدائرة،  الرئي�سي  املبنى  يف  الأجهزة  توفري  �ستت�سمن  الكيو�سك  اجلديدة 
الدائرة  اإىل تطلع  بالإ�سافة   ، الإم���ارة  ال��دائ��رة يف خمتلف مناطق  وف��روع 
الدائرة  ال�سلة مبعامالت  الدوائر احلكومية ذات  لحقا لن�سرها يف بع�ش 

كمرحلة اأوىل.
واأفاد �سعادته اأن ن�سبة التحول الإلكرتوين بالدائرة و�سلت اإىل ما يزيد عن 
الذاتية وت�سافر جميع الإدارات  اخلدمات  اأجناز  ب�سرعة  م�سيدا   ،  98%
املعنية باإجناز املهام املوكلة اليهم لإخراج املنتج النهائي باأعلى معايري الدقة 

والإتقان.

حاكم الفجرية يطلع على م�صاريع وزارة تطوير البنية التحتية يف المارة
•• الفجرية -وام:

الأعلى  املجل�ش  ع�سو  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
حاكم الفجرية يف ق�سر �سموه يف الرميلة ام�ش معايل الدكتور عبداهلل بن حممد 
�ساحب  واطلع  املرافق.  والوفد  التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  النعيمي  بلحيف 

ال�سمو حاكم الفجرية من معايل الوزير على خطط عمل ال��وزارة وم�سروعات 
البنى التحتية التي تقوم بتنفيذها يف اإمارة الفجرية.. م�سددا على �سرورة دعم 
املوؤ�س�سات احلكومية يف خمتلف القطاعات بالفجرية لعمل الوزارة وم�ساريعها 
تطوير  وزي��ر  معايل  مع  �سموه  وا�ستعر�ش  النتائج.  اأف�سل  حتقيق  ي�سمن  مبا 
البنية التحتية اأهم م�سروعات الوزارة اخلدمية واحليوية احلالية وامل�ستقبلية يف 

خمتلف اإمارات الدولة والأهداف املرجوة منها..م�سيدا بجهود الوزارة يف توفري 
اأف�سل اخلدمات وتطويريها مبا يلبي متطلبات ال�سكان ويوفر اأف�سل اخلدمات 
لهم. من جانبه �سكر معايل وزير تطوير البنية التحتية �ساحب ال�سمو حاكم 
الفجرية على ح�سن ا�ستقباله.. مثمنا توجيهاته احلكيمة ومتابعته احلثيثة لكل 
ما تقوم به الوزارة من م�ساريع ودعمه امل�ستمر للوزارة وت�سهيل مهامها والذي 

كان له الأثر الأكرب يف اإجناح عمل الوزارة يف م�سروعاتها. ح�سر اللقاء معايل 
�سعيد  حممد  و�سعادة  الفجرية  حاكم  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  الرقباين  �سعيد 
مدير  الزحمي  �سامل  و�سعادة  بالفجرية  الأم���ريي  ال��دي��وان  مدير  ال�سنحاين 
مكتب ويل عهد الفجرية و�سعادة حممد �سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجرية 

و�سامل مك�سح مدير دائرة ال�سغال والزراعة.

اأحمد النعيمي يطلق حزمة من اخلدمات والتطبيقات الرقمية يف جيتك�ض 2017

جامعة العني وبلدية العني تبحثان اآفاق التعاون امل�صرتك

•• دبي -وام:

اأط���ل���ق ال�����س��ي��خ اأح���م���د ب���ن حميد 
ال�سمو  ���س��اح��ب  مم��ث��ل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ح��اك��م ع��ج��م��ان ل��ل�����س��وؤون الإداري����ة 
املوحدة  ال���ب���واب���ة  ام�������ش  وامل���ال���ي���ة 
 Ajman.ae عجمان  حلكومة 
عجمان  وه��وي��ة  اجل��دي��دة  بحلتها 
Ajman ID اخلا�سة بحكومة 
ع���ج���م���ان ال���رق���م���ي���ة اإ����س���اف���ة اإىل 
والتطبيقات  اخلدمات  من  حزمة 
من�سات  م����ن  ع�����دد  يف  ال���رق���م���ي���ة 
ال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة يف الإم������ارة 
امل�ساركة يف معر�ش اأ�سبوع جيتك�ش 

للتقنية 2017 .
���س��ع��ادة عهود   .. ح�����س��ر الإط�����الق 
����س���ه���ي���ل م�����دي�����ر ع�������ام احل���ك���وم���ة 
الرقمية وعدد من روؤ�ساء ومدراء 
اإمارة  يف  امل�سوؤولني  وكبار  العموم 

عجمان.
والتي   -  Ajman.ae وتعترب 
الرقمية  احلكومة  عليها  ت�سرف 
متثل  �ساملة  اإل��ك��رتون��ي��ة  ب��واب��ة   -
اإمارة عجمان لت�سكل قناة حكومية 
فعالة لتقدمي اخلدمات ومعلومات 
ونافذة  وامل��ق��ي��م��ني  ل��ل��م��واط��ن��ني 

اإىل  حتويلها  نحو  واث��ق��ة  بخطى 
اخلدمات  متكاملة  رقمية  مدينة 

والتطبيقات الذكية.
اخلدمات  ت��ل��ك  اإط�����الق  اأن  واأك�����د 
يف  ن��وع��ي��ة  ق��ف��زة  يعترب  للجمهور 
جمال خدمة املتعاملني وال�سركات 
واأف�������راد امل��ج��ت��م��ع وي��ع��ك�����ش جهود 
مواكبتها  يف  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر 
من  وال���س��ت��ف��ادة  امل�ستمر  للتطور 
وتطويعها  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
روؤية  مع  ان�سجاما  العمل  خلدمة 
احل��ك��وم��ة يف ال�����س��ري ن��ح��و حتويل 
تتمتع  مدينة  اإىل  عجمان  مدينة 
امل��م��ي��زات اخل��دم��ي��ة لتوفري  ب��ك��ل 

الوقت واجلهد.
واأث���ن���ى ال�����س��ي��خ اأح���م���د ب���ن حميد 
والتحديث  التطور  على  النعيمي 
احلكومية  ال����دوائ����ر  يف  امل�����س��ت��م��ر 
اإم��������ارة  مب�����ا ي����دع����م ال����ت����ط����ور يف 
اخلدمات  اأف�����س��ل  وي��وف��ر  عجمان 

للمتعاملني.
عهود  �سعادة  اأو�سحت  جانبها  من 
امل�ساركة  م���ن  ال���ه���دف  اأن  ���س��ه��ي��ل 
الطالع  ه��و  جيتك�ش  م��ع��ر���ش  يف 
على اأحدث التطبيقات واخلدمات 
الت�سهيل  �ساأنها  من  التي  العاملية 

التي تطبق  والقوانني  الت�سريعات 
 .. عجمان  حكومة  موظفي  على 
ب��اق��ة ع��ائ��ل��ت��ي ك��ل ما  بينما مت��ث��ل 
موا�سيع  مبختلف  الأف������راد  ي��ه��م 
التي تهم الأ�سرة بدءا من اإجراءات 
الزواج وقدوم مولود جديد اإ�سافة 
اإىل التعرف على الوثائق الثبوتية 
واأ�سحاب  ال�����س��ن  ك���ب���ار  مل���م���ي���زات 

الهمم.
ا���س��ت��ث��م��ر يف ع��ج��م��ان تهم  وب���اق���ة 
لال�ستثمار  الأع�����م�����ال  اأ����س���ح���اب 
التجاري يف الإمارة والتعرف على 
املطلوبة  والوثائق  الرخ�ش  اأن��واع 
اإلكرتونيا عرب  اخل��دم��ات  واإجن���از 
Ajman. اللكرتونية  املن�سة 

.  ae
وبالن�سبة لباقة �سياح عجمان فيتم 
بالأماكن  ال��ت��ع��ري��ف  خ��الل��ه��ا  م��ن 
ال�سياحية والفنادق التي تتميز بها 
اإمارة عجمان والتعرف على طرق 
تخ�س�ش  بينما  اإل��ي��ه��ا..  ال��و���س��ول 
احلكومية  للجهات  حكومات  باقة 
للتعريف باخلطط ال�سرتاتيجية 
ل�����الإم�����ارة وم������دى ت��ق��دم��ه��ا على 
لالإمارة  الرقمي  التحول  �سعيد 
عجمان  اإم���ارة  باقة  ت�سم  فيما   ..

اإل��ك��رتون��ي��ة م��وح��دة حت��ت��وي على 
توفريها  مت  وخ��دم��ات  م��ع��ل��وم��ات 
م���ن ق��ب��ل اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
اإم����ارة ع��ج��م��ان وال��ق��ط��اع اخلا�ش 
متعامل  جت���رب���ة  ت���وف���ري  ب��ج��ان��ب 
ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وم��ت��وف��رة ع��ل��ى مدار 
ومركزية  اإ�سافية  وق��ن��اة  ال�ساعة 
لكل اجلهات احلكومية يف الإمارة 

لعر�ش خدماتها.
من  النعيمي  اأحمد  ال�سيخ  واطلع 
يت�سمنه  م���ا  ع��ل��ى  ���س��ه��ي��ل  ع���ه���ود 
حيث   Ajman.ae م����وق����ع 
ي�ستمل على باقات ال�سعادة ال�سبع 
حيث مت تطوير هذه املنظومة من 
وتتمحور  الرقمية  احلكومة  قبل 
جميع  ت��ه��م  رئي�سيه  م��وا���س��ي��ع  يف 
اإم����ارة عجمان ومتكن  يف  الأف����راد 
معامالتهم  اإجن��از  من  متعامليها 

ب�سهوله وي�سر.
 .. ال�سبع  ال�����س��ع��ادة  ب��اق��ات  وت�����س��م 
ب���اق���ة م�����س��ت��ق��ب��ل��ي ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وهو 
نظام يهم كل الطلبة اجلدد وطلبة 
باملدار�ش  ل��ت��ع��ري��ف��ه��م  اجل��ام��ع��ات 
والوثائق  الإم����ارة  يف  واجل��ام��ع��ات 
اأما  ف��ي��ه��ا..  للت�سجيل  امل��ط��ل��وب��ة 
ن��ظ��ام ب��اق��ة م��ه��ن ه���و ح��زم��ة من 

نبذة ع��ن ت��اري��خ الإم���ارة والأرق���ام 
الإح�سائية لها.

 Ajman عجمان  هوية  وتتميز 
عجمان  بحكومة  اخلا�سة   -  ID
تعريفية  ه��وي��ة  ب��اأن��ه��ا   - الرقمية 
حكومة  متعاملي  جلميع  واح���دة 
عجمان التي متكنهم من الو�سول 
التابعة  والتطبيقات  الأنظمة  لكل 
للحكومة من خالل ا�سم م�ستخدم 

ورقم �سري موحد .
واط���ل���ع م���ن ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى هذه 
ح���ول  واف  �����س����رح  اإىل  امل���ن�������س���ة 
اأهميتها حيث ي�ستخدم املتعاملون 
وال���������س����رك����اء ال����س���رتات���ي���ج���ي���ون 
لكل  الذكية  واخل��دم��ات  الأن��ظ��م��ة 

الدوائر.
وق����ال ال�����س��ي��خ اأح���م���د ال��ن��ع��ي��م��ي - 
املن�سات  خمتلف  يف  ج��ول��ة  ع��ق��ب 
امل�����س��ارك��ة ل��ل��دوائ��ر احل��ك��وم��ي��ة يف 
جمموعة  اإط�����الق  اإن   - ع��ج��م��ان 
التي  ال���رق���م���ي���ة  اخل�����دم�����ات  م����ن 
وال�سركاء  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد  ت��ه��م 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني وامل��ت��ع��ام��ل��ني مع 
يعد  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر  خمتلف 
املت�سافرة  للجهود  وا�سحا  مثال 
التي تبذلها قيادة الإمارة وال�سري 

•• العني -الفجر:

يف خطوة تندرج �سمن جهودها الرامية اإىل تعزيز التفاعل مع املجتمع، 
ا�ستقبلت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مقر العني، وفداً من اإدارة 
الأرا�سي والعقارات يف بلدية مدينة العني، برئا�سة الدكتور علي �سالح 
احلمريي، مدير اإدارة الأرا�سي والعقارات. حيث كان يف ا�ستقبالهم كل 
نائب رئي�ش اجلامعة مقر  بلعربي،  الدكتور عبد احلفيظ  الأ�ستاذ  من 
العني، والدكتور عادل اأحمد، مدير وحدة التنمية املهنية. ح�سر اللقاء 
عدد من موظفي اإدارة الأرا�سي والعقارات يف بلدية مدينة العني، عمداء 
الكليات، عميد البحث العلمي والدرا�سات العليا، وعميد �سوؤون الطلبة. 
ناق�ش اجلانبان خالل اللقاء �سبل تعزيز املجالت امل�سرتكة، من خالل 
ي��خ��دم احتياجات  الطلبة مب��ا  وت��دري��ب  امل��ع��ل��وم��ات واخل�����ربات،  ت��ب��ادل 
اأكادميية  برامج  لطرح  العلمية  الأبحاث  من  وال�ستفادة  العمل،  �سوق 
جديدة تخدم املجتمع، وتن�سيق اجلهود لتنظيم ور�ش العمل والفعاليات 

امل�سرتكة.
بزيارته جلامعة  الوفد  اعتزاز  الدكتور احلمريي عن  من جانبه، عرب 
العني موؤكداً على الدور الهام الذي تقوم به اجلامعة يف خدمة التعليم 
واملجتمع وتخريج كوادر مهنية تنا�سب �سوق العمل. كما اأبدى ا�ستعداد 
وكافة  العني  مدينة  بلدية  اإدارات  ك��اإح��دى  وال��ع��ق��ارات  الأرا���س��ي  اإدارة 
التعاون مع اجلامعة وطلبتها، مما يحقق  �سبل  كل  بت�سهيل  موظفيها 

الفائدة للجانبني.
اأكد على �سرورة بناء عالقات تعاون  الأ�ستاذ الدكتور بلعربي فقد  اأما 
فعالة بني الطرفني، وتعزيز التوا�سل والعمل امل�سرتك لتح�سني الأداء، 
م�سلحة  يف  ت�سب  ال��ت��ي  امل�سرتكة  ال�سرتاتيجية  الأه����داف  لتحقيق 

الطرفني.
م��ن جهته، اأك��د ال��دك��ت��ور ع��ادل اأح��م��د ب��اأن ه��ذه ال��زي��ارة م��ن �ساأنها اأن 
العني  مدينة  وبلدية  العني  جامعة  بني  امل�ستقبلي  التعاون  اآف��اق  تعزز 
كل  دور  تعزيز  وبحث  اجلانبني،  تهم  التي  امل�سرتكة  اجلوانب  كافة  يف 
املجتمعية  اخلدمات  تقدمي  يف  اإيجابي  ب�سكل  لالإ�سهام  الطرفني  من 

الإمنائية ال�ساملة.

ال���ق���ط���اع اخل���ا����ش يف جمال  م���ن 
الذكية  والت���������س����الت  ال����ربام����ج 
وتطبيقاتها  اخل���دم���ات  ل��ت��ط��وي��ر 
وغريها من اخلدمات التي تتعلق 

ب�سوؤونها.
واأ�سافت مدير عام حكومة عجمان 
الرقمية اأن الدوائر تعر�ش خالل 
حكومة  من�سة  بجناح  م�ساركتها 
خ��دم��ات��ه��ا وتطلق  اآخ�����ر  ع��ج��م��ان 
والتطبيقات  الربامج  من  العديد 
الدوائر قطعت  تلك  اأن  موؤكدة   ..
�سوطا كبريا يف جمال التطبيقات 
خدماتها  وت�����وف�����ري  ال����رق����م����ي����ة 
العنكبوتية  ال�سبكة  للجمهور على 

لإر�ساء  نوعية  نقلة  حتقيق  على 
الدوائر  مع  واملتعاملني  اجلمهور 

واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.
وق����ال����ت اإن�������ه مت جت���ه���ي���ز ب���رام���ج 
بالدوائر  اخل���ا����س���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
املعر�ش  يف  امل�����س��ارك��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
عجمان  ح��ك��وم��ة  م��ن�����س��ة  ���س��م��ن 
ت�سعى  ال����دوائ����ر  اأن  م��و���س��ح��ة   ..
ل����ال�����س����ت����ف����ادة م������ن ال���������س����رك����ات 
ال����ع����امل����ي����ة امل���������س����ارك����ة وال����ت����ع����رف 
ع���ل���ى ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا اجل����دي����دة 
ومن  التطبيقات  واآخ��ر  واحلديثة 
التفاقيات  م���ن  ع����ددا  ت��وق��ع  ث���م 
ال�سركات  تلك  مع  ال�سرتاتيجية 

ال���ع���امل���ي���ة وم�����ن خ�����الل الأج����ه����زة 
خططها  �سمن  املحمولة  الذكية 
خدماتها  جل��م��ي��ع  ال���ت���ط���وي���ري���ة 
امل�ستقبلية وتوفري اجلهد والوقت 
ب���ه���دف حتقيق  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ع��ل��ى 
حكومة  موؤ�سر  وف��ق  لهم  ال�سعادة 
عجمان وا�سرتاتيجياتها 2021.

�سكلت  ال�����دوائ�����ر  اأن  واأو�����س����ح����ت 
ف���ري���ق ع��م��ل مل��ت��اب��ع��ة احل�����دث عن 
لن�سر  الإع��الم��ي  والتوا�سل  ق��رب 
التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب  خ��دم��ات��ه��ا 
و�سائل  خ���الل  وم���ن  الج��ت��م��اع��ي 
الإع��الم للحفاظ على م�سارها يف 

التميز املوؤ�س�سي.

الكعبي ي�صتقبل القائد العام ل�صرطة عجمان
•• عجمان-الفجر:

ا�ستقبل �سعادة اللواء حممد اأحمد بن غامن الكعبي القائد 
العام ل�سرطة الفجرية مبكتبه �سعادة اللواء ال�سيخ �سلطان 
بن عبداهلل النعيمي القائد العام ل�سرطة عجمان والوفد 
املرافق له. وتاأتي هذه الزيارة بهدف تبادل اخلربات ومد 
ج�سور التوا�سل وتوطيد العالقات بني القيادات ال�سرطية 
ومناق�سة املوا�سيع امل�سرتكة بني القيادتني. ح�سر اللقاء 
العميد حممد را�سد ال�سويدي من قوات الأمن اخلا�سة 
العام  القائد  مكتب  مدير  الريح  �سيبان  حممد  والعقيد 

ل�سرطة عجمان واملقدم ه�سام عبداهلل بو�سهاب مدير اإدارة 
العمليات بالإنابة. كما ح�سر اللقاء من �سرطة الفجرية 
العميد حممد را�سد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام 
العمليات  ع���ام  م��دي��ر  ال��ي��م��اح��ي  وال��ع��م��ي��د حميد حم��م��د 
الظنحاين مدير  ال�سرطية والعقيد عبدالرحمن حممد 
مدير  الظنحاين  ع��ب��داهلل  خالد  وامل��ق��دم  العمليات  اإدارة 
العام  القائد  تقدم  اللقاء  ختام  ويف  العام.  القائد  مكتب 
تعمق  التي  الزيارة  على  ال�سكر  بجزيل  الفجرية  ل�سرطة 
يخدم  مب��ا  التوا�سل  ا�ستمرار  متمنياً  ال��رتاب��ط  اأوا���س��ل 

العمل الأمني وال�سرطي يف الدولة.

فقدان �سهادة اأ�سهم ت
ف���ق���دت ����س���ه���ادة ال����س���ه���م رقم 
105827 با�سم / حممد بن 
عبداهلل بن طاهر ح�سن تابعة 
ل�سركة منازل العقارية وعددها 
16240 �سهم  علما باأن رقم 
 89255163 امل�����س��ت��ث��م��ر 
الت�سال  ي��ج��ده��ا  م���ن  وع��ل��ى 

بالرقم 0505166355 

فقدان جواز �سفرت
الكا�سم  اب��و  را����ش  امل��دع��و/  فقد 
بنغالدي�ش   ، ال����دي����ن  م��ف��ي��ظ 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
يرجى   -  )AG9543656(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم������ن 
بال�سفارة البنغالدي�سية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
فايز  حم���م���د  ع����ب����دال����ن����ور 
اجلن�سية  بنغالدي�ش   ، علي 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
)11778244( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/6211663

فقدان جواز �سفرت
ن���وره���اي���ا  امل�����دع�����و /  ف���ق���د 
م����اجن����ون����داى م�����الوان�����ى ، 
جواز   - اجلن�سية  الفلبني 
�سفره رقم )8125833( 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 050/5226689

فقدان جواز �سفرت
ابو  وئ������ام   / امل����دع����و  ف���ق���د 
احمد  ال��ر���س��ي��د  ال��ق��ا���س��م 
اجلن�سية  ال�������������س������ودان   ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)2046362( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/7212767

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / امري ح�سني 
، بنغالدي�ش  دلوار ح�سني 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )648742( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/4454335
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

�سعار  النف�سية وحتت  لل�سحة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
ال�سوربون- باري�ش  ، نظمت جامعة  اأنت حيثما تكون 

اأبوظبي اأ�سبوعاً توعوياً دعماً لهذه الق�سية ال�سحية 
 8 يف  ب���داأت  التي  الفعالية  ه��ذه  يف  وي�سارك  الهامة. 
اأكتوبر2017 وتنتهي hgd،l يف 12 اأكتوبر 2017 
يف حرم اجلامعة يف اأبوظبي، جميع املوظفني والطلبة. 
اجلامعة  ق��ب��ل  م��ن  معتمدين  م�ست�سارين  ق���ام  وق���د 

بتقدمي ور�ش عمل وجل�سات نقا�سية خمتلفة.
على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  ال��ت��وع��وي  الأ���س��ب��وع  ي��ه��دف 
خمتلف الق�سايا املتعلقة بال�سحة النف�سية وم�ساعدة 
التدري�ش واملوظفني على فهم  الطلبة واأع�ساء هيئة 
اأهمية هذا املو�سوع ل�سمان �سحة نف�سية جلميع اأفراد 
العمل معلومات  ور���ش  وق��د قدمت  واأ���س��رة اجلامعة. 
ت�ساعدهم  اأن  �ساأنها  من  والتي  للطلبة  ومهمة  قيمة 
على احلفاظ على �سحتهم النف�سية والرتكيز وتعزيز 

الثقة بالنف�ش والنظرة الإيجابية.
ق���ال���ت ال�����س��ي��دة اأجن���ي���ال ف��ران��ك��ل��ني، م�������س���وؤول ق�سم 
جامعة  يف  الطلبة  ���س��وؤون  اإدارة  يف  وامل����وارد  التوجيه 
باري�ش ال�سوربون-اأبوظبي: من املهم جداً بالن�سبة لنا 
وتطورهم  الأكادميية  م�سريتهم  يف  طلبتنا  ندعم  اأن 
ق�سايا  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  خ���الل  م��ن  ال�سخ�سي 
ت�سكل  ه��ن��ا،  وم���ن  �سحتهم.  ت��ه��دد  اأن  مي��ك��ن  ج��دي��ة 

الأ�سبوع، فر�سة  ا�سُتخدمت خالل هذا  التي  الأدوات 
النف�سية  ال�سحة  ب�ساأن  ال�سحيحة  الر�سائل  لتوجيه 
واحل���د م��ن ال�����س��ل��وك غ��ري ال�����س��ح��ي ال���ذي مُي��ك��ن اأن 
يتعر�ش له الطلبة، ف�ساًل عن ت�سجيع الطلبة لتخاذ 

اخلطوات الالزمة للح�سول على الدعم .
الذين  بطلبتنا  ف��خ��وري��ن  اإن��ن��ا  ف��ران��ك��ل��ني:  واأ���س��اف��ت 
خالل  من  اجلامعة  يف  اإيجابياً  دوراً  بلعب  يلتزمون 

خالل  امل��ج��الت  خمتلف  يف  يكت�سبونها  التي  امل��ع��ارف 
بتعاون  �سعيدين  اأن��ن��ا  ك��م��ا  الأك���ادمي���ي���ة.  م�سريتهم 
امل�ست�سارين املتخ�س�سني يف هذا املجال والذي �ساهم 
بنجاح هذه الفعالية. نتطلع قدماً لتنظيم املزيد من 
املبادرات التوعوية وروؤية طلبتنا ينجحون يف حياتهم 
الأكادميية يف الوقت الذي يحافظون فيه على �سحة 

نف�سية وبدنية جيدة .

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت ف����رح حم��م��د ال��ب�����س��ر، خريجة 
ماجي�ستري يف اقت�ساديات ال�سحة من جامعة باري�ش 
ال�سوربون-اأبوظبي: ُت�سكل ال�سحة النف�سية مو�سوعاً 
هاماً جداً يجب تناوله يف املناق�سات املحلية لأنه لي�ش 
خدمة تكميلية ميكن للمر�سى التخلي عنها خ�سو�ساً 

اأنه يوؤثر على قراراتنا ال�سخ�سية .
واأ�سافت الب�سر: لقد اأكملت موؤخراً �سهادة املاج�ستري 
ال�سوربون- باري�ش  ال�سحة يف جامعة  اقت�ساديات  يف 

الكتئاب على  تاأثري  الرئي�سي  وتناول بحثي  اأبوظبي 
الرعاية ال�سحية والنمو القت�سادي يف اأبوظبي. وقد 
اأظهر امل�سح التجريبي الذي اأجريته اأن نق�ش الوعي 
الإماراتي.  جمتمعنا  يف  الرئي�سي  العامل  ه��و  ال��ع��ام 
التوجيه  ق�سم  يف  كموظفة  األ��ت��زم  ذل��ك،  �سوء  وعلى 
اإدارة �سوؤون الطلبة يف اجلامعة، بالرتكيز  واملوارد يف 

على الق�سايا املتعلقة بال�سحة النف�سية والرفاهية .
النقا�سية  احللقات  من  عدد  التوعوي  الأ�سبوع  �سهد 
والأف�������الم ال��ت��وع��وي��ة وور������ش ال��ع��م��ل. وق����د تناولت 
احللقات النقا�سية جمموعة من املوا�سيع التي �سملت 
النف�سية:  ال�سحة  ال�سحي، طبيعة  وتاريخها  الأ�سرة 
امل��ت��وف��رة، واأه��م��ي��ة الرتكيز،  ال��ع��الم��ات وال��ع��الج��ات 
�سيوعاً  الأك��ر  النف�سية  الق�سايا  درا���س��ة  عن  ف�ساًل 
ال��ذي��ن ترتاوح  الطلبة  ع��ل��ى  ُت��وؤث��ر  اأن  مُي��ك��ن  وال��ت��ي 
اأعمارهم بني 18 و 25 �سنة وكيفية حتديد اخلطر 

وما هو مفهوم ال�سلوك اخلطر. 

•• اأبوظبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، مبكتبه 
يف ق�����س��ر ال��رئ��ا���س��ة ام�������ش، م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ماجد 
الق�سبي، وزير التجارة وال�ستثمار ال�سعودي، الذي 
ي�سارك حاليا يف فعاليات امللتقى الإماراتي ال�سعودي 
، وذل���ك برعاية  اأب���دا   - ، حت��ت �سعار معا  ل��الأع��م��ال 

وزارة �سوؤون الرئا�سة.

التي  امل��و���س��وع��ات  ا���س��ت��ع��را���ش  ال��ل��ق��اء   ومّت خ����الل 
..واأع���رب  ال�سعودي،   � الإم��ارات��ي  امللتقى  �سيناق�سها 
بالتوفيق  متنياته  عن  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
والنجاح للملتقى، واخلروج بنتائج اإيجابية ومبادرات 
القت�سادي  ال���ت���ج���اري  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  يف  ُت�����س��ه��م 
وال���س��ت��ث��م��اري، مب��ا ي��ح��ّق��ق روؤي����ة ال��ق��ي��ادة الر�سيدة 

. للبلدينْن وال�سعبنينْ ال�سقيقنينْ
 وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني دولة 
يف  وتطويرها  تعزيزها  و�ُسبل  وال�سعودية  الإم���ارات 

جمالت عدة منها ال�سيا�سية والقت�سادية والتجارية 
وال�ستثمارية، اإ�سافة اإىل تبادل وجهات النظر حول 

اآخر امل�ستجدات والتطّورات الراهنة يف املنطقة.
 ح�سر اللقاء معايل اأحمد جمعه الزعابي نائب وزير 
املن�سوري  �سعيد  �سلطان بن  الرئا�سة ومعايل  �سوؤون 
وزير القت�ساد ومعايل �سيف حممد الهاجري رئي�ش 
التنفيذي،  املجل�ش  ع�سو  القت�سادية  التنمية  دائرة 
و�سعادة الدكتور حممد بن عبدالرحمن الب�سر �سفري 

اململكة العربية ال�سعودية لدى الدولة.

من�صور بن زايد ي�صتقبل وزير التجارة وال�صتثمار ال�صعودي

ا�شتقبل وفد اجل�ئزة واطلع على براجمه�

ح�صني احلمادي : ر�صالة اجلائزة تعزز من دور منوذج املدر�صة الإماراتية يف النهو�ض بالتعليم
اأمل العفيفي :منوذج املدر�شة الإم�راتية يبني �شخ�شية طالبية معتزة بهويته� الوطنية وقيمه� احل�ش�رية

•• اأبوظبي :رم�شان عطا:

اأكد معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي 
جمل�ش  ع�سو  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 
اأم���ن���اء ج���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة ال���رتب���وي���ة على 
اأه��م��ي��ة ال�����دور ال����ذي ت��ن��ه�����ش ب���ه هذه 
القيادة  ط��م��وح��ات  ت��ل��ب��ي��ة  يف  اجل���ائ���زة 
منظومة  اإىل  ال��و���س��ول  نحو  الر�سيدة 
تعليم تواكب العاملية من خالل تد�سني 
من���وذج “ امل��در���س��ة الإم��ارات��ي��ة “ حيث 
تتكامل اأهداف اجلائزة مع ا�سرتاتيجية 
الوزارة يف ن�سر ثقافة التميز يف امليدان 
امليدان  يف  العاملني  وحتفيز  ال��رتب��وي 
على اإطالق امل�ساريع واملبادرات والأفكار 
الإبداعية التي تنه�ش بالطالب وتو�سع 
م���دارك���ه ن��ح��و م���ا ي�����س��ه��ده ال���ع���امل من 
تطور علمي وتقني يف جميع املجالت . 
معاليه  ا���س��ت��ق��ب��ال  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
وفد  اأبوظبي  يف  بالوزارة  مبكتبه  اأم�ش 
�سعادة  برئا�سة  الرتبوية  خليفة  جائزة 
للجائزة  ال��ع��ام  الأم����ني  العفيفي  اأم���ل 
وع�سوية كل من �سعاد ال�سويدي نائب 
خالد  والدكتور  للجائزة،  العام  الأم��ني 
العربي والدكتور حممد عي�سى قنديل 
اللجنة  اأع�ساء  اإبراهيم  حميد  وال�سيد 

التنفيذية.
وا�����س����ار م���ع���ايل ح�����س��ني احل����م����ادي اإىل 
الرائد  بالدور  الرتبوي  امليدان  اعتزاز 
الذي تنه�ش به جائزة خليفة الرتبوية 
يف دفع عملية التعليم يف الدولة والوطن 
هذه  ال���ع���امل���ي���ة،  م�����س��اف  اإىل  ال���ع���رب���ي 
باأن حتمل  ُن�سرف جميعاً  التي  اجلائزة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�سم 

زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل، 
موؤكداً على  اأن اجلائزة مبا تطرحه من 
واحلالية  ال�سابقة  دورات��ه��ا  جم��الت يف 
تر�سخ م��ن ثقافة الإب���داع والب��ت��ك��ار يف 
امليدان التعليمي وجتعل جميع عنا�سر 
ينه�ش  حافز  اأم���ام  التعليمية  العملية 
من  التعليمية  املوؤ�س�سات  داخ��ل  ب��الأداء 
م���دار����ش وم��ع��اه��د وج��ام��ع��ات وكذلك 
العالقة  ذات  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 

بال�ساأن التعليمي . 
وث���م���ن م��ع��ال��ي��ه ط�����رح اجل����ائ����زة لفئة 
الأ�سرة الإماراتية املتميزة والتي تطرح 
لأول مرة منذ تاأ�سي�ش اجلائزة يف العام 
2007، موؤكداً على اأهمية هذه املبادرة 
يف ت�سليط ال�سوء على اجلهود الكبرية 
دعم  الإماراتية يف  الأ�سرة  تبذلها  التي 

املراحل  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر 
الدرا�سية . 

واأكد معاليه على اأن النهو�ش بالتعليم 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة ياأتي 
يف �سدارة روؤية الإمارات 2021 والذي 
قيادتنا  توجيهات  خ��الل��ه  م��ن  ن��رتج��م 
ال�سمو  ���س��اح��ب  يف  متمثلة  ال��ر���س��ي��دة 
اآل نهيان رئي�ش  ال�سيخ خليفة بن زايد 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�ش  ورئي�ش  الدولة  رئي�ش 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل،  رع��اه  دب��ي  حاكم 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ع��ه��د اأب����و ظ��ب��ي، ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى 
اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات 
حكام  الأع��ل��ى  املجل�ش  اأع�����س��اء  ال�سمو 

دولة  يف  التعليم  ي��ك��ون  ب���اأن  الإم�����ارات، 
البوابة  ه��و  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
ال��ت��ي تنطلق م��ن خ��الل��ه��ا ال��دول��ة اإىل 

املريخ . 
واأك�����د م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى الع���ت���زاز بالدعم 
ال�سيخ  �سمو  يوليه  ال���ذي  ال��الحم��دود 
نائب رئي�ش  اآل نهيان  زايد  من�سور بن 
الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�ش 
اأم���ن���اء ج���ائ���زة خليفة  رئ��ي�����ش جم��ل�����ش 
الرتبوية لهذه اجلائزة وحر�ش �سموه 
على اأن تت�سدر جائزة خليفة الرتبوية 
ال�ساأن  يف  املتخ�س�سة  اجلوائز  م�ساف 

الرتبوي والتعليمي. 
العفيفي  اأم��ل  قدمت  اللقاء  بداية  ويف 
تعزيز  يف  ج��ه��وده  ع��ل��ى  ملعاليه  ال�سكر 
ن��ه�����س��ة ال��ت��ع��ل��ي��م يف دول������ة الإم��������ارات 

العربية املتحدة، م�سيدة بروؤية الوزارة 
منوذج  تطبيق  ب�ساأن  واإ�سرتاتيجيتها 
النموذج  وه����و  الإم����ارات����ي����ة،  امل���در����س���ة 
التعليمية  بعنا�سره  جميعاً  نعتز  الذي 
�سخ�سية  ب��ن��اء  يف  ودوره  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
الوطنية  ب��ه��وي��ت��ه��ا  م���ع���ت���زة  ط���الب���ي���ة 

وقيمها احل�سارية.  
املجالت  اأن  اإىل  ال��ع��ف��ي��ف��ي  وا�����س����ارت 
امل��ط��روح��ة يف اجل���ائ���زة خ���الل ال����دورة 
احلادية 2017-2018 والتي ت�سمل 
وفئة  املبدع،  املعلم  فئة   ( العام  التعليم 
التعليمي  الأداء  وف��ئ��ة  ال���واع���د،  امل��ع��ل��م 
اأ�سحاب   ( الإع��اق��ة  وذوي   ، املوؤ�س�سي( 
الهمم ( ) فئة العاملني وفئة املوؤ�س�سات 
و املراكز (، والتعليم وخدمة املجتمع ) 
فئة املوؤ�س�سات ، وفئة الأ�سرة الإماراتية 

املتميزة(، وعلى م�ستوى الدولة الوطن 
الرتبوية  ال�سخ�سية  جم��الت  العربي 
املعلم  )فئة  العام  والتعليم  العتبارية، 
املبدع ( ، والتعليم العايل ) فئة الأ�ستاذ 
اجل��ام��ع��ي امل��ت��م��ي��ز يف ال��ت��دري�����ش، وفئة 
البحث  امل��ت��م��ي��ز يف  الأ���س��ت��اذ اجل��ام��ع��ي 
اللغة  ت��دري�����ش  والإب�������داع يف   ، ال��ع��ل��م��ي 
وفئة  اجلامعي،  الأ�ستاذ  )فئة  العربية 
) فئة  ال��رتب��وي��ة  وال��ب��ح��وث   ،) امل��ع��ل��م 
البحوث الرتبوية العامة، فئة البحوث 
الرتبوية الإجرائية، والبحوث اخلا�سة 
والتاأليف  ال���ط���ف���ل(،  اأدب  ب���درا����س���ات 
الرتبوي للطفل ) فئة اإبداعات تربوية 
التعليمية  وال���ربام���ج  وامل�����س��روع��ات   ،)
املبتكرة ) فئة املوؤ�س�سات، وفئة الأفراد، 

وفئة الطالب( .
مع  ال��ل��ق��اء  خ���الل  العفيفي  وت��ط��رق��ت 
العامة  الأمانة  طرحته  ما  اإىل  معاليه 
ولأول  احل���ال���ي���ة  دورت����ه����ا  يف  ل��ل��ج��ائ��زة 
ومره هي  فئة جديدة هي  فئة الأ�سرة 
الإماراتية املتميزة، والتي تهدف تكرمي 
الأ�سرة املواطنة التي تعمل على تعزيز 
نفو�ش  يف  وال��رتب��وي��ة  الوطنية  الهوية 
اأب���ن���ائ���ه���ا، امل��ت��ف��اع��ل��ة م���ع ب��ي��ئ��ت��ه��ا، ذات 
روؤي����ة ت��رب��وي��ة وا���س��ح��ة، وم��ت��ع��اون��ة مع 
قيم  وذات  املختلفة،  املجتمع  موؤ�س�سات 
اإيجابية،  وت��رب��وي��ة  وث��ق��اف��ي��ة  اإن�����س��ان��ي��ة 

اأبنائها درا�سياً،  ويتمثل ذلك يف متابعة 
والربامج  الأن�سطة  لهم يف  وم�ساركتها 
التعليم يف  املخ�س�سة لهم يف موؤ�س�سات 
�سخ�سيات  بناء  عنه  ينتج  مما  ال��دول��ة، 
املجالت  ج��م��ي��ع  يف  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا  ه���ادف���ة 

املختلفة. 
ال�سويدي  �سعاد  اأو�سحت  جانبها  ومن 
قدمت  ال���رتب���وي���ة  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ائ���زة  اأن 
حملياً  التعليم  مل�سرية  رائ��دة  اإ�سهامات 
وع��رب��ي��اً خ���الل ال��ع��ق��د امل��ا���س��ي وه���و ما 
�ساهم  يف ن�سر ثقافة التميو يف امليدان 
ال���رتب���وي، ومن���و اأع�����داد امل�����س��ارك��ني يف 
اجل���ائ���زة ح��ي��ث جن��ح��ت ج���ائ���زة خليفة 
ع��ل��ى مدى  ا���س��ت��ق��ط��اب  ال���رتب���وي���ة يف 
 4595 ع��دد  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات 
مر�سحاً ومر�سحة على م�ستوى الدولة 
والوطن العربي، كما بلغ عدد الفائزين 
313 ف��ائ��زاً وف��ائ��زة م��ن داخ��ل الدولة 
وخارجها على م�ستوى الدولة والوطن 
من  �سواء  العدد  هذا  ويرتجم  العربي، 
النت�سار  حجم  الفائزين  اأو  املر�سحني 
الذي حقتته اجلائزة يف قطاع التعليم، 
قدمت  كما   ، وع��رب��ي��اً  حملياً  ومكانتها 
والربامج  الأن�سطة  حول  �سريعة  نبذة 
التطبيقية  ال��ع��م��ل  وور�����ش  التعريفية 
واملوؤمتر العلمية التي نظمتها اجلائزة 
امل���ا����س���ي���ة، وم����ا تعتزم  ال���ف���رتة  خ����الل 

ال�����دورة احلالية  ت��ن��ف��ي��ذه م��ن��ه��ا خ���الل 
ب���ه���دف ت���و����س���ي���ع ق����اع����دة ال���ت���وع���ي���ة يف 
املر�سحني  وا�ستقطاب  الرتبوي  امليدان 

للجائزة. 
خالل  العربي  خالد  الدكتور  وحت��دث 
ال���ل���ق���اء م���ع م��ع��ال��ي��ه ع���ن اآل����ي����ات عمل 
الأعمال  يتولون  الذين  املحكمني  فرق 
اختيارهم  ي���ت���م  وال�����ذي�����ن  امل���ر����س���ح���ة 
التخ�س�سية  العلمية  ل��ل��ك��ف��اءات  وف��ق��اً 
تامة  ب���ح���ي���ادي���ة  ع��م��ل��ه��م  ومي����ار�����س����ون 
خ�����الل حتكيم  ك���ام���ل���ة  وا����س���ت���ق���الل���ي���ة 
للجائزة  امل��ر���س��ح��ة  الأع����م����ال  وت��ق��ي��ي��م 

وحتى اإعالن فوزها. 
توظيف  اإىل  اإب��راه��ي��م  حميد  وت��ط��رق 
خالل  من  املتطورة  للتقنيات  اجل��ائ��زة 
ي��ت��م من  وال����ذي  الإل���ك���رتوين  موقعها 
املر�سحني  ط��ل��ب��ات  ا���س��ت��ق��ب��ال  خ���الل���ه 
اأو  والتوا�سل معهم �سواء داخل الدولة 
املوقع  تطوير  اأن  اإىل  م�سرياً  خارجها، 
الإلكرتوين يواكب ما ت�سهده منظومة 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف ال���دول���ة م���ن ت��ط��ور تقني 
املر�سحني  م��ل��ف��ات  ميكنة  ع��ل��ى  يعتمد 

والتحول الإلكرتوين ال�سامل.
اأم���ل العفيفي  اه���دت  ال��ل��ق��اء  ويف خ��ت��ام 
اجلائزة  درع  احل��م��ادي  ح�سني  م��ع��ايل 
م�سرية  دف������ع  يف  جل�����ه�����وده  ت����ق����دي����راً 

اجلائزة. 

مبن��شبة اليوم الع�ملي لل�شحة النف�شية وحتت �شع�ر )اأنت حيثم� تكون( 

جامعة باري�ض ال�صوربون- اأبوظبي تنظم اأ�صبوعًا توعويًا
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       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1554  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- عبيد خمي�ش فرج جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
عبداهلل عمران  احلمادي وميثله:عبداهلل حمد  علي طاهر  عبدالواحد  في�سل 
وقدره  املطالبة مببلغ  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  العمران 
جل�سة  لها  وحددت  والتعاب.  وامل�ساريف  والر�سوم  والفائدة  درهم   )1200000(
 Ch2.E.22 بالقاعة  �ش  ال�����س��اع��ة:9.30   2017/11/6: امل��واف��ق  الثنني  ي��وم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2877  جتاري جزئي

املدعي/  ان  املدعي عليه / 1- جونا جامارا لوباجنو جمهول حمل القامة مبا  اىل 
العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل حمد  �����ش.م.ع  ال��وط��ن��ي  القيوين  ام  بنك 
مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي 
وقدره )36.104.23( درهم ت�سمني املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
ال�سداد  وحتى  يف:2011/12/20  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سهريا   %2 والفائدة 
التام.وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق :2017/10/16 ال�ساعة:8.30 �ش بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
الأق��ل ويف  اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2763  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ارنالدو دافاديال اريجا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����ش.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي 
 %2.49 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )20.356.77( وق��دره 
كفالة. ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى  ت��اري��خ  م��ن  �سهريا 

بالقاعة  �ش  ال�ساعة:8.30   2017/10/23: املوافق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1423  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة اخوان خ�سري للتجارة العامة ذ.م.م 2- هاميكو 
للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / خليل ابراهيم 
 2011/847 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  ال��ق��رار/ احلكم  ا�ستاأنف  قد  غ��امن   عبداهلل 

جتاري كلي بتاريخ:2017/7/19     
�سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/11/6 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3699  تنفيذ عمايل 
م    جمهول حمل  م  ذ  املنفذ ���س��ده/1-  �سيزر للمقاولت - �ش  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ خالد ح�سن عبد اخلالق موليك   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )7379( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   749 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2900   تنفيذ جتاري  
ال علي   ع��ب��دال��رح��م��ن  �سليمان  ع��ل��ي  ح��م��د  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�سالمي 
- قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
او  التنفيذ  به وق��دره )362506.67( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت �سركة اأبوظبي للخدمات العامة م�ساندة ا�ستكمال 
الذي   - العام  النائب  مكتب  مبنى  م�سروع  اأعمال  تنفيذ 
ت�سليمه  واملتوقع  دره��م  مليون   112 نحو  تكلفته  تبلغ 
خالل الربع الثاين من عام 2019 - وذلك وفقا للخطة 

املعتمدة.
التزامها  م��ن  ان��ط��الق��ا  للم�سروع  م�ساندة  تنفيذ  ي��اأت��ي 
تعزيز  نحو  اأبوظبي  خطة  اأه��داف  حتقيق  يف  بامل�ساهمة 
فاعلية وكفاءة التقا�سي و�سمان فاعلية منظمة العدالة 
مدير  الها�سمي  عمر  حممد  املهند�ش  وق��ال  اجلنائية. 
اأبوظبي للخدمات العامة  اإدارة املباين بالإنابة يف �سركة 
م�ساندة اإن امل�سروع - الذي بداأت اأعماله يف يوليو املا�سي 
- ي��ت��األ��ف م��ن ط��اب��ق��ني حت��ت الأر�����ش مل��واق��ف ال�سيارات 

اأر�سي لال�ستقبال والفعاليات الرئي�سية ومكاتب  وطابق 
اأرب���ع ط��واب��ق متكررة حت��ت��وي على  اإىل  اإ���س��اف��ة  خمتلفة 
القاعة الرئي�سية ومكتب النائب العام وغرف امل�ست�سارين 

ومكاتب الإدارات املختلفة واخلدمات امللحقة.
يف  ومميزة  حيوية  منطقة  يف  يقع  املكتب  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
احلكومية  املباين  من  جمموعة  �سمن  اأبوظبي  جزيرة 
الهامة كمبنى الأمانة العامة للمجل�ش التنفيذي لإمارة 

اأبوظبي ومنطقة املعار�ش.
ياأتي امل�سروع الذي تبلغ تكلفته نحو 112 مليون درهم 
�سمن �سل�سلة من امل�ساريع التي تنفذها م�ساندة ل�سالح 

ت�سهيل  لت�ساهم يف  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  اجلهات احلكومية 
م��ه��ام��ه��ا م���ن خ���الل ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع ف��ع��ال��ة ت�ستجيب 
امل�ستفيدة  للجهة  والت�سغيلية  الوظيفية  للمتطلبات 
وتت�سم بالت�ساميم اخلارجية املتميزة التي تعك�ش الهوية 
املعمارية للمباين احلكومية يف اأبوظبي وتت�سمن توزيعا 
ف��ع��ال ل��ف��راغ��ات امل��ك��ات��ب وق��اع��ات الج��ت��م��اع��ات وحماور 
احل���رك���ة الأف���ق���ي���ة وال���ع���م���ودي���ة وف����ق ت�����س��ام��ي��م داخلية 
العمل  طبيعة  م��ع  وتتنا�سب  وامل����واد  الأل����وان  من�سجمة 

الوظيفي للمبنى.
للم�سروع  الكلية  امل�ساحة  اإن  الها�سمي  املهند�ش  وق���ال 

م�ساحة  تبلغ  بينما   .. مربعا  م��رتا   70 و  األ��ف��ا   20 تبلغ 
الأبنية خم�سة اآلف و 574 مرتا مربعا و�سيتم ا�ستكمال 
الربع  خ��الل  امل�ستفيدة  اجلهة  اإىل  وت�سليمه  اأعماله  ك��ل 
وت��ع��م��ل م�����س��ان��دة ع��ل��ى تنفيذ   .2019 ال��ث��اين م��ن ع���ام 
ا�ستجابة  من  امل�ستمر  والتاأكد  واخل�سراء  الذكية  املباين 
الت�سميم  وت��واف��ق  امل�ستفيدة  اجلهة  ملتطلبات  م�ساريعها 
القوانني  مع  يتنا�سب  مبا  العاملية  واملعايري  املقايي�ش  مع 
ل���دى اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة املحلية.  امل��ط��ب��ق��ة  والأن���ظ���م���ة 
الأكر  الأنظمة  بتطبيق  م�ساندة  ال��ت��زام  الها�سمي  واأك��د 
كفاءة يف ت�سميم م�سروع مبنى النائب العام من الناحية 

مت  اأن��ه  اإىل  م�سريا  وامليكانيكية..  والكهربائية  الإن�سائية 
بيئة  توفر  التي  البناء  وم��واد  بالتقنيات احلديثة  تزويده 
عمل م�ستدامة ت�ساهم وب�سورة فعالة يف خف�ش ا�ستهالك 
امل�سروع جنح يف احل�سول على  اأن  وذك��ر  املختلفة.  امل��وارد 
اأبوظبي  املعتمدة من قبل جمل�ش   2 اللوؤلوؤ  تقييم  درج��ة 
للتخطيط العمراين ما ي�سيفه اإىل قائمة املباين املعتمدة 
لديها والتي ت�سهم يف رفع كفاءة ال�ستخدام واحلفاظ على 
موارد الطاقة املتعددة. واأو�سح الها�سمي اأنه خالل مرحلة 
اأعمال  ك��ل  م�ساندة  ل��دى  الفني  اجل��ه��از  �سيدير  التنفيذ 
امل�سروع والتاأكد من اأن العمل ي�سري وفق الربنامج الزمني 
بالت�ساميم  اللتزام  من  التحقق  اإىل  اإ�سافة  عليه  املتفق 
املعايري  تطبيق  ومراقبة  للم�سروع  املعتمدة  واملوا�سفات 
البيئية ومتطلبات الأمن وال�سالمة بهدف ا�ستكماله وفق 

املخطط املعتمد.

م�صاندة ت�صتكمل اأعمال م�صروع مبنى النائب العام بتكلفة 112 مليون درهم

حتت رعاية حمدان بن زايد.. نهيان بن مبارك يد�صن فرعا جلامعة اأبوظبي يف دبي

وزارة الثقـافـة وجامعـة نيـويـورك اأبوظبـي توقعــان اتفاقيـــة تعــــاون

نهيان بن مبارك ي�صتقبل رئي�ض الربملان ال�صوي�صري 
ووفدا من رجال الأعمال ال�صعوديني

•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستقبل معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة ب��ق�����س��ره ام�ش 
ال�سوي�سري  ال��ربمل��ان  رئي�ش  �ستال  ي��ورغ  معايل 

والوفد املرافق له.
برئي�ش  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ورح��ب 
بني  ال��ع��الق��ات  اأن  م��وؤك��دا  ال�سوي�سري  ال��ربمل��ان 
دولة الم��ارات و�سوي�سرا عالقات طيبة ومهمة 

اأع�����رب رئ��ي�����ش الربملان  وق���دمي���ة. م���ن ج��ان��ب��ه 
ال�����س��وي�����س��ري ع��ن اأم��ل��ه يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بني 
بال�سكر  وت��ق��دم  ك���اف���ة..  امل���ج���الت  ال��ب��ل��دي��ن يف 
ملعايل ال�سيخ نهيان بن مبارك حل�سن ال�ستقبال 
وكرم ال�سيافة. ومت خالل اللقاء الذي ح�سرته 
ال�سوي�سري  الحت��اد  �سفرية  تي�سايف  مايا  �سعادة 
ل����دى ال���دول���ة ب��ح��ث ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون يف 
خمتلف املجالت. كما ا�ستقبل معاليه وفد رجال 
اأحمد  املهند�ش  برئا�سة  ال�سعوديني  الأع��م��ال 

الغرف  احتاد  جمل�ش  رئي�ش  الراجحي  �سليمان 
من  ال�سعودي  بالوفد  معاليه  ورحب  ال�سعودية 

رجال الأعمال.
ب��ن عبد  ال��دك��ت��ور حممد  ���س��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
الرحمن الب�سر �سفري اململكة العربية ال�سعودية 
غنام  مر�سد  ث��اين  حممد  و�سعادة  الدولة  ل��دى 
جتارة  غ��رف��ة  ادارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  ال��رم��ي��ث��ي 
و�سناعة اأبوظبي وعدد من اأع�ساء الغرفة ومن 

رجال العمال يف البلدين ال�سقيقني.

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  رعاية  حتت 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ش جمل�ش اأمناء 
جامعة اأبوظبي افتتح ام�ش معايل ال�سيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة نائب 
الفرع اجلديد  اأبوظبي  اأمناء جامعة  رئي�ش جمل�ش 
ال�سيخ  بح�سور  للمعرفة  دب��ي  جممع  يف  للجامعة 
اإدارة  نهيان مدير  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ب��ن  �سلطان 
والتعاون  اخلارجية  ب��وزارة  والبا�سيفيك  اآ�سيا  �سرق 
متخ�س�سة  برامج  اجلديد  الفرع  ويطرح  ال���دويل. 
تلبي  وال��دك��ت��وراه  املاج�ستري  يف  العليا  ل��ل��درا���س��ات 
احتياجات �سوق العمل يف الدولة واملنطقة وفق اأرقى 

املعايري العلمية التي تاأخذ بها اجلامعة.
وانطلقت الدرا�سة بالفعل يف فرع جامعة اأبوظبي يف 
دبي اعتبارا من اأول �سبتمرب املا�سي.. وت�سمل برامج 
الرتبوية  القيادة  يف  الرتبية  ماج�ستري  املاج�ستري 
وماج�ستري يف الإدارة الهند�سية وماج�ستري يف اإدارة 
امل�ساريع و ماج�ستري يف اإدارة الأعمال بالإ�سافة اإىل 

برنامج الدكتوراه يف اإدارة الأعمال.
بنت  ميثاء  الدكتورة  معايل  من  كل  الفتتاح  ح�سر 
�سعيد بن  و�سعادة علي  دولة  وزي��رة  ال�سام�سي  �سامل 

اأبوظبي  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ش جمل�ش  ال��ظ��اه��ري  ح��رم��ل 
جمل�ش  رئي�ش  ال��ك��رم  ع��ب��داهلل  وال��دك��ت��ور  التنفيذي 
املديرين ومدير عام هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية 
امل�����س��وؤول��ني وال��ق��ي��ادات الأكادميية  وع���دد م��ن ك��ب��ار 

والتنفيذية يف الدولة.
اأن  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  واأك���د 
افتتاح هذا الفرع ميثل اإ�سافة جديدة مل�سرية جامعة 
اأب��وظ��ب��ي .. ه���ذه اجل��ام��ع��ة ال��وط��ن��ي��ة ال���رائ���دة التي 
اأكادميية  م��ن��ج��زات  وحققت   2003 ع��ام  انطلقت 
العايل  التعليم  منظومة  مكانة  تعزيز  يف  �ساهمت 
برعاية  ال�سدد  ه��ذا  يف  معاليه  م�سيدا  ال��دول��ة..  يف 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يف  متمثلة  الر�سيدة  القيادة 
الدولة حفظه اهلل  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخ��ي��ه 
الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب  مكتوم 
ال�سيخ  ال�سمو  حاكم دبي رعاه اهلل واأخيهما �ساحب 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة رئ��ي�����ش جمل�ش 
اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  للتعليم  اأبوظبي 
امل��ج��ل�����ش الأع���ل���ى ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم������ارات مل�سرية 
اأن  على  �سموهم  وحر�ش  الدولة  يف  العايل  التعليم 
املمار�سات  باأف�سل  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  تاأخذ 

العلمية والتطبيقية التي تتبعها اجلامعات املرموقة 
اجل��ودة يف خمتلف  معايري  يعزز من  العامل مبا  يف 
من  ال��دول��ة  جل��ام��ع��ات  التعليمية  العملية  م��راح��ل 
يف  وال�سهام  املجتمع  وخدمة  علمي  وبحث  تدري�ش 
الإم���ارات  دول���ة  ت�سهدها  ال��ت��ي  احل�سارية  النه�سة 

العربية املتحدة.
زايد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  برعاية  معاليه  واأ�ساد 
رئي�ش  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
اأب��وظ��ب��ي مل�����س��رية اجلامعة  جم��ل�����ش اأم���ن���اء ج��ام��ع��ة 
اجلامعة  ه��ذه  مكانة  تر�سيخ  على  �سموه  وح��ر���ش 
ودوليا وهو ما حتقق من  واإقليميا  ومتيزها حمليا 
خالل م�سريتها حيث �سجلت التي مل يتجاوز عمرها 
15 عاما منجزات اأكادميية بارزة متثلت يف ت�سدرها 
كوكاريللي  ت�سنيف  يف  املرموقة  اجلامعات  لقائمة 
�سيموند العاملي QS جلامعات العامل لعام 2018 
حيث اأعلن الت�سنيف ت�سدر اجلامعة لقائمة اأف�سل 
%2.8 من  ���س��م��ن  وج������اءت  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ام���ع���ات 
اجلامعات املرموقة يف العامل.. كما متيزت اجلامعة 
الأف�سل  اجل��ام��ع��ات  م��ن   150 ال���  قائمة  بدخولها 
عاما..  خم�سني  ع��ن  عمرها  يقل  وال��ت��ي  ال��ع��امل  يف 
العاملية  اجلامعات  بني  من  الثالث  املركز  وح�سدت 
املرموقة من حيث تنوع اخللفيات الثقافية لأع�ساء 

هيئات التدري�ش بها.. ودخلت اجلامعة قائمة التميز 
يف موؤ�سر تنوع اخللفيات العرقية والثقافية للطلبة 
مت�سدرة بذلك املركز التا�سع على م�ستوى جامعات 
القمة يف العامل. وكانت جامعة اأبوظبي ح�سلت على 
العرتاف املوؤ�س�سي والعتماد الأكادميي العاملي من 
هيئة الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ال��ع��امل��ي جل��ام��ع��ات غرب 
الوليات املتحدة الأمريكية WSCUC كموؤ�س�سة 
العاملية  واملمار�سات  املعايري  باأرقى  تاأخذ  عال  تعليم 
على  باجلامعة  الأعمال  اإدارة  كلية  ح�سلت  بينما   ..
الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ال��ع��امل��ي جل��م��ي��ع ب��راجم��ه��ا يف 
 EQUIS البكالوريو�ش واملاج�ستري والدكتوراه من
ال��رائ��د لتقييم ج��ودة وتطوير  ال��دويل  النظام  وه��و 
يف  املتخ�س�سة  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�س�سات  واع��ت��م��اد 
الأوروبية  للمنظمة  والتابع  الأعمال  واإدارة  الإدارة 
عام  للكلية  �سبق  كما   EFMD الإداري����ة  للتنمية 
2015 احل�سول على العتماد الأكادميي من احتاد 
 AACSB كليات اإدارة الأعمال اجلامعية املتقدمة
يف الوليات املتحدة الأمريكية.. بينما ح�سلت كلية 
العاملي  الأكادميي  الهند�سة باجلامعة على العتماد 
والتكنولوجيا  الهند�سة  ب��رام��ج  اع��ت��م��اد  هيئة  م��ن 
املتحدة  بالوليات  احلا�سوب  برامج  اعتماد  وهيئة 

. ABET الأمريكية

من جانبه اأكد �سعادة علي �سعيد بن حرمل الظاهري 
رئي�ش جمل�ش جامعة اأبوظبي التنفيذي اأن تد�سني 
اجلامعة لفرع دبي ياأتي يف اإطار ا�سرتاتيجية التميز 
الأكادميي الذي تنتهجه اجلامعة من خالل التو�سع 
فكرية  ومنارة  لالإ�سعاع احل�ساري  دورها كمركز  يف 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة وم��وؤ���س�����س��ة وط��ن��ي��ة رائ����دة يف 
يف  املتخ�س�سة  الوطنية  ال��ك��وادر  وتاأهيل  ا�ستقطاب 

خمتلف فروع العلم واملعرفة.
ان��ط��الق م�سريتها  وق���ال ان اجل��ام��ع��ة خ��رج��ت منذ 
األ��ف خريج وخريجة ي�سكلون قاعدة   12 اأك��ر من 
موؤ�س�سات  خمتلف  يف  العاملة  ال��ق��وى  م��ن  عري�سة 
الأعمال يف القطاعني احلكومي واخلا�ش لفتا اىل 
الأكادميي  العام  يف  اجلامعة  ت�ستقطب  اجلامعة  ان 
طالب   7،650 ن��ح��و   2018-  2017 احل����ايل 
%47.6 من مواطنني بينما يتوزع  وطالبة بينهم 
%52.3 من الطلبة على 70 جن�سية من خمتلف 
اأب��وظ��ب��ي بيئة  اأن��ح��اء ال��ع��امل وه��و م��ا يجعل جامعة 
مثالية تكفل التنوع الثقايف لأع�ساء هيئات التدري�ش 

والطلبة على حد �سواء.
اأب��وظ��ب��ي يف  اأن ف��رع جامعة  واأ���س��ار اب��ن ح��رم��ل اإىل 
اإم��ارة دبي  اإ�سافة ملا ت�سهده  اأن ميثل  دبي من �ساأنه 
اأن  ارت��اأت  ازده��ار اقت�سادي.. وق��ال ان اجلامعة  من 

الربامج  يف  الأكادميية  وريادتها  مبنجزاتها  تتوجه 
العليا  الدرا�سات  اإىل قطاع  الفرع  هذا  املطروحة يف 
ب��داأت طرح  واأنها  وال��دك��ت��وراه..  املاج�ستري  بدرجتي 
لحتياجات  م�سحية  ل��درا���س��ات  وفقا  ال��ربام��ج  ه��ذه 
�سوق العمل ومتثل الربامج املطروحة مرحلة اأولية 
ل�سل�سلة من الربامج العلمية املتخ�س�سة التي تطرح 
الوطنية..  التنمية  ملتطلبات  وف��ق��ا  دوري���ة  ب�����س��ورة 
على  ح�سلت  املطروحة  الربامج  جميع  اأن  مو�سحا 
الأكادميي  العتماد  هيئة  من  الأك��ادمي��ي  العتماد 
ب��وزارة الرتبية والتعليم وروع��ي يف ت�سميم وتنفيذ 
هذه الربامج الأخذ باأف�سل املمار�سات العاملية التي 
اأبوظبي  جت��ع��ل م���ن خ��ري��ج��ي وخ���ري���ج���ات ج��ام��ع��ة 
يف  بها  يلتحقون  التي  للتخ�س�سات  حيوية  اإ�سافات 

�سوق العمل.
ي��ذك��ر اأن ف���رع ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي يف دب���ي مي��ت��د على 
دب���ي  جم���م���ع  يف  م���رب���ع���ا  م�����رتا   3490 م�������س���اح���ة 
التجهيزات  ب���اأح���دث  م�����زود  اأن�����ه  ك��م��ا  ل��ل��م��ع��رف��ة.. 
ف�سال  والرقمية  الإلكرتونية  التعليمية  والو�سائل 
توفر  اإلكرتونية  ومكتبة  متطورة  حتتية  بنية  عن 
اإىل خم��ت��ل��ف قواعد  ال���ول���وج  وال��ب��اح��ث��ني  ل��ل��ط��الب 
البيانات الأكادميية التي تتعاون معها اجلامعة حول 

العامل.

•• اأبوظبي-وام:

وتنمية  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة  وق���ع���ت 
املعرفة وجامعة نيويورك اأبوظبي 
لتوطيد  ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة  ام�������ش 
اأوا�سر ال�سراكة والتعاون وتر�سيخ 
العالقة وتبادل املعرفة واملعلومات 
والتعاون يف جمال الثقافة وتنمية 
امل����ع����رف����ة يف جم���ت���م���ع الإم����������ارات 
التعاون  جم����الت  ت��ع��زي��ز  ب��ج��ان��ب 
والثقافية مبا  الفنية  الأن�سطة  يف 
املجتمع  اأف����راد  على  بالنفع  ي��ع��ود 
ال�سرتاتيجية  الأه����داف  ويحقق 

للطرفني.
مقر  يف   - الت��ف��اق��ي��ة  توقيع  �سهد 
ج��ام��ع��ة ن���ي���وي���ورك يف اأب���وظ���ب���ي - 
م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل 

املعرفة .
الثقافة  وزارة  عن  التفاقية  ووق��ع 
عفراء  ����س���ع���ادة  امل���ع���رف���ة  وت���ن���م���ي���ة 
.. فيما  ال������وزارة  وك��ي��ل  ال�����س��اب��ري 
وق���ع���ه���ا ع����ن ج���ام���ع���ة ن����ي����وي����ورك - 
بلوم  ال���ف���ري���د  ال���دك���ت���ور  اأب���وظ���ب���ي 
عدد  بح�سور  اجلامعة  رئي�ش  نائب 
والفكرية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ق��ي��ادات  م��ن 

الإماراتية والعاملية .
الأن�سطة  ع��ل��ى  الت���ف���اق���ي���ة  ت���رك���ز 
الفنية واملعرفية يف جمالت الهوية 

ال��وط��ن��ي��ة م���ن خ����الل ال���ت���ع���اون يف 
تنفيذ اأن�سطة وم�سروعات م�سرتكة 
وموؤمترات وندوات ودورات تدريبية 
الهوية  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  متخ�س�سة 
الثقافية  التنمية  وحتقيق  الوطنية 
الو�سائل  مب��خ��ت��ل��ف  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
مبادرة  وم��ن��ه��ا  املمكنة  والأ���س��ال��ي��ب 
القوافل الثقافية وال�سنع وملتقيات 
النماذج  م����ع  احل�����واري�����ة  ال�������س���ب���اب 
الريادية وفعاليات يوم العلم واليوم 

الوطني وغريها .
وت���ت�������س���م���ن الت����ف����اق����ي����ة ال���ت���ع���اون 
وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع م���رك���ز ال���ف���ن���ون يف 

ل��ت��ف��ع��ي��ل ودع�����م خمتلف  اجل���ام���ع���ة 
الفنية  والفعاليات  الأن�سطة  اأوج��ه 
وال�سعر  وامل�������س���رح  امل��و���س��ي��ق��ى  م��ث��ل 
واملهرجانات  والأن�سطة  وال�سينما 
ال���ع���ائ���ل���ي���ة م���ث���ل م���ه���رج���ان ب�����رزاخ 
واملعرفية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  والح���ت���ف���الت 
حتقيق  بهدف  ال�سعرية  والأم�سيات 
والفنية  املعرفية  الثقافية  التنمية 
الو�سائل  مب���خ���ت���ل���ف  ال�����دول�����ة  يف 

والأ�ساليب املمكنة.
يف  التعاون  التفاقية  تت�سمن  كما 
مهارات  لتعزيز  امل�سابقات  اإط���الق 
الفنية  امل���واه���ب  وت��ن��م��ي��ة  ال���ط���الب 

ج�سور  ب��ن��اء  يف  للم�ساهمة  ال�����س��اب��ة 
ال�سباب  ومتكني  الثقافية  التوا�سل 
يف  والتعاون  املنطقة  اأن��ح��اء  يف  فنيا 
تبادل التجارب واخلربات لالطالع 
يف  والتعاون  املمار�سات  اأف�سل  على 
دعم الو�سائل التي جتذب اجلمهور 
م���ن خ���الل ت���ب���ادل وت���وف���ري قواعد 

البيانات واملعلومات.
ال�سابري  ع��ف��راء  ���س��ع��ادة  واأع���رب���ت 
بداية  التفاقية  تكون  اأن  اأملها  عن 
لتعاون حقيقي مع جامعة نيويورك 
املتعلقة  امل��ج��الت  بكل  يتعلق  فيما 

بالثقافة وتنمية املعرفة.

ال�سيخ  م��ع��ايل  ح�����س��ور  اأن  واأك�����دت 
ن���ه���ي���ان ب����ن م����ب����ارك وك���وك���ب���ة من 
يعد  والتعليمية  الثقافية  القيادات 
بهذا  الكبري  الهتمام  على  موؤ�سرا 
التعاون لتحقيق الأهداف امل�سرتكة 
الثقافة  ����س���ال���ح  يف  ت�������س���ب  ال����ت����ي 
الإم��ارات��ي��ة. واأ���س��ادت ب���اإدارة جامعة 
نيويورك التي تويل اأهمية لرت�سيخ 
لدى  وامل��ع��رف��ي��ة  الثقافية  التوعية 
التنمية  يف  البالغ  ودوره���م  ال�سباب 
بتعزيز  واه���ت���م���ام���ه���ا  امل�������س���ت���دام���ة 
الفعالة  امل�ساركة  وتكثيف  التوا�سل 
يف  للم�ساركة  وت�سجيعهم  للطلبة 

بني  تنظيمها  يتم  ال��ت��ي  الفعاليات 
الثقافة واجلامعة.

واأ�سافت ال�سابري اأنه �سيتم ت�سكيل 
دوريا  جتتمع  م�سرتكة  عمل  جلنة 
لإعداد وتنفيذ الربامج والفعاليات 
امل�سرتكة وللتن�سيق ومتابعة وتقييم 
تلك الربامج وتقدمي الدعم املتبادل 
املختلفة  اجل���ه���ات  م���ع  وال��ت��وا���س��ل 
على  ب��ن��اء  ال��ن��ت��ائ��ج  وتقييم  ب�ساأنها 
الأهداف امل�سرتكة ورفع التو�سيات 
واملقرتحات الالزمة التي من �ساأنها 

حتقيق الأهداف امل�سرتكة.
وذكرت اأن التعاون �سيتخطى تنظيم 

املوقع  راب���ط  اإىل و���س��ع  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
واجلامعة  ل����ل����وزارة  الإل�����ك�����رتوين 
ع��ل��ى امل��ط��ب��وع��ات امل�����س��رتك��ة وم���واد 
الن�ساطات  وك��ل  والإع���الن  الدعاية 
بالتعاون  تنظم  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
اأن  ال�سابري  واأكدت  بني اجلانبني. 
وزارة الثقافة وتنمية املعرفة ت�سعى 
والتعاون  ال�سركات  لتفعيل  جاهدة 
م��ع امل��وؤ���س�����س��ات وال��ه��ي��ئ��ات ك��اف��ة مبا 
ال�سرتاتيجية  الأه��������داف  ي��ح��ق��ق 
الثقافة  ال����روؤي����ة  وي��ل��ب��ي  ل����ل����وزارة 
تنمية  اأجل  الر�سيدة من  حلكومتنا 
ثقافية ومعرفية م�ستدامة .. لفتة 

برعاية  التعاون يحظى  اأن هذا  اإىل 
ودع������م م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن���ه���ي���ان بن 
قال  م��ن جانبه  ن��ه��ي��ان.  اآل  م��ب��ارك 
رئي�ش  نائب  بلوم  األفريد  الدكتور 
الفن  اإن  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
التميز  اأرك��ان  اأ�سا�سيا من  ركنا  يعد 
فهو  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف 
برامج  �سمن  ق��وي  ب��ت��واج��د  يتمتع 
وم�ساريعها  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
يف  التفاعلية  وم�ساركاتها  البحثية 
اإ�سافة  املجتمعية  التوعية  جم��ال 
عن�سرا حا�سما يف حتفيز  كونه  اإىل 
اجلمالية  امل��ع��اي��ري  ل��ف��ه��م  الإدراك 
بها  تتميز  التي  املعقدة  والتفا�سيل 
واأ�ساف  لالإن�سان.  الإبداعية  الروح 
لحرتام  جديدة  م�سارات  يفتح  اأن��ه 
الخ��ت��الف��ات ب��ني الأف���راد م��ن حيث 
ويوؤدي  الإن�ساين  والتكوين  الثقافة 
من  مت��ك��ن  وا���س��ح��ة  روؤي����ة  لت�سكيل 
اإدراك النقاط امل�سرتكة التي جتمع 
الب�سر يف بوتقة من القيم ال�سامية 
اأف�سل �سعيا للعمل  للعي�ش يف عامل 

امل�سرتك من اأجل عامل اأف�سل.
واأ�سار اإىل اأنه انطالقا من احت�سان 
تعليمية  ل���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
مع  تتعاون  فاأنها  الفن  اإىل  ت�ستند 
وزارة الثقافة وتنمية املعرفة لدعم 
املجالت  امل�ساركة يف  نطاق  وتو�سيع 

الفنية عرب دولة الإمارات.
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•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان نائب رئي�ش  كرم الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
نظام  م�سروع  على  القائمني  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ش 
ال��ذك��ي ثمرة  وال��ت��ح��ك��م  والإن�����ذار  امل��راق��ب��ة  ن��ظ��ام  )ح�سنتك( 
ال�سراكة بني الوزارة و�سركة اإجنازات لنظم البيانات اململوكة 

بالكامل ل�سركة املبادلة لال�ستثمار مبادلة.
املبارك  خليفة  خلدون  معايل  ام�ش  ظبي  اأب��و  يف  �سموه  وك��رم 
رئي�ش جهاز ال�سوؤون التنفيذية الرئي�ش التنفيذي للمجموعة 
الع�سو املنتدب يف �سركة مبادلة مبنحه ميدالية خدمة املجتمع 
تقديرا جلهوده املتوا�سلة ولدوره املتميز يف اجناح ال�سراكة مع 
الريادي  امل�سروع  اإطالق هذا  التي اثمرت عن  الداخلية  وزارة 
العامة  ال�سالمة  اإج���راءات  من  �سيعزز  وال��ذي  الهام،  الوطني 
والأمن يف املباين. ويف دبي كرم �سمو نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء 

وزير الداخلية �سركاء الوزارة يف امل�سروع من �سركة “اإجنازات 
“ وعدد من �سباط وزارة الداخلية الذين عملوا على م�سروع 
كافة  اكتمال  ف��ور  �سيكون  ال��ذي  ال��ري��ادي  الربنامج  ح�سنتك 
مراحله نظام اآيل متكامل يف املنطقة ملراقبة حالت الطوارئ 
التي تتعلق باحلريق وال�سالمة العامة من خالل �سراكة بني 
القطاعني ال��ع��ام واخل��ا���ش وي��ه��دف اإىل دع��م روؤي���ة الإم���ارات 
2021 يف جعل دولة الإمارات واحدة من اأكر الدول اأمناً يف 
العامل. ومنح �سموه املكرمني ميدالية خدمة املجتمع بح�سور 
م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ���س��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م ن��ائ��ب رئ��ي�����ش ال�سرطة 
والأمن العام يف دبي وخالد القبي�سي الرئي�ش التنفيذي لقطاع 
املعلومات  وتكنولوجيا  النظيفة  وال��ط��اق��ة  ال��ط��ريان  �سناعة 
�سركة  م��ن  وم�سوؤولني  ال����وزارة  �سباط  م��ن  وع��دد  مبادلة  يف 
اإجنازات. و�سمل التكرمي اللواء �سامل مبارك ال�سام�سي الوكيل 
جا�سم  وال��ل��واء  بالإنابة  امل�ساندة  واخل��دم��ات  للموارد  امل�ساعد 

املرزوقي القائد العام للدفاع املدين واللواء خبري را�سد ثاين 
الدكتور  العميد  و  بدبي  امل��دين  الدفاع  ع��ام  مدير  املطرو�سي 
را�سد اخل�سر رئي�ش املجل�ش القانوين يف الوزارة والعقيد يا�سر 
والرائد  الداخلية  بوزارة  التحتية  البنية  اإدارة  الوهابي مدير 
امل�سرتكة  امل�ساريع واخل��دم��ات  اإدارة  امل��رزوق��ي من مكتب  دان��ة 
اإدارة  مكتب  م��ن  ال��ظ��اه��ري  حممد  �سعيد  وال��رائ��د  ب���ال���وزارة 
احلامد  خالد  والرائد  بالوزارة  امل�سرتكة  واخلدمات  امل�ساريع 
من مكتب اإدارة امل�ساريع واخلدمات امل�سرتكة بالوزارة واملدين 
امل�ساريع واخلدمات  اإدارة  عمر حممود عبدالهادي من مكتب 
عبداهلل  حميد  �سعادة  التكرمي  �سمل  كما   . بالوزارة  امل�سرتكة 
ال�سمري نائب الرئي�ش التنفيذي ل�سركة مبادلة وخالد امللحي 
وعاطف  البيانات  لنظم  اإجن���ازات  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ش 
“اإجنازات  �سركة  يف  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  مدير  الربيكي 

لنظم البيانات وجوردن هيد من �سركة اإجنازات .

•• دبي- الفجر: 

للهوية  الحت�����ادي�����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وق���ع���ت 
واجلن�سية، والهيئة العامة للمعا�سات 
اتفاقية  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال���ت���اأم���ي���ن���ات 
البيانات  وتبادل  الإل��ك��رتوين  للربط 
ال��ت��ي ت��خ��دم طبيعة عمل  وامل��ع��ل��وم��ات 
من  ال�ستفادة  جانب  اإىل  منهما،  كل 
ال��ه��وي��ة واع��ت��م��اده��ا كم�سدر  ب��ط��اق��ة 
رئي�سي يف دعم اخلدمات الإلكرتونية 

والذكّية التي يقّدمها اجلانبان.
عن  وّقعها  التي  التفاقية  وتت�سّمن 
واجلن�سية  للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة 
�سعيد  الدكتور  �سعادة  العام  مديرها 
ع���ب���داهلل ب���ن م��ط��ل��ق ال��غ��ف��ل��ي، وعن 
ل��ل��م��ع��ا���س��ات مديرها  ال��ع��اّم��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال��ع��ام ب��الإن��اب��ة ���س��ع��ادة حم��م��د �سيف 
الواقعات  ب��ي��ان��ات  ت���ب���ادل  ال��ه��ام��ل��ي، 
املدنية اخلا�سة بالأ�سخا�ش امل�سجلني 
احلا�سلني  ال�سكاين  ال�سجّل  نظام  يف 
على بطاقة الهوّية وكل ما يطراأ عليها 
من تعديالت من م�سادرها الأ�سا�سية 
ومبا ي�سمن اأعلى م�ستويات الدقة يف 
اآين  ال��ب��ي��ان��ات وت��وف��ريه��ا ب�سكل  ه��ذه 
التي  ب��ال�����س��ورة  معها  ال��ت��ع��ام��ل  ليتم 
وم�سلحة  ال��ع��ام��ة  امل�����س��ل��ح��ة  ت���خ���دم 

الهيئتني.
والواقعات املدنية هي عنا�سر احلالة 
بتطّورات  تتعلق  والتي  للفرد  املدنّية 
امليالد  وم��ك��ان  ت��اري��خ  وت�سمل  حياته 
والزواج والطالق واجلن�سّية والإقامة 

الدرا�سّية  وال�سهادة  والديانة  والوفاة 
وحالة العمل.

ت التفاقية التي مّت توقيعها على  ون�سّ
معر�ش  يف  اجلانبني  م�ساركة  هام�ش 
اأ�سبوع جيتك�ش للتقنية 2017 املقام 
يف دب����ي ح���ال���ي���اً، ع��ل��ى ال��ت��ن�����س��ي��ق بني 
الطرفني يف تنفيذ امل�ساريع امل�سرتكة 
و�سرعة  التنفيذ  ح�سن  �سمان  بهدف 
الإجن����از، و���س��م��ان دق��ة و���س��الم��ة نقل 
البيانات و�سريتها اأثناء عملية تبادلها 
مع �سرورة حفظها ب�سورة دقيقة مبا 
ي�سهم يف حتقيق امل�سالح امل�سرتكة التي 
ت�سب يف اإطار امل�سلحة العليا للدولة 
اإىل جانب تبادل املعلومات والدرا�سات 
يف  ك��ل  باخت�سا�ساتهما  العالقة  ذات 

جمال عمله. وتوفر الهيئة الحتادية 
ملعا�سات  ل������  واجل���ن�������س���ي���ة  ل���ل���ه���وي���ة 
مبوجب  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال���ت���اأم���ي���ن���ات 
الالزمة  التحتية  البنية  الت��ف��اق��ي��ة، 
لإجناح الربط الإلكرتوين التي تدعم 
مع  وتبادلها  البيانات  على  احل�سول 
قاعدة بيانات ال�سجل ال�سكاين ب�سكل 
اآم��ن، اإىل جانب تقدمي الدعم الفني 
الربط  ب��خ�����س��و���ش خ���دم���ات  ال�����الزم 
وتوعية  املحاكم  با�ستخدام  اخلا�سة 
ا�ستخدامات  باأهمية  املجتمع  اأف����راد 

بطاقة الهوية و�سبل تاأمينها.
تعتّد  اأن  ع���ل���ى  الت���ف���اق���ي���ة  وت���ن�������ّش 
والتاأمينات  للمعا�سات  العامة  الهيئة 
الهوية  ببطاقة  ح�سراً  الجتماعية 

ورقم الهوية ك�سرط اأ�سا�سي لت�سجيل 
بو�سع  ت��ق��وم  واأن  امل��دن��ي��ة،  ال��واق��ع��ات 
الإر�������س������ادات وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال���الزم���ة 
البطاقة  اإب�����راز  ب�����س��رورة  مل��راج��ع��ي��ه��ا 
الت�سجيل،  لعملية  اأ�سا�سية  كوثيقة 
الالزمة  الإج����راءات  كافة  تتخذ  واأن 
من حيث و�سع القوانني والنظم التي 
تلزم موظفيها بعدم قبول اأي معاملة 
دون بطاقة الهوية وبا�ستخدام القارئ 
الإلكرتوين لبطاقة الهوية يف عملية 
رقم  اإدخ���ال  لتجنب  البيانات  اإدخ���ال 

هوية خاطئ.
الهيئة  ت���ق���وم  الت���ف���اق���ي���ة  ومب���وج���ب 
ال���ع���ام���ة ل���ل���م���ع���ا����س���ات وال���ت���اأم���ي���ن���ات 
املدنية  الواقعات  باإر�سال  الجتماعية 

الإل����ك����رتوين فور  ال���رب���ط  ن��ظ��ام  اإىل 
مراقبة  ن���ظ���ام  وب���اإن�������س���اء  ت�����س��ج��ي��ل��ه��ا 
النظام  عمل  �سري  ل�سمان  ومتابعة 
اأوق���ات  اأو ح�سب  ال�����س��اع��ة  م���دار  ع��ل��ى 
ت�سجيل  ح���ال���ة  وم���ت���اب���ع���ة  اخل����دم����ة 
الواقعات وحالة اإر�سالها اإليه، وبحيث 
املتعّلقة  الواقعة  اإر���س��ال  عملية  تكون 
الربط  نظام  اإىل  لديها  معاملة  ب��اأي 
اخلطوات  م���ن  واح�����دة  الإل����ك����رتوين 
العمل  اإج��راءات  ل�ستكمال  الأ�سا�سّية 
بدونها،  امل��ع��ام��ل��ة  ت��ك��ت��م��ل  ل  ب��ح��ي��ث 
اإر�سال  ت�سمن  ح��ل��ول  ت��وف��ري  بجانب 
املعلومات اإىل نظام الربط الإلكرتوين 
وو�سولها وا�ستالمها من قبل الهيئة 

على الوجه الأمثل.

عبداهلل  �سعيد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
الهيئة  ع��ام  مدير  الغفلي  مطلق  ب��ن 
الحت�����ادي�����ة ل��ل��ه��وي��ة واجل��ن�����س��ي��ة اإن 
اإطار  يف  ي��اأت��ي  التفاقية  ه��ذه  توقيع 
ال�سمولّية  حتقيق  اإىل  الهيئة  �سعي 
يف ال���رب���ط الإل����ك����رتوين ب��ي��ن��ه��ا وبني 
خمتلف موؤ�س�سات الدولة مبا ميّكنها 
وحداثة  دّق���ة  مب�ستوى  الرت��ق��اء  م��ن 
ب��ي��ان��ات ن��ظ��ام ال�����س��ج��ّل ال�����س��ك��اين من 
التعاون  ت��ع��زي��ز  يف  وي�����س��ه��م  ن��اح��ي��ة، 
وال����ت����ك����ام����ل م�����ع ت����ل����ك امل���وؤ����س�������س���ات 
ميزات  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  م��ن  لتمكينها 
املبادرات  ومن  الذكية  الهوية  بطاقة 
وامل�ساريع التي تنفذها الهيئة جلعلها 
يف  والأه���م  الأوىل  اخلدمية  البطاقة 

الدولة. واأّكد حر�ش الهيئة على دعم 
خدماتها  لتطوير  املوؤ�س�سات  م�ساعي 
والتعاون معها لبتكار و�سائل جديدة 
حتقق  واملقيمني  املواطنني  خدمة  يف 
ن��ه��ج قيادة  م���ع  وت��ن�����س��ج��م  ر����س���اه���م 
النا�ش  اإ�سعاد  الدولة الذي يركز على 
الالزمة  املعلومات  توفري  خ��الل  من 
والتخطيط  ال���ق���رار  ���س��ن��اع��ة  ل��دع��م 
ال���س��رتات��ي��ج��ي واحل��ي��وي يف خمتلف 
�سكانية  ب��ي��ان��ات  وت��وف��ري  ال��ق��ط��اع��ات 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  يف  ت�����س��اه��م  دق��ي��ق��ة 

وتخدم امل�سلحة العليا للدولة.
الهيئة  اأّن  الغفلي  ال��دك��ت��ور  واأ���س��اف 
الربط  تنفيذ  يف  مهماً  �سوطاً  قطعت 
الإلكرتوين بني قاعدة بياناتها وقواعد 

البيانات لدى خمتلف اجلهات املعنية 
ب��ه��ذا امل�����س��روع احل��ي��وي، الأم���ر الذي 
ميّكنها من توفري الآليات التي ت�سب 
يف م�سلحة املوؤ�س�سات التي يتّم اإجناز 
الربط معها، عرب اإتاحة �سبل التحقق 
عن  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  بيانات  م��ن 
وب�سورة  اخلا�سة  تطبيقاتها  طريق 
التحول  دعم  وكذلك  وموثوقة،  اآمنة 
اخلدمات  ج���ودة  وحت�سني  احل��ك��وم��ي 
وم�ساعدة  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  امل���ق���دم���ة 
تطوير  ع���ل���ى  الأخ��������رى  امل���وؤ����س�������س���ات 
اإلكرتونية  خدماتها واإطالق خدمات 
توفرها  التي  اخل�سائ�ش  على  تعتمد 
ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة. ب�����دوره ق���ال حممد 
الت��ف��اق��ي��ة متثل  اإّن  ال��ه��ام��ل��ي  ���س��ي��ف 
من  تنطلق  التي  التعاون  اأوج���ه  اأح��د 
نحو  ال�سرتاتيجية  احل��ك��وم��ة  روؤي���ة 
التعاون  جم�����الت  وت��و���س��ي��ع  ت��دع��ي��م 
وهيئاتها  وزاراتها  كافة  بني  امل�سرتك 
م�سلحة  ي���خ���دم  مب���ا  وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا 

الوطن واملواطنني.
ت���خ���دم عمل  الت��ف��اق��ي��ة  اإن  وق�����ال   
ت���وف���ري فر�سة  م���ن ج��ه��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
التبادل امل�سرتك لبيانات املتعاملني 
امل�سجلني يف هيئة الإم��ارات للهوية 
ومعرفة كافة ما يطراأ على حالتهم 
م���ن حت���دي���ث م���ا ي���دع���م اإج�������راءات 
التي  الإلكرتونية  الهيئة  وخدمات 
التحديث  على  جمملها  يف  تعتمد 
عليهم  امل����وؤم����ن  ل��ب��ي��ان��ات  امل�����س��ت��م��ر 

واملتقاعدين وامل�ستحقني.

�صيف بن زايد يكرم القائمني على نظام املراقبة والإنذار والتحكم الذكي )ح�صنتك(

خالل م�ش�ركتهم� يف اأ�شبوع جيتك�س للتقنية 2017 

 الهوّية و املعا�صات توقعان اتفاقية للربط الإلكرتوين وتبادل البيانات
اعتم�د بط�قة الهوّية م�شدرًا رئي�شيً� لدعم اخلدم�ت الإلكرتونية والذكّية

•• دبي - وام:

خدمة  اإط��الق  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
 VitalsLink مراقبة العالمات احليوية الإلكرتونية
لتوفري  وري��د  ال�سحية  الرعاية  تكنولوجيا  نظام  �سمن 
ب����دوره ي��ق��وم بربط  اإل��ك��رتون��ي��ة وال����ذي  ���س��ج��الت �سحية 
املرافق ال�سحية داخل دولة الإمارات وذلك خالل م�ساركة 
اأ�سبوع جيتك�ش للتقنية 2017 املقام حاليا يف  الوزارة يف 

مركز دبي التجاري العاملي للموؤمترات واملعار�ش.

ويف هذا الإطار قال �سعادة عو�ش �سغري الكتبي وكيل وزارة 
ال�سحة ووقاية املجتمع امل�ساعد لقطاع اخلدمات امل�ساندة 
التزامها  على  التاأكيد  �سبيل  يف  جهدا  تاألو  ل  ال���وزارة  اإن 
ب��ت��ق��دمي اأرق����ى م�����س��ت��وي��ات ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة للمجتمع 
التحول  وتطوير  العاملية  املعايري  اأرق���ى  م��ع  يتوافق  مب��ا 
واملتعاملني  للمراجعني  متميزة  جت��رب��ة  وت��وف��ري  ال��ذك��ي 
توفرها  التي  امل���وارد  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  توقعاتهم  تتخطى 
واأكد  اأي حتديات �سحية.  الر�سيدة يف مواجهة  احلكومة 
حتقيق  اإىل  تتطلع  ل��ل��وزارة  اجل��دي��دة  ال�سرتاتيجية  اأن 

الوطنية من  2021 والأج��ن��دة  الإم����ارات  روؤي���ة  اأه���داف 
خالل تعزيز �سحة املجتمع بتقدمي خدمات �سحية �ساملة 
املعلومات  ومبتكرة بعدالة ومبعايري عاملية وتطوير نظم 
ال�سحية وتطبيق معايري عاملية يف اإدارة البنية التحتية يف 
اأ�سبوع جيتك�ش  امل�ساركة يف  اأن  اإىل  املن�ساآت ال�سحية لفتا 
للتقنية متثل فر�سة مهمة لعر�ش اأحدث خدمات الوزارة 
الذكية والإطالع على اآخر التقنيات العاملية يف جمال نظم 
اإبراهيم  مباركة  اأ���س��ارت  جانبها  من  ال�سحية.  املعلومات 
يقوم  النظام  هذا  اأن  اإىل  ال�سحية  املعلومات  نظم  مديرة 

مبراقبة العالمات احليوية احلرجة للمر�سى مبا يف ذلك 
التنف�سي،  اجلهاز  ومعلومات  احل��رارة  درج��ة  ال��دم  �سغط 
ويقوم بت�سجيلها تلقائيا يف نظام وريد لتمكني الأطباء من 
والأمناط  البيانات  ح�سب  العالج  بنوعية  ق���رارات  اتخاذ 
ت�سجيل  يتم  ث��م  وم��ن  امل�سجل  ال��ق��راءات  لها  ت�سري  ال��ت��ي 
اآين دون  ق��راءات العالمات احليوية يف نظام وري��د ب�سكل 

اأي تدخل ب�سري ما يقلل ن�سبة الأخطاء املحتملة.
واأو���س��ح��ت م��ي��زات ه���ذا ال��ن��ظ��ام م��ن ح��ي��ث تقليل الوقت 
الالزم لتوثيق البيانات احليوية حيث يوفر عدة خطوات 

من التوثيق ويتيح لالأطباء املزيد من الوقت مع مر�ساهم 
التوثيق  دقة  يف  وي�سهم  ال�سريري  العمل  �سري  يح�سن  ما 
الو�سول  وت�سهيل  املطبعية  الأخ��ط��اء  جتنب  خ��الل  م��ن 
النظام  بقابلية  منوهة  اآين  ب�سكل  احليوية  العالمات  اإىل 
للربط العملي مع اأي نظام معلومات �سحي ف�سال عن اأن 
البيانات الفورية التي يوفرها النظام تتيح فر�سة منا�سبة 
لعملية الت�سخي�ش والعالج اأثناء الإقامة يف امل�ست�سفى ما 
عام  ب�سكل  للمر�سى  ال�سحية  النتائج  حت�سني  اإىل  ي��وؤدي 

من خالل احل�سول على البيانات احليوية يف اأ�سرع وقت.

ال�صحة تعلن عن خدمة مراقبة العالمات احليوية الإلكرتونية خالل جيتك�ض 2017 

•• دبي-وام:

جزئي  اإغ��الق  عن  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  اأعلنت 
باملنطقة  ال��واق��ع  ال��دائ��ري  ال�سارقة  ام��ت��داد طريق  من 
ال�سناعية 17 ابتداء من يوم الأحد املقبل وملدة اأربعة 

اأ�سهر بغر�ش ا�ستكمال اأعمال تطوير الطريق.
الطرق  اإدارة  م��دي��ر  اأح��م��د احل���م���ادي  امل��ه��ن��د���ش  وق���ال 
ت��وف��ري م�ساحة  ع��ل��ى  ال�����وزارة ح��ر���س��ت  اإن  ال�����وزارة  يف 
اأثناء  امل��روري��ة  احل��رك��ة  ان�سيابية  ت�سمن  التقاطع  يف 
الإغالق اجلزئي مو�سحا ان الوزارة تعمل على مواكبة 

تنفيذ  جم��الت  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق 
وحقيقية  نوعية  نقلة  اإح���داث  بهدف  الطرق  م�ساريع 
يف امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ن��م��وي��ة ذات ال��ع��الق��ة ب��ع��م��ل ال�����وزارة. 
وذك���ر احل��م��ادي اأن ال����وزارة حت��ر���ش م��ن خ��الل عملها 
يف  واملقيمني  للمواطنني  التنقل  عمليات  ت�سهيل  على 
الدولة لفتا اإىل اأن م�ساريع تطوير الطرق تدعم روؤية 
على  ت�ستندان  اللتني  ال���وزارة  وا�سرتاتيجية  الإم���ارات 
بناء وتطوير �سبكة طرق احتادية عالية اجلودة تدعم 
ال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي وت�����س��اه��م يف رف���ع م��ع��دلت الرخاء 

الجتماعي.

 تطوير البنية التحتية تغلق امتداد ال�صارقة 
الدائري ب�صكل جزئي الأحد املقبل ملدة 4 اأ�صهر العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/3766  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- بومن للنقل الربي العام - �ش ذ م م    جمهول حمل 
اأق���ام عليك  ق��د  ب�سري    �سيجو  ب�سري  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)2600( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 
550 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2342  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- جرين بلت �ستار انرتنا�سونال �ش.ذ.م.م 2- جمموعه �سركات جرين بلت 
املحدوده جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/فريكاوف�سجيماين�سافت �سامل - فروخت جي ام 
بي ات�ش & كو كيه جي وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما الول والثاين بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )42.567 دولر( 
او ما يعادله مبلغ وقدره )156.220.89( درهم اماراتي بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2015/10/23 وحتى ال�سداد التام والزامهما بالر�سوم 
وامل�سروفات و اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2017/10/19  ال�ساعة 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  8.30 �ش 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3194  جتاري جزئي

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ليبريان  �سانتوريا  فيليك�ش   -1  / عليه  املدعي  اىل 
عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����ش.م.ع  الوطني  القيوين  ام  املدعي/بنك 
العمران ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   34.751.18( وق��دره  مببلغ 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت   . ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى  م������ن:2011/12/20  �سهريا   %2.49
الثنني املوافق 2017/10/23  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2979  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ريوينا مريكادو ريي�ش جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل حمد  �����ش.م.ع  ال��وط��ن��ي  القيوين  ام  بنك 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي 
 %2.49 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )20.275.92( وق��دره 
�سهريا من:2011/12/20 وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
:2017/10/31 ال�ساعة:8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2773  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حار�ش زبري زبري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
ام القيوين الوطني �ش.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
�سهريا   %2.49 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )27.630.78(
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من 
:2017/11/7 ال�ساعة:8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



اخلميس   12   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12145  
Thursday  12   October   2017  -  Issue No   12145اأخبـار الإمـارات

1810

•• ابوظبي-الفجر:

اعتمدت جلنة ال�سوؤون الداخلية والدفاع واخلارجية 
ام�ش  الوطني الحت��ادي، خالل اجتماعها  للمجل�ش 
الأربعاء املوافق 11 اأكتوبر 2017م، برئا�سة �سعادة 
خطة  اللجنة،  رئي�ش  العامري  ك��ردو���ش  ب��ن  حممد 
يف  الداخلية  وزارة  �سيا�سة  مو�سوع  ملناق�سة  عملها 
بالدولة. ح�سر  ال�سرطة املجتمعية  �ساأن تفعيل دور 

الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من: �سال����م عل����ي 
الظ��اهري،  �سهي���ل  ومط����ر  اللجنة،  مقرر  ال�سحي 

وع�زة �سليم�ان بن �سليمان. 
وق���ال ���س��ع��ادة حم��م��د ب��ن ك���ردو����ش ال��ع��ام��ري رئي�ش 
اليوم  اجتماعها  خ��الل  اعتمدت  اللجنة  اإن  اللجنة 
خطة عملها ملناق�سة مو�سوع �سيا�سة وزارة الداخلية 
بالدولة،  املجتمعية  ال�����س��رط��ة  دور  تفعيل  ���س��اأن  يف 
للجهات  ميدانية  ب��زي��ارات  ال��ق��ي��ام  اخل��ط��ة  وت�سمل 

مع  ل��ق��اءات  وعقد  ال��دول��ة،  يف  املجتمعية  ال�سرطية 
املعنيني من ذوي اخلربة والخت�سا�ش، بهدف اإثراء 
دور  من  تعزز  بتو�سيات  واخل��روج  املو�سوع  مناق�سة 
تناق�ش  اللجنة  اأن  اإىل  منوها  القطاع،  ه��ذا  واأهمية 
امل��و���س��وع �سمن حم���وري ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����وزارة يف 
املجتمعية،  ال�سرطة  الأمن من خالل مفهوم  تعزيز 
كافة  يف  املجتمعية  ال�سرطة  دور  تفعيل  وحت��دي��ات 

اإمارات الدولة. 

رئي�صة املجل�ض الوطني الحتادي ت�صتقبل وفدا من كلية الدفاع الوطني
•• ابوظبي-وام:

القبي�سي  ع���ب���داهلل  اأم����ل  ال���دك���ت���ورة  م��ع��ايل  اأك�����دت 
رئي�سة املجل�ش الوطني الحتادي اأن دولة الإمارات 
وب��ف�����س��ل ح��ك��م��ة ق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���س��ي��دة ح��ر���س��ت منذ 
اأجل  من  الإمكانيات  جميع  ت�سخري  على  تاأ�سي�سها 
اأن املجل�ش الوطني  ال�ستثمار يف الإن�سان، م�سيفة 
والبناء  ال��ت��اأ���س��ي�����ش  م�����س��رية  ���س��اه��م يف  الحت������ادي 
والنه�سة ال�ساملة بف�سل الدعم الالحمدود الذي 
حظي به من قبل القيادة التي ر�سخت نهج ال�سوى 
وحتمل  القرار  �سنع  عملية  يف  املواطنني  واإ���س��راك 

م�سوؤولياتهم الوطنية.
التطور  اإن  ال��ق��ب��ي�����س��ي  ال���دك���ت���ورة  م��ع��ايل  وق���ال���ت 
اجلوانب  اأح��د  يعد  الدولة  يف  واملوؤ�س�سي  ال�سيا�سي 
امل��ه��م��ة يف م�����س��رية ال���دول���ة واأه����م م��ا مي��ي��ز جتربة 
الإم��ارات اأنها تتبنى نهجا متوازنا ومتدرجا يف اأي 
اخل�سو�سية  العتبار  يف  اآخ��ذة  �سيا�سية  اإ�سالحات 
احل�سارية والدينية والثقافية للمجتمع الإماراتي، 
له  املغفور  الدولة  موؤ�س�ش  نهج  هو  ه��ذا  اأن  موؤكدة 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ويوا�سل  ث���راه،  اهلل 
ال��دول��ة حفظه اهلل هذه  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
برنامج   2005 ع��ام  يف  �سموه  اأعلن  حيث  امل�سرية 
ال��ت��م��ك��ني ال�����س��ي��ا���س��ي وال����ذي ي��ع��د مت��ي��ك��ن املجل�ش 
احد  اخت�سا�ساته  ممار�سة  من  الحت��ادي  الوطني 

ركائزه املهمة .
وفد  لقائها  خالل  املجل�ش  رئي�سة  معايل  وا�سافت 
كلية الدفاع الوطني الذي زار املجل�ش ام�ش الول 

برئا�سة �سعادة العميد الركن املهند�ش حمد جمعه 
اأحمد  �سعادة  وبح�سور  الكلية،  قائد  نائب  النيادي 
�سبيب الظاهري الأمني العام للمجل�ش، اأن املجل�ش 
الوطني الحتادي الذي تزامن تاأ�سي�سه مع انطالق 
م�سرية الحتاد املباركة ي�سطلع من خالل ممار�سة 
والدبلوما�سية  والرقابية  الت�سريعية  اخت�سا�ساته 
بناء  يف  بامل�ساركة  مهم  ودور  مب�سوؤولية  الربملانية 
دول����ِة ال��ق��ان��ون وامل��وؤ���س�����س��ات وت��ك��ري�����ش ق��ي��م الولء 
وت��ع��زي��ز م�ساركة  ال��وط��ن��ي  وال��ت��الح��م  والن���ت���م���اء 
ت��ن��ا���س��ق تام  ال���ق���رار، وع��م��ل يف  امل��واط��ن��ني يف �سنع 
وتعاون فعال مع احلكومة واأ�سهم يف تعزيز الركائز 
قيادتنا  له  تتطلع  الذي  النه�سة  مل�سروع  الأ�سا�سية 
قيادتنا  توجيهات  ظل  يف  وذل��ك  وتتبناه،  احلكيمة 
الر�سيدة، وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل و�ساحب 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل  رع��اه 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات 

اأع�ساء املجل�ش الأعلى حكام الإمارات.
املجل�ش  م��ع  امل�ستمر  ال��ت��وا���س��ل  اأن  ع��ل��ى  و����س���ددت 
مبداأ  يج�سد  املُ��واط��ن��ني  قبل  م��ن  ��م��ال��ه  اأعنْ ومتابعة 
اأداء  يف  املجل�ش  ينتهجه  ال��ذي  ال�سيا�سية  امل�ساركة 
مبختلف  ال��وط��ن��ي  العمل  منظومة  وي��ك��ر���ش  دوره 

اأبعادها.
واأ���س��ادت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة اأم���ل ع��ب��داهلل القبي�سي 
وتوجهات  بروؤية  الحت��ادي  الوطني  املجل�ش  رئي�ش 

اإعداد  على  العمل  على  وحر�سها  احلكيمة  القيادة 
معرفة  يف  فقط  لي�ش  تعنى  �سابة  وطنية  ق��ي��ادات 
اجلوانب التخ�س�سية يف عملها، بل تكون على دراية 
ووعي كامل بالروؤية ال�سرتاتيجية والأمنية لدولة 
املجل�ش  اأن  م��وؤك��دة  وال���ع���امل،  وامل��ن��ط��ق��ة  الإم������ارات 
الوطنية  امل��وؤ���س�����س��ات  ال��وط��ن��ي الحت�����ادي وج��م��ي��ع 
والدفاع  الأم����ن  م��ن منظومة  ي��ت��ج��زاأ  ل  ج���زء  ه��م 

الوطني.
وقالت لقد نظم املجل�ش الوطني الحتادي يف بادرة 
هي الأوىل من نوعها يف املنطقة، امللتقى الربملاين 
الت�سريعي  ال��ف�����س��ل  ب��داي��ة  م��ع  الأول  ال��ت�����س��اوري 
امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  ع��ن��وان  ع�سر حت��ت  ال�����س��اد���ش 
برملانية  ا�سرتاتيجية  اأول  ومناق�سة  لبحث  وذل��ك 
�ساملة للمجل�ش منذ تاأ�سي�سه ليكون املجل�ش من�سة 
النه�سة  يف  امل�ساهمة  من  املواطنني  لتمكني  فاعلة 
ال��ت��ي ت��ق��وده��ا دول����ة الإم�������ارات يف امل��ن��ط��ق��ة وعلى 
املجل�ش  ا�سرتاتيجية  اأن  م�سيفة  العامل،  م�ستوى 
ت�ستهدف   2021  -  2016 ل��الأع��وام  الربملانية 
ال�ساحلة  وامل���واط���ن���ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���وح���دة  ت��ر���س��ي��خ 
وتعزيز املنظومة الت�سريعية مبا يتوافق مع اأف�سل 
املعايري العاملية، والرتقاء بالدور الرقابي للمجل�ش 
مبا ي�ساهم يف حتقيق روؤية الإمارات، ودعم ال�سيا�سة 
اخل��ارج��ي��ة ل��ل��دول��ة م��ن خ���الل دور ري����ادي متميز 
للدبلوما�سية الربملانية، وتعزيز التوا�سل وامل�ساركة 
الداخلية  ال��ق��درات  وتطوير   ، الفاعلة  املجتمعية 

لأجهزة املجل�ش لتحقيق اأداء برملاين متميز .
م�سروعات  العديد من  واإىل جانب  انه  اىل  ولفتت 
ال��ق��وان��ني ال��ت��ي اأق���ره���ا امل��ج��ل�����ش وت��ت��ن��اول خمتلف 

الوطنية  اخل��دم��ة  ق��ان��ون  م�سروع  يعد  القطاعات 
ناق�ستها  ال��ت��ي  امل�����س��روع��ات  اأه���م  م��ن  والحتياطية 
املجل�ش واأقرها، لأهميته يف ت�سكيل قوة دفاع وطني 
حدوده  وحفظ  الوطن  حلماية  الوطن  �سباب  من 
الأجيال  واإك�����س��اب  ومكت�سباته  م��ق��درات��ه  وح��م��اي��ة 

خربات تعزز لديهم قيم الولء وامل�ساركة.
املو�سوعات  م��ن  لعدد  املجل�ش  مناق�سة  اأن  وبينت 
التي لها عالقة بالبحث العلمي والرتبية والتعليم 
وتوفري  واملقايي�ش  واملوا�سفات  والإ�سكان  وال�سحة 
اأف�سل اخلدمات، يج�سد حر�سة على ترجمة روؤية 
تعزيز  يف  امل�ساهمة  يف  املواطنني،  وتطلعات  القيادة 
ري����ادة دول����ة الإم������ارات يف ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات التي 
تقدمها لل�سعب يف �ستى القطاعات و�سعيها احلثيث 
اأف�سل  تطبيق  ع��رب  لل�سعب  ال�����س��ع��ادة  حتقيق  اإىل 
املمار�سات العاملية يف الإدارة والتخطيط وا�ست�سراف 
امل�����وارد وطاقات  امل�����س��ت��ق��ب��ل والب���ت���ك���ار وا���س��ت��غ��الل 
العمل  خالل  من  ال�ساحلة  الأجيال  وبناء  ال�سباب 

احلكومي املخطط واملبتكر.
الناجحة  ال��ربمل��ان��ي��ة  الدبلوما�سية  اىل  وت��ط��رق��ت 
تبني  على  املجل�ش  خاللها  يركز  وال��ت��ي  للمجل�ش 
الق�سايا الوطنية ووجهة نظر الدولة حيال خمتلف 
الق�سايا وم�ساعيها يف مكافحة الإرهاب والتطرف 
والفكر ال�سال ونزع فتيل الطائفية التي توؤدي اإىل 
والعمل على  املنطقة  وال�ستقرار يف  الأم��ن  زعزعة 
حماربة هذه اليدولوجيات والفكر ال�سال وتاأثريه 
على ال�سباب واأجيال امل�ستقبل، ا�سافة اإىل اأنه يظهر 
الدين ال�سالمي على غري �سورته احلقيقية كدين 

�سالم وتعاي�ش وتوا�سل وح�سارة.

ورك������زت ع��ل��ى دور امل��ج��ل�����ش خ����الل م�����س��ارك��ت��ه يف 
وتركيزه  والدولية  الإقليمية  الربملانية  الفعاليات 
والأه���داف احلقيقية  امل��ربرات  و�سرح  تو�سيح  على 
ل��ل��ت��ح��ال��ف ال���ع���رب���ي، وت����اأث����ريه يف ح��م��اي��ة الأم����ن 
والدفاع  ال��ع��رب��ي،  اخل��ل��ي��ج  مبنطقة  وال���س��ت��ق��رار 
دون  واحليلولة  باليمن،  الد�ستورية  ال�سرعية  عن 
وقوع هذا البلد ال�سقيق يف املخطط الإيراين الذي 
اليمنية  الدولة  مقدرات  على  ال�سيطرة  ي�ستهدف 
الإيراين يف  التو�سعي  امل�سروع  وا�ستغاللها مل�سلحة 
هذا الإقليم، ف�سال عن حر�ش الدولة على تعزيز 
ودع��م جهود  العامل،  والأم��ن على م�ستوى  ال�سالم 

العمل الإن�ساين.
وق���ال���ت ل��ق��د ���س��ه��د ه���ذا ال��ف�����س��ل ت��ف��ع��ي��ال ملبادرات 
املجل�ش ل �سيما على �سعيد التوا�سل مع املواطنني 
داخل الدولة وخارجها مبا يج�سد اأهداف املبادرات 
والتي  املجتمعية  وال�سراكة  والتوا�سل  املجتمعية 
الدولة وخارجها مبا  داخل  املواطنني يف  ت�ستهدف 
ميكن املجل�ش من ممار�سة اخت�سا�ساته بقدر اأعلى 

من الفاعلية والتميز.
الظاهري  �سبيب  اأح��م��د  ���س��ع��ادة  ا�ستعر�ش  ب���دوره 
الت�سريعية  املجل�ش  اخت�سا�سات  املجل�ش  عام  اأمني 
وال��رق��اب��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وم���راح���ل ت��ط��ور احلياة 
الربملانية يف الدولة، ودور الأمانة العامة يف تقدمي 
ال��دع��م ال��ف��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي لأج��ه��زة امل��ج��ل�����ش، ك��م��ا مت 
التاأكيد على اأهمية تعزيز التعاون وال�سراكة وتبادل 
الوطني  املجل�ش  واملعرفة بني  واملعلومات  اخلربات 

الحتادي وكلية الدفاع الوطني.
يف  الربملانية  احلياة  تطور  مراحل  ا�ستعر�ش  كما 

ال��ذي يحظى به املجل�ش من قبل  ال��دول��ة وال��دع��م 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
للربنامج  ت��ن��ف��ي��ذا   ، اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ش 
لتمكني   2005 ع��ام  �سموه  اأعلنه  ال��ذي  ال�سيا�سي 

املجل�ش من ممار�سة اخت�سا�ساته الد�ستورية.
العامة  الأم����ان����ة  ت��ق��دم��ه  ال�����ذي  ال���دع���م  وت����ن����اول 
ملمار�سة  املجل�ش  لأجهزة  والتقني  الفني  للمجل�ش 
اخت�سا�ساته الد�ستورية، منوها باأن الأمانة العامة 
ت�سخر كافة طاقاتها واإمكانياتها لتحقيق الأهداف 
على  ب��ال��ن��ف��ع  ي��ع��ود  للمجل�ش مب��ا  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

خمتلف فئات املجتمع.
وقام الوفد بجولة �سملت قاعة زايد التي يتم فيها 
ال��ذي يوثق  املجل�ش ومتحف الحت��اد  عقد جل�سات 
الدولة. من  الربملانية يف  امل�سرية  اإجن��ازات وتطور 
حمد  املهند�ش  ال��رك��ن  العميد  ���س��ع��ادة  ثمن  جهته 
الوطني  ال��دف��اع  كلية  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  ال��ن��ي��ادي  جمعه 
والوفد املرافق له الدور املهم والفاعل الذي ي�سطلع 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي الحت�����ادي  امل��ج��ل�����ش  ب��ه 
والدولة،  املجتمع  خ��دم��ة  يف  واخل��ارج��ي  ال��داخ��ل��ي 
م��ع��رب��ني ع��ن ���س��ك��ره��م حل�����س��ن ال�����س��ي��اف��ة وحفاوة 
للمجل�ش.  زيارتهم  خالل  لقوها  التي  ال�ستقبال 
وقال النيادي اإن هذه الزيارة تاأتي كاإحدى خطوات 
الدرا�سة التي تقوم بها كلية الدفاع الوطني يف اإطار 
من  التي  واجلامعات  للموؤ�س�سات  الزيارات  برنامج 
املنوط  بالدور  الكلية  اأن ت�ساهم يف م�ساعدة  �ساأنها 
كلية  اإي��ج��ازا عن  اإجن��از مهمتها، مقدما  وعلى  بها 
وخططها  فيها  الدرا�سة  ومراحل  الوطني  الدفاع 

ال�سرتاتيجية.

•• دبي- وام:

الجتماعية  ال�������س���وؤون  جل��ن��ة  ن��اق�����س��ت 
الب�سرية  وامل������وارد  وال�����س��ك��ان  وال��ع��م��ل 
�سيا�سة  الحت�����ادي  ال��وط��ن��ي  ب��امل��ج��ل�����ش 
بناء  ����س���اأن  يف  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة 
الأ���س��رة، وذل��ك بح�سور وفد من وزارة 
�سناء  ���س��ع��ادة  ب��رئ��ا���س��ة  امل��ج��ت��م��ع،  تنمية 

حممد �سهيل وكيل الوزارة.
الثنني  ال���ذي عقد   ���� الج��ت��م��اع  ح�سر 
امل��ا���س��ي مب��ق��ر الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة بدبي 
برئا�سة �سعادة عزة �سليمان بن �سليمان 
�سعادة  اللجنة  اأع�ساء   �� اللجنة  رئي�سة 
مقرر  الرميث���ي  �سال�ح  �سعي��د  من  كل 
وحممد  ليتيم،  را�سد  وعائ�سة  اللجنة، 

ال�سحي.  ع��ل��ي  و����س���امل  ال��ك��ت��ب��ي،  ع��ل��ي 
وقالت �سعادة عزة �سليمان بن �سليمان، 
اإن اللجنة تناق�ش مو�سوع �سيا�سة وزارة 
تنمية املجتمع يف �ساأن بناء الأ�سرة �سمن 
خم�سة حماور وهي دور الوزارة يف بناء 
قاعدة بيانات للراغبني يف الزواج ب�سكل 
وتنفيذ  وو�سع  مبا�سر،  غري  اأو  مبا�سر 
ال���ربام���ج امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���زواج ق��ب��ل عقد 
وال�سرتاتيجيات  وال�سيا�سات  ال��ق��ران، 
الجتماعية  الظواهر  ومعاجلة  لر�سد 
خ���ا����س���ة م���و����س���وع���ات ت����اأخ����ر ال�������زواج، 
املواطنني  وزواج  امل���ب���ك���ر،  وال����ط����الق 
واملواطنات من غري املواطن، بالإ�سافة 
واإع������داد  اق������رتاح  يف  ال�������وزارة  دور  اإىل 
الت�سريعات الحتادية، وو�سع ال�سيا�سات 

وال����س���رتات���ي���ج���ي���ات ل��ت��غ��ي��ري ال����ع����ادات 
الزواج  احتفالت  يف  ال�سلبية  واملفاهيم 
مع  يتوافق  مب��ا  تعديلها  على  والعمل 
التطورات والتكاليف احلالية، واقرتاح 
وو�سع  الحت��ادي��ة  الت�سريعات  واإع����داد 
املتعلقة  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ال�سيا�سات 
بالزواج.  يتعلق  فيما  املجتمع  بتنمية 
تو�سلت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ���س��ع��ادت��ه��ا  واأك�����دت 
خالل  امل���الح���ظ���ات  م����ن  ال���ع���دي���د  اإىل 
املواطنني  م���ن  ال��ع��دي��د  م���ع  ت��وا���س��ل��ه��ا 
حول ق�سايا الزواج، ومتت مناق�سة تلك 
التنمية  وزارة  ممثلي  م��ع  امل��الح��ظ��ات 
ال��وزارة تعنى بر�سم  الجتماعية، لكون 
واعتماد  ال���زواج،  ملنح  العامة  ال�سيا�سة 
التو�سيات اخلا�سة ب�سرفها التي ت�سب 

ال�سيا�سات  وت��ن��ف��ي��ذ  و���س��ع  يف  جميعها 
الالزمة  وال���ربام���ج  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

لتنمية املجتمع والرتقاء به.
اأن����ه مت خالل  اإىل  ���س��ع��ادت��ه��ا  واأ�����س����ارت 
النظر  ووجهات  الآراء  تبادل  الجتماع 
ب��ني اأع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة ومم��ث��ل��ي ال����وزارة 
ح����ول امل���الح���ظ���ات وامل���و����س���وع���ات التي 
الوزارة  وجهود  الأ�سرة،  ا�ستقرار  مت�ش 
يف هذا اجلانب، موؤكدة اأهمية املو�سوع 
املجتمع  من  وا�سعة  ل�سريحة  بالن�سبة 
املجتمع  ن������واة  الأ������س�����رة  ت��ع��ت��رب  ح���ي���ث 
من  يبداأ  ا�ستقرارها  واأ�سا�ش  الأ�سا�سي، 
مرحلة ال��زواج، فكان لبد من مناق�سة 

ما يعيق هذه املرحلة املهمة.
واأكدت اأن وزارة تنمية املجتمع لها دور 

مهم من خالل ما تقدمه من خدمات 
جمتمعاً  الإم��������ارات  جم��ت��م��ع  ج��ع��ل  يف 
لتعزيز  وذل�����ك  م���������س����وؤوًل،  م��ت��الح��م��اً 
الإم���ارات���ي���ة وتقوية  الأ����س���رة  ا���س��ت��ق��رار 
ال�������س���الت الج��ت��م��اع��ي��ة، م�����س��رية اإىل 
اأك��ر بلدان  اأن الإم����ارات تعّد م��ن ب��ني 
الرفاهة  ب��ت��ح��ق��ي��ق  اه��ت��م��ام��اً  امل��ن��ط��ق��ة 
العديد  توفري  خ��الل  من  الجتماعية 
اإىل  تهدف  التي  العامة  اخل��دم��ات  م��ن 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى م��ت��ق��دم من 
ال�ستقرار الجتماعي والأ�سري وتلبية 

حاجات املجتمع.
اأولت  احلكيمة  قيادتنا  اأن  اإىل  واأ�سارت 
اأه��م��ي��ة كبرية،  وا���س��ت��ق��راره��ا  الأ����س���رة 
ومتا�سكها  الأ�سرة  تالحم  باأن  لإميانها 

تالحم  اإىل  الأك�����ي�����د  ال����ط����ري����ق  ه���م���ا 
امل��ج��ت��م��ع ومت��ا���س��ك��ه، وه����ذا دل��ي��ل على 
�سمن  الأ���س��رة  جعل  يف  القيادة  حر�ش 
واملبادرات  امل�����س��اري��ع  ط���رح  يف  اأول��ي��ات��ه��ا 
الأ�سرة  ل��ت��ك��ون  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
احلكومة  ل�سرتاتيجية  حقيقي  داع��م 
الحتادية والأجندة الوطنية، ول�سمان 
موؤكدة  ال�سباب،  جليل  م�ستقبل  اأف�سل 

حر�ش املجل�ش الوطني الحت��ادي على 
املجتمع  و�سعادة  ا�ستقرار  يف  امل�ساهمة 
عرب دوره الت�سريعي والرقابي لتتكامل 
اأ�سا�سه  م���رتاب���ط  جم��ت��م��ع  يف  اجل���ه���ود 

اأ�سرة م�ستقرة.
وقالت اإنه على مدار الف�سول الت�سريعية 
ال�ستة ع�سر للمجل�ش الوطني الحتادي 
املجل�ش يف عام  ق��ي��ام  ب���داأت منذ  وال��ت��ي 

من  ال��ع��دي��د  املجل�ش  ناق�ش  1972م، 
والتي  املجتمعية  واملو�سوعات  الق�سايا 
كل  يف  املجتمع  لحتياجات  تلبية  تاأتي 
وقد  ال��دول��ة،  قيام  مراحل  من  مرحلة 
التو�سيات  من  العديد  املجل�ش  اأ���س��در 
ترجمتها  وال���ت���ي  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  يف 
ذات  امل�سروعات  م��ن  للعديد  احلكومة 

النفع املجتمعي.

•• دبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دب��ي ظهر ام�ش  اأب���راج الم����ارات يف  دب��ي يف  نائب حاكم 
�سمو الأمري غيوم ويل عهد دوقية لوك�سمبورغ الكربى 

والوفد الر�سمي املرافق لالأمري.
وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل احل��دي��ث ح���ول العالقات 
الثنائية القائمة بني البلدين و�سبل تطويرها اإىل اآفاق 
اأرحب خا�سة يف املجالت الثقافية وال�سياحية والتجارية 
مب��ا يعك�ش ع��م��ق وت���اري���خ ال�����س��داق��ة ال��ت��ي ت��رب��ط دولة 

المارات عموما بدوقية اللك�سمبورغ ودبي خا�سة.
وقد رحب �سموه يف بداية اللقاء بالأمري والوفد املرافق 
متمنيا له زيارة طيبة وناجحة يف �ستى املجالت وذلك مبا 
يعود باخلري والنفع على البلدين وال�سعبني ال�سديقني. 
بالتطور  اللوك�سمبورغ  عهد  ويل  �سمو  اأ���س��اد  جهته  من 
املذهل الذي ت�سهده دولة المارات على خمتلف ال�سعد 
منوها بامل�سهد احل�ساري الفريد الذي تتميز به مدينة 

دبي حتى باتت قدوى ومثال للمدن العاملية الراقية.
التحتية وطرق  البنية  اإىل  ال�سياق  هذا  �سموه يف  واأ�سار 
والإثني  الثقايف  والتنوع  والت�سالت  املوا�سالت  و�سائل 

الذي يتميز به جمتمع الإمارات ما جعلها واحة للعي�ش 
اأطياف  وامل�ساواة بني خمتلف  للت�سامح  واأيقونة  الكرمي 

املجتمع و�سرائحه.
مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�ش  ل��ل��ط��ريان  دب��ي  هيئة  رئي�ش 
القرقاوي  الإم��ارات ومعايل حممد بن عبداهلل  ط��ريان 
�سلطان  ومعايل  وامل�ستقبل  ال��وزراء  �سوؤون جمل�ش  وزير 
ب��ن �سعيد امل��ن�����س��وري وزي���ر الق��ت�����س��اد و���س��ع��ادة عبداهلل 
يف  التنفيذي  املجل�ش  ع��ام  اأم��ني  ال�سيباين  عبدالرحمن 

دبي.

مكتوم بن حممد ي�صتقبل ويل عهد دوقية لوك�صمبورغ

اجتماعية الوطني الحتادي تناق�ض �صيا�صة وزارة تنمية املجتمع ب�صاأن بناء الأ�صرة

•• دبي-وام:

وق���ع م��رك��ز دب���ي ل��الإح�����س��اء ام�����ش م��ذك��رة ت��ف��اه��م مع 
موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال تهدف اإىل تعزيز 
ا�سرتاتيجية  م�ستويات  اإىل  بها  وال��و���س��ول  ال�سراكة 
الدرا�سات  تنفيذ  جم���ال  يف  اجل��ه��ت��ني  ر���س��ال��ة  ل��دع��م 

ال�ستطالعية وقيا�ش الظواهر الجتماعية .
وقع املذكرة - على هام�ش م�ساركة اجلهتني يف اأ�سبوع 
املديرة  الب�سطي  عفراء   -  2017 للتقنية  جيتك�ش 
العامة ملوؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال وطارق 
اجلناحي نائب املدير التنفيذي ملركز دبي لالإح�ساء 

الرئي�ش التنفيذي لل�سعادة والإيجابية.
املوؤ�س�سة  بني  لل�سراكة  العام  الإط���ار  امل��ذك��رة  ومتثل 
واملركز يف تقدمي الدعم الإح�سائي وتنفيذ الدرا�سات 
ال�ستطالعية وقيا�ش الظواهر الجتماعية يف اإطار 
لتعزيز  الطرفني  م��ن  �سعيا  عليه  ومتفق  م�سرتك 
دورهما وحتقيق التكامل للم�ساهمة يف حتقيق روؤية 
ال�سعادة  م�ستويات  اأعلى  وحتقيق  الر�سيدة  القيادة 

للمجتمع.
واأكدت عفراء الب�سطي اأهمية هذه ال�سراكة بالن�سبة 

للموؤ�س�سة مثمنة جهود مركز دبي لالإح�ساء يف دعم 
عمليات التخطيط و�سن ال�سيا�سات واتخاذ القرار يف 
�ستى القطاعات وخ�ست بالذكر القطاع الجتماعي. 
دب��ي لالإح�ساء  م��رك��ز  م��ع  ال�سراكة  ه��ذه  اإن  وق��ال��ت 
ت��اأت��ي يف اإط����ار ح��ر���ش امل��وؤ���س�����س��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ل وفقا 
لالأ�س�ش العلمية وال�ستناد اإىل املعلومات والدرا�سات 
املوؤ�س�سة  �سيا�سات  توجيه  يف  الإح�سائية  واملوؤ�سرات 
الدعم  ج��ان��ب  ..اإىل  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا  وخ��ط��ط��ه��ا 
الدرا�سات  جم��ال  يف  املركز  لنا  �سيقدمه  ال��ذي  املهم 
الواقع  اإىل  الو�سول  من  �سيمكننا  ما  ال�ستطالعية 
ر�سمية  جهة  قبل  وم��ن  ب��دق��ة  امل��ي��داين  الجتماعي 
امل��ن��ه��ج��ي��ات العلمية  حم��اي��دة ت��ع��م��ل وف��ق��اً لأح����دث 

واملعايري الإح�سائية املعتمدة دوليا.
وم����ن ج��ه��ت��ه ث��م��ن اجل��ن��اح��ي ج��ه��ود م��وؤ���س�����س��ة دبي 
تعزيز  يف  بدورها  م�سيدا  والأط��ف��ال  الن�ساء  لرعاية 
الثقافة  ون�����س��ر  والأ�����س����ري  الج��ت��م��اع��ي  ال���رتاب���ط 
باأن  منوها  الأ�سرية  بالعالقات  املرتبطة  الإيجابية 
حر�ش املوؤ�س�سة على اإ�سناد خططها و�سيا�ساتها على 
الطريق  على  �سريها  ي��وؤك��د  الإح�سائية  املعلومات 

ال�سليم .

واأكد اأن املركز �سيقدم كل الدعم الإح�سائي و�سي�سخر 
كل اإمكانياته لدعم املوؤ�س�سة ..م�سريا اإىل اأن املوؤ�س�سة 
الإح�سائية  بالتقارير  املركز  بتغذية  بدورها  �ستقوم 
التي تدخل يف اإطار اخت�سا�ساتها من خالل منظومة 
معلوماتية  مدخالت  �ستمثل  التي  الذكي  الإح�ساء 
املوؤ�سرات  ال��ع��دي��د م��ن  اإح�����س��ائ��ي��ة ه��ام��ة لح��ت�����س��اب 

الجتماعية املتعلقة بالن�ساء والأطفال.
واأو�سح اجلناحي اأن التعاون مع املوؤ�س�سة لن يقت�سر 
ال�ستطالعية  وال��درا���س��ات  الإح�����س��ائ��ي  امل��ج��ال  على 
وقيا�ش الظواهر الجتماعية فح�سب واإمنا �ستتبادل 
والأن�سطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  دع���م  يف  ال��ت��ع��اون  اجل��ه��ت��ان 
املجتمع  جت��اه  مب�سوؤولياتها  ال��ت��زام��ا  تنظمها  ال��ت��ي 
التوعوية  املحا�سرات  وتنظيم  خمتلفة  جم��الت  يف 
لفتا اإىل اأن املركز �سي�ستفيد ب�سكل كبري من خربة 
امل��وؤ���س�����س��ة ب��ال��ق��ط��اع الأ����س���ري ل�����س��م��ان ال��ع��م��ل وفقا 
الدويل  امل�ستوى  على  املعتمدة  والأ���س�����ش  للمفاهيم 
امل�سطلحات  اأح��دث  ومواكبة  الدولة  م�ستوى  وعلى 
وامل��ف��اه��ي��م وامل��ن��ه��ج��ي��ات امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ذا ال��ق��ط��اع ما 
جميع  فيها  ت��ت��وف��ر  اإح�����س��ائ��ي��ة  ت��ق��اري��ر  ع��ن��ه  �سينتج 

مقومات احلداثة من الناحية الفنية والو�سفية.

دبي لالإح�صاء و رعاية الن�صاء والأطفال يوقعان مذكرة تفاهم خالل جيتك�ض 2017 

داخلية الوطني الحتادي تعتمد خطة مناق�صة مو�صوع �صيا�صة وزارة الداخلية يف �صاأن تفعيل دور ال�صرطة املجتمعية 
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ي�سفون  اأ�سخا�سا  اإن  اأث��ي��ن��ا  يف  الإ�سبانية  بال�سفارة  م�����س��وؤول  ق��ال 
اأنف�سهم بالفو�سويني اقتحموا مبنى ال�سفارة ام�ش واألقوا من�سورات 
“دخل ما بني  امل�سوؤول لرويرتز  موؤيدة ل�ستقالل قطالونيا. وقال 
�سيئا.  يحطموا  مل  من�سورات.  واأل��ق��وا  ال�سفارة  �سخ�سا  و20   15
بال�سرطة  ال�سعب”. وقال م�سوؤول  الت�سامن �سالح  باملن�سور:  وجاء 
اآخر  وذك��ر  �سخ�سا.   19 على  القب�ش  األقت  ال�سرطة  اإن  اليونانية 
موؤيدة  مظاهرة  نظمت  روفيكونا�ش  با�سم  املعروفة  املجموعة  اأن 

ل�ستقالل قطالونيا.
 

رونالد  الأمريكية  الطائرات  حاملة  اإن  ام�ش  الياباين  اجلي�ش  قال 
املحيطة  املياه  يف  يابانية  حربية  �سفينة  مع  تدريبات  جتري  ريجان 
بجزيرة اأوكيناوا جنوب غربي �سبه اجلزيرة الكورية. وتاأتي التدريبات 
و�سط ت�ساعد التوتر مع كوريا ال�سمالية وتزامنا مع تدريبات جوية 
من  )بي1-بي(  ط���راز  م��ن  قنابل  ق��اذف��ات  فيها  انطلقت  باملنطقة 
جزيرة جوام. وقالت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية يف بيان 
يوم  ب��داأت  والتي  ريجان،  احلاملة  ت�سم  التي  املجموعة  تدريبات  اإن 
ال�سبت، تت�سمن اإبحار �سفن من قناة با�سي، التي تف�سل بني الفلبني 
اأوكيناوا يف جنوب غرب اليابان  اإىل املياه املحيطة بجزيرة  وتايوان، 
وه��ي ج��زي��رة اأك���ر ق��رب��ا م��ن ك��وري��ا ال�سمالية. واأ���س��اف ال��ب��ي��ان اأن 
املدمرة �سيمكازي اليابانية ت�ساحب احلاملة ريجان التي يبلغ وزنها 

100 األف طن وتتخذ من اليابان مقرا لها.

 
ارتباط  على  جديد  به  م�ستبه  اىل  التهام  البلجيكي  الق�ساء  وجه 
32 قتيال يف و�سط بروك�سل ويف مطارها  بالعتداءات التي اأوقعت 
الفدرالية  النيابة  اعلنت  م��ا  بح�سب   ،2016 م��ار���ش  اآذار   22 يف 
الذي  عاما(   39( به  امل�ستبه  ان  مقت�سب  بيان  يف  النيابة  وقالت   .
وجهت  ت.  ابراهيم  با�سم  اليه  وا�سري  البلجيكية  اجلن�سية  يحمل 
اليه تهم امل�ساركة يف ن�ساطات جمموعة ارهابية واغتيالت يف اطار 
او �سريك  ارهابي ب�سفة منفذ  اط��ار  اغتيال يف  ارهابي، وحم��اولت 
او متواطئ. وياأتي العالن بعد ان افادت و�سائل العالم البلجيكية 
يبدو  ما  فيه على  ا�سرتى  داخ��ل متجر  احداها  عن مداهمات عدة 
 22 ل�سنع القنابل التي ا�ستخدموها. يف  “مواد”  منفذو العتداء 
اذار مار�ش 2016 فجر ثالثة انتحاريني انف�سهم يف مطار زافنتم 
32 قتيال.  الدويل ويف حمطة مرتو النفاق يف العا�سمة ما اأوقع 
وك�سف التحقيق انهم ينتمون اىل اخللية نف�سها التي اثارت الذعر 
واملوت يف باري�ش يف 13 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2015 عرب هجمات 
من�سقة اأوقعت 130 قتيال. حتى الن مت توجيه التهام اىل ت�سعة 
ا�سخا�ش يف اطار التحقيق حول اعتداءات بروك�سل من بينهم حممد 
عربيني وا�سامة كرمّي البلجيكي من اأ�سل �سوري و�سويدي من ا�سل 

�سوري يتهمون اي�سا بامل�ساركة يف العداد لهجمات باري�ش.
 

ا�ستفحال  كينيا مع  الأربعاء يف  املعار�سة  اأن�سار  الآلف من  تظاهر 
انعدام ال�ستقرار يف هذا البلد غداة ان�سحاب مر�سح املعار�سة رايال 
ت�سرين   26 يف  اإع��ادت��ه��ا  امل��ق��رر  الرئا�سية  النتخابات  م��ن  اودي��ن��غ��ا 
ما  النتخابية  اللجنة  تعلن  اأن  ينتظر  الأث��ن��اء،  يف  اك��ت��وب��ر.  الأول 
الذي �سيحدث بعد هذا التطور الذي ل تعرف تداعياته على م�سار 
النتخابات الكينية. وقال اودينغا ان ان�سحابه يعني الغاء انتخابات 
العادة يف 26 ت�سرين الأول اكتوبر التي تقررت بعد الغاء الق�ساء 
نتيجة انتخابات اآب اغ�سط�ش التي فاز فيها الرئي�ش اوهورو كينياتا 
ولكن كينياتا يوؤيد تنظيم النتخابات رغم كل  بغالبية 54،27%. 
�سيء. وبهدف ممار�سة �سغوط لتحقيق مطالبها بتنظيم انتخابات 
ج��دي��دة مت��ام��ا، نظمت امل��ع��ار���س��ة ت��ظ��اه��رات ج��دي��دة الأرب���ع���اء بعد 
قامت  نريوبي،  و�سط  ويف  ب�سهولة.  ال�سرطة  فرقتها  جتمعات  عدة 
ال�سرطة بتفريق متظاهرين با�ستخدام الغاز امل�سيل للدموع بعد اأن 

بداأ املتظاهرون بر�سق ال�سيارات باحلجارة. 

عوا�شم

�أثينا

بروك�سل

نريوبي

طوكيو

ا�صرائيل ر�صدت الخرتاق 
الرو�صي لربنامج كا�صرب�صكي  

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اأوردت �سحيفة “نيويورك تاميز” ان ال�ستخبارات ال�سرائيلية ر�سدت قرا�سنة 
تابعني للحكومة الرو�سية يخرتقون برنامج “كا�سرب�سكي” امل�ساد للفريو�سات 

واأبلغت ال�سلطات المريكية بذلك.
وتابعت ال�سحيفة نقال عن م�سوؤولني حكوميني حاليني و�سابقني ان ال�ستخبارات 
ر�سدت الخرتاق قبل اأكر من عامني وقد ا�ستهدف الربنامج الذي ت�سنعه �سركة 
“كا�سرب�سكي لب�ش” الرو�سية عرب ا�ستخدامه وكاأنه حمرك للبحث. واأ�سافت ان 
بينهم م�سوؤولون  العامل من  �سخ�ش يف  400 مليون  ي�ستخدمه نحو  الربنامج 
ال�سرائيلية  ال�ستخبارات  وكانت  اأمريكية.  حكومية  هيئة  ع�سرين  من  اكر  يف 
الخرتاق  ر�سدها  عند  املتحدة  الوليات  وابلغت  “كا�سرب�سكي”  �سبكة  قر�سنت 
الرو�سي ما اأدى اىل �سدور قرار يف 13 ايلول/�سبتمرب املا�سي بازالة الربنامج 

من اأجهزة الكمبيوتر يف كل الوكالت الفدرالية المريكية، بح�سب ال�سحيفة.
ان  اكتوبر  الأول  ت�سرين   6 يف  اوردت  جورنال”  �سرتيت  “وول  �سحيفة  وكانت 
ل�سرقة  “كا�سرب�سكي”  ب��رن��ام��ج  ا�ستخدموا  رو���س��ي��ا  م��ن  معلوماتية  قرا�سنة 
المن  وك��ال��ة  م��ع  ملتعاقد  ال�سخ�سي  الكمبيوتر  جهاز  على  كانت  �سرية  وث��ائ��ق 
لكن “نيويورك تاميز” ا�سافت انه ل يزال من  القومي المريكية يف 2015. 
الرو�ش  القرا�سنة  التي قد يكون  ال�سرية الخرى  الوثائق  املعروف ما هي  غري 
ح�سلوا عليها من خالل ا�ستخدامهم الربنامج “وكاأنه حمرك على غرار غوغل 
ونفت “كا�سرب�سكي لب�ش” التي حتقق 85%  للبحث عن معلومات ح�سا�سة”. 
ت��ورط لها يف عملية  اأو  اأي علم  من مبيعاتها عرب مبيعات براجمها يف اخل��ارج، 
القر�سنة الرو�سية. وت�سهد العالقات بني رو�سيا والوليات املتحدة توترا ول �سيما 
ب�سبب التهامات ب�ساأن تدخل رو�سيا يف حملة النتخابات الرئا�سية الأمريكية عام 

2016 والتي فاز بها الرئي�ش دونالد ترامب.

اخل�رجية الفل�شطينية: ال�شي��ش�ت ال�شتيط�نية اإعالن حرب على حل الدولتني

موؤ�صرات اإيجابية يف جل�صات احلوار الوطني الفل�صطيني 

�شوري� الدميوقراطية تتقدم ب�جت�ه من�طق �شيطرة التنظيم 

حمادثات لإجالء مدنيي الرقة ال�صورية بعد تطويق داع�ض

فرن�صا تعيد حتديد اأولوياتها ال�صرتاتيجية

بني الأمريكيني واأ�صلحتهم عالقة قدمية ومعقدة 
اأن يقاتلوا حكومة مت�سلطة”.  تاأ�سي�سه، حني قرر ثوار م�سلحون  اإىل  مبثالية 
الأ�سلحة يف  الذي تق�سى مو�سوع حيازة  �سومر�سيت  اإي��ه. جي.  ال��راأي  ووافقه 
فقال  الوليات املتحدة يف كتاب بعنوان “الأ�سلحة: ثقافة وعقيدة البندقية”، 
“اإن الأ�سلحة حتتل مكانة حمورية اإىل حد ما يف امليثولوجيا الوطنية”. وجاء 
ال�ستقالل لري�سخ البندقية يف قلب هذه امليثولوجيا، لكن �سومر�سيت، العن�سر 
النارية مل تتحول  الأ�سلحة  اأن  اإىل  الكندية، ي�سري  امل�سلحة  القوات  ال�سابق يف 
“يف  اأنه  واأو�سح   .1783-1775 اإىل رمز وطني �سوى بعد عقود على ثورة 
اإىل ولدة  اأف�ست  التا�سع ع�سر، ح�سلت �سل�سلة من البتكارات  منت�سف القرن 
بندقية  ب��دوره��ا  اأع��ط��ت  التي  اخللفي  التلقيم  ذات  والأ�سلحة  كولت  م�سد�ش 
الثورة  “اإن هذه  اإىل ما هنالك”. وقال  وين�س�سرت،  وبندقية  املتكرر،  الإط��الق 
التكنولوجية تتزامن مع احلقبة الكربى من التو�سع �سوب الغرب” م�سيفا “يف 
ذلك الوقت بداأت البالد فعال جتعل من عالقتها بالأ�سلحة النارية اأ�سطورة”. 

على ثعبان”. اإن كانت افالم الو�سرتن ن�سبت رعاة البقر الذين يطلقون النار 
ب�سرعة ودقة فائقتني ابطال، غري اأن كورترايت وغريه من اخلرباء يرون اأن 
اخلوف من موجة جرائم اجتاحت الوليات املتحدة اعتبارا من ال�ستينات هو 
الذي لعب دورا حا�سما. وقال اآدام وينكلر “ي�سعب علينا اأن ن�ستذكر اإىل اأي حد 
كانت اجلرمية وم�سائل الق�ساء اجلنائي حتتل موقعا حموريا يف ال�سبعينات”.

وا�ساف “نيويورك كانت على �سفري الإفال�ش، والأو�ساع كانت مرتدية يف مدن 
مثل وا�سنطن، واجلرمية كانت متف�سية”. و�سرح اخلبري اأن اجلمعية الوطنية 
م�ساعر  ا�ستغلت  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  النفوذ  الوا�سع  ال�سالح  لوبي  للبنادق، 
اإىل م�ساف  النف�ش  الدفاع عن  بهدف  اأ�سلحة  امل�سيطرة لرتفع حيازة  اخلوف 
ال�سرورة الوطنية. وامتزجت هذه الفكرة ب�سورة متزايدة بروؤية العديد من 
الأمريكيني لأنف�سهم. وتابع وينكلر “هذا ما يفرت�ش ب�سخ�ش م�ستقل نزيه اأن 

يفعل. يحمي نف�سه ويحمي عائلته ول ير�سخ لأي كان”.

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

البنادق  اإىل  امل�����س��د���س��ات  ال�����س��الح م��ن  ان����واع  ي��ب��دي الأم��ريك��ي��ون ول��ع��ا بجميع 
ومعقدة  البلد  هذا  بقدم  قدمية  النارية  بالأ�سلحة  وعالقتهم  الأوتوماتيكية، 
الربيطانيني،  �سد  ال��ث��ورة  دم��اء  م��ن  ول��دت  املتحدة  ف��ال��ولي��ات  �سورته.  على 
وعرفت اأهوال احلرب الأهلية، وارتكبت جمازر بحق ال�سكان ال�سليني الهنود. 
كما اأن هذا البلد يعتز باأ�ساطريه عن اأبطال الغرب الأمريكي. وال�سالح ماثل يف 
قلب هذا التاريخ برمته. يقول اآدم وينكلر موؤلف كتاب “املعركة حول حق حمل 
الوحيدون  اأننا  اأعتقد  “ل  بر�ش  فران�ش  لوكالة  متحدثا  اأمريكا”  يف  ال�سالح 
يف العامل الذين يحبون الأ�سلحة النارية، لكن هناك افتتانا حقيقيا بالأ�سلحة 
لو�ش  د�ستوري يف جامعة  قانون  اأ�ستاذ  وهو  ونكلر  ويتابع  الأمريكيني”.  لدى 
اأننا بلد ينظر  اإىل  “هذا مرده على الرج��ح يف جزء منه  اجنلي�ش بكاليفورنيا 

وهي  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  �سالح  مليون قطعة   300 م��ن  اأك��ر  ال��ي��وم  هناك 
تت�سبب مبقتل 30 األف �سخ�ش يف ال�سنة، حواىل 20 الفا منهم انتحارا. واإن 
كان عدد هذه ال�سلحة يكاد ي�ساوي عدد الأمريكيني، اإل اأنها يف الواقع ترتكز 
ينتمون  الأمريكيني  من  فقط  باملئة  فاأربعون  املواطنني.  من  �سريحة  باأيدي 
“بيو  معهد  ن�سرها  درا�سة  بح�سب  �سالح،  قطعة  فيها  فرد  ميلك  عائالت  اإىل 
 67% يف حزيران/يونيو. وال�سبب الرئي�سي الذي يذكره  ري�سريت�ش �سنرت” 
من الذين ميلكون اأ�سلحة نارية هو الدفاع عن النف�ش. ويقول العديدون منهم 
اإن امتالك �سالح هو حق د�ستوري ي�سمنه التعديل الثاين للد�ستور الأمريكي 
وفيه “حيث اأن وجود ميلي�سيا منظمة تنظيما جيدا �سروري لأمن دولة حرة، 
ل يجوز التعر�ش حلق النا�ش يف اقتناء اأ�سلحة وحملها”. غري اأن ا�ستاذ التاريخ 
يف جامعة �سمال فلوريدا ديفيد كورترايت ي�سري اإىل اأن “ال�سالح كان اأداة” يف 
النار  البقر كانوا ي�سهرون بندقياتهم لإطالق  “رعاة  اأن  تلك الفرتة، م�سيفا 

 •• باري�س-اأ ف ب:

ت���ك�������س���ف ف���رن�������س���ا اجل����م����ع����ة عن 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة بعد  حت��دي��ات��ه��ا 
التهديد  ���س��وء  ع��ل��ى  م��راج��ع��ت��ه��ا 
املحيط  وال���غ���م���و����ش  الإره������اب������ي 
مبواقف الوليات املتحدة، وا�سعة 
اأولويات  ���س��ت��ح��دد  ج��دي��دة  ا���س�����س��ا 
على  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الرئي�ش 
���س��ع��ي��د ال���دف���اع. و���س��ي��ع��ر���ش هذا 
للقوات  ال�سرتاتيجي  “التقرير 
من  جلنة  ت�سعه  ال��ذي  امل�سلحة” 
16 ع�سوا بينهم النائب الأوروبي 
الدفاع  على جمل�ش  داجن���ان  ارن��و 
ت�����س��ل��ي��م��ه اجلمعة  ق��ب��ل  الرب����ع����اء 
وحتدد  م���اك���رون.  اإمي���ان���وي���ل  اإىل 

ال�ساحل  دول  ملجموعة  امل�سرتكة 
اخل����م���������ش )م����وري����ت����ان����ي����ا وم�����ايل 
وت�ساد(  والنيجر  فا�سو  وبوركينا 

التي �ستبا�سر عملياتها قريبا.
ويبقى ال�سوؤال مطروحا ملعرفة ما 
اإذا كان ذلك يعني انح�سار اللتزام 
يف  �سيما  ول  الفرن�سي  الع�سكري 
اآلف  اأربعة  ي�سارك  حيث  ال�ساحل 
على  ع�سكري يف عملية “برخان”، 

خلفية ال�سغوط املالية ال�سديدة.
امل�سلحة  ال�����ق�����وات  وزي��������رة  ردت 
متحدثة  اجلمعة  ب��اريل  فلوران�ش 
بالقول  اإنتري”  “فران�ش  لإذاع���ة 
“من امل�ستحيل على الأرجح اليوم 
عملية  م���ن  ان�����س��ح��اب��ا  ن��ت�����س��ور  اأن 

برخان”.

لي�ست  “لكنها  وتابع  وو�سوحا”. 
فظهور  الوحيد.  التهديد  اإطالقا 
عليها  وال���ت���اك���ي���د  ق����وة  ���س��ي��ا���س��ات 
يبعثان خماطر باأن ن�سهد ا�ستعال 
يف تلميح اإىل  العامل من جديد”، 

دول مثل رو�سيا وال�سني واإيران.
�ست�سمح  اإطارا عاما،  اإر�سائها  ومع 
ال��وث��ي��ق��ة اجل��دي��دة بتحديد  ه���ذه 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  امل��ق��ب��ل��ة  امل���ه���ام 
العمليات  م���واق���ع  يف  ���س��ي��م��ا  ول 
اخلارجية. بالن�سبة لإفريقيا، تود 
اأن تتوىل  املنطقة  فرن�سا من دول 
بالعملية  ب���دءا  دف��اع��ه��ا،  تدريجيا 

الإيراين ولو اأدى ذلك اإىل ت�سعيد 
النووية  الأ�سلحة  انت�سار  خماطر 
ب�”الق�ساء  من جديد، كما يتوعد 
متاما” على كوريا ال�سمالية التي 
املنطقي  وم����ن  ي���وم���ي���ا.  ت���ت���ح���داه 
الدفاع  يكون  اأن  اأخ���رى  جهة  م��ن 
الأوروب��ي يف �سلب هذه التحديات 
اإحدى  م��اك��رون  منه  جعل  بعدما 
اأولوياته. واعلن الرئي�ش الفرن�سي 
معر�ش  يف  مت��وز/ي��ول��ي��و   13 يف 
ال�سرتاتيجي  ال��ت��ق��ري��ر  ت��ن��اول��ه 
الإرهابية  ال��ظ��اه��رة  “اإن  املرتقب 
الأك��ر جالء  اليوم اخلطر  ت�سكل 

ذلك  منذ  اأن���ه  دبلوما�سي  م�سدر 
التهديد  ح���ج���م  ت����ب����دل  احل�������ني، 
امل���خ���اط���ر  وازدادت  الإره�������اب�������ي 
الإلكرتونية  وامل��خ��اط��ر  الرو�سية 
املرتبط  “الغمو�ش  وت�����س��اع��ف 
مع  الأ�سا�سيني”  ال�سركاء  ببع�ش 
من  اخل��روج  الربيطانيني  اختيار 
الحت��اد الأوروب��ي وو�سول دونالد 

ترامب اإىل البيت الأبي�ش.
الغمو�ش  ت��رام��ب  اأب��ق��ى  وب��ع��دم��ا 
خميما حول اللتزامات الأمريكية 
اأوروب��ا، يهدد اليوم بالن�سحاب  يف 
امل��ل��ف النووي  م��ن الت���ف���اق ح���ول 

خم�سني  يف  ال����واق����ع����ة  ال���وث���ي���ق���ة 
والأول����وي����ات  “امل�سالح  ���س��ف��ح��ة 
على  ل��ف��رن�����س��ا  ال�سرتاتيجية” 
اجليو�سيا�سية  ال���ب���ي���ئ���ة  �����س����وء 
ما  بح�سب  واملرتقبة”،  “احلالية 

اأو�سح م�سدر مطلع على امللف.
هو  ال�سرتاتيجي  التقرير  وه���ذا 
مبثابة حتديث ل�”الكتاب الأبي�ش 
الذي  القومي”  والأم����ن  ل��ل��دف��اع 
2013 يف عهد فرن�سوا  ع��ام  اأق��ر 
العتداءات  �سل�سلة  بعد  ه��ولن��د، 
ال���ت���ي ه�����زت ف��رن�����س��ا واأوروب����������ا يف 
ال�����س��ن��ت��ني امل���ا����س���ي���ت���ني. واأو�����س����ح 

اأحمد لفران�ش بر�ش الأربعاء اإن “ما يقارب 600 اىل 700 
م��رت��زق��ة م��ن داع�����ش م��ا زال���وا يف امل��دي��ن��ة، بال�سافة اىل ما 
من  عنا�سر  مبحاولة  واأف���ادت  جريح”.  و900   800 ب��ني 
فروا  الذين  املدنيني  مئات  �سفوف  يف  “التخفي”  التنظيم 
من املدينة الثالثاء. وقدر مكتب تن�سيق ال�سوؤون الن�سانية 
اآلف  ثمانية  وج��ود  املا�سي  الأ�سبوع  املتحدة  ل��المم  التابع 
�سخ�ش حما�سرين يف املدينة. وفر ع�سرات الآلف منها منذ 
بدء املعارك. ومتنع قوات �سوريا الدميوقراطية منذ الأحد 
و���س��ائ��ل الع���الم م��ن دخ���ول ال��رق��ة. واأ���س��ار اأح���د القياديني 
امليدانيني لفران�ش بر�ش اىل حالة من “الهدوء” عموماً يف 
الرقة، رغم تنفيذ التحالف غارات على نقاط عدة. وتتقدم 

الزمني”. وا�ستئنفت املفاو�سات قبل ظهر اليوم، وهي 
تعقد يف مقر املخابرات امل�سرية يف القاهرة.

وتلقى رئي�ش املكتب ال�سيا�سي يف حركة حما�ش اإ�سماعيل 
وفد  رئي�ش  م��ن  ال��ث��الث��اء،  م�ساء  هاتفياً  ات�ساًل  هنية 

احلركة اإىل القاهرة �سالح العاروري
اىل ذلك، اأدانت وزارة اخلارجية الفل�سطينية ال�سيا�سات 
الإ�سرائيلية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال��ع��ن�����س��ري��ة  ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 
ورف�ساً  ال��دول��ت��ني،  ح��ل  على  ح��رب  اإع���الن  واعتربتها 
فل�سطينية، وحتدياً غري م�سبوق  دولة  لإقامة  وا�سحاً 

لقرارات ال�سرعية الدولية، خا�سة القرار 2334.
عن�سرية  م��زاي��دات  معركة  “هناك  اإن  بيان  يف  وق��ال��ت 
يف  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  الأخ���رية  الأي���ام  يف  ت�سيطر 
الرئي�ش  عنوانها  احلاكم،  اليمني  اأرك��ان  بني  اإ�سرائيل 
الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  ال�ستيطان  وتو�سيع  تعميق 
اأن  واأ�سافت  الأردنية.  “برتا”  لوكالة  وفقاً  املحتلة”، 

 •• كوباين-اأ ف ب:

امل��دين اج��راء حمادثات ل�سمان ممر  الرقة  يوا�سل جمل�ش 
�سيطرة  زال���ت حت��ت  م��ا  ج��ي��وب  العالقني يف  للمدنيني  اآم���ن 
التي تقرتب قوات  الرقة،  الإرهابي يف مدينة  داع�ش  تنظيم 

�سوريا الدميوقراطية من حتريرها بدعم من وا�سنطن.
واأع���ل���ن ال��ت��ح��ال��ف ال�����دويل ب��ق��ي��ادة وا���س��ن��ط��ن يف ب��ي��ان ليل 
“جمل�ش الرقة املدين يقود حمادثات لتحديد  اأن  الثالثاء، 
اف�سل طريقة لتمكني املدنيني املحا�سرين من قبل +داع�ش+ 
مدنيني  الرهابيون  يحتجز  حيث  املدينة،  من  اخل��روج  من 
اربعة  نحو  منذ  ال��دويل  التحالف  ويدعم  ب�سرية”.  ك��دروع 
ا�سهر هجوماً تقوده قوات �سوريا الدميوقراطية املوؤلفة من 
اأبرز  ف�سائل كردية وعربية لطرد تنظيم داع�ش من الرقة، 
معاقله �سابقاً. وباتت هذه القوات ت�سيطر على نحو ت�سعني 
التنظيم يف  يتح�سن مقاتلو  فيما  املدينة  اأحياء  املئة من  يف 
التحالف  واأك��د  املدينة.  و�سط  يف  خ�سو�سا  حم��دودة  جيوب 
ال��ذي ي�سم ممثلني عن  امل���دين،  ال��رق��ة  اأن جمل�ش  بيانه  يف 
“اهتماماً خا�ساً  اأبرز ع�سائر الرقة وفاعليات حملية، يويل 
بحماية املدنيني ومنع حدوث اأزمة ان�سانية كبرية مع اقرتاب 

�سقوط عا�سمة اخلالفة ال�سالمية املزعومة يف الرقة”.
من  امل��ح��ادث��ات  م�سمون  اإزاء  ر�سمي  تعليق  اأي  ي�سدر  ومل 
بهدف  ني�سان/اأبريل  تاأ�س�ش يف  ال��ذي  امل��دين،  الرقة  جمل�ش 
ويتاألف  منها.  التنظيم  طرد  بعد  املدينة  �سوؤون  اإدارة  تويل 
وف���ق م��ا اأع��ل��ن��ت ق����وات ���س��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة حينها من 
اأهايل حمافظة الرقة بكل مكوناتهم وبينهم وجهاء ع�سائر 
التحالف  ب��ي��ان  ي��ح��دد  ومل  وث��ق��اف��ي��ة.  �سيا�سية  و�سخ�سيات 
الهادفة  التي يجري معها املجل�ش املحادثات  من هي اجلهة 
ال�سوري  املر�سد  م��دي��ر  واأك���د  ال��رق��ة.  م��ن  املدنيني  لج���الء 
بر�ش  فران�ش  لوكالة  الرحمن  عبد  رام��ي  الن�سان  حلقوق 
مو�سحاً  ال�سالمية،  الدولة  تنظيم  مع  املفاو�سات  ح�سول 
اأن هدفها “اخراج مقاتلي داع�ش مع عائالتهم اىل البوكمال 
ي�سيطر  التنظيم  ي��زال  ول  الزور”.  لدير  ال�سرقي  والريف 

ال��زور )�سرق(.  دي��ر  اأك��ر من ن�سف م�ساحة حمافظة  على 
وامليادين  ال���ع���راق،  م��ع  احل���دودي���ة  ال��ب��وك��م��ال  وت��ع��د مدينتا 
اأب��رز معقلني له يف ال��ب��الد. وحت��دث عبد الرحمن عن  اآخ��ر 
“حافالت نقل ركاب كانت متوقفة حتى وقت متاأخر من ليل 

الثالثاء يف مزارع الأ�سدية الواقعة �سمال مدينة الرقة”.
اأن �سهدت مناطق عدة يف �سوريا حو�سر فيها مقاتلو  و�سبق 
ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة ال���س��الم��ي��ة م��ف��او���س��ات مم��اث��ل��ة، اأدت اىل 
ان�سحاب مقاتلي تنظيم داع�ش بعد ا�ست�سالمهم لقوات �سوريا 
اأيار/مايو يف  العا�سر من  ما ح�سل يف  وهو  الدميوقراطية، 
كيلومرتاً  خم�سني  نحو  بعد  على  تقع  التي  الطبقة  مدينة 

غرب الرقة.
اأبرز  تعد  ك��ان  التي  منبج  مدينة  من  التنظيم  ان�سحب  كما 
من  حما�سرتهم  بعد  )���س��م��ال(،  حلب  حمافظة  يف  معاقله 
قوات �سوريا الدميوقراطية التي �سيطرت على املدينة يف اآب 

اغ�سط�ش 2016.
ومت اجالء املئات من مقاتلي التنظيم مع اأفراد من عائالتهم 
اآب/اأغ�سط�ش من منطقة حدودية بني لبنان و�سوريا  نهاية 
اىل �سرق �سوريا، مبوجب اتفاق مع حزب اهلل اللبناين. ومل 
ياأت بيان التحالف على ذكر اأي عملية اخالء ملقاتلي التنظيم 
التحالف جوناثان  العمليات يف  ونقل عن مدير  الرقة.  من 
مع  +داع�����ش+  على  الق�ساء  يف  تكمن  “م�سوؤوليتنا  اإن  براغا 
و�سدد  اأق�سى حد ممكن”.  اىل  املدنيني  اأرواح  احلفاظ على 
ملتزمون  ونحن  ال�ساق  القتال  من  “الكثري  هناك  اأن  على 
الرقة  حمافظة  على  هجوماً  بدئها  ومنذ  داع�ش”.  بهزمية 
قبل عام تقريباً، يدعم التحالف قوات �سوريا الدميوقراطية 
م�ست�سارين  ون�سر  والتدريب  وبال�سالح  جوي  غطاء  بتوفري 
القوات  ه��ذه  تقودها  التي  العمليات  و�سارفت  الر����ش.  على 
انكفاء  مع  نهايتها،  على  يونيو  ح��زي��ران  منذ  املدينة  داخ��ل 
حيث  امل��دي��ن��ة  و���س��ط  اىل  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  التنظيم  م��ق��ات��ل��ي 
يتح�سنون يف امل�ست�سفى الوطني وامللعب البلدي كما يف مبان 

عدة يف اأحياء حميطة.
جيهان �سيخ  “غ�سب الفرات”  وقالت املتحدثة با�سم حملة 

•• رام اهلل غزة-وكاالت:

اأكد القيادي يف حركة فتح الفل�سطينية جهاد احلرازين 
بني  ال��وط��ن��ي  احل����وار  بجل�سات  املتعلقة  امل��وؤ���س��رات  اأن 
للغاية  ج��ي��دة  ت��ب��دو  ال��ق��اه��رة  يف  وحما�ش  فتح  حركتي 
برعاية م�سر، معرباً عن اأمله يف النتهاء منها مبا يعود 

اإيجاباً على ال�سعب الفل�سطيني.
وقال احلرازين ل�24 اإن اجتماعات القاهرة تركز على 
اأداء دورها و�سيطرتها على  الوفاق من  متكني حكومة 
املعابر ب�سكل كامل، مما ي�سهل عمل احلكومة ومينحها 

ال�سلطة الكاملة بعد جهود امل�ساحلة.
كل من  القيادات يف  اأن  فتح  القيادي يف حركة  واأو�سح 
حركتي فتح وحما�ش ل ترغبان يف ت�سريب اأي معلومات 
عن النقا�ش بينهما يف الوقت الراهن، �سواء فيما يخ�ش 
الأخ��رى حتى ل  الأم��ور  اأو غريها من  املقاومة  �سالح 

توؤثر �سلبياً على م�سار املفاو�سات.
و�سدد احلرازين على �سرورة ا�ستغالل الزخم الإيجابي 
فتح  التوافق بني حركتي  لتعزيز  به م�سر  قامت  التي 
وحما�ش خالل الفرتة الأخ��رية، والعمل على الو�سول 
الذي تعر�ش  الو�سع يف قطاع غزة  تعزز  تفاهمات  اإىل 

ملعاناة �سديدة خالل الفرتة الأخرية.
الثانية  وتوا�سل كل من حركتي فتح وحما�ش اجلل�سة 
من احلوار الوطني يف القاهرة والذي بداأ اأم�ش برعاية 

م�سر.
ال�سلطة  على متكني  فتح، حر�سها  واأك��دت حركة  ه��ذا 
الفل�سطينية يف قطاع غزة من خالل ممار�سة احلكومة 
لكافة مهامها يف قطاع غ��زة، ل�سمان جناح كل ما يتم 

التفاق عليه يف ملفات امل�ساحلة الفل�سطينية.
 وقال ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح حممد ا�ستية 
يف  ال�����س��ل��ط��ة  مت��ك��ني  ت�سمن  اأن  ي��ج��ب  “امل�ساحلة  اإن 
قطاع غزة، من خالل اإلغاء مظاهر دولة الأمر الواقع 
لت�سبح �سلطة واح��دة، وكيانا واح��دا، و�سرعية واحدة، 
ال�سفة، ول  الوظيفي غري مقبول، ل يف  التقا�سم  واإن 

يف غزة”.
واأ�ساف: “�سنعمل مع حركة حما�ش على اإجناز برنامج 
�سيا�سي ن�سايل يوؤ�س�ش ل�سراكة وطنية مع كل الف�سائل 

اإنعا�ش  ه���و  فل�سطينياً  امل��ط��ل��وب  واأن  الفل�سطينية، 
امل�سار  وه��ي  متالزمة،  م�سارات  �سمن  لكن  القت�ساد، 
ب�سكل منف�سل، كما  ال�سيا�سي، والأمني، والإقليمي، ل 

يرّوج له الإ�سرائيليون”.
احلوار  جل�سة  ���س��ادت  اإيجابية  اأج���واء  اأن  ا�ستية،  واأك���د 
التي انطقت اأم�ش مع حركة حما�ش يف القاهرة، لنقا�ش 
اأن تعيد  تفا�سيل اتفاق امل�ساحلة، واأن امل�ساحلة يجب 

غزة كمكّون رئي�سي يف دولة فل�سطني.
وي�ستمر وفدا حركتي فتح وحما�ش، يف عقد اجتماعات 
مغلقة برعاية م�سرية يف القاهرة، ل�ستكمال مباحثات 
اأكدت  وق��ت  يف  احلركتني،  بني  الفل�سطينية  امل�ساحلة 
امل�سرية  امل�ساعي  اإجن��اح  على  حر�سهما  احلركتان  فيه 

لطي �سفحة النق�سام.
اأن جل�سات احلوار بني  واأعلنت حركة حما�ش الأربعاء، 
الثاين  ل��ل��ي��وم  ت��ت��وا���س��ل  ف��ت��ح  ممثليها ومم��ث��ل��ي ح��رك��ة 
و�سعور  اإيجابية  اأج��واء  و�سط  القاهرة  يف  التوايل  على 
امل�ستمر منذ عقد  اإنهاء النق�سام  اأجل  بامل�سوؤولية، من 

من الزمن.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ح��رك��ة ح��م��ا���ش ف����وزي برهوم: 
“انتهت اجلولة الأوىل من احلوارات بني فتح وحما�ش 
برعاية م�سرية ومت تناول ق�سايا وملفات مهمة متعلقة 

بامل�ساحلة الفل�سطينية وباأزمات قطاع غزة”.
�سعور  عنده  والكل  اإيجابية  كانت  “الجواء  واأ���س��اف: 
ال��ب��ي��ت الداخلي  ت��رت��ي��ب  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة جت����اه ����س���رورة 
مدعاة  ك��ان��ت  الأج����واء  الن��ق�����س��ام،  واإن��ه��اء  الفل�سطيني 
كافة  على  التوافق  باجتاه  يدفع  ك��ان  والكل  للتفاوؤل، 

امللفات والق�سايا املتعلقة بامل�ساحلة”.
ا�ستكمال  خ���الل  ال��ي��وم  “بالإمكان  ب���ره���وم:  واأ����س���اف 
اجلولة الثانية املراكمة على هذه الأجواء وهذه اجلدية 

وهذه النقا�سات” من اأجل متابعة احلوار.
املوظفني  “ملف  نوق�ست  التي  امللفات  بني  اأن  واو�سح 
والأمن ومو�سوع املعابر”، م�سيفاً اأن النقا�ش �سي�ستكمل 
م�سرياً اإىل اأن  اليوم حول “حكومة الوحدة الوطنية”، 
“هذا ملف �سيناق�ش مع الف�سائل الفل�سطينية الأخرى 
التي �ستدعوها م�سر، لأن هذا امللف يهم اجلميع اأي�ساً”. 
واأ�ساف اأن “�سقف احلوارات هو التوافق ولي�ش ال�سقف 

تنظيم  �سيطرة  مناطق  باجتاه  الدميوقراطية  �سوريا  قوات 
داع�ش من املحورين ال�سمايل وال�سرقي.

روج��دا فالت لوكالة  الفرات”  “غ�سب  وقالت قائدة حملة 
اأن  ن�ستطيع  املحورين  التقاء  حال  “يف  الأح��د  بر�ش  فران�ش 
اإننا دخلنا الأ�سبوع الخري من حملة حترير الرقة”.  نقول 
وم��ن��ي تنظيم داع�����ش امل�����س��وؤول ع��ن اع���ت���داءات دم��وي��ة حول 
تقدم  وق��ع  على  وال��ع��راق  �سوريا  يف  متتالية  بهزائم  ال��ع��امل 
خ�سومه على جبهات عدة. ويواجه التنظيم حالياَ هجومني 
العراق،  م��ع  احل��ددودي��ة  ال���زور  دي��ر  منف�سلني يف حمافظة 
امريكي  بدعم  الدميوقراطية  �سوريا  ق��وات  تقوده  اأحدهما 

والثاين يقوده اجلي�ش ال�سوري بدعم رو�سي.

ال�ستعماري  اجل�سع  حجم  اأجمع  للعامل  يك�سف  “هذا 
الذي ي�سيطر على عقلية حكام تل اأبيب”.

وت��ت��م��ح��ور ت��ل��ك امل���زاي���دات، وف���ق ال��ب��ي��ان، ح���ول اعتماد 
التو�سعية، وتكثيف  املزيد من املخططات ال�ستيطانية 
عمليات ت�سمني البوؤر ال�ستيطانية املعزولة والع�سوائية 
اإىل  و���س��وًل  ال�سخمة  ال�ستيطانية  ب��امل��دن  ورب��ط��ه��ا 
الوحدات  اآلف  ب��ن��اء  ���س��واء ع��رب  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  ال��ع��م��ق 
ال�ستيطانية  ال��ط��رق  �سق  اأو  اجل��دي��دة  ال�ستيطانية 
ال�سخمة، التي تلتهم م�ساحات وا�سعة من ما تبقى من 

املناطق امل�سنفة )ج(.
واأ�سارت اإىل اأن و�سائل اإعالم عربية نقلت عن ما اأ�سمته 
ب� )م�سدر �سيا�سي رفيع امل�ستوى(، عزم حكومة نتانياهو 
ا�ستيطانية جديدة  األ��ف وح��دة   12 بناء ما يزيد على 
حتى نهاية العام احلايل، يف زيادة ت�سل اإىل 4 اأ�سعاف 

مقارنة مع العام املن�سرم.
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العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12

اإعــــــــــالن
املعاول  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1547673 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حمد عبيد خمي�ش عبداهلل الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد �سعيد عبداهلل �سيخان املعويل

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

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

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12

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

لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 2247657 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حمد �سعيد حمد �سويخ املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي ح�سن �سالح نا�سر القحطاين

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

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

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12

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

للخ�سروات والفواكه
رخ�سة رقم:CN 1027684 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد جا�سم عبداهلل جا�سم احلو�سني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن احمد ح�سن غريب احلو�سني

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

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

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيفت للت�سميم 

الداخلي رخ�سة رقم:CN 2171916 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة هادف �سعيد هادف حوفان املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا وم�ساوي 

ترويقة هنية
رخ�سة رقم:CN 1028006 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة علي نا�سر علي نا�سر باقروان %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن �سلطان حممد احمد ب�سي�ش النعيمي

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

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

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12

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

بنجالدي�ش للرجال
رخ�سة رقم:CN 1158284 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نا�سر حمدان حممد اخلمريي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد احمد حممد دميوه ال�سحي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نور املبني مفزل احمد

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

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

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12

اإلغ�ء عالن �ش�بق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ش  الرخ�سة 
رقم:CN 1028958 بال�سم التجاري:تاج بلقي�ش 
الرخ�سة  الغاء  طلب  بالغاء  ذ.م.م  املتحركة  للهواتف 

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

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

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نادي �ساطي بلو مارلني

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2241840 

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

 تعديل ا�سم جتاري من/نادي �ساطي بلو مارلني

BLUE MARLIN BEACH CLUB

اىل/بلو مارلني ابيزا بت�ش كلوب  

 BLUE MARLIN IBIZA BEACH CLUB

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نايا لتجارة الهدايا

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1774120 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/نايا لتجارة الهدايا
NAYA GIFTS TRADING

اىل/نايا للدعاية والعالن  
 NAYA ADVERTISING AND PUBLISHING

تعديل ن�ساط/ا�سافة دعاية واعالن )7310015(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة الهدايا - باجلملة )4649034(

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم ومطبخ حم�سه وكب�سه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2189495 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سيف حممد علي لعكز الكربي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/�سيف حممد علي لعكز الكربي من 100% اىل %35
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جرين لل�سيانة وادارة العقارات

green general maintenance & property management
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ مطعم ومطبخ حم�سه وكب�سه

HAMMSA WA KABBSA RESTAURANT & KITCHEN
اىل/ مطعم ومطبخ حم�سه وكب�سه ذ.م.م 

HAMMSA WA KABBSA RESTAURANT & KITCHEN LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12

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

الربونزي للمقاولت وال�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1676706  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/نزمي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للخ�سروات والفواكه
رخ�سة رقم:CN 1077933  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:كافترييا برغر بونت

burger point fresh & hot cafeteria طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : برغر بوينت كافترييا
املودعة بالرقم :274178     بتاريخ : 2017/5/30

با�س������م :كافترييا برغر بونت
وعنوانه:م�سفح - ابوظبي - المارات العربية املتحدة - هاتف:025824652 - �سندوق الربيد:56751

امييل: sanjeevrasu10@gmail.com  اأبوظبي
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات واليواء املوؤقت.
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن �سكل دائرة باللون الحمر داخلها �سكل )�سطرية برغر( بالوان خمتلفة 
 )fresh & hot( باللون الحمر الغامق يدنوها �سكل �سريط باللون الحمر داخله )يدنوها )برغر بوينت
باللغة الجنليزية ا�سفلها )كافترييا( باللغة العربية باللون الحمر وعلى ي�سار ال�سكل �سكل دائرة باللون 
الغامق  الحمر  باللون   )burger point( يدنوها  خمتلفة  بالوان  برغر(  )�سطرية  �سكل  داخلها  الحمر 
ا�سفلها  الجنليزية  باللغة   )fresh & hot( داخله الحمر  باللون  �سريط  �سكل  يدنوها  الجنليزية  باللغة 

)cafeteria( باللغة الجنليزية باللون الحمر وال�سكل على خلفية باللون البي�ش.
ال�سرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���س��الت )ق���ط���اع النقل 

البحري( بان /ليوا للخدمات البحرية قد تقدم بطلب 

ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���ش  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الحتادية للموا�سالت الربية والبحرية

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�شم ال�شفينة                    رقم الت�شجيل ال�ش�بق          العلم ال�ش�بق
                   تكرمي                        --                       --
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 اإعـــالن �سطب قيد
)ال�سرق  مت�سوي  �سركة  ال�سادة/�سركة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
بطلب  تقدمت  قد  البحرين(  )اجلن�سية:  �ش.م.ب.م  الو�سط( 
 - )العنوان:�ش:حمدان  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد  �سطب 
 - اأبوظبي   - امل�سعود  بناية حممد   - �سارع حمدان   - امل�سعود  ب:برج 
�ش.ب:2999( واملقيدة حتت رقم )1073( يف �سجل ال�سركات الجنبية 
م  ل�سنة 2015  رقم )2(  القانون الحتادي  وتنفيذا لحكام  بالوزارة. 
يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( 
ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ش لفروع ومكاتب 
املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة 
ا�سحاب احلق يف العرتا�ش ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف 
وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�سر  تاريخ  من  �سهر  يتجاوز  ل  ميعاد 

القت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري �ش.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/

�سركة الحتاد للحديد وال�سلب ذ.م.م 
IN1001139:رقم الرخ�سة ال�سناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل التي:
بيع وتنازل خروج ال�سريك:

رامز حممد ر�سالن اخلياط
ودخول:

�سعيد بن �سالح بن �سعيد الكيومي
مكتب  مراجعة  اعاله  املذكور  الجراء  على  اعرتا�ش  لديه  من  كل  وعلى 
اأ�سبوع من تاريخ ن�سر  اإدارة خدمة امل�ستثمرين - خالل  تنمية ال�سناعه - 
الإعالن ، واإل فلن تقبل املوؤ�س�سة اأية اعرتا�ش بعد انق�ساء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�شن�عة
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اإعــــــــــالن
لين  ال�س�����ادة/المارات  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتاجري ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1004928 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ميثه �سعيد را�سد �سعيد النيادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف را�سد �سعيد را�سد  �سعيد النيادي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تالل  ال�س�����ادة/مكتب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرمال خلدمات الطباعه
رخ�سة رقم:CN 1891376 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد را�سد ح�سن حممد ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيد علوي �سيد عبداهلل �سيد عبدالقادر �سامل اجلنيدي

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

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

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خياط علي �سيف 

را�سد لزياء ال�سيدات
رخ�سة رقم:CN 1131348 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سريفه خمي�ش را�سد �سيف الكلباين %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي �سيف را�سد �سيف الكلباين

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

الن�ساء القيا�سي للمقاولت وال�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1134626  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل
قتلى يف انفجار مب�صفاة نفط يف تركيا اإ�صقاط اأكرب عدد من القنابل الأمريكية يف اأفغان�صتان منذ 2010   4

 •• ا�شطنبول-اأ ف ب:

اف��ادت و�سائل اعالم تركية ان اربعة ا�سخا�ش قتلوا وا�سيب اثنان اخ��ران بجروح ام�ش يف 
انفجار وقع داخل م�سفاة نفط غرب تركيا.

ووقع النفجار داخل م�سفاة تابعة ل�سركة توبرا�ش النفطية يف حمافظة ازمري، وهي اأكرب 
من�ساأة �سناعية يف تركيا.

وقال بريوم يلماظ نائب قائد ال�سرطة يف اقليم الياغا يف ت�سريح لوكالة النا�سول لالنباء 
ان “اربعة ا�سخا�ش قتلوا وا�سيب اثنان اخران. المر عبارة عن حادث ولي�ش اعتداء”.

واكدت ال�سركة يف بيان ان انفجارا وقع خالل القيام باعمال �سيانة لحد خزانات النتاج.
وتعترب م�سفاة توربا�ش التي دخلت اخلدمة منذ العام 1972، احدى اكرب م�سايف البالد، 
وهي قادرة على معاجلة 11 مليون طن من النفط اخلام �سنويا، ح�سب ما جاء على موقع 

ال�سركة.

•• كابول-رويرتز:

تلقي الطائرات احلربية الأمريكية قنابل على اأفغان�ستان باأعداد 
مل حتدث منذ الزيادة الكبرية يف اأعداد القوات الأمريكية بالبالد 
عام 2010، وذلك بعد اإعالن الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب 
ا�سرتاتيجية جديدة يف اأغ�سط�ش اآب تخفف القيود على العمليات 

الهجومية وتو�سع نطاق نقاط املت�سددين امل�ستهدفة.
اجلوية  القوات  اأ�سقطت  املثال  �سبيل  على  اأيلول  �سبتمرب  ففي 
50 يف املئة عن العدد يف  751 قنبلة، بزيادة تقارب  الأمريكية 
اأغ�سط�ش اآب والذي بلغ 503 قنابل. وبهذا يكون العدد يف ال�سهر 
املا�سي هو الأكرب يف �سهر واحد منذ �سبع �سنوات وفقا لبيانات 

�سلطة القوات الأمريكية يف ا�ستهداف املت�سددين يف اأفغان�ستان.
فيه عن  وك�سف  اآب  اأغ�سط�ش  األ��ق��اه يف  ت��رام��ب يف خطاب  وق��ال 
اأن يعرف هوؤلء القتلة  “من ال�سروري  ا�سرتاتيجيته اجلديدة 
عن  بعيد  مكان  من  ما  واأن��ه  لالختباء  مكان  اأمامهم  لي�ش  اأن��ه 
متناول القوة الأمريكية والأ�سلحة الأمريكية... �سيكون العقاب 

�سريعا وقويا”.
كانت خطط الرئي�ش ال�سابق باراك اأوباما الرامية لتقلي�ش عدد 
اأفراد املهمة الأمريكية يف اأفغان�ستان حتد يف اأغلب الأحيان من 
نطاق العمليات لت�ستهدف حركة طالبان فقط ويف ظروف معينة 
كالدفاع عن النف�ش. واأكد وزير الدفاع الأمريكي جيم�ش ماتي�ش 
للكوجنر�ش هذا ال�سهر اأن ترامب �سريفع هذه القيود يف خطته.

�سهري  تقرير  يف  الأمريكية  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  وق��ال��ت  ع�سكرية. 
يف  املتمثلة  الرئي�ش  ا�سرتاتيجية  اإىل  ال��زي��ادة  نعزو  اأن  “ميكن 
تو�سيع نطاق ا�ستهداف اجلماعات املتطرفة التي تهدد ا�ستقرار 

ال�سعب الأفغاين واأمنه”.
واأ�ساف التقرير اأنه مت ن�سر �ست مقاتالت اإ�سافية من طراز اإف-
16 بقاعدة باجرام اجلوية اإىل ال�سمال من العا�سمة كابول كما 
�سدر تكليف لقاذفات اأخرى من طراز بي-52 ب�سن �سربات يف 

اأفغان�ستان من قواعد يف اخلليج.
وت�ستثني الأرقام �سربات اجلي�ش الأمريكي الذي ل يزال حمتفظا 

بطائرات هليكوبرت م�سلحة وطائرات اأخرى يف اأفغان�ستان.
و�سملت ا�سرتاتيجية ترامب اخلا�سة بجنوب اآ�سيا وعودا بتو�سيع 

تف�شريات خمتلفة
كيف ترتجم كلماته؟ ذهب املف�سرون 

مذاهب �ستى يف التاأويل.
مل يخف النف�ساليون حتى النخاع 
خيبة اأملهم اإزاء ما يرونه خطوة اإىل 
الوراء، خا�سة حزب الوحدة ال�سعبية 
حزب من اق�سى الي�سار النف�سايل، 
م�سرييا  وتاأييده  دعمه  يظل  ال��ذي 
للحفاظ  ل��الن��ف�����س��ال��ي��ني  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
الربملان  يف  املطلقة  الغ��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى 
الإق����ل����ي����م����ي. وع��������رّب ال����ع����دي����د من 
ان  معتربين  غ�سبهم  عن  الأن�سار 

بويغدميون خذلهم وخانهم.
موؤيدو احلوار، مثل حزب بودميو�ش 
ال���ي�������س���اري ال����رادي����ك����ايل، اع���ت���ربوا، 
اإعالن  اأي  ي�����س��در  اأن���ه مل  ب��ارت��ي��اح، 
اإغلي�سيا�ش  بابلو  ن�سر  وقد  �سريح. 
زعيم بودميو�ش، �سريط فيديو بعد 
الإعالن اعترب فيه اأن “بويغدميون 
من  وط��ل��ب  ا�ستقالله”،  ي��ع��ل��ن  مل 
“راخوي ا�ستئناف احلوار وال�ستماع 

اإىل اأوروبا”.
ل��ك��ن احل��ك��وم��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة اعطت 
لهذا اخلطاب قراءة خمتلفة متاما: 
ال�ستقالل  “اإعالن  اأن  ت���رى  ف��ه��ي 
�سريح  تعليق  ت��اله  ال��ذي  ال�سمني 
مدريد  واأ���س��ارت  مقبول”.  غري   ...
واأنها  بالبيان  علما  ت��اأخ��ذ  اأن��ه��ا  اإىل 

تعّد ردها.
وجاء ردها اأم�ش الأربعاء، حيث اأعلن 
ماريانو  الإ���س��ب��اين  ال�����وزراء  رئ��ي�����ش 
ات��ف��ق��ت على  اأن ح��ك��وم��ت��ه  راخ�����وي، 
توجيه ا�ستف�سار ر�سمي حول املوقف 

من اإعالن ال�ستقالل.
  وق��������ال راخ����������وي خ�������الل م����وؤمت����ر 
اجتماع  ان����ت����ه����اء  ع���ق���ب  ����س���ح���ف���ي، 
احلكومة: “يجب اأن نكون وا�سحني 
يف م��واج��ه��ة ال��غ��م��و���ش ال���ذي �سدر 
م�سيًفا:  اأم�ش عن زعيم كتالونيا”، 
توجيه  ع���ل���ى  ات���ف���ق���ت  “احلكومة 
ا�ستف�سار ر�سمي لالإقليم اإذا ما كانوا 

اأعلنوا ال�ستقالل اأم ل”.
“احلكومة  اأن  راخ����������وي  وت�����اب�����ع 
الإ�سبانية تريد جتنب حالة ال�سياع 
�سببتها احلكومة يف  التي  وال�ستباه 
كتالونيا”، موؤكًدا: “نطلب الو�سوح 
ب�ساأن هذه امل�ساألة املهمة لكي نعرف 
من   155 ب���امل���ادة  �سنت�سرف  ك��ي��ف 

الد�ستور”.
الإ�سبانية  احل����ك����وم����ة  ورف���������س����ت 
باأنه  بويغدميون  وو�سفت  الوثيقة، 
“�سخ�ش ل يعرف وجهته”. يف حني 
الإ�سباين،  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  و���س��ف 

ال����س���ت���ق���الل، ه����و احل�������س���ول على 
كمو�سوع  ب��ك��ات��ال��ون��ي��ا  الع�������رتاف 
���س��ي��ا���س��ي. ويف الأ���س��اب��ي��ع الأخ�����رية، 
اأن  اإىل  امل��راق��ب��ني  م��ن  العديد  اأ���س��ار 
للتحدي  احلقيقية  النية  ه��ي  ه��ذه 
بويغدميون،  ه��دف  ان  النف�سايل. 
احلكومة  اأن  ج���ي���دا  ي�����درك  ال�����ذي 
امل��رك��زي��ة مل��اري��ان��و راخ���وي ل��ن تقبل 
ب��ه��ذا ال��ت��ق�����س��ي��م، ه��و ق��ب��ل ك��ل �سيء 
ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة �سراعا  امل�����س��األ��ة  ج��ع��ل 
اأوروبية على  اأزمة  اأمكن  واإذا  دوليا، 
اأمل اأن ت�سطر مدريد اإىل اجللو�ش 

على الطاولة.
كارلي�ش  ع�������زم  ج���ل���ي���ا  ك�������ان  ل����ق����د 
وح�سر  الجت���اه،  عك�ش  بويغدميون 
مدريد مرة اأخرى يف زاوية احللبة. 
الو�ساطة:  اإىل  ب���ال���دع���وة  ك���ي���ف؟ 
وطنية  ومفاو�سات  ح���وارا  “نقرتح 
فر�سة  اع��ط��اء  اج���ل  م��ن  ودولية” 
ال�سبانية”  ال���دول���ة  م��ع  “للحوار 
نوع  اأي  ذك��ر  ع��دم  مع احلر�ش على 
املحاورين  وت�سمية  ال��و���س��اط��ة،  م��ن 

املحتملني.
اأثبتت  ال�سرتاتيجية  ه��ذه  ان  غ��ري 
ولي�ش  الآن،  ح��ت��ى  جن��اع��ت��ه��ا  ع����دم 
اأف�سل  نتائج  تعطي غدا  اأن  متوقعا 

من الأم�ش.

الكرة يف مع�شكر مدريد
ففي العمق، ووراء تهريجه، ي�ستمر 
ترف�سه  م��ا  ط��ل��ب  ب��وي��غ��دمي��ون، يف 
م��دري��د م��ن��ذ ال��ب��داي��ة: ح����وار حتت 
ال��ت��ه��دي��د ب��ال���س��ت��ق��الل م���ن جانب 

واحد.
احلكومة  رئي�ش  ح��ذر  ان  �سبق  وق��د 
ال���س��ب��ان��ي��ة م���اري���ان���و راخ������وى، من 
وان  ال�سيناريو،  ه��ذا  �سريف�ش  ان��ه 
�سيكون  اع��الن من جانب واح��د  اأي 
خ���ارج���ا ع���ن ال���ق���ان���ون، ����س���واء كان 

موؤجال ام ل.. فكيف �سيتدخل؟ 
ع��دي��د اخل��ي��ارات يف ح���وزة راخوي: 
املحكمة  م���ن  ي��ط��ل��ب  اأن  ل���ه  ي���ج���وز 
الد�ستورية اعتبار اإعالن ال�ستقالل 
غري قانوين، وميكنه اعتقال الرئي�ش 
النف�سالية  وال���ك���وادر  ال��ك��ات��ال��وين 
وبا�ستطاعته  ال��ربمل��ان،  رئي�ش  مثل 
155، وهو  امل��ادة  اإىل  اللجوء  اأي�سا 
خيار نووي مل ي�ستخدم قط، واإطاره 
تعليق  اإىل  و���س��ي��وؤدي  ج���دا،  غام�ش 

احلكم الذاتي يف كاتالونيا. 
الأوروب������ي،  ب���الحت���اد  يتعلق  وف��ي��م��ا 
فاإنه ما انفك يردد باأنه ل نّية لديه 
للتدخل يف هذا ال�سراع.. اىل متى؟

رئي�ش  خ��ط��اب  دا�ستي�ش،  األفون�سو 
اإقليم كتالونيا باأنه “خدعة”.

ال�سحافة  ن��������ددت  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 
اأ�سمته  مب��ا  معظمها  يف  ال���س��ب��ان��ي��ة 
“البتزاز”، يف حني اعتربت احداها 

�ساخرة انه “ا�ستقالل 25 ثانية”.

مت��شي� مع ا�شرتاتيجيته
كارلي�ش  اأظهره  ال��ذي  الغمو�ش  ان 
بويغدميون ي�سمح له باإر�ساء املاعز 
الأق��ل ه��ذا ما حاول  وامللفوف، على 
ا�ستمع  ن���اح���ي���ة،  ف��م��ن  ب����ه.  ال���ق���ي���ام 
للنداءات العديدة املطالبة بالتخلي 
ع��ن اع����الن ال���س��ت��ق��الل م��ن جانب 
واح����د ال����ذي اأع�����رب ع��ن��ه يف الأي����ام 
املجتمع  ل���ه  وّج�����ه  ف��ق��د  الأخ��������رية. 

ا���س��ح��اب��ه ي��ن��ت��ظ��رون م��ن��ه اح����رتام 
النواب  اأقره  الذي  ال�ستفتاء  قانون 
النف�ساليون يف 7 �سبتمرب، وين�ش 
اأن يتم الإع��الن عن النف�سال  على 
يف غ�سون 48 �ساعة من ن�سر نتائج 
كان  اإذا  ال�ستقالل،  على  ال�ستفتاء 

الت�سويت بنعم.
ال�����س��رك��ات التي  يف م��واج��ه��ة ح��م��ى 
كاتالونيا،  خ�����ارج  م��ق��رات��ه��ا  ن��ق��ل��ت 
�سوارع  يف  التاريخية  املظاهرة  وبعد 
لوحدة  ن�������س���رة  الأح�������د  ب��ر���س��ل��ون��ة 
النف�سايل  الزعيم  اأع��رب  اإ�سبانيا، 
من�سوب  خ���ف�������ش  يف  رغ���ب���ت���ه  ع�����ن 
بالبقاء  ولكن  جن��ح..  رمبا  التوتر.. 
يف ن��ف�����ش امل���رب���ع وال��ت��م�����س��ك ب���ذات 

ال�سيا�سة.

القت�سادية  والو�����س����اط  ال������دويل، 
الكاتالونية  ال�سركات  من  )العديد 
الإ�سبانية،  ال��ب��ور���س��ة  يف  امل���درج���ة 
اأعلنت نقل مقارها خارج كاتالونيا(، 
احلزب  مثل  ال�سيا�سية،  والأح����زاب 
ال����س���رتاك���ي، وع��م��دة ب��ر���س��ل��ون��ة اأدا 
“ال�ساخطون”  ح��رك��ة  م���ن  ك����ولو 
عن  ف�سال  بودميو�ش،  من  القريبة 
العديد من الأ���س��وات داخ��ل الأ�سرة 
تزايد  ت���ب���ني  ال���ت���ي  الن���ف�������س���ال���ي���ة، 
امل�ساألة، وّجهوا  انق�سامها حول هذه 
امل�سريية،  اللحظة  اقرتبت  كلما  له 

ر�سائل ل لب�ش فيها.
ا�ست�سلم  اأخ�����������رى،  ن���اح���ي���ة  وم������ن 
يزداد  ال���ذي  لل�سغط  ب��وي��غ��دمي��ون 
كان  اذ  م��ع�����س��ك��ره،  داخ������ل  ت�����س��ّل��ب��ا 

احل�سول  ينجح،  مل  واإذا  احلقيقي، 
اأو  اأن ي�سكل الحت��اد الأوروب���ي  على 

املجتمع الدويل و�سطاء يف ال�سراع.
مع�سكر  ولعموم  له،  بالن�سبة  فاملهم 

على  ال�سغط  م��ن  ق��در  اأق�سى  على 
احل��ك��وم��ة ال���س��ب��ان��ي��ة ع��ل��ى اأم����ل ان 
ا�ستفتاء  بتنظيم  ال��ن��ه��اي��ة  يف  تقبل 
هدفه  وه��و  ق��ان��وين،  م�سري  تقرير 

انها حماولة لإعطاء الوقت للوقت، 
الرئي�ش  ب��ق��ي  ال��و���س��ول  خ��ط  فعند 
لال�سرتاتيجية  وف��ي��ا  ال��ك��ات��ال��وين 
التي اعتمدها منذ البداية: احلفاظ 

املعار�سون لالنف�سال مبتهجون راخوي يرف�ش ويطلب التو�سيح

ــقــي الــرئــيــ�ــض  ب
الكاتالوين  خمل�صا 
لال�صــرتاتـيـجية 
يعتمدها  الــتــي 
ــة ــداي ــب ــذ ال ــن م

احلوار:  موؤيدو 
مل  بويغدميون 
ا�صتقالله  يعلن 
ــوي  راخ وعلى 
ا�صتئناف احلوار

حــــــــــاول 
ــيــ�ــض  كــارل
بويغدميون 
ـــة  ـــاأن ـــم ط
ـــــز  ـــــاع امل
ــوف ــف ــل وامل

خيبة امل يف مع�سكر النف�ساليني ا�ستقالل دام 45 ثانية

ا�ستقالل  مع تاجيل التنفيذ

 النف�ش�ليون حتى النخ�ع ل يخفون خيبة اأملهم اإزاء م� يرونه خطوة اإىل الوراء

 هدف مع�شكر النف�ش�ل هو احل�شول 
على العرتاف بك�ت�لوني� كمو�شوع �شي��شي

يف تعبري  ملتب�س وحّم�ل اأوجه:

كاتالونيا: ال�صتقالل.. مع تاأجيل التنفيذ...!
�شعي اىل جعل امل�ش�ألة الك�ت�لونية �شراع� دولي� واإذا اأمكن اأزمة اأوروبية

•• الفجر - خرية ال�شيباين
ك�ت�لوني�  رئي�س  خــرج  ملتب�س،  وبتعبري  اأخــريا، 
ــخ الــــذي ح�شر  ــف كــ�رلــيــ�ــس بــويــغــدميــون مـــن ال
اأم�م  كلمة  يف  الثالث�ء  م�ش�ء  و�شرح  فيه.  نف�شه 
واأعر�س  امل�شوؤولية  “اأحتمل  الإقليمي  الربمل�ن 
دولة  ك�ت�لوني�  �شتكون  بحيث  ال�شتفت�ء،  نت�ئج 
فرحة  ــ�ر  اث ممــ�  جمهورية”،  �شكل  يف  م�شتقلة 
اأن�ش�ر ال�شتقالل من ج�نب واحد قبل ان ي�شقط 
الك�ت�لنى  الربمل�ن  ان  ب�إ�ش�فة  فج�أة  حم��شهم 
ال�شتقالل”  اعالن  عن  يرتتب  م�  تعليق  “يقرتح 

من اجل “بدء حوار”.

حتليل اخب�ري

ال�سرطة ت�سد املنافذ امام الربملان الكاتالوين
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

البلد لتجارة العالف
رخ�سة رقم:CN 2308561  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عيادة خيرب الطبية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1447534 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زايد ب�سري حممد علي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف زايد ب�سري حممد علي ح�سني
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رحمن �ساه باد�ساه حاجي جان

تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 4*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/ عيادة خيرب الطبية ذ.م.م
KHYBER MEDICAL CLINIC LLC

اىل/ عيادة خيرب الطبية 
KHYBER MEDICAL CLINIC

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

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

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
توا�سل مدل اي�ست �ش.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم 270274        بتاريخ :2017/3/25   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: توا�سل مدل اي�ست �ش.ذ.م.م
وعنوانه: �ش. ب: 231586 ، الإمارات العربية املتحدة.  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات �سيدلنية، م�ستح�سرات غذائية حمية خم�س�سة لغايات طبية.

يف الفئة 05
الأخ�سر حيث كتب  باللون  ب�سكل مميز  الالتينيةNaturalz  كتبت  الكلمة  العالمة: عبارة عن  و�سف 
 Eat Pure & Live Pure على �سكل ورقة �سجر ملتوية وحتتها العبارة الالتينية Lاحلرف الالتيني
كتبت ب�سكل مميز باللون الأ�سود، وفوقهم الكلمة العربية " الطبيعية " كتبت ب�سكل مميز باللون الأخ�سر 
الفاحت و جميعهم داخل اإطار مميز ال�سكل حمدد باللونني الأخ�سر والأخ�سر الفاحت كما هو مو�سح بال�سكل 

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

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالم�ت التج�رية
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منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269773    بتاريخ : 2017/03/14

بيانات الأولوية : 2016/09/23
باإ�سم :  ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كي�سا )اأي�ساً تعمل حتت ال�سم التجاري ني�سان موتورز كومباين ليمتد(

وعنوانه : رقم 2 تكارات�سو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �سي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
اإ�سراف الأعمال على املوزعني وجتار اجلملة الذين يبيعون املركبات والأجهزة املرتبطة باملركبات ولوازم املركبات ، جتميع 
املعلومات يف قواعد بيانات كمبيوتر ، البحث التعاقدي لقواعد البيانات با�ستعمال اأجهزة كمبيوتر ، توفري املعلومات املتعلقة 
و�سرائها  معاينتها  الزبائن من  عامة  لتمكني  وذلك  الغري،  ل�سالح  ال�سلع  ت�سكيلة من  ، خدمات جتميع  الت�سال  باأعمال 
عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( حتديداً ال�سيارات ، توفري املعلومات املتعلقة باملبيعات التجارية ، توفري 
املعلومات املتعلقة ببيع ال�سلع املرتبطة بال�سيارات ، توفري املعلومات املتعلقة باأ�سعار ال�سلع ، ال�ستقبال والعتماد التعاقدي 
على املكاملات الهاتفية والعتماد على ال�ستف�سارات الهاتفية ، ال�ستقبال التعاقدي للمكاملات الهاتفية ، اإدارة اأعمال خدمات 

الطرق.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات NISSAN INTELLIGENT MOBILITY باللغة الإجنليزية 
باللونني  ل�سلكية  اإ�سارة  �سكل  على   INTELLIGENT كلمة  من   I واحل��رف  الأ�سود  باللون  مميزة  وطريقة  بخط 

الأزرق والأ�سود.
  ال�سرتاطات :

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  12  اأكتوبر 2017 العدد 12145

EAT 108002

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:معر�ش انفينيتي لل�ساعات

in infinity : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :277790     بتاريخ : 2017/8/8

با�س������م :معر�ش انفينيتي لل�ساعات
وعنوانه:املنطقة الغربية - هاتف:028840841 - فاك�ش:028840841 - �سندوق الربيد:38029

امييل: info@infinitymaison.com  اأبوظبي
�شورة العالمة

ت�ستعمل  اخرى  وم��واد  الأقم�سة  تبيي�ش  م�ستح�سرات  بالفئة:3  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
 ، عطرية  وزي���وت  عطور   ، �سابون   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات   ، املالب�ش  وك��ي  غ�سل  يف 

م�ستح�سرات جتميل ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر ، منظفات اأ�سنان.
. infinity يدنو ال�سكل in و�سف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة �سكل هند�سي مميز يتو�سطه حرف

و  العالمة  ع��ن  مب��ع��زل   )infinity( الكملة  ا�ستخدام  عند  ح�سري  بحق  املطالبة  ال���س��رتاط��ات:ع��دم 
بالو�ساع الخرى لعتبارها كلمة �سائعة ال�ستخدام يف الفئة.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  12  اأكتوبر 2017 العدد 12145

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12 العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:ليدر هيلث كري �ش.م.ح

LEADER HEALTHCARE : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :276773     بتاريخ : 2017/7/19

با�س������م :ليدر هيلث كري �ش.م.ح
وعنوانه:ليدر هيلث كري �ش.م.ح وحدة �سناعية خفيفة 19 & 20 واحة دبي ال�سيليكون دبي المارات العربية 

املتحدة - هاتف:97143263980 - فاك�ش:97143263984 - �سندوق الربيد:341123
امييل: ramesan@leaderhealthcare.co  دبي
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع جمموعة متنوعة من الجهزة الطبية 
واملواد ال�ستهالكية وخدمات الدعم ل�سالح الخرين وميكن توفري هذه اخلدمات من خالل البيع بالتجزئة 
متاجر ، ا�سواق اجلملة ، كتالوجات الربيد املبا�سر او الدوائر اللكرتونية مثل مواقع النرتنت او القنوات 

التلفزيونية.
.LEADER HEALTHCARE LOGO WITH SYMBOL AND TEXT:و�سف العالمة

ال�سرتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  12  اأكتوبر 2017 العدد 12145

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3664  تنفيذ عمايل 
م    جمهول  م  ذ  - �ش  للمقاولت  تيم  بر�ستيج  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ فازال زيب ظفر ح�سني -  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )3478( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   594 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3663  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1-  بر�ستيج تيم للمقاولت - �ش ذ م م    جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد ح�سني حاجي ن�سري احمد   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )3933( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 617 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/337  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- جي بي دي انف�ستمنتز ا�ش بي يف ون ليمتد جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/اوين او�سني هولدينجز ليمتد وميثلها )كوردون قي�سر( وميثله:خالد 
كلندر عبداهلل ح�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ببطالن اجراءات 
الدعوى رقم:2015/42 بيع عقار مرهون وعدم العتداد بها يف مواجهة املدعية والزام 
 9F -B-50:املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بتمكني املدعي بت�سجيل الوحدة رقم
يف م�سروع امباير هايت�ش امارة دبي ا�سول لدى دائرة الرا�سي والمالك دبي با�سم 
املدعية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
2017/10/16  ال�ساعة 11.00 �ش بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
   اعالن حكم غيابي بالن�سر 

يف الدعوى رقم 02/07116/2017 اإيجارات    
املحكوم له طالب العالن /  1- ال�سويب للعقارات - �ش ذ م م 

 العنوان / بردبي - عود ميثاء - بناء مي�سون - هاتف : 04-357800 / 055-8975549 
املحكوم عليها املطلوب اعالنه / 1- جكونو�ش لتجارة الفراء - �ش ذ م م 

اليا�ش جكونو�ش - العنوان : دي��رة - دبي - ميدان بني يا�ش - برج دي��رة -   -2
قطعة ار�ش رقم /153-119/مكتب رقم 2304/ 

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة : 2017/10/10
حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :- 

من  خالية  للمدعية  وت�سليمها  امل��وؤج��رة  العني  ب��اخ��الء  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
�سواغلها ، مع الزامهما ب�سداد مبلغ وقدره 25.000 درهم بدل اليجار للفرتة 
الفعلي  ا�ستجد من اجر حتى الخ��الء  ، وما  واإىل 2017/7/31  من 2017/4/1 
بواقع اجرة �سنوية وقدرها 75.000 درهم ، وبالزامهما  مببلغ 1000 درهم غرامة 
ارتداد �سيك الجرة ، مع الزامهما بتقدمي براءة الذمة من الكهرباء واملاء ،  مع 

الزامهما  بامل�سروفات.
من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعالن  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف 

املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/07528/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه :  زكاء اهلل احمد �سودري 
مبا اأن املدعي : حممد علي عبداهلل العي�سى ، وموؤ�س�سة العي�سى العقارية   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/07528/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - وما تالها من قيمة ايجارية م�ستحقة واي�سا ما ي�ستجد حتى الخالء التام ، مع 
ال�سداد  ذلك  يفيد  ما  املدعية  وت�سليم  التام  الخ��الء  والكهرباء حتى  امل��اء  فاتورة  ب�سداده  الزامهما 

وبراءة الذمة. 
م��ن 2016/6/10 وحتى  للفرتة  للماأجور  الأج���رة  ���س��داد  ع��ن  عليه ميتنع  امل��دع��ى  ان   - اخ��الء عقار 
2016/12/10 فرت�سد بذمته مبلغ 16.000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الإخالء 

يف 2017/8/6    
من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  دره��م    16.000 مبلغ  عليه  املدعى  بذمة  تر�سد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
 2016/6/10 وحتى 2016/12/10 وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الإخالء يف 2017/8/6 .

درهم   910 وق���دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ان  ب��ان  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ال���زام   - مالية  مطالبة 
العالن  ور�سم  الج��رة  ب�سداد  العديل  الن���ذار  ت�سجيل  ر�سم  عن  عبارة  دره��م(  وع�سرة  )ت�سعمائة 

بالنذار ور�سم التحري ور�سم الت�سريح بالن�سر ور�سم الن�سر يف اجلريدة. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

 2017/10/17 املوافق  الثالثاء   ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�ساعة 2.30 م  امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�سابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ  ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05722/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 01/00300/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : كافيه اروما موكا - �ش ذ م م  - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : بلو باي للعقارات - �ش ذ م م   

 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
 1- مع احت�ساب ما ي�ستجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/10/1 حتى تاريخ 
الخالء الفعلي   2- الزام املدعي عليها باخالء العني حمل الدعوى وت�سليمها 

للمدعية خالية من ال�سواغل 
3- انه تر�سد ذمة املدعي عليها مبلغ 230.626 درهم عن الفرتة من 2016/5/1 

وحتى 2017/9/30 
4 - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 
الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه  )مالحظة / �سيتم اإغالق ملف التنفيذ 
تاريخ  م��ن  اي��ام  بالن�سر خ��الل ع�سرة  الع���الن  اف���ادة  ت�سليم  ع��دم  ح��ال  تلقائيا 

ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  5351 جتاري ل�سنة 2017 اإيجارات    
اىل املحكوم عليه : �سن�سري لند مترب للتجارة - �ش ذ م م  

نعلمكم بان اللجنة الق�سائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها بتاريخ 2017/9/12 
يف الدعوى املذكورة اعاله 

ل�سالح /بدر حممد يو�سف عبدالكرمي بوخما�ش بوكالة املحامي / را�سد النعيمي 
مبثابة احل�سوري :   حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :- 

�سواغلها  من  خالية  للمدعي  وت�سليمها  املوؤجرة  العني  باخالء  عليه  املدعي  بالزام 
ت���وؤدي  اليه مبلغ وق��دره 397.500 دره��م ب��دل الي��ج��ار للفرتة من  ب��ان  ، والزمتها 
2016/11/1 ولغاية 2017/3/31 ، وما ا�ستجد من اجر حتى الخالء الفعلي بواقع 
اجرة �سنوية وقدرها 397.500 درهم ، وبالزامه بتقدمي براءة الذمة من الكهرباء 

واملاء ، والزمتها بامل�سروفات. 
 وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �سار نهائيا قابال للتنفيذ.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم غيابي بالن�سر- اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/06830/2017 �سكني ل�سنة 2017 ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ش - بناية امل�سرف - بجوار بلدية دبي 

املحكوم عليها املطلوب اعالنه/ عبدالرحمن عبداهلل علي احمد 
العنوان : دبي - منطقة مر�سى دبي - برج اوبال )ملك امل�سرف العربي( قطعة ار�ش رقم  

: 0-126 - الطابق 20 - �سقة رقم )2006(  
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/10/4    حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 

1- الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل وال�سخا�ش 
2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية جمموع قيمة ال�سيكات مبلغ 45.000.00 درهم 
والتي متثل القيمة اليجارية من تاريخ 2017/1/23 وحتى 2017/4/23 وما ي�ستجد من 

قيمة ايجارية حتى الخالء الفعلي 
3- الزام املدعي عليه بامل�سروفات. 

وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك 
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عربي ودويل
الأمم املتحدة: عملية جي�ض ميامنار هدفت ملنع عودة الروهينجا 

•• جنيف-رويرتز:

زيد  الأم��ري  الإن�سان  ال�سامي حلقوق  املتحدة  الأمم  قال مكتب مفو�ش 
اإن ق��وات الأم��ن يف ميامنار ط��ردت بوح�سية نحو ن�سف مليون  بن رعد 
منازلهم  واأحرقت  ال�سمالية  راخ��ني  ولي��ة  من  الروهينجا  م�سلمي  من 

وحما�سيلهم وقراهم ملنعهم من العودة.
الذين  الروهينجا  من   65 مع  مقابالت  اإج���راء  اإىل  ا�ستند  تقرير  ويف 
و�سلوا اإىل بنجالد�ش ال�سهر املا�سي قال املكتب اإن “عمليات التطهري” 
بداأت قبل هجمات املتمردين على مواقع لل�سرطة يوم 25 اأغ�سط�ش اآب 

واإنها �سملت عمليات قتل وتعذيب واغت�ساب لأطفال.
وقال الأمري زيد، الذي و�سف عمليات احلكومة يف ميامنار باأنها منوذج 
�سارخ على التطهري العرقي، يف بيان اإن تلك العمليات بدت كاأنها حيلة 

خبيثة لتهجري اأعداد كبرية من النا�ش بالقوة دون اأي احتمال لعودتهم.
“معلومات موثوقة  اأن  تقرير �سادر عن مكتبه يف جنيف  اأح��دث  وذك��ر 
الروهينجا  الأم��ن يف ميامنار تعمدت تدمري ممتلكات  ق��وات  اأن  تو�سح 
لي�ش فقط  البالد،  ب�سمال  راخ��ني  ولي��ة  وقراهم يف  م�ساكنهم  واإح���راق 
الروهينجا  �سحايا  ملنع  اأي�سا  لكن  كبرية  باأعداد  للنزوح  ال�سكان  لدفع 

الفارين من العودة اإىل منازلهم.
كانت م�سحوبة  التي عادة ما  الأم��ن،  اأن تدمري قوات  التقرير  واأ�ساف 
الغذاء  وم�ستودعات  واحل��ق��ول  للمنازل  راخ���ني،  ب��وذي��ي  م��ن  مب�سلحني 
واملحا�سيل واملا�سية جعل احتمال عودة الروهينجا اإىل حياتهم الطبيعية 

يف ولية راخني �سبه م�ستحيل.
زرعت  ميامنار  يف  الأم���ن  ق��وات  اأن  اإىل  ت�سري  دلئ��ل  اأن  التقرير  واأورد 
األغاما اأر�سية على امتداد احلدود يف حماولة ملنع الروهينجا من العودة. 

ود�سنت  م�ستمرا”.  ي��زال  ل  العنف  اأن  على  م��وؤ���س��رات  “هناك  واأ���س��اف 
البوذيني  بني  العالقات  لتح�سني  حماولة  اأول  الثالثاء  اأم�ش  ميامنار 
وامل�سلمني منذ اأن اأجج العنف الدامي توترا طائفيا ودفع نحو 520 األفا 
من امل�سلمني للفرار اإىل بنجالد�ش. واأقامت احلكومة �سالة م�سرتكة يف 

ا�ستاد يف ياجنون.
 24 اإىل   14 ال��ف��رتة م��ن  ب���ازار يف بنجالد�ش خ��الل  ويف زي���ارة لكوك�ش 
�سبتمرب اأيلول التقى فريق من م�سوؤويل حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة 

�سحايا و�سهودا ووثقوا �سهاداتهم.
من  الع�س������وائي”  الن��������ار  “اإط������الق  وث������ق  الفري�ق  اأن  التقرير  وذك�����ر 
الروهينجا  م��ن  القرويي�������������ن  “على  ميامنار  يف  الأم���ن  ق���وات  ج��ان��ب 
اإحراق  على  ع��الوة  اأبري�������اء،  �سحايا  ومقت��ل  اإ�ساب������ة  عن  اأ�س�������فر  مما 

املنازل”.
 

•• بروك�شل-اأ ف ب:

امل��ف��و���س��ي��ة الأوروب�����ي�����ة ام�ش  ك�����ررت 
كامال  اح��رتام��ا  تنتظر  اأنها  التاأكيد 
غداة  ال���س��ب��اين  ال��د���س��ت��وري  للنظام 
كارلي�ش  النف�سايل  الرئي�ش  اإع��الن 
كاتالونيا  “ا�ستقالل”  بوت�سيمون 

وتعليقه بعد ذلك.
املفو�سية  رئ���ي�������ش  ن����ائ����ب  و������س�����ّرح 
دومربوف�سكي�ش  فالدي�ش  الأوروب��ي��ة 
بروك�سل  يف موؤمتر �سحايف عقده يف 
“املفو�سية تتابع عن كثب الو�سع يف 
اإىل  ال�سابقة  دعوتها  وت��ك��رر  ا�سبانيا 
الد�ستوري  للنظام  الكامل  الح��رتام 

ال�سباين”.
باملوؤ�س�سات  ث��ق��ة  “لدينا  واأ�����س����اف 
ال�سبانية وبرئي�ش الوزراء )ماريانو( 
راخ����وي ال���ذي ي��ت��وا���س��ل م��ع��ه رئي�ش 
يونكر  ك����ل����ود  ج������ان  )امل����ف����و�����س����ي����ة( 
ال�سيا�سية  القوى  كل  ومع  با�ستمرار 

التي تعمل للتو�سل اىل حل”.
اأن يتم  يجب  “احلل”  وق��ال ان ه��ذا 
الد�ستور  اطار  “�سمن  اإليه  التو�سل 
دومربوف�سكي�ش  واأك���د  ال�سباين”. 
تبذل  ال���ت���ي  اجل����ه����ود  ن���دع���م  “اأننا 
الن���ق�������س���ام���ات  ت���خ���ط���ي  ����س���ب���ي���ل  يف 
وحدة  �سمان  اأج��ل  من  والن�سقاقات 

واحرتام الد�ستور ال�سباين”.
جل�سة  ال�سبانية  احل��ك��وم��ة  وع��ق��دت 
طارئة الأربعاء لدر�ش “كل اخليارات” 
غداة  كاتالونيا  يف  الو�سع  على  للرد 
جل�سة للربملان القليمي اعلن خاللها 
ال�ستقالل  الن���ف�������س���ايل  ال���رئ���ي�������ش 
ل��ك��ن��ه ع��ل��ق ت��ن��ف��ي��ذه، لع��ط��اء فر�سة 
اجلل�سة،  وبعد  م��دري��د.  مع  للتحاور 
اأعلن راخوي اأنه طلب ر�سميا الأربعاء 
كان  اإذا  م��ا  ي��وؤك��د  اأن  بوت�سيمون  م��ن 
بتعليق  م���ه���ددا  ال����س���ت���ق���الل،  اأع���ل���ن 
كاتالونيا  يف  ال��ذات��ي  باحلكم  العمل 
اذا مل يرتاجع ق��ادة هذا القليم عن 
عن  ال�ستقالل  ب��اع��الن  تهديداتهم 
املتحدث  اأع��ل��ن  ذل����ك،  اىل  ا���س��ب��ان��ي��ا. 
ب��ا���س��م ح��ك��وم��ة ك��ات��ال��ون��ي��ا ام�������ش ان 
اعالن ال�ستقالل الذي وقعه النواب 
القليمي  ال��ربمل��ان  يف  النف�ساليون 
كارلي�ش  ال����ك����ات����ال����وين  وال���رئ���ي�������ش 

اليوم اأ�سبحت قريتها الواقعة بني 
اتنية  بقرى  حماطة  الأرز  حقول 

راخني البوذية.
على  ت��ع��ذر  الأزم����ة  قبل  حتى  لكن 

الروهينغا التحرك بال ترخي�ش.
تعد  “مل  الأح����������وال  ج���م���ي���ع  ويف 
احلافالت تعمل، اأ�سبحنا عاجزين 
عن مغادرة قريتنا” على ما اأكدت 
ال�سابة لفتة اإىل انقطاع امل�ساعدات 

الن�سانية الدولية منذ اأ�سابيع.

ب��وت�����س��ي��م��ون م�����س��اء ال���ث���الث���اء ه���و يف 
“عمل رمزي”. وقال  الراهن  الوقت 
“العالن  الناطق ج��وردي ت��ورول ان 
يجب ان ي�سدر عن برملان كاتالونيا” 
ان  م�سيفا  يح�سل  مل  الم���ر  وه���ذا 
وقد  رم���زي���ا  “عمال  ك����ان  ال��ت��وق��ي��ع 
باعالن  التزامنا  على  جميعنا  وقعنا 

ال�ستقالل”.
م�ستقطع،  وق���ت  “اإنه  او���س��ح  ل��ك��ن��ه 

ولي�ش تخليا او خطوة اإىل اخللف”.
)بوت�سيمون(  “الرئي�ش  اأن  واأ���س��اف 
ال�ستقالل  مفاعيل  �سيعلق  اإن��ه  ق��ال 
وال���ق���ان���ون الن���ت���ق���ايل ح��ت��ى جنل�ش 
ونرى  ون��ت��ح��اور  ون�ستمع  ون��ت��ح��دث 
للتو�سل  ام���ك���ان���ي���ة  ه���ن���اك  ك�����ان  اإن 
اإىل  ن�سعى  “اإننا  وق��ال  اتفاق”.  اإىل 

ال�سيا�سة ولي�ش اإىل جدل قانوين”.
لكنه اأ�سار اإىل اأن احلكومة الكاتالونية 
ا�ستقالل  ب�������س���اأن  “التحاور  ت���ري���د 
اإىل  الن��ت��ق��ال  يعك�ش  م��ا  كاتالونيا” 
اإذ ك��ان��ت الأول���وي���ة  م��رح��ل��ة ج���دي���دة 
“تنظيم  ب�����س��اأن  ال��ت��ح��اور  الآن  ح��ت��ى 
امل�سري”  ت��ق��ري��ر  ح��ق  ح���ول  ا�ستفتاء 
الإ�سبانية  احلكومة  رف�سته  ما  وه��و 
على الدوام وب�سكل قاطع. وقال “اإننا 

م����اري����ان����و راخ��������وي ب���ا����س���ت���خ���دام كل 
ا�ستقالل  ملنع  اليه  املوكلة  ال�سلطات 
ا�سواأ  يف  ال��ب��الد  ي��غ��رق  م��ا  كاتالونيا، 

ازمة منذ عقود.
ورف�ش ا�ستبعاد فر�ش احلكم املبا�سر 
التي حتظى بحكم  املنطقة  على هذه 
يتخوف  خ���ط���وة  يف  ت���ق���ري���ب���ا،  ذات������ي 
ك���ث���ريون ان���ه���ا مي��ك��ن ان ت������وؤدي اىل 

عنف.
ودع������ا راخ�������وي اىل اج���ت���م���اع ط����ارئ 
للحكومة بعدما اعلن رئي�ش كاتالونيا 
النف�سايل كارلي�ش بوت�سيمون م�ساء 
ال��ث��الث��اء ان���ه ق��ب��ل ت��ف��وي�����ش ال�سعب 
“جمهورية  م��ن��ط��ق��ت��ه  ت�����س��ب��ح  ب����ان 
ال�ستفتاء  نتيجة  مبوجب  م�ستقلة” 
الذي جرى يف كاتالونيا يف 1 ت�سرين 
تعليق  اىل  �سارع  لكنه  الول/اكتوبر. 
املجال  يف�سح  لكي  ال�ستقالل  اع��الن 
امام املفاو�سات مع احلكومة املركزية 
وذل����ك يف خ��ط��اب ال��ق��اه ام����ام برملان 
لدى  ارت��ب��اك  حالة  وا���س��اع  كاتالونيا 

كثريين.
والربعاء اعلن م�سدر حكومي ا�سباين 
رف�ش الك�سف عن ا�سمه ان احلكومة 
على  ل��ل��رد  اخليارات”  “كل  ت��در���ش 

كاتالونيا”  ا�ستقالل  ع��ن  نتخلى  ل 
الذي تقدمه  اأن نعرف ما  “نود  لكن 
رئي�ش  وك����ان  لكاتالونيا”.  ال���دول���ة 
اأع��ل��ن م�ساء  ك��ات��ال��ون��ي��ا الن��ف�����س��ايل 
ال��ث��الث��اء ان���ه ق��ب��ل ت��ف��وي�����ش ال�سعب 
“جمهورية  م��ن��ط��ق��ت��ه  ت�����س��ب��ح  ب����ان 
ال�ستفتاء  نتيجة  مبوجب  م�ستقلة” 
الذي جرى يف كاتالونيا يف 1 ت�سرين 
تعليق  اىل  �سارع  لكنه  الول/اكتوبر. 
املجال  يف�سح  لكي  ال�ستقالل  اع��الن 
امام املفاو�سات مع احلكومة املركزية 
وذل����ك يف خ��ط��اب ال��ق��اه ام����ام برملان 
ا�سواأ  يف  ا�سبانيا  ادخ��ل  ما  كاتالونيا، 

ازمة �سيا�سية ت�سهدها منذ عقود.
اجتماعا  ال�سبانية  احلكومة  وتعقد 
ان  حكومي  م�سدر  ق��ال  فيما  ط��ارئ��ا 
للتعامل  مطروحة  اخليارات”  “كل 

مع ازمة كاتالونيا.
واأكدت احلكومة ال�سبانية انها تدر�ش 
“كل اخليارات” خالل اجتماع طارئ 
على اعالن قادة كاتالونيا ان ال�سعب 
ف��و���س��ه��م اع����الن ال���س��ت��ق��الل لكنهم 
قرروا تعليقه ما ادخل البالد يف اأزمة 

�سيا�سية عميقة.
ال�سبانية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ش  ووع����د 

ازمة كاتالونيا، م�سيفا ان “احلكومة 
اخليارات”.  ك��ل  وت���در����ش  جم��ت��م��ع��ة، 
قبل  اأنفا�سها  حب�ست  ا�سبانيا  وكانت 
الثالثاء  الكاتالوين  ال��ربمل��ان  جل�سة 
ن��ظ��را له��م��ي��ة الق��ل��ي��م، خ��ا���س��ة واأن 
مليون   7،5 تعدادهم  البالغ  �سكانه 
م�ساألة  على  ب�سدة  منق�سمون  ن�سمة 
والتي  ك��ات��ال��ون��ي��ا  اق��ل��ي��م  ا���س��ت��ق��الل 
الحتاد  يف  اي�سا  �سديدا  قلقا  اث���ارت 

الوروبي.
مبنى  ام��ام  ال�سخا�ش  اآلف  وجتمع 
الثالثاء  م�ساء  بر�سلونة  يف  ال��ربمل��ان 
ويافطات  كاتالونيا  ب��اع��الم  ول��وح��وا 
وكانوا  “دميوقراطية”  عليها  كتب 
يف  تاريخية  ليلة  يعي�سوا  ان  ياأملون 
حول  النق�سام  �سديدة  تبقى  منطقة 

ال�ستقالل.
مت�سكت  ال����س���ب���ان���ي���ة  ال����دول����ة  ل���ك���ن 
او  و���س��اط��ة  ال��راف�����ش لي���ة  مبوقفها 
قادة  تخلي  ح��ني  اىل  حم���ادث���ات  اي���ة 

كاتالونيا عن عزمهم ال�ستقالل.
�سورايا  رئي�ش احلكومة  نائبة  وقالت 
���س��اي��ن��ز ال��ث��الث��اء “ل اح���د ي��ج��ب ان 
العودة  ب���دون  و���س��اط��ة  ف��ر���ش  يتوقع 

اىل ال�سرعية او الدميوقراطية”.

•• وا�شنطن-رويرتز:

ا�ستئناف  ملحكمة  حكما  الأمريكية  العليا  املحكمة  اأ�سقطت 
فر�سه  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اإىل  لل�سفر  �سابقا  ح��ظ��را  األ��غ��ى 
اأغلبية  ذات  ب��ل��دان  ع��دة  ي�ستهدف  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�ش 
م�سلمة وانتهى اأجله بالفعل. واتخذت املحكمة قرارا يف واحدة 
من ق�سيتني تنظرهما وت�سمل دعوى رفعها من ماريالند 
اإل��غ��اء احلظر  ب��ه��دف  امل��دن��ي��ة  الحت���اد الأم��ري��ك��ي للحريات 
اآذار. ومل ت�سدر  اأم��ر تنفيذي �سدر يف مار�ش  ال��ذي ورد يف 
هاواي  ولي��ة  قدمته  منف�سل  اآخ��ر  ق��رارا يف طعن  املحكمة 
وتت�سمن  اإليه.  ال�ستماع  قبلت  قد  بالفعل  املحكمة  وكانت 
الالجئني  اأي�سا طعنا على حظر منف�سل لدخول  الدعوى 
ملدة 120 يوما مل ينته اأجله حتى الآن. وقد يتم رف�ش تلك 

 24 الالجئني يف  دخ��ول  ينتهي حظر  اإن  ما  اأي�سا  الق�سية 
اأكتوبر ت�سرين الأول وهو ما يعني اأنه ل يزال من امل�ستبعد 
اأن ت�سدر املحكمة حكما نهائيا ب�ساأن قانونية احلظر. وكان 
من املقرر اأن ي�ستمع الق�ساة الت�سعة اإىل املرافعات يف ق�سية 
ماريالند اأم�ش لكنهم اأ�سقطوها من جدول اأعمالهم بعدما 
انتهى يف 24 من �سبتمرب اأيلول حظر ال�سفر الذي فر�سه 
ترامب ملدة 90 يوما وحل حمله حظر معدل. كان احلظر 
اإيران وليبيا و�سوريا  امل�سافرين من  اأجله ي�ستهدف  املنتهي 
وال��ي��م��ن وال�����س��وم��ال وال�����س��ودان. غ��ري اأن احل��ظ��ر اجلديد 
التنفيذ  اأن يدخل حيز  املقرر  غري املحدد مبدة وال��ذي من 
القائمة  من  ال�سودان  ح��ذف  الأول  ت�سرين  اأكتوبر   18 يف 
ومنع امل�سافرين من ت�ساد وكوريا ال�سمالية وم�سووؤلني من 

حكومة فنزويال من دخول الوليات املتحدة.

البورمي يتحدث الوافدون اجلدد 
عن اجلوع.

عاما(   24( واي  كني  كني  وقالت 
ال��ت��ي اأق��ام��ت يف ق��ري��ة اآه ن��وت بني 
الأرز  ل��ت��ن��اول  م�����س��ط��ري��ن  “بتنا 
يعد هناك  لرميه. مل  اأزي���ل  ال��ذي 
ب����داأ  ف��ي��م��ا  اجلميع”،  ي��ك��ف��ي  م����ا 
بايديهم  ال�سغط  حولها  الأطفال 
ع��ل��ى ب��ط��ون��ه��م ع��ن��د م���رور البعثة 

مت�سولني الطعام.

فرارهم على عجل. اندلعت الأزمة 
انقاذ  “جي�ش  متمردو  �سن  عندما 
على  ه��ج��وم��ا  اراكان”  روه��ي��ن��غ��ا 
 25 يف  البورمية  لل�سرطة  مراكز 
اآب اغ�سط�ش، موؤكدين اأنه رد على 
���س��وء امل��ع��ام��ل��ة ال��ت��ي ت��ت��ع��ر���ش لها 

اأقلية الروهينغا امل�سلمة يف بورما.
املراحل  يف  ال��الج��ئ��ون  ع��زا  وفيما 
الأوىل فرارهم اإىل املعارك واعمال 
اجلي�ش  ي��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي  الن���ت���ق���ام 

•• مونغداو-اأ ف ب:

ب���دا ن��ه��ر ن���اف ع��ل��ى ح����دود بورما 
ح�����اج�����زا م���ن���ي���ع���ا ق����ط����ع ال���رح���ل���ة 
اخلطرية اإىل بنغالد�ش اأمام اآلف 
عاجزين  ب��ات��وا  ال��ذي��ن  الروهينغا 
عن عبوره لنعدام املال وكذلك عن 

عودة اأدراجهم لنعدام الطعام.
اأ�سبوع  م���ن���ذ  ب��ع�����س��ه��م  وي���ن���ت���ظ���ر 
اأ���س��ب��وع��ني مقابل  م��ن��ذ  واآخ�������رون 
حدودا  ي�سكل  ال���ذي  النهر  م�سب 

طبيعية بني البلدين.
وقالت امراأة من الروهينغا “نريد 
اإن  ب��ن��غ��الد���ش، لإن��ن��ا  اإىل  ال��ذه��اب 
ب��ق��ي��ن��ا ف�����س��ن��م��وت ج���وع���ا. ل��ك��ن��ن��ا ل 
للمهربني،  ل��ل��دف��ع  املال”  من��ل��ك 
وذلك اثناء لقاء مع وكالة فران�ش 
بر�ش اأثناء زيارة نادرة اإىل منطقة 
يحا�سرها  ال����ت����ي  ه������ذه  ال�����ن�����زاع 
لعدد  احل��ك��وم��ة  نظمتها  اجل��ي�����ش، 

من ال�سفراء وو�سائل العالم.
ن�����س��ف مليون  اأك�����ر م���ن  ومت���ك���ن 
مليون  ا�سل  )م��ن  الروهينغا  م��ن 
اللجوء يف  ب��ورم��ا( من  يقيمون يف 
بنغالد�ش منذ اواخر اآب اغ�سط�ش 
املتحدة  المم  اعتربته  مم��ا  هربا 

“تطهريا عرقيا”.
واأفادت املفو�سية العليا لالجئني يف 
اأن ِخم�ش الالجئني  الأمم املتحدة 

الوافدين اإىل بنغالد�ش ي�سلون يف 
حالة “�سوء تغذية خطري”. ورغم 
تقت�سر  البورمية،  احلكومة  وعود 
الن�سانية  ال���دول���ي���ة  امل�������س���اع���دات 
من  كبري  ع��دد  عليها  يعتمد  التي 
ب���ورم���ا ع��ل��ى احلد  ال��روه��ي��ن��غ��ا يف 

الأدنى.
يف  ال��داك��ن��ة  الرملية  ال�سفة  على 
غ��او دو ث��ار يا ينتظر الأك��ر فقرا 
وعيونهم  معجزة،  الالجئني  م��ن 
على  املقابلة  ال�سفة  على  م�سّمرة 

بعد كيلومرتات يف بنغالد�ش.
من  اأغلبية  الع�سوائي  املخيم  يعد 
حديثي  من  عدد  وبينهم  الأطفال 
المهات  حت�����اول  ال���ذي���ن  ال������ولدة 
يتوفر  مب��ا  او  باملظالت  حمايتهم 

لديهن، من ال�سم�ش احلارقة. 
اأكواما  فباتت  املجاورة  القرى  اأم��ا 
بالكامل  م���ه���ج���ورة  ال����رم����اد  م����ن 
ال�ساردة.  ال���ك���الب  ب��ع�����ش  م���ن  اإل 
ركام اجلدران  روؤية  احيانا  وميكن 

احلجرية مل�سجد قرية.
قلب  يف  م����ون����غ����داو  م���ن���ط���ق���ة  يف 
املتمردين  ب����ني  ال����ن����زاع  م��ن��ط��ق��ة 
البورمي  واجل���ي�������ش  ال���روه���ي���ن���غ���ا 
فيما هجر  القرى،  ع�سرات  دم��رت 
خملفني  غريها  الع�سرات  ال�سكان 
الطبخ  واأواين  املبعرة  الكرا�سي 
على  ت�سهد  التي  اأر���س��ا  املطروحة 

مدريد تدر�س كل اخلي�رات وحكومة ك�ت�لوني� تعترب اإعالن ال�شتقالل رمزيً�

املفو�صية الأوروبية تدعو اإىل احرتام الد�صتور ال�صباين 

اجلوع �صالح حرب �صد الروهينغا يف بورما 

العليا الأمريكية ترف�ض طعنا على حظر ال�صفر 

ن�فذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمن� ولكنه� متنحن� فر�شة اكت�ش�ف كيف يفكر الآخر

•• لوي�س ليما
حلكومة  ممثل  الإ�سبانية،  ال�سخ�سيات  كبار  اأحد 
لف  دون  ق��ال  كاتالوين،  اأ�سل  من  ولكنه  مدريد، 
يف  النجاح  ه��ي  لنا  بالن�سبة  “امل�سكلة  دوران:  او 
وكاأّن اإ�سبانيا ل تتحمل  ك�سب القلوب والعقول”. 
اعباء حمل ثقيل امام احلما�ش الذي يثريه حلم 
وقال  كاتالونيا.  �سكان  من  جزء  لدى  ال�ستقالل 
عن  الك�سف  م��ن  وظيفته  متنعه  ال���ذي  امل�����س��وؤول، 
هويته: “ نعم، ال�سرعية اىل جانبنا، ولكن هذا ل 

يكفي للتغلب على اإعاقاتنا “.
الكاتالونية  احلكومة  رئي�ش  جنح  العوائق،  ه��ذه 
كارلي�ش بويغدميون وحوارييه، يف اإبرازها يف وقت 
حتدث  ل  الكاتالونية  امل�سرية  ه��ذه  لن  قيا�سي. 
اليوم، على الأق��ل يف �سياقها  اإ�سبانيا  اإن  ف��راغ.  يف 

املوؤ�س�سي، لي�ست حقا بال�سكل الذي يثري حلما.

�شكل فزاعة
ب�سبب  ه�ّسة  التقليدية؟  ال�سيا�سية  الأح��زاب  اين 
التعامل مع الأزمة  اأو عجزها عن  ق�سايا الف�ساد 
والتي   ،2008 ع��ام  ان��ف��ج��رت  ال��ت��ي  القت�سادية 
امللكي،  النظام  واأين  اليوم.  اىل  تداعياتها  ت�ستمر 
الف�ساد  ف�سائح  �سعقته  ال�سبانية؟  الوحدة  رمز 
وال�سلوك املتقلب الذي كلف خوان كارلو�ش عر�سه، 
والتي ل يزال ابنه فيليبي ال�ساد�ش يتخبط فيها.

البلد  الإقليمية، يف هذا  اأي��ن احلكومات  واأخ��ريا، 
حيث تتمتع 17 “جمموعة بحكم ذاتي”، ومتلك 
بل  اأف�سل،  �سمعة  انها ل متتلك  وا�سعة؟  �سلطات 
اليه  ح��اج��ة  م��ط��ار ل  ب��ن��اء  النقي�ش مت��ام��ا.  على 
حملية  عمومية  تلفزيونية  ق��ن��وات  واإن�����س��اء  هنا، 
ب���وؤرا  اأ���س��ب��ح��ت  مكلفة ه��ن��اك، وم�����س��ارف ادخ����ار 
فارغة  ال��ف��خ��ري��ة،  املنا�سب  م��ن  وم��ئ��ات  للف�ساد، 

كالأ�سداف... 
امل��ن��اط��ق، يف ج��زء كبري منها،  اأ�سبحت ه��ذه  وق��د 
رمزا “للهدر”، هذا املر�ش العام الذي يلف جميع 
ما �سبق، وانتهى باإعطاء الدولة الإ�سبانية �سورة 

الفزاعة اأكر من منوذج مغر ُيحتذى.

ك�ت�لوني� على ح�ش�ب ا�شب�ني�
الواقع، لي�ست وليدة  الإ�سبانية، يف  العلل  ان هذه 
اليوم. وما يجري �سفعة مفاجئة، �ستجرب ا�سبانيا 
نظام  نهاية  اأخ��رى يف  م��رة  النظر  على  �سك،  بال 
فرانكو. فالتحول اإىل الدميقراطية، الذي و�سف 
ادى اإىل النتقال  حينها باأنه “معجزة اإ�سبانية”، 

تقدمي  خ��الل  م��ن   1978 ع��ام  لد�ستور  ال�سل�ش 
من  تختلف  التي  النتقائية  الفيدرالية  من  ن��وع 
منطقة اإىل اأخرى، ال ان هذا مل يكن �سوى و�سيلة 

لإخفاء الغبار حتت ال�سجادة.
ابو  بويغدميون،  كارلي�ش  م��ن  طويلة  ف��رتة  قبل 
بويول،  ج���وردي  املعا�سرة،  الكاتالونية  القومية 
ك����ان ي��ت��ق��ن ف���ن ا���س��ت��غ��الل ع��ي��وب ه����ذه الثغرات 
ي�سفها  كما  املخزية”،  “الفيدرالية  اأو  املوؤ�س�سية، 
امل���زدوج،  اخل��ط��اب  ب��رباع��ة  وم�ستخدما  البع�ش. 
اأكر  يدفع  من  مع  �سمري  تاأنيب  دون  ومتحالفا 
يف مدريد، جنح جوردي بويول يف افتكاك، ق�سط 
بعد اخر، م�ساحات كاملة من ال�سالحيات لفائدة 
راأ�ش  على  ق�ساها  التي  ال�سنوات  خالل  كاتالونيا 

املنطقة، بني 1980 و2003.
ولكنه ادخل اأي�سا نوعا من منطق املح�سلة �سفر 
اآثارها  الآن  تن�سر  التي  ال�سيا�سية،  اللعبة  يف هذه 
ال��ك��ارث��ي��ة: ك��ل م��ا ك�سبته ك��ت��ال��ون��ي��ا ي��ب��دو وك����اأّن 

اإ�سبانيا خ�سرته اىل البد، والعك�ش بالعك�ش.

و�شع خ��س
الإ�سبان،  امل�سوؤولون  به  قام  الذي  الدائرة،  تربيع 
خالل كل هذه ال�سنوات: تلبية طلبات الكاتالونيني 
)والبا�سك( مع جتنب اغ�ساب الآخرين. ومن ثم 
كاتالونيا، من خالل منح  تهمي�ش و�سع  حماولة 
اأي�سا حكم ذاتي او�سع للمناطق الأخرى، هي التي 
ت�سريع  خطر:  مع  الكثري.  تطلب  غالبا  تكن  مل 
وت��رية امل���اأزق، واإث���ارة ن��ع��رات انف�سالية اأخ���رى يف 
اأو  فالن�سيا،  ن��اف��ار،  غالي�سيا،  يف  اخ���رى،  اأم��اك��ن 
نباهة ورجاحة عقل،  الأك��ر  ان    ... البليار  جزر 
مطالبون اليوم بك�سر هذا املنطق وباأق�سى �سرعة. 
“امل�سكلة لي�ست يف كاتالونيا ومل تكن اأبدا كذلك.. 
تكتب  لقد ول��دت، ومن��ت، وازده���رت، يف مدريد”، 

املوؤرخة ماريا اإلفريا روكا باريا.
ال�سامتة”  “الأغلبية  تلك  اإىل  الكرة  ثم، ملقية   
ان ل  ا�ستعداد اىل  الذين كانوا على  ال�سبان  من 
“نحن  الكاتالوين:  الق�سة ال يف عني اجلار  يروا 
د�ستوري  اإ���س��الح  اىل  ن�سعى  اأن  ينبغي  ال���س��ب��ان 
اأن ينهي النظم النتقائية وتلك ح�سب  من �ساأنه 
التي  الإقليمية  وال��ق��وان��ني  والم��ت��ي��ازات  الطلب، 
ت�ستجيب لرغبات ونهم هوؤلء ال�سادة القوميني.. 
باخت�سار، نظام ت�سريعي واحد، ينطبق على جميع 

القاليم”.

ترجمة خرية ال�سيباين

يف اإ�صبانيا، نهاية منطق...!

•• كبري املرا�سلني ل�سحيفة لوطون ال�سوي�سرية

تركيا ت�صجن �صحفية يف وول �صرتيت جورنال 
اغ�سط�ش  اآب  يف  ال�سحافية  م��ق��ال  ون�سر  ال�سحافية.  بحق 
احلدود  على  �سيلوبي  يف  ال��ن��زاع  ح��ول  مت��ح��ور  وق��د   2015
بني تركيا واقليم كرد�ستان العراق، بني قوات المن الرتكية 
تركيا  تعتربه  ال��ذي  النف�سايل  الكرد�ستاين  العمال  وح��زب 

“ارهابيا”.
وت�سمن املقال مقابالت مع عمدة مدينة �سيلوبي ومع عدد من 
�سكانها ا�سافة اىل م�سوؤول حكومي تركي، وممثل عن منظمة 

تقول انقرة انها الفرع ال�سبابي حلزب العمال الكرد�ستاين.

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

�سرتيت  “وول  ���س��ح��ي��ف��ة  اع���ل���ن���ت 
حمكمة  ان  الم��ريك��ي��ة،  جورنال” 

�سحافية  بحق  و�سهر  �سنتني  بال�سجن  حكما  ا�سدرت  تركية 
ال�سلطات  بني  النزاع  ح��ول  لها  مقال  ب�سبب  حل�سابها،  تعمل 
الرتكية واملتمردين الكراد. وافادت ال�سحيفة م�ساء الثالثاء 
الرتكية  اجلن�سيتني  حتمل  التي  البريق  اي��ال  ال�سحافية  ان 
والفنلندية موجودة حاليا يف نيويورك، وان املقال الذي كتبته 
كان متوازنا، مو�سحة ان ال�سحافية �ست�ستاأنف احلكم ال�سادر 
الغيابي  احلكم  �سدور  تاريخ  ال�سحيفة  تو�سح  ومل  بحقها. 

وا����س���ت���دع���ت ال�������س���رط���ة ال���رتك���ي���ة يف 
ت�سرين  يف  ال�����س��ح��اف��ي��ة  ا���س��ط��ن��ب��ول 
الثاين نوفمرب 2015 ومت ابالغها 
بن�سر  قيامها  يف  التحقيق  يتم  بانه 
دع��اي��ة اره��اب��ي��ة. وا���س��اف��ة اىل ت��رك��ي��ا ف���ان ال���ولي���ات املتحدة 
والحتاد الوروبي يعتربان حزب العمال الكرد�ستاين منظمة 
ابلغت  ال�سحافية  ان  اي�سا  ال�سحيفة  واو���س��ح��ت  اره��اب��ي��ة. 
حقيقة  متاما  يعك�ش  مقالها  ان  ا�ستدعائها  خ��الل  ال�سرطة 

النزاع بني حزب العمال الكرد�ستاين واحلكومة الرتكية.
تهمة خرق  ال�سحافية  اىل  2016 وجهت  ابريل  ني�سان  ويف 

قوانني مكافحة الرهاب.
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الفجر الريا�ضي

لبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اع��ت��م��دت 
ال�ساطئية  القدم  لكرة  القارات  كاأ�ش 
تقام  التي  البطولة  مناف�سات  جدول 
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
اآل مكتوم ويل عهد  حممد بن را�سد 
الريا�سي  دب���ي  رئ��ي�����ش جم��ل�����ش  دب���ي 
الريا�سي  دب����ي  جم��ل�����ش  وي��ن��ظ��م��ه��ا 
للعام ال�سابع على التوايل يف منطقة 
مرا�سي بروميناند باخلليج التجاري 
على قناة دبي املائية خالل الفرتة من 
4 نوفمرب  اأكتوبر اجلاري حتى   31
منتخبات  ثمانية  مب�ساركة  امل��ق��ب��ل، 

ميثلون خمتلف قارات العامل.
وت�����س��م ال��ب��ط��ول��ة ث��م��ان��ي��ة ف����رق مت 
واأوقعت  جمموعتني  اإىل  تق�سيمهم 
ال�سهر  اأق��ي��م��ت مطلع  ال��ت��ي  ال��ق��رع��ة 
دب����ي  م����ق����ر جم����ل���������ش  اجل������������اري يف 
للت�سميم،  دب�����ي  ب���ح���ي  ال���ري���ا����س���ي 
منتخبنا الوطني يف املجموعة الأوىل 
اللقب  مع منتخبات الربازيل حامل 
وامل�سنف الأول على العامل والربتغال 
وم�سر، فيما �سمت املجموعة الثانية 
واإيران  املك�سيك  م��ن  ك��اًل  منتخبات 
ي�سارك يف  ال��ذي  وب��اراغ��واي  ورو�سيا 

البطولة لأول مرة.
مناف�سات  الربازيل  منتخب  ويد�سن 
البطولة بلقائه مع م�سر يف ال�ساعة 
الثالثاء  ي��وم  ع�سر  وال��رب��ع  الرابعة 
ي�ستهل  فيما  اجل����اري،  اأك��ت��وب��ر   31
بلقائه  م��ب��اري��ات��ه  ال��وط��ن��ي  منتخبنا 
ال�����س��اع��ة اخلام�سة  ال��ربت��غ��ال يف  م��ع 
والن�سف، ويلتقي منتخب رو�سيا مع 
ال�سابعة  ال�ساعة  املك�سيك يف  منتخب 

اإي���ران  منتخب  يلتقي  ك��م��ا  رب���ع،  اإل 
ال�ساعة  يف  ال��ب��اراغ��واي  منتخب  م��ع 

الثامنة م�ساء.
 1 الأرب��ع��اء  ي��وم  املناف�سات  وت�ستكمل 
منتخب  يلتقي  حيث  املقبل  نوفمرب 
الإم������������ارات م����ع م��ن��ت��خ��ب م�������س���ر يف 
يلتقي  كما  وال��رب��ع،  الرابعة  ال�ساعة 
منتخب   م�����ع  ال������ربازي������ل  م���ن���ت���خ���ب 
اخلام�سة  ال�������س���اع���ة  يف  ال����ربت����غ����ال 
والن�سف، وجتمع املباراة الثالثة بني 

رو�سيا  ومنتخب  الباراغواي  منتخب 
فيما  رب����ع،  اإل  ال�����س��اب��ع��ة  ال�����س��اع��ة  يف 
منتخب  مع  املك�سيك  منتخب  يلتقي 

اإيران يف ال�ساعة الثامنة م�ساء.
املجموعات  دور  ت�����س��ف��ي��ات  وت��ن��ت��ه��ي 
ن�سف  دور  م��ن��اف�����س��ات  اإىل  امل���وؤه���ل���ة 
اأي��ام البطولة حيث  النهائي يف ثالث 
ي��ل��ت��ق��ي ف���ري���ق امل��ك�����س��ي��ك م���ع فريق 
والربع  الرابعة  ال�ساعة  يف  باراغواي 
ع�سر يوم اخلمي�ش 2 نوفمرب، تليها 

منتخب  م��ع  م�����س��ر  منتخب  م���ب���اراة 
اخلام�سة  ال�������س���اع���ة  يف  ال����ربت����غ����ال 
الوطني  منتخبنا  ويلتقي  والن�سف، 
ال�ساعة  يف  ال����ربازي����ل  م��ن��ت��خ��ب  م���ع 
فريق  يلتقي  كما  رب���ع،  اإل  ال�سابعة 
اإي����ران م��ع ف��ري��ق رو���س��ي��ا يف ال�ساعة 

الثامنة م�ساء.
وتنطلق مناف�سات دور ن�سف النهائي 
ال��راب��ع��ة وال���رب���ع ع�سر  ال�����س��اع��ة  يف 
تقام  فيما  ن��وف��م��رب،   3 اجلمعة  ي��وم 

يوم  والنهائي  النهائي  رب��ع  مباريات 
مباريات  و�ستقام  نوفمرب،   4 ال�سبت 
البطولة بنظام الدوري من دور واحد 
على اأن يتاأهل �ساحبا املركزين الأول 
والثاين من كل جمموعة اإىل مرحلة 
ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي ال��ت��ي ت��ل��ع��ب بنظام 
اإىل  الفائزان  ليتاأهل  امل��ه��زوم  خ��روج 
املباراة النهائية، ويتناف�ش اخلا�سران 
مباراة  يف  الربونزية  امليداليات  على 

حتديد املركزين الثالث والرابع.

و�ستقام البطولة هذا العام يف موقع 
جديد ومميز حيث قدمت �سركة دبي 
البطولة يف  لتنظيم  الدعم  العقارية 
منطقة مرا�سي بروميناند على قناة 
دبي املائية مبنطقة اخلليج التجاري، 
ليكون موقع ال�ستاد يف و�سط مدينة 
ع��ل��ى اجلمهور  ي��ت��ي�����س��ر  ب��ح��ي��ث  دب����ي 
ومن  دب��ي  مناطق  جميع  �سكان  م��ن 
الإمارات املجاورة الو�سول اإىل موقع 
احلدث ومتابعة املناف�سات، كما �ستقام 

قرية للبطولة بجوار ال�ستاد و�سيتم 
تنظيم عدد من الأن�سطة الرتفيهية 
و�سيكون  البطولة  هام�ش  على  فيها 
��ا ق��ري��ة ت��راث��ي��ة لتعريف  اأي�����سً ف��ي��ه��ا 
واجل��م��ه��ور من  ال��دول��ي��ني  الالعبني 
خ����ارج ال���دول���ة ب���ال���رتاث الإم���ارات���ي 
كما  ال�سعبية،  الإم��ارات��ي��ة  والأطعمة 
وا�سعة  مواقف  منطقة  توفري  �سيتم 

تت�سع جلميع �سيارات اجلمهور. 
القارات  ك��اأ���ش  بطولة  تنظيم  وي��ع��د 

ال�ساطئية  ال����ك����رة  ب����ط����ولت  اأك������رب 
يف  متتالية  ���س��ن��وات  �سبع  م���دار  على 
دب��ي هي  اأن مدينة  ت��اأك��ي��د على  دب��ي 
الأول  واخل����ي����ار  امل��ف�����س��ل��ة  ال���وج���ه���ة 
لتنظيم بطولت ال�ساطئية، وذلك ملا 
تتمتع به من �سواطئ جميلة وطق�ش 
ويدعمها  رائ���ع���ة،  واأج�������واء  م��ع��ت��دل 
من  الريا�سة  بهذه  الكبري  الهتمام 
البطولت  وا�ست�سافة  تنظيم  خالل 
مقدمتها  ويف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���دول���ي���ة 
ال�ساطئية  ال��ق��دم  لكرة  ال��ع��امل  ك��اأ���ش 
2009، كما ف��ازت دب��ي بجائزة  ع��ام 
لبطولت  م�ست�سيفة  مدينة  اأف�سل 
ال�ساطئية يف العامل لعامني متتالني، 
التي  ال�سعبية الكبرية  اإىل  بالإ�سافة 
�سكان  ب��ني  الريا�سة  ه��ذه  اكت�سبتها 
الأحياء ال�سكنية يف دبي �سيما ال�سغف 
دانة  �سكان  ل��دى  بالريا�سة  الكبري 
ال��ذي��ن ي�سهمون يف  ال��دن��ي��ا وزواره����ا 
اإجناح كل حدث ريا�سي يتم تنظيمه 
الفعالة  م�����س��ارك��ت��ه��م  ع���رب  دب����ي  يف 
وحر�سهم على التواجد والت�سجيع. 

لعبة  ن�����س��ر  دب�����ي يف  اأ����س���ه���م���ت  وق�����د 
الدولة  يف  ال�����س��اط��ئ��ي��ة  ال���ق���دم  ك����رة 
وامل���ن���ط���ق���ة م����ن خ������الل ال���ب���ط���ولت 
املحلية واخلليجية والدولية التي مت 
تنظيمها وا�ست�سافتها يف دبي، خا�سة 
من  كبرية  جاليات  يقطنها  دبي  واأن 
200 جن�سية من خمتلف  اأكر من 
منهم  الآلف  ي��ت��اب��ع  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
�سغفهم  وي��ن��ق��ل��ون  ال���ب���ط���ولت  ه����ذه 
يف  لي�سهموا  بالدهم  اإىل  بال�ساطئية 

زيادة �سعبية اللعبة.

اأنهت جنمتا اأكادميية �سمان لل�سرعة 
ال�سقيقتان اآمنة وحمدة القبي�سي يوماً 
مثمراً من التجارب على حلبة لومان 
لال�ستحقاق  ا����س���ت���ع���داداً  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
العاملي املتمثل بنهائيات بطولة ايامي 
يومي  ل��ل��ك��ارت��ي��ن��ج  ال��ع��امل��ي��ة  اإك�ش30 
وت�سارك  امل��ق��ب��ل��ني.  والأح������د  ال�����س��ب��ت 
الفئة  �سمن  الإماراتيتان  ال�سقيقتان 
اأف�سل  ت�سم  ال��ت��ي  )�سينيور(  نف�سها 
بقاع  جميع  من  تاأهلوا  �سائقاً   150
النهائيات  يف  بالدهم  لتمثيل  الأر���ش 

العاملية.
 17( اآم��ن��ة  اأن  اأي�ساً  بالذكر  اجل��دي��ر 
عاماً(   15( حمدة  و�سقيقتها  ع��ام��اً( 
الوحيدتان  العربيتان  الفتاتان  هما 
يف البطولة ومي��ث��الن دول��ة الإم���ارات 
النهائيات.  يف  الإم��ارات��ي  الفريق  م��ع 
وت�����س��ارك ك��ل م��ن اآم��ن��ة وح��م��دة على 
الإيطالية  ����س���ي.اآر.ج���ي  ع��رب��ات  م��ن 
اأكادميية �سمان  باإ�سراف مدير فريق 
لل�سرعة لورينزو بالزان الذي ميتلك 

خربة كبرية يف البطولت العاملية.
من  ط����وي����اًل  ي����وم����اً  اأن���ه���ي���ن���ا  “لقد 
حتدياً  �سكلت  ال��ت��ي  احل���رة  ال��ت��ج��ارب 

بالن�سبة يل خ�سو�ساً اأنها املرة الأوىل 
التي نتعرف فيها على حلبة لومان.” 
القبي�سي  اآم��ن��ة  الإم����ارات  بطلة  قالت 
لورينزو  مب�ساعدة  “ولكن  واأ�سافت: 

وف���ري���ق ����س���ي.اآر.ج���ي جن��ح��ت يف رفع 
ال�سائقني  �سمن  اأك����ون  واأن  �سرعتي 
ال�سريعني.” “التحدي الآخر متثل يف 
العتياد ب�سرعة على برودة الأجواء يف 

التاأقلم  يف  وجنحنا  الفرن�سي  الريف 
بال�سائقني  وال���ل���ح���اق  احل���م���د  وهلل 

ال�سريعني والتعلم من خربتهم.”
كبري  ب��ف��خ��ر  “اأ�سعر  اآم���ن���ة:  وخ��ت��م��ت 

الفتاتان  و���س��ق��ي��ق��ت��ي  اأن����ا  ك���وين  ج����داً 
الإماراتيتان الوحيدتان امل�ساركتان يف 
لومان  يف  هنا  العامل  بطولة  نهائيات 
واأي�����س��اً ل��ك��ون��ن��ا من��ث��ل ف��ت��ي��ات الوطن 

ال��ع��رب��ي اأج���م���ع. ل��ق��د ف��اج��اأن��ا الكثري 
مبهاراتنا  ال��ع��امل��ي��ني  ال�����س��ائ��ق��ني  م���ن 

و�سن�ستمر يف التاألق اإن �ساء اهلل.
تعترب  التي  حمدة  قالت  جهتها  وم��ن 

�سينيور:  ف���ئ���ة  يف  م�������س���ارك  اأ����س���غ���ر 
اأم�سينا يوماً جيداً يف التجارب احلرة 
الكثري  فيه  تعلمنا  مثمراً  يوماً  وك��ان 
من  قريبة  اأزمنة  ت�سجيل  يف  وجنحنا 

اأزم��ن��ة ف��ري��ق ���س��ي.اآر.ج��ي ال��ع��امل��ي ول 
يزال هناك املزيد لنقدمه.

الوقت لالعتياد  بع�ش  ا�ستغرقنا  لقد 
منعطفاتها  وب���ع�������ش  احل���ل���ب���ة  ع���ل���ى 
ولكن  الطق�ش  ب���رودة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ب�سكل عام جنحنا يف التعلم من املهارات 
اأنا  جديدة.  خ��ربات  واكت�سبنا  العاملية 
ف��خ��ورة ك���وين ال��ع��رب��ي��ة ال��وح��ي��دة مع 
نهائيات  يف  امل�ساركتان  اآمنة  �سقيقتي 
لقد  ل��ل��ك��ارت��ي��ن��ج،  ال��ع��امل��ي��ة  اك�ش30 
احلرة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  ك��ث��رياً  ا�ستفدنا 
واأنا واثقة باأننا ن�ستطيع حتقيق املزيد 
والت�سفيات  التاأهيلية  احل�س�ش  يف 
اإن  النهائي  ال�سباق  اإىل  ن�سل  اأن  اإىل 

�ساء اهلل.
التايل:

احل�س�ش  اأكتوبر،   12 اخلمي�ش،  يوم 
التاأهيلية

الت�سفيات  اأكتوبر،   13 اجلمعة،  يوم 
الأوىل

الت�سفيات  اأك��ت��وب��ر،   14 ال�سبت،  ي��وم 
الثانية

ال�سباق قبل  اأكتوبر،   15 الأح��د،  ي��وم 
النهائي + ال�سباق النهائي

اللجنة املنظمة تعتمد جدول من�ف�ش�ت ك�أ�س الق�رات لكرة القدم ال�ش�طئية 

الربازيل مع م�صر يفتتحان البطولة والإمارات مع الربتغال يف املباراة الثانية

نه�ئي�ت بطولة الع�مل للك�رتينج اي�مي اإك�س30 يف لوم�ن - فرن�ش�

جتارب مثمرة لل�صقيقتني القبي�صي ا�صتعدادًا لنهائيات X30 العاملية للكارتينج يف لومان
اأربع جمموع�ت ت�شم اأف�شل 150 �ش�ئقً� يف الع�مل �شمن فئة �شينيور، وال�شقيقت�ن الإم�راتيت�ن على ا�شتعداد لال�شتحق�ق الع�ملي

اآمنة القبي�شي: فخورة بتمثيل الإم�رات والع�مل العربي مع �شقيقتي حمدة، لقد ف�ج�أن� ال�ش�ئقني من خمتلف اأنح�ء الع�مل ب�أدائن�

•• دبي - الفجر:

نادي  اأم�ش يف  ال�سيدات  ق��دم  ك��رة  افتتحت جلنة 
اأي����ام دورة  اأول  ب��اأب��وظ��ب��ي،  ف��ع��ال��ي��ات  ال��ف��ر���س��ان 
ل�سلك  حديثاً  املن�سمات  امل�ستجدات،  للحكمات 
10 اإىل  التحكيم، والتي تقام خالل الفرتة من 
اأكادميية  م��ن  بدعم  اجل���اري،  ال�سهر  م��ن   14
الن�سائية،  للريا�سة  بنت مبارك  ال�سيخة فاطمة 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع احت���اد ال��ك��رة وجم��ل�����ش اأبوظبي 
الريا�سي، ومب�ساركة 22 دار�سة، من �سمنهن 10 

لل�سيدات،  الأول  الوطني  منتخبنا  م��ن  لع��ب��ات 
والأكادمييات  اجلامعات  خمتلف  من  وم��درب��ات 
اخلا�سة، وحتت اإ�سراف حممد بو هديب  املدير 
العامري  فاطمة  واأو���س��ح��ت  للحكمات.    الفني 
و  دع��م  م��دى  لل�سيدات،  القدم  ك��رة  ع�سوة جلنة 
مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  اأك��ادمي��ي��ة  حر�ش 
اللجنة  وتثمني  الن�سائية،  الريا�سة  تطوير  على 

لهذا الدعم الغايل من اأم الإمارات.
ووجهت حورية الطاهري ع�سو تنفيذي اللجنة، 
ال�سكر جلميع اجلهات الداعمة،  وجميع الدار�سات 

اإيجابية  �سورة  يعك�ش  وه��ذا  ب��ال��دورة،  امل�ساركات 
لن�ساط الريا�سة الن�سائية داخل الدولة.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، اأك�����دت م����رمي ال����زرع����وين ع�سوة 
التي  و  ال��دورات  اإقامة هذه  اأهمية  اللجنة، على 
م�ستوى  تطوير  يف  وف��ع��ال  كبري  ب�سكل  ت�ساهم 
�ست�سهد  املقبلة  الفرتة  اأن  واأ�سافت،  امل�سابقات، 
لالعبات  التدريبية  ال��دورات  من  العديد  اأقامة 
جلنة  تنتهجها  التي  ال�سيا�سة  �سمن  واحلكمات، 
الن�ساط  وتطوير  للنهو�ش  ال�سيدات،  ق��دم  ك��رة 

الريا�سي.

حتت اإ�شراف احت�د الكرة وجمل�س اأبوظبي   

اأكادميية فاطمة بنت مبارك وجلنة كرة 
ال�صيدات ُينظمان دورة احلكمات 

بن غليطة يناق�ض مع ت�صونغ �صئون الإحتاد الآ�صيوي
•• دبي - الفجر:

غليطة  بن  م��روان  املهند�ش  �سعادة  ا�ستقبل 
الكرة  الإم����ارات  اإحت���اد  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
اليوم،  بدبي  الإحت���اد  مبقر  مبكتبه   ، ال��ق��دم 
م���ون���غ ج��ي��و ت�����س��ون��غ ن���ائ���ب رئ��ي�����ش الإحت�����اد 
الآ���س��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم ورئ��ي�����ش احت����اد كرة 
اإبراهيم  القدم يف كوريا اجلنوبية ، بح�سور 
ال��ك��رة بالوكالة  ال��ع��ام لإحت���اد  النمر الأم���ني 
لرئي�ش  التنفيذي  امل�ساعد  �سني  ه��و  �سان  و 

الإحتاد الكوري.

وناق�ش بن غليطة مع ت�سونغ، �سئون و�سيا�سات 
الإحت��������اد الآ�����س����ي����وي يف ال����ف����رتة الأخ�������رية، 
يف  واملتناق�سة  الوا�سحة  غ��ري  والإج�����راءات 
بق�سية  واخلا�سة  الآ���س��ي��وي  الإحت���اد  اأروق���ة 
16 �سنة،  منتخب النا�سئني الإماراتي حتت 
واإطلعه على عدم ر�سا الإحتاد الإماراتي من 
اأي  اأو  ب�ساأنها،  والقلق  التي متت  الإج���راءات 

اأمور مماثلة يف امل�ستقبل.
بتاأهل  ال��ك��وري،  �سيفه  غليطة  ب��ن  هناأ  كما 
مونديال  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  ال���ك���وري  امل��ن��ت��خ��ب 
التوفيق يف خو�ش  ل��ه  ال��ع��امل ومت��ن��ى  ك��اأ���ش 

النهائيات.
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى، ت���دار����ش اإب����ن غليطة 
بني  اخلا�سة  التعاون  ع��الق��ات   ، ت�سونغ  م��ع 
اجلانبني الكوري والإماراتي ، وبنود اإتفاقية 
التعاون املزمع عقدها بني الإحتادين يف كافة 
 ، والتحكيمية  التدريبية  ال��ربام��ج  امل��ج��الت 
كافة  يف  التقنية  مبتكرات  اآخ���ر  واإ���س��ت��خ��دام 
واملباريات  املع�سكرات  وت��ب��ادل  الأم����ور،  ه��ذه 
زيارة  على  الإت��ف��اق  ومت  للمنتخبات،  الودية 
لالإطالع  اجلنوبية،  كوريا  اإىل  اإماراتي  وفد 

على ما ميكن اإ�سافته للبنود ال�سابقة.
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املزروعي واحلتاوي اأول مراقبني اإماراتيني بالحتاد الآ�صيوي
اأ���س��ب��ح ح��م��د امل���زروع���ي وحم��م��د احل���ت���اوي، مراقبا 
م���ب���اري���ات امل�����س��اب��ق��ات ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا جل��ن��ة دوري 
مراقبني  اختيارهما  يتم  اإماراتيني  اأول  املحرتفني، 
اآ���س��ي��وي��ني، وذل���ك ب��ع��د اج��ت��ي��ازه��م��ا اخ��ت��ب��ار مراقبي 
اأقيم يف  مباريات الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم الذي 
املا�سي، ومت الإعالن عن نتائجه  اأغ�سط�ش  منت�سف 

م�ساء اأم�ش الثالثاء املوافق 10 اأكتوبر اجلاري.
وي���اأت���ي ه���ذا الإجن�����از مت��ا���س��ي��اً م���ع اأه�����داف برنامج 
دوري  جلنة  اأطلقته  ال��ذي  املباريات  م�سوؤويل  تاأهيل 

املحرتفني والذي ي�سمل تقدمي �سل�سلة دورات وور�ش 
املباريات  تنظيم  يف  امل�ساركني  ال��وط��ن  ل�سباب  عمل 
ع��ل��ى م���دار امل��و���س��م، ي��ت��م خ��الل��ه��ا ت��ع��ري��ف امل�ساركني 
باأف�سل املمار�سات العاملية واملعايري الدولية يف تنظيم 
املباريات من الناحية الفنية، التنظيمية، الإعالمية 
على  اأ�سرف  عمل  وور���ش  حما�سرات  عرب  والأمنية، 
القدم،  ل��ك��رة  ال���دويل  م��ن الحت���اد  تنظيمها خ���رباء 

الحتاد الآ�سيوي والحتاد الأوروبي لكرة القدم
ويف هذا ال�سدد، توجه عبد اهلل نا�سر اجلنيبي رئي�ش 

جلنة دوري املحرتفني بالتهنئة للمزروعي واحلتاوي 
لختبار  اج��ت��ي��ازه��م��ا  ع��ل��ى  ال��ث��ن��ائ��ي  “نهنئ  وق�����ال: 
مراقبي مباريات الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم بنجاح، 
الكوادر  تاأهيل  يف  م�ساعينا  �سمن  ياأتي  النجاح  ه��ذا 
املحلية  امل�����س��اب��ق��ات  ل��ت�����س��ارك يف خمتلف  الإم��ارات��ي��ة 
التنظيم الحرتايف  اأي�ساً، ويعك�ش م�ستوى  والقارية 
على  امل�ستمر  وحر�سنا  م�سابقاتنا  يف  نطبقه  ال��ذي 
التنظيمية  اخل����دم����ات  م�����س��ت��وى  ورف�����ع  ال��ت��ط��وي��ر 

املقدمة”.

ب���اب  الأول  اأم�����������ش  م�������س���اء  اأغ�����ل�����ق 
ال�سرتاك يف بطولة اأبو ظبي جراند 
،التي   2017 ل��ع��ام  ل��ل��ج��ودو  ���س��الم 
الإمارات  دول��ة  عا�سمة  ت�ست�سيفها 
اأبو ظبي للمرة التا�سعة خالل الفرتة 
من 26 اإىل 28 اأكتوبر املقبل ب�سالة 
الريا�سية  زايد  مبدينة  اأرينا  اآيبيك 
اأبو  ،ب��اإ���س��راف جمل�ش  ظ��ب��ي  اأب���و  يف 
الرقم  �سجلت  والتي  الريا�سي  ظبي 
القيا�سي مقارنة بالبطولت املا�سية 
امل�ساركة  ال����دول  ارت��ف��ع ع���دد  ب��ع��دم��ا 
اأذربيجان  بان�سمام  دول���ة   50 اإىل 

الفر�سة  و���س��ت��ك��ون   ، واأوزب��ك�����س��ت��ان 
5 دول اأخري نتيجة  متاحة مل�ساركة 
اإنها  ،اإل  للم�ساركة  بطلبات  تقدمها 
ليبقي  امل�ساركة  ���س��روط  ت�ستويف  مل 
املحلية  املنظمة  العليا  للجنة  القرار 
الدرعي  ثعلوب  ب��ن  حممد  برئا�سة 
للم�سارعة  الإم�����ارات  احت���اد  رئ��ي�����ش 

واجلودو .
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ش  وذك��ر 
العام للبطولة  املوؤمتر  باأن  للبطولة 
اأكتوبر   22 الأح�����د   ي���وم  �سينعقد 
مب�ساركة  الحت�������اد  مب���ق���ر  احل������ايل 

جم��ل�����ش اأب����و ظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي الذي 
ك��ب��ري يف دع���م ريا�سة  ب��ق��در  ي�����س��ه��م 
الإم�������ارات مم���ا ج��ع��ل م���ن اأب����و ظبي 
عا�سمة للريا�سة الإماراتية ، موؤكدا 
ب���اأن ارت��ف��اع ع��دد ال���دول امل�ساركة يف 
واعتزاز  فخر  ميثل  املقبلة  البطولة 
لثقة الدول الأع�ساء يف اإمارات املحبة 
موا�سلة  والأم���ان  والأم���ن  وال�سالم 
البطولت  �سجلتها  التي  للنجاحات 
امل��ا���س��ي��ة وال���ت���ي اأ����س���اد ب��ه��ا الحت����اد 
ما  IJF(وهو   ( ل��ل��ج��ودو  ال������دويل 
واجلهات  اللجنة  م�سوؤولية  ي�ساعف 

ال�سريكة وامل�ساهمة بهدف املحافظة 
اكت�سبتها  التي  الطيبة  ال�سمعة  على 
البطولة . aوذكر حممد بن ثعلوب 
اأكملت  املنظمة  اللجنة  ب��ان  الدرعي 
ل�ستقبال  التنظيمية  ا�ستعداداتها 
اعتبارا  وال�سديقة  ال�سقيقة  الوفود 
الجتماع  ق��ب��ل   10/  23 ي���وم  م��ن 
تعقد  ال��ت��ي  البطولة  وق��رع��ة  الفني 
بجانب   ، احل����ايل  اأك��ت��وب��ر   25 ي���وم 
، وبدء عملية امليزان  اجتماع احلكام 
حتددت  التي  املناف�سات  ببدء  اإي��ذان��ا 
لأوزان  لل�سيدات  بالن�سبة  اأوزان���ه���ا 

كجم   -57 كجم،   -52 كجم،   -48
وللرجال  ك��ج��م   -66 ك��ج��م،   -60
 ،  78 ،ف���وق  كجم   78 حت��ت  لأوزان 
 ،  100، 90 كجم  ، فوق   90  ،  81
اأط��م��اأن خالل  100 كجم كما  ف��وق 
التي  منتخبنا  ببعثة  هاتفي  ات�سال 
العا�سمة  يف  اإع��داده��ا  مع�سكر  تقيم 
برتوكول  �سمن  ط��وك��ي��و  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
اليابانية  اجل���ام���ع���ة  م����ع  ال���ت���ع���اون 

هناك ، والتي متثل املرحلة الأخرية 
من الإعداد لبطولة اأبو ظبي والتي 

جراند  ب��ط��ول��ة  يف  امل�����س��ارك��ة  تعقبها 
�سالم طوكيو يف ختام املو�سم والذي 

ي��ق��ام يف ي��وم��ي ال��ث��اين وال��ث��ال��ث من 
دي�سمرب القادم .

ان�صمام اأذربيجان واأوزبك�صتان لبطولة 
اأبوظبي جراند �صالم للجودو

•• دبي - الفجر: 

ي���غ���ل���ق ال����ي����وم -اخل���م���ي�������ش- ب���اب 
دبي  �سباق  يف  للم�ساركة  الت�سجيل 
لقوارب التجديف املحلية 30 قدما 
الثانية من بطولة دبي-  -اجلولة 
�سمن روزنامة ال�سباقات البحرية 
-2017 ال���ري���ا����س���ي  امل���و����س���م  يف 

دبي  نادي  ينظمه  والذي   2018
يوم  البحرية  للريا�سات  ال���دويل 
الوجهات  ارق��ي  يف  -اجلمعة-  غ��د 
العربي  اخل���ل���ي���ج  يف  احل�������س���اري���ة 
املقرر  وم��ن  حمريا.  نخلة  جزيرة 
عن  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ع��ل��ن  اأن 
القائمة النهائية للقوارب امل�ساركة 
ع�����س��ر ال���ي���وم -اخل���م���ي�������ش-  بعد 
والتي  الت�سجيل  علمية  اك��ت��م��ال 
بداأت منذ البارحة يف مقر النادي 
حتى  وت�ستمر  ال�سياحي  ب��امل��ي��ن��اء 

الت�سجيل  يف  ب���اب  اإغ����الق  م��وع��د 
متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساء اليوم 
ومن ثم �سيتم الإعالن عن قائمة 

القوارب امل�ساركة.
لل�سباق  املنظمة  اللجنة  واأ���س��درت 
للحدث  الكامل  الزمني  الربنامج 
القوارب  و���س��ول  يت�سمن  وال���ذي 
الفرتة  يف  -اجل���م���ع���ة-  غ����د  ي�����وم 
ال�سباحية واإجراء الفح�ش الفني 
انعقاد  ث���م  والأوزان  امل����ن  ع��ل��ى 

ب��ني اللجنة  ال��ت��ن��وي��ري  الج��ت��م��اع 
املنظمة والنواخذة امل�ساركني ل�سرح 
ال�سباق  وتعليمات  ال�سباق  م�سار 
ف�سال عن �سحب القرعة للقوارب 
على �سوطي ال�سباق الأول والثاين 

وتوزيع الأعالم على امل�ساركني.
اجلمعة  غ��د  ي��وم  ال�سباق  ميثل  و 
اجلولة الثانية وقبل اخلتامية من 
اجلولة  �ستقام  فيما  دب��ي  بطولة 
البطولة  يف  واخل��ت��ام��ي��ة  ال��ث��ال��ث��ة 

يوم اجلمعة ال�سابع ع�سر من �سهر 
اغلي  بعدها  ليقام  املقبل  نوفمرب 
مكتوم  اآل  ك��اأ���ش  �سباق  ال��ب��ط��ولت 
ل���ق���وارب ال��ت��ج��دي��ف امل��ح��ل��ي��ة 30 
ع�سر  اخلام�ش  اجلمعة  ي��وم  قدما 
والذي  امل��ق��ب��ل  دي�سمرب  �سهر  م��ن 
من  النخبة  فيه  للم�ساركة  يتاأهل 
املراكز  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل��ة  ال���ق���وارب 
جلولت  العام  الرتتيب  يف  الأوىل 
ب��ط��ول��ة دب���ي وال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت من 

خ���الل م��ن��اف�����س��ات اجل��ول��ة الأوىل 
ال�سهر املا�سي.

وق��������ال ه�������زمي حم����م����د ال���ق���م���زي 
كافة  اأن  ال�������س���ب���اق  ع�����ام  م�������س���رف 
ال�سباق  اكتملت لإقامة  الرتتيبات 
ال�سركاء  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  ال���ي���وم 
العامة  القيادة  ال�سرتاتيجيني يف 
ل�������س���رط���ة دب������ي وم���وؤ����س�������س���ة دب���ي 
الريا�سية(  دب���ي  )ق��ن��اة  ل��الإع��الم 
بنقل  م�������س���ك���ورة  ���س��ت��ق��وم  وال����ت����ي 

ال�سباق على الهواء مبا�سرة اإ�سافة 
املالحية  دب��ي  مدينة  و�سلطة  اإىل 
وجمموعة نخيل البحرية والإدارة 
وقناة  بدبي  امل��دين  للدفاع  العامة 

ياأ�ش الريا�سية
وم�سار  ك��ور���ش  اأن  ال��ق��م��زي  واأك����د 
نخلة  ج����زي����رة  ع���م���ق  يف  ال�������س���ب���اق 
ح��م��ريا مب��ح��اذاة ه��الل��ه��ا الغربي 
ومعروفا  م��ن��ا���س��ب��ا  م�����س��ارا  ي��ع��ت��رب 
واملت�سابقني  ال��ب��ح��ارة  جميع  ل��دي 

مما يجعل املناف�سة قوية بني كافة 
القوارب امل�ساركة متاما كما حدث 
ال�سهر  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل���ول���ة  يف 
الكبرية  امل�ساركة  اأن  مبينا  املا�سي 
والإقبال  اله��ت��م��ام  م���دي  عك�ست 
الريا�سة  ه������ذه  مم���ار����س���ة  ع���ل���ى 

اجلميلة.
  اجلولة الأوىل

 وكان نادي دبي الدويل للريا�سات 
اأ�سبوعني  قبل  نظم  ق��د  البحرية 

بطولة  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  �سباق 
دبي لقوارب التجديف املحلية 30 
كبريا  جناحا  حققت  وال��ت��ي  قدما 
ع��ل��ى متنها  ق��ارب��ا   39 مب�����س��ارك��ة 
املراكز  على  تناف�سوا  ف��ردا   400
اخلم�سة الأوىل يف �سوطني اثنني.

اإقامة  الأوىل  اجل���ول���ة  و���س��ه��دت 
الفتتاحية  اجل���ول���ة  يف  ���س��وط��ني 
التجديف  ق���وارب  �سباقات  ملو�سم 
وقد  دب����ي  ق���دم���ا يف   30 امل��ح��ل��ي��ة 
طاقم  الأول  ال�������س���وط  يف  ت����األ����ق 
لوزارة  العائد   20 �سنا�ش  القارب 
ال�سئون الريا�سية يف �سلطنة عمان 
عامر  النوخذة  وبقيادة  ال�سقيقة 
الأول  املركز  اأحرز  والذي  املعمري 
51 ملالكه  ال��ق��ارب دب��ي  فيما جنح 
اإبراهيم  حم��م��د  اح��م��د  ال��ن��وخ��ذة 
ال�سوط  ب�سدارة  ال��ف��وز  يف  امل��رع��ي 

الثاين وبجدارة.

اليوم اآخر موعد للت�شجيل

قوارب التجديف تتناف�ض يف نخلة جمريا غدا اجلمعة
القمزي : م�ش�ر ال�شب�ق من��شب ويعرفه البح�رة جيدا

نادي الذيد يحتفل ب�صعود 
املنتخب امل�صري لرو�صيا 2018 

•• الذيد- الفجر:

والريا�سي  الداري  وال��ك��ادر  الفني  واجل��ه��از  ال��ذي��د  ب��ن��ادي  الول  ال��ف��ري��ق  ���س��ارك 
وبح�سور الدكتور حمود العنزي مدير النادي والدكتور زكي يحي ال�سكرتري الفني 
وم�سعب الغا املن�سق الثقايف  بالنادي  احتفالت �سعود املنتخب امل�سري لنهائيات 
الفني باح�سار  28 عاما، وقام اجلهاز  دام  2018 بعد غياب  العامل رو�سيا  كاأ�ش 
تورته كبرية كتب عليها مربوك مل�سر كما توالت الهتافات وال�سيحات الحتفالية 
اأج��واء جميلة دلت على فرحة جموع ال�سعب الماراتي بالإنت�سار امل�سري  يف ظل 
الطنيجي مدرب  �سعيد  الكابن حممد  وع��رب  ف��رح��اً،   اجلميع  قلوب  اأث��ل��ج  ال��ذي 
الفريق الول عن �سعادته البالغه بو�سول م�سر ملونديال 2018بفوز م�ستحق يف 
ظل الجواء ال�سعبه التي �سهدتها املباراة وا�سرار الالعبني امل�سرين على حتقيق 

الجناز .
 كما اأعرب نا�سر الطنيجي م�سرف الفريق الول  عن اأن هذا الجناز العظيم يعد 
مفخرة للعرب جميعاً، كما وا�سل التهاين والتربيكات للكابن حممد قا�سم مدرب 
التي غلبت غلبت عليها  املنا�سبة  حرا�ش املرمى و�ساركه الالعبون الحتفال بهذه 
البالغه التي ر�سمت على وجوه اجلميع دلت على  الود بني اجلميع والفرحة  روح 

الرتابط واملحبة.

الفيفا يجمد ع�صوية الحتاد الباك�صتاين 

نيمار �صعيد من اأجل �صديقه مي�صي 

اعلن الحتاد الدويل لكرة القدم جتميد ع�سوية الحتاد الباك�ستاين لكرة القدم 
ب�سبب تدخل طرف ثالث يف �سوؤونه. وقد اتخذ الفيفا قراره لكون مكاتب الحتاد 
الباك�ستاين لكرة القدم وح�ساباته ل تزال حتت �سيطرة مدير منتدب من املحكمة، 
وهو ما ي�سكل انتهاكا للتزامات الحتاد الوطني باإدارة �سوؤونه ب�سكل م�ستقل دون 
تاأثري اي طرف خارجي ثالث، وذلك مبا يتما�سى مع النظام ال�سا�سي لفيفا بح�سب 
بيان �سادر عن املنظمة الدولية. و�سيتم رفع جتميد الع�سوية عندما يقوم الحتاد 
لن  القرار  هذا  ومبوجب  البيان.  بح�سب  وح�ساباته  مكاتبه  مبراقبة  الباك�ستاين 
امل�ساركة يف البطولت الدولية  او الندية املحلية من  الباك�ستاين  املنتخب  يتمكن 

قبل رفع قرار التجميد.

�سيما  ول  الرجنتني  منتخب  بتاأهل  �سعادته  ع��ن  نيمار  ال��ربازي��ل��ي  النجم  اع��رب 
�سديقه مي�سي اىل نهائيات مونديال رو�سيا 2018. وقال نيمار الذي �ساهم بفوز 
منتخب بالده على ت�سيلي بثالثية نظيفة يف اجلولة الخرية من ت�سفيات امريكا 
اجلنوبية بطبيعة احلال، انا �سعيد من اجله، ان ارى �سديقا ي�سارك يف بطولة يف 
غاية الهمية، لكن لدي ا�سدقاء اي�سا يف منتخب ت�سيلي. كان يتعني علينا ان نقوم 
بواجبنا والفوز يف جميع املباريات . وكان نيمار لعب اىل جانب مي�سي يف �سفوف 
بر�سلونة على مدى اربعة موا�سم قبل ان ينتقل اىل �سفوف باري�ش �سان جرمان 

الفرن�سي مقابل �سفقة قيا�سية بلغت 222 مليون يورو يف اب اغ�سط�ش املا�سي.
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الفجر الريا�ضي
كاأ�ش  نهائيات  اىل  املتاأهلة  الوروب��ي��ة  املنتخبات  عقد  والربتغال  فرن�سا  اكملت 
بيالرو�سيا  �سيفتها  على  الوىل  فوز  بعد  رو�سيا  يف   2018 القدم  لكرة  العامل 

اجلولة الخرية. يف  -2�سفر  �سوي�سرا  �سيفتها  على  والثانية   ،1-2
 )33( ج��ريو  واوليفييه   )27( غريزمان  ان��ط��وان  �سجل  الوىل،  املجموعة  يف 

لفرن�سا، وانطون �ساروكا )44( لبيالرو�سيا.
نقاط  اربع  بفارق  املجموعة،  23 نقطة يف �سدارة  ورفعت فرن�سا ر�سيدها اىل 
التي  هولندا  ام��ام  خ�سارتها  برغم  امللحق  �ستخو�ش  التي  الثانية  ال�سويد  ام��ام 

�ستغيب عن املونديال �سفر2-.
ويق�سي نظام الت�سفيات بتاأهل �ساحب املركز الأول يف املجموعات الت�سع مبا�سرة 
فا�سال  ملحقا  ثانية  حت��ل  منتخبات  ثمانية  اأف�سل  وتخو�ش  النهائيات،  اىل 
امل�سيفة  برو�سيا  والربتغال  فرن�سا  وحلقت  املتبقية.  الأرب���ع  البطاقات  حل�سم 
�سربيا واي�سلندا واملانيا وا�سبانيا وانكلرتا وبلجيكا وبولندا واي�سلندا من اوروبا، 
من  ونيجرييا  وم�سر  ا�سيا،  من  احلنوبية  وكوريا  واليابان  واي��ران  وال�سعودية 

افريقيا، واملك�سيك وكو�ستاريكا من الكونكاكاف.
وان�سمت ال�سويد يف املقابل اىل منتخبات اليونان و�سوي�سرا وايطاليا وكرواتيا 

ال�سهر  الذي يقام  امللحق  ايرلندا والدمنارك يف  ال�سمالية وجمهورية  وايرلندا 
ومنهم  ال�سا�سيني  لعبيه  الفرن�سي خلدمات عدد من  املنتخب  وافتقد  املقبل. 

نغولو كانتيه وبول بوغبا وبنجامان مندي وعثمان دميبيلي.
 ويف املباراة الثانية، فازت هولندا على ال�سويد بهدفني لريني روبن )16 من 
بقيت متخلفة عن  امللحق لنها  كافيا خلو�ش  لكنه مل يكن  ركلة ج��زاء و40(، 

ال�سويد بفارق كبري من الهداف الهداف.
وتغيب هولندا بالتايل عن نهائيات كاأ�ش العامل للمرة الأوىل منذ 2002، علما 
باأنها ف�سلت اي�سا يف التاأهل اىل كاأ�ش اوروبا التي اقيمت يف فرن�سا �سيف 2016. 
�سيفتها  م��ع  لوك�سمبورغ  تعادلت  ذات��ه��ا،  املجموعة  �سمن  هام�سية  م��ب��اراة  ويف 

بلغاريا بهدف لوليفر ثيل )3( مقابل هدف ليفايلو ت�سوت�سيف )68(.
يف  خل�سارتها   ،2016 اوروب����ا  بطلة  ال��ربت��غ��ال،  ث���ارت  ال��ث��ان��ي��ة،  املجموعة  ويف 
من  الوىل  اجلولة  يف  ذهابا  �سفر2-  الت�سكيلة  عن  رونالدو  كري�ستيانو  غياب 

الت�سفيات.
و�سجل يوهان دجورو )41 خطاأ يف مرماه( واندريه �سيلفا )57( الهدفني.

ورفعت الربتغال ر�سيدها اىل 27 نقطة وتقدمت بفارق الهداف على �سوي�سرا 
املت�سدرة ال�سابقة التي �ستكتفي بخو�ش امللحق.

وك��ان��ت امل���ب���اراة ح���ذرة ج���دا م��ن ال��ط��رف��ني ل��درج��ة ان ال�����س��وط الول خ��ال من 
�سواه  دون  الفوز  عليهم  املتوجب  الربتغال  لعبو  واكتفى  اجل��دي��دة،  امل��ح��اولت 
لتاأمني التاأهل املبا�سر، بت�سويب الكرة نحو املرمى ال�سوي�سري ثالث مرات فقط 
عرب اندريه �سيلفا )6( وبرناردو �سيلفا )32( ورونالدو )38( قبل ان يهديهم 
يكفيه  كان  الذي  ال�سوي�سري  املنتخب  اعتمد  املقابل،  التقدم )41(. يف  دج��ورو 
التعادل، على التكتل الدفاعي والرت��داد بهجمات �سريعة كلما �سنحت الفر�سة 
له بذلك فاكتفى بت�سديدة واحدة وبعد تقدم �ساحب الر�ش عن طريق هاري�ش 
مع  انفا�سهم  الربتغاليون  التقط  ال��ث��اين،  ال�سوط  ويف   .)45( �سيفريوفيت�ش 

ت�سجيل الهدف الثاين وتعزيز التقدم بوا�سطة اندريه �سيلفا بعد كرة عند نقطة 
اجلزاء من برناردو تابعها بي�سراه يف ا�سفل الزاوية اليمنى )57(.

الهجوم  اىل  ينزع  ومل  ال��واق��ع،  لالمر  ا�ست�سلم  ال�سوي�سري  املنتخب  ان  ويبدو 
خارج  من  �ساكريي  ل�سريدان  اوىل  حماولة  فكانت  قليال  ال  التعوي�ش  بهدف 

املنطقة اراد هاري�ش �سيفريوفيت�ش اكمالها يف املرمى فلم ينجح )67(.
يف مباراتني هام�سيتني، فازت املجر على جزر فارو بهدف وحيد �سجله يف وقت 
متاأخر دانيال بودي من متابعة لكرة و�سلته من ركلة ركنية )81(، فيما تغلبت 

لتفيا على اندورا -4�سفر يف ريغا.
وتقدمت لتفيا يف وقت مبكر عندما رفع غليب�ش كلو�سكين�ش كرة عر�سية عالية 

تابعها دافيد ايكاونيك�ش برا�سه يف �سقف الزاوية الي�سرى )11(.
الك�سندر�ش  م��ن  عر�سية  ك���رة  ب��ع��د  ال��ث��اين  ب��ال��ه��دف  ���س��اب��ال  فالرييي�ش  وع���زز 

�سولوفيوف�ش انهاها يف قلب املرمى )19(.
ويف ال�سوط الثاين، �سجل �سابال الهدف الثاين ال�سخ�سي والثالث لالتفيا اثر 
حرة  ركلة  بعد  الرباعية  ايكاونيك�ش  واكمل   ،)59( دوب��را  كا�سبار�ش  من  ك��رة 

وو�سع الكرة يف اعلى الزاوية الي�سرى )63(.

ا�شتقبل فريق حتدي ال�شحراء 

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية اكت�صاف املواهب املتميزة واملبدعني واملبتكرين و�صقلها ورعايتها 
•• ابوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سارك  الإم���ارات���ي  ال�����س��ح��راء  ق���وة  ف��ري��ق  امل�سلحة 
مباليزيا  للطلبة  ال��ع��امل��ي��ة   1 ف��ورم��ول  م�سابقة  يف 
الت�سفيات  مراحل  خ��الل  متميزة  نتائج  حقق  ال��ذي 
اخلا�سة بامل�سابقة وتاأهل اإىل املرحلة النهائية لي�سبح 
الفريق العربي الوحيد الذي ي�سل اإىل هذه املرحلة 
�سعادة  يرافقهم  دول��ة   /53/ من  ف��رق  مناف�سة  بعد 
حممد �سامل الظاهري م�ست�سار رئي�ش دائرة التعليم 
واملعرفة. وقد متكنت الطالبات الإماراتيات ع�سوات 
وم��ه��ل��ة حممد  وم���ريا ح�سن  ال��ع��ل��ي  �سيخة  ال��ف��ري��ق 
والثانية  الأوىل  املرحلتني  تخطي  م��ن  حمد  ودان���ة 
من الت�سفيات عقب اأداء متميز وفعال على امل�ستوى 

العاملي يف هذه امل�سابقة.
النتائج  ه���ذه  بتحقيق  ���س��ع��ادت��ه  ع��ن  ���س��م��وه  واأع�����رب 
امل�سرفة من قبل ع�سوات فريق  قوة ال�سحراء  راجيا 
لهن املزيد من التقدم والنجاح والتميز وبذل اجلهود 

لتحقيق املزيد من الإجنازات العلمية.
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اأهمية اكت�ساف املواهب املتميزة واملبدعني واملبتكرين 
املحفزة  والبيئة  ال��دع��م  وت��ق��دمي  ورعايتها  و�سقلها 
لها حتى يتمكن ابناوؤنا من التناف�ش وحتقيق املراكز 

اهمية  اىل  ا�سافة   .. العاملية  امل�سابقات  يف  املتقدمة 
املتميزين من طلبتنا يف الحداث وامل�سابقات  تواجد 
القليمية والدولية التي تركز على البحوث العلمية 

والتقنية لتعزيز مكت�سباتهم ومهاراتهم املختلفة.
الطالبات  لأ���س��ر  وتقديره  �سكره  ع��ن  �سموه  واأع���رب 
ورعت  اكت�سفت  التي  والتعليمية  الداري���ة  وللهيئات 
هذه املواهب وحر�ست على دعمها وتفوقها ومتيزها.

م�ساريع  عن  عبارة  امل�سابقة  هذه  ان  بالذكر  اجلدير 
والتكنلوجيا  والهند�سة  العلوم  مهارات  جتمع  علمية 
والريا�سيات بالإ�سافة ايل مهارات الت�سويق والدارة. 
اإماراتي  ف��ري��ق  اأول  ال�����س��ح��راء   ق���وة  ف���ري���ق   وي��ع��د 
ي�سارك يف امل�سابقة العاملية  فورمول 1  للطلبة حيث 
جنحت الطالبات يف ت�سميم وت�سنيع وبرجمة �سيارة  
امل�سروع  1  م�سغرة ومت��ت جميع خطوات  ف��ورم��ول 
احلكومية  العرب  اأم  مدر�سة  يف  البتكار  ن��ادي  داخ��ل 

باأبوظبي.
واتخذ الفريق ا�سم  قوة ال�سحراء  ليعرّب عن الهوية 
الإماراتية وي�سري اإىل اأن الإمارات قوة عاملية خرجت 
من رحم ال�سحراء واأن الفتاة الإماراتية رمز للتحدي 

والقوة والقدرة على حتقيق الإجنازات.
ح�سر اللقاء معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي وزير 
م�سبح  �سامل  بنت  جميلة  ومعايل  والتعليم  الرتبية 
العام وعدد من  التعليم  املهريي وزي��رة دولة ل�سوؤون 

امل�سوؤولني يف الرتبية والتعليم.

نهائيات  املهاجم ليونيل مي�سي منتخب الرجنتني وقاده اىل  انقذ 
كاأ�ش العامل لكرة القدم يف رو�سيا عام 2018 بت�سجيله ثالثية يف 
مرمى الكوادور )3-1( يف كيتو فجر ام�ش يف اجلولة الخرية من 

ت�سفيات امريكا اجلنوبية.
و�سمنت الوروغواي وكولومبيا تاأهلهما اي�سا بعد فوز الوىل على 
 1-1 البريو  الثانية مع م�سيفتها  وتعادل   ،2-4 بوليفيا  �سيفتها 

والخرية �ستخو�ش امللحق �سد نيوزيلندا.
ت�سيلي  على  �سابقا  ال��ت��اأه��ل  �سمنت  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ربازي��ل  وتغلبت 

بثالثية نظيفة واق�ستها عن النهائيات.
وانهت الربازيل املت�سدرة الت�سفيات بر�سيد 41 نقطة، بفارق 10 
نقاط امام الوروغواي، و�سعدت الرجنتني اىل املركز الثالث ولها 

الرابعة. كولومبيا  امام  نقطة  بفارق  نقطة،   28
26 نقطة يف املركز اخلام�ش بفارق اله��داف امام  وجمعت البريو 

ت�سيلي، ف�سمنت خو�ش امللحق.
مبا�سرة،  النهائيات  اىل  الوىل  الرب��ع��ة  امل��راك��ز  ا���س��ح��اب  وي��ت��اأه��ل 
ويخو�ش �ساحب املركز اخلام�ش ملحقا دوليا �سد نيوزيلندا بطلة 

اوقيانيا.
وان�سمت الرجنتني والورغواي وكولومبيا يف النهائيات اىل رو�سيا 
امل�سيفة والربازيل وبنما واملك�سيك وكو�ستاريكا وفرن�سا والربتغال 
وبولندا  وبلجيكا  وان��ك��ل��رتا  وا�سبانيا  وامل��ان��ي��ا  واي�سلندا  و�سربيا 

وال�سعودية وايران واليابان وكوريا احلنوبية وم�سر ونيجرييا.
عا�ش الرجنتينيون قلقا م�ستمرا يف الت�سفيات بعد النتائج املتوا�سعة 
ملنتخبهم الذي ي�سم ا�سماء تلعب دورا مهما يف انت�سارات ابرز الفرق 
الوروبية كباولو دبيال وغونزاليو هيغواين يف يوفنتو�ش اليطايل 
وانخل دي ماريا يف باري�ش �سان جرمان الفرن�سي وماورو ايكاردي يف 

انرت ميالن اليطايل وغريهم من النجوم.
اقالة  بعد  الفني  ال�ستقرار  الرجنتني من عدم  كما عانى منتخب 
ا�سهر  قبل  املهمة  ا�سناد  املا�سية، ومت  الع��وام  املدربني يف  ع��دد من 

قليلة اىل خورخي �سامباويل بدل من ادواردو باوت�سا.
لكن مي�سي انتظر املحطة الخرية ليقول كلمته يف كيتو على ارتفاع 
الرجنتني بطل 1978  منتخب  غياب  �سبح  ويبعد  مرتا   2850

و1986 عن نهائيات كاأ�ش العامل بت�سجيله ثالثية يف الدقائق 12 
و20 و62، بعد ان كان ايبارا افتتح الت�سجيل لالكوادور يف الدقيقة 
الوىل. واكد مي�سي بعد املباراة ان خطر عدم التاأهل اثر ب�سدة على 
الفريق بقوله كان من اجلنون )عدم التاأهل( بالن�سبة اىل الرجنتني 
والينا جميعا . وتابع من الوا�سح انه كان هناك خوف، ولكن اليوم 
عرفنا كيف نلعب وتوقع مي�سي ان يتح�سن منتخب الرجنتني بعد 
ان خف ال�سغط عليه بتاأهله اىل النهائيات اعتقد انه �سيكون هناك 

تغيري كبري جدا والفريق �سيتطور ب�سكل اف�سل الن .
القل  على  لي�سمن  ال��ف��وز  اىل  بحاجة  الرج��ن��ت��ني  منتخب  وك���ان 

احتالل املركز اخلام�ش وخو�ش امللحق.
يذكر ان منتخب الرجنتني ف�سل يف ثالث مباريات نهائية يف العوام 
مونديال  نهائي  يف  المل���اين  نظريه  ام��ام  فخ�سر  املا�سية،  الثالثة 
امريكا  نهائي بطولة  الت�سيلي يف  وام��ام نظريه   ،2014 الربازيل 

اجلنوبية )كوبا امريكا( يف 2015 و2016.
كما اعتزل مي�سي احلا�سل على جائزة اف�سل لعب يف العامل خم�ش 
يعود عن  ان  قبل  املنتخب  مع  اخليبة  ب�سبب  لفرتة ق�سرية  م��رات 
قراره مطلع العام، لكن فعاليته دوليا تبقى عادية جدا مقارنة مبا 

يقدمه مع فريقه بر�سلونة ال�سباين.
ويبلغ النجم الرجنتيني احلادية والثالثني يف مونديال رو�سيا، ل 
يزال ياأمل بتكرار اجناز ال�سطورة دييغو مارادونا الذي قاد منتخب 

التانغو اىل لقب مك�سيكو 1986.
كاأ�ش  اىل  بالتاأهل  يدين  ل  مي�سي  قائال  مبي�سي  �سامباويل  وا�ساد 
العامل اىل الرجنتني -- بل ان كرة القدم تدين بكاأ�ش العامل اىل 

مي�سي .
وت��اب��ع ان���ه اف�����س��ل لع���ب يف ال��ت��اري��خ. ان���ه ان��ت�����س��ار ل��ل��ف��ري��ق ككل، 

فالالعبون قدموا مباراة رائعة .
ويف املباراة الثانية، ح�سمت الوروغ��واي تاأهلها بفوزها الكبري على 

بوليفيا 4-2 يف مونتيفيديو.
كا�سريي�ش  خو�سيه  ف�سجل  اوروغويانية،  ال�ستة  اله���داف  وج��اءت 
و76(   60( ���س��واري��ز  ول��وي�����ش   )42( ك��اف��اين  وادي��ن�����س��ون   )39(
لالوروغواي، وغا�ستون �سيلفا )24 خطاأ يف مرمى فريقه( ودييغو 

غودين )79 خطاأ يف مرمى فريقه( لبوليفيا.
ويف املباراة الثالثة، عادت كولومبيا من ليما بنقطة 

التعادل مع البريو بهدف خلامي�ش رودريغيز 
غرييرو  ل���ب���اول���و  ه�����دف  م���ق���اب���ل   )56(

.)74(
وف�سلت ت�سيلي بطلة امريكا اجلنوبية يف 
الن�سختني الخريتني يف حجز بطاقتها 
العامل  بطلة  ال��ربازي��ل  ام��ام  ب�سقوطها 
خم�ش مرات يف �ساو باولو بثالثة اهداف 

لباولينيو )55( وغابرييل جيزو�ش )57 
و2+90(.

مدرب  ا�ستقالة  اىل  اخل�����س��ارة  وادت 
ت�سيلي انطونيو بيتزي.

كامل  احتمل  بيتزي  وق��ال 
امل�������س���وؤول���ي���ة. ق���دم���ن���ا كل 
�سيىء ولكن مل يكن كافيا، 

ولن ا�ستمر يف من�سبي .
هام�سية،  م�����ب�����اراة  ويف 

خ�������س���رت ال����ب����ارغ����واي 
ام����������ام ف�����ن�����زوي�����ال يف 

بهدف  ا���س��ون�����س��ي��ون 
لهرييرا )84(.

فرن�صا والربتغال تلحقان بركب املتاأهلني للمونديال

بت�شجيله ثالثية يف مرمى الإكوادور

مي�صــي ينقــذ الأرجنتــني ويقـودهـا لكاأ�ض العــــالـــم
روبن يعلن اعتزاله دوليا 

القدم  ل��ك��رة  ه��ول��ن��دا  ق��ائ��د منتخب  اع��ل��ن 
اري����ني روب����ن اع���ت���زال���ه ال��ل��ع��ب دوليا 
نهائيات  اىل  التاأهل  يف  الف�سل  بعد 

مونديال رو�سيا 2018.
بهدفني  ال�سويد  على  هولندا  وف���ازت 
اجل���ول���ة  يف  ام���������س����رتدام  يف  ل����روب����ن 
الخرية من مناف�سات املجموعة 
حلت  لكنها  الوىل،  الوروب��ي��ة 
ث��ال��ث��ة ب��ف��ارق اله�����داف عن 
ال�سويد التي �سمنت خو�ش 
فرن�سا  ان  ع��ل��م��ا  امل���ل���ح���ق، 
املجموعة  ب���ط���اق���ة  ح���ج���زت 

مبا�سرة اىل النهائيات.
وقال روبن 14 عاما، تبقى رائعة ، م�سيفا 
�ساأتذكر دائما كاأ�ش العامل 2010 و2014، 
انهما اف�سل ذكرياتي، ففي البطولتني �سكلنا 
فريقا حقيقا . بداأ جنم بايرن ميونيخ الملاين 
ني�سان  يف  الدولية  م�سريته  عاما(   33(
مباراة   96 وخ��ا���ش   ،2003 اب��ري��ل 
و�ساهم  ه��دف��ا،   37 فيها  �سجل 
املباراة  اىل  ه��ول��ن��دا  ب��ت��اأه��ل 
النهائية ملونديال 2010 
اف��ري��ق��ي��ا قبل  ج���ن���وب  يف 
ا�سبانيا  ام����ام  تخ�سر  ان 

�سفر1- بعد التمديد.
كما �ساهم بتاأهل هولندا اىل 
2014 يف  نهائي مونديال  ن�سف 
ام��ام الرجنتني  ال��ربازي��ل قبل ان يخرج 
بركالت الرتجيح. وتغيب هولندا عن نهائيات 
كاأ�ش العامل للمرة الأوىل منذ 2002، علما باأنها 
ف�سلت اي�سا يف التاأهل اىل كاأ�ش اوروبا التي اقيمت 

يف فرن�سا �سيف 2016.



    

 
طفلة تولد ودماغها خارج جمجمتها

توفيت طفلة بريطانية ولدت بدماغ خارج جمجمتها بني ذراعي 
والدتها، وذلك بعد اأ�سهر من ال�سراع املرير من اأجل البقاء.

اأوك�سفورد، قد  راتكليف مبدينة  الأطباء يف م�ست�سفى جون  وكان 
اأجروا اآخر عملية جراحية للطفلة ماي روز غيبوين البالغة من 
العمر 8 ا�سهر، وا�ستمرت العملية 8 �ساعات، لكنها مل تفلح يف اإنقاذ 

حياتها، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
وتقول والدة روز ال�سيدة اأنايل )24 عاماً(: لقد بقيت قوية طوال 
هذه الأ�سهر، ويبدو اأنها انتظرت حتى تاأكدت اأنني �ساأكون على ما 
يرام، قبل اأن تقول وداعاً. نظرت اإليها، واأدركت اأنها لن ت�سمد اأكر 
من ذلك . وولدت روز وهي تعاين من حالة نادرة جعلت دماغها 
ينمو خارج جمجمتها، وكانت تعاين من �سعوبات يف التنف�ش، ويف 
1 اأكتوبر )ت�سرين الأول(، اأر�سلها الأطباء اإىل املنزل، لتم�سي اآخر 

اأيام حياتها، بعد اأن اأدركوا اأن ل اأمل يف عالجها.
للتو تغيري حفا�سها، وبقيت بع�ش  اأنهيا  الطفلة قد  وال��دا  وك��ان 
تنظر  اأن  قبل  لوالدتها،  �سلمها  ال��ذي  جدها،  ذراع��ي  بني  الوقت 
اإليها وقد حتول لون وجهها اإىل البنف�سجي، ومن ثم توقفت عن 

التنف�ش، وفارقت احلياة بني ذراعي والدتها.

ماذا فعل هذا القط ب�صاحبه؟
تداول رواد مواقع التوا�سل الجتماعي مقطع فيديو طريفا لقط 
�سمني يحاول منع �ساحبه من اأداء الواجب املدر�سي بحيل عديدة. 
واظهر الفيديو طفل �سيني �سغري يحاول الدرا�سة وكتابة واجبه 
الكتب  على  وي��ق��ف  يالعبه  وظ��ل  مكتبه،  على  قفز  ال��ق��ط  اأن  اإل 
القط  اأن  اللقطات  من  ويبدو  ال��روؤي��ة،  عنه  ليحجب  والكرا�سات 

ا�ستخدم نف�ش احليلة مرارا وتكرارا دون كلل.

يعلقن يف املطار بعد عمليات جتميل 
ت���داول���ت م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ����س���ورة ل��ث��الث �سيدات 
�سينيات عالقات يف اأحد املطارات يف كوريا اجلنوبية، بعد اأن ف�سلت 
ال�سفر  ال�سلطات بالتعرف عليهن، ومطابقة �سورهن يف جوازات 

مع وجوههن، بعد اأن خ�سعن لعمليات جتميل.
اأج����رت اجل���راح���ات التجميلية  ال��ت��ي  ال��ت��ج��م��ي��ل  وت�����س��ت��ه��ر ع��ي��ادة 
لل�سيدات الثالث على نحو وا�سع يف جميع اأنحاء العامل، ول عجب 
اأن الن�ساء من ال�سني واليابان، ي�سافرن اإىل كوريا اجلنوبية ب�سكل 
التي تعاين  امل�سكلة  اأن  اإل  منتظم، لإج��راء عمليات جتميل فيها. 
اأنهن  اجلنوبية،  ك��وري��ا  اإىل  ي�سافرن  ال��ل��وات��ي  م��ن  العديد  منها 
يجرين عمليات جتميل لالأنف و�سد للوجه وحقن للخدود، مما 
يجعل اأ�سكال وجوههن تتغري ب�سكل كبري مما هي عليه يف الأ�سل، 
يف  �سورهن  م��ع  املطابقة  امل��ط��ار،  موظفي  على  ي�سعب  وبالتايل 

جوازات ال�سفر، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
وللم�ساعدة يف حل هذه امل�سكلة، تلجاأ العديد من عيادات التجميل 
الن�ساء  ت�ساعد  خ��ا���س��ة،  ���س��ه��ادة  اإ���س��دار  اإىل  اجلنوبية،  ك��وري��ا  يف 
اخلا�سعات لعمليات التجميل، على اإقناع موظفي املطار، وتت�سمن 
رقم جواز �سفر املري�سة، ومدة الإقامة، وا�سم امل�ست�سفى اأو العيادة 

الطبية، وغري ذلك من املعلومات الالزمة لتاأكيد هويتها.
ال�سهادات مري�سات عمليات التجميل على  وعادة ما ت�ساعد هذه 
عبور املطار، وال�ستفادة من الأج��زاء من الوجه التي مل تخ�سع 
لتعديالت، اإل اأنها مل تكن مفيدة للغاية يف حالة الن�ساء الثالث 
وذلك  �سورتهن،  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  ت��داول��ت  اللواتي 
ب�سبب اأن الوجه يحتاج اإىل وقت للتعايف بعد العملية، فيما ظهرت 

وجوههن وهي ل تزال منتفخة وغري وا�سحة املعامل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�صرطي يتو�صل احرتامًا لقانون ال�صري 
مل يلجاأ عن�سر من ال�سرطة يف الهند اإىل �سحب اأحد املخالفني اإىل ال�سجن بعد عدم اإطاعة قانون ال�سري يف البالد، 
والتو�سل، ما جعل  بالدعاء  وب��داأ  نارية،  دراج��ة  قانوين على  ب�سكل غري  تتنقل  كانت  التي  العائلة  اأم��ام  ت�سمر  بل 

ال�سورة الأكر تداوًل خالل ال�ساعات الأربع والع�سرين املا�سية.
وانت�سرت ال�سورة امللتقطة يف ولية اأنانتابور الهندية لرجل على دراجته النارية برفقة 4 من اأفراد عائلته، وقد 
توقف ال�سرطي ببزته الع�سكرية اأمام العائلة داعياً اهلل اأن يلهم ال�سائق ويعرف خطورة القيادة التي تعر�ش حياة 

عائلته باأكملها للخطر.
حول  عمل  ور�سة  من  عائداً  كنت  لقد   : اأك�سرب�ش  انديان  ذي  �سحيفة  تقرير  نقله  ما  بح�سب  ال�سرطي،  ويقول 
ال�سالمة املرورية، وكان ال�سائق نف�سه م�ساركاً يف تلك الور�سة. ذهلت عندما �ساهدت 5 اأفراد يت�ساركون دراجة نارية 

واحدة للتنقل ب�سكل متهور، وكل ما كان باإمكاين فعله يف تلك اللحظة من الإحباط هو رفع يدّي اإىل الأعلى .
واأ�ساف: طلبت من ال�سائق اأن يفكر جلياً يف �سالمته و�سالمة عائلته، خ�سو�ساً اأنه مل يظهر امتالكه اأدنى ح�ش من 
امل�سوؤولية جتاههم. الطفالن كانا يجل�سان فوق خزان الوقود، ومل يكن لديه اأي مكان لقيادة الدراجة ب�سكل �سهل. 
واحلوادث باإمكانها اأن حت�سل ب�سكل مفاجئ. عندما واجهته، ابت�سم يل ومتتم �سيئاً مل اأفهمه. ولكنني �ساأ�ستمر يف 

رفع م�ستوى وعي ال�سكان بهذه امل�سائل اخلطرة .
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يواجه ال�صجن ب�صبب معلومة تاريخية
يواجه رجل ثمانيني يف تايلند عقوبة ال�سجن ملدة 15 عاماً، بعد اأن طلب 
من التايلنديني التفكري ب�سكل نقدي، حول معلومة تاريخية، تتعلق بفوز 
ال�سرطة  واق��ت��ادت   .1593 ع��ام  يف  فيل  ظهر  على  من  بنزال  البالد  ملك 
التايلندية �سولك �سيفاراك�سا )85 عاماً( اإىل حمكمة ع�سكرية يف العا�سمة 
بانكوك يوم اأم�ش، وذلك بعد اتهامه باإهانة النظام امللكي يف البالد، بح�سب 
ما ذكرت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. وتاأتي التهامات املوجهة لل�سيد 
�سيفاراك�سا، بعد مالحظات األقاها يف عام 2014، ون�سح فيها التايلنديني، 
بعدم قبول ما ورد يف كتب التاريخ كما هي، و�سكك يف املعلومة التي تقول 
اإن امللك ال�سهري ناراي�سوان فاز يف معركة نونغ �ساري قبل اأكر من 400 
عام، من خالل نزال فردي مع الأمري البورمي من على ظهر فيل. وقال 
مل��اذا مت فتح الق�سية  اإن��ه ل يعلم  ال��ذي ي�سري مب�ساعدة عكاز،  �سيفاراك�سا 
الآن، بعد وقت طويل من التعليقات التي األقى بها، يف الوقت الذي يعاقب 
القانون على اإهانة النظام امللكي بال�سجن ملدة ترتاوح بني 13 و 15 عاماً. 
وعلى الرغم من اأن القانون ل يذكر �سوى كبار اأع�ساء الأ�سرة احلاكمة يف 
تايلند، ول ياأتي فيه ذكر على امللوك الراحلني، اإل اأنه يف التطبيق العملي، 
وذك��رت جمموعة حقوقية يف  اأو���س��ع.  القوانني على نطاق  تف�سر  ع��ادة ما 
 93 خ��الل  من  حماكمتهم  متت  �سخ�ساً   138 عن  يقل  ل  ما  اإن  تايلند، 

ق�سية �سيا�سية، منذ ا�ستيالء اجلي�ش على ال�سلطة يف عام 2014.

طفل يزيد وزن يده عن 7 كيلو 
حالة  م��ن  فقط  �سنوات  خم�ش  العمر  م��ن  يبلغ  بنغالد�ش  يف  طفل  يعاين 
وحجمها  كيلوغرام،  نادرة، جعلت يده تنمو لي�سل وزنها اإىل اأكر من 7 
�سكان  قبل  اأختار لال�سطهاد من  تاجبري  وتعر�ش  راأ�سه.  اأكرب من حجم 
القرية، الذين طلبوا من والدته اإبقاءه بعيداً عن اأعينهم، بعد اأن و�سفوه 
بال�سيطان، ب�سبب حجم يده غري الطبيعي، الناجت عن اإ�سابته بداء الفيل، 
ميل  دي��ل��ي  �سحيفة  بح�سب  اأ���س��دق��اء،  دون  م��ع��زوًل  يعي�ش  جعله  وال���ذي 
الربيطانية. وتقول والدة الطفل ال�سيدة بارفني اأختار: يخاف النا�ش من 
اأطفالهم، ويطلقون عليه  اإنه يخيف  ويقولون  ابني،  ليد  ال�سخم  احلجم 
لقب ال�سيطان. اإنه اأمر موؤمل للغاية، باأن اأرى طفلي وهو يتعر�ش للتنمر 
. واأ�سافت: حجم يد ابني اأ�سعاف حجم يد طفل يف مثل عمره، اإنها ثقيلة 
للغاية، لدرجة اأنه ل ي�ستطيع التوازن وهو مي�سي ب�سبب وزنها. اإنه يبكي 
الذي  ال�سبب  يعرف  اأن  ويريد  الغريبة،  حالته  �سبب  عن  ويت�ساءل  دائماً 

جعل يده اأ�سخم بكثري من اأقرانه يف احلي .
وجاءت ولدة تاجبري مبثابة خرب �سعيد لوالديه، اللذين �سليا طوياًل بعد 
اأن حرما من الإجناب لعدة �سنوات، واأقاما حفلة لالأهل والأ�سدقاء عند 
ولدته، لكن فرحتهما ما لبثت اأن بداأت بالتال�سي، بعد اأ�سهر من ولدته، 

عندما ظهرت اأعرا�ش املر�ش.

اأول ظهور لدوقة 
كمربدج بعد نباأ حملها 
ظهرت الأمرية كيت دوقة كمربدج 
علنا للمرة الأوىل منذ اإعالن نباأ 
الأمري  لزوجها  وان�سمت  حملها 
ه���اري يف  الأم���ري  ول��ي��ام و�سقيقه 
اليوم  مبنا�سبة  ُن��ظ��م��ت  اأن�����س��ط��ة 

العاملي لل�سحة النف�سية.
اأع��ل��ن وليام  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر  ويف 
ي��ن��ت��ظ��ران طفلهما  اأن��ه��م��ا  وك��ي��ت 
الثالث واأن كيت تعاين من غثيان 
����س���دي���د يف ال�������س���ب���اح ع���ل���ى غ����رار 

حمليها ال�سابقني.
لها  ت�سمح  مل  املا�سي  ال�سهر  ويف 
ابنها  مبرافقة  ال�سحية  حالتها 
الأكرب جورج اإىل املدر�سة يف يومه 
ُيرام  الأول لأنها مل تكن على ما 
اآخ���ر ظ��ه��ور علني لكيت يف  وك���ان 
ان�سمت  اآب حني  اأغ�سط�ش  نهاية 
اإىل وليام وهاري يف زيارة حلديقة 
ُمهداة  كينزجنتون  بق�سر  عامة 
ل���وال���دت���ه���م���ا ال���راح���ل���ة الأم������رية 

ديانا.
ل���ك���ن مل ت���ظ���ه���ر ع���ل���ى ال����دوق����ة 
ا�سطرتها  التي  الإع��ي��اء  عالمات 
ذلك  منذ  ارتباطاتها  ك��ل  لإل��غ��اء 
وهاري  وليام  اأق��ام  عندما  احل��ني 
بكنجهام  ق�سر  يف  ا�ستقبال  حفل 
لالحتفاء بجهود العاملني بقطاع 

ال�سحة النف�سية يف بريطانيا.

قمي�ض البابا ميول الأعمال اخلريية 
اإيرادات  يعتزم الفاتيكان تخ�سي�ش جزء من 
بيع قمي�ش مطبوع عليه غرافيتي ي�سور بابا 
الفاتيكان، فران�سي�ش، كرجل خارق �سوبرمان 
اأع���م���ال خ��ريي��ة. واأو����س���ح �سكرتري  ل��ت��م��وي��ل 
القمي�ش  اأن  ب��ي��ج��ان��و،  اإدواردو  ال��ف��ات��ي��ك��ان، 
اإيراداته  م��ن  ج���زء  وتخ�سي�ش  بيعه  �سيتم 
عن  امل�سوؤولة  ب��درو  �سان  اأب��وب��و  موؤ�س�سة  اإىل 

الأعمال اخلريية لبابا الفاتيكان. 
بيجانو  اأب���رز  الفاتيكان،  ل��رادي��و  مقابلة  ويف 
هذه املبادرة يف وقت تبدو فيه الأم��ور قامتة 
تقدمي  املهم  فمن  ل��ذا  النا�ش  غ�سب  وو�سط 

اأي �سيء ير�سم ال�سحك على �سفاه النا�ش. 
اخلارق  الفاتيكان  بابا  قمي�ش  اأن  اإىل  ي�سار 
اإط���ار مهرجان  الأ���س��ب��وع يف  ه��ذا  مت تقدميه 

الكوميك�ش بروما. 
لبابا  ال�����س��ورة  بنف�ش  ق��م�����س��ان  ب��ي��ع  و���س��ي��ت��م 
الفاتيكان وهو يطري مثل �سوبرمان، للرجال 

والن�ساء والأطفال وباألوان خمتلفة. 

ابنة الـ24 عامًا.. ماتت يف �صهر ع�صلها  
ن�سرت �سحيفة دايلي تلغراف الربيطانية ق�سة ماأ�ساوّية 
كانت  التفا�سيل،  ويف  ع�سلها.  �سهر  يف  توفيت  لعرو�ش 
ال���ع���رو����ش الأ����س���رتال���ي���ة ك��ي��ل��ي وه����ي مم��ّر���س��ة ت��ع��م��ل يف 
تق�سي  عاماً،   24 العمر  من  وتبلغ  لالأطفال  م�ست�سفى 
اأجمل الأوق��ات مع حبيبها �سايز كالرك يف جزر فيجي. 
اأّدت اىل  اأ�سيبت بعدوى فطرية  لكن ل�سوء حظها، فقد 
التهاب حاّد بالرئتني اأ�سفر عن وفاتها. وقال كالرك: ل 
ر وم�سدوم. كانت اإن�سانة رائعة  اأعرف ماذا اأقول، اأنا مدمَّ
واآخر اأمر ميكن اأن يتوّقعه ال�سخ�ش يف �سهر ع�سله هو اأن 
يخ�سر عرو�سه . والدا العرو�ش �سافرا اإىل فيجي وا�ستاأجرا 
ة ل�ستعادة جثمانها، لكّنهما بانتظار موافقة  طائرة خا�سّ
اأيام.  ال�سلطات وانتهاء املعامالت التي قد ت�ستغرق عّدة 
ولفتت ال�سحيفة اىل اأّن الوالدين نزل يف منتجع ريثما 
يح�سالن على املوافقة لأخذ جثمانها اىل بلدها، واأعربا 

عن �سدمتهما وعدم قدرتهما على و�سف م�ساعرهما.

ال�صرطة تغّرم رجاَل بزي �صمكة 
اأجربت ال�سرطة النم�ساوية �ساباً يرتدي زي �سمكة قر�ش 
ع��ل��ى دف���ع غ��رام��ة م��ال��ي��ة مب��وج��ب ق��ان��ون ح��ظ��ر النقاب 
اإل��ي��ه ال�سحف  اأ���س��ارت  ال��ب��الد. وبح�سب م��ا  اجل��دي��د يف 
النم�ساوية م�ساء اأم�ش الثنني، فاإن ال�ساب كان يقف اأمام 
وهي  فيينا  العا�سمة  يف  �سارك  م��اك  متاجر  ف��روع  اأح��د 
مرتدياً  القر�ش،  �سمك  ا�سم  حتمل  اإلكرتونيات  �سركة 
وبح�سب  ق��ر���ش.  �سمكة  ي�سبه  ال��زب��ائ��ن  جل���ذب  ل��ب��ا���س��اً 
اإقراره  ما مت  على  بناء  الغرامة �سدرت  فاإن  التفا�سيل، 
والربقع  ال��ن��ق��اب  ارت����داء  بحظر  امل��ا���س��ي  ال�سهر  ن��ه��اي��ة 
واملالب�ش التي تغطي كامل الوجه اأو الأقنعة، يف الأماكن 
العمومية. وطلبت دورية ال�سرطة من ال�ساب اإزالة قناع 
�سمكة القر�ش عن راأ�سه، ومت لحقاً تغرميه ب�150 يورو 
امل�سوؤولة  ال�سركة  اإماراتياً(. وقامت  درهماً   650 )قرابة 
عن الت�سويق بن�سر �سورة ال�ساب لديها مع بع�ش تفا�سيل 
اأعلنت غداة  ب��وك.  وكانت احلكومة  احلادثة على في�ش 
�سريان قرار حظر النقاب، اأن القانون اجلديد ي�ساعد يف 
وذلك   ، الندماج  ويعزز  النم�ساوية  القيم  على  احلفاظ 
النقاب يف الأماكن  ما ي�ساهد  ن��ادراً  اأن��ه  على الرغم من 
العامة. يذكر اأنه يف عام 2011، اأ�سبحت فرن�سا اأول دولة 
اأوروبية حتظر الربقع يف الأماكن العامة، تبعتها بلجيكا 
حظرت  حني  يف  �سوي�سرا،  يف  تي�سينو  ومنطقة  وبلغاريا 

هولندا احلجاب يف الأماكن العامة.

واحدة دراجة  منت  على  فروا  ل�صو�ض   6
نارية  دراج���ة  م��ن  على  ال��ف��رار  اإىل  ل�سو�ش   6 ا�سطر 
واح�����دة ب��ع��دم��ا ارت��ك��ب��وا ع��م��ل��ي��ة ���س��رق��ة يف م��ت��ج��ر لبيع 

املجوهرات بو�سط لندن .
الل�سو�ش،  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  العا�سمة  ���س��رط��ة  وذك����رت 
اإىل  و���س��ل��وا  وم��ط��رق��ة،  مبناجل  م�سلحا  ك��ان  وبع�سهم 
دراجات  ريجنت على من ثالث  �سارع  الواقع يف  املتجر 
نارية وحطموا خزائن وا�ستولوا على اأ�سياء عالية القيمة 
اأثناء  ال�سرقة  نارية يف موقع  دراج��ة  الل�سو�ش  وت��رك   .
ه��روب��ه��م، وت��ع��ر���س��ت دراج����ة ث��ان��ي��ة ك��ان��ت ت��ق��ل بع�سهم 

حلادث ت�سادم يف �سارع اأوك�سفورد املجاور. املمثلة اإليزابيث هين�شرتيدج لدى و�شوله� حل�شور العر�س الأول لفيلم )ثور: راجن�روك( يف هوليوود، ك�ليفورني�. )اأف ب(

دعابة تر�صل العري�ض 
اإىل امل�صت�صفى

اأ�سيب رجل �سيني بحروق عديدة 
اأثناء حفل زفافه بعد  يف ج�سده، 
اأثناء  اأ����س���دق���اوؤه  ن��ف��ذه��ا  دع���اب���ة 
حفل زفافه، حيث ربط اأ�سدقاوؤه 
جم��م��وع��ة م���ن امل��ف��رق��ع��ات على 

ج�سده واأ�سعلوها. 
على  ن�سر  فيديو  مقطع  ويظهر 
م���وق���ع ي���وت���ي���وب الإل�����ك�����رتوين، 
اإىل عمود  وهو مربوط  العري�ش 
املفرقعات  م��ن  و���س��ن��دوق  اإن�����ارة، 
يتم  اأن  ق��ب��ل  ع��ل��ى ظ��ه��ره،  مثبت 
اإ�سعال املفرقات وتنفجر يف جميع 

الجتاهات. 
الناجم  ال��دخ��ان  ان��ق�����س��اع  ول���دى 
اأدرك  امل���ف���رق���ع���ات،  ان��ف��ج��ار  ع���ن 
قد  ال���ع���ري�������ش  اأن  احل����ا�����س����رون 
�ساهدوا  ب��ع��دم��ا  ب��ج��روح  اأ���س��ي��ب 

الدماء تنزف من ظهره.
امل�س�ستفى  اإىل  العري�ش  نقل  وقد 
على الفور لتلقي العالج الالزم، 
اإ�سابات  تكن  مل  احل��ظ  وحل�سن 
الرجل خطرية، حيث متكن من 
ال���زف���اف يف وقت  ح�����س��ور ح��ف��ل 

لحق . 
ي��ذك��ر اأن دع��اب��ة امل��ف��رق��ع��ات، هي 
تقليد �سيني يخ�سع له العري�ش 
لالعتقاد  زف����اف����ه،  ح��ف��ل  اأث����ن����اء 
املمار�سة جتلب  ب��اأن هذه  ال�سائد 
�سحيفة  ب���ح�������س���ب  ل������ه،  احل������ظ 

مريور الربيطانية. 

لوحات جوخ تعود للحياة بفيلم ر�صوم متحركة
و�سحر  الت�سكيلي  ال��ف��ن  ب��ني  ج��دي��د  فيلم  جمع 
الر�سام  اخ��ت��ي��ار  ���س��ن��اع��ه  ق���رر  اأن  ب��ع��د  ال�سينما 
لعملهم  حم���ورا  ج���وخ  ف���ان  فين�سنت  ال��ه��ول��ن��دي 
املتحركة )يف حب فين�سنت(  الر�سوم  فجاء فيلم 
مل�����س��وار واأع����م����ال الفنان  ب���ان���ورام���ا  ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة 

الراحل.
اإخ�����راج ال��ربي��ط��اين ه��ي��و ويل�سمان  ال��ف��ي��ل��م م��ن 
حياة  ق�سة  ويحكي  كوبيال  دوروت���ا  والبولونية 
فان جوخ حتى وفاته من خالل مقابالت خيالية 

مع �سخ�سيات يف ر�سوماته.
وعر�ش مهرجان بريوت الدويل لل�سينما الفيلم 
التي متتد  ع�سرة  ال�سابعة  دورته  الأربعاء �سمن 
ت�سرين  اأكتوبر  من  ع�سر  الثاين  اإىل  الرابع  من 

الثاين.
ل ميكننا  ج��وخ  ف��ان  مقولة  الفيلم من  وينطلق 
كتبها يف  ال��ت��ي  ل��وح��ات��ن��ا  ب��وا���س��ط��ة  اإل  ال��ت��ع��ب��ري 

ر�سالته الأخرية قبل وفاته.
تبداأ اأحداث الفيلم بعد عام واحد من وفاة الر�سام 

 1890 يف  احل��دي��ث  ال��ف��ن  اأب���و  امللقب  الهولندي 
املتحركة بني احلقول والوديان  اللوحات  لتتاىل 
والطبيعة والأ�سخا�ش راوية ق�سة حياة فان جوخ 
وما كان يدور يف عقله الكبري وقلبه احلزين وما 

بينهما من قلق واكتئاب.
وي�سرد الفيلم تلك احلياة من خالل ابن �ساعي 
اآخر  باإي�سال  وال���ده  ال��ذي كلفه  اأرم��ان��د  ال��ربي��د 
ر�سالة كتبها فان جوخ لأخيه ثيو. ويتحول هذا 
اإىل حمقق يف كيفية وماهية  الويف فجاأة  ال�ساب 
بالنجوم(  م�سيئة  )ل��ي��ل��ة  ل��وح��ة  ���س��اح��ب  وف����اة 

الأكر �سهرة يف العامل.
وحبكة الفيلم الذي عر�ش يف بريوت يف عر�ش اأول 
بالعامل العربي تنطلق من ال�سك يف اأن اأحداً قتل 
النظر والتمعن  اإع��ادة  فان جوج فتاأخذنا برحلة 
مثل  و�سخ�سياته  العظيم  الفنان  هذا  لوحات  يف 
و�ساعي  م��ارج��ري��ت  واب��ن��ت��ه  جا�سيه  ب��ول  طبيبه 
جوخ  فان  خلدهم  الذين  رولن  جوزيف  الربيد 

يف بورتريهات تكاد تكون ناطقة.

كايلي جيرن تك�صف 
عن جن�ض مولودها

ن�سرت جنمة تلفزيون الواقع كايلي جيرن، �سورة لأحمر �سفاهها من عالمتها 
مواقع  اأح��د  على  اخلا�ش  ح�سابها  عرب  وال���وردي،  الأزرق  باللونني  اخلا�سة 
التوا�سل الجتماعي، واأرفقت ال�سورة بتعليق جاء فيه: اأي واحٍد اأختار؟ اإنني 
اأفكر باللون الأزرق . و هذا ما جعل املتابعني يتكهنون باأن هذه ال�سورة هي 

تلميح من قبلها على جن�ش املولود، الذي على ما يبدو �سيكون ذكًرا.
قمي�سا  ترتدي  وهي  اأخ��رى  �سورة  �سابقاً  ن�سرت  كايلي  اأّن  بالذكر،  واجلدير 
املميزة،  وب��اإط��اللت��ه��ا  النظر.  وج��ه��ات  �سحة  ي��وؤك��د  م��ا  ه��ذا  الأزرق.  باللون 

حاولت كايلي لفت جمهورها وت�سويقه حول جن�ش طفلها.


