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يوزع  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل 
م�ساعدات اإن�سانية عاجلة على اأهايل 
بح�سرموت املكال  مبديرية  القاقني 

•• املكال-وام:

الأحمر  الللهللال  هلليللئللة  وزعللللت 
م�ساعدات  امللل�لللس  الإملللللاراتلللللي 
الأ�سر  علللللى  متنوعة  ان�سانية 
والأرامللل يف  والأيتام  املحتاجة 
منطقة القاقني مبديرية املكا 
مبحافظة ح�سرموت وذلك يف 
لدولة  الإنلل�للسللاين  النهج  اإطلللار 
الإملللللارات الللعللربلليللة املللتللحللدة يف 
ظل الأو�ساع الإن�سانية ال�سعبة 
�لللسلللكلللان تلك  يللعلليلل�للسللهللا  الللللتللللي 
املللنللاطللق يف حلل�للسللرمللوت. وعرب 
الأهللايل عن �سعادتهم الغامرة 
الغذائية  املللل�لللسلللاعلللدات  بلللهلللذه 
الهال  هللليلللئلللة  مللللن  امللللقلللدملللة 
الأحللمللر الإملللاراتلللي والللتللي من 
التخفيف من معاناتهم  �ساأنها 
بعد  ال�سعبة  لظروفهم  نظرا 
مقومات  مللن  كثريا  فللقللدوا  اأن 
الو�سع  تللراجللع  نتيجة  احللليللاة 
م�سادر  وتللعللطللل  القللتلل�للسللادي 
لقمة  لهم  توؤمن  التي  الدخل 
الللعلليلل�للس وا�للسللفللني تللوزيللع هذه 
بالعيد  لهم  الغذائية  املعونات 
الفرحة على حميا  الذي ر�سم 

اجلميع.  )التفا�سيل �س8(
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عنا�سر من قوات �سوريا الدميوقراطية خال ا�ستباكات يف الرقة )رويرتز(

بتوجيهات رئي�س الدولة وحممد بن زايد

افتتاح »م�ست�سفى ال�سيخ خليفة بن زايد
اآل نهيان« يف �سي�سل بتكلفة 23 مليون درهم

•• ابوظبي -وام: 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زايلللد  بللن  خليفة 
و�ساحب  اهلل(  )حللفللظلله  اللللدوللللة 
اآل  زايللد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأبلللوظلللبلللي  عللهللد  نللهلليللان ويل 
امل�سلحة  للللللقللوات  الأعلللللللى  الللقللائللد 
الإن�سانية  امللل�للسللاعللدات  بللتللقللدمي   ،
والتنموية جلمهورية �سي�سل، ودعم 
ومبتابعة  فيها،  ال�سحي  الللقللطللاع 
من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء، 
رئي�س   ، اللللرئلللا�لللسلللة  �للللسللللوؤون  وزيلللللر 
نهيان  اآل  زايد  بن  موؤ�س�سة خليفة 
افتتحت   .. الإنلل�للسللانلليللة  لللاأعللمللال 
املوؤ�س�سة “ م�ست�سفى ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان،” الذي نفذته يف 
جمهورية �سي�سل بتكلفة بلغت 23 
مليون درهم ما يعادل 6 مايني و 

. اأمريكيا  دولرا   258
امل�ست�سفى  افتتاح  حفل  يف  و�سارك 
�للسللعللادة حمللمللد حللاجللي اخللللللوري ، 
بن  ملللوؤ�للسلل�للسللة خليفة  الللعللام  املللديللر 
اآل نهيان لاأعمال الإن�سانية  زايد 

حممد بن زايد خال تقدميه واجب العزاء لعائلة �سهيد الوطن حممد �سعيد را�سد احل�ساين  )وام(

قدم واجب العزاء يف �شهداء الوطن 

حممد بن زايد: نقف اإجالل ل�سهدائنا على ما 
�سطروه من ت�سحيات يف �ساحات العز والكرامة 

•• الفجرية وراأ�س اخليمة وعجمان-وام: 

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واجب العزاء يف �سهداء الوطن الأبرار.

�سعيد  ال�سهيد حممد  ام�س بزيارة جمال�س عزاء كل من  فقد قام �سموه 

باإمارة الفجرية وال�سهيد جا�سم �سالح  را�سد احل�ساين يف منطقة �سدنا 
را�سد الزعابي يف منطقة اجلزيرة احلمراء باإمارة راأ�س اخليمة وال�سهيد 
عجمان  باإمارة  الرقايب  منطقة  يف  البلو�سي  اأبوبكر  مللراد  حممد  �سمري 
الذين ا�ست�سهدوا �سمن قوات التحالف العربي يف عملية اإعادة الأمل التي 

تقودها اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة يف اليمن . )التفا�سيل �س2(

احلوثيون يحرقون م�شجدًا ويق�شفون بلدة جنوبي اليمن

خالفات بني الإنقالبيني..وبوادر ثورة �سعبية يف �سعدة 
•• عوا�صم-وكاالت:

بلدة  يف  لل�سنة  م�سجد  يف  الللنللار  حوثيون  م�سلحون  اأ�للسللرم 
اأ�سيب  فيما  الأحلللد،  اأملل�للس  اليمن  جنوبي  بللاأبللني  مكريا�س 

مدنيون جراء ق�سف بقذائف الهاون على بلدة احل�سن.
وقال �سكان : اإن م�سلحني حوثيني اأقدموا على حرق مكتب 
م�سجد �سرب يف مكريا�س واأ�سرموا النار يف كتب اإ�سامية 

.
بالهاون  مللدنلليللون يف ق�سف  اأ�للسلليللب  اأخلللللرى،  نللاحلليللة  وملللن 
اأ�سفل  يف  احل�سن  بلللللدة  �سكان  النقابيني  فيه  ا�ستهدف 

عقبة ثرة الرابطة بني مكريا�س ولودر.
وقال الزعيم القبلي عبد ال�سام العوذيل لل24: اإن ع�سرات 
القذائف اأطلقها احلوثيون من اأعلى عقبة ثرة على �سكان 
ولفت  املدنيني،  من  جرحى  �سقوط  عن  اأ�سفر  ما  احل�سن 

اإىل اأن القذائف طالت م�ساكن.
وتلل�للسللهللد جللبللهللة ثللللرة ملللواجلللهلللات عللنلليللفللة ومللتللقللطللعللة بني 

احلوثيني  قللادة  بللني  ن�سبت  التي  اخلللافللات  اإن  �سعدة،  يف 
يحكمونها  والللتللي  �سعدة،  اأهلللايل  على  �سيطرتهم  اأ�سعفت 
�سحيفة  عنه  نقلت  كما  قللوللله،  حللد  على  والللنللار  بللاحلللديللد 

الوطن ال�سعودية، ام�س الأحد. 
هذا وحذرت م�سادر اإعامية يف الداخل اليمني من خطورة 
خمططات ميلي�سيا النقاب احلوثية التي تقوم بتنفيذها 
القطاعات  مللن  واجلللنللود  الأطللفللال  عقائد  لتغيري  حللاللليللاً، 

كافة.
واأو�سحت امل�سادر اأن تلك امليلي�سيا �سرعت يف تنظيم دورات 
ثقافية دينية داخل الوحدات الع�سكرية والأمنية يف املناطق 
اأن�ساأتها  الللتللي  ال�سيفية  وامللللراكلللز  ل�سيطرتهم  اخلللا�للسللعللة 
لاأطفال  الطائفية  عقائدهم  تعليم  بهدف  الغر�س  لهذا، 

واجلنود.
اأن ميلي�سيا النقاب تقوم بتوزيع وتدري�س مازم  واأكدت 
الللديللن احلللوثللي و�للسللعللاراتلله وعقيدته  بللدر  الللهللالللك ح�سني 

الطائفية الفا�سدة القادمة من خارج اليمن.

النقابيني واملوالني للحكومة ال�سرعية. 
اىل ذلللللك،  اأكلللد اأحلللد قلللادة املللقللاومللة الللداخللللليللة يف �سعدة، 
اأ�سعفت  احلللوثلليللني  قلللادة  بللني  ن�سبت  الللتللي  اخللللافلللات  اأن 
“قرب حدوث  اإىل  اأهللايل �سعدة”، م�سرياً  �سيطرتهم على 
ثورة �سعبية داخلية يف عدد من مديريات املحافظة، نتيجة 
كابو�س  مللن  التخل�س  بلل�للسللرورة  املحليني  ال�سكان  اقللتللنللاع 

النقابيني و�سيطرتهم.
واأو�سح القائد اليمني، واأحد قادة املقاومة يف �سعدة، اأن ثورة 
�سعبية داخلية يجري ال�ستعداد لاإعان عنها يف مديريات 
اأوىل  �سحار وجمز وباقم و�سعدة القدمية وكتاف كخطوة 
البالغ عددها  اأن يتبع ذلك بقية املديريات ومراكزها  على 
املحليني ب�سرورة  ال�سكان  اقتناع  اإىل  ذلك  مرجعاً   ،”15
التخل�س من كابو�س الإنقابيني يف ظل الأو�ساع املعي�سية 
ال�سيئة التي جعلت اأكرث من %90 من ال�سكان حتت خط 

الفقر.
الداخلية  املللقللاومللة  قلللادة  اأحلللد  الللقللبلللللي، وهلللو  ال�سيخ  وقلللال 

مباحثات يف ريف حم�س لإعادة �شياغة اتفاق خف�س الت�شعيد

جلنة اأممية: الأدلة كافية لإدانة الأ�سد يف جرائم حرب

ال�سي.اآي.ايه تتوقع اإختبارات 
�ساروخية جديدة لكوريا ال�سمالية  

•• وا�صنطن-رويرتز:

اإنه  الأحللد  ام�س  بومبيو  مايك  الأمريكية  املركزية  املخابرات  قال مدير 
اأن  بعد  اآخللر  �ساروخيا  اختبارا  ال�سمالية  كللوريللا  اأجلللرت  اإذا  ينده�س  لللن 
وا�سنطن  بللني  الللتللوتللر  ت�ساعد  و�للسللط  يوليو متللوز  اخللتللبللاريللن يف  اأجلللرت 

وبيوجنياجن.
لكوريا  �سديدا  تللرامللب وجلله حتللذيللرا  دونللالللد  الأمللريللكللي  الرئي�س  وكلللان 
ال�سمالية قائا اإن اجلي�س الأمريكي جاهز ومتاأهب. واتهم م�سوؤولون يف 
كوريا ال�سمالية الرئي�س الأمريكي بدفع �سبه اجلزيرة الكورية اإىل �سفا 

حرب نووية.
وقال بومبيو ل�سبكة فوك�س نيوز الإخبارية ام�س: اأنا واثق اأن كيم جوجن 
اأون زعيم كوريا ال�سمالية �سيوا�سل حماولة تطوير برناجمه ال�ساروخي، 
لذلك لن يده�سني اأن يجري اختبارا اآخر. فقد اأجرى اختبارين يف يوليو 

متوز، لذا لن يده�سني اأن يجري اختبارا �ساروخيا اآخر«.

مقتل واإ�شابة 7 جنود اأمريكيني �شمال العراق

اأنباء عن قاعدة اأمريكية غرب املو�سل وبغداد تنفي

كّلف جلنة للنظر يف �شيغ تطبيقه:
الرئي�س التون�سي يطرح ملف امل�ساواة 
يف الإرث.. وتقدمي عري�سة لعزله! 

•• الفجر - تون�س - خا�س

اأعلن الرئي�س التون�سي الباجي قائد ال�سب�سي عن ت�سكيل جلنة للنظر 
يف ال�سيغ القانونية للنظر يف اإر�ساء امل�ساواة يف الإرث، ب�سكل ل يتعار�س 
مع الدين ومقا�سده ول مع الد�ستور مربزا ان تفعيل امل�ساواة يف الإرث 
�سيمثل لبنة لتفعيل م�ساواة كاملة بني اجلن�سني.. )التفا�سيل �س15(

م�����س��رع ع��ن��ا���س��ر ل��داع�����س 
اأفغان�ستان يف  اأمريكية  بغارة 

•• كابول-اأ ف ب:

قتل عنا�سر كبار يف تنظيم داع�س 
الإرهابي بينهم قيادي حملي يف 
القوات  نللفللذتللهللا  جلللويلللة  �للسللربللة 
المريكية يف افغان�ستان، بح�سب 

ما اأكد م�سوؤول اأمريكي اأم�س .
المريكية  اللللقلللوات  قللائللد  وقللللال 
جون  اجلللللللرال  افللغللانلل�للسللتللان  يف 
نفذت  غلللللللارة  اإن  نللليلللكلللولللل�لللسلللون 
قيادي  مقتل  اإىل  اأدت  اخلمي�س 
عرف   ، داعلل�للس  تنظيم  يف  حملي 
عنه با�سم عبد الرحمن. وا�ساف 
ان ثاثة عنا�سر كبار يف التنظيم 

الرهابي قتلوا يف الغارة.

•• بغداد-وكاالت:

اثنني من  الأحللد، مقتل  اأم�س  الأمريكي،  اجلي�س  اأعلن 
جنوده واإ�سابة خم�سة يف عملية قتالية ب�سمال العراق.

اأن  اإىل  الأولية ت�سري  التقارير  اإن  بيان  وقال اجلي�س يف 
احلادث لي�س نتيجة ا�ستباك مع العدو، واإنه بداأ التحقيق 

يف ماب�ساته.
اأكرب  اإن�ساء  بللداأ  الأمللريكللي  اأن اجلي�س  اأنباء عن  تللرددت 
احلدود  على  لللاإ�للسللراف  املو�سل  غللرب  ع�سكرية  قللاعللدة 
الثوري  الطريق على احلر�س  ال�سورية وقطع  العراقية 
الإيراين وامليلي�سيات التابعة لطهران التي توغلت خال 
الإيللراين يف  امل�سروع  لتنفيذ  املنطقة  املا�سية يف  الأ�سهر 

فتح طريق بري بني طهران ودم�سق عرب املو�سل.
وقالت �سحيفة “ال�سرق الأو�سط” اإن القاعدة الأمريكية 
تقع يف حمافظة نينوى قرب قرية كهريز التابعة لناحية 
زمار غرب نهر دجلة، ومن مهامها التن�سيق بني القوات 
وناحية  تلعفر  قلل�للسللاء  لتحرير  والللعللراقلليللة  الأمللريكلليللة 

املحلبية وال�سحراء الغربية للمو�سل.
مللن جللانللبللهللا، رحللبللت علل�للسللائللر عللربلليللة يف نلليللنللوى بوجود 

القوات الأمريكية يف املحافظة، معتربة اأنها �ست�سع حداً 
لانتهاكات التي يتعر�س لها اأبناء نينوى من امليلي�سيات 

املدعومة من اإيران.
بدوره، راأى نائب جلنة الأمن والدفاع يف جمل�س حمافظة 
الأمريكية  اخللللطلللوة  اأن  الللربيللفللكللاين،  هللا�للسللم  نلليللنللوى، 
وامليلي�سيات  الإيلللراين  #احلر�س_الثوري  يد  �ستقطع 
التابعة له، والتي توغلت منذ �سهور يف املناطق احلدودية 
بني العراق و�سوريا، خا�سة بعد الك�سف عن وجود مكثف 
فيها مليلي�سيات اإيرانية ي�سرف عليها قائد فيلق القد�س 

التابع للحر�س الثوري، قا�سم �سليماين.
نفت  الللعللراقللي،  للجي�س  امل�سرتكة  العمليات  قلليللادة  لكن 
غرب  تلعفر  ق�ساء  يف  اأمريكية  ع�سكرية  قللاعللدة  اإن�ساء 
لإطاق  ال�ستعدادات  ا�ستكمال  واأكللدت  املو�سل،  مدينة 

معركة حترير الق�ساء بعد اإمتام عملية تطويقه.
العميد  امل�سرتكة،  العمليات  قلليللادة  با�سم  الناطق  وقللال 
“احلياة”:  نقلتها �سحيفة  يحيى ر�سول، يف ت�سريحات 
ال�سعبي متّكنت من تطويق  “قوات اجلي�س واحل�سد  اإن 
لقتحامه  متللهلليللداً  اجلللهللات  جللملليللع  مللن  تلعفر  قلل�للسللاء 

وحتريره من �سيطرة داع�س«.

•• عوا�صم-وكاالت:

اجللتللمللعللت هلليللئللة اللللتلللفلللاو�لللس عن 
اأهايل ريف حم�س ال�سمايل لعقد 
الرو�س  امللل�للسللوؤولللني  ملللع  اجللتللمللاع 
الهدنة  بلللنلللود  حلللللول  للللللتللفللاو�للس 
الهيئة  اأ�لللسلللدرت  فيما  املللقللرتحللة، 
بثوابت  التزامها  فيه  جددت  بياناً 

الثورة ال�سورية.
القاهرة  اتللفللاق  الهيئة  واعللتللربت 
قللللدميللللاً، حللليلللث مت التللللفللللاق بني 
�للسلليللاغللة م�سروع  علللللى  الللطللرفللني 
كافة  اأدوار  اإلغاء  مع  اتفاق جديد 
الو�سطاء يف اخلارج اإل من ميلك 
تفوي�ساً ر�سمياً من الهيئة العامة 

املمثلة املنطقة املحررة.
وطرح الوفد املمثل للهيئة العامة 
املحررة  املناطق  فكرة دمج ملفات 
مع  واحللللللد،  ملللللف  يف  #�سوريا  بلللل 
ال�سرقية  الللغللوطللة  مبلللللف  اللللبلللدء 
اأبللدى الوفد الرو�سي  ودرعللا، وقد 

ا�ستعداده لذلك، وفق البيان.
من جانب اآخر، قالت ع�سو جلنة 
املتحدة  لللللللاأمم  تلللابلللعلللة  حتللقلليللق 

يف  بونتي  ديللل  كللارل  �سوريا  ب�ساأن 
اإن  الأحد  ام�س  ن�سرت  ت�سريحات 
لإدانة  كافية  اأدلللة  جمعت  اللجنة 
يف  الأ�للسللد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س 

جرائم حرب.
والأ�للللسللللبللللوع امللللا�لللسلللي اأعلللللللنلللت ديل 
بللللونللللتللللي، الللللتللللي اأقلللللاملللللت دعللللللاوى 
قللل�لللسلللائللليلللة يف جلللللرائلللللم حللللللرب يف 
ال�سابقة،  ويللوغللو�للسللافلليللا  روانللللدا 
ل�سعورها  من�سبها  �سترتك  اأنللهللا 
بخيبة الأمل من ا�ستمرار تقاع�س 

عمل  متابعة  عللن  الأمللللن  جمل�س 
اللجنة عن طريق ت�سكيل حمكمة 
خللا�للسللة للل�للسللوريللا ميللكللن اأن جتري 
عن  بللاتللهللامللات  تتعلق  حمللاكللمللات 
ارتللكللاب جللرائللم حلللرب. ومل تذكر 

متى �سترتك عملها.
مقابلة  يف  �لللللسلللللوؤال  علللللللى  وردت 
ت�سايتونغ  زونلللتلللاغ  �للسللحلليللفللة  ملللع 
ال�سوي�سرية عما اإذا كانت هناك اأدلة 
كافية لإدانة الأ�سد يف جرائم حرب 
 قائل: نعم، اأنا على ثقة من ذلك. 

á∏eÉ©dG …ójCÓd ΩGó≤à°SE’

0556683933 / 0563184308

 6

14.000

áYÉ°S 24 ôaƒàe :áÑ°SÉæe QÉ©°SCÉH

11

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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النيادي  �للسللعلليللد  اأحلللملللد  و�للسللعللادة   ،
جمهورية  يف  بللالأعللمللال  الللقللائللم   ،
اآدم،  بللللول  �للسلليلل�للسللل، وملللعلللايل جلللني 

وزير ال�سحة يف جمهورية �سي�سل، 
وجمع من امل�سوؤولني من جمهورية 

�سي�سل.        )التفا�سيل �س8(

اللجنة عند ال�سب�سي
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اأخبـار الإمـارات

قدم واجب العزاء يف �شهداء الوطن 

حممد بن زايد: نقف اإجالل ل�سهدائنا على ما �سطروه من ت�سحيات م�سرفة يف �ساحات العز والكرامة

�سورا  قللللدمللللوا  الللللذيللللن  الللللللللربرة 
والبذل  الت�سحية  مللن  عظيمة 
اأمامنا  مللاثلللللة  �للسللتللظللل  والللعللطللاء 
والعرب  اللللدرو�لللس  مللنللهللا  ن�ستلهم 

موا�ساته  و�للسللادق  تعازيه  خال�س 
اهلل  �سائا  ال�سهداء  وذوي  لأ�للسللر 
العلي القدير اأن يتغمدهم بوا�سع 
رحمته واأن ي�سكنهم ف�سيح جناته 

اللللوطلللن  رايلللللللة  تلللبلللقلللى  ان  لأجلللللللل 
�ساحب  وا�للسللاف   . خفاقة  عالية 
اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ حمللمللد بلللن زايد 
ب�سبابنا  نفخر  : عندما  نهيان  اآل 

تقودها اململكة العربية ال�سعودية 
ال�سقيقة يف اليمن .

ال�سيخ  اللل�للسللمللو  �للسللاحللب  واأعللللللرب 
نللهلليللان عن  اآل  بلللن زايلللللد  حمللمللد 

ولإخوانهم  جللملليللعللا  لللهللم  ونللقللف 
الذين �سبقوهم اجال واحرتاما 
�للسللطللروه مللن ت�سحيات  مللا  علللللى 
م�سرفة يف �ساحات العز والكرامة 

واأن يلهم ذويهم ال�سرب وال�سلوان. 
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اعللتللزاز وفخر  اآل نهيان  زايللد  بللن 
ب�سهدائها  و�سعبا  قيادة  الإملللارات 

اخليمة  وراأ����س  الفجرية   ••
وعجمان-وام: 

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
عهد  ويل  نلللهللليلللان  اآل  زايللللللد  بللللن 
الأعلى  اللللقلللائلللد  نلللائلللب  اأبلللوظلللبلللي 
يف  العزاء  واجللب  امل�سلحة  للقوات 

�سهداء الوطن الأبرار.
فلللقلللد قلللللام �لللسلللملللوه امللل�لللس بلللزيلللارة 
ال�سهيد  ملللن  كلللل  عللللزاء  جمللاللل�للس 
يف  احل�ساين  را�للسللد  �سعيد  حممد 
الفجرية  بلللاإملللارة  �للسللدنللا  منطقة 
را�سد  �للسللالللح  جللا�للسللم  واللل�للسللهلليللد 
اللللزعلللابلللي يف مللنللطللقللة اجللللزيلللرة 
راأ�لللللس اخليمة  بللللاإمللللارة  احللللملللراء 
واللل�للسللهلليللد �للسللمللري حملللملللد مللللراد 
منطقة  يف  اللللبلللللللو�لللسلللي  اأبللللوبللللكللللر 
الذين  عجمان  بللاإمللارة  الللرقللايللب 
التحالف  قوات  �سمن  ا�ست�سهدوا 
العربي يف عملية اإعادة الأمل التي 

ال�سدارة  يف  يللاأتللون  �سهداءنا  فللان 
لوطنهم  قلللللدملللللوه  ملللللا  للللعلللظللليلللم 
اأ�سالتهم  عللن  مللعللربيللن  واأهلللللهللم 
وقللليلللملللهلللم الللللتللللي تللللوارثللللوهللللا عن 
احلافلة  واأجللدادهللم  اآبائهم  �سرية 
لهذه  والنتماء  والللولء  بالعطاء 

الأر�س الطيبة.
العزاء اىل جانب  كما قدم واجب 
بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو   .. �سموه 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
والإن�سانية  اخلللرييللة  لللاأعللمللال 
اأحللمللد مبارك  ومللعللايل الللدكللتللور 
املزروعي - الأمني العام للمجل�س 
مبارك  حممد  و�سعادة  التنفيذي 
املللزروعللي وكلليللل ديلللوان ويل عهد 
الركن  الفريق  و�للسللعللادة  اأبللوظللبللي 
الفا�سي  الللبللواردي  اأحمد  جمعة 
الأعلى  الللقللائللد  نللائللب  ملل�للسللتلل�للسللار 

للقوات امل�سلحة .

عبداهلل بن زايد يبحث مع ولد ال�سيخ تطورات الأو�ساع يف اليمن
•• اأبوظبي-وام: 

بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
اخلارجية  وزيلللر  نهيان  اآل  زايلللد 
�سعادة  املل�للس  الللللدويل  والللتللعللاون 
اأحمد  اللل�للسلليللخ  ولللللد  اإ�للسللمللاعلليللل 
ملللبلللعلللوث الأملللللللني الللللعللللام لللللاأمم 

املتحدة اإىل اليمن.
الللذي عقد  جرى خال اللقاء - 
يف ديوان عام الللوزارة باأبوظبي - 
بحث تطورات الأو�ساع يف اليمن 
مبعوث  بها  يقوم  التي  واجلللهللود 
الأمني العام لاأمم املتحدة حلل 
الأزمة اليمنية اإ�سافة اإىل جهود 
لإي�سال  تلللبلللذل  اللللتلللي  الإغللللاثللللة 

امل�ساعدات الإن�سانية اإىل اليمن.
عبداهلل  اللل�للسلليللخ  �للسللمللو  رحللللب  و 
�سعادة  بزيارة  نهيان  اآل  زايللد  بن 
اأحمد  اللل�للسلليللخ  ولللللد  اإ�للسللمللاعلليللل 
ملللبلللعلللوث الأملللللللني الللللعللللام لللللاأمم 
اليمنية  اجلمهورية  اإىل  املتحدة 
موؤكدا دعم دولة الإمارات جلهود 

و�سون �سيادته ووحدته.
واأكلللللد �للسللمللو اللل�للسلليللخ علللبلللداهلل بن 
تاأمني  �لللسلللرورة  نللهلليللان  اآل  زايللللد 
اإىل  الإن�سانية  امل�ساعدات  و�سول 

ال�سعب اليمني ال�سقيق.
اإ�سماعيل  �سعادة  اأ�ساد  من جانبه 
الذي  بالدعم  اأحمد  ال�سيخ  ولللد 
لليمن  الإملللللللارات  دولللللة  تللقللدملله 

حل  اإىل  للتو�سل  املتحدة  الأمم 
على  وحر�سها  اليمن  يف  �سيا�سي 
تقدمي الدعم والعون لاأ�سقاء يف 
اليمن. و�سدد �سموه على املوقف 
جتاه  الإملللارات  لدولة  التاريخي 
والتزامها  و�للسللعللبلله  اللليللمللن  دعلللم 
الداعم لل�سرعية مبا يكفل عودة 
الأمن وال�ستقرار لليمن ال�سقيق 

املتوا�سلة  الإن�سانية  وامل�ساعدات 
اإىل  اإي�سالها  على  حتر�س  التي 

ال�سعب اليمني.
ح�سر اللقاء معايل فار�س حممد 
املزروعي م�ست�سار يف وزارة �سوؤون 
الللرئللا�للسللة و�للسللعللادة �للسللامل خليفة 
اللللغلللفلللللللي �لللسلللفلللري اللللللدوللللللة للللدى 

اليمن.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام: 

الأعلى  املجل�س  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قدم 
اأ�للسللرة �سهيد الوطن  الللعللزاء اإىل  اتلل�للسللال هللاتللفللي واجلللب  حللاكللم عللجللمللان يف 
واجبه  تاأديته  اأثللنللاء  ا�ست�سهد  الللذي  بكر  ابللو  مللراد  �سمري حممد  والللواجللب 
الوطني �سمن القوات امل�ساركة يف عملية “ اإعادة الأمل” يف اليمن مع قوات 
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية للوقوف اإىل جانب احلق 

والعدل واحلكومة ال�سرعية يف اليمن.
خال�س  عن  وا�سرته  ال�سهيد  لإخللوان  الهاتفية  املكاملة  خال  �سموه  واأعللرب 
تعازيه و�سادق موا�ساته ب�سهيد الواجب والوطن داعيا اهلل العلي القدير اأن 
يتغمده بوا�سع رحمته واأن ينزله منازل ال�سديقني وال�سهداء والأبرار واأن 
ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان. من جانبه قام �سمو ال�سيخ 
بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  يرافقه  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار 
حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�سياحية وعدد من ال�سيوخ وامل�سوؤولني 
اإىل ا�سرة  الللعللزاء  الللعللزاء حيث قللدم �سموه ومللرافللقللوه واجللب  بللزيللارة خيمة 
�سهيد الوطن والواجب �سمري حممد مراد ابو بكر. وعرب �سموه ومرافقوه 
خال الزيارة عن خال�س تعازيهم و�سادق موا�ساتهم لأ�سرة ال�سهيد داعني 
ال�سديقني  منازل  ينزله  واأن  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  القدير  العلي  اهلل 

وال�سهداء الأبرار واأن ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان.

•• راأ�س اخليمة-وام:

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 
الللعللزاء لأ�للسللرة �سهيد الوطن والللواجللب جا�سم  راأ�للس اخليمة واجللب  حاكم 
عملية  خال  الوطني  واجبه  تاأديته  اأثناء  ا�ست�سهد  الللذي  الزعابي  �سالح 
التحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية  قوات  الأمل” �سمن  “اإعادة 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  واأعللرب  اليمن  يف  ال�سرعية  مع  للوقوف  ال�سعودية 
ال�سهيد يف مدينة اجلزيرة  اليوم ملجل�س عزاء  راأ�س اخليمة خال زيارته 
احلمراء براأ�س اخليمة عن �سادق عزائه وموا�ساته اإىل اأ�سرة وذوي ال�سهيد 
�سائًا اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته واأن ينزله منازل ال�سهداء 

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.
كما رافق �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة يف تقدمي واجب العزاء ال�سيخ 

�سقر بن حممد بن �سقر القا�سمي.

•• عجمان- وام:

املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بللن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قللدم 
الوطن  �سهيد  لأ�سللللرة  الللعللزاء  واجللللللب  اللللخيمة  راأ�للس  حللللللاكم  الأعلللللى 
اأثلللللناء  ا�سللللت�سهد  الللللللذي  بكر  ابلللللو  ملللللراد  ملللللحمد  �سملللللري  والللللللواجب 
اإعادة   “ عملية  يف  امل�ساركة  القوات  �سمن  الللللوطني  واجلللللبه  تلللللاأديلللللته 
الأمل” يف اليمن مع قوات التحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية 

ال�سعودية.
ام�س  زيللارتلله �سباح  خللال  راأ�للس اخليمة  ال�سمو حاكم  واأعلللرب �ساحب 
جمل�س عزاء ال�سهيد البطل يف منطقة الرقايب 1 باإمارة عجمان عن 
�سادق عزائه وموا�ساته اإىل ا�سرة وذوي ال�سهيد �سائًا اهلل العلي القدير 
ان يتغمده بوا�سع رحمته واأن ينزله منازل ال�سهداء وي�سكنه ف�سيح جناته 

ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

حاكم عجمان يقدم واجب العزاء ب�سهيد الوطن �سمري حممد مراد اأبو بكر

ح��اك��م راأ�س ال�خيمة ي�قدم واج�ب ال�عزاء لأ�س��رة ال�س��هيد جا�س��م ال�زع�اب�ي

حاكم راأ�س اخليمة يقدم واجب العزاء لأ�سرة �سهيد الوطن �سمري حممد مراد اأبوبكر

هزاع بن طحنون : �سهداوؤنا الأبطال �سطروا بدمائهم اأروع الت�سحياتعمر بن زايد يقدم واجب العزاء لأ�سرة ال�سهيد البلو�سي
•• العني -وام:

قلللدم �للسللمللو اللل�للسلليللخ عللمللر بللن زايللللد اآل 
اأمناء  رئلليلل�للس جمللللل�للس  نلللائلللب  نللهلليللان 
نهيان  اآل  �سلطان  بللن  زايلللد  موؤ�س�سة 
لللللاأعللللمللللال اخلللللرييللللة والإنللل�لللسلللانللليلللة 
اأ�سرة  اإىل  الللعللزاء  واجلللب  املل�للس  م�ساء 
اأحد  البلو�سي  خليفة  اأحمد  ال�سهيد 
الذي  البوا�سل  امل�سلحة  القوات  اأبناء 
الأمل  اإعللللادة  عملية  خللال  ا�ست�سهد 
الذي  العربي  التحالف  قللوات  �سمن 
ال�سعودية  الللعللربلليللة  املللملللللكللة  تلللقلللوده 
اليمن.  يف  اللل�للسللرعلليللة  ملللع  للللللللوقلللوف 
واأعلللرب �سموه خللال زيللارتلله جمل�س 
الللطللويللة مبدينة  قللي منطقة  الللعللزاء 
تللعللازيلله و�سادق  الللعللني علللن خللاللل�للس 
موا�ساته لأ�سرة وذوي ال�سهيد ..�سائًا 
بوا�سع  يتغمده  اأن  القدير  العلي  اهلل 
رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم 

اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

•• العني-وام: 

اآل  هللزاع بن طحنون  ال�سيخ  قللدم 
ديللوان ممثل احلاكم  نهيان وكيل 
مبنطقة العني ظهر ام�س واجب 
اأحمد  ال�سهيد  اأ�للسللرة  اإىل  الللعللزاء 
خليفة البلو�سي اأحد اأبناء القوات 
ا�ست�سهد  الللذي  البوا�سل  امل�سلحة 
خللال عملية اإعلللادة الأمللل �سمن 
قلللللوات الللتللحللالللف اللللعلللربلللي اللللذي 
ال�سعودية  العربية  اململكة  تقوده 
اليمن.  يف  ال�سرعية  مع  للوقوف 
وقللللال اللل�للسلليللخ هللللزاع بللن طحنون 
نللهلليللان خلللال زيللارتلله جمل�س  ال 
الطوية  ملللنلللطلللقلللة  قلللللي  اللللللعلللللزاء 
الوطن  اأبللطللال  ان  العني  مبدينة 
الذين ا�ست�سهدوا فى �ساحة احلق 
�للسللنللعللوا تلللاريلللخلللا ملللن امللللجلللد لنا 

ولاجيال القادمة.
واكد ان �سهداءنا البطال �سطروا 

الت�سحيات  اأروع  بللبللطللولتللهللم 
التي  الللطللاهللرة  دمللاوؤهللم  و�ستظل 
�ساهدا  ال�سقيق  اليمن  ار�س  روت 
عن  دفاعا  �سبابنا  ت�سحيات  على 

احللللق ونلل�للسللرة املللظلللللوم. واأعللللرب 
الللل�لللسللليلللخ هلللللللزاع بللللن طلللحلللنلللون ال 
نهيان عن خال�س تعازيه و�سادق 
ال�سهيد  وذوي  لأ�للسللرة  مللوا�للسللاتلله 

اأن  الللقللديللر  الللعلللللي  ..�لللسلللائلللًا اهلل 
وي�سكنه  رحمته  بللوا�للسللع  يتغمده 
ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه 

ال�سرب وال�سلوان.
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حامد بن زايد يقدم واجب 
العزاء لأ�سرة ال�سهيد البلو�سي

•• العني-وام:

قدم �سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي �سباح ام�س 
امل�سلحة  القوات  اأبناء  اأحللد  البلو�سي  خليفة  اأحمد  ال�سهيد  اأ�سرة  اإىل  العزاء  واجللب 
العربي  التحالف  “اإعادة الأمل” �سمن قوات  ا�ست�سهد خال عملية  الذي  البوا�سل 

الذي تقوده اململكة العربية ال�سعودية للوقوف مع ال�سرعية يف اليمن.
عن  العني  مبدينة  الطوية  منطقة  قي  العزاء  جمل�س  زيارته  خللال  �سموه  واأعللرب 
خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته لأ�سرة وذوي ال�سهيد .. �سائًا اهلل العلي القدير اأن 

يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

را�سد ال�سرقي يعزي اأ�سرة 
ال�سنحاين بالفجرية

•• الفجرية - وام:

قدم ال�سيخ الدكتور را�سد بن حمد بن حممد ال�سرقي رئي�س هيئة الفجرية 
للثقافة والإعام واجب العزاء يف وفاة املغفور له حممد عبد اهلل بن علي 

ال�سنحاين.
واعللرب خال زيارته جمل�س العزاء يف منطقة الغرفة بدبا الفجرية عن 
القدير  العلي  �سائا اهلل   .. الفقيد  تعازيه و�سادق موا�ساته لأ�سرة وذوي 
وذويه  اأهله  يلهم  واأن  جناته  ف�سيح  ي�سكنه  واأن  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن 

ال�سرب وال�سلوان.

•• عجمان -وام:

قدم معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
ومعايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�سوؤون الدفاع ام�س واجب 
العزاء اإىل اأ�سرة ال�سهيد �سمري حممد مراد البلو�سي الذي ا�ست�سهد خال 
اململكة  تقوده  الذي  العربي  التحالف  قوات  عملية “اإعادة الأمل” �سمن 

العربية ال�سعودية للوقوف مع ال�سرعية يف اليمن.
وكبار  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  م�سوؤويل  مللن  عللدد  الللعللزاء  قللدم  كما 

�سباط وم�سوؤويل وزارة الدفاع.
احمد  ومللعللايل حممد  نهيان  اآل  مللبللارك  بللن  نهيان  ال�سيخ  معايل  واأعلللرب 
البواردي خال زيارتهما خيمة العزاء مبنطقة “الرقايب 1” يف عجمان 
�سائلني   .. ال�سهيد  تعازيهما و�سادق موا�ساتهما لأ�سرة وذوي  عن خال�س 
اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم 

اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

•• الفجرية -وام: 

الفجرية  نللادي  رئي�س  ال�سرقي  بن حممد  بن حمد  مكتوم  ال�سيخ  قدم 
الذي  احل�ساين  �سعيد  حممد  الللوطللن  �سهيد  اأ�للسللرة  اإىل  الللعللزاء  واجللب 
اإعادة الأمل �سمن قوات التحالف العربي الذي  ا�ست�سهد خال عملية 

تقوده اململكة العربية ال�سعودية للوقوف مع ال�سرعية يف اليمن.
 واأعرب ال�سيخ مكتوم بن حمد بن حممد ال�سرقي خال زيارته جمل�س 
العزاء يف منطقة �سدنا يف الفجرية عن خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته 
واأن  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  القدير  العلي  اهلل  داعيا  ال�سهيد  لأ�سرة 
جناته  ف�سيح  ي�سكنه  واأن  والأبلللرار  وال�سهداء  ال�سديقني  منازل  ينزله 

ويلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان.
 ح�سر العزاء كبار امل�سوؤولني واأعيان ووجهاء القبائل وجمع غفري من 

املعزين .

حممد البواردي يقدم واجب 
العزاء لأ�سرة ال�سهيد البلو�سي

•• العني-وام: 

يرافقه  الدفاع  ل�سوؤون  دولة  وزير  البواردي  اأحمد  بن  قدم معايل حممد 
عدد من كبار �سباط وم�سوؤويل الوزارة �سباح ام�س واجب العزاء اإىل اأ�سرة 
الذي  البوا�سل  امل�سلحة  القوات  اأبناء  اأحد  البلو�سي  خليفة  اأحمد  ال�سهيد 
ا�ست�سهد خال عملية “اإعادة الأمل” �سمن قوات التحالف العربي الذي 

تقوده اململكة العربية ال�سعودية للوقوف مع ال�سرعية يف اليمن.
“الطوية” يف العني  واأعرب معاليه خال زيارته جمل�س العزاء مبنطقة 
اهلل  ..�سائًا  ال�سهيد  وذوي  لأ�للسللرة  موا�ساته  و�للسللادق  تعازيه  خال�س  عن 
العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله 

وذويه ال�سرب وال�سلوان.

مكتوم ال�سرقي يقدم واجب العزاء لأ�سرة ال�سهيد حممد احل�ساين 

نهيان بن مبارك وحممد البواردي يعزيان اأ�سرة ال�سهيد �سمري البلو�سي

وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع يقدم العزاء لأ�سر �سهداء الواجب 
•• اأبوظبي-وام:

البواردي الفا�سي وزير دولة ل�سوؤون الدفاع  اأحمد  قدم معايل حممد بن 
يرافقه وفد من كبار �سباط وزارة الدفاع واجب العزاء واملوا�ساة لأ�سر �سهداء 

الوطن وذويهم الذين ا�ست�سهدوا اأثناء تاأدية واجبهم الوطني �سمن قواتنا 
تقوده  الللذي  العربي  المل” للتحالف  “اإعادة  عملية  يف  امل�ساركة  امل�سلحة 
اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة للوقوف اإىل جانب احلكومة ال�سرعية يف 
اليمن. فقد زار معاليه يف العني جمل�س عزاء ال�سهيد اأحمد خليفة البلو�سي 

مبنطقة “الطوية” وجمل�س عزاء ال�سهيد حممد �سعيد احل�ساين مبنطقة 
مبنطقة  الزعابي  �سالح  جا�سم  ال�سهيد  عزاء  وجمل�س  “�سدنا” الفجرية 
�سمري  ال�سهيد  عزاء  جمل�س  زار  كما   .. اخليمة  احلمراء” راأ�س  “اجلزيرة 

حممد مراد اأبوبكر مبنطقة “الرقايب” عجمان.

و�سادق  تعازيه  خال�س  عللن  الللعللزاء  ملجال�س  زيللارتلله  خللال  معاليه  واأعلللرب 
موا�ساته لأ�سر ال�سهداء الأبطال داعيا اهلل العلي القدير اأن يتغمدهم بوا�سع 
رحمته واأن ينزلهم منازل ال�سديقني وال�سهداء والأبرار واأن ي�سكنهم ف�سيح 

جناته واأن يلهم ذويهم ال�سرب وال�سلوان.

وفد من الداخلية يقدم واجب 
العزاء لأ�سرة ال�سهيد البلو�سي 

•• العني-وام:

قدم الفريق �سيف عبد اهلل ال�سعفار وكيل وزارة الداخلية  يرافقه عدد من 
كبار �سباط وم�سوؤويل الوزارة �سباح ام�س واجب العزاء اإىل اأ�سرة ال�سهيد 
ا�ست�سهد  الذي  البوا�سل  امل�سلحة  القوات  اأبناء  اأحد  البلو�سي  اأحمد خليفة 
خال عملية اإعادة الأمل �سمن قوات التحالف العربي الذي تقوده اململكة 

العربية ال�سعودية للوقوف مع ال�سرعية يف اليمن.
واأعللرب �سعادته  خال زيارته جمل�س العزاء قي منطقة الطوية مبدينة 
..�سائا  ال�سهيد  وذوي  لأ�سرة  و�سادق موا�ساته  تعازيه  العني عن خال�س 
اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم 

اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.



االثنني   14   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12096  
Monday  14   August   2017  -  Issue No   12096

05

اأخبـار الإمـارات
12 طالبا وطالبة من مدر�سة مريجيب 

الفهود اجتازوا “التوجيهي”
•• مريجيب الفهود -وام: 

اجللتللاز 12 طللالللبللا وطللالللبللة مللن الللطلللللبللة اللل�للسللوريللني الللاجللئللني يف املخيم 
الثانوية  الدرا�سة  �سهادة  امتحان  الفهود  مريجيب  يف  الأردين  الإمللاراتللي 
بني  يتوزعون  ذكللور  منهم  خم�سة  ال�سيفية  للللللدورة  “التوجيهي”  العامة 
الفرعني العلمي والأدبي. وعرب مدير املخيم �سعادة مبارك حممد اخلييلي 
عن ارتياحه ور�ساه للنتائج التي اأحرزها الطلبة الناجحون. اجلدير بالذكر 
تاأ�س�ست يف  التي  الثانوية  املدر�سة  الإمتحان يف  الطاب خا�سوا  هللوؤلء  اأن 

املخيم غداة افتتاحه عام 2013 وتتبع ملديرية تربية الزرقاء الثانية.

حاكم ام القيوين يقدم واجب العزاء 
بوفاة موزة بنت را�سد حممد بن دملوك

•• دبي -وام:

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعا ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين �سباح ام�س 
مبنطقة املزهر يف دبي واجب العزاء يف وفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل موزة بنت را�سد حممد بن 
دملوك والدة كل من ال�سيد حمدان وعبدالعزيز بن خليفه احلبتور . و قدم اىل جانب �سموه العزاء 
ال�سيخ ماجد بن �سعود بن را�سد املعا رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة �سعود بن را�سد املعا لاأعمال 

اخلريية والإن�سانية و�سعادة نا�سر �سعيد التاي مدير الديوان المريي باأم القيوين .
اأن  القدير  العلي  املللوىل  �سائًا  وموا�ساته،  عزائه  �سادق  عن  الفقيدة  وذوي  لأجنللال  �سموه  واأعللرب 

يتغّمدها بوا�سع رحمته ومغفرته ويلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان.

نهيان بن مبارك: �سعب الإمارات .. الكل يف واحد واجلميع اأع�ساء يف فريق ناجح
•• ابوظبي-وام:

وجلللله ملللعلللايل اللل�للسلليللخ نللهلليللان بن 
الثقافة  وزيلللر  نللهلليللان  اآل  مللبللارك 
وتلللنلللمللليلللة امللللعلللرفلللة حتللليلللة اعلللللزاز 
وتقدير اىل �سهداء الوطن البرار 

وفيما يلي ن�س كلمة معاليه: 
يف بداية كلمتي ، اأوّد اأن اأَْتُلَو قوَل 
ِر  )َوَب�سِّ  : وتعاىل  �سبحانه  املللوىل 
اَبْتُهْم  اأَ�سَ اإَِذا  الَِّذيَن   ، اِبِريَن  ال�سَّ
َلْيِه  اإِ للللا  نَّ َواإِ  ِ هلِلَّ لللا  اإِنَّ َقللاُلللوا  يَبٌة  ُم�سِ
لََواٌت  َعلَْيِهْم �سَ وَلللِئللَك  اأُ  ، َراِجللُعللوَن 
للِهللْم َوَرْحلللَملللٌة َواأُوَللللِئلللَك ُهُم  ِملللْن َربِّ
 . العظيم  اهلل  �للسللدق  امْلُلللْهلللَتلللُدوَن( 
يف اإطللللار هلللذا الللوحللي اللللقلللراآين ، 
اأقلللول : لقد فقدت  اأن  َعلللَلليَّ  َيللِعللزُّ 
الإمللللللللللارات اللللغلللالللليلللة اأربللللعللللة من 
امل�ساركني   ، الللبللوا�للسللل  جللنللودهللا 
العربي  الللتللحللالللف  قللللوات  �للسللمللن 
يف عملية اإعللادة الأمللل ، حيث مت 
ا�للسللتللهللداف طللائللرتللهللم املللروحلليللة ، 
، التي تخ�سع  يف حمافظة �سبوه 
منطقة  وهي   ، القاعدة  ل�سيطرة 
خللللللارجللللللة عللللللن �لللسللليلللطلللرة قللللللوات 
الطائرة  واأ�للسلليللبللت   ، الللتللحللالللف 
 ، حتطمها  اإىل  اأدى  ممللا   ، بعطل 
الأبرار  �سهداوؤنا  �سحيتها  وراح 
 ، الوطني  يلللوؤدون واجبهم  ، وهللم 
لتحقيق ال�سام والأمان ، وتثبيت 
ال�سرعية ، وبناء م�ستقبل واعد ، 
حيث   ، ال�سقيق  اللليللمللن  ربلللوع  يف 
فداًء   ، الطاهرة  اأرواحهم  قدموا 
للحق ، واأداًء للواجب ، يف ميادين 
العزة وال�سرف – ل منلك اإل اأن 

الذي ا�ست�سهد فيه عدد من اأبناء 
الإمارات البوا�سل .

اإىل العلللتلللزاز  يلللدعلللو  ملللمللا  واإنلللللله 
�سمو  انلللخلللراط  اأن   ، والفلللتلللخلللار 
ال�سيخ زايد بن حمدان ، يف خدمة 
 ، الرائع  النحو  هللذا  على  الوطن 
وما ميثله ذلك من منوذج وقدوة 
، يف الللعللمللل الللوطللنللي املللخللللل�للس ، 
اأبناء  من  العديد  فيه  �ساركه  قد 
�سمو   : ومنهم   ، احلاكمة  الأ�للسللر 
ال�سيوخ : ذياب بن حممد بن زايد 
اآل نهيان ، ومن�سور بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم ، وذياب بن خليفة 
، وحممد  نللهلليللان  اآل  بللن حللمللدان 
اآل نهيان  بللن طللحللنللون  بللن حللمللد 
، وحمللمللد بللن �للسللرور بللن حممد 
نهيان  بللن  و�سخبوط   ، نهيان  اآل 
، واأحمد بن  اآل نهيان  بن مبارك 

�سعود بن �سقر القا�سمي .
وُيظهر ذلك بكل و�سوح ، اأن جميع 
اأبناء وبنات الإمارات ، ومنهم اأبناء 
وبنات الأ�سر احلاكمة يف الدولة ، 
وحدٍة  يف   ، دائللمللاً  يج�سدون  اإمنلللا 
الثابتة  املللبللادئ   ، رائللعللني  وتللاآلللٍف 
 : فينا  اأ�س�سها  التي   ، والرا�سخة 
املوؤ�س�س  القائد  الوالد  له  املغفور 
، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
ن�ساأنا  – لللقللد  ثللللراه  اهلل  طلليللب   ،
 ، الللقلليللاديللة  مدر�سته  يف   ، جميعاً 
التي تعلمنا فيها مبادئ الوطنية ، 
والنتماء والولء لأهداف الدولة 
– ن�ساأنا ونحن نراه يف  وغاياتها 
مللقللدمللة وطللللليللعللة املللدافللعللني عن 
الوطن ، ي�سحي بكل غاٍل وثمني 

نحن اأبناء اآل نهيان ، ومعنا �سعب 
الإمارات كله ، اإمنا نعتز ونفتخر 
باأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ، يج�سد بفكره 
واإجنازاته ، ما متثله هذه املدر�سة 
اللللللرائلللللدة ، مللللن وفللللللاء ، وبللللنللللاء ، 
وتعمري ، وعمل م�ستمر ، من اأجل 
اأبناء وبنات الوطن  �سعادة وتقدم 
املرموقة  املكانة  على  واحلر�س   ،
لاإمارات ، بني دول العامل اأجمع 
. اإنني اأقول اليوم : وباعتزاٍز كبري 
، اإّن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الللقللدوة والنموذج  بللن زايلللد ، هللو 
الثقة   ، يلللوم  كللل  يف  مللنلله  نتعلم   ،
 – بالوطن  والعللتللزاز   ، بالنف�س 
اتخاذ  يف   ، احلكمة   ، منه  نتعلم 
اأن  اأهللملليللة   ، منه  نتعلم   ، الللقللرار 
تللكللون الإمللللارات دائللمللاً ، جمتمعاً 
يلللحلللر�لللس علللللللى بلللنلللاء الإنلللل�للللسللللان ، 
لوطنه  واملخل�س   ، بللربلله  املللوؤمللن 
املاأمول  بلللدوره  يللقللوم   ، جمتمع   ،
 ، العربية  الأملللة  كلمة  جمع  يف   ،
بني   ، املرموقة  مكانتها  وحتقيق 

الأمم وال�سعوب يف العامل .
اإىل ذلللك كله ، يف  اأ�للسللري  اإذ  اإنللنللي 
جملللال حللديللثللي عللن هلللذا احلدث 
اجللل ، الذي نتمثل فيه ، معاين 
والنتماء  والللللوفللللاء  الللتلل�للسللحلليللة 
للللللللوطلللن ، فلللهلللو لأنللللنللللي اأعلللتلللرب 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �ساحب 
زايد ، جت�سيداً لكافة هذه املعاين 
– اأعتربه قائداً عظيماً ، َيُبّث روح 
، لللدى جميع  احلما�سة والإقلللدام 
اأبناء وبنات الوطن – اإننا ونحن 

نقول : ِ)اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(. 
اإننا ونحن نعتز بت�سحيات هوؤلء 
اأغلى  ، وهلللم  اللل�للسللهللداء الأبلللطلللال 
الللرجللال ، واأعلللّز الللرجللال ، واأنبل 
الرجال، فاإمنا ندعو اهلل �سبحانه 
جناته  ف�سيح  ي�سكنهم  اأن  وتعاىل 
، واأن يرحمهم برحمته الوا�سعة، 
اإىل  واملوا�ساة  بالعزاء  اأتقدم  كما 
ذويهم واأقربائهم ، بل واإىل �سعب 
– اأدعوه  كللّللله  العظيم  الإملللللارات 
�سهداء  يلللرحلللَم  اأن   ، وعللللا  جلللل 
�سبحانه  نللدعللوه  كما   ، الإملللللارات 
امل�سابني  علللللى  للللّن  مَيُ اأن  وتللعللاىل 
بال�سفاء   ، الأليم  احلللادث  يف هذا 
الللعللاجللل ، والللتللعللايف ممللا هللم فيه 
 ، اللل�للسللقلليللق  لللللليللمللن  يللحللقللق  واأن   ،

الن�سر القريب باإذن اهلل .
اأن   ، الللكللثللريون  يعلمه  ملما ل  اإنلله 
جمموعة اجلنود التي كانت على 
ظهر هذه الطائرة ، حني هبطت 
 ، ، وارتطمت بالأر�س  ا�سطرارياً 
نخبة  متثل  املجموعة  هذه  كانت 
اأبناء الإمللارات جميعاً،  رائعة من 
ومنهم اأبناء من اأ�سرة اآل نهيان ، 
واأ�سيب يف احلادث ، �سمو ال�سيخ 
زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان 
، الذي ندعو له ولرفاقه امل�سابني 
بال�سفاء العاجل والتام ، باإذن اهلل 
اأن كًا من  اإىل  . وجتدر الإ�سارة 
بن  بن حممد  ذيللاب  ال�سيخ  �سمو 
زايد اآل نهيان ، وال�سيخ اأحمد بن 
اُ�سيبا  قد  كانا   ، القا�سمي  �سعود 
اأي�ساً يف العام املا�سي ، يف الهجوٍم 
 ، الإمللللارات  مع�سكر  على  الغا�سم 

واحللد ، يف الللعللزم والإ�للسللرار على 
الللنلل�للسللر ، وتللقللدمي كللل مللا منلك 
من ت�سحيات ، يف �سبيل اأن تكون 
الإمارات دائماً ، وهي دولة اخلري 

والتعمري والبناء وال�ستقرار .
وبنات  اأبللنللاء  مللن  واحللللداً  ب�سفتي 
، باأن  اأعللتللز واأفللتللخللر   ، الإمللللللارات 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان ، ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأعلللللللى  الللقللائللد  نللائللب   ،
يوؤكد  اإمنللا   ، اهلل  اأعلللزه   ، امل�سلحة 
لدينا جميعاً ، ال�سعي الدائم ، يف 
ودعم   ، احلللق  كلمة  اإعلللاء  �سبيل 
للوطن  الن�سر  ، وحتقيق  املحتاج 
والأمة – اإن احلادث الأليم ، لن 
واإ�سراراً  عزمية  اإل  وطننا  يزيد 
اإمياناً  اإل   ، جميعاً  يزيدنا  ولللن   ،
بقد�سية العمل الوطني ، والدفاع 
علللن الللقلليللم واملللللبللللادئ الللنللبلليلللللة ، 
اأبناء  جللملليللع  ملل�للسللاركللة  وحتللقلليللق 
الوطن ، يف خدمته والدفاع عنه ، 
ل فرق يف ذلك بني اأي فرد فيهم 
: الكل يف واحد ، واجلميع اأع�ساء 

يف فريق ناجح .
�ساحب  بللاأن   ، واأفتخر  اأعتز  اإنني 
اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ حمللمللد بلللن زايد 
املنهج  نللفلل�للس  يلل�للسللري علللللى  اإمنللللا   ،
من  تعلمناه  الللللذي   ، والأ�لللسلللللللوب 
باإذن  له  املغفور   ، الدولة  موؤ�س�س 
اهلل تعاىل ، الوالد ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان ، عليه رحمة اهلل 
ور�سوانه ، وهو القائد التاريخي 
، الذي اأ�س�س مدر�سة متميزة ، يف 
اإننا   – والر�سيد  ال�سالح  احلكم 

كافة  يللقللود   ، رفللعللتلله  �للسللبلليللل  ، يف 
م�سرية  جنللاح  �سبيل  يف   ، معاركه 
ن�ساأنا   – اللللعلللزيلللز  اللللوطلللن  هللللذا 
وهو يوجهنا جميعاً ، اإىل اأن حب 
الوطن واجٌب والتزام ، واأن العمل 
املخل�س يف �سبيل تقدمه ورفعته ، 

هو جناُح ومناء .
احلاكمة  الأ�سر  اأبناء  م�ساركة  اإن 
يف الدولة ، يف عملية اإعادة الأمل 
يف اللليللمللن ، واإ�لللسلللابلللة واحللللد من 
هللذا احلادث  ، يف  الأبلللرار  اأبنائها 
الأللليللم ، اإمنللا هو يف الللواقللع دليل 
الإمللللارات  اأبللنللاء  اأن  ، على  جللديللد 
الأ�سر  اأبناء  واأن   ، واحللد  كلهم يف 
نداء  يلبون   ، الدولة  يف  احلاكمة 
وخدمة  والللتلل�للسللحلليللة  الللل�لللسلللرف 
الوطن، بعزٍم و�سابة ، �ساأنهم يف 
الإملللارات جميعاً  اأبناء  �ساأن  ذلللك 
– اأبناء الأ�سر احلاكمة يف الدولة 
، بذلك ، اإمنللا يللوؤكللدون اأن البيت 
وبنات  اأبناء  جميع  واأن   ، متوحد 
الوطن ، بدون ا�ستثناء ، يت�سفون 
بلل�للسللفللات اللل�للسللجللاعللة ، واللللوعلللي 
واحلر�س   ، الوطنية  بامل�سوؤولية 
الوطني  العمل  يف  الإ�للسللهللام  على 
وعمل  والللتلل�للسللحلليللة   ، املللخللللل�للس 

اخلري ، با ح�ساب .
اأبناء  مللن  واحللللداً  وب�سفتي  اإنللنللي 
 ، اآل نللهلليللان ، اأوؤكلللللد اأنللنللا جللملليللعللاً 
ومعنا كللل اأبللنللاء وبللنللات الإملللارات 
دفللاعللاً عن  ُنللعللطللي حياتنا  اإمنلللا   ،
تقدمه  �سبيل  يف  و�سعياً   ، الوطن 
اأبناء  مللع جميع  – نحن  ومنللائلله 
وبنات الإملللارات ، على قلب رجٍل 

الأبرار  �سهداِئنا  بت�سحيات  نعتز 
 ، الللوقللت نف�سه  نللعللتللّز يف  فللاإمنللا   ،
القيادة  نلل�للسللهللده مللن حللكللمللة  مبللا 
، ومبللللا راأيللللنللللاه ، ملللن الرتلللبلللاط 
بلللني �ساحب   ، والللكللبللري  اللللقلللويِّ 
زايد،  بللن  حمللمللد  ال�سيخ  ال�سمو 
و�للسللعللب الإملللللارات ، بللل وملللا نراه 
من م�ساعر وطنية قوية ، يف كافة 
نراه  فيما  تتمثل   ، الللوطللن  ربللوع 
التفاف  ، من  ونلم�سه من حولنا 
اأبناء وبنات الإمارات ، بقوٍة وعزم 
، بل وبفخٍر واعتزاز ، حول �سعار 

: » كلنا حممد بن زايد » .
اإن هذا احلدث اجللل ، مبا ميثله 
يوؤكد  اإمنلللللا   ، كلللثلللرية  ملللعلللاٍن  ملللن 
لللديللنللا مللن جللديللد ، نللحللن الذين 
يعي�سون على هذه الأر�س الطيبة 
قواتنا  ملللع  اللللقلللوي  ارتلللبلللاطلللنلللا   ،
به  ن�سعر  ومللا   ، البا�سلة  امل�سلحة 
جتاهها من اعتزاز وافتخار ، وما 
جت�سد  ت�سحيات  مللن  لها  نللقللدره 
املخل�س  والنتماء   ، الوطن  حب 
كافة،  اأبللنللائلله  جللهللود  وتعبئة   ، للله 
يف �سبيل حتقيق العزة والكرامة ، 
للوطن والأمة ، بل وما ن�سعر به 
كذلك ، من اعتزاٍز وفخر ، جتاه 
ال�سمو  : �ساحب  احلكيم  قائدها 
نهيان  اآل  زايللد  بن  ال�سيخ حممد 

، اأعزه اهلل .
وحفظ   ، الإمللللللللللارات  اهلل  حلللملللى 
قللادتللهللا املللخللللل�للسللني ، و�لللسلللان لها 
اأبناَءها ، وجعل رايتها : مرفوعًة 
الفْوَز  لها  وحقق   ، ودائللمللاً  عالياً 

والنت�سار : اللهّم اآمني .

قائد عام املنطقة الأمنية بالفجرية يعزي اأ�سرة ال�سهيد احل�ساين
•• الفجرية -الفجر:

قدم �سعادة اللواء حممد احمد بن غامن الكعبي قائد عام املنطقة الأمنية 
يف  احل�ساين  �سعيد  حممد  الوطن  �سهيد  لأ�سرة  العزاء  واجللب  بالفجرية 
منطقة �سدنا ، وعرب قائد املنطقة الأمنية عن بالغ حزنه وموا�ساته لأ�سرة 
القدير  العلي  �سائا  الوطني،  واجبه  اأداء  اأثناء  روحه  قدم  الذي  ال�سهيد 
اأهله وذويه  ال�سهيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم  اأن يتغمد 
ال�سرب وال�سلوان ، كما قدم واجب العزاء لأ�سرة املغفور له باإذن اهلل تعاىل 
حممد عبداهلل بن علي الظنحاين مبنطقة دبا الفجرية رافق القائد كا 
من �سعادة العميد علي عبيد الطنيجي مدير اإدارة الدفاع املدين بالفجرية 
ال�سرطية   العمليات  عام  مدير  نائب  احللو  حممد  �سعيد  العميد  و�سعادة 
و�سوؤون  الإقللامللة  عللام  مدير  نائب  ال�سغريي  علي  اأحللمللد  دكللتللور  والعميد 

الأجانب بالفجرية وعدد من مدراء الإدارات و�سباط املنطقة الأمنية.

اأ�سهر   7 يف  اخليمة«  راأ�س  وانقاذ  »ا�سعاف  ينفذها  انقاذ  مهمة   187
   ونللا�للسللد اللللرائلللد طللللارق حممد 
الإ�سعاف  ق�سم  رئي�س  ال�سرهان 
اخليمة  راأ�للللس  ب�سرطة  والإنلللقلللاذ 
ترك  بظاهرة  الللتللهللاون  عللدم  اإىل 
و�سع  املركبة يف  بداخل  الأطفال 
حلني  الإيلللللقلللللاف  اأو  الللتلل�للسللغلليللل 
لحتياجاته  الأمللللر  ويل  قلل�للسللاء 
وقوع  اأو  باختناقهم  يت�سبب  مما 
حوادث اأخرى نتيجة لهو الأطفال 
داخل املركبة مما ي�ستدعي رجال 
اللل�للسللرطللة الللتللدخللل �للسللريللعللاً ، كما 
بنّي خطورة ارتياد الرب مبركبات 
غري موؤهلة لطبيعة تلك املناطق 
مركباتهم  تعليق  اإىل  يللوؤدي  مما 
بالرمال الكثيفة ، وعدم املجازفة 
يف  الأطفال  ترك  يف  والامبالة 

الكاملة  الأوللليللة  ال�سعافات  لهم 
للم�ست�سفى  ايلل�للسللالللهللم  حلللللني 
عن  فلل�للسللُا   ، الللعللاج  ل�ستكمال 
املتمثلة  الإ�لللسلللعلللاف  فللللرق  ملللهلللام 
امل�سابني  واإنلللللقلللللاذ  اإ�للللسللللعللللاف  يف 
�سمن  امللللللللروريلللللللة  بلللللللاحللللللللوادث 
وقطع   ، الخللتلل�للسللا�للس  مللنللطللقللة 
والآليات  املللركللبللات  اأجللللزاء  وفلللك 
الهيدروليكية  باملعدات  الثقيلة 
يف جميع احلوادث ، وتتوىل مهام 
والآليات  املعدات  وانت�سال  �سحب 
اخلفيفة والثقيلة ، وم�ساعدة يد 
انح�سارها  بعد  الأ�سخا�س  اأحللد 
حالة  مللللع  واللللتلللعلللاملللل   ، اآلللللللة  يف 
غللرق واحلللدة وغللريهللا مللن املهام 

العتيادية .

•• راأ�س اخليمة – الفجر

نللللفللللذت فللللللرق قللل�لللسلللم الإ�للللسللللعللللاف 
والبحرية  الللللربيللللة  والإنللللللقللللللاذ 
للعمليات  العامة  التابعة لاإدارة 
املركزية بالقيادة العامة ل�سرطة 
اأ�سهر   7 الللل  راأ�لللس اخليمة خللال 
، نحو  2017م  املا�سية من عام 

. واإ�سعاف  اإنقاذ  مهمة   187
مهمة   153 يف  امللللهلللام  ومتللثلللللت 
نفذتها دوريات الإنقاذ البحرية ، 
امل�ساندة والدعم  الفرق  و قدمت 
دراجة  و  زورق   12 لللل  الللازمللني 
بحرية تعر�سوا للعطل يف البحر 
، ومتللكللنللت اللللفلللرق ملللن انلللقلللاذ 4 
اأ�سخا�س تعر�سوا للغرق ووفرت 

امل�سابح اأو الأحوا�س اأو البحر مما 
والوفاة  للخطر  حياتهم  يعر�س 
والتاأكد   ، اخلطرية  الإ�سابات  اأو 
حالته  مللن  للبحر  اللللنلللزول  قللبللل 
امل�سموح  وامللللنلللاطلللق  وا�لللسلللتلللقلللراره 
 4 انقاذ  مت  حيث   ، لل�سباحة  بها 
الآ�سيوية  اجلن�سية  مللن  اأطللفللال 
باإحدى  كانوا قد توجهوا للبحر 
املناطق بهدف ممار�ستهم لهواية 
اأعمارهم  وتللراوحللت   ، ال�سباحة 
5-8 اأعوام مب�ساعدة الأهايل يف 

املنطقة .
ونوه اإىل خماطر التجمهر اأثناء 
وقللوع حللوادث ال�سري ومللا ي�سببه 
هلللللذا الللل�لللسلللللللوك اللللاملللبلللايل من 
و�سول  حلللركللة  حقيقية  عللرقلللللة 

ملللركلللبلللات ال�لللسلللعلللاف مملللا يللللوؤدي 
النقاذ  فلللرق  و�للسللول  تللاأخللر  اإىل 
تتفاقم  قللد  وبالتايل  للم�سابني 
باأن  واأ�لللسلللار   ، ال�سحية  حللالللتللهللم 
اعلللتلللربه جمل�س  اللل�للسلللللوك  هللللذا 
املرور الحتادي خمالفة �سريحة 
التعديات  اإطللار  اإدراجها يف  ومت 
املرورية  الائحة  على  اجلديدة 
وغرامتها 1000 درهم لكل من 
ال�سري  حركة  عرقلة  يف  يت�سبب 

اأثناء احلوادث  .
وطالب اجلميع ب�سرورة التعاون 
ملللع اأفللللللراد اللل�للسللرطللة ملللن خال 
بالتوجيهات  اللللتلللام  اللللتلللزاملللهلللم 
والتعليمات ال�سادرة من اجلهات 
ت�ساهم يف احلفاظ  والتي  املعنية 
الآخرين  واأرواح  اأرواحللهللم  على 
الإ�سعاف  فلللللرق  بللللللاأن  ملللللوؤكلللللداً   ،
املعنية  اجلهات  وجميع  والإنللقللاذ 
لتوفري  الازمة  املهارات  متتلك 
ال�ساعة  ملللدار  الللدعللم على  كللافللة 
واأنهم   ، املللنللا�للسللبللات  خمتلف  ويف 
علللللللى جلللهلللوزيلللة وا�لللسلللتلللعلللداد تام 
كافة  يف  واملللل�لللسلللاركلللة  لللانللتللقللال 
 ، لتاأمينها  والفعاليات  احللللالت 
ت�سيري  يومياً  يتم  بللاأنلله  م�سيفاً 
دوريللللللتللللللني لللللاإنللللقللللاذ اللللبلللحلللري 
ارتياداً  الأكللرث  ال�سواطئ  ملراقبة 
ملللللن جلللللانلللللب الأ�للللللسللللللر وتللللقللللدمي 
اللللتلللوعللليلللة واملللل�لللسلللانلللدة اللللازملللة 
ال�سباحية  اللللفلللرتتلللني  خلللللال 
لكل  �ساعات   4 مبعدل  وامل�سائية 
الأ�سبوع  نهاية  يف  وتتزايد  فللرتة 
ملللا ت�سهده من  والللعللطللات نللظللراً 

اقبال اأكرب من العائات .

 

امل�شت�شفيات 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�شارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     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�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         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�شارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  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 بازا  6669240

عجمان
�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�سام اجلديدة       7543887

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5768  عمايل جزئي
�لللللس.ذ.م.م  جمللهللول حمل  الللبللنللاء  ملللقللاولت  املللدعللي عليه / 1-طلليللف ال�سباح  اىل 
القامة مبا ان املدعي / حممد ار�ساد حممد ا�سرف خان  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)9180 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB174435637AE:ال�سكوى رقللم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهللم(   2000(
�للس مبكتب   08.30 ال�ساعة  املللللوافللللق:2017/8/20  الحللد  يللوم  لها جل�سة  وحلللددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري املدة.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2677  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- عني املها للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأقلللام   قد  ح�سني  فللاروق  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8914( 
او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )851(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1957  تنفيذ عمايل 

حمل  جمللهللول  �للللس.ذ.م.م  تيكنولوجي  فيفين�سى  �للسللده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد اهلل و�سايا قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4000( 
او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )900(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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موؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سكان تنظم “خمترب الإبداع”
•• دبي-وام:

نظمت موؤ�س�سة حممد بن را�سد لاإ�سكان ممثلة يف فريق اجلهة 
جل�سة  مقرها  مقر  يف  الهمم  لأ�سحاب  ال�سديقة  احلكومية 
عدد  مب�ساركة  الإبداع”  “خمترب  عللنللوان  حتللت  ذهني  ع�سف 
كبري من املوظفني من خمتلف الإدارات والقطاعات والطاب 
املتدربني ال�سيفيني وذلك للخروج باأفكار نوعية لتح�سني عدد 
من اخلدمات التي تخدم فئة اأ�سحاب الهمم وحتويل املرافق 
اأول  مدير  اأهلي  عبدالرحمن  عمر  واأكللد  احتياجاتهم.  لتلبي 
بالإنابة وقائد فريق  الإداريللة  وال�سوؤون  الب�سرية  املللوارد  اإدارة 
اأهمية  باملوؤ�س�سة  الهمم  لأ�سحاب  ال�سديقة  احلكومية  اجلهة 

عقد مثل هذه اجلل�سات التي من �ساأنها اأن ت�ساهم يف اإ�سراك 
اجلميع بالأفكار واملبادرات وتتيح الفر�سة لتبادل الآراء وو�سع 
خريطة طريق لتنفيذ ا�سرتاتيجيات طموحة مبنية على فهم 

عميق لبيئة العمل التي يتعاون فيها امل�ساركون.
واملتعلق  للموؤ�س�سة  الأول  الإبلللللداع  خمللتللرب  بلللاأن  اأهلللللي  واأفللللاد 
باأ�سحاب الهمم جاء لتعزيز مبداأ امل�ساركة والعمل �سمن فريق 
الللراأي وطرح  اإبللداء  عمل واحللد يحر�س كل �سخ�س فيه على 
تقدمها  التي  باخلدمات  ترقى  اأن  �ساأنها  من  ومبادرات  اأفكار 
املوؤ�س�سة لهذه الفئة وللجهات التي تتعامل معها وكذلك ي�سعر 

املوظفون العاملون فيها بال�سعادة .
الإبداعية  املقرتحات  لو�سع  جللاء  الإبلللداع  خمترب  بللاأن  منوها 

بللاملللوؤ�للسلل�للسللة وتلللقلللدمي اخلللللدمللللات الازمة  املللللرافللللق  لللتللطللويللر 
للمتعاملني خا�سة املتعلقة بفئة اأ�سحاب الهمم.

واأو�للللسللللح اأن حملل�للسلللللة هللللذا املللخللتللرب متللثلللللت جمللمللوعللة من 
53 اقرتاحاً تهدف اإىل رفع م�ستوى  القرتاحات بلغ عددها 
الهمم  اأ�سحاب  من  واملتعاملني  للموظفني  وال�سعادة  الر�سا 
و�سيتم و�سعها على �سكل خريطة تبني كيفية تنفيذها والإطار 

الزمني ومراحل التنفيذ وامل�سوؤوليات وتوفري املوارد.
الأدوات  من  اأ�سبحت  الذهني  الع�سف  جل�سات  اأن  اإىل  واأ�سار 
املهمة لإ�سراك املوظفني واجلهات املعنية لتطوير ا�سرتاتيجيات 
العمل وكذلك اخلدمات التي تتطّلبها كل بيئة عمل مبا ميكن 

من حتقيق اأف�سل النتائج املرجوة.

اأطلقته »الرتبية« و�شارك به 100 طالب وطالبة

برنامج »�سفراء امل�ستقبل« خطوة جوهرية لتحقيق روؤية الدولة وخططها الريادية

•• دبي - الفجر 

ب�سرية  كللللوادر  لللتللاأهلليللل  �سعيها  يف 
امللللللجلللللالت  خمللللتلللللللللف  يف  رائللللللللللللدة 
واملعارف،  املهارات  اأجود  واإك�سابها 
يللجللوب �للسللفللراء امللل�للسللتللقللبللل �سمن 
اأطلقتها  الللتللي  �للسللفللراوؤنللا  ملللبلللادرة 
موؤخرا  والتعليم  الللرتبلليللة  وزارة 
علللللددا ملللن الللعللوا�للسللم الأوروبلللليللللة 
ريللللللللادة  جمللللللللللالت  يف  املللللللتللللللفللللللردة 
بهدف  العملي،  والبحث  الأعللمللال 
املمار�سات  اأفلل�للسللل  علللللى  الطللللاع 
باتت  الللتللي  العملية  والتطبيقات 
ملتطلبات  جللوهللريللا  اأ�للسللا�للسللا  ت�سكل 
ت�سهم  حقيقية  و�سمانة  امل�ستقبل 

على  واطلللللعللوا  اجلامعية  املللرحلللللة 
اختيار  واآللللليللللات  مملليللزاتللهللا  اأهلللللم 
و�سكل  الأكللادميلليللة  التخ�س�سات 
الللطللالللب يف تلك  ومللاهلليللة حللليلللاة 
اللللللفلللللرتة، كلللملللا قللللللدم اللللربنلللاملللج  
الفيزياء  لعلوم  خمتلفا  مفهوما 
تعرف  اإذ  والللريللا�للسلليللات  والكيماء 
طلبتنا من خال تطبيقات عملية 
على دورها  يف �سبط اإيقاع الكون 

واحلفاظ على توازنه.
�سمن  طلبتنا  وفللد  جللولللة  �سملت 
برنامج �سفراء امل�ستقبل يف جامعة 
املتحدة  الللللوليللللات  يف  كللللولللللورادو 
مراكز  على  الطلللاع  المريكية  
رائدة  عللامللليللة  وخملللتلللربات  بحثية 

معارف  ميتلك  ملللن  فقط  اأبللوابللهللا 
ومهارات عالية امل�ستوى.

وزارة  اأوفللللللدت  اللل�للسلليللاق  هللللذا  ويف 
برنامج  �سمن  والتعليم  الرتبية 
جمموعتني  امللل�للسللتللقللبللل  �لللسلللفلللراء 
جامعة  اإىل  اإحللداهللا  الطلبة  مللن 
املتحدة  بللللالللللوليللللات  كللللللولللللللورادو 
املعهد  اإىل   والأخللللرى  المريكية 
زيورخ  يف  للتكنولوجيا  الحتلللادي 
اللل�للسللويلل�للسللريللة بللغلليللة امللل�للسللاهللمللة يف 
وتوجهاتها  الللدولللة  روؤيلللة  حتقيق 
امل�ستقبلية لاأعوام املقبلة، وعملت 
الوزارة على انتقاء تلك الوجهتني 
يف  و�سبقهما  ريللادتللهللمللا  على  بللنللاء 
امل�ستقبل  ا�لللسلللتللل�لللسلللراف  جمللللللالت 

يف احلفاظ على ريادة وتقدمها.
والتعليم  الللرتبلليللة  وزارة  تللهللدف 
من برنامج �سفراء امل�ستقبل الذي 
وطالبة  طللالللب   100 بلله  �للسللارك 
على  الللطلللللبللة  مللللللدارك  فللتللح  اإىل 
التوجهات العاملية امل�ستقبلية وعلى 
اأهم التخ�س�سات الكادميية التي 
من �سانها رفد املجتمع مبقومات 
وياأتي  تللطللوره  وم�سوغات  ريللادتلله 
القيادة  لللللروؤيللللة  ا�للسللتللجللابللة  ذلللللك 
امل�ستقبل  بللاأن  ترى  التي  الر�سيدة 
قللد بلللداأ ول بللد مللن رفللد الأجيال 
على  قللادريللن  يجعلهم  مبا  املقبلة 
العاملية  ال�سواق  فيه ويف  املناف�سة 
تفتح  والللللتللللي  للللللللحلللدود  اللللعلللابلللرة 

وعملهما على تطوير اآليات علمية 
امل�ستقبل  مامح  ر�سم  �ساأنها  من 
التخ�س�سات  ملللن  واحللتلليللاجللاتلله 

الأكادميية.
والتعليم  الرتبية  وزارة  وحققت 
امل�ستقبل«  »�سفراء  الربنامج  من 
م�ستهدفات تربوية وعلمية كبرية 
طبيعة  علللللى  الللطلللللبللة  تلللعلللرف  اإذ 
وخطواتها  اجللللاملللعللليلللة  احللللليللللاة 
وكلل�للسللرت بللذلللك قللالللبللا تللقللللليللدا يف 
جمللالت الإر�للسللاد الأكللادميللي التي 
حما�سرات  علللللللى  تلللرتلللكلللز  كلللانلللت 
واإر�سادات �سفهية؛ اإذ عا�س الطلبة 
مللللن خلللللال اللللربنلللاملللج مللللا يربو 
اأجللواء فعلية حتاكي  على �سهر يف 

تخ�س�س  على  طلبتنا  تعرف  كما 
الطاقة  وهند�سة  الأعللمللال  ريلللادة 
ملمحا  ي�سكل  بات  الللذي  املتجددة 
امل�ستقبل  ملللاملللح  ملللن  اأ�للسللا�للسلليللا 
تخ�س�سات  على  كللذلللك  وتللعللرفللوا 
الطب و�سبل اللتحاق باجلامعة، 
للمركز  زيللارتللهللم  اىل  بللالإ�للسللافللة 
الأوروبي لأبحاث الطاقة النووية 
لاطاع   ، �سوي�سرا  يف  والف�ساء 

الف�ساء منها خمترب  يف جمللالت 
الف�ساء  وفيزياء  اجلللوي  الغاف 
بحثيا  �لللسلللريلللكلللا  يلللعلللتلللرب  والللللللللذي 
بللن را�للسللد للف�ساء  ملللركللز حمللمللد 
ل�ستك�ساف  الإمللللارات  ملل�للسللروع  يف 
تعرف  اإذ  الأملللللل  ملل�للسللبللار  امللللريلللخ« 
تنفيذ  ملللللراحلللللل  علللللللى  اللللطلللللللبلللة 
بها  مللر  التي  واخلللطللوات  امل�سروع 

حتى مت الإعان عنه .

عن قرب على علم الفيزياء وعلوم 
ا�ستمعوا من اخلرباء  الفلك، كما 
علللللى اللللتلللوجلللهلللات امللل�للسللتللقللبللللليللة يف 
م�سادر  مللللن  اللللكلللهلللربلللاء  تلللولللليلللد 
الللطللاقللة الللنللظلليللفللة واللللتلللي حتقق 
كما  البيئية،  ال�للسللتللدامللة  عن�سر 
زاروا املعهد الحتادي للتكنولوجيا 
وتللعللرفللوا علة خمللتللربات ومعامل 

الفيزياء والكيمياء به

وخمتربات يف �شوي�شرا وكولورادو ملعاهد  زيارات  على  • ا�شتمل 
واأدخل الطلبة بتجارب فعلية التقليدي  الإر�شاد  قالب  الربنامج  • ك�شر 
الفيزياء والكيمياء والريا�شيات لعلوم  خمتلفا  مفهوما  الربنامج  • قدم 

ال�شعادة قيمة اإن�شانية نر�شخها اأ�شلوب حياة لكل اأفراد املجتمع

حماكم دبي تنظم دورة » ال�سعادة والإيجابية يف العمل« ملوظفي ومراجعي م�ست�سفى لطيفة 

غرفة راأ�س اخليمة وم�ست�سفى �سقر ينظمان حملة للتربع بالدم

الطب الوقائي يف عجمان يوا�سل تطعيم احلجاج

حما�سرة  دبلللللي  حملللاكلللم  نللظللمللت 
يف  والإيللجللابلليللة  ال�سعادة   « بعنوان 
الللعللمللل«  قللدمللهللا الأ�لللسلللتلللاذ اأحمد 
�سعبة  رئي�س  بام�سلَم   عبدالكرمي 
ادارة اجلل�سات الأ�سرية يف حماكم 
دبي » ملوظفي ومراجعي م�ست�سفى 
لطيفة، لأن ال�سعادة والر�سا �سيء 
ومهمتنا  اإنللل�لللسلللان،  كلللل  يف  داخلللللللي 
احلر�س على توفري البيئة املثالية 
اأداء  ملللن  لتمكينهم  للللللمللوظللفللني 
الفر�س  وخلللللق  ب�سعادة،  مهامهم 
لأنف�سهم  ال�سعادة  ليحققوا  لهم 

توحد  حللقلليللقلليللة  وروح  حلللكلللوملللي 
كللمللا تدفع  الإملللللللللللارات«،  جمللتللمللع 
والتقدم  الللتللملليللز  اإىل  اللل�للسللخلل�للس 
مو�سحاً  الللللعللللطللللاء،  وا�للللسللللتللللمللللرار 
للح�سور خطوات حتقيق ال�سعادة 
، وكيفية مواجهة التحديات �سواء 
العمل،  بلليللئللة  يف  اأو  اللل�للسللخلل�للسلليللة 
امل�ست�سفى  اإدارة  وجللهللت  وبللدورهللا 
لت�سخريها  دبللللي  ملللحللاكللم  اللل�للسللكللر 
اأجل  مللن  امل�سرتكة  اجلللهللود  كللافللة 
خللدمللة كللل مللن يللقللطللن علللللى هذه 

الأر�س الطيبة.

والحتللللللاديللللللة، ولأجلللللللل هلللللذا كان 
ا�ستحداث الإمارات لوزارة ال�سعادة 
التي ُتعنى مبواءمة خطط الدولة 
وبراجمها و�سيا�ساتها كافة لتحقيق 
�سعادة املجتمع، حتى ت�سري ثقافة 
كما  الإملللارات،  يف  للحياة  ومنهجاً 
الإيجابية  اإىل  بللاملل�للسللًلللم  اأو�لللسلللح 
واأفكار �ساحب  روؤى  امل�ستمدة من 
اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ حمللمللد بللن را�سد 
الدولة  رئلليلل�للس  نللائللب  مللكللتللوم  اآل 
الللللللللللوزراء حاكم  رئللليللل�لللس جمللللل�للس 
تاأ�س�ست  »دولتنا  اهلل«،  »رعلللاه  دبللي 

يتطلب  ذللللللك  وكلللللل  ولأ�للللسللللرهللللم، 
يف  �سي�سهم  ملللا  اجللللهلللود،  تلل�للسللافللر 
واأهدافهم  الدائرة  اأهداف  حتقيق 
يف الوقت نف�سه، كما اأنه �سيحفزهم 
على ال�ستمرار يف تطوير قدراتهم 

واإمكاناتهم.
حلللليللللث اأ�لللللللسلللللللار بلللامللل�لللسلللللللم خللللال 
اأن القيادة الر�سيدة  املحا�سرة اإىل 
اأولويتها  اإ�سعاد املواطنني يف  ت�سع 
برامج  ذلك يف  الرئي�سة، وترتجم 
وا�سحة و�سيا�سات حمددة تلتزمها 
املللوؤ�للسلل�للسللات والللهلليللئللات املحلية  كللل 

اللل�للسللعللادة مللنللذ عللهللد املغفور  علللللى 
لللله اللل�للسلليللخ زايلللللد بلللن �للسلللللطللان اآل 
نهيان.. ونحن ما�سون على النهج 
بالعلم  وت�سليحه  الإن�سان  بناء  يف 
واملعرفة، وتطوير مداركه و�سقل 
مهاراته، وتوفري البيئة التي متده 
مبقومات النجاح وتبني �سخ�سيته 
الإيلللجلللابللليلللة وحتلللقلللق للللله اللللرفلللاه 
مواكبة  من  ميكنه  مبا  وال�سعادة، 
تلللللغلللللرّيات احلللللا�للللسللللر، وملللواجلللهلللة 

حتديات امل�ستقبل«.
والتزام  حلليللاة  اأ�لللسلللللللوب  اإنلللهلللا  كللمللا 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�لللسلللملللن ملللللللبلللللللادرات علللللللام اخلللللري 
غرفة  نظمت  الللعللطللاء  ومليونية 
بالدم  للتربع  راأ�للس اخليمة حملة 
م�ست�سفى  ملللع  بللالللتللعللاون  وذللللللك 
اخلللليلللملللة يف مقر  بلللللراأ�لللللس  �للسللقللر 

الغرفة الرئي�سي.
واأفلللللللللاد الللللدكللللتللللور اأحللللمللللد را�لللسلللد 
املللديللر العام  اللل�للسللملليلللللي، ملل�للسللاعللد 
لللللقللللطللللاع اخلللللللدمللللللات اللللتلللجلللاريلللة 
العام  وامل�سرف  الأعمال،  وتطوير 
على فريق عام اخلري بغرفة راأ�س 
�سمن  تاأتي  احلملة  بللاأن  اخليمة، 
ملللبلللادرات الللغللرفللة يف علللام اخلري 
ومليونية العطاء، وتهدف اإىل دعم 
التربع  ومنها  الوطنية  الأن�سطة 
بالدم طواعية ودون مقابل، ومن 
منطلق توعية املجتمع على نطاق 
وا�سع باأهمية التربع بالدم، كما اأن 
ت�ساهم  اإن�سانية  فوائد  له  التربع 
املر�سية  احلللللالت  حللاجللة  �للسللد  يف 
والقلب  اللللنلللزيلللف  حلللللللالت  ملللثلللل 

التقليل من �سغط  اإىل  بالإ�سافة 
من  وغريها  والكول�سرتول  الللدم 
اأن  كما  الكثرية  ال�سحية  املنافع 
 3 اإنقاذ  كي�س الدم الواحد ميكنه 

اأ�سخا�س بحاجة ما�سة للدم.
و�سهدت احلملة جتاوباً من داخل 
وخارج الغرفة، وذلك من منطلق 
اللللواجلللب الللوطللنللي يف تللوفللري هذا 

العن�سر احليوي حلماية الإن�سان 
واحلفاظ على �سحته وخا�سة يف 
التي  والعمليات  احللللوادث  حللالت 

ت�ستوجب نقل دم بكميات كبرية.
بالدم  الللتللربع  اأن  بللالللذكللر  جللديللر 
الفوائد  مللن  الللعللديللد  يف  يلل�للسللاهللم 
العظام  نللخللاع  كتن�سيط  ال�سحية 
دملللويلللة جديدة،  خللايللا  لللتللكللويللن 

واللللدورة  القلب  ع�سلة  وتن�سيط 
الللللدمللللويللللة وبللللالللللتللللايل يللقلللللل من 
الإ�سابة باأمرا�س القلب واجللطة 
لللللدى امللللتلللربعلللني، والللتللقللللليللل من 
�سغط الدم والكول�سرتول، واأي�سا 
هو عاج حلالة ارتفاع ن�سبة الدم 
لللللدى املللدخللنللني مللللا يلل�للسللحللبلله من 

�سداع ودوار.

تتمثل  والتي  املتربع  املتعددة على 
والدورة  القلب  ع�سلة  تن�سيط  يف 
تقلي�س  الدموية، مما يعمل على 
خللطللر الإ�للسللابللة بللاأمللرا�للس القلب 
واجللللللللللللطلللللة لللللللللدى املللللتللللربعللللني، 

اإىل  تلللهلللدف  احلللملللللة  اأن  اخللليللمللة 
وتر�سيخه  العطاء  معنى  تو�سيح 
ب�سحة  تللهللتللم  كللمللا  املللجللتللمللع،  يف 
بللالللدم، ممللا ي�ساهم يف  املللتللربعللني 
ال�سحية،  الللتللوعلليللة  ثللقللافللة  نلل�للسللر 

املفتوح وغريها  .
الللهلليللا�للس، م�ساعد  اإميللللان  واأكلللللدت 
اخلدمات  لللقللطللاع  اللللعلللام  امللللديلللر 
التنفيذي  والللرئلليلل�للس  امللل�للسللانللدة، 
راأ�س  بغرفة  والإيجابية  لل�سعادة 

التكاتف والتكامل  وتعزيز مفهوم 
امل�سوؤولية  روح  وتعميق  املجتمعي 

الجتماعية والقيم الإن�سانية.
 واأكللللللللد الأطلللللبلللللاء املللل�لللسلللاركلللني يف 
ال�سحية  الللفللوائللد  علللللى  احلللملللللة 

•• عجمان � الفجر 

تقوم اإدارة الطب الوقائي مبنطقة 
عجمان الطبية بتطعيم الراغبني 
لهذا  احللللللللج  فلللريللل�لللسلللة  اداء  يف 
عللجللمللان للطب  اللللعلللام يف جمللمللع 
ال�سوكية  احلللمللى  �للسللد   ، الللوقللائللي 
وهما  امللللو�لللسلللمللليلللة  والنللللفلللللللللونللللزا 
واملقيمني.  للمواطنني  اإلللزاملليللان 
تطعيم  وفعالية  �ساحية  وت�سل 
احلمى ال�سوكية ملدة ثاث �سنوات 

�سحتهم ، ووقايتهم من الأمرا�س 
ل�سيما يف ظل تواجد اأعداد هائلة 
من الب�سر ياأتون من جميع اأنحاء 
الللعللامل ، لللذلللك لبللد مللن الوقاية 
الأمللرا�للس حتى يتمكن احلاج  من 
العظيمة  ال�سعرية  هللذه  اأداء  مللن 
اأركلللان ال�سام  املهم مللن  والللركللن 
بال�سورة املطلوبة ، ومتثل ال�سحة 
اأولوية  الأمللرا�للس  مللن  وال�سامة 
تاأدية  قلل�للسللوى متللكللن احلللللاج ملللن 

منا�سك احلج بي�سر و�سهولة.

بالتطعيمات لإبرازها عند تقدمي 
يف  ال�سحية  وال�سلطات  التاأ�سرية 

اململكة العربية ال�سعودية.
الطب  اإدارة  اأن  ال�سمري  واأ�سافت 
الوقائي مبنطقة اجلرف ت�ستقبل 
الأ�سخا�س الذين يوؤدون اأداء احلج 
، وذلللك طللوال الأ�سبوع  هللذا العام 
يف الللفللرتة اللل�للسللبللاحلليللة حلليللث يتم 
بكيفية  احللللجلللاج  تللوعلليللة  خللالللهللا 
وقلللايلللة اأنللفلل�للسللهللم ملللن الأمللللرا�للللس 
خال تواجدهم يف احلج ، وكذلك 

والنللفلللللونللزا املللو�للسللملليللة مللللدة �سنة 
واحدة.

ال�سمري  نللللورا  الللدكللتللورة  وقللالللت 
مدير اإدارة الطب الوقائي بعجمان 
�سمن  تللاأتللي  التطعيمات  هللذه  اأن 
ووقاية  اللل�للسللحللة  وزارة  �للسلليللا�للسللة 
�سامة  على  احلللفللاظ  يف  املجتمع 
و�سحة الراغبني يف اأداء احلج هذا 
العام ، حيث تن�س اللوائح اخلا�سة 
بلللاحللللج بلللاأنللله ملللن الللل�لللسلللروري ان 
يح�سل كل حاج على بطاقة دولية 

لقاح  ت�سمل  تطعيمات  اعللطللاوؤهللم 
)التهاب  اللل�للسللوكلليللة  احلللمللى  �للسللد 
ملدة  �ساحيته  وتللكللون  ال�سحايا( 
اعطاوؤهم  جانب  اإىل   ، �سنوات   3
تللطللعلليللم اآخلللللللر �لللسلللد النلللفلللللللونلللزا 
�سنة  �ساحيته  ومللدتلله  املو�سمية 

واحدة.
الوقائي  الللطللب  ملللديلللرة  واأكلللللدت   
علللللللى �لللللسلللللرورة اللللللتلللللزام احللللجلللاج 
العام  هللذا  احلللج  اأداء  الراغبني يف 
بلللهلللذه الللتللطللعلليللمللات حللفللاظللا على 
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اأخبـار الإمـارات

الرميثي: قيادتنا الر�سيدة تهتم برعاية ودعم م�سرية �سباب الإمارات

اأجراها اأطباء م�شت�شفى ميديور 24 × 7  يف اأبوظبي

جناح عملية جراحية ل�ستئ�سال جزئي ملعدة مري�س وزنه 210 كجم

برنامج لتدريب املعلمني على اأحدث ممار�سات �سعوبات التعلم
•• ال�صارقة -وام: 

ل�سعوبات  اللل�للسللارقللة  مللركللز  اأطلللللق 
ال�سارقة  ملللديللنللة  اللللتلللابلللع  الللتللعلللللم 
برنامج  الإنللل�لللسلللانللليلللة  للللللللخلللدملللات 
والخت�سا�سيني  املعلمني  تدريب 
يف غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة..

املتعلقة  املللمللار�للسللات  اأحلللللدث  وفلللق 
بكلية  املعتمدة  التعلم  ب�سعوبات 
بيكن ل فلوريدا والذي ي�ستمر حتى 

24 اأغ�سط�س اجلاري .

التعريف  اإىل  الللربنللامللج  ويللهللدف 
اإىل  بللحللاجللة  هللم  الللذيللن  بالطلبة 
والعمل  التعّلم  يف  خمتلفة  طللرق 
العلمي  املللللفللللهللللوم  تلللعلللزيلللز  علللللللى 
بالفروق  اخلللللا�للللس  واللل�للسللخلل�للسللي 
وتدريب  التعلم  لعملية  الللفللرديللة 
والطاب  اإكت�ساف  على  املعلمني 
املتواجدين  التعلم  �سعوبات  ذوي 
وتقييم  الدرا�سية  الف�سول  داخللل 
املحددة  الللتللعلللللم  �للسللعللوبللات  اأنللللللواع 

لديهم.

طرق  ملللعلللاجللللة  اإىل  يلللهلللدف  كلللملللا 
هللليلللكلللللللة املللللللللدار�للللللللس والللللفلللل�للللسللللول 
الدرا�سية لل�سماح باندماج الطلبة 
وامل�ساهمة  التعلم  �سعوبات  ذوي 
الف�سول  ا�سرتاتيجيات  و�للسللع  يف 
منا�سبة  بيئة  لللتللوفللري  الللدرا�للسلليللة 
الللوعللي والفهم  للللللطللاب وتللعللزيللز 
للطلبة  الذاتية  والللدعللوة  الللذاتللي 

ذوي �سعوبات التعلم.
الدكتور  الفعالية  اطلللاق  ح�سر 
رئي�س  اللللكلللعلللبلللي  ملل�للسللبللح  �للسللعلليللد 

ونورة  للتعليم،  ال�سارقة  جمل�س 
الرتبية  ادارة  ملللللديلللللرة  املللللللللري 
الللللرتبلللليللللة  وزارة  يف  اخللللللا�لللللسلللللة 
العام  القن�سل  و�سعادة  والتعليم، 
للللللوليللات املللتللحللدة الأمللريكلليللة يف 
دبي واملناطق ال�سمالية بول مالك، 
وحممد اأحمد اأمني م�ساعد املدير 
العام لقطاع الت�سال والأعمال يف 

غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة. 
ال�سارقة  ملللركلللز  ملللديلللر  واكلللللللدت 
ل�سعوبات التعلم هنادي ال�سويدي 

�للسللعللي املللللركللللز ملللنلللذ تللاأ�للسلليلل�للسلله يف 
تقدمي  اإىل   2016 �للسللبللتللمللرب 
التعليمية  اخللللللدملللللات  اأفلللل�للللسللللل 
�سعوبات  ذوي  للطلبة  والتدريبة 
هنا  ومن  معهم  وللعاملني  التعلم 

تربز اأهمية هذا الربنامج.
يف  يللل�لللسلللري  امللللللركلللللز  اإن  وقللللللالللللللت: 
والأ�سر  لاأطفال  خدماته  تقدمي 
�سمن  والخت�سا�سيني  واملعلمني 
حر�س  موؤكدة  مدرو�سة،  منهجية 
املركز على تعزيز عاقته وتعاونه 

التعلم  �سعوبات  ذوي  مللراكللز  مللع 
يف  العاملة  املوؤ�س�سات  من  وغريها 
ذات الإطار داخل الدولة وخارجها 
اأف�سل  وحتقيق  اخللللربات  لتبادل 

النتائج.
اإطار تفعيل  ياأتي الربنامج �سمن 
بللني اجلانبني  املللوقللعللة  التللفللاقلليللة 
تقدمي  بهدف  املا�سي  مار�س  منذ 
للكوادر  تخ�س�سية  ودورات  برامج 
الطلبة ذوي �سعوبات  العاملة مع 

التعلم.

•• ابوظبي-وام:

العام  القائد  الرميثي  خلفان  حممد  اللواء  معايل  اأكد 
رعاية  على  الر�سيدة  قيادتنا  حر�س  اأبوظبي  ل�سرطة 
املتم�سك بهويته وقيمه  الإمللارات  ودعللم م�سرية  �سباب 
ومتكينهم  لي�ساهموا يف م�سرية النه�سة والتطوير التي 

ت�سهدها بادنا  يف املجالت كافة .
واأ�لللسلللاف مللعللاللليلله يف تلل�للسللريللح مبللنللا�للسللبللة  اللليللوم العاملي 
حتر�س    ، اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأن  لل�سباب 
اأبوظبي،  �سرطة  �سباب  جمل�س  دعللم   على  وبا�ستمرار 
الر�سيدة  قيادتنا  واهتمام  وتوجهات  لتطلعات  جت�سيداً 
بقطاع ال�سباب، والذين يعتربون رواد التطوير والتنمية 

وبناة امل�ستقبل.
اأبوظبي،  اأن ا�سرتاتيجية جمل�س �سباب �سرطة  واأو�سح 
تهدف اإىل العمل من اأجل رفع م�ستوى ال�سعادة وتعزيز 
وكذلك  اللل�للسللبللاب،  قللطللاع  قبل  مللن  بللالإيللجللابلليللة  ال�سعور 
تللعللزيللز اأقلل�للسللى �للسللبللل اللل�للسللامللة واإتلللاحلللة الللفللر�للسللة لهم  
التطويرية،  وامل�ساريع  املللبللادرات  اأ�سحاب  هللم  ليكونوا 
الآليات  وو�سع  وال�سرطي  الأمني  بالقطاع  ال�سلة  ذات 
والربامج الكفيلة مب�ساركتهم يف مراحل �سناعة القرار، 

وحتفيزهم على البتكار والإبداع .
يف  لاإ�سهام  الفر�سة  اإتللاحللة  على  املجل�س  يحر�س  كما 
واملجتمعي،  ال�سرطي  العمل  تطوير  متطلبات  حتديد 
اأبوظبي  اإمللللللارة  تللوجللهللات حللكللومللة  يللتللمللا�للسللى ملللع  مبلللا 

وا�للسللرتاتلليللجلليللات �للسللرطللة اأبللوظللبللي وجمللللل�للس الإملللللارات 
الكفيلة  املخرجات  اأف�سل  اعتماد  خللال  مللن  لل�سباب، 
اكت�ساب  اأجللللل  اإمللكللانلليللاتللهللم وقلللدراتلللهلللم ملللن  بللتللطللويللر 
مهارات القيادة وتويل امل�سوؤوليات وتعزيز مفهوم الولء 

والنتماء لدى ال�سباب، ومنحهم الثقة بالنف�س ليكونوا 
اللللذي نحلم  الللوطللن  وبللنللاة  وامل�ستقبل  احلللا�للسللر  رجلللال 
مت  اأبوظبي  �سرطة  �سباب   جمل�س  اأن  يذكر  دائللمللاً.  بلله 
اإطللاقلله  يف مايو 2017،و مت اعتماد 3 مللبللادرات من 
اأبوظبي، وهي مبادرة  العام ل�سرطة  القائد  قبل معايل 
80 قائدا �سابا والتي مت ادراجها يف قائمة امل�ساريع يف 
جائزة  ومللبللادرة  الأداء،  وتطوير  ال�سرتاتيجية  مركز 
قائمة  يف  ادراجللهللا  ومت  واملجتمع   للمنت�سبني  ال�سباب 
امللل�للسللاريللع يف مللركللز ال�للسللرتاتلليللجلليللة وتللطللويللر الأداء، و 
ادراجللهللا يف  الللعللامل ومت  �سبابية يف  اكللرب حلقة  مللبللادرة 
قائمة امل�ساريع يف مركز ال�سرتاتيجية وتطوير الأداء، 
ومت اإن�ساء املوقع الر�سمي ملجل�س �سباب �سرطة ابوظبي 
اخللوات  يف  ال�سباب  فئة  وم�ساركة  بالقرتاحات  لأخللذ 
اأبوظبي   �سرطة  جمل�س  و�للسللارك  احلللواريللة.  واحللقات 
يف جمال�س عدة وناق�س مع مركز الأحداث اهتماماتهم 
منت�سبي   من  الهمم  اأ�سحاب  مع  وبحث   وابتكاراتهم، 
تطلعاتهم   لتحقيق  مقرتحاتهم  ابللرز  اأبوظبي  �سرطة 
4 اجتماعات ر�سمية منذ  العمل فيما عقد  يف جمالت 
بداية الإطاق الر�سمي، ومت  ان�ساء فيديو تعريفي عن 

املجل�س و ن�سره يف و�سائل التوا�سل الجتماعي. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

 24 “ميديور  م�ست�سفى  اأطباء  جنح 
اإجلللللراء عملية  “ بللاأبللوظللبللي يف   7 ×
ناجحة ل�ستئ�سال جزئي ملعدة ال�ساب 
الفل�سطيني �سادي ر�سوان. البالغ من 

العمر 33 �سنة .
وكللان هذا ال�ساب الللذي يقيم يف دولة 
الزائدة  ال�سمنة  من  يعانى  الملللارات 
وع�سر  مئتني  اإىل  وزنللله  و�للسللل  حلليللث 

كيلوجرامات. 
وقلللللللللللام جملللللملللللوعلللللة ملللللللن الأطلللللللبلللللللاء 
ا�ست�ساري  بللللقلللليللللادة  املللتللخلل�للسلل�للسللني 
عيادة  ورئللليللل�لللس  اللللعلللاملللة  اجللللللراحلللللة 
البدانة  للللعلللاج   7 ×  24 ملليللديللور 
العملية  باإجراء  عطا  توفيق  الدكتور 

بوا�سطة املنظار. 
%75 اإىل  اللللل  يللقللارب  اإزالللللة مللا  ومت 
%80 من معدة ر�سوان، مع تثبيت 

اجلزء املتبقي كاأنبوب معوي. 
وعلللللللق اللللدكلللتلللور عللطللا قللللائللللًا  نحن 
�للسللعللداء بللهللذا الإجنللللللاز الللللذي حققه 
اأبدى  حيث   ، بنجاح  الطبي  فريقنا 
العملية،  مللع  �سريعاً  جتللاوبللاً  املري�س 
امل�ست�سفى  مللن  اخلللللروج  مللن  ومتللكللن 

بعد يومني فقط. 
الإعللان عن  “ي�سرين  واأ�ساف قائًا 
ال�ساب  اأن  حيث  متاماً  العملية  جنللاح 
ر�سوان قد تعافى ب�سكل جيد ومتكنا 
اجلراحية  العملية  خيوط  اإزاللللة  من 

له بعد �سبعة اأيام فقط«. 
ال�ساب ر�سوان  اأن  واأكد الدكتور عطا 
كيلوجرام   60 خ�سارة  مللن  �سيتمكن 
خال �ستة اأ�سهر فقط، وذلك ا�ستناداً 

ل�سرعة تعافيه من العملية.  
وقال ر�سوان عقب عودته اىل منزله 
مللللن مر�س  كللللثللللرياً  علللانللليلللت  للللقلللد   “
اأثر ذلك على نف�سيتي.  ال�سمنة، وقد 
اأو  كامل�سي  اليومية  الأن�سطة  فكانت 
بالن�سبة  متعباً  اأملللراً  احللللذاء  ارتلللداء 
تغريت  “لقد  مبت�سماً  واأ�للسللاف  يل«.  
حياتي لاأف�سل بعد اإجرائي للعملية، 
واأ�للسللبللحللت قلللللادراً علللللى امللل�للسللي ب�سكل 
كان  الللذي  بالتعب  ال�سعور  دون  اأ�سرع 
�ساأمتكن  اأنللنللي  كما  �سابقاً.  يللللراودين 
من اجلري واللعب مع طفلي بعد اأن 

ُحرمت من ذلك طويًا«. 
ال�ساب يف  لهذا  اإجلللراء اجلللراحللة  ومت 
وقت �سدرت فيه تقارير �سنفت دولة 
الإمللللارات كللواحللدة مللن الللبلللللدان التي 

بالبدانة.  امل�سابني  ن�سب  اأعلى  لديها 
امل�سابني  اللللرجلللال  علللدد  يلل�للسللل  حلليللث 
اإىل  بها  ترتبط  اأمللرا�للس  اأو  بال�سمنة 
لل  فت�سل  الن�ساء  ن�سبة  اأملللا   ،66%

%60.  وُلوحظ اأن جراحات ال�سمنة 
ترتبط ببقاء املري�س على قيد احلياة 
اأطللول، وت�ساعد على حت�سني  لفرتات 
بللالإ�للسللافللة اإىل  املللريلل�للس،  منللط عي�س 

اإ�سابته  اأو  تللعللر�للسلله  خللطللورة  تقليل 
بالأمرا�س املرتبطة بال�سمنة. 

اأن عمليات  عللطللا  الللدكللتللور  اأكللللد  كللمللا 
ثاثة  اإىل  ازدادت  ال�سمنة  جللراحللة 
املا�سية،  الثاثة  ال�سنوات  اأ�سعاف يف 
ممللا يللدل على خللطللورة وبلللاء ال�سمنة 

وتف�سيه بني النا�س. 
وقال “اإن اقرتاب موؤ�سر كتلة اجل�سم 
اأكلللرث لأملللر خللطللري على  اأو   35 مللن 
ال�سحة، فهو يزيد من تعر�س املري�س 
وم�ستويات  اللللدم  �سغط  يف  لرتلللفلللاع 
بالإ�سافة  والكولي�سرتول،  ال�سكري 
لحتمال توقف اأو �سعوبة يف التنف�س 
اأثناء النوم اأو التعر�س لنوبات اكتئاب 

و�سغوطات نف�سية واجتماعية«. 
ال�سمنة  جلللللراحلللللات  “اأن  واأ�لللللسلللللاف 
وجتنبهم  املر�سى  على  الللوقللت  تللوفللر 
وتقلل  قا�سي  غللذائللي  بنمط  اللللتللزام 
املرتبطة  بالأمرا�س  اإ�سابتهم  ن�سبة 
بال�سمنة.  واأ�سبحت اجلراحة العاج 
واملقيمني  اللللدوللللة  ملللواطللنللي  املللفلل�للسللل 
اللللذيلللن يللعللانللون ملللن اللللبلللدانلللة. فهذا 
اأماناً  الأكرث  النوع من اجلراحة يعد 
وانت�ساراً حول العامل، ول يحتاج وقتاً 
على  ُي�سرتط  ل  كما  للتعايف،  طويًا 

اأن يتناول الفيتامينات طيلة  املري�س 
اأن  اإىل  عطا  الدكتور  واأ�للسللار  حياته«. 
اأثللبللتللت علللدم جدواها  الللعللمللللليللة  هلللذه 
الأ�سخا�س  اأو  اللل�للسللكللري  مللر�للسللى  مللع 
امل�سرفني يف تناول الطعام واحللويات.  
وقلللال “اإن احلللل الأمللثللل لللهللوؤلء هو 
املعدة.  ملل�للسللار  حتللويللل  عميلة  اإجللللراء 
ال�سمنة  جللراحللة  عمليات  غللدت  حيث 
درا�سياً  اأهللملليللًة وجمللللاًل  اأكللللرث  اأملللللراً 
وطبياً يتطور يوماً بعد يوم، وخا�سة 
ال�سمنة لق�سية  اأن حتول مر�س  بعد 
حول  النا�س  مللن  الكثري  منها  يعاين 
الللدكللتللور توفيق  اأن  ُيللذكللر  اللللعلللامل«.  
عطا تخرج من جامعة �سانت جوزيف 
يف العا�سمة اللبنانية بريوت. وح�سل 
املاج�ستري  �لللسلللهلللادة  علللللى  ذلللللك  بللعللد 
املجل�س  ملللن  اجللللراحللليلللة  اللللعلللللللوم  يف 
اجلراحية.  الأورام  لعلم  الأوروبللللللي 
ال�سمنة  اإجللراء جراحات  وتللدرب على 
حيث  بوي�سي  م�ست�سفى  يف  باري�س  يف 
عام  للله  جللراحلليللة  عملية  اأول  اأجللللرى 
2005. والتحق بعد ذلك مب�ست�سفى 
ميديور 24 × 7 يف 2015 مبن�سب 
ورئي�س  الللعللامللة  للللللجللراحللة  م�ست�ساٍر 

عيادة “ميديور” لعاج البدانة.

•• دبي-الفجر: 

 2017 اإنطاقاً من التزامها بتوجيهات القيادة الر�سيدة واإعان عام 
التي  الأمنيات”،  “�سدرة  مبادرة  يف  املالية  وزارة  �ساركت  للخري،   عاماً 
 1،000 بهدف حتقيق  الجتماعي  للتمكني  ال�سارقة  موؤ�س�سة  اأطلقتها 
التوايل  على  الثاين  للعام  للموؤ�س�سة  املنت�سبني  لاأيتام  جديدة  اأمنية 
للحملة، وذلك ا�ستكماًل مل�سرية حتقيق الأمنيات لأيتام املوؤ�س�سة والذي 

يتجاوز عددهم الل 2،000 يتيم. 
من خال  ومتثلت م�ساركة الوزارة يف برنامج حملة “�سدرة الأمنيات”، 
فريق  مللع  بالتن�سيق  الللهللدايللا  ت�سليم  ومت  لللاأيللتللام،  اأمللنلليللة   20 حتقيق 
منظومة الدرهم الإلكرتوين من خال زيارة ر�سمية وبح�سور ممثلني 
من املوؤ�س�سة. واأكد �سعادة يون�س حاجي اخلوري على التزام وزارة املالية 
بر�سالتها وامل�ساهمة بتحقيق التنمية الجتماعية والقت�سادية امل�ستدامة 
تكامل  خلق  على  املالية  وزارة  تعمل  �سعادته:  وقللال  واملجتمع.   للفرد 

فعال بني ن�ساطاتها وقراراتها من جهة وبني اأبعاد وجمالت امل�سوؤولية 
املجتمعية املتفق عليها عاملياً، �ساملة امل�ساركة يف برامج ومبادرات تنمية 
بن�سر  اللللوزارة  تلتزم  حيث  املجتمعية،  الللربامللج  يف  وال�ستثمار  املجتمع 
جميع  بللني  املجتمعية  للم�سوؤولية  الإيجابية  الثقافة  وتعزيز  وغللر�للس 

العاملني لديها على خمتلف م�ستوياتهم الوظيفية.
اإجناح  يف  املالية  وزارة  دور  ال�سويدي،  هده  بن  منى  ثمنت  جانبها  ومن 
هذه احلملة الإن�سانية، موؤكدة الأهمية التي متثلها هذه املبادرة يف اإر�ساء 
التعاون ودعم ر�سالة املوؤ�س�سة الإن�سانية ال�ساعية لتمكني الأبناء فاقدي 

الأب، والنهو�س بواقع كل منهم، وتر�سيخ العادات الإيجابية على �سعيد 
التكافل املجتمعي، واإعداد الأيتام ليتفاعلوا مع املجتمع الذي يحيطهم 
وُينمي  ن�ساأتهم،  على  اإيجاباً  ينعك�س  الللذي  الأمللر  والهتمام،  بالرعاية 
فيهم روح العطاء والبذل لأنف�سهم وجمتمعهم. و�سددت على الدور الهام 
الذي متثله موؤ�س�سات املجتمع املختلفة يف دعم وم�ساندة الأبناء فاقدي 
الأب، حيث تعد هذه امل�ساركات يف حملة �سدرة الأمنيات؛ ترجمة واقعية 
وعملية لإميانهم مبفهوم امل�سوؤولية املجتمعية، ومتيزهم املوؤ�س�سي الذي 
بني  املللبللادرات  اإثلللراء  اأن  اأكلللدت  كما  الفاعلة،  املجتمعية  ال�سراكة  يحقق 

اجلهات واملوؤ�س�سات ي�سهم يف تقدمي املزيد من الدعم املجتمعي واملوؤ�س�سي 
بطريقة ت�سب يف م�سلحة املجتمع ومواطنيه.

وجاء وفد الوزارة الزائر للموؤ�س�سة برئا�سة عزة حممد ال�سويدي مدير 
ال�سراكة  ق�سم  رئي�س  حيدر  بن  وجميلة  العامة،  اليلللرادات  تنمية  اإدارة 
املوؤ�س�سة واملجتمعية، وعزة علي اجل�سمي رئي�س ق�سم الت�سال العامي 

واللكرتوين، ومريا اجلابري تنفيذي ت�سويق.
امل�سوؤولية  �سيا�سة  اأ�سدرت  قد  كانت  املالية  وزارة  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
املن�سو�س  واملللبللادئ  الإر�لللسلللادات  اإىل  م�ستندة  بللهللا،  اخلللا�للسللة  املجتمعية 
 ،ISO2600 املجتمعية  للم�سوؤولية  القيا�سية  املوا�سفة  �سمن  عليها 
حيث يتم اتخاذ القرارات وممار�سة الأن�سطة �سمن الوزارة وفق مبادئ 
واحرتام  الأخللاقللي،  وال�سلوك  وامل�سائلة،  ال�سفافية،  ت�سمن  واإر�للسللادات 
الإن�سان، ف�سًا عن احرتام  القانون وحقوق  وقواعد  املتعاملني  حقوق 
ودولة  املحلي  املجتمع  ثقافة  مللع  يتعار�س  ل  ومبللا  الللدوللليللة  الأعللللراف 

الإمارات العربية املتحدة.   

بالتعاون مع موؤ�ش�شة ال�شارقة للتمكني الجتماعي

وزارة املالية ت�سارك يف مبادرة »�سدرة الأمنيات«

•• ابوظبي-وام: 

اكدت ن�سرة اخبار ال�ساعة ان احتفاء دولة الإمارات العربية املتحدة، قيادًة 
وحكومًة و�سعباً، باليوم العاملي لل�سباب، الذي ي�سادف الل 12 من اأغ�سط�س 
التكوين  يف  الفئة  هللذه  اأهمية  ملللدى  فعلياً  انعكا�ساً  اإل  لي�س  عللام،  كل  من 

الإماراتي اأم�س والآن وغداً.
وا�سافت يف افتتاحيتها حتت عنوان “ ثقة متجددة ب�سباب الوطن” انه ل 
املوؤ�س�سون، وعلى  اأوله الآباء  اأحد، الهتمام ال�ستثنائي الذي  يخفى على 
راأ�سهم، املغفور له، باإذن اهلل تعاىل، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب 
الحتاد  قيام  واكبت  التي  والتاأ�سي�س  البناء  مرحلة  يف  لل�سباب  ثللراه،  اهلل 
اآمن الوالد زايد - رحمه اهلل- عميقاً بقدرات �سباب  واإن�ساء الدولة. فقد 
الوطن و�ساباته، واأدرك اأن ال�ستثمار فيهم ويف طاقاتهم الهائلة ومداركهم 
وم�ستقبًا.  حا�سراً  و�سعبه،  الوطن  خلري  ا�ستثمار  اأف�سل  هو  الوا�سعة 
كيف ل؟ وال�سباب هم بناة الوطن، وحماة ترابه واأجمللاده، و�سمام الأمان 

لانتقال به اإىل امل�ستقبل الأف�سل من اأو�سع اأبوابه.
اأملللام ال�سباب كللل طرق  ثلللراه، مهد  الللوالللد زايلللد، طيب اهلل  واو�للسللحللت ان 
اأعينهم على نوافذ  الإجناز واإثبات الذات، وذلل لهم �سائر العقبات، وفتح 
التميز والتفرد، م�سخراً �سائر املوارد والإمكانات لا�ستثمار فيهم، ترجمًة 
لفكره العظيم باأن الإن�سان الإماراتي هو اأغلى ثروات الوطن، وباذًل كل ما 
يف و�سعه ل�سمان ت�سليحهم باأرقى العلوم واملعارف، واأنبل الأخاق والقيم 
اأ�س�س عقيدة را�سخة،  باأ�سرها  لهم ولاإمارات  الإماراتية الأ�سيلة، وا�سعاً 
قوامها اأن الرتقاء اإىل اأعلى قمم التقدم واحلداثة والريادة يجب األ يكون 
على ح�ساب الت�سبث بثوابت الهوية الوطنية التي متيز التكوين الإماراتي 
والدنا  مقولة  ن�سيان  على  يقدر  فمن  ومللواطللنللة.  مللواطللن  كللل  بها  ويعتز 
اخلالدة التي ترتد اأ�سداوؤها درو�ساً وعرباً باأن : من لي�س له ما�س، لي�س 

له حا�سر ول م�ستقبل.
وقالت “ واليوم، فاإن هذه احلكمة التي قّل نظريها، هي ذاتها التي تت�سم 
اآل  زايللد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  الر�سيدة، ممثلة يف �ساحب  قيادتنا  بها 
اأبلغ من الإجنازات  نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، ول دليل على ذلك 
ال�سباقة التي يحققها �سباب الإمارات على امل�ستويني الإقليمي والدويل يف 
خمتلف ميادين الريادة، ف�سًا عن تربع �سباب الإمارات على قمم الر�سا 

وال�سعادة، وفقاً ملا تخربنا به املوؤ�سرات العاملية«.
واعتربت ان متكني ال�سباب كان ول يزال، اأحد اأبرز ف�سول مرحلة التمكني 
ما   ،2005 عللام  اهلل،  الللدولللة، حفظه  رئي�س  ال�سمو  اأطلقها �ساحب  التي 
فخراً  وال�سعب  والقيادة  الوطن  عندها  يقف  �ساخمة  اإجنلللازات  عن  اأ�سفر 
واعتزازاً. ولفتت اىل انه يف هذا ال�سياق، جاء اإعراب �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الوزراء،  جمل�س  رئي�س  الللدولللة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
حاكم دبي، رعاه اهلل، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 
العاملي  اليوم  امل�سلحة مبنا�سبة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
لل�سباب، عن اعتزازهما وفخرهما بال�سباب، وتطلعاتهما يف املجالت كافة، 
زمام  اأخللذ  م�سوؤولية  تقع  وعليهم  امل�ستقبل،  هم  ال�سباب  اأن  وتاأكيدهما، 
اإىل  والللو�للسللول  الللاحللقللة،  الأجلليللال  وم�ستقبل  م�ستقبلهم  ل�سنع  املللبللادرة 

الأهداف الوطنية، وحتقيق اآمال وطموحات الإمارات.
و�سددت على ان ثقة القيادة الر�سيدة الكبرية بال�سباب حولت الإمارات اإىل 
اإليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد  اأ�سار  منوذج عاملي يف متكينهم، وهو ما 
بن را�سد اآل مكتوم بقوله: الإمارات اأ�سبحت منوذجاً عاملياً لل�سباب يلهم 
العامل، حكومة الإمارات �سنعت اأف�سل منوذج لتمكني ال�سباب، وعينَّا وزيرة 
اأجل ال�سباب، وجمال�س �سبابية يف جمل�س  بعمرهم تنجز مع فريقها من 
الوزراء والوزارات واملوؤ�س�سات وحول العامل، و�سيا�سات ومن�سات حكومية، 

ليكون �سوت ال�سباب م�سموعاً يف كل مكان.
وخل�ست اىل القول “ ولأن �سباب الإمارات لطاملا برهنوا من خال جّدهم 
واجتهادهم على اأنهم خري اأهل لهذه الثقة وخري من ي�سون اأمانة الرتقاء 
لتجديد  منا�سبة  كل  ا�ستثمار  عن  تكف  ل  الر�سيدة  قيادتنا  فاإن  بالوطن، 
هذه الثقة على نحو يحفزهم وي�سجعهم اأميا حتفيز وت�سجيع، و�سمن هذا 
اإىل  �سبابنا  نهيان  اآل  زايللد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  دعا  ال�سياق، 
م�ساعفة اجلهد، فعلى اأكتافهم اأمانة وطنية هم جديرون باأدائها، ونحن 

على ثقة بقدرتهم يف املحافظة على راية الوطن عالية«.

اأطفال دار زايد للرعاية 
يزورون واحة الكرامة 

•• العني- وام:

اطلللللع وفللد مللن اأطللفللال دار زايلللد للرعاية ال�للسللريللة خللال زيللارتللهللم واحة 
الكرامة يف اأبوظبي على املرافق الأ�سا�سية التي تت�سمنها الواحة .

للرعاية  زايللد  دار  عللام  مدير  الظاهري  نبيل  تراأ�سه  الللذي  الوفد  زار  كما 
ال�سرية ن�سب ال�سهيد الذي يرمز للوحدة والتكاتف والت�سامن والتاحم 

بني اأبناء الوطن الواحد.
دار زايد للرعاية ال�سرية  زيللارة وفد من اطفال  اإن  وقال نبيل الظاهري 
النبيلة  بالقيم  اإميللانللا  طياتها  يف  حتمل  ال�سامخ  الللوطللنللي  اللل�للسللرح  لللهللذا 
املواطنني  والتفاف  اجلليلة  بت�سحياتهم  الإملللارات  �سهداء  ر�سخها  التي 
الإمللارات �سيظلون رمزا  اإن �سهداء دولة  .واأ�ساف  حول قيادتهم احلكيمة 
للعزة والكرامة والكربياء، فهوؤلء هم من قدموا اأرواحهم الطاهرة فداء 
للوطن واإعاء ملكانته وحفاظا على مقدراته وبذلوا الغايل والنفي�س من 
اأجل الذود عن حماه .. م�سريا اإىل اأن دولة الإمارات متتلك �سجا حافا 
والت�سحية  العطاء  والت�سحيات جعل منها منوذجا فريدا يف  بالبطولت 

وواحة اأمن وا�ستقرار.
ال�سهيد  ن�سب  اأملللام  بالوقوف  الكرامة  واحللة  اإىل  زيللارتلله  الللوفللد  وا�ستهل 
األللواح حملت  وزيللارة جناح ال�سرف وال�ستماع اإىل �سرح حول ما �سمه من 

اأ�سماء ال�سهداء الأبرار واآيات قراآنية نق�ست على جدارية اجلناح .
و�سكر الظاهري يف نهاية الزيارة نيابة عن اأ�سرة دار زايد للرعاية ال�سرية 
فريق عمل “واحة الكرامة “ على ح�سن ال�ستقبال وال�سرح املف�سل ملحتوى 

واحة الكرامة لأطفال الدار.

اأخبار ال�شاعة:

 ثقة متجددة ب�سباب الوطن
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•• ال�صارقة -وام:

اأ�سدرت دائرة الثقافة بال�سارقة خم�سة عناوين جديدة 
اأوللللهلللا كتاب  الللنللقللديللة  اللللدرا�لللسلللات  مللنللهللا �سملت  ثللاثللة 
اإعلللداد   “ اأملللة  وجللللدان  ال�سعبية..  “الق�سيدة  بللعللنللوان 
اأقيمت  ندوة  وقائع  حممد عبدال�سميع وهي عبارة عن 
الثالثة  الللدورة  ال�سعبي  ال�سعر  مهرجان  مع  بالتزامن 
د.  2017 مبلل�للسللاركللة:  فللربايللر  اأقلليللمللت يف  الللتللي  ع�سرة 
عبداملطلب ال�سرقاوي والناقد م�سعود �سومان و د. اأكرم 
قنب�س و د.اأحمد عبداملنعم عقيلي. واأحتوى الباب الأول 

ال�سعبي  ال�سعر  ببليوغرافيا  يف  قللراءة  على  الكتاب  من 
بللني الفردية  اللللذات  الللثللاين: جتليات  الللبللاب  الللعللربللي و 
العربية  اللهجات  قللراءة يف منللاذج من �سعر  واجلماعية 
.. اأما الباب الثالث ت�سمن الجتاه التعبريي والفني يف 
ق�سائد من ال�سعر ال�سعبي واحتوى الباب الرابع على: 
درا�سة حتليلية نقدية يف امل�ساركات ال�سعرية يف مهرجان 
الثالثة ع�سرة. كما تفرد كتاب  الللدورة  ال�سعبي-  لل�سعر 
ال�سعراء من  اإبداعات  النقد حول  د. يو�سف الفهري يف 
الع�سر اجلاهلي حتى اليوم يف كتابه “دموع املحبني يف 
ال�سعر العربي “ واحتوى الكتاب على: ال�سور ال�سعرية 

من خال حتديد املفهوم اإ�سافة اإىل حتليل عن ال�سعر 
وال�سورة، ماهية احلب وجتلياته وتناول خال الف�سل 
البعد  احللللب ممثلة يف  �سعر  الللبللكللاء يف  �للسللورة  الللثللالللث 
الوجودي للفراق يف �سورة دمع الع�ساق، ع�سق املكان...
الطبيعة يف عيون  دملللوع  اللللدملللع،  مللثللار  مللوطللن احللللب 
مدامع  يف  اللون  وباغة  الرومان�سي  البعد  العا�سقني 
الللعلل�للسللق، ودمللللوع �للسللواعللر الللعللرب وا�للسللتللعللر�للس يف عنوان 
الف�سل الرابع املراأة و�سعر احلب، �سورة البكاء يف ق�سائد 
احلب عند املراأة، الدمع يف �سعر احلب الأنثوي. وت�سمن 
“النقد الأدبلللي يف  الللذي حمل عللنللوان  الإ�للسللدار الثالث 

موريتانيا – املناهج والق�سايا “ للدكتور حممد احل�سن 
النقد  ن�ساأة  الأول:  الباب  بابني:  امل�سطفى  حممد  ولد 
اإرها�سات  كللالآتللي:  كللانللت  وف�سوله  املللوريللتللاين  الأدبللللي 
النقد يف موريتانيا والنقد املوريتاين من التقليدية اإىل 
املعا�سرة خال الن�سف الأول من القرن الع�سرين ت�سكل 
الثاين:  الباب  اأمللا   .. احلديث  املوريتاين  الأدبللي  النقد 
اجتاهات نقد ال�سعر يف موريتانيا يف موريتانيا يف الن�سف 
الثاين من القرن الع�سرين واحتوى على ف�سلني هما: 
الجتاهات التي تنظر اإىل الن�س من خارجه الجتاهات 
النقدية الن�سية التي تنفتح على اخلارج. وجاء الإ�سدار 

ال�سعبي  اللل�للسللعللر  فللهللم  – يف  “الر�سن  بللعللنللوان  الأخللللري 
اأحمد  اأ�للسللامللة  “ بللجللزاأيلله للكاتب  اللل�للسللودان  الللعللربللي يف 
“اللهجة  ال�سعبية  الكلمات  الدائم حيث تناول فيه  نور 
6 غناوي  “ املتداولة يف ال�سودان واحتوى على  املحلية 
و�سروبات  وال�سمرة  وحليلة  و�ساكابا  �سن�سونو  منها: 
ورزيل...اإلخ، وا�ستكمل يف اجلزء الثاين من الكتاب 12 
غنوة اإ�سافية متجاوزا الل 1200 �سفحة ت�سكل درا�سة 
منهجية . وقالت اآمنة اأحمد رئي�سة ق�سم الن�سر بالإدارة 
اأن هذه الإ�سدارات وما �سبقها بلغت الل 20 �سكلت عطاء 

غزيرا يف النتاج يف خمتلف حقولها .

ثق���افي���ة ال�سارق���ة ت�س���در خم�س����ة عناوي���ن جدي������دة

بتوجيهات رئي�س الدولة وحممد بن زايد

افتتاح م�ست�سفى ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان يف �سي�سل بتكلفة 23 مليون درهم 
•• ابوظبي -وام: 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
رئي�س  نللهلليللان  اآل  زايلللد  بللن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زايلللد  بللن  حمللمللد  ال�سيخ 
القائد  نللائللب  اأبللوظللبللي  عللهللد  ويل 
بتقدمي   ، امل�سلحة  للقوات  الأعلللللى 
والتنموية  الإنلل�للسللانلليللة  امللل�للسللاعللدات 
القطاع  ودعلللم  �سي�سل،  جلمهورية 
�سمو  من  ومبتابعة  فيها،  ال�سحي 
نهيان  اآل  زايللد  بللن  من�سور  ال�سيخ 
الللوزراء، وزير  نائب رئي�س جمل�س 
موؤ�س�سة  رئي�س   ، الللرئللا�للسللة  �للسللوؤون 
اآل نهيان لاأعمال  خليفة بن زايد 
املوؤ�س�سة  اإفللتللتللحللت   .. الإنلل�للسللانلليللة 
زايد  بللن  خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى 
اآل نهيان، الذي نفذته يف جمهورية 
مليون   23 بلغت  بتكلفة  �سي�سل 
درهم ما يعادل 6 مايني و 258 

دولرا اأمريكيا .
امل�ست�سفى  افتتاح  حفل  يف  و�للسللارك 
�للسللعللادة حمللمللد حلللاجلللي اخلللللللوري ، 
امللللديلللر اللللعلللام ملللوؤ�للسلل�للسللة خللللليللفللة بن 
الإن�سانية  لاأعمال  نهيان  اآل  زايد 

النيادي  �للسللعلليللد  اأحلللملللد  و�لللسلللعلللادة   ،
جمهورية  يف  بلللالأعلللملللال  الللقللائللم   ،
اآدم،  بللللول  �للسلليلل�للسللل،و ملللعلللايل جلللني 
�سي�سل،  ال�سحة يف جمهورية  وزير 
وجمع من امل�سوؤولني من جمهورية 

�سي�سل.
باإزاحة  الفللتللتللاح،  مللرا�للسللم  وبلللللداأت 
التذكارية،  اللللللوحللة  علللن  اللل�للسللتللار 
امل�سروع  هلللذا  اإجنلللللاز  الللتللي جتلل�للسللد 
اأن�سئ  اللللذي  ال�سحي،   - التنموي 
على م�ساحة 2125 مرتاً مربعاً.. 
ل�ساحب  بالدعاء  اجلميع  وتللوجلله 
اللللللدوللللللة، حفظه  رئللليللل�لللس  اللل�للسللمللو 
تاأتي  التي  املكرمة،  هللذه  على  اهلل، 
املبادرات  اإطللللار  ويف  اخللللري  علللام  يف 
تقدمها  التي  والتنموية  الإن�سانية 
املتحدة يف  العربية  الإملللارات  دولللة 
الللعللديللد مللن اللللدول حللول الللعللامل ، 
مب�ساريعها  املوؤ�س�سة  و�سلت  حيث 
التنموية والإغاثية اىل حوايل 90 

دولة .
مو�س�سه  يف  ملل�للسللوؤول  م�سدر  وقلللال 
خليفه بن زايد ال نهيان لاعمال 
لبناء  الأولية  الفكرة  اإن  الت�سانيه 
امللل�للسللتلل�للسللفللى بللللللداأت بللالللتللنلل�للسلليللق مع 

وزارتللللللي اللل�للسللحللة والللتللخللطلليللط يف 
للتعرف  وذللللك  �سي�سل  جللمللهللوريللة 

على اأحتياجاتهم ال�سحية .
كامل  اأجنللزت  املوؤ�س�سة  ان  واأ�للسللاف 
الأعمال الإن�سائية مبا فيها توريد 
للم�سروع  الطبية  املعدات  وتركيب 

ويقع  قيا�سية،  زمنية  فللرتة  خللال 
امل�سروع يف جزيرة ماهي ويعترب من 
اأحدث املن�سات ال�سحية يف جمهورية 
ان  امللل�للسللدرامللل�للسللوؤول  واأ�للسللار  �سي�سل 
ت�سميم امل�ست�سفى بنظام موديولر 
 Modular System سي�ستم�

ال�سنع  م�سبقة  احلللديللديللة  املللبللاين 
عددها  يبلغ  الللتللي  اللللوزن  وخفيفة 
40 وحدة كاملة متت يف الإمارات 
املبدئية  التمديدات  جميع  �ساملة 
وامليكانيكية  الكهربائية  لاأعمال 
والطبية ، ومن ثم نقلت الوحدات 

يف  وجمعها  تركيبها  ومت  املنف�سلة 
موقع امل�سروع واإجناز باقي الأعمال 

التكميلية.
وقد �ساهمت هذه الآلية املبتكرة يف 
ميزانية  مللن  الق�سوى  ال�للسللتللفللادة 
التح�سريية  والأعللللمللللال  امللل�للسللروع 

واللللللوجلل�للسللتلليللة املللخللتلللللفللة، حلليللث مت 
اإجنللاز امل�سروع يف مدة ل تزيد عن 

�سنة واحدة منذ تكليف ال�سركة.
خليفة  ملللوؤ�لللسللل�لللسلللة  جللللهللللزت  وقللللللد 
ل�ستقبال  امللل�للسللتلل�للسللفللى  الإنلل�للسللانلليللة 
جللملليللع حللللالت الللنلل�للسللاء والأطلللفلللال 
والولدة، بالإ�سافة لعدد 30 �سريرا 
للعناية  اأ�سرة  عدد4  مع  للمر�سى 
متكاملة،  عمليات  وغرفة  املللركللزة، 
يتم  اأخللللرى  غللرفللة  تخ�سي�س  مللع 
تزويدها باملعدات م�ستقبًا ، وق�سم 
للطواريء للن�ساء والولدة ، وعدد 

اخلارجية. للعيادات  غرف   5
وكذلك مت جتهيز امل�ست�سفى بكامل 
مكاتب  مثل  بها  امللحقة  اخلدمات 
لللاإدارة، �سيدلية، خمترب، مطبخ، 

ق�سم لاأ�سعة، ق�سم للتعقيم.
ومت تزويد امل�ست�سفى موؤخراً بجهاز 
متخ�س�س للعاج بالأك�سجني عايل 
ال�سغط حلالت الغرق ، والذي يعد 
جمهورية  م�ستوى  علللللى  الأحللللدث 
باأنه قد متت مراعاة  �سي�سل. علماً 
ت�سميم  عند  امل�ستقبلية  التو�سعة 
اإ�سافة  بللالإمللكللان  حلليللث  امللل�للسللروع، 
على  يللحللتللوي  للللللمللبللنللى  اأول  طللابللق 

عدد 3  وكذلك  اإ�سافية  غرف   37
غرف للتوليد وحا�سنات لاأطفال 

الر�سع.
واأعلللللللللرب علللللدد مللللن املللل�لللسلللوؤللللني يف 
الفللتللتللاح، عن  خللال حفل  �سي�سل، 
ل�ساحب  وتقديرهم  �سكرهم  بالغ 
اآل  زايلللد  بللن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل،  حفظه  الللدولللة،  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
اأبوظبي،  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايللد 
للقوات  الأعلللللللللللى  الللللقللللائللللد  نللللائللللب 
جلمهورية  دعمهما  على  امل�سلحة، 
�سي�سل ، وعلى مبادراتهما الإن�سانية 

الكرمية ل�سعبها.
امل�ست�سفى  هلللذا  اإنلل�للسللاء  اإن  وقلللاللللوا 
دعم  دون  ممكناً  يكن  مل  احلللديللث 
دولة الإمارات، م�سريين اإىل اأنه مت 
ت�سمية هذا امل�ست�سفى با�سم ال�سيخ 
تقديراً  نهيان،  اآل  زايللد  بن  خليفة 
التي قدمها  الهدية  بهذه  واعتزازاً 
�لللسلللاحلللب اللل�للسللمللو رئللليللل�لللس اللللدوللللة 
لل�سعب يف جمهورية �سي�سل ، حيث 
لقيادة  �سكرنا  نلللويف  اأن  ميكننا  ل 
الدعم  هللذا  الإملللارات و�سعبها على 

النبيل.

•• املكال-وام:

وزعلللللللت هللليلللئلللة الللللهللللال الأحللللمللللر 
الإماراتي ام�س م�ساعدات اإن�سانية 
املحتاجة  الأ�للللسللللر  علللللى  مللتللنللوعللة 
منطقة  يف  والأرامللللللللللل  والأيلللللتلللللام 
القاقني مبديرية املكا مبحافظة 
النهج  اإطلللار  يف  وذللللك  ح�سرموت 
العربية  الإمارات  الإن�ساين لدولة 
املتحدة يف ظل الأو�ساع الإن�سانية 
تلك  �سكان  يعي�سها  التي  ال�سعبة 

املناطق يف ح�سرموت.
�سعادتهم  عللللن  الأهللللللللللايل  وعللللللرب 
الغذائية  امل�ساعدات  بهذه  الغامرة 
الأحمر  الهال  هيئة  من  املقدمة 
�ساأنها  مللللن  والللللتللللي  الإملللللللاراتلللللللي 
الللتللخللفلليللف ملللن مللعللانللاتللهللم نظرا 
فقدوا  اأن  بعد  ال�سعبة  لظروفهم 

نتيجة  احلياة  مقومات  من  كثريا 
تراجع الو�سع القت�سادي وتعطل 
ملل�للسللادر الللدخللل الللتللي تللوؤمللن لهم 

توزيع هذه  وا�سفني  العي�س  لقمة 
املعونات الغذائية لهم بالعيد الذي 

ر�سم الفرحة على حميا اجلميع.

رئي�س  نائب  النيادي  اأحللمللد  وقللال 
الإماراتي  الأحللمللر  الللهللال  فللريللق 
توزيع  عللمللللليللة  اإن  حلل�للسللرمللوت  يف 

امل�ساعدات الغذائية جاءت انطاقا 
ملللن احللللر�لللس الللللذي تللوللليللة دولة 
الإملللللارات الللعللربلليللة املللتللحللدة قيادة 

و�سعبا جتاه اإخوانهم واأ�سقائهم يف 
حمافظة ح�سرموت لتمكينهم من 
القت�سادية  الأزمللللة  على  التغلب 

التي ع�سفت بالباد.
لفتا اإىل اأن هذه احلملة جاءت ل�سد 
الفجوة الغذائية لدى هذه الأ�سر 

الإن�سانية  الأو�ساع  ت�سببت  والتي 
ات�ساعها  يف  ال�سابقة  والقت�سادية 
وزيادة حدة الفقر ون�سبة البطالة 
اأن  النيادي  واأو�للسللح   . ال�سكان  بني 
حد  اإىل  �ستخفف  امل�ساعدات  هللذه 
كبري من معاناة الأهللايل . م�سريا 
�سبقتها  امللل�للسللاعللدات  هلللذه  اأن  اإىل 
الفرتات  خال  مماثلة  م�ساعدات 
وا�سع  قطاع  منها  ا�ستفاد  املا�سية 

من الأ�سر الفقرية واملحتاجة .
العمل  �ستوا�سل  الهيئة  اأن  واأكلللد 
املعي�سية  احللللليللللاة  حتلل�للسللني  علللللللى 
املرحلة  متطلبات  وتوفري  لل�سكان 
وم�سروعات  خللللدمللللات  مللللن  للللهلللم 
انت�سار  اأو�للللسللللع  لللتللحللقلليللق  حلليللويللة 
لتغطي  الإغلللاثللليلللة  للللللملل�للسللاعللدات 
للم�ساعدة  امللل�للسللتللحللقللة  احلللللللالت 

الإن�سانية.

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع م�ساعدات اإن�سانية عاجلة على اأهايل القاقني مبديرية املكال بح�سرموت

وف���د هيئ���ة الأعم��ال اخلريي���ة يتفق���د �سي���ر العم��ل بالأردن 

دار الرب تتفقد 21 م�سروعا خرييا يف النيبال 

•• عجمان -وام: 

برئا�سة  اخلللرييللة  الأعللمللال  هيئة  مللن  وفللد  تفقد 
�سعادة خالد عبدالوهاب اخلاجة املدير التنفيذى 
العا�سمة  �سملت  زيلللارة  يف  بلللالأردن  الهيئة  مكتب 
املتابعات  اطلللللار  فلللى  الللللزرقللللاء  علللملللان وحملللافلللظلللة 

الدورية ملكاتب الهيئة اخلارجية.

واطلللللع املللديللر الللتللنللفلليللذى واللللوفلللد امللللرافلللق الذى 
الداخلى  التدقيق  ر�ستم مدير مكتب  �سم ح�سني 
التن�سيق  مكتب  مدير  املطرو�سي  را�للسللد  وحممد 
واملتابعة - على برامج وم�ساريع الهيئة فى عمان 
مبدينتى  اليتام  مركزى  زيارتهم  خللال  ووقفوا 
عمان والزرقاء على الن�سطة املتقدمة لايتام فى 
اطار الرعاية ال�ساملة التى توفرها الهيئة لايتام 

املكفولني لديها. والتقي الوفد معايل ال�سيدة هالة 
ب�سي�سو لطوف وزيرة التنمية الجتماعية بالأردن 
وا�ستعر�س املجالت ذات ال�سلة بالأعمال اخلريية. 
كما مت بحث اأوجه التعاون والتن�سيق بني الوزارة 
ومكتب الهيئة يف الأردن وا�ستعرا�س امل�ساريع التى 
تنفذها هيئة الأعمال اخلريية عرب مكتبها بالأردن 
والإغاثية.  والإن�سانية  اخلريية  املجالت  كافة  يف 

الوقوف  اأيام  اأربعة  ا�ستمرت  التى  الزيارة  و�سملت 
علي �سري العمل مبكتب الهيئة بعمان حيث التقى 
رئي�س الوفد بالعاملني باملكتب وا�ستمع اىل �سرح 
ومقرتحاتهم  وماحظاتهم  عملهم  طبيعة  عللن 
على  للتميز  �سعيا  بلله  والرتلللقلللاء  العمل  لتطوير 
�سعادة  واأكللد  والن�سانى.  اخلللريى  العمكل  �سعيد 
خالد عبدالوهاب اخلاجة احلر�س على تقدمي كل 

ال�سقيق  الردنلللى  لل�سعب  م�ساعدات  من  ماميكن 
من خال مكتب الهيئة بالأردن تنفيذا لتوجهات 
والن�سانى  اخللللريى  الللعللمللل  �سعيد  علللللى  الللدولللة 
ومتا�سيا مع تو�سيات جمل�س امناء هيئة العمال 
اخلريية برئا�سة �سعادة ال�سيخ حممد بن عبداهلل 
الأعمال  هيئة  اأن  ايل  ال�لللسلللارة  جتلللدر  النعيمي. 
يتيم  و�سبعمائة  اآلف  �سبعة  نحو  تكفل  اخلرييه 

ال�سامله  الرعاية  لهم  وتقدم  الأردن  فى  ويتيمة 
املللو�للسللملليللة املتنوعة  امللل�للسللاريللع  تللنللفلليللذ  فلل�للسللا علللن 
والغاثية  وال�سحية  الجللتللمللاعلليللة  املللجللالت  فللى 
بللال�للسللافللة اىل  اللل�للسللوريللني فللى الردن  لللاجللئللني 
يوميا  منه  وت�ستفيد  اخللللريى  الللرغلليللف  ملل�للسللروع 
الأ�لللسلللر  ملللن  و�للسللبللعللمللائللة  اآلف  اأربللللعللللة  اكلللرثملللن 

املحتاجة.

-وام: •• دبي 
 21 اللللللرب  دار  جللمللعلليللة  تلللفلللقلللدت 
م�سروعا خرييا وتنمويا يف النيبال 
مللن جمللمللل امللل�للسللاريللع الللتللي قامت 
الآ�سيوي  البلد  هللذا  يف  بت�سييدها 
احتياجات  توفري  يف  ت�سب  والتي 
الأهلللايل يف عللدد مللن املناطق عرب 
امتدادها اجلغرايف والتخفيف من 

معاناتهم .
دولة  لر�سالة  ترجمة  ذلللك  يللاأتللي 
الإمارات العربية املتحدة الإن�سانية 
واحل�سارية اإىل العامل وتوجيهات 
العون  يد  مد  يف  الر�سيدة  القيادة 

وامل�ساعدة ل�سعوب العامل.
وزار وفد متخ�س�س من اجلمعية 
خال الأيام القليلة املا�سية نيبال 
املنجزة  امللل�للسللاريللع  مللتللابللعللة  بللهللدف 

وحتقيقها  ا�للسللتللدامللتللهللا  ومللللللدى 
على  والعمل  منها  املرجو  للهدف 

فيها  العمل  وترية  وتعزيز  ت�سريع 
تلك  تلللواجللله  عللقللبللات  اأي  وتللذللليللل 

ال�سركاء  مللع  والتن�سيق  امللل�للسللاريللع 
ال�سرتاتيجيني للجمعية .

كللا مللن عبد  �للسللم وفلللد اجلمعية 
�سرق  اإدارة  مللديللر  جعفر  الللكللرمي 
اآ�سيا واأوروبا وح�سن �سالح اآل علي 
مدير مكتب رئي�س قطاع امل�ساريع 

اخلريية.
بللللن زايللللد  وقلللللللال علللبلللد اهلل علللللللي 
الفا�سي املدير التنفيذي جلمعية 
دار الرب:اإن الوفد املتخ�س�س تفقد 
ملل�للسللاريللع اجلللمللعلليللة املللنللفللذة هناك 
خلللال مللهللمللة الللعللمللل واطلللللع على 
اأو�ساعها واحتياجاتها فيما اأتاحت 
الزيارة للوفد فر�سة التعرف على 
وتطلعاتهم  الللفللقللراء  احللتلليللاجللات 

باملناطق امل�ستهدفة يف النيبال.
اأ�للسللار عللمللران حممد  ومللن جانبه 
امل�ساريع  قللطللاع  رئلليلل�للس  اهلل  عللبللد 
اأن  اإىل  الللللللرب  دار  يف  اخللللللرييلللللة 

الإن�ساين  نهجها  توا�سل  اجلمعية 
واخلللللللريي واللللتلللنلللملللوي بلللنلللاء على 
وتخفيف  والللعللطللاء  الت�سامح  قيم 
كرب الفقراء واحلد من معاناتهم 
انطاقا من قيم الإ�سام احلنيف 

وقيم اأبناء الأمارات وتراثهم جيا 
ونهج  الدولة  و�سيا�سة  جيل  عقب 
الت�سامح ون�سر  القيادة يف بث روح 

ال�سعادة يف املجتمعات .
الللوفللد خلللال زيارتهم  بللحللث  كللمللا 

العا�سمة  يف  الإمللللللللللارات  �لللسلللفلللارة 
امل�سوؤولني  ولقائهم  “كامتاندو” 
الذين رحبوا بهم - اأوجه التعاون 
و�سفارة  اللللللرب  دار  جللمللعلليللة  بللللني 

الدولة يف النيبال.
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•• ال�صارقة-الفجر:

يف اإطار �سعيها لدعم معارف الأطفال وقدراتهم 
خلللال فلللرتة الإجلللللازة اللل�للسلليللفلليللة، وحتلللت عنوان 
“خميم لغتي ال�سيفي 2017” �ساركت مبادرة 
لغتي يف برامج املخيمات ال�سيفية لكل من وزارة 
لريا�سة  ال�سارقة  وموؤ�س�سة  والتعليم،  الرتبية 
املراأة، ونادي �سيدات ال�سارقة، مقدمة �سل�سلة من 
لتمكني  الرامية  التعليمية  والأن�سطة  الللربامللج 
الأطفال من اأ�سا�سيات اللغة العربية، وت�سجيعهم 
على ا�ستخدامها. وقدمت لغتي خال م�ساركتها 
الذي   ”2 بلللاللللقلللراءة  يللحلللللو  “�سيفنا  خملليللم  يف 
الفرتة  خلللال  والتعليم  الللرتبلليللة  وزارة  تنظمه 
اأن�سطة  اأغلل�للسللطلل�للس   21 وحللتللى  يللوللليللو   24 ملللن 
لاأطفال  والرتفيه  التعليم  بللني  جتمع  تربوية 

اللغة  اأهمية  فيها  عر�ست  املخيم،  يف  امل�ساركني 
الللعللربلليللة، وجللمللاللليللات ا�للسللتللخللدامللهللا، عللرب األعاب 
واأنلل�للسللطللة ذهللنلليللة. و�للسللهللدت فللعللاللليللات لللغللتللي يف 
ملوؤ�س�سة  التابع  الريا�سي”  “ال�سيف  خميمات 
ال�سغري  امللللللللراأة، وملل�للسللملل�للس  لللريللا�للسللة  اللل�للسللارقللة 
وم�سم�س املبدع التابعني لنادي �سيدات ال�سارقة، 
اإذ جنحت  امل�ساركني،  الأطفال  بني  كبرياً  تناف�ساً 
حما�سية  لعبة  اإىل  اللغة  تعلم  حتويل  يف  املبادرة 
حتللفللز ملللهلللارات الأطللللفللللال الللتللعللللليللملليللة. وقدمت 
لعبة  فيها  �ساركت  التي  املخيمات  خللال  املللبللادرة 

موؤخراً،  املللبللادرة  اأطلقتها  التي  لغتي”  “اإلكرتو 
“اإلكرتو  الكا�سيكية  اللعبة  على  فيها  م�ستندة 
الألغاز« )Electro Quiz( التي ا�ستهرت يف 
ثمانينيات القرن املا�سي، والتي يعود اأ�سلها للعبة 
 Knapp Electric »اأ�سئلة ناب الكهربائية“
ثاثينيات  يف  ظللهللرت  الللتللي   Questioner

القرن الع�سرين.
“لغتي”:  مللبللادرة  مدير  علي،  اآل  بللدريللة  وقللالللت 
ملللخلليللمللهللا ال�سيفي  لللغللتللي  تللنللظلليللم ملللبلللادرة  يلللاأتلللي 
تاأكيداً على روؤية املبادرة يف تكري�س اللغة العربية 

وا�ستخدامها يف و�سائل املعرفة التقنية املعا�سرة، 
اإذ ت�سعى مثل هذه الور�س اإىل فتح باب التوا�سل 
اإذ  الللرتبللويللة،  واملوؤ�س�سات  والهيئات  املللبللادرة  بللني 
وا�سعة  �سريحة  اإىل  الو�سول  يف  املللبللادرة  جنحت 
ملللن الأطللللفللللال، واأعللللللادت علللرب اأنلل�للسللطللتللهللا تقدمي 
اللغة العربية باأ�سلوب يتجاوز الأ�سكال الرتبوية 
التقليدية؛ جتمع فيه الرتفيه بالتعليم، والن�ساط 

الذهني مبهارات تعلم اللغة .
وك�سفت اآل علي اأن لعبة “اإلكرتو لغتي” ت�ستمل 
عائلة  منها:  للمناف�سة،  املللحللاور  مللن  عللدد  على 

احلروف، واملدود، والت�سكيل، وق�س�س من الكتاب 
الللكللبللري، واملللفللاهلليللم، والللتللنللويللن، والللتللاء املربوطة 

والتاء املفتوحة، وق�س�س من �سل�سلة “امرح«.
ت�سمح مب�ساركة  بكونها  “اإلكرتو لغتي”  وتتميز 
فريقني اأو لعبني يتناف�سان مع بع�سهما، ف�سًا 
عن اإمكانية ت�سميم عدد غري حمدود من اأوراق 
الأ�سئلة والأجوبة التي تعر�س على لوحة اللعب 
الفئات  كللافللة  مبللا يتنا�سب مللع مللهللارات وقللللدرات 
املراحل  و�سعوبة  املحتوى  يف  وتختلف  العمرية، 

ونوعية املعلومات املطروحة.

بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وكان 
حاكم  الأعلللللى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  حممد 
باللغة  التعليم  دعللم  مللبللادرة  اأطلللللق  قللد  ال�سارقة، 
يف  اللل�للسللارقللة،  مللدار�للس  يف  ذكلليللة  بو�سائل  العربية 
العام 2013، �سمن مبادرات �سموه الرامية اإىل 
تطوير قطاع التعليم يف الإمارة، واملحافظة على 
بطريقة  الأطللفللال  اإىل  وحتبيبها  العربية  اللغة 

ع�سرية علمية مب�سطة.
حاكم  ال�سمو  �ساحب  اعتمد   2016 يناير  ويف 
اللغة  ملللبللادرة تعلم  الللهللويللة اجلللديللدة  اللل�للسللارقللة، 
م�سمى  الللل�لللسلللارقلللة حتللللت  مللللدار�للللس  اللللعلللربللليلللة يف 
تربوية  ا�ستجابة  املللبللادرة  هللذه  ومتثل  “لغتي”، 
وعلمية ملتطلبات التطور يف اأ�ساليب التعلم الذكي 
الرتقاء  يف  وت�سهم  املعرفة  ملجتمع  توؤ�س�س  التي 

مبخرجات التعليم.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

التنمية  دائللللللللرة  ملللوظلللفلللي  مللللن   92% اللللتلللحلللق 
التدريبية  بالربامج  اخليمة  راأ�للس  يف  القت�سادية 
التدريبية  خطتها  �سمن  اللللدائلللرة  نللفللذتللهللا  الللتللي 
للن�سف الأول من عام 2017، وترمي الدائرة اىل 
الو�سل بهذه الن�سبة اىل %100 مع نهاية العام 

احلايل مقارنة مع %98 للعام 2016.
التدريبية  اللللرباملللج  بللللاأن  الللغلليلل�للس  واأكلللللدت حلل�للسللة 

التخ�س�سية  بني  تتنوع  املوظفون  بها  يلتحق  التي 
والللتللطللويللريللة، وتللعللزيللز الللهللوايللات الللتللي مللن �ساأنها 
الوظيفية،  ملهامهم  املوظفني  وتاأهيل  الكفاءة  رفع 
املميز  للللتلللقلللدمي  علللنلللهلللم، وحتلللفللليلللزهلللم  واللللللرتويلللللح 

واجلديد. 
ومن اجلدير بالذكر اأن ق�سم املوارد الب�سرية اأطلق 
تبادل  اإىل  تللهللدف   2017 علللام  يف  ملللبلللادرات  علللدة 
اخلللللربات وتللعللزيللزهللا، مللن اأبلللرزهلللا املللوظللف املدرب 
تلبي  داخلية وخارجية  دورات  يتوىل تقدمي  الللذي 

اخلللطللة الللتللدريللبلليللة، وتللعللزز الللتللعللاون بللني اجلهات 
يف الللقللطللاعللني الللعللام واخللللا�لللس. واأ�لللسلللارت الغي�س 
بتدريب  الهتمام  اأعينها  ن�سب  ت�سع  الللدائللرة  ان 
ا�سرتاتيجية  �للسللمللن  امللللوظلللفلللني  جللملليللع  وتلللاأهللليلللل 
اللللدائلللرة الللقللائللمللة علللللى تللقللدمي اأفلل�للسللل اخلدمات 
الللدائللرة مبا  مع  بتجربتهم  والرتللقللاء  للمتعاملني 
عرب  الأعللمللال  بيئة  حت�سني  على  اإيجابيا  ينعك�س 
مع  تتفق  اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة  توفري 

الحتياجات الع�سرية للمتعاملني.

% من موظفي اقت�سادية راأ�س اخليمة   92
توا�سل بعثة احلج التح�سريية التي غادرت اإىل الأرا�سي التحقوا بالتدريب يف الن�سف الأول من 2017

املقد�سة يوم الأربعاء املا�سي اأعمالها التجهيزية ملخيمات 
احلجاج يف كل من منى وعرفات ، وتتابع اأعمال املقاولني 
�ساعة ب�ساعة لإمتام مهامها وفق املدد الزمنية املر�سومة 
قللبللل بللللدء مللو�للسللم احلللللج ، فلليللمللا تلل�للسللتللعللد الللبللعللثللة اأي�سا 
اإجراءات  وت�سهيل  املطارات  يف  الدولة  حجاج  ل�ستقبال 
احلمات  تللاأمللني  على  والطمئنان  والت�سكني  الللدخللول 
اأول حملة مطار  �ست�سل  ، حيث  املطلوبة  لكل اخلدمات 

. املدينة املنورة يوم 2017-8-21 
وقللللال الللدكللتللور حمللمللد مللطللر الللكللعللبللي ، رئلليلل�للس الهيئة 
العامة لل�سوؤون الإ�سامية والأوقاف –رئي�س بعثة احلج 
باإ�سعاد  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  على  ،بناء  الر�سمية 

حللجللاج اللللدوللللة وبلللذل اأقلل�للسللى اجلللهللود يف ذللللك اأجنزت 
املخيمات  بناء  اأعللمللال  مللن   60% التح�سريية  البعثة 
ومرافقها خال الأيام القليلة املا�سية . وقد مت توجيه 
البعثة التح�سريية بتزويد املخيمات بالأعداد والأحجام 
الكهرباء حت�سبا  التكييف ومولدات  اأجهزة  املنا�سبة من 
اخللليللام هذا  اأن  علما  باملنطقة  التي متللر  احلللر  ملللوجللات 
الللعللام مللن نللوعلليللة جللديللدة مللقللاومللة للللللحللرارة، كللمللا مت 
اخلدمية  باملرافق  وتزويدها  املخيمات  بتهيئة  التوجيه 
الكافية . ووجه الكعبي ال�سكر حلكومة خادم احلرمني 
ال�سريفني لتوفريها كل ما تتطلبه بعثة احلج الر�سمية 
اأرا�للس وخميمات  املتحدة من  العربية  الإملللارات  لدولة 

وت�سهيات .

% من خميمات منى وعرفات بعثة احلج التح�سريية .. تنجز 60 

تنمية املجتمع توقع اتفاقية مع موؤ�س�سة الإمارات لتو�سيع نطاق ال�سراكة والتعاون

ي�شتمر ثالثة اأ�شهر مب�شاركة 15 زهرة

»مر�سدات ال�سارقة« تطلق برنامج »اأنا الأقوى« حلياة �سحية وحيوية

عقدت م�شابقات يف لعبة »اإلكرتو لغتي«

»لغتي« جتمع الرتفيه بالتعليم يف خميمات �سيفية لالأطفال

•• دبي-وام:

اتفاقية  املجتمع  تنمية  وزارة  وقعت 
نطاق  لتو�سيع  الإملللارات  موؤ�س�سة  مع 
اللل�للسللراكللة واللللتلللعلللاون بللالللتللزامللن مع 
الطرفان  حققه  الذي  الكبري  النجاح 
من خال ال�سراكة ال�سابقة يف اإطاق 
مبادرة املن�سة الوطنية للتطوع الأوىل 
من نوعها على م�ستوى الدولة والتي 
بيانات  وقللاعللدة  �ساملة  مظلة  ت�سكل 
التطوعي  الللعللمللل  لعنا�سر  متكاملة 
وت�سعى  الإملللللللللللارات.  دولللللللة  يف  كلللافلللة 
الللللللللوزارة ملللن خللللال التلللفلللاقللليلللة اإىل 
تللعللزيللز اأوا�لللسلللر الللعللمللل امللل�للسللرتك مع 
مبادرات  واإطلللاق  الإمللللارات  موؤ�س�سة 
الرتقاء  �ساأنها  مللن  فعالة  وم�ساريع 
جانب  اإىل  التطوعي  العمل  بثقافة 

ال�للسللتللفللادة مللن الللتللجللارب واخللللربات 
املتبادلة لتحقيق اأهداف ا�سرتاتيجية 
تخدم ر�سالة الطرفني. وقالت �سعادة 
�سناء حممد �سهيل وكيلة وزارة تنمية 
نطاق  تللو�للسلليللع  اتللفللاقلليللة  اإن  املللجللتللمللع 
املجتمع  تنمية  وزارة  بللني  اللل�للسللراكللة 
ا�ستكمال  تللاأتللي  الإملللللارات  ومللوؤ�للسلل�للسللة 
للنجاح املتميز الذي حتقق للجانبني 
لإطاق  ال�سابقة  ال�سراكة  خال  من 
املن�سة الوطنية للتطوع ب�سكل ي�سمن 
التن�سيق والتعاون امل�ستمر يف خمتلف 
والتطوعي  املجتمعي  العمل  جللوانللب 
ومبا ين�سجم مع التوجهات احلكومية 
لدولة  ال�للسللرتاتلليللجلليللة  والأهلللللللللداف 
الإمارات والرامية اإىل حتقيق رفاهية 
احلقيقية  اللللرثوة  باعتباره  الإنلل�للسللان 
اجلهود  ت�سافر  خللال  من  للمجتمع 

كللللافللللة واللللللتلللللعلللللاون بلللللني امللللوؤ�لللسللل�لللسلللات 
لتنفيذ  احلكومية  وغللري  احلكومية 
�سهيل  واأ�لللسلللافلللت  اللللتلللوجلللهلللات.  تلللللك 
من  ت�سعى  املجتمع  تنمية  وزارة  اأن 
بالعمل  الرتقاء  اإىل  التفاقية  خال 
خدمات  تقدمي  خللال  مللن  املجتمعي 
جمتمعية متميزة وعرب تبني مفهوم 
الللللذي يعتمد  املللجللتللمللعللي  ال�للسللتللثللمللار 
اإطاق وتنفيذ برامج جمتمعية  على 
اإىل  تللهللدف  الأملللد  طويلة  م�ستدامة 
مواجهة التحديات التي تواجه قطاع 
العربية  الإمللللللارات  دولللللة  اللل�للسللبللاب يف 
التطوعي  الللعللمللل  املللتللحللدة مبللجللالت 
واملللجللتللمللعللي، كللمللا تللهللدف اللللللوزارة من 
خللللال تللو�للسلليللع نلللطلللاق اللللتلللعلللاون مع 
موؤ�س�سة الإمللارات اإىل تطوير وابتكار 
وهادفة  م�سرتكة  جمتمعية  مبادرات 

اإىل  بالإ�سافة  املجتمع  بخدمة  تعنى 
ال�ستفادة من بع�س الربامج القائمة 
ليتم  الإمللللارات  موؤ�س�سة  يف  والفاعلة 
اأو�سع  نطاق  على  وتنفيذها  تفعليها 
اأ�للسللادت ميثاء  الللدولللة. من جانبها  يف 
التنفيذي  الللرئلليلل�للس  نللائللب  احلللبلل�للسللي 
تو�سيع  بللخللطللوة  الإملللللللارات  ملللوؤ�للسلل�للسللة 
نطاق ال�سراكة بني الطرفني الهادفة 
اىل تللعللزز اجلللهللود املللبللذولللة مللن قبل 
اإطاق  عللن  اأ�سفرت  والللتللي  الطرفني 

اأكرب من�سة وطنية ذكية للتطوع.
ودعت جميع املوؤ�س�سات اخلا�سة منها 
املن�سة  اإىل  النلل�للسللمللام  اإىل  والللعللامللة 
وتللوفللري فللر�للس تللطللوعلليللة تلل�للسللاهللم يف 
تنفيذ روؤية القيادة الر�سيدة وت�سرك 

ال�سباب يف التنمية الجتماعية.
و�سيعمل الطرفان مبوجب التفاقية 

علللللللللى ال�لللللسلللللتلللللفلللللادة مللللللن الللللللقللللللدرات 
البع�س  لبع�سهما  املكملة  واخلللربات 
الكفيلة  امل�سرتكة  الأهلللداف  لتحقيق 
وتنمية  التطوعي  العمل  ثقافة  بن�سر 
مهارات الأجيال القادمة ملجتمع دولة 
تللبللادل املعرفة  الإمللللللارات مللن خلللال 
واخلربات املتعلقة بالتطوع وامل�ساريع 
الوطنية  املللنلل�للسللة  ودعللللم  الللتللطللوعلليللة 
للتطوع )متطوعني . امارات( الرامية 
لإحلللداث تللاأثللري جمتمعي اإيللجللابللي يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأطلق 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئلليلل�للس جمللللل�للس اللللللللوزراء حلللاكلللم دبي 
الوطنية للتطوع  اهلل” املن�سة  “رعاه 
)مللتللطللوعللني .املللللللارات( اأواخلللللر �سهر 
كمتطوع  �سموه  و�سجل  املا�سي  مايو 

اأع�ساء  بللحلل�للسللور  الللبلليللئللة  جمللللال  يف 
املن�سة  �للسللهللدت  كللمللا  اللللللوزراء  جمل�س 

تللفللاعللا كللبللريا بللعللد تلل�للسللجلليللل جميع 
كمتطوعني  الللللوزراء  جمل�س  اأعلل�للسللاء 

بهدف حتفيز كافة اأفراد املجتمع على 
امل�ساركة واإعاء قيمة التطوع.

•• ال�صارقة-الفجر:

الفتيات  ت�سجيع  اإىل  �سعيها  اإطلللار  يف 
على تبني اأمناط حياة �سحية، اأطلقت 
مفو�سية مر�سدات ال�سارقة، بالتعاون 
واإدارة  اللل�للسللارقللة،  �للسلليللدات  نللللادي  ملللع 
وزارة  يف  ال�سحي  والتعزيز  التثقيف 
ال�سحة ووقاية املجتمع، برنامج “اأنا 
الزهرات  ي�ستهدف  الللذي  الأقوى”، 
اللواتي ترتاوح اأعمارهن بني 11-7 
الأقوى”  “اأنا  برنامج  ويهدف  عاماً. 
اأ�للسللهللر، اإىل  اللللذي ي�ستمر ملللدة ثللاثللة 
تللعللزيللز وعلللي اللللزهلللرات بللاأهللملليللة اتباع 
وتعريفهن  �للسللحلليللة،  حلليللاة  اأ�للسللاللليللب 
بللكلليللفلليللة خللفلل�للس ملللعلللدلت اللللدهلللون، 
وزيادة ن�سبة وزن الع�سات يف اجل�سم، 
املفيدة،  الأطللعللمللة  بللتللنللاول  والللللتلللزام 
فللل�لللسلللًا عللللن تلل�للسللجلليللعللهللن علللللللى دعم 

الن�سائح  تللبللادل  خللال  مللن  بع�سهن 
وو�سفات الطبخ ال�سحية.

ال�سام�سي،  عبدالعزيز  �سيخة  وقالت 
مر�سدات  مبفو�سية  م�ساعد  مللديللر 
ب�سحة  املفو�سية  يف  نهتم  ال�سارقة: 
تقدمي  على  دائللمللاً  ونحر�س  فتياتنا، 
تت�سم  وتلللوعلللويلللة  تللثللقلليللفلليللة  بللللرامللللج 
بلللاللللتلللنلللوع، نلللهلللدف مللللن خلللاللللهلللا اإىل 
لدى  الذهنية  القدرات  و�سقل  تنمية 
علللللى �سحتهن  الللفللتلليللات، واملللحللافللظللة 
اجل�سدية، ونتطلع من خال اإطاقنا 
ت�سجيع  اإىل  الأقوى”  “اأنا  لربنامج 
الللزهللرات ومللنللذ �للسللنللوات مللبللكللرة، على 
اتباع اأنظمة غذائية �سحّية، وممار�سة 
الللريللا�للسللة والأنلل�للسللطللة الللبللدنلليللة، مبا 
ينعك�س اإيجاباً على مردودهن اليومي 
علللللى �للسللعلليللد الللتللحلل�للسلليللل الأكلللادميلللي 
وك�سفت  املللللنللللزللللليللللة.   والأنلللل�للللسللللطللللة 

امل�ساركات  اللللزهلللرات  اأن  اللل�للسللاملل�للسللي 
ينلن نهاية الربنامج يف اأكتوبر املقبل 
موؤكدًة اأن الربنامج  �سارة “ال�سحة”، 

من  عللدد  مللع  للتعاون  فر�سة  ي�سكل 
اإدارة  تللقللدم  حيث  املخت�سة،  اجلللهللات 
وزارة  يف  ال�سحي  والتعزيز  التثقيف 

م�سابقة  املللجللتللمللع  ووقلللايلللة  اللل�للسللحللة 
تتناف�س  حيث  ال�سغري”،  “ال�سيف 
علللللى حت�سري  املللل�لللسلللاركلللات  الللفللتلليللات 

اأ�للللسللللهللللى الللللوجللللبللللات الللل�لللسلللحللليلللة عرب 
ملللراحلللل خمللتلللللفللة، فلليللمللا يللعللقللد نادي 
تثقيفية  جللللل�للسللات  اللل�للسللارقللة  �للسلليللدات 
وعي  تلللعلللزيلللز  اإىل  تلللهلللدف  ملللتلللنلللوعلللة، 
واإتاحة  ال�سحية،  بالأغذية  الزهرات 
با�ستخدام  لا�ستمتاع  لهن  الفر�سة 
اللل�للسللحلليللة، و�سالت  اللللنلللادي  ملللرافلللق 
برنامج  ويلل�للسللهللد  الللبللدنلليللة.  الللللليللاقللة 
جمموعة  تللنللظلليللم  الأقوى”  “اأنا 
واجلل�سات  الللتللدريللبلليللة،  اللللور�لللس  مللن 
الللل�لللسلللحللليلللة املللل�لللسلللاحلللبلللة، يللل�لللسلللارك يف 
تقدميها نخبة من اخلرباء يف جمال 
الللبللدنلليللة، تتناول  الللتللغللذيللة واللل�للسللحللة 
حزمة من املوا�سيع، حيث تقام ور�س 
خال  من  ال�سلبية  الطاقات  لتفريغ 
الللتلللللويللن، وور�للللس تللدريللبلليللة يف جمال 
الطهي، ف�سًا عن التمارين البدنية 
اجل�سم  مد  يف  ت�سهم  التي  والذهنية، 

والن�ساط، وميكن  بالطاقة واحليوية 
ب�سكل م�ستمر مع  للفتيات ممار�ستها 
يف  اأو  املفو�سية  داخللل  املنت�سبات  بقية 
التدريبية  الللور�للس  املللنللزل.  وبللجللانللب 
الربنامج  ي�سهد  ال�سحية،  واجلل�سات 
الأ�سواق  داخللل  ت�سّوق  جللولت  تنظيم 
بلللهلللدف تعريف  اللللتلللجلللاريلللة،  وامللللحلللال 
على  احللل�للسللول  كيفية  على  الللزهللرات 
الأغلللللذيلللللة اللل�للسللحلليللة، والللللتللللاأكللللد من 
�ساحية  انللتللهللاء  وعلللللدم  �للسللامللتللهللا، 
فوائدها  علللن  فلل�للسللًا  ا�للسللتللخللدامللهللا، 
الزهرات  وتكت�سب  الإنلل�للسللان،  جل�سم 
اأثناء هذه اجلولت الكثري من املهارات 
كمية  علللللى  الللتللعللرف  يف  ت�ساعد  الللتللي 
والفيتامينات،  احللللراريلللة،  اللل�للسللعللرات 
الغذائية  واملواد  املعلبات  والدهون، يف 

الأخرى.  
اإمارة  يف  الإر�سادية  احلركة  اأن  يذكر 

1973 ثم  علللام  انللطلللللقللت  اللل�للسللارقللة 
انت�سرت يف بقية اإمارات الدولة، حيث 
مت  اأن  اإىل  الك�سفية  احلركة  تطورت 
تتويج ذلك بتاأ�سي�س جمعية مر�سدات 
وتهدف   ،1979 علللام  يف  الإملللللللارات 
مللفللو�للسلليللة مللر�للسللدات اللل�للسللارقللة التي 
حتظى برعاية قرينة �ساحب ال�سمو 
حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر 
بنت حممد القا�سمي، رئي�سة املجل�س 
الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة بال�سارقة، اإىل 
وحتفيزهم  امل�ستقبل  اأجلليللال  رعللايللة 
يكونوا  كي  الإلللهللام  مب�سادر  ومدهم 
مواطنني قادرين على تنمية وتطوير 
وبناء  تطوير  يف  والإ�للسللهللام  وطللنللهللم، 
الللللعللللامل اأجلللللملللللع، وذلللللللك مللللن خال 
يف  للم�ساهمة  للفتيات  منرب  توفري 
الكامنة  لللقللدراتللهللن  الللعللنللان  اإطللللاق 

وتطويرها.
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اأخبـار الإمـارات

بلدية مدينة اأبوظبي توا�شل مبادرة )اأبوظبي اخل�شراء( لرعاية اأ�شجار النخيل وامل�شطحات اخل�شراء

اإجناز �سيانة 94 األف مرت مربع من امل�سطحات  و2000 نخلة ، و18 األف �سجرة ، و2800 مرت طويل من الأ�سيجة

نا�سئة ال�سارقة تعزز قدرات ال�سباب يف التخيل الإبداعي

•• اأبوظبي-الفجر:

توا�سل دائرة ال�سوؤون البلدية والنقل – بلدية 
مدنية اأبوظبي  بالتعاون مع �سرطة اأبوظبي ، 
وتدوير مبادرتها اأبوظبي اخل�سراء م�ستهدفة 
اأنواع  وخمتلف  النخيل  اأ�سجار  و�سيانة  رعاية 
ابوظبي  يف  اخللل�للسللراء  وامللل�للسللاحللات  الأ�لللسلللجلللار 
النباتية  والأ�لللسللليلللجلللة  الللتللجللملليللللليللة  الللللزراعللللات 

ومزروعات اجلزر الو�سطية.
وتاأتي هذه املبادرة جت�سيدا للنهج احلكيم الذي 
غر�سه املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اأوىل  والللذي  الطاهر  ثللراه  اآل نهيان طيب اهلل 
رعاية كبرية ودعما م�ستمرا للنه�سة اخل�سراء 
يف المارات؛ وانعكا�سا لرعاية واهتمام قيادتنا 
امل�سروع  ا�للسللتللمللرار  علللللى  الللر�للسلليللدة وحللر�للسللهللا 
مبادرة  املميز   التجميلية  والللزراعللات  الللزراعللي 

حتت عنوان “ابوظبي اخل�سراء«. 
واأكدت بلدية مدينة اأبوظبي اأن احلملة جنحت 
حتى الآن يف �سيانة اأكرث من )94،359 مرت 
واملغطيات  اخللل�للسللراء  امل�سطحات  مللن   ) مللربللع 
الللنللبللاتلليللة للللللرتبللة ، وكللذلللك �للسلليللانللة اأكللللرث من 
�سجرة  و18،702   ، نخيل  �للسللجللرة   2،148

2،806 مللرتا طوليا من  و   ، الأنلللواع  خمتلفة 
الأ�سيجة النباتية .

املظهر  حماية  وبهدف  اإنها  البلدية  واأو�سحت 
العام واحل�ساري للعا�سمة اأبوظبي فقد �سملت 
احلللملللللة اإزاللللللة الأ�لللسلللجلللار الللتللالللفللة واللللزراعلللات 
املتهالكة و�سمن هذا الإطار ك�سفت البلدية عن 
اأن العدد الكلي للنباتات املراد اإزالتها هو 367 
 ، النخيل  مللن  اأ�سجار   208 و  متنوعة  �سجرة 
و22 �سجرية ، واإزالللة اأكللرث من 97 األللف مرت 

مربع من امل�سطحات اخل�سراء التالفة.
املا�سي  الأ�للسللبللوع  فعليا  بللللداأت  احلللملللللة  وكللانللت 

وهي م�ستمر  لت�سمل جزيرة ابوظبي باأكملها؛ 
الأ�سجار  �سيانة  تت�سمن  الأعللمللال  اأن  م�سرية 
وتقليمها وتاأهيل وجتديد امل�سطحات اخل�سراء 
املنا�سبني،  والبيئي  اجلمايل  املظهر   واإك�سابها 
تللاأهلليللل الأ�للسلليللجللة الللنللبللاتلليللة ، وترحيل  واإعلللللادة 
الللنللفللايللات ، وقلل�للس وتللهللذيللب مللغللطلليللات الرتبة 
،بالإ�سافة لتع�سيب ال�سباريات واإزالة وتنظيف 
ال�سعف اجلاف لأ�سجار النخيل وق�س وت�سكيل 
ال�سجريات  اإىل  بللالإ�للسللافللة  النباتية  الأ�سيجة 
ونظافة  النخيل  و�سيانة   ، الللرتبللة  ومغطيات 

الأحوا�س.  

وتلللاأتلللي هللللذه املللللبللللادرة تلللاأكللليلللدا حللللر�لللس دائللللرة 
ال�سوؤون البلدية والنقل- بلدية مدينة اأبوظبي 
للمحافظة على املظهر العام للمدينة والرتقاء 
بللاملللرافللق الللعللامللة ومللنللظللومللة املرافق  امللل�للسللتللمللر 

الرتفيهية واحلدائق واملنتزهات وال�سوارع .
اإجنللاح احلملة  اأجللل  اأنها من  البلدية  واأ�للسللارت 
اأقامت مركزا لإدارة احلملة حيث تعمل الفرق 
متوا�سلة بل3 ورديات عمل على مدار 24 �ساعة 

.
�سيانة  ت�ستهدف  احلملة  اأن  بالذكر  اجلللديللر 
و7،684   ، الأنللللواع  خمتلفة  �سجرة   3،874

األللللف ملللرت مللربللع من  �للسللجللرة نللخلليللل، و450 
امل�سطحات اخل�سراء ومغطيات الرتبة ، وكانت 
احلملة قد اأجنزت خال الأ�سبوع الأول �سيانة 
472 �سجرة خمتلفة الأنواع ، و2،148 �سجرة 
امل�سطحات  من  مربع  مرت   94،359  ، نخيل 

اخل�سراء ومغطيات الرتبة.
بلدية  والنقل-  البلدية  ال�سوؤون  دائللرة  وتدعو 
مدينة اأبوظبي اأفراد املجتمع للتعاون مع فرق 
مهمتهم  ت�سهيل  خلللال  مللن  امللليللدانلليللة  الللعللمللل 
وتفهم اأي اإزعاج ي�سدر نتيجة الأعمال اجلارية 

يف املواقع امليدانية .

•• ال�صارقة -وام:

ملوؤ�س�سة  التابعة  ال�سارقة  نا�سئة  نظمت 
واملبتكرين،  الللقللادة  ل�سناعة  قللرن  ربللع 
جمللمللوعللة ملللن اللللور�لللس الللفللنلليللة �سمن 
م�سروع  مللن  الأول  الأ�للسللبللوع  فللعللاللليللات 
“قيظوا ويانا” لإك�ساب اأبنائها مهارات 
فن الر�سم بالر�س، وفن الق�س العربي، 
واإبلللداعلللات مللن الللنللفللايللات، وذللللك بهدف 
فنيا،  امللللوهلللوبلللني  الللنللا�للسللئللة  اكلللتللل�لللسلللاف 
وتطوير مهارات البتكار الفني لديهم، 
الإبداعي،  التخيل  يف  قدراتهم  وتعزيز 
ومتكينهم من اإطاق العنان لأفكارهم، 
فللنلليللة بطريقة  اأعلللملللال  واإنللللتللللاج  بللر�للسللم 

م�سلية، حتقق لهم املتعة والفائدة.
وا�سط  نا�سئة  مركز  يف  الور�س  واأقيمت 
على مدار اأ�سبوع، ومب�ساركة 50 نا�سئا 

جمموعات  اإىل  تق�سيمهم  مت  و�للسللابللا، 
ا�ستفادة تدريبية  اأق�سى  وذلك لتحقيق 

للم�ساركني.
وقلللللللدم اللللفلللنلللان حللل�لللسلللن اإدللللللبلللللي ر�لللسلللام 
ور�سة  الللروؤيللة،  جللريللدة  يف  الكاريكاتري 
العربي  الق�س  فللن   “ بعنوان  تدريبية 
النا�سئة  تللعللللليللم  علللللى  فلليللهللا  وركلللللز   ،“
بهذا  اخلا�سة  والأ�س�س  الأوللليللة  املبادئ 
الفن، والذي يعتمد على ق�س الأ�سكال 
الت�ساري�س  وحتللديللد  فقط،  اخلللارجلليللة 
هذا  اأن  اإىل  م�سريا  لاأ�سكال،  اجلانبية 
بع�س  يف  ي�ستخدم  الللفللنللون  مللن  الللنللوع 
املبا�سر،  بالق�س  ي�سمى  مبللا  املللعللار�للس، 
العرائ�س،  وثلليللقللة مبلل�للسللرح  عللاقللة  ولللله 
لاأ�سكال  كللظللال  ال�سكل  يق�س  حلليللث 
ت�سميته بفن  املتحركة، ومن هنا جاءت 

خيال الظل.

ا�ستخدام  كيفية  على  النا�سئة  وتلللدرب 
والت�ساري�س  املامح  حتديد  يف  املق�س 
حيث  تنفيذه،  امللللراد  لل�سكل  اخلللارجلليللة 
باللون  كلللرتلللون  علللللى  الأ�لللسلللكلللال  تللقلل�للس 
خلفية  علللللى  تل�سق  ثللم  وملللن  الأ�لللسلللود، 
للم�ساهد  يتيح  ممللا  بي�ساء،  كرتونية 
فللر�للسللة ا�للسللتللكللمللال اللل�للسللكللل مبللجللمللللله يف 

خميلته.
ومت خال الور�سة دمج فن الكاريكاتري 
جمموعة  لتنفيذ  و�للسللول  الق�س،  بفن 
لللوحللات فنية، و�سهدت  مللن الأ�للسللكللال يف 
ال�سباب  مللن  ملحوظا  تفاعا  الللور�للسللة 
بللني ق�س  مللا  قللدراتللهللم  تباينت  الللذيللن 
الأ�لللللسلللللكلللللال اخللللللارجللللليلللللة فللللقللللط، وبللللني 
القادرين على حتديد املامح الداخلية 

لل�سكل اأي�سا.
وجلللللللاءت اللللور�لللسلللة اللللثلللانللليلللة بلللعلللنلللوان “ 

“ ، وقدمها  بالر�س  الر�سم  مهارات فن 
خال  ومت  اهلل،  عللبللد  حمللمللد  اللللر�لللسلللام 
الأدوات  على  النا�سئة  تللدريللب  الللور�للسللة 
الفنون،  مللن  الللنللوع  هللذا  يف  امل�ستخدمة 
الألوان  ر�للس  عملية  يف  التحكم  وكيفية 
على العمل الفني من ارتفاع معني مللء 
العمل لر�س  الللفللراغللات، وملللدى حللاجللة 

الألوان �سواء بالزيادة اأو النق�سان .
النا�سئة على مهارات ت�سكيل  كما تدرب 
املناظر الطبيعية من اجلبال، الكواكب 
اإىل طللرق توظيفها  اإ�للسللافللة  الللنللجللوم،  و 
اإظهار  الللفللنللي، وحملللاوللللة  الللعللمللل  علللللى 
الفرتات ال�سباحية وامل�سائية على مدار 
اإ�لللسلللاءة جللوانللب معينة يف  الللليلللوم، عللرب 
العمل الفني وتظليلها لتعطي الإ�ساءة 
ال�سوء  تلللاأثلللري  دللت  ملللع  املللطلللللوبللة، 
وانللعللكللا�للسللاتلله علللللى الللعللمللل الللفللنللي وذلك 

اأعمار  مللع  تتنا�سب  اإبللداعلليللة  بطريقة 
النا�سئة امل�ساركني يف الور�سة.

واأعلللللرب الللنللا�للسللئللة علللن �للسللعللادتللهللم بهذه 
اكللتلل�للسللفللوا ملللن خالها  اللللتلللي  اللللور�لللسلللة 
فنية  لوحات  اإبلللداع  على  قدرتهم  مللدى 
قلليللمللة حتللمللل ملل�للسللامللني جللمللاللليللة، من 
اإىل  خال مهارات ب�سيطة حتتاج فقط 

الإتقان .
وحمايتها  البيئة  على  احلفاظ  وبهدف 
الثالثة  اللللور�لللسلللة  جللللاءت  اللللتلللللللوث،  ملللن 
با�سم  الت�سكيلي  الللفللنللان  قللدمللهللا  الللتللي 
خاقة  “ اأفكار  عنوان  لتحمل  ال�ساير، 
بع�س  تلللدويلللر  اإعللللللادة  وجتلل�للسللدت يف   ،“
النفايات امل�ستهلكة وحتويلها اإىل اأعمال 
فنية رائعة، وتدرب النا�سئة خالها على 
البا�ستيكية  الللزجللاجللات  بللعلل�للس  قلل�للس 
بطريقة معينة على �سكل نبتة ال�سبار، 

اإ�سافة اإىل تثقيبها ول�سق اأعواد خ�سبية 
عمل  اإىل  للو�سول  ال�سكل  جوانب  على 

فني مميز.
وقللدم املللخللرج عللدنللان �سلوم ور�للسللة عمل 

بعنوان “ متارين م�سرحية “ وا�ستملت 
ال�سخ�سية،  لتنمية  اأولية  متارين  على 
ومت خالها الرتكيز على تعزيز قدرات 
واللغوي،  اللل�للسللوتللي  الأداء  يف  النا�سئة 

ال�سخ�سي  احل�سور  ا�ستك�ساف  بللهللدف 
وا�ستقطاب  املللل�لللسلللرح،  علللللللى  للللللنللا�للسللئللة 
للللللملل�للسللاركللة يف فريق  املللتللملليللزيللن مللنللهللم 

امل�سرح مبركز نا�سئة وا�سط.

•• اأبوظبي-وام:

الحتادية  للهيئة  الللعللام  املللديللر  بوع�سيبة،  جمعة  حمللمللد  �للسللعللادة  اأكلللد 
من  احلالية  الأجيال  تعريف  يف  زايد”  “عام  مبادرة  اأهمية  للجمارك، 
والإن�سانية  احل�سارية  بالتجربة  والللعللامل  الإمللللارات  دوللللة  يف  ال�سباب 
اآل  �سلطان  بن  زايللد  ال�سيخ  له  املغفور  قادها  التي  الفريدة  والتنموية 

نهيان.
واأ�سار اإىل اأن ال�سيخ زايد، بالتعاون مع اإخوانه من الآباء املوؤ�س�سني، قاد 
واأجنز منوذجاً للتنمية ال�ساملة التي توظف املوارد الطبيعية املحدودة يف 
خدمة الإن�سان، م�سرياً اإىل اأن النموذج التنموي والإن�ساين لل�سيخ زايد 
قام على منهج علمي وواقعي لدرا�سة وتوجيه منو املجتمع من النواحي 

املختلفة مع الرتكيز على اجلانب الإن�ساين منه، بهدف اإحداث التكامل 
والرتابط بني مكونات املجتمع.

ولفت بوع�سيبة اإىل اأن ال�سيخ زايد “رحمه اهلل” جنح على مدى ثاثة 
عقود يف تطبيق املفهوم النموذجي للتنمية ال�ساملة بال�سري يف خطوط 
اأن يطلق عليه منوذج التنمية  متوازية يف كافة املجالت، وهو ما ميكن 
ال�ساملة يف خطوط متوازية، وهو النموذج الذي ت�سري على نهجه القيادة 
احلكيمة لدولة الإمارات وبخطى مت�سارعة ملواكبة التطورات املذهلة يف 

هذا الع�سر.
الإنلل�للسللاين يف  ال�ستثمار  على  يللقللوم  التنموي  الللنللمللوذج  هللذا  اأن  واأو�للسللح 
وال�سحة  التعليم  مثل  الب�سر،  حياة  مت�س  التي  القطاعات  اأو  املجالت 
ال�ستثمار  هللذا  توجيه  ومت  الجتماعية،  والللرعللايللة  والإ�للسللكللان  العامة 

الإن�ساين لتعظيم الن�ساط القت�سادي الذي يقوم به املجتمع.
واأ�سار بوع�سيبة اإىل اأن منهج ال�سيخ زايد يف التنمية وبناء دولة الحتاد 
اأ�ساليب حديثة للعمل الجتماعي تنبع من عادات وتقاليد وقيم  ابتكر 
�سعب الإمارات الرتاثية والدينية، مما اأدى اإىل اإحداث تغيري ح�ساري 
والعمل  التفكري  طريقة  يف  اأر�للسلله  على  واملقيمني  الللوطللن  اأبللنللاء  لللدى 
التفكري  امللل�للسللاركللة يف  اإىل  املللواطللنللني  دعلللوة جميع  واحللليللاة مللن خلللال 

والإعداد والتنفيذ بالن�سبة للم�سروعات والربامج الإمنائية.
واأ�ساف مدير عام الهيئة الحتادية للجمارك اأن جتربة التنمية يف دولة 
الإمارات على مدار اأكرث من ثاثني عاماً تعد وحدوية وفريدة ومنوذجاً 
ُيحتذى به على امل�ستويني اخلليجي والعربي، موؤكدا اأن قيام دولة الحتاد 
اإىل  التنموية  بامل�ساريع  دفع  ال�سبعينيات  مطلع  مع  زايللد  ال�سيخ  بقيادة 

الأمام بقوة يف خمتلف املجالت، التي �سملت التعليم وال�سحة والإعام 
والثقافة والعمران، واأي�سا التجارة وال�سناعة والزراعة والبنى التحتية، 
وكذلك الرعاية الجتماعية وم�ساريع الإ�سكان وبناء املوؤ�س�سات ال�سيا�سية 

والهتمام بق�سية املراأة.
املا�سية من م�سرية  اأجنللزت خال العقود  اإن الإمللارات  وقللال بوع�سيبة 
والأنفاق  واجل�سور  الطرق  �سبكات  من  متطورة  اأ�سا�سية  بنية  الحتللاد 
متت  التي  الأ�سا�سية  الهياكل  م�ساريع  من  وغريها  واملللوانللئ  واملللطللارات 
من  وا�للسللعللة  �سبكة  اأجنلللزت  كما  راق،  م�ستوى  على  بللخللدمللات  اإحللاطللتللهللا 
العامل،  اأرقى خدمات وتقنيات الت�سالت يف  الت�سالت احلديثة توفر 
وا�ستثمار  وال�سناعة  والت�سجري  الللزراعللة  يف  الللدولللة  جتربة  واأ�سبحت 

املوارد الطبيعية من التجارب الرائدة يف العامل.

زايد بنى منوذجا فريدا للتنمية ال�ساملة يف خطوط متوازية مدير عام “الحتادية للجمارك”: 
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عربي ودويل

دان وزير العدل الأمريكي جيف �سي�سنز التع�سب العرقي والكراهية 
بعد اعمال العنف التي �سهدتها فرجينيا حيث قامت �سيارة ب�سدم 
ح�سد خال مواجهات بني نا�سطني ميينيني متطرفني وم�ساركني 

يف تظاهرة م�سادة لهم.
�سارلوت�سفيل حيث قتلت  العنف يف  اعمال  ان  بيان  �سي�سنز يف  وقال 

امراأة يف عملية ال�سدم ت�سرب قلب القانون والعدالة المريكيني.
العرقي  التع�سب  بدافع  الأفللعللال  هللذه  واأ�للسللاف عندما جتللري مثل 

والكراهية، فاإنها تخون قيمنا ال�سا�سية ول ميكن الت�سامح معها.
اآي( حتقيقا يف ظروف  بي  الفدرالية )اف  التحقيقات  وفتح مكتب 
ب�سيارته يف مدينة  املتظاهرين  �سخ�س على �سدم ح�سد من  اقللدام 

�سارلوت�سفيل بولية فرجينيا.
التحقيقات  مكتب  مللديللر  مللع  حمللادثللات  اجلللرى  انلله  �سي�سنز  وقلللال 
الفدرايل كري�س كراي ومع م�سوؤولني يف هذا اجلهاز يف �سارلوت�سفيل، 
الوليات  �للسللرق  يف  فرجينيا  يف  الللنللظللام  حفظ  عللن  م�سوؤولني  ومللع 

املتحدة حيث تقع املدينة.
فتح  بلليللان  يف  فرجينيا  ريت�سموند  يف  اآي  بللي  الف  ادارة  واعلللللنللت 
حتقيق يف ماب�سات احلادث الذي ت�سببت فيه اآلية بقتل ال�سبت يف 

�سارلوت�سفيل.

تعليق  اأملل�للس  اآي”  “�سي  احلكومية  غللري  الأملللانلليللة  املنظمة  اأعلللللنللت 
عملياتها الإغاثية يف البحر املتو�سط م�سرية اىل وجود م�ساكل اأمنية 

اإثر احلظر الذي فر�سته البحرية الليبية على ال�سفن الجنبية. 
وكانت منظمة اطباء با حدود اتخذت اجراء مماثا ال�سبت.

وقالت املنظمة يف بيان اأنها اتخذت القرار على م�س�س ب�سبب تهديد 
علني من قبل احلكومة الليبية للمنظمات غري احلكومية. و�سّرح 
موؤ�س�س منظمة �سي اآي مايكل بو�سهيور ل ميكننا موا�سلة عملياتنا 

الإغاثية يف هذه الظروف ول ميكننا تربيرها اأمام طواقمنا.
واأعلنت البحرية الليبية اخلمي�س ا�ستحداث منطقة بحث واإنقاذ يف 
املياه القليمية ملنع اأي �سفينة اأجنبية من اإغاثة مهاجرين خ�سو�سا 

املنظمات غري احلكومية، اإل بطلب �سريح من ال�سلطات الليبية.
ورّحبت احلكومة الإيطالية الأحد بتكثيف مراقبة طرابل�س للمياه 
الليبية معتربة اأنها عملية اإعادة توازن جتري يف املتو�سط للتخفيف 

من تدفق املهاجرين.
و�سّرح وزير اخلارجية الإيطالية اأجنيلينو األفانو يف مقابلة ن�سرت 
الأحد يف �سحيفة ل �ستامبا، ان حكومة فايز ال�سراج طلبت م�ساعدة 
يف  واإنللقللاذ  بحث  منطقة  ل�للسللتللحللداث  ا�ستعدادها  واأعلللللنللت  ايطاليا 
مياهها والتن�سيق مع اأوروبا وال�ستثمار يف خفر ال�سواحل الليبيني، 

معتربا ذلك مبثابة اإعادة توازن يف املتو�سط.
املنظمة  الللتللزام  معلنا  قللاتللا  فللراغللا  وراءنللللا  نللرتك  بو�سهيور  وقلللال 

موا�سلة مراقبة الو�سع الأمني الذي مّت تعديله يف املياه الليبية.

قالت ال�سرطة الدمنركية اأم�س الأحد اإنها مل تعرث على اأحد بني حطام 
منت  على  كانت  املللراأة  قتل  تهمة  للله  وجهت  خمللرتع  ميتلكها  غوا�سة 

الغوا�سة ولكنها اأ�سافت اإن الغوا�سة اأُغرقت عمدا على ما يبدو.
وقالت ال�سرطة اإن ال�سحفية ال�سويدية كيم وول اختفت بعد اأن �سعدت 
اإىل الغوا�سة التي �سنعها املخرتع بيرت ماد�سني ويبلغ طولها 17 مرتا 

والتي غرقت �سباح اجلمعة. واأنقذت قوات البحرية ماد�سني.
و�سدر اأمر باحتجاز ماد�سني ملدة 24 يوما بتهمة قتل وول.

ال�سبت من خليج كوج جنوبي كوبنهاجن حيت  يوم  الغوا�سة  وانُت�سلت 
كانت على عمق �سبعة اأمتار وُنقلت اإىل اأحد املوانئ. وفت�ستها ال�سرطة يف 
�ساعة متاأخرة من م�ساء ال�سبت و�سباح ام�س الأحد. وقال رئي�س وحدة 
يعاملون  زالللوا  ما  اإنهم  مولر  ين�س  كوبنهاجن  ب�سرطة  القتل  جرائم 
الق�ساة  اأحللد  اأملللام  ماد�سني  جلرمية.ومثل  حمتمل  كموقع  الغوا�سة 
اأم�س ال�سبت يف ا�ستجواب مبدئي. وقالت حماميته بينتا هالد اإجنمرك 
اأعللمللال وفنان وم�سمم  التللهللامللات. وماد�سني رجللل  اأنكر  اإنلله  لللرويللرتز 
اجلمعة  يللوم  الدمنركية  ال�سرطة  طريان.ونقلت  ومهند�س  غوا�سات 
م�ساء  كوبنهاجن  يف  ال�سفينة  غللادرت  ال�سحفية  اإن  قوله  املخرتع  عن 
ذلك  بعد  لها  قدم  ماد�سني  اإن  الأحللد  اليوم  ال�سرطة  وقالت  اخلمي�س. 

تف�سريا اآخر ولكنها امتنعت عن تقدمي تفا�سيل.

عوا�صم

وا�شنطن

برلني

كوبنهاجن

ان�سقاق قيادي من حركة ال�سباب ال�سومالية 
•• مقدي�صو-رويرتز:

اأبللو من�سور  روبللو  اإن خمتار  الأحللد  اأم�س  ع�سكري �سومايل  م�سوؤول  قللال 
احلكومة  اإىل  وان�سم  ان�سق  املتمردة  ال�سباب  حركة  يف  ال�سابق  القيادي 

وقطع �ساته باحلركة.
با�سمها  ال�سابق  املتحدث  ال�سباب وروبللو  وقللع بني حركة  وكللان خللاف قد 
الغابات مع  الأنظار يف  روبللو عن  واختفى   .2013 عام  ونائب زعيمها يف 

قواته. و�سن املتمردون عدة هجمات ملحاولة قتله اأو القب�س عليه.
اإن هناك مفاو�سات جارية بني  يونيو حزيران  باجلي�س يف  م�سوؤول  وقال 
احلكومة وروبو لكن ل توجد �سمانات ب�ساأن ان�سقاقه. واأ�ساف اأن احلكومة 
ال�سومايل  باجلي�س  حممد  نللور  العقيد  حلللمللايللتلله.وقللال  جللنللودا  اأر�للسلللللت 
بلللللدة حلللودور يف جللنللوب غللرب ال�سومال روبو  لللرويللرتز عللرب الهاتف مللن 
وحرا�سه ال�سبعة موجودون الآن يف حودور مع امل�سوؤولني املحليني. �سيتجه 
جوا اإىل مقدي�سو يف القريب العاجل.وياأتي ان�سقاقه بعد �سهرين من اإلغاء 
الوليات املتحدة مكافاأة قيمتها خم�سة مايني دولر مقابل القب�س عليه 
ورفعها ا�سمه من قائمة رعاة الإرهاب بعد خم�س �سنوات من و�سعه عليها. 

ومل يت�سح على الفور ما اإذا كان لذلك �سلة بتوقيت ان�سقاقه.
اأكرب للعمل يف منطقتي  وقد يعطي ذلك القوات املوالية للحكومة حرية 
اإىل  ال�سباب  حركة  عليها  تن�سط  التي  الأرا�للسللي  ي�سطر  مما  وبللاكللول  بللاي 
ت�سككوا  وحملا  �سكانا  لكن  روبللو  م�سري  الفور  على  يت�سح  ق�سمني.ومل 
التاريخ بجامعة مقدي�سو  اأ�ستاذ  عللدن  هللذه اخلللطللوة.وقللال حممد  اأثللر  يف 
روبو  على  الق�ساء  عليها  يتعني  احلكومة  طيبا.  خللربا  “لي�س  لللرويللرتز 

وامل�سلحني الذين يقاتلونه. واإل فاإنها تعيد تدوير التمرد والت�سدد«.

مايك بن�س يقوم بجولة يف اأمريكا الالتينية 

ح�سيلة العنف يف كينيا ترتفع اإىل 16 قتيال 

البوذيون يف ميامنار يطالبون بوقف دعم الروهينجا 

امل�سوؤول لل�سحافيني طالبا عدم ن�سر ا�سمه “كنا حازمني يف القوال والفعال 
اإىل  الللدول الربللع  اآخرين يف املنطقة.  املهم ان ن�سم  �سد نظام ملللادورو، ومللن 

جانبنا ولكن نريد موا�سلة ال�سغط على نظام مادورو.
الدوات  كل  دبلوما�سية،  وخلليللارات  اقت�سادية  خلليللارات  عن  �سنتحدث  واأ�للسللاف 
املتوفرة. المر ل يتعلق فقط بقيام الوليات املتحدة بال�سغط على مادورو بل 

اأن يتعر�س لل�سغط من كافة الطراف يف املنطقة.
مبا  لفنزويا،  كثرية  خيارات  لدينا  ان  اجلمعة  ترامب  اعللان  اعقاب  يف  لكن 
اذا لزم المر اجتمعت دول يف امريكا الاتينية  يف ذلك خيار ع�سكري ممكن 
انتهاك احلكم الدميوقراطي  يف رف�سها  التي وبخت كراكا�س على  منها تلك 
وكولومبيا  وت�سيلي  الللربازيللل  مللن  كللل  الأمللريكلليللة.ووجللهللت  الللقللوة  ل�ستخدام 

واملك�سيك والبريو ر�سائل ترف�س مثل تلك اخلطوة.

•• بوغوتا-اأ ف ب

يبداأ نائب الرئي�س الأمريكي مايك بنك جولة يف اأمريكا الاتينية تكت�سب اهمية 
بخيار  ترامب  دونالد  المريكي  الرئي�س  تهديدات  وقع  على  تاأتي  لأنها  كبرية 
ع�سكري ممكن يف فنزويا.واجلولة التي ت�ستمر اأ�سبوعا وتهدف اإىل تن�سيق رد 
دبلوما�سي اقليمي على الأزمة ال�سيا�سية يف كراكا�س، تبداأ يف كولومبيا، حليفة 
الوليات املتحدة التي تتلقى مايني الدولرات �سنويا من وا�سنطن وتكن القليل 
من الود للرئي�س الفنزويلي الي�ساري نيكول�س مادورو.واملحطات الأخرى هي 
ونظرة  فنزويا  يف  الأزملللة  اجلولة  على  وبنما.و�ستهيمن  وت�سيلي  الرجنتني 
�سركاء وا�سدقاء الوليات املتحدة اىل امل�ستقبل فيما يتعلق بتلك الدولة، فيما ل 
يزال اآخرون عالقون يف املا�سي بح�سب م�سوؤول كبري يف الدارة المريكية.وقال 

•• نريوبي-اأ ف ب:

عنف  اعللمللال  يف  اأ�سخا�س  �سبعة  قتل 
الكيني  الرئي�س  انللتللخللاب  اإعللللادة  تلت 
املعار�سة  واحللتللجللاج  كينياتا  اوهللللورو 
ال�سرطة  م�سادر  اأعلنت  كما  عليها، 
16 عدد  فللارتللفللع اىل  املل�للس الحللللد، 

القتلى يف كل انحاء الباد.
واأكدت م�سادر امل�ست�سفيات وال�سرطة 
لوكالة فران�س بر�س ال�سبت ان اثنني 
من القتلى ال�سبعة �سقطا قرب مدينة 

كي�سومو ويف ولية �سيايا املجاورة.
وارتفعت احل�سيلة التي جمعتها وكالة 
الباد،  انللحللاء  كللل  مللن  بر�س  فران�س 
بللني ملل�للسللاء اجلللمللعللة وملل�للسللاء ال�سبت، 
اىل 16 قتيا. وتت�سمن اي�سا ت�سعة 
ا�سخا�س قتل معظمهم بالر�سا�س يف 
يف  وكاوانغوار  وكيبريا  ماتاري  اأحياء 
التا�سعة.ويف  يف  فتاة  منهم  نللريوبللي، 
قال  بللر�للس،  فللرانلل�للس  لللوكللالللة  ت�سريح 
طالبا  املحلية  اللل�للسللرطللة  يف  ملل�للسللوؤول 
ثاث  “ت�سلمنا  هويته،  على  التكتم 
يف  الللكللربى  امل�سرحة  اىل  نقلت  جثث 

كي�سومو. وت�سلمنا اي�سا جثة يف هوما 
يف  واثنتني  ميغوري  يف  واخلللرى  بللاي 
قتلوا  ا�سخا�س  “هم  �سيايا«.وا�ساف 
ال�سرطة  عللنللا�للسللر  مللع  مللواجللهللات  يف 
منذ م�ساء اجلمعة«.واكد هذه الرقام 
م�سوؤول اآخر يف ال�سرطة، طلب التكتم 
عاد  الهدوء  ان  مو�سحا  هويته،  على 

اىل املنطقة منذ م�ساء ال�سبت.
ال�سرطة مل  الثاين يف  امل�سوؤول  وقللال 

متقدم  وقللت  منذ  م�سكلة  اي  نللواجلله 
م�ساء ام�س الأول ال�سبت، ولنقل منذ 

منت�سف الليل. 
ما  لكننا  هللادئللة،  املنطقة  ان  وا�للسللاف 
ال�ساخنة  النقاط  يف  موجودين  زلنا 
فللو�للسللى، حتى  ت�سهد  ان  الللتللي ميللكللن 
نتاأكد فقط من عودة الهدوء.واأو�سح 
نقلوا  ال�سخا�س  من  كبريا  عللددا  ان 
ملعاجلتهم  املنطقة  م�ست�سفيات  اىل 

من خمتلف انللواع اجللللروح. وذكللر ان 
ثمانية نقلوا اىل هوما باي، لكنه مل 
بكربى  تتعلق  ارقلللام  تقدمي  ي�ستطع 

املدن يف املنطقة.
و�سهد عدد كبري من مناطق املعار�سة 
اأحللليلللاء نريوبي  ويف  الللبللاد  غلللرب  يف 
ومتفرقة  عنيفة  مواجهات  الفقرية، 
ال�سرطة  وعللنللا�للسللر  متظاهرين  بللني 

بعد اإعادة انتخاب كينياتا.

•• ياجنون-رويرتز:

قلللللاللللللت اللللل�للللسللللرطللللة واأحلللللللللللد زعللللمللللاء 
اأم�س الأحد  الحتجاجات يف ميامنار 
اإن مئات املحتجني نزلوا اإىل ال�سوارع 
يف غرب ميامنار احتجاجا على عمل 
منظمات الإغاثة التي يتهمونها بدعم 

م�سلحني من م�سلمي الروهينجا.
نف�سه  ن�سب  الللذي  اوجن  هتاي  وقللال 
اإن  للللللرويلللللرتز  للللللمللحللتللجللني  زعللليلللملللا 
واأعلل�للسللاء مللن جماعة  بللوذيللني  رهبانا 
يف  مظاهرات  نظموا  العرقية  راخللني 
عا�سمة  �سيتو  �سمنها  من  بلدة   15
بالرحيل  مللطللالللبللني  راخلللللني  وليلللللة 
الفوري لوكالت الإغاثة من الولية 
التي تقع يف غرب الباد.وقال هتاي 
�سنتظاهر مرارا وتكرارا حتى تتحقق 
احلكومة  تللتللحللرك  مل  اإذا  مطالبنا. 

فهذه م�سوؤوليتها.
اللللتلللوتلللرات يف راخللللني بعد  وجتلللللددت 
يوليو  يف  بللوذيللني  �سبعة  على  العثور 
متللللللوز مت �لللسلللربلللهلللم حلللتلللى امللللللللوت يف 

منطقة جبلية ب�سمال الولية.وقالت 
مع�سكرات  اكللتلل�للسللفللت  اإنللهللا  احلللكللومللة 
و�سط الغابات اأثبتت تورط متطرفني 
واأر�سل  القتل  عمليات  يف  اإ�ساميني 
املنطقة  اإىل  املزيد من قواته  اجلي�س 
املا�سي  ال�سهر  الأ�للسللبللوع.وُعللرث  هلللذا 
الب�سكويت م�سدرها  كميات من  على 
برنامج الأغذية العاملي التابع لاأمم 

تابع  بللاأنلله  ي�ستبه  مع�سكر  يف  املتحدة 
مل�سلحي الروهينجا. ويتهم البوذيون 
ووكلللللالت  املللتللحللدة  الأمم  راخلللللني  يف 
الروهينجا  بللتللزويللد  اأخلللللرى  اإغلللاثلللة 
مبلل�للسللاعللدات.وبللداأت اأعلللملللال عللنللف يف 
ولية راخني يف اأكتوبر ت�سرين الأول 
امللللا�لللسلللي بللعللدمللا قللللام ملللتلللملللردون من 
�سرطة  مللن  ت�سعة  بقتل  الروهينجا 

اإىل حملة حكومية  اأدى  احلللدود مما 
�للسللارمللة اُتللهللمللت فلليللهللا قللللوات الأملللن 
باغت�ساب وقتل وتعذيب مدنيني من 
1.1 مليون  الروهينجا.ويعي�س نحو 
امل�سلمني  الللروهلليللنللجللا  ملللن  �للسللخلل�للس 
يتمتعون  ل  لكنهم  راخلللني  وليلللة  يف 
باجلن�سية اأو اخلدمات الأ�سا�سية كما 

يواجهون قيودا على حرية التنقل. 

زعيم املعار�سة الكينية يقاوم
 �سغوطا لالإقرار بالهزمية

•• نريوبي-رويرتز:

دعا رايا اأودينجا زعيم املعار�سة يف كينيا اأم�س الأحد اأن�ساره اإىل الإ�سراب عن العمل لدعم اأحقيته 
لاإقرار  عليه  متنامية  دولية  رغم �سغوط  الأبرياء  دمللاء  باإراقة  احلاكم  احلللزب  واتهم  الرئا�سة  يف 
بالهزمية.واأعلنت مفو�سية النتخابات الكينية يوم اجلمعة فوز الرئي�س اأوهورو كينياتا يف انتخابات 
الرئا�سة بفارق 1.4 مليون �سوت. وقال مراقبون دوليون اإن النتخابات التي اأجريت يوم الثاثاء 
اأدلة  اإنها زورت لكنه مل يورد  النتيجة قائا  اأودينجا اعرت�س على  كانت نزيهة بدرجة كبرية لكن 
موثقة على ذلك.وقال اأودينجا حل�سد من نحو اأربعة اآلف من اأن�ساره اإن حزب اليوبيل )احلاكم( 

اأراق دماء الأبرياء. لي�س هناك عمل غدا. ووعد باإعان ا�سرتاتيجية جديدة يوم الثاثاء.
وقال ال�سناتور جيم�س اأورينجو اأحد كبار موؤيدي اأودينجا اإن املعار�سة �ستدعو خلروج مظاهرات.

خم�سة قتلى يف اأعمال
 عنف يف ك�سمري 

•• �رسيناغار-اأ ف ب:

قتل جنديان وثاثة متمردين يف معارك يف ك�سمري التي ت�سهد اعمال عنف يف 
الهيمايا، بح�سب ما اكده م�سوؤولون ام�س الحد.

انويرا  قرية  بتطويق  التمرد  مكافحة  وقللوات  الهنود  اجلنود  من  املئات  وقللام 
)50 كلم جنوب �سريناغار( م�ساء ال�سبت بعد معلومات عن متمردين م�سلحني 
متمردين  ثاثة  فيها  قتل  بالأ�سلحة  عنيفة  ا�ستباكات  املنطقة.واندلعت  يف 
وجنديان، بح�سب ما ذكر املتحدث الع�سكري الكولونيل راجي�س كاليا لوكالة 
فران�س بر�س.وقال �سابط يف ال�سرطة طالبا عدم ذكر ا�سمه ان املتمردين من 
ال�سكان املحليني.وبعد انت�سار نباأ مقتلهم نزل املئات من �سكان القرى املجاورة 
منددة  هتافات  مطلقني  بللاحلللجللارة  اجلللنللود  ور�للسللقللوا  احتجاجا  اللل�للسللوارع  اىل 
متمردون  اطلق  الحللد  مبكرة  �ساعة  يف  منف�سلة  حادثة  الهندي.ويف  باحلكم 
النار على موكب ع�سكري يف منطقة هاجني ال�سمالية فجرحوا �سرطيني اثنني 
نار  وال�سبت قتل مدين وجندي يف اطاق  ال�سرطة.  وجندي، بح�سب �سابط 
بني جنود هنود وباك�ستانيني متمركزين على حدود المر الواقع بني �سطري 
قتلوا يف  القل و39 جنديا  130 متمردا على  ان  امل�سوؤولون  ك�سمري.ويقول 
ا�ستباكات منذ مطلع العام.وك�سمري مق�سمة بني الهند وباك�ستان منذ انتهاء 
املنطقة  على  بال�سيادة  الدولتان  وتطالب   .1947 يف  الربيطاين  ال�ستعمار 
بالكامل.وتقاتل جمموعات متمردة منذ 1989 يف ال�سطر اخلا�سع ل�سيطرة 
الهند من ك�سمري، للمطالبة بال�ستقال او �سم املنطقة اإىل باك�ستان. وقتل يف 

النزاع ع�سرات الف ال�سخا�س، معظمهم من املدنيني.

بريطانيا: لن نبقى يف الحتاد 
الأوروبي بطريقة مبطنة 

•• لندن-اأ ف ب:

الربيطانية  احلكومة  يف  مهمان  وزيلللران  اتفق  اخلللافللات  من  اأ�سبوعني  بعد 
على ان اأي عملية انتقال بعد اخلروج من الحتاد الوروبي بريك�ست لن تكون 

طريقا مبطنة ل�ستمرار ع�سوية اململكة املتحدة يف التكتل.
وكان وزير املالية فيليب هاموند املوؤيد لعملية خروج هادئة تراعي ال�سركات، 
املت�سدد ملغادرة بريطانيا لاحتاد،  املوؤيد  ووزير التجارة الدولية ليام فوك�س، 

اختلفا حول م�ستقبل اململكة املتحدة خارج التكتل.
لكن يف مقالة م�سرتكة يف �سحيفة �سنداي تلغراف اتفقا على �سرورة ال تكون 

هناك “حافة هاوية” عندما تنف�سل بريطانيا يف مار�س 2019.
وان  زمنيا  حمللددة  �ستكون  انتقال  فللرتة  اي  ان  الربيطانيان  الللوزيللران  وقللال 
والحتاد  املوحدة  الوروبلليللة  ال�سوق  من  بريطانيا  ان�سحاب  �سيعني  بريك�ست 
اأن يبقى اقت�سادنا قويا ون�سطا خال  “نريد  اجلمركي على حد �سواء.وكتبا 
انلله لن تكون هناك  ال�سركات بحاجة لتثق  ان  التغيري هللذه. هللذا يعني  فللرتة 

حافة هاوية عندما نغادر الحتاد الوروبي خال ع�سرين �سهرا«.
م�سلحتنا  لتعزيز  مهمة  �ستكون  زمنيا  حمللددة  مهلة  ان  نعتقد  لللذا  وا�سافا 
الوطنية واعطاء ال�سركات ثقة اأكرب لكن ل ميكن ان تكون العملية لفرتة غري 
حمددة وطريقا مبطنة للبقاء يف الحتاد الوروبي.وقال الوزيران الربيطانيان 
من الوا�سح لدينا انه خال هذه الفرتة �ستكون اململكة املتحدة خارج الحتاد 

اجلمركي و�ستكون دولة ثالثة ولي�س طرفا يف معاهدات الحتاد الوروبي.

الحتالل يرف�س اإزالة املنع الأمني عن اأهايل اخلليل

الفل�سطينيون ي�سرتطون وقف ال�ستيطان ل�ستئناف املفاو�سات

الأمني  التن�سيق  وقف  مع  تزامناً 
خال  الإ�سرائيلية  الفعل  وردود 
الفرتة املقبلة، فمنظمة التحرير 
لذلك  الأ�سا�سي،  الدفاع  هي خط 

يجب عقد املجل�س الوطني. 
العديد  ناق�س  الجتماع  اأن  وبللني 
ملللللن اللللقللل�لللسلللايلللا واأهلللللملللللهلللللا كللللان 
الوطني  املللجللللل�للس  عللقللد  �لللسلللرورة 
التوجه  ومو�سوع  انعقاده  واآللليللة 
خال  الدولية  اجلنايات  ملحكمة 
الللل�لللسلللهلللر بللخلل�للسللو�للس ملف  هلللللذا 
ال�ستيطان ومو�سوع زيارة الوفد 

الأمريكي اإىل املنطقة. 
اىل ذلك، طالبت قوات الحتال 
اأهايل  الأحللد،  اأم�س  الإ�سرائيلي، 

امل�ساركة  بللعللدم  اخلللللليللل،  مللديللنللة 
بللاأعللمللال املللقللاومللة �للسللرطللاً لإزالللللة 
املنع الأمني عن بع�س املواطنني.

وقالت م�سادر اأمنية وفقاً لوكالة 
الحللللتللللال  قلللللللوات  اإن  “وفا”، 
طالبت �سكان بع�س اأحياء مدينة 
يف  تللوزيللعلله  مت  من�سور  يف  اخلليل 
امل�ساركة  بللعللدم  الللفللجللر،  �للسللاعللات 
�سرطاً  احلللجللارة،  ر�سق  اأعللمللال  يف 
عن بع�س  “املنع الأمني”  لإزالللة 
املللواطللنللني املللمللنللوعللني مللن دخول 

القد�س واأرا�سي عام 48.
قوات  “�ستقوم  الللبلليللان  يف  وجللللاء 
والإدارة  الإ�لللسلللرائللليلللللللي،  الأمللللللن 
املدنية، بحملة لإزالة املنع الأمني 

ل�سكان حارات امل�سكوبية، واملحاور، 
و�للللللسللللللارع اللللل�للللسللللام، وذلللللللللك يلللوم 
التا�سعة  ال�ساعة  القادم،  الثاثاء 
التن�سيق  مللديللريللة  يف  �للسللبللاحللاً، 
اخلليل”،  يف  املللللدين  والرتلللبلللاط 
و�ست�ستمر احلملة بح�سب البيان، 
ال�سكان  تدخل  عللدم  حلجم  وفللقللاً 
وحللوادث �سرب  املقاومة  بعمليات 
احلللللجللللارة وامللللللللتلللوف علللللى جنود 

الحتال الإ�سرائيلي. 
الحتال  قللوات  اعتقلت  ميدانيا 
الأحد،  اأم�س  �سباح  الإ�سرائيلي، 
14 مواطناً فل�سطينياً من اأنحاء 

متفرقة من ال�سفة الغربية.
الفل�سطيني  الأ�للسللري  نلللادي  وقلللال 

الحتال  قللللوات  اإن  لللله  بلليللان  يف 
يف  مناطق  اقتحمت  الإ�سرائيلي 
ونابل�س  حلم  وبيت  اخلليل  مللدن 
واعتقلت  وجلللللنلللللني،  اهلل  ورام 
اأنهم  بلللزعلللم   14 الللللل  امللللواطلللنلللني 

مطلوبون. 
كلللملللا اعللتللقلللللت قللللللوات الحلللتلللال 
والدة  الأحلللد،  فجر  الإ�سرائيلي، 
حلمي�س  عللمللللليللة  مللنللفللذ  و�للسللقلليللق 
بللعللد مللداهللمللة مللنللزلللهللم يف قرية 
كوبر �سمال مدينة رام اهلل و�سط 

ال�سفة الغربية املحتلة.
الحتال  قللوات  اأن  واأفلللاد م�سدر 
املنطقة  ملللن  اللللقلللريلللة  اقللتللحللمللت 
اجلللنللوبلليللة وداهللمللت مللنللزل منفذ 

•• رام اهلل-وكاالت:

منظمة  يف  رفللليلللع  مللل�لللسلللوؤول  اأكلللللد 
ام�س  الللفللللل�للسللطلليللنلليللة،  الللتللحللريللر 
عللودة للمفاو�سات  اأنلله ل  الأحلللد، 
مع اإ�سرائيل قبل وقف ال�ستيطان 
اأهمية  على  م�سدداً  كامل،  ب�سكل 
عقد املجل�س الوطني الفل�سطيني، 
اإزاء  ملللوحلللد  مبلللوقلللف  للللللللخلللروج 

املمار�سات الإ�سرائيلية.
التنفيذية  اللللللجللنللة  علل�للسللو  وقللللال 
الفل�سطينية،  الللتللحللريللر  ملنظمة 
اللجنة  اجللتللمللاع  اإن  عللمللرية،  حللنللا 
م�ساء اأم�س الأول ال�سبت، اأكد على 
احلكومة  مللع  مللفللاو�للسللات  اأي  اأن 
ي�سبقها  واأن  لبلللد  الإ�للسللرائلليللللليللة 
ال�ستيطان  وقلللف  اأوًل  اأمللللللران: 
وامللللفلللاو�لللسلللات علللللى اإقللللامللللة دوللللة 
فرتة  خللال  م�ستقلة  فل�سطينية 
حمددة، م�سدداً على اأن غري ذلك 

لن يكون هناك مفاو�سات.
واأ�ساف، اأن الجتماع ناق�س ب�سكل 
الوطني  املللجللللل�للس  عللقللد  اأ�للسللا�للسللي 
وانللتللخللاب هلليللئللة جلللديلللدة ملنظمة 
اإىل  لفتاً  الفل�سطينية،  التحرير 
اأن الت�سالت وامل�ساورات م�ستمرة 
وعلللللى كللافللة امللل�للسللتللويللات مللن اأجل 

عقد املجل�س. 
واأ�سار اإىل اأنه جرى خال اجتماع 
احلاجة  عللللن  احلللللديللللث  اللللللجللنللة 
اأجل عقد  وال�سرورية من  امللحة 
يف  اأنلله  مو�سحاً  الوطني،  املجل�س 
ظل وجللود تطورات غري متوقعة 

العبد،  علللملللر  حلللللملليلل�للس  عللمللللليللة 
و�سقيقه  والللللللدتلللللله  واعللللتللللقلللللللللت 
جهة  اإىل  ونقلتهما  خالد  الأكللرب 

جمهولة.
باأعمال  قللامللوا  اجلللنللود  اأن  وذكلللر 
املنزل  يف  والللتللفللتلليلل�للس  الللتللخللريللب 
والتحقيق معهما قبل اعتقالهما، 

اإىل جانب خلع اأبواب املنزل.
وخللللللللللال القللللللتللللللحللللللام انللللدلللللعللللت 
مللللواجللللهللللات بللللني جملللملللوعلللة من 
اللل�للسللبللان وقلللللوات الحلللتلللال، ومل 

يبلغ عن وقوع اإ�سابات.
قلللوات الحللتللال اعتقلت  وكللانللت 
ال�سهيد  والللللد  املللا�للسللي  الأ�لللسلللبلللوع 
اأ�سدر  الحللتللال  اأن  علماً  وعمه، 

قراراً بهدم املنزل.
من جهة اأخرى، اأكد م�سوؤول ملف 
ال�ستيطان ب�سمال ال�سفة الغربية 
غ�سان دغل�س، ت�سارع وترية البناء 
على  عنوة  املقامة  امل�ستوطنات  يف 

اأرا�سي حمافظة نابل�س.
م�ستوطنني  اإن  دغللللللل�لللس  وقللللللال 
يف  كرفانات  متنقلة  بيوتاً  و�سعوا 
الأرا�سي  يف  يت�سهار  م�ستوطنة 
املطلة على بلدتي عوريف وبورين 

جنوب نابل�س.
بيوت  و�للسللع  مت  اأنلللله  اإىل  واأ�للللسللللار 
ي�سمى  مللللا  يف  اأخللللللللرى  مللتللنللقلللللة 
يف  امل�ستوطنات”  “جمل�س 
قرية  علللللللى  امللللطلللللللة  الأرا�لللللللسلللللللي 
يف  وكذلك  نابل�س،  غللرب  قو�سني 
نابل�س  غرب  “عناب”  م�ستوطنة 

اأي�ساً. 
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العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/موتور زون لت�سليح 

ال�سيارات  رخ�سة رقم:CN 1767931  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

�سامل علي حممد هزار العامري من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سامل علي حممد هزار العامري من 100% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمزة زكريا امل�سري %100

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان 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 12096 بتاريخ 2017/8/14

اإعــــــــــالن
فرونتاين  ال�سلللللادة/اأك�سل  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1199971  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة بدر نا�سر حممد �سامل املهري %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد عو�س عمر ال�سيخ علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان 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 12096 بتاريخ 2017/8/14

اإعــــــــــالن
اربيا  ال�سلللللادة/ا�سرتن  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

للمقاولت العامة ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1188055  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عائ�سه عبدالقادر �سلطان بارباع %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف نورة عثمان �سعيد باجمبور

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان 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 12096 بتاريخ 2017/8/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/م�سرف 

الطاقه الول �س.م.ب - اأبوظبي
رخ�سة رقم:CN 1685265  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14

اإعــــــــــالن
للهدايا  ال�سلللللادة/النخبة  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

العانية رخ�سة رقم:CN 1877871  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سني علي احمد يو�سف احلو�سني %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف منى يو�سف يعقوب علي احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان 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 12096 بتاريخ 2017/8/14

اإعــــــــــالن
امل�ستقبل  ال�سلللللادة/كافترييا  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 2150052  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خليفه مطر را�سد مطر بن م�سيعد النيادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ليلى ابوبكر �سامل معدوم
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان 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 12096 بتاريخ 2017/8/14

اإعــــــــــالن
ال�سلللللادة/�سرق  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

اجلزيرة للخدمات الزراعية
رخ�سة رقم:CN 1124072  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان 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 12096 بتاريخ 2017/8/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/ جنمة ال�سهباء لل�سيانة العامة ذ.م.م

  رخ�سة رقم:CN 1769858  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/وليد �سامل عبداهلل علي الكندي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ وليد �سامل عبداهلل علي الكندي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد وحيد الدين حفيظ عبداحلليم

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل راأ�س املال/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

 تعديل ا�سم جتاري من/جنمة ال�سهباء لل�سيانة العامة ذ.م.م
NAJMAT AL SHAHABA GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/ جنمة ال�سهباء لل�سيانة العامة
NAJMAT AL SHAHABA GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان 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 12096 بتاريخ 2017/8/14

اإعــــــــــالن
ومعجنات  ال�سلللللادة/م�ساوي  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN 1880110:زهرة العا�سي رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احلاج حميد بخيت �سياح املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد حممد خلف خلفاين احلو�سني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان 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 م غ 

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: ليانغليانغ ك�سى

Z N L L: طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم :271218     بتاريخ : 2017/04/10
با�سللللللم :ليانغليانغ ك�سى

293563401@qq.com وعنوانه:�سي 11 ال�سوق ال�سيني هاتف: 0526167728 امييل
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 م�ستح�سرات ق�سر القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل 
وكي املاب�س م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط �سابون عطور زيوت عطرية م�ستح�سرات جتميل 

غ�سول )لو�سن( لل�سعر منظفات ا�سنان.
 )Z N L L( و�سف العامة:عبارة عن ر�سم مميز حلوريتي البحر متقابلتني بينهما دائرة كتب يف الدنى

بالاتينية والعامة باللون ال�سود .
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  14  اأغ�سط�س 2017 العدد 12096

منوذج اعالن الن�شر
اللكرتونية  دايناميك لانظمة  اأطل�س  املالك:   / الت�سجيل  تقدم وكيل  التجارية عن  العامات  اإدارة  تعلن 

Atlas Dynamic  ذ.م.م طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : اأطل�س دايناميك

املودعة بالرقم :267363     بتاريخ :2017/01/30
با�سللللللم :اأطل�س دايناميك لانظمة اللكرتونية ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي كا�سر المواج منطقة املارينا فيا رقم اأ 50 هاتف: 026581234 فاك�س: 026359234 
�سندوق الربيد: 61906 امييل: ahmed.omer@atlasgroup.ae ابوظبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 الرتكيب وال�سيانة وال�ساح.
و�سف العامة:العامة عبارة عن كلمة اطل�س دايناميك باللغة العربية ومعها ترجمتها باللغة الجنليزية   

.  Atlas Dynamic
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  14  اأغ�سط�س 2017 العدد 12096

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: تي اف ام اك�سربي�س لل�سحن �س.ذ.م.م

ESOUQ: طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم :272913     بتاريخ : 2017/05/09
با�سللللللم :تي اف ام اك�سربي�س لل�سحن �س.ذ.م.م

وعنوانه:معر�س رقم 1 ملك �ساحي خلفان �ساحي ديرة بور �سعيد هاتف: 8008363 
�سندوق الربيد: 83769 امييل ammar@taifco.net دبي

وتفعيل  العللمللال  وتوجية  وادارة  والعلللان  الدعاية  بالفئة:35  الواقعة  اخلللدمللات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذلللك 
الن�ساط املكتبي.

الول  احلللرف  كتب  حيث  مميز  ب�سكل  بالاتينية  مكتوبة   )ESOUQ( الكتابة  عن  العامة:عبارة  و�سف 
باللون البي�س �سمن دائرة باللون الحمر وكتبت باقي الكلمة باللون ال�سود.

على  ال�ستخدام  �سائعة  باعتبارها   souq املقطع  ت�سمل  ول  املميز  ب�سكلها  للعامة  ال�سرتاطات:احلماية 
الفئة

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  14  اأغ�سط�س 2017 العدد 12096

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 97008    

باإ�سم :  فريوز غام ح�سني مري�سنت

وعنوانة :  .   �س.ب 15847، دبي

بتاريخ : 2007/07/02  امل�سجلة حتت الرقم :  

�شورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :  2017/07/02 وحتى تاريخ 2027/07/02.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  14  اأغ�سط�س 2017 العدد 12096

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 93368    

باإ�سم :  مركز دبي لل�سلع املتعددة
وعنوانة : الطابق 19 ، ابراج المارات ، �سارع ال�سيخ زايد ، �س ب : 48800 ، دبي 

، المارات العربية املتحدة
بتاريخ :  2007/04/22 امل�سجلة حتت الرقم :  

�شورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف :  2017/04/22 وحتى تاريخ 2027/04/22.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  14  اأغ�سط�س 2017 العدد 12096

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: اأطل�س حللول الطاقة ذ.م.م

Atlas Power Solutions: طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية 

املودعة بالرقم :267708     بتاريخ :2017/02/05
با�سللللللم :اأطل�س حللول الطاقة ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي كا�سر المواج منطقة املارينا فيا رقم اأ 35 هاتف: 026127500 فاك�س: 026127589 �سندوق 
الربيد: 30888 امييل: ahmed.omer@atlasgroup.ae ابوظبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 الرتكيب وال�سيانة وال�ساح.
 Atlas Power و�سف العامة:هي عبارة عن كلمة اطل�س حللول الطاقة مرتجمة اىل اللغة الجنليزية

. Solutions
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  14  اأغ�سط�س 2017 العدد 12096

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14

تنويه
بال�سارة اىل العان ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12094 بتاريخ 2017/08/12 
هوم  التجاري/جلوبال  بال�سم   )CN-1858587( التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�س 
مطعم وخدمات متوين ذ.م.م تنوه دائرة التنمية القت�سادية بانه ورد بطريق اخلطاأ 

يف العان امل�سار اليه وال�سحيح انه جاري: 
تعيلد راأ�س املال من 300000 اىل 100000 ردهم

بال�سافة اىل التعديات ال�سابقة
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان 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 12096 بتاريخ 2017/8/14

تنويه
بال�سارة اىل العان ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12094 بتاريخ 2017/08/12 
العاملية  التجاري/املدينة  بال�سم   )CN-1480800( التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�س 
يف  اخلطاأ  بطريق  ورد  بانه  القت�سادية  التنمية  دائرة  تنوه  ذ.م.م  املعار�س  لتنظيم 

العان امل�سار اليه وال�سحيح انه جاري: 
تعيلد راأ�س املال من 300000 اىل 100000 ردهم

بال�سافة اىل التعديات ال�سابقة
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان 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  12096 بتاريخ  2017/8/14   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/06430/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : عبداهلل حممد جا�سم علي �سكر 
مبا اأن املدعي : �سيف بن حممد بن عبداهلل بن �سيف الدروي�سي ال�سام�سي   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06430/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
كقيمة  درهللم(   32392( اجمايل  �سيكني مببلغ  له  حللرر  عليه  املدعي  ان   - مالية  مطالبة 

ايجارية وتبني عدم وجود ر�سيد لهم وميتنع عن �سداد مقابلهم 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�س على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ )1000 درهم( 

وقد ارتد عدد )2( �سيك دون �سرف 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 19500 درهم قيمة ال�سر اجلزائي املن�سو�س 

عليه بالعقد  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الربلللعلللاء   يلللوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعللانللكللم  الق�سائية  اللجنة  وقللللررت 
2017/8/16 ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  ايللام  ثاثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات.  

مركز ف�س املنازعات اليجارية



االثنني   14   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12096  
Monday  14   August   2017  -  Issue No   12096

13

عربي ودويل

دبلوما�شية "جوبيرتية" 
اللهة  ملللللك  بجوبيتري  نللعللتلله  ان    
يف  حتلللركلللاتللله  اأوىل  علللللللى  يللنللطللبللق 
جملللال اللل�للسلليللا�للسللة اخلللارجلليللة الذي 
اخلام�سة،  اجللللملللهلللوريلللة  يللنللا�للسللب 
يف  الللقللرار  ل�سنع  مللركللزيللة  ب�سلطة 
اأوليفر �سميت  ق�سر الليزيه، يرى 
مركز  يف  الدولية  العاقات  اأ�ستاذ 
درا�لللسلللات احلللللرب الللللدمنللللارك. وقد 
�سيا�سة  يف  اأي�سا  بونابرتيته  ظهرت 
الق�سرية  ال�للسللتللقللالللة  مللع  اللللدفلللاع، 
لرئي�س الأركان.  لقد �سعر ماكرون 
بغياب الزعامة الغربية، فرتامب يف 
واأجنيا  الرو�سية،  الق�سية  �سراك 
مريكل يف حملة انتخابية، وترييزا 
ماي م�سغولة بالربيك�سيت، ي�سيف 
الباحث.   �ساعف الرئي�س الفرن�سي 
بع�س  مع  واملللبللادرات،  الت�سريحات 
اتفاق  بخ�سو�س  �سيما  ل  الللنللجللاح 
مانويل  يعترب  املللنللاخ،  حللول  باري�س 
�سمح  رده،  فللحللزم  رابلللنلللوي.  لفللللون 
واملرونة  التلللفلللاق،  تفكيك  بللتللفللادي 
الللتللي ابللداهللا تللرامللب خللال زيارته 
جمرد  �لللسلللك  دون  هللللي  للللبلللاريللل�لللس، 
الللعللمللل مع  فللكللرة  ان  Yل  واجلللهلللة، 
اآخلللللريلللللن -..   اأملللريلللكللليلللني  لعلللبلللني 
هي   - وعلماء  وموؤ�س�سات  جتمعات 

مقاربة �سائبة.
   وحللللاول مللاكللرون كللذلللك، بنتائج 
اإعادة  الباحث،  اأقل، حاليا، ياحظ 
الأزمة  اإدارة  يف  دورا  فرن�سا  اعطاء 
بني  التو�سط  حمللاولللة  اأو  ال�سورية 

دول اخلليج.

�شيا�شة ا�شتعرا�شية
اأ�ستاذ  بلللادي **،  بلللرتلللران  ويلللرى     
جامعة  يف  الللللدوللللليللللة  الللللعللللاقللللات 
اللللعلللللللوم اللل�للسلليللا�للسلليللة بلللبلللاريللل�لللس، ان 
ماكرون يعو�س �سورته كمبتدئ يف 
هنا  ومللن  باحلركية،  الدبلوما�سية 
وال�ستعرا�س،  العر�س  دبلوما�سية 
ال�سيا�سية:  الللعلللللوم  اأ�للسللتللاذ  حلل�للسللب 
وع�ساء  “الرجولية”  م�سافحته 
ال�ستقبال  تللرامللب،  مللع  ايللفللل  بلللرج 
الللفللخللم لللبللوتللني يف فللر�للسللاي، الذي 
عّدله عرب مهاجمة و�سائل العام 
الرئي�س  للكرملني بح�سور  املوالية 
التي  بلليللبللي  علللزيلللزي  اأو  اللللرو�لللسلللي، 
اأزملللللة  اوج  يف  لللنللتللنلليللاهللو،  وجلللهلللهلللا 

القد�س.
  حركات ل يتبعها تاأثري يف الغالب، 
فحفل  بلللللللللادي.  بللللرتللللرانللللد  يللللقللللول 
ال�سم�س  امللك  ق�سر  يف  ال�ستقبال 
احلوار  ل�ستعادة  ل  كافيا  يكن  مل 

ال�سيا�سية،  العلوم  اأ�ستاذ     وي�سيف 
بللالللنلل�للسللبللة ملللتللحللّملل�للس للللللللعلللومللللة، انه 
يفاجئ بعدم منح الأولوية ملتطلبات 

احلوكمة العاملية.

اأوروبا، اأوروبا ...
   علللللى امللل�للسللتللوى الأوروبلللللللي، يثّمن 
ملللانلللويلللل لفلللللون - رابللللنللللوي، قلللدرة 
فتح  اإعلللادة  على  الفرن�سي  الرئي�س 
الأملللاين حول  اجلانب  على  النقا�س 
كما  الللليلللورو.  منطقة  يف  احلللوكللمللة 
اإىل  بنّي بو�سوح ا�ستعداده للتو�سل 
الأوروبية،  املللواعلليللد  قللبللل  اتللفللاقللات 
اأمللللر �لللسلللروري لإحللليلللاء البناء  وهلللو 
الأوروبلللللللي، مبللا يف ذللللك يف جمايل 

الدفاع اأو الهجرة.
   يف املقابل، ُيخّفف اخلبري، املكانة 
�سيا�سته  يف  لللللاأوربللللة  اللل�للسللعلليللفللة 
اخلللارجلليللة، وهللللذا مللفللاجللئ جلللدا يف 
فبا�ستثناء  الأول.  الللتللقلليلليللم  هللللذا 
هذه  يف  والباغي  اللفظي  اللتزام 
الفرن�سي  املللحللرك  املللرحلللللة لإحلليللاء 
الأملللللاين يف الللبللنللاء الأوروبللللللي، لعب 
ماكرون وطنيا يف الأزمات الكربى، 

كما يقول باأمل.
الليبي،  بالن�سبة ل�ستعرا�سه  اأما     
فلئن تّوج بوعد لوقف اإطاق النار 
يظل  فYنه  انللتللخللابللات،  واجللللللراء 
اأخرق وجمازفة حمفوفة باملخاطر، 
جتاوز  لأنلله  بلللادي.  برتراند  يح�سم 
اإيطاليا، بينما هي يف اخلط الأمامي 
يف مواجهة هذه الأزمة، ولأنه لقاء 

مت دون اإعداد.
بادي،  بللرتللرانللد  يت�ساءل  وبللاملللثللل،     
ال�لللللسلللللراف والللللبللللذخ امللل�للسللجللل عند 
هللل مت تقديره  تلللراملللب،  ا�للسللتللقللبللال 
اأوروبلللا  اأن  حللني  “يف  فيه  والتفكري 
�سيا�سة  على  مللوحللد  رد  اإىل  حتللتللاج 
الأبلليلل�للس، مبللا يف ذلللك حول  البيت 

املناخ “؟
ا�ستطلعتهم  الللذيللن  اخلللللرباء  ان     
لللكلل�للسللرب�للس، يللجللمللعللون علللللى نقطة 
وراء  مللا  الرئي�س،  على  اأن  واحلللدة: 
ال�سرعة  اىل  النللتللقللال  الللوملل�للسللات، 
كان  اإذا  املقبلة  الأ�سهر  يف  الق�سوى 
ال�ساحة  ذاته على  تاأكيد  ينوي  حقا 

العاملية.
--------------------------

كتاب  موؤلف  �شميت  اأوليفر   *
ملاذا بوتني حليفنا؟ 2017

كتاب  موؤلف  بادي  برتران   **
مل نعد وحدنا يف العامل 2014

عن لك�شرب�س الفرن�شية

اأنها �سرورية  م�سمى، يف حني  غري 
او حّل  املناخ،  للحفاظ على  �سواء   -
تللامللني دميومة  اأو  الللهللجللرة،  اأزمللللة 
ال�لللسلللتلللقلللرار يف ملللنلللاطلللق الأزملللللللات 

وال�سراعات.

.. اأو املحافظة اجلديدة فقط؟
بلللله حملته  بللل�لللسلللرت  ملللللا  وخللللافللللا     
ماكرون  �سيا�سة  فلللان  النللتللخللابلليللة، 
حمافظة،  بللل�لللسلللاطلللة...  بللكللل  تلللبلللدو 
بادي:  بللرتللران  جانبه  من  ي�سّخ�س 
�للللسللللدد اللللرئللليللل�لللس علللللللى اللللللروابلللللط 
والوليات  فرن�سا  بللني  الللتللاريللخلليللة 

البناء مع مو�سكو، ول لإحياء عملية 
مين�سك يف اأوكرانيا، اأو عودة فرن�سا 
المريكية  الللرو�للسلليللة  الللطللاولللة  اإىل 
مانويل  يلل�للسلليللف  �لللسلللوريلللا،  بللل�لللسلللاأن 

لفون- رابنوي.

املحافظون  ميرتانية،  ديغولية 
اجلدد ...

   ما وراء ال�سا�سة والعر�س، يتعرث 
علللللى متا�سك  الللعللثللور  يف  اخللللللرباء 
املاكرونية.  للدبلوما�سية  وجتان�س 
�لللسلللمللليلللت، انه  اأولللليلللفللليللليللله  ويلللعلللتلللرب 
الرائجة  اللل�للسللعللارات  علللللى  يلل�للسللتللويل 

ت�سجيل  بللهللدف  اللللعلللام  الللفلل�للسللاء  يف 
اختافه عن �سابقيه: اأعلن الرئي�س 
املحافظني  اأ�سكال  مللن  �سكل  نهاية 
الفرن�سية،  الللطللريللقللة  علللللى  اجللللدد 
ميرتانية  ديللغللوللليللة-  اىل  مللنللحللازا 

موهومة بالأ�سا�س.
تزال  اأوللللويلللاتللله ل  اأن  خلل�للسللو�للسللا     
اأمللنللّيللة جلللدا، مللع تللركلليللز قلللوي على 
اللللللللللجللللوء للللللللجللليلللو�لللس وملللكلللافلللحلللة 
الإرهلللاب، ياحظ مانويل لفللون - 
تاأجيل  الللوقللت،  نف�س  ويف  رابللنللوي. 
علللللودة املللل�لللسلللاعلللدات الللفللرنلل�للسلليللة من 
اأجل  اإىل  ترفيعها  مع  التنمية  اجل 

يتم القاء اللوم عليهم لنهم و�سعوا 
ُيفرت�س  التي  العمليات  لتلك  حدا 
الإرهلللللللاب،  مللكللافللحللة  يف  تلل�للسللهللم  اأن 
عملية  على  ال�سيء  نف�س  وينطبق 
“�سنتينال” التي يعلم اجلميع اأنها 
مكلفة وغري �سرورية. غري ان وزير 
اللللدفلللاع قلللال ملللوؤخلللرا اأنلللله يللجللب اأن 

تكون م�ستدامة.
   اأما بالن�سبة لروؤيته للعاقات مع 
واجلنوب،  ال�سمال  بني  اأو  اأفريقيا 
يتاأ�سف  جلللدا،  تقليدية  اأيلل�للسللا  فهي 
ملللاكلللرون ل مبالة  وُيلللبلللدي  بلللللادي، 

وا�سحة جتاه بلدان اجلنوب .

الع�سكرية الكربى.

قطيعة  اخلارجية:  التدخالت 
اأم ا�شتمرارية؟

اأن تكلم عن ارادتلله والرغبة     بعد 
تدخات  بللخلل�للسللو�للس  الللتللغلليللري  يف 
يلللحلللدد  مل  اخلللللللللللللارج،  يف  فلللرنللل�لللسلللا 
ماكرون اأي نقا�س عام حول القيمة 
ال�سرتاتيجية لهذه العمليات، يرى 
اأوليفر �سميت، �سواء يف مايل بركان 
�للسللمللال. فجميع  واللللعلللراق و�للسللوريللا 
يف  ُيرعبهم  احلكوميني  امل�سوؤولني 
�سورة حدوث هجوم اإرهابي اآخر، ان 

ادار فيه  – يف الوقت الذي  املتحدة 
لتفاقات  ظهره  الأمريكي  الرئي�س 
بللللاريلللل�للللس، وا�لللسلللتلللعلللاد خلللطلللاب اأمللللن 
اإ�سرائيل دون ان ير�سم اأي فكرة عن 
ال�سام يف ال�سرق الأو�سط اأو حقوق 

الفل�سطينيني.
اخلارجية  اللل�للسلليللا�للسللة  ان  يللبللقللى،    
الت�سعينات،  منذ  تتغري  مل  لفرن�سا 
القائمة  �للسللملليللت،  اأوللليللفلليلليلله  ُيللكللمللل 
على اأهمية وجود فرن�سا يف جمل�س 
الناتو   - تقليدية  الأمن، وحتالفات 
الحتاد الوروبي، والتدخل، عامة 
القوى  بللللني  فللرنلل�للسللا  ملللكلللانلللة  علللللللى 

زبارة بوتني مل تثمر واقعيا

املبادرة الليبية حمفوفة باملخاطر

ح�سر بيبي  وغابت حقوق الفل�سطينيني

الغاء التدخل اخلارجي �سعار انتخابي فقط

بذخ زيارة ترامب مزعجة اوروبيااوروبا الغائب احلا�سر يف دبلوما�سية ماكرون

- يعو�س �سورته كمبتدئ يف الدبلوما�سية باحلركية ومن 
هنا الدبلوما�سية ال�ستعرا�سية

- ما وراء ال�سا�سة والعر�س، يتعرث اخلرباء يف 
العثور على متا�سك وجتان�س للدبلوما�سية املاكرونية

- خالفا ملا ب�سرت به حملته النتخابية، تبدو �سيا�سة 
ماكرون بكل ب�ساطة... حمافظة

- ي�ستويل على ال�سعارات الرائجة يف الف�ساء 
العام بهدف ت�سجيل اختالفه عن �سابقيه

- روؤيته للعالقات مع اأفريقيا اأو بني ال�سمال واجلنوب هي اأي�سا تقليدية جدا

- ا�ستعاد خطاب اأمن اإ�سرائيل دون ان ير�سم اأي فكرة عن ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط اأو حقوق الفل�سطينيني 

مائة يوم على امل�شرح الدويل:

اإميانويل ماكرون: ل جديد يذكر.. بل قدمي يعاد...!
الدبلوما�شية  ا�ـــشـــاراتـــه  الــفــرنــ�ــشــي  الــرئــيــ�ــس  كــثــف 
الليزيه.  يف  من�شبه  توليه  منذ  والالفتة  ال�شتعرا�شية 

فهل من نتيجة؟
ترامب، دعوة  ودونالد  بوتني  لفالدميري  مبهر  ا�شتقبال     

العديد من القمم الدولية )منظمة حلف �شمال الأطل�شي، 
للم�شتاأجر  فر�شة  وكانت  الع�شرين(،  وقمة  ال�شبع،  قمة 
يف  العاملية.  مكانته  لينحت  اللــيــزيــه  لق�شر  اجلــديــد 
من  العديد  م�شلحة  من  ان  اإىل  الإ�ــشــارة  جتــدر  املقابل، 
قادة العامل اللتقاء بالرئي�س الفرن�شي اجلديد، يالحظ 

لتوقيع  باري�س  اىل  ليبيتني  �شخ�شيتني  لأبــرز  مفاجئة 
اتفاق لوقف اإطالق النار ... بعد ثالثة اأ�شهر من و�شوله 
الفرن�شية  لك�شرب�س  جملة  �شاألت  الإليزيه،  ق�شر  اإىل 
الدويل  املجال  يف  الأوىل  اخلطوات  عن  اخلــرباء  بع�س 
مع  ماكرون  رئا�شة  بداية  تزامنت  ماكرون.    لإميانويل 

مانويل لفون- رابنوي، مدير املجل�س الأوروبي للعالقات 
اأي�شا  اخلارجية يف باري�س. كما ا�شتغل الرئي�س الفرن�شي 
املعر�س حول بطر�س الأكرب، وبع�س املنا�شبات التاريخية، 
لدعوة فالدميري بوتني ودونالد ترامب وبنيامني نتنياهو، 

يف احتفالية كربى.

•• الفجر - خرية ال�صيباين
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/12م   املودعة حتت رقم:  269560 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�سللم:  تويوتا بو�سوكو كابو�سيكي كاي�سا، تعمل حتت اإ�سم تويوتا بو�سوكو كوربوري�سن 
 وعنوانه: 1، 1-ت�سومي، تويودا-ت�سو، كاريا-�سي ايت�سي-كني 448-8651، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اأجهزة تكييف الهواء )لاأغرا�س ال�سناعية(؛ مر�سحات )فاتر( الهواء ملكيفات الهواء لل�سيارات؛ مر�سحات 
اأجهزة  ال�سناعية؛  الهواء  تنقية  اأجهزة  لل�سيارات؛  هواء  مكيفات  الهواء؛  تكييف  لأجهزة؛  الهواء  )فاتر( 
تر�سيح  متديدات  ال�سناعية(؛  )لاأغرا�س  املياه  تنقية  اأجهزة  املياه؛  )فاتر(  مر�سحات  الللهللواء؛  تكييف 
املنزلية  ال�سنبور  مياه  املللاء؛ مر�سحات )فاتر(  لتنقية  واآلت  اأجهزة  ال�سرب؛  مياه  اأجهزة لرت�سيح  املياه؛ 
غري الكهربائية؛ م�سابيح كهربائية واأجهزة الإ�ساءة الأخرى؛ م�سابيح اأمامية لل�سيارات؛ م�سابيح �سيارات؛ 
م�سابيح الإ�سارات الإر�سادية للمركبات؛ م�سابيح مولدات الكهرباء للمركبات؛ ب�سيات م�سابيح الإ�سارات 
لتوهج م�سابيح  اأجهزة مانعة  للمركبات؛  اأمامية  اأ�سواء  للمركبات؛  الإ�ساءة  اأجهزة  للمركبات؛  الإر�سادية 

املركبات )لوازم ملبات(؛ اأ�سواء للمركبات.
 الواقلعة بالفئة:  11 

مميز. بخط  و�سف العامة:  تتكون العامة من احلرفني الاتينيني "T" و "B" مكتوبني 
ال�سللرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  14  اأغ�سط�س 2017 العدد 12096

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/12م   املودعة حتت رقم:  269561 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�سللم:  تويوتا بو�سوكو كابو�سيكي كاي�سا، تعمل حتت اإ�سم تويوتا بو�سوكو كوربوري�سن
 وعنوانه: 1، 1-ت�سومي، تويودا-ت�سو، كاريا-�سي ايت�سي-كني 448-8651، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الأمتعة  اأحللزمللة  ال�سيارات؛  ملقاعد  الأملللان  اأحللزمللة  املقاعد؛  اأحللزمللة  الهيكلية؛  والأجللللزاء  ال�سيارات  اأجلللزاء 
التحميل  منطقة  يف  والب�سائع  الأمتعة  �سبكات  الربية؛  املركبات  لأجللزاء  التحميل؛  منطقة  يف  والب�سائع 
واقيات  الربية؛  املركبات  لأجللزاء  التحميل  والب�سائع يف منطقة  الأمتعة  الربية؛ حوامل  املركبات  لأجللزاء 
�سدمات لل�سيارات؛ بطانات واقيات ال�سدمات لأجزاء املركبات الربية؛ واقيات وحل )رفوف(؛ �سريط اأبواب 
اأغطية  لل�سيارات؛  اأكيا�س هواء؛ مقاعد  املركبات الربية؛  اأ�سقف لأجزاء  املركبات الربية؛ م�سابيح  لأجزاء 
�سم�سية  حاجبات  ال�سيارات؛  نوافذ  �ستائر  )م�سكلة(؛  مركبات  اأغطية  الربية؛  للمركبات  مكائن  مقاعد؛ 
اأجهزة العزل امل�سكلة لأجزاء  اأجزاء غري احلركة؛  اأو غريها من  لل�سيارات؛ مكونات داخلية حلجر الركاب 

املركبات الربية ، وهي عزل لوحة العدادات وعزل لوحات الأر�سيات.
 الواقلعة بالفئة:  12 

و�سف العامة:  تتكون العامة من احلرفني الاتينيني "T" و "B" مكتوبني بخط مميز.
ال�سللرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  14  اأغ�سط�س 2017 العدد 12096

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/12م   املودعة حتت رقم:  269559 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�سللم:  تويوتا بو�سوكو كابو�سيكي كاي�سا، تعمل حتت اإ�سم تويوتا بو�سوكو كوربوري�سن 
 وعنوانه: 1، 1-ت�سومي، تويودا-ت�سو، كاريا-�سي ايت�سي-كني 448-8651، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الربية؛ منظفات  للمركبات  الداخلي  الحللرتاق  ملكائن  �سعب معدنية  الربية؛  للمركبات  الداخلي  الحللرتاق  قطع مكائن 
اأغطية روؤو�س  الهواء ملكائن؛ الحرتاق الداخلي للمركبات الربية )عدا منظفات الهواء امل�سنفة حتت الفئات الأخللرى(؛ 
ا�سطوانات ملكائن املركبات الربية؛ اأغطية روؤو�س ا�سطوانات ملكائن؛ اأحوا�س الزيت ملكائن املركبات الربية؛ اأغطية اأحوا�س 
الزيت ملكائن املركبات الربية؛ اأغطية اأحزمة التوقيت ملكائن املركبات الربية؛ حميط مراوح م�سعات مكائن املركبات الربية؛ 
الحرتاق  مكائن  �سيور  واملكائن؛  املكائن  كمامات  الربية؛  املركبات  مكائن  كمامات  الربية؛  املركبات  مكائن  دوران  بادئات 
الداخلي للمركبات الربية؛ مراوح وا�سطوانات مكائن املركبات الربية؛ اأجهزة ا�سعال مكائن املركبات الربية؛ اأنابيب هواء 
املكائن اخلا�سة مبكائن  اأغطية حماية  الربية؛  للمركبات  الداخلية  املكائن اخلا�سة مبكائن الحللرتاق  اإىل  الهواء  حتمل 
للمركبات  الداخلي  الحللرتاق  ملكائن  الزيت  فاتر  الربية؛  املركبات  يف  منها  امل�ستعمل  بخاف  مكائن  الربية؛  املركبات 
الربية؛ م�سايف الزيت ملكائن الحرتاق الداخلي للمركبات الربية؛ مرنانات ال�سحب ملكائن املركبات الربية؛ اأجهزة اإعادة 
اأجهزة �سرف عوادم  الربية؛  املركبات  للمكائن  العادم  انبعاثات  اأجهزة �سبط  الربية؛  املركبات  للمكائن  العادم  توزيع غاز 
اأجهزة  واملكائن؛  املحركات  �سوت  كامتات  حمفزة؛  حمللولت  الللديللزل؛  ج�سيمات  )فللاتللر(  مر�سحات  واملكائن؛  املحركات 
امت�سا�س بخار الوقود املجمعة مع منظفات الهواء ملكائن احلرق الداخلي )فيما عدا منظفات الهواء امل�سنفة حتت الفئات 

الأخرى( 
 7  الواقلعة بالفئة:  

تتكون العامة من احلرفني الاتينيني "T" و "B" مكتوبني بخط مميز. و�سف العامة:  
ال�سللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  14  اأغ�سط�س 2017 العدد 12096

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 2012/10/17م   املودعة حتت رقم:  180729 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�سللم:  نيلز يا�سني العقاد 
 وعنوانه: �سارع ال�سيخ زايد، �س.ب.: 49337، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
لتح�سر  اأ�للسللربللة وم�ستح�سرات  الللفللواكلله؛  وعلل�للسللائللر  ملل�للسللروبللات  الللكللحللوللليللة؛  غللري  امللل�للسللروبللات 

امل�سروبات؛ مياه معدنية وغازية.
 الواقلعة بالفئة:  32 

و�سف العامة:  كتبت العبارة "SUNBLAST REHYDRATE " باأحرف لتينية.
ال�سللرتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  14  اأغ�سط�س 2017 العدد 12096

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/01م   املودعة حتت رقم: 269085 
تاريخ اإيداع الأولوية:  16 دي�سمرب 2016

با�سللم:  جي�سئيكي+ديفرينت كرن�سي تكنولوجي جي ام بي ات�س 
 وعنوانه: برين�سريجن�سرا�سي 159، 81677 ميونيخ، اأملانيا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
وجوازات  القيادة  ورخ�س  الهوية  وبطاقات  البنكنوت  وحتديدا  الأمنية  الطباعة  بنمط  املطبوعة  املنتجات 
ال�سفر والتاأ�سريات وغريها من وثائق ال�سفر والبطاقات الأمنية وال�سيكات امل�سرفية وال�سيكات ال�سياحية 
مكونات  بللدون  اأو  مع  مطبوع  غري  ورق  ال�سحي؛  التاأمني  وبطاقات  املوا�سات  وتللذاكللر  الللدخللول  وتللذاكللر 
املنتجات  لتلك  مطبوع  غللري  با�ستيك  و/اأو  مطبوع  غللري  ورق  مللن  م�سنوعة  حتتية  طبقات  اإلكرتونية؛ 
املطبوعة؛ وحتديدا املزودة بخ�سائ�س اأمنية للحماية من التزوير وجميع املنتجات املذكورة اأعاه اإذا كانت 

واردة يف الفئة 16.
 الواقلعة بالفئة:  16 

هو  كما   "  G+D " املتداخلني  و�سف العامة:  تتكون العامة من �سعار مميز يرمز للحرفني التينني 
مو�سح يف ال�سكل.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  14  اأغ�سط�س 2017 العدد 12096

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/01م   املودعة حتت رقم:  269077 
تاريخ اإيداع الأولوية:  16 دي�سمرب 2016

با�سللم:  جي�سئيكي+ديفرينت كرن�سي تكنولوجي جي ام بي ات�س
 وعنوانه: برين�سريجن�سرا�سي 159، 81677 ميونيخ، اأملانيا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
وجوازات  القيادة  ورخ�س  الهوية  وبطاقات  البنكنوت  وحتديدا  الأمنية  الطباعة  بنمط  املطبوعة  املنتجات  ملعاجلة  اآلت 
ال�سفر والتاأ�سريات وغريها من وثائق ال�سفر والبطاقات الأمنية وال�سيكات امل�سرفية وال�سيكات ال�سياحية وتذاكر الدخول 
وتذاكر املوا�سات والبطاقات ال�سحية وبطاقات الئتمان والبطاقات البنكية وعلى وجه التحديد حل�ساب وفرز وفح�س 
الهوية ورخ�س  البنكنوت وبطاقات  الأمنية وحتديدا  الطباعة  املطبوعة بنمط  املنتجات  اآلت لطباعة  البنكنوت؛  واإتاف 
القيادة وجوازات ال�سفر والتاأ�سريات وغريها من وثائق ال�سفر والبطاقات الأمنية وال�سيكات امل�سرفية وال�سيكات ال�سياحية 
وتذاكر الدخول وتذاكر املوا�سات والبطاقات ال�سحية وبطاقات الئتمان والبطاقات البنكية؛ اآلت لت�سنيع ورق املنتجات 
والتاأ�سريات  ال�سفر  وجلللوازات  القيادة  ورخلل�للس  الهوية  وبطاقات  البنكنوت  وحتللديللدا  الأمنية  الطباعة  بنمط  املطبوعة 
وغريها من وثائق ال�سفر والبطاقات الأمنية وال�سيكات امل�سرفية وال�سيكات ال�سياحية وتذاكر الدخول وتذاكر املوا�سات 
والبطاقات ال�سحية وبطاقات الئتمان والبطاقات البنكية؛ اآلت تغليف لتغليف املنتجات املطبوعة بنمط الطباعة الأمنية 
والبطاقات  ال�سفر  وثائق  والتاأ�سريات وغريها من  ال�سفر  وجللوازات  القيادة  ورخ�س  الهوية  وبطاقات  البنكنوت  وحتديدا 
الأمنية وال�سيكات امل�سرفية وال�سيكات ال�سياحية وتذاكر الدخول وتذاكر املوا�سات والبطاقات ال�سحية وبطاقات الئتمان 

والبطاقات البنكية. 
 7  الواقلعة بالفئة:  

يف  مو�سح  هللو  كما   "  G+D " املتداخلني  التينني  للحرفني  يرمز  مميز  �سعار  مللن  العامة  تتكون  و�سف العامة:  
ال�سكل. 

ال�سللرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  14  اأغ�سط�س 2017 العدد 12096

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/01م   املودعة حتت رقم:  269082 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  16 دي�سمرب 2016

با�سللم:  جي�سئيكي+ديفرينت كرن�سي تكنولوجي جي ام بي ات�س
 وعنوانه: برين�سريجن�سرا�سي 159، 81677 ميونيخ، اأملانيا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
وال�سيكات  الأمنية  والبطاقات  البنكنوت  وحتديدا  البا�ستيك  من  امل�سنوعة  الأمنية  الطباعة  بنمط  املطبوعة  املنتجات 
ورقائق  و�سفائح  واأ�سرطة  بطاقات  املج�سمة؛  ال�سور  املوا�سات؛  وتذاكر  الدخول  وتذاكر  ال�سياحية  وال�سيكات  امل�سرفية 
وقاية وجميع املنتجات املذكورة اأعاه مع اأو بدون مكونات اإلكرتونية؛ جميع املنتجات املذكورة اأعاه مع اأو بدون خ�سائ�س 
بنمط  املطبوعة  واملنتجات  للبنكنوت  اختبار ومراقبة جودة وحتديدا  اأجهزة  و/اأو مغناطي�سية؛  مل�سية  و/اأو  ب�سرية  اأمنية 
مكونات  املغناطي�سية؛  و/اأو  اللم�سية  و/اأو  الب�سرية  الأمنية  اخل�سائ�س  ل�ست�سعار  وحتديدا  ح�سا�سات  الأمنية؛  الطباعة 
للحا�سوب؛  معدة  طرفية  اأجهزة  امللفات؛  خادمات  واملخزنة(؛  للتنزيل  )القابلة  احلا�سوب  برامج  احلا�سوب؛  وبرجميات 
مكونات كهربائية اأو اإلكرتونية وعلى وجه التحديد اأجهزة ومعدات حتديد الهوية مبوجبات الراديو مبا يف ذلك القارئات 
واأجهزة و�سع العامات واآلت حفر الكلي�سيهات لغايات و�سع العامات وعامات التقارب لتحديد موقع وتتبع املنتجات 
والعامات التجارية بالإ�سافة اإىل تاأمني الو�سول اأو حتديد الهوية اأو حتديد ال�سحة اأو مراقبة املخزون اأو احلالة املادية؛ 
برجميات وقواعد بيانات حا�سوبية وحتديدا لتتبع الأ�سياء والتحقق من ال�سحة واإدارة املخزون وحتقيق الأمثلية لعمليات 
الت�سليم للمعامات املالية وعمليات املنتجات؛ برجميات للقارئات ولكتابة الربامج لأنظمة حتديد الهوية واأنظمة التحقق 
اأنظمة حتديد الهوية والتحقق من ال�سحة الب�سرية؛ حامات  الراديو؛  الب�سرية و/اأو موجات  التي تعمل مع الأنظمة 

البيانات املحملة بالربامج واملقروءة اآليا بكافة اأنواعها؛ جميع املنتجات املذكورة اأعاه اإذا كانت واردة يف الفئة 9.
 9  الواقلعة بالفئة:  

يف  مو�سح  هللو  كما   "  G+D " املتداخلني  التينني  للحرفني  يرمز  مميز  �سعار  مللن  العامة  تتكون  و�سف العامة:  
ال�سكل.

ال�سللرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  14  اأغ�سط�س 2017 العدد 12096

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/27م   املودعة حتت رقم:  270372 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�سللم:  �ستاربريز يف ار ايه بي 
 وعنوانه: ريجريجن�سجتان 38 �ستوكهومل، ال�سويد 11156، ال�سويد 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
�سماعات الواقع الفرتا�سي و�سا�سات مثبتة على الراأ�س معدة لا�ستخدام للعب األعاب الفيديو؛ �سماعات الواقع الفرتا�سي 
اأجهزة حتكم؛  الفرتا�سي؛  الواقع  اأو حمتوى  الأبعاد  املحتوى ثاثي  الراأ�س معدة لا�ستخدام مع  على  مثبتة  و�سا�سات 
مقاب�س حتكم لاألعاب؛ اأجهزة طرفية قابلة لارتداء للعب الألعاب التفاعلية؛ جتهيزات وملحقات الواقع الفرتا�سي؛ 
�سماعات الواقع الفرتا�سي التي يتم و�سلها بالكمبيوتر ومن�سات األعاب الفيديو والهواتف املتحركة واأجهزة األعاب الفيديو 
اأر�سية  لبادات  الألللعللاب؛  ملن�سات  حتكم  مقاب�س  الفرتا�سي؛  الواقع  جتللارب  متكني  بغية  اللوحية  واحلوا�سيب  املحمولة 
الألعاب؛ مقاب�س  الفيديو؛ من�سات  باألعاب  للتحكم  تفاعلية  اأر�سية  اأو مفار�س  لبادات  الفيديو؛  باألعاب  للتحكم  تفاعلية 
حتكم ت�ستخدم مع من�سات الألعاب؛ من�سات األعاب حممولة يدوياً؛ من�سات األعاب الفيديو؛ من�سات األعاب فيديو حممولة 
الفيديو؛  األعاب  ملن�سات  خ�سي�ساً  معدة  حقائب  يدوياً؛  املحمولة  الفيديو  األعاب  ملن�سات  خ�سي�ساً  معدة  حقائب  يدوياً؛ 
من�سات األعاب الكرتونية معدة لا�ستخدام مع �سا�سات عر�س خارجية؛ من�سات األعاب فيديو معدة لا�ستخدام مع �سا�سات 
عر�س خارجية؛ اأغطية معدة خ�سي�ساً حلماية من�سات األعاب الفيديو التي ت�ستخدم مع �سا�سات عر�س خارجية؛ حقائب 

حمل معدة خ�سي�ساً حلماية من�سات األعاب الفيديو التي ت�ستخدم مع �سا�سات عر�س خارجية.
 28  الواقلعة بالفئة:  

كتبت كلمة " STARVR " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. و�سف العامة:  
ال�سللرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  14  اأغ�سط�س 2017 العدد 12096

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/27م   املودعة حتت رقم:  270374 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�سللم:  �ستاربريز يف ار ايه بي 
 وعنوانه: ريجريجن�سجتان 38 �ستوكهومل، ال�سويد 11156، ال�سويد 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  الفرتا�سي؛  الواقع  وبرجميات  الألعاب  برجميات  وتطوير  ت�سميم  الفرتا�سي؛  الواقع  عتاد  وتطوير  ت�سميم 
وحتديداً  الفني،  الدعم  خدمات  واإ�ساحها؛  الأخطاء  ا�ستك�ساف  خدمات  الفني؛  الدعم  خدمات  الفيديو؛  األعاب  تطوير 
خدمات الرتكيب اأو الإدارة اأو الإ�ساح؛ خدمات دعم العماء؛ ن�سر واإدارة الأجهزة اأو الربجميات اأو امللحقات ذات ال�سلة 
تاأجري  الكمبيوتر؛  األللعللاب  برامج  تاأجري  الفللرتا�للسللي؛  الللواقللع  والتطوير يف جمللال جتللارب  البحث  الفللرتا�للسللي؛  بالواقع 
برجميات األعاب الفيديو؛ برجمة برجميات األعاب الفيديو؛ برجمة برجميات األعاب الكمبيوتر؛ تاأجري برجميات األعاب 
الربجميات  وا�ستخدام  بتطبيق  املتعلقة  الفنية  ال�ست�سارات  احلا�سوبية؛  للربجميات  الفني  الدعم  خدمات  الكمبيوتر؛ 
احلا�سوبية؛ ال�ست�سارات الفنية املتعلقة بتن�سيب و�سيانة الربجميات احلا�سوبية؛ ال�ست�سارات الفنية املتعلقة با�ستخدام 
عتاد الكومبيوتر؛ البحاث التقنية؛ ا�ست�سافة اخلوادم؛ تاأجري خوادم الويب؛ وا�ست�سافة مواقع الويب التي تخ�س الغري 
لتحويل  والعتاد  الربجميات  وتطوير  ت�سميم  ال�سحابية؛  احلو�سبة  خدمات  عاملية؛  حا�سوبية  ل�سبكة  حا�سوبي  خادم  على 
اأو�ساط مادية اإىل  اأو الوثائق من  البيانات وحمتوى الو�سائط املتعددة من واإىل خمتلف الربوتوكولت؛ حتويل البيانات 
الفريو�سات؛  من  الكمبيوتر  حماية  خدمات  املللادي؛  التحويل  بخاف  والبيانات،  الكومبيوتر  برامج  حتويل  اإلكرتونية؛ 

خدمات التخزين اللكرتوين للبيانات وخدمات الن�سخ الحتياطي للبيانات.
 42  الواقلعة بالفئة:  

كتبت كلمة " STARVR " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.  و�سف العامة:  
ال�سللرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  14  اأغ�سط�س 2017 العدد 12096

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/27م   املودعة حتت رقم:  270368 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�سللم:  �ستاربريز يف ار ايه بي 
 وعنوانه: ريجريجن�سجتان 38 �ستوكهومل، ال�سويد 11156، ال�سويد 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
�سماعات  الويب؛ ميكروفونات؛  كامريات  الأذن؛  �سماعات  الراأ�س؛  �سماعات  للتنزيل(؛  قابلة  كومبيوتر )برجميات  برامج 
األعاب  األعاب الفيديو؛ �سماعات وخوذ الواقع الفرتا�سي املعدة لا�ستخدام مع  الواقع الفرتا�سي املعدة لا�ستخدام مع 
الفيديو؛ اأجهزة حتكم ملراقبة والتحكم بوظائف الأجهزة الكهربائية عدا اأجهزة التحكم اخلا�سة باأجهزة الألعاب؛ برجميات 
للتنزيل  قابلة  تفاعلية  ترفيه  برجميات  ل�سلكية؛  واأجهزة  عاملية  كومبيوتر  �سبكة  عرب  للتنزيل  قابلة  كومبيوتر  األعاب 
الفيديو  برامج كومبيوتر لألعاب  الفيديو؛  األعاب  للعب  للتنزيل  قابلة  تفاعلية  الكمبيوتر؛ برجميات ترفيه  األعاب  للعب 
�سوتية  �سماعات  الفرتا�سي؛  الواقع  األعاب  برجميات  الو�سائط؛  متعددة  تفاعلية  كومبيوتر  األعاب  برامج  والكمبيوتر؛ 
األعاب الكرتونية؛  األعاب فيديو تفاعلية؛ برجميات  األعاب كومبيوتر تفاعلية؛ برامج  األعاب الفيديو؛ برامج  مرئية للعب 
البيانات؛  معاجلة  اأجللهللزة  مع  لا�ستخدام  ذاكللرة  اأجللهللزة  كومبيوتر؛  األللعللاب  برجميات  للتنزيل؛  قابلة  كومبيوتر  األللعللاب 
اأجهزة ذاكرة وم�سية )فا�س( حممولة؛ �سماعات الواقع الفرتا�سي؛ برجميات الواقع الفرتا�سي؛ ملفات �سورة قابلة 
للتنزيل؛ ملفات متعددة الو�سائط قابلة للتنزيل؛ ملفات فيديو و�سوت قابلة للتنزيل؛ من�سورات الكرتونية قابلة للتنزيل؛ 
لوحات مفاتيح لأجهزة الكومبيوتر؛ اأجهزة حتكم ملراقبة والتحكم عن بعد بوظائف وحالة الأجهزة والأنظمة امليكانيكية 
احلركة؛  ا�ست�سعار  اأجهزة  وال�سور؛  ال�سوت  ون�سخ  وتخزين  واإر�سال  ت�سجيل  اأجهزة  الأخللرى؛  واللكرتونية  والكهربائية 
ح�سا�سات ا�ست�سعار احلركة؛ النظارات؛ نظارات ثاثية الأبعاد؛ علب للنظارات؛ علب واأغلفة لاأجهزة الإلكرتونية؛ �سور 

جم�سمة؛ اأجهزة ال�سور املج�سمة؛ قطع ولوازم جلميع ما �سبق.
 9  الواقلعة بالفئة:  

كتبت كلمة " STARVR " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. و�سف العامة:  
ال�سللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  14  اأغ�سط�س 2017 العدد 12096

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269280 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  09 �سبتمرب 2016

با�سللم:  جيني كري ليمتد 
ارونللدل، وي�ست �سا�سك�س، بي ان18 0بي  اإ�ستيت، فورد رود، فورد،  وعنوانه: يونت تي6 رادفللورد اند�سرتيال 

اف ، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأجهزة ومعدات لقلب املر�سى ومناولتهم؛ اأجهزة طبية لدعم اجل�سم والأطراف وم�ساعدات ال�سفاء؛ خمدات 
ال�ستلقاء؛  لقرحة  م�سادة  وفرا�س  وو�سائد  خمللدات  الفرا�س؛  قرحة  تقليل  على  ت�ساعد  وفرا�س  وو�سائد 
للمخدات  اأغطية  طبية؛  لأغرا�س  وفرا�س  وو�سائد  خمللدات  ال�سغط؛  لتخفيف  وم�ساند  وو�سائد  خمللدات 

والو�سائد والفرا�س لأغرا�س طبية.
 الواقلعة بالفئة:  10 

و�سف العامة:  كتبت كلمة " ToTo" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�سللرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  14  اأغ�سط�س 2017 العدد 12096

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 2012/10/17م   املودعة حتت رقم:  180728 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�سللم:  نيلز يا�سني العقاد
 وعنوانه: �سارع ال�سيخ زايد، �س.ب.: 49337، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
لتح�سر  اأ�للسللربللة وم�ستح�سرات  الللفللواكلله؛  وعلل�للسللائللر  ملل�للسللروبللات  الللكللحللوللليللة؛  غللري  امللل�للسللروبللات 

امل�سروبات؛ مياه معدنية وغازية.
 الواقلعة بالفئة:  32 

و�سف العامة:  كتبت العبارة " SUNBLAST RECHARGE " باأحرف لتينية.
ال�سللرتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  14  اأغ�سط�س 2017 العدد 12096

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4982  عمايل جزئي
�للس.ذ.م.م جمهول حمل  التاأمني  لو�ساطة  الف�سي  املدعي عليه / 1-الكوكب  اىل 
القامة مبا ان املدعي /ا�سوك كومار كو�سواها  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )84536 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb173347975ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/8/17 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لللذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5548  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �لللس.ذ.م.م   وال�سياحة   لل�سفر  ا�سرف  1-�سهيل   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / في�سان �سالح حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقللدرهللا)22607 درهللم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb173996154ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2017/8/24 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لللذا 
حالة  ويف  الأقللل،  على  اأيللام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4477  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�سائع �س.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / كاجل �سونا مول  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقللدرهللا)18780 درهللم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 
  MB171200767AE/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
�للس مبكتب   08.30 ال�ساعة  املللللوافللللق:2017/8/20  الحللد  يللوم  لها جل�سة  وحلللددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5072  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-انور للخدمات الفنية جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �سوزون �سم�س احلق  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عللوده مببلغ )2000 درهللم( والر�سوم  وتللذكللرة  عمالية وقلللدرهلللا)16400 درهللم( 
يوم  جل�سة  لها  وحللددت    mb173570693ae:ال�سكوى رقللم  وامل�ساريف 
الحد املوافق:2017/8/20 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف 
او  مللذكللرات  مللن  لللديللك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7633  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �لللس.ذ.م.م  العامة  للتجارة  بو�سي�س  1-بريفكت   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  اأقللام عليك  �سانتو�س  قد  ديلو�س  اليباو  املدعي /ايري�س  ان  القامة مبا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8962 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB175567058AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهللم(   2000(
�س   08.30 اللل�للسللاعللة   2017/8/20 املللللوافللللق  الحلللللد  يللللوم  جللللل�للسللة  لللهللا  وحللللللددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لللذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

الأقل ، وامرت بتق�سري مدة العان .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5628  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هارتلي اوجيبيني حلرا�سة البنية �للس.ذ.م.م  جمهول حمل 
الدعوى  اأقللام عليك  قد  اوجبيدي   ايللا جبون  كولين�س   / املدعي  ان  القللامللة مبا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)23101 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB173379610AE:ال�سكوى رقللم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهللم(   2000(
وحلللللددت لللهللا جللللل�للسللة يلللوم اخلللملليلل�للس امللللللللوافلللللللق:2017/8/24 اللل�للسللاعللة 08.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لللذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4864  عمايل جزئي
�لللس.ذ.م.م  جمهول حمل  التنظيف  الديار خلدمات  1-جنمة   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأقللام  قد  ال�سافعي   احمد  احمد حممد   / املدعي  ان  القللامللة مبا 
عوده  وتذكرة  درهللم(  وقللدرهللا)19700  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb173965714ae:مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
وحلللللددت لللهللا جللللل�للسللة يلللوم الللثللاثللاء امللللللللوافلللللللق:2017/8/22 اللل�للسللاعللة 08.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لللذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2430  عمايل  جزئي 
حمل  جمللهللول  �لللللس.ذ.م.م  �سوليو�سينز  تللي  اي  ايكوي�سنز  عللللليلله/1-  املللحللكللوم  اىل 
يف   2017/6/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بللان  نعلنكم  القللامللة 
الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/بيبني بوناكل �سيفارامان بالزام املدعى عليها باأن 
توؤدي للمدعي مبلغ  )25000 درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما 
مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من 
امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04153/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03313/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : �سركة مايكرو توب للكمبيوتر - ذ م م - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : العقارات احلديثة - �س ذ م م    

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�سي بالتي:
1- بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 58232 درهما بدل ايجار 
اليوم  من  اعتبارا  منه  ي�ستجد  ومللا   2017/4/9 وحتى   2016/10/10 املللدة  عن 
التايل لهذا التاريخ الخري وحتى تاريخ حتقق الخاء الفعلي باتفاق الطرفني 

او حتى امتام تنفيذ هذا احلكم بالخاء ايهما اقرب
 2- بالزام املدعي عليها الوىل مببلغ 1000 درهم غرامة ارجتاع �سيك بدل اليجار

املدعي عليها الوىل  وبالزام  الدعوى  بر�سوم وم�ساريف  املدعي عليه  الللزام   -3
بتقدمي براءة ذمة من قيمة ا�ستهاك املياه والكهرباء.  

من  يللوم  ع�سر  خم�سة  خللال  احلكم  هللذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امللللللللدعلللللللو  فلللللقلللللد 
ابللللوعلللليلللل�للللسلللله للللليللللت حلللافلللظ 
بنغادي�س    ، ا�لللسلللملللاعللليلللل 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  ملللن   )882778(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 055/8484296

فقدان جواز �سفرت
فللللقللللد امللللللدعلللللو /ريللللجللللني 
فيامور برونو ، الفلبني 
�سفره  جلللواز   - اجلن�سية 
 )4940037( رقلللللللم 
مللللللللللللن يللللللللللجللللللللللده عللللللللليلللله 
بللتللللليللفللون رقم  التللل�لللسلللال 

 055/5020855
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عربي ودويل

•• الفجر - تون�س - خا�س

اأعلن الرئي�س التون�سي الباجي قائد 
ال�سب�سي عن ت�سكيل جلنة للنظر يف 
اإر�ساء  يف  للنظر  القانونية  ال�سيغ 
امل�ساواة يف الإرث، ب�سكل ل يتعار�س 
مع  ول  ومللللقللللا�للللسللللده  اللللللديلللللن  ملللللع 
الد�ستور مربزا ان تفعيل امل�ساواة يف 
م�ساواة  لتفعيل  لبنة  �سيمثل  الإرث 
كاملة بني اجلن�سني، مبدياً ثقته يف 

ذكاء التون�سيني، على حد تعبريه.
ال�سب�سي يف خطاب  واأو�للسللح قائد     
األقاه اأم�س الأحد بالق�سر الرئا�سي 
مبنا�سبة عيد امللللراأة، انلله طللرح ملف 
مذكرا  للنقا�س،  الإرث  يف  امللل�للسللاواة 
العقل  ُتللرك لتدابري  امللف  هللذا  بللاأن 

القانوين التون�سي.
   وقللال اإن مو�سع الر�للسللاد هللو من 
اأمور الب�سر التي تركها اهلل ور�سوله 
الأكلللللرم لجللتللهللاد الللعللبللد، مللللربزا ان 
واملراأة  الرجل  بني  بامل�ساواة  لإقللرار 

م�سروعية ثابتة دينيا ود�ستوريا.
   واعلللتلللرب الللرئلليلل�للس الللتللونلل�للسللي اّن 
املللل�لللسلللاواة بلللني اللللرجلللل واملللللللراأة التي 
اأن  يجب  التون�سي  الد�ستور  اأقللّرهللا 

ت�سمل جميع املجالت.
   وقال اإذا فكرنا يف التنا�سف فاأن 
ولذلك  ذللللللك،  يللفللر�للس  اللللد�لللسلللتلللور 
هللللذا الجتلللللاه،  نلللذهلللب يف  اأن  يللجللب 
اأريللللللد اأن  مللتللابللعللا قلللولللله: وللللكلللن ل 
نحو  نتّجه  حني  اأنلله  البع�س  يعتقد 
التنا�سف فاإّننا نخالف الدين وهذا 

غري �سحيح.
  و�سّدد على �سرورة مراعاة د�ستور 
الإ�سامي  والللديللن  امللللدين  الللدولللة 
للتون�سيني وعدم القيام باإ�ساحات 
التون�سي،  اللل�للسللعللب  ملل�للسللاعللر  تلل�للسللدم 

ح�سب ت�سريحه. 
يجب  ولللكللن  مّت�سل  �سياق  يف  وقلللال 
للم�ساواة  اجتللاه  هناك  اّن  نقول  اأن 
اأّن  امليادين، معتربا  بينهم يف جميع 
امل�ساواة  حللول  تتمحور  كّلها  امل�ساألة 

يف الإرث.
امل�ساواة  حتقيق  �للسللرورة  اأكلللد  كما    

حتيد عن الد�ستور ال�سامن حلقوق 
الو�سول  هللو  املللهللم  واأّن  واحلللريللات، 

اإىل ا�ساحات حقيقية.
   واعتربت بلحاج حميدة، اأّن من�سور 
1973 خمالف للقانون وللتعهدات 
تون�س  عللللليللهللا  املللملل�للسلليللة  اللللدولللليلللة 
بغري  التون�سية  زواج  اأّن  اإىل  م�سرية 
امل�سلم اأ�سبح معتاد عليه يف املجتمع 

التون�سي.
   واأفادت الرئا�سة التون�سية، يف باغ 
�سباح  ا�ستقبل  ال�سب�سي  بلللاأن  لللهللا، 
اأم�س يف ذكرى الحتفال بعيد املراأة، 
الفردية  احلللللرّيللللات  جلللنللة  اأعللل�لللسلللاء 

وامل�ساواة، وهم:
رئي�سة  حلللمللليلللدة:  بلللللحللاج  بلل�للسللرى    
املجيد  عللبللد  اللللللجللنللة، والعللل�لللسلللاء: 
اللل�للسللريف و�للسللللليللم اللللللغللمللاين و�ساح 
الدين اجلور�سي و�سلوى احلمروين 
غلللللزواين  ومللللالللللك  بللو�للسللو�للسللة  ودرة 

واإقبال الغربي وكرمي بوزويتة
التون�سي  الرئي�س  ان  اىل  ويلل�للسللار    
الباجي قايد ال�سب�سي، كان قد توىّل 
الأ�سا�سي  الللقللانللون  خللتللم  اجلللمللعللة، 
�سد  الللعللنللف  علللللى  بالق�ساء  املتعلق 
املللللراأة.  ويللهللدف هللذا الللقللانللون، وفق 
التون�سية،  الرئا�سة  عن  �سادر  باغ 
اإىل و�سع التدابري الكفيلة بالق�ساء 
علللللى كللل اأ�للسللكللال الللعللنللف �للسللد امللللراأة 
الللقللائللم علللللى اأ�لللسلللا�لللس الللتللملليلليللز بني 
امل�ساواة  اأجللل حتقيق  اجلن�سني، من 
وذلك  الن�سانية،  الكرامة  واحللرتام 
بللاتللبللاع مللقللاربللة �للسللاملللللة تللقللوم على 
بالوقاية  اأ�سكاله  ملختلف  الت�سّدي 
وتتّبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية 

ال�سحايا والتعّهد بهم.
   ويذكر اأن الربملان التون�سي كان قد 
26 يوليو املا�سي، على  �سادق، يوم 
ملل�للسللروع الللقللانللون الأ�للسللا�للسللي املتعلق 
بللالللقلل�للسللاء علللللى الللعللنللف �للسللد املللللراأة 
احتفاظ  دون  �سوتا   146 بل  برمته 
اأو اعرتا�س وذلك بعد ثاث جل�سات 
نقا�س  ا�ستغرقها  مللاراثللونلليللة  عللامللة 
هذا القانون الذي انطلق النظر فيه 

منذ يوم 21 يوليو.

بني املراأة يف املدن واملراأة يف الأرياف 
بهذا  الهللتللمللام  اإىل  احلكومة  داعلليللا 
امللف ورفع احلد الأدنى لأجور املراأة 

الريفية.
الرئي�س  دعلللا  مت�سل،  �للسلليللاق  ويف     
الللتللونلل�للسللي رئلليلل�للس احلللكللومللة ووزيلللر 
املللنلل�للسللور عدد  اإىل مللراجللعللة  الللعللدل 
التون�سية من  الللذي مينع زواج   73

اللجنة  راأ�لللس  على  تعيينها  الأحللللد، 
التي �ستقوم ب�سياغة جملة احلقوق 
ال�سب�سي،  عنها  اأعلن  التي  الفردية، 
معتربة اأّن التعيني فخر و�سرف لها 
ولكل الأع�ساء املكلفني بهذه املهمة.

بلللللحللاج حميدة،  بلل�للسللرى     و�لللسلللّددت 
التي  القانونية  الإ�ساحات  كل  اأّن 
لن  عليها  والللعللمللل  درا�للسللتللهللا  �سيتم 

   ُيذكر اأّن املن�سور 73 املتعّلق بزواج 
امل�سلمني  بغري  امل�سلمات  التون�سيات 
اأثار موؤخرا جدل وا�سعا حيث طالبت 
عللللدد ملللن اجلللمللعلليللات بلل�للسللحللب هذا 
نظرها،  يف  يتعار�س،  لأنلله  الإجلللراء 
مع حرية ال�سمري املن�سو�س عليها 
ل�سنة  الثانية  اجلمهورية  د�ستور  يف 

.2014

لدى  اإ�للسللاملله  ي�سهر  مل  اإذا  اأجنبي 
املفتي.

دعوته  اإن  ال�سب�سي،  قللائللد  وقلللال     
للليلل�للسللت بللدعللة بلللل انللهللا تلل�للسللتللنللد اىل 
الد�ستور  مللللن  الللل�لللسلللاد�لللس  الللفلل�للسللل 
والذي يقّر بلحرية املعتقد وال�سمري 
التكفل  م�سوؤولية  الللدولللة  ويللحللّمللل 

بحماية ذلك.

�سهادة يف اعتناقه الّدين الإ�سامي.
املجلة  ملللن   14 الللفلل�للسللل  ويلللعلللّرف    
املوانع ال�سرعية للزواج باأنها موؤبدة 
امل�سلمة  لللللزواج  وجلللود  ول  ومللوؤّقللتللة 

بغري امل�سلم �سمن موانع الزواج.
اّكللدت النائب مبجل�س نواب     وقللد 
ب�سرى  الوطنية  الكتلة  عن  ال�سعب 
ام�س  تلل�للسللريللح  بلللللحللاج حللملليللدة، يف 

   ذلك اأن جملة الأحوال ال�سخ�سية 
علللللى اختاف  تللنلل�للّس  الللتللونلل�للسلليللة ل 
املن�سور  اأن  الدين كمانع للزواج بيد 
 1973 �للسللنللة  الللل�لللسلللادر  اللللللللللوزاري 
املدنية  احللللاللللة  للل�للسللابللط  واملللللوّجلللله 
اإبرام  من  مينعهم  الإ�سهاد،  وعللدول 
امل�سلمني،  امل�سلمات بغري  عقود زواج 
اإذ ل يجوز الزواج ما مل يقّدم الّزوج 

كّلف جلنة للنظر يف �شيغ تطبيقه:

تون�س: قائد ال�سب�سي يطرح ملف امل�ساواة يف الإرث

املراة التون�سية يف الطريق اىل امل�ساواة الكاملة

تكليف ب�سرى بلحاج حميدة برئا�سة اللجنةاللجنة عند ال�سب�سي

المر الرئا�سي باحداث جلنة احلريات الفردية

- ب�سرى بلحاج حميدة، على راأ�س اللجنة املكلفة ب�سياغة جملة احلقوق الفردية

- نحو اإلغاء املن�سور املتعلق مبنع زواج تون�سية من اأجنبي اإذا مل ي�سهر اإ�سالمه لدى املفتي

الرت�سانة الأمريكية يف مواجهة كوريا ال�سمالية 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

الليلة. يوجز هذا  م�ستعدون للمعركة هذه 
املتحدة  للوليات  الع�سكري  املوقف  ال�سعار 

حيال كوريا ال�سمالية.
وعللنللدمللا كللتللب الللرئلليلل�للس الأملللريكلللي دونالد 
ترامب اي�سا يف تغريدة بنربة ع�سكرية، ان 
احللول الع�سكرية باتت جاهزة متاما الن، 
ل�ستخدامها،  ال�ستعداد  اأهبة  على  ونحن 
مل  بتهور،  ال�سمالية  كوريا  ت�سرفت  ما  اذا 
تغيري  اىل  المريكية  الدفاع  وزارة  ت�سطر 

اي �سيء من ا�ستعداداتها.
امل�ستنفرة  القوات  ياأتي معلومات عن  ما  يف 
والتي ميكن ان ت�ستنفرها الوليات املتحدة 
حربا  الللكللاملليللة  احللللللرب  حتلللوللللت  ملللا  اذا 
يتمركز  يانغ.  وبيونغ  وا�سنطن  بني  فعلية 
علل�للسللرات الف اجلنود  كللوريللا اجلللنللوبلليللة  يف 
المللريكلليللني بلل�للسللورة دائللمللة. انللهللم العمود 
املنطقة،  يف  المللريكلليللة  للللللقللوات  الللفللقللري 
ملواجهة كوريا ال�سمالية. هم موجودون منذ 
القرن  الكورية يف مطلع خم�سينات  احلرب 
لأن  نظريا،  م�ستمرة  تللزال  ما  التي  املا�سي 

املتحاربني مل يوقعوا هدنة بعد.
الوقت  يف  المريكية  الللدفللاع  وزارة  وتن�سر 
خط  جلللنلللوب  جلللنلللدي   28،500 الللللراهللللن 
والرب  اجلو  �ساحي  38: هم من  العر�س 
املارينز  الللبللحللريللة الأمللريكلليللة  وملللن ملل�للسللاة 

الذائعو ال�سيت والبحرية بالتاأكيد.
وتللتللاألللف اكلللرب فللرفللة مللن 19 اللللف جندي 
يونغ�سان  يف  املتمركز  الثامن،  اجلي�س  من 
املنطقة  عللن  كلم   40 فقط  وتبعد  ب�سيول 

املنزوعة ال�ساح التي تف�سل بني البلدين.
بلل�للسللورة دائلللملللة يف كوريا  ايلل�للسللا  ويللتللمللركللز 

املطاردات  ا�للسللراب  من  كبري  عللدد  اجلنوبية 
اآي-10  وطلللللائلللللرات  اف-16،  الللللقللللاذفللللة 
الرهيبة للهجوم على اهداف برية، وميكن 
املوؤللة  امللل�للسللاة  قللللوات  وقللللف  يف  تلل�للسللاعللد  ان 
القوات  هلللذه  اللل�للسللمللاللليللة.وجتللري  الللكللوريللة 
الكورية  نظريتها  مللع  با�ستمرار  تللدريللبللات 
اجلنوبية، يف الرب ويف الجللواء ويف البحر. 
مناورات م�سرتكة  اجللراء  اي�سا  املقرر  ومن 
يف اغ�سط�س، للتاأكد من ان العمليات جترى 

من دون عوائق، ول�ستعرا�س القوة اي�سا.
وحلماية الباد من �سواريخ كيم جونغ-اون 

املتو�سطة املدى، ن�سرت الوليات املتحدة درع 
ثاد امل�سادة لل�سواريخ التي ميكنها اعرتا�س 

ال�سواريخ على ارتفاع �ساهق.
اجلنوبية  الللكللوريللة  ال�سلطات  وافللقللت  وقللد 
ن�سر هذه  علللللى  الللبللدايللة،  الللتللي حتفظت يف 
الدرع، بعد جتارب �ساروخية كثرية اجرتها 
ا�ستيائها  عن  ال�سني  واعللربللت  يانغ.  بيونغ 

من ن�سر هذه املنظومة على ابوابها.
تلل�للسللكللل الللليلللابلللان جلللللزءا اآخلللللر ا�للسللا�للسلليللا من 
ال�ستعدادات الع�سكرية المريكية يف املحيط 

الهادئ وقرب �سبه اجلزيرة الكورية.

يقودها حزب الها�شمي احلامدي:

عري�سة لعزل قائد ال�سب�سي و�سحب الثقة منه...!
•• الفجر – تون�س - خا�س

التون�سي  الللرئلليلل�للس  خلللطلللاب  ملللن  �للسللاعللات  بللعللد 
التنفيذي  املللكللتللب  اأعلللللن  امللللللراأة،  علليللد  مبنا�سبة 
على  �سعبية  اإطللاق عري�سة  املحبة  تيار  حلللزب 
تطالب  في�سبوك  الجتماعي  التوا�سل  �سبكة 
الثقة من  ب�سحب  وتلزمه  ال�سعب  نواب  جمل�س 

رئي�س اجلمهورية وعزله.
ا�سماه  مللا  علللللى خلفية  الللعللريلل�للسللة  هلللذه  وتلللاأتلللي 
احلزب بل “خمالفة رئي�س اجلمهورية ال�سريحة 
دعوة  مللوجللهللا  الد�ستور”  ملللن  الأول  للف�سل 

امل�ساواة بني اجلن�سني يف املرياث،” اإثارة للفتنة 
وزرع للفو�سى يف الباد طمعا يف اأ�سوات انتخابية 
حلزبه يف ال�ستحقاق البلدي ول�سخ�سه ولنجله 

يف النتخابات الرئا�سية املقبلة«.
يف  قلللال  ال�سب�سي  قللائللد  الللرئلليلل�للس  ان  اإىل  يلل�للسللار 
خطابه اأم�س اإن امل�ساواة بني الرجل واملراأة التي 
اأقرها الد�ستور، يجب اأن ت�سمل جميع املجالت 

مبا فيها امل�ساواة يف الإرث.
احلقوق  ملف  لدرا�سة  جلنة  تكوين  عن  واأعلن 
الفردية وتفعيلها والنظر يف امل�ساواة بني الرجل 

واملراأة يف جميع املجالت.

على  ام�ساء  مليون  وجمع  للتوقيع  للتون�سيني 
الأقل لهذه العري�سة.

واأكد املكتب يف بيان له تبّنيه الدعوة التي اأطلقها 
رئي�س احلزب الها�سمي احلامدي يف وقت �سابق 
العري�سة، م�سددا على  واملتمثلة يف ا�سدار هذه 
قائد  الباجي  الرئي�س  ت�سريحات  ب�سدة  اإدانللتلله 
يف  امل�ساواة  تفعيل  اأن  فيها  اعترب  التي  ال�سب�سي 
اللبنة لتفعيل م�ساواة كاملة بني  الإرث �سيمثل 
اجلن�سني مما يفهم منه �سمنيا ح�سب احلزب اإن 

�سرع اهلل ور�سوله مل يعدل يف المر .
لللبللحللث ملف  ت�سكيل جلللنللة  ان  احلللللزب  احلامدي وال�سب�سي حلظة �سفاء..واعللتللرب 
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العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

 اإعالن بالن�سر باجلل�سة  
اىل املدعي عليه / ح�سني ح�سن �سامل عبدالرزاق

حيث ان املدعية / نبيله لعور عوادي 
وعليه  �سخ�سية  احلللوال   2017/190 رقللم  الللدعللوى  عليك  اقللامللت  قللد 
يقت�سي ح�سورك اىل )حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية( - يوم الحد 
الدعوى  على  لاجابة  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة   2017/8/20 املوافق 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور او 
ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان مكتب ادارة الدعوى �سيبا�سر 

الدعوى غيابيا بحقك. 
حرر بتاريخ 2017/8/13 

  مدير  اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تاموندجن  بطلب اىل حمكمة  املواطنة/ مي�سيل مايكل  تقدمت 
اأبوظبي البتدائية- ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمها من )مي�سيل(

اىل)مرمي(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر العان.
ا�سماعيل ابراهيم احلو�سني - كاتب عدل 

حممد �سامل املن�سوري - قا�سي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
اإعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية بالن�سر 

يف الدعوى 2017/1135  مدين جزئي  
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 

اىل املدعى عليه/ ابراهيم غام ح�سن حممد ح�سن - اإماراتي اجلن�سية 
اقامت املدعية / الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سامية والوقاف - وتنوب عنها ق�سايا الدولة 

الدعوى رقم )2017/1135( مدين جزئي - عجمان 
املو�سوع : الزام املدعي عليه ب�سداد القيمة اليجارية املتاأخرة حتى تاريخ الخاء الفعلي وباخاء 
العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل واح�سار �سهادة براءة ذمة للكهرباء واملاء عن جممل 
وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  واللللزام  املللوؤجللرة  للعني  الفعلي  الخللاء  حني  اىل  العقد  مللدة 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
املوافق 2017/9/24  البتدائية يوم الحد  امام حمكمة عجمان الحتادية  انت مكلف باحل�سور 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة رقمها اعاه  بو�سفك مدعى عليه
حرر بتاريخ : 2017/8/8

 مكتب اإدارة الدعوى 

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
 يف الدعوى  رقم 2016/79 نزاع جتاري    

املتنازع / عبدالرحمن احمد يو�سف 
املتنازع �سدها / اآمنه �سامل حممد الرزي ال�سام�سي 

الت�سوية  مركز  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�سن  هادي  حممد  عقيل   : الدكتور  اخلبري  "يعلن 
واملقامة   ، جتاري  خربة  تعيني  نزاع   2016/79 رقم  الدعوى  يف  ح�سابيا  خبريا  واملنازعات  الودية 
من املتنازع/ عبدالرحمن احمد يو�سف  وتنفيذا للمهمة فان املتنازع �سدها / اآمنة �سامل حممد 
وكيل معتمد  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  احل�سابية  الجتماع اخلربة  ال�سام�سي مدعوة حل�سور  الرزي 
مكتب  مبقر  ع�سرا  الرابعة  ال�ساعة  متام  يف  م   2017/8/17 املوافق  اخلمي�س  يوم  عقده  واملقرر   ،
العربية  الكائن يف ديرة - بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�س �سنرت - بجوار �سركة املاحة  اخلبري 
وفندق رحاب روتانا - الطابق التا�سع - مكتب رقم ) 902( - لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف 

املوعد املحدد اعاه " 
مكتب اخلبري    
د - عقيل حممد هادي ح�سن   

 دعوة حل�سور
 اجتماع اخلربة احل�سابية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
 يف الدعوى رقم 2017/715  مدين جزئي    

املدعى عليها : من�سور عبداهلل ماجد احمد  املهريي 
- �س ب 45666  رقللم 25  - فيا  املهريي  - فيا  املويهات  - منطقة  : عجمان  )العنوان 

عجمان - هاتف منزل رقم 7460035-06 ، هاتف متحرك رقم 050-2530088  
يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون ادناه وذلك يوم 
الربعاء ال�ساعة الثانية ع�سره ظهرا املوافق 2017/8/16  وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى 

املرفوعة عليكم من قبل بنك ام القيوين الوطني  
الدور الأول مكتب رقم 112،   ال�سم�س امل�سيئة -  املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية  بيت 
هاتف رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 

- مقابل الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان  
قيد رقم 277

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات

اعالن اجتماع خربة

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
 اعالن ن�سرا        

اإىل املدعي عليه /ب�سري احمد ح�سن حممد 
ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث اأن املدعي/ يو�سف خمي�س النقبي 

قد اأقام �سدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/82  تنفيذ لدى جلنة ف�س  املنازعات 
اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم �سخ�سيا اأو وكيا عنكم 
لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 يوم من تاريخ الإعان . ويف 
حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة 

�سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

 اعالن ن�سرا        
اإىل املدعي عليه /نا�سر جال عبدالعزيز عبداهلل البلو�سي 

ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث اأن املدعي/ حممد علي الناخي 
قد اأقام �سدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/83  تنفيذ لدى جلنة ف�س  املنازعات 
اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم �سخ�سيا اأو وكيا عنكم 
لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 يوم من تاريخ الإعان . ويف 
حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة 

�سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر 

                             اىل املدعي عليه/ ال�سركة الكندية الفرن�سية للمقاولت - ذ م م   
 نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/20 ال�ساعة 8.30 

باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثاثة ايام على القل بال�سافة  اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر 

احلكم مبثابة احل�سوري )مع تق�سري مدة الإعان( 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
3704/2017/13
3706/2017/13
3705/2017/13
3708/2017/13

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
 رحمن �سري بخت �سري 
اخرت علي عقل وزير 

جاويد علي ر�سول �ساه 
زاهد رحمن �ساحب �ساه 

مبلغ املطالبة
16973 درهم +  تذكرة العودة
16290 درهم +  تذكرة العودة
16973 درهم +  تذكرة العودة
17100 درهم +  تذكرة العودة

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر 

                       اىل املدعي عليه/ بر�ستيج تيم للمقاولت - �س ذ م م    
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/16 ال�ساعة 8.30 

م�ستندات  او  لديكم من مذكرات  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  او من ميثلكم  باحل�سور  وكلفتكم 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم 

�سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري )وامرت املحكمة بتق�سري مدة العان( 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 7165/2017/13 
 7166/2017/13
 7167/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 حممد ح�سني حاجي ن�سري احمد

فازال زيب ظفر ح�سني
ا�سرار علي �سيد �سيد ا�سام علي

مبلغ املطالبة
5078 درهم + تذكرة العودة
4045 درهم + تذكرة العودة
7128 درهم + تذكرة العودة

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                         اىل املدعي عليه/ قفطان فاطمة عبداهلل للخياطة الن�سائية والت�سميم -
�س ذ م م  - نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�سة 2017/8/20 ال�ساعة 8.30  

م�ستندات  او  مللذكللرات  مللن  لديكم  مللا  تللقللدمي  وعليكم  قللانللونللا  ميثلكم  مللن  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري )وامرت بتق�سري مدة الإعان(

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 7738/2017/13 
7741/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 مظهر عبا�س 

داور ح�سني اطهر ح�سني 

مبلغ املطالبة
12921 درهم + تذكرة العودة 
12118 درهم + تذكرة العودة

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
 اإعالن �سطب قيد

فريجن  جلللزر   : )اجلن�سية  ليمتد  يللونللاويللل  �للسللركللة  اللل�للسللادة/   بلللاأن  القللتلل�للسللاد  وزارة  تعلن 
)الربيطانية((  قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة  دبي )العنوان : اخلليج 
التجاري - مكتب رقم 4701 ملك خا�س - فيجني تاور 1 - بردبي - برج خليفة - �س ب - 
121970 ، �س ب : 121970( واملقيدة حتت رقم )4013( يف �سجل ال�سركات الأجنبية بالوزارة. 
وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعدياته 
والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م  يف �سان اعتماد دليل اإجللراءات الرتخي�س لفروع 

ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد 

ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل : 
وزارة القت�شاد

 ادارة الت�شجيل التجاري
 �س.ب )3625( دبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5391   

املنذرة : �سركة اخلليج الول العقارية - ذ م م - فرع دبي 
املنذر اليها : ميتال لين - �س ذ م م 

اليها ب�سرورة و�سرعة  املنذر  املنذرة مبوجب هذا النللذار العديل تنذر  ال�سركة  املو�سوع - فان 
ال�سربة  عللن  املللنللذرة  ل�سالح  عليها  م�ستحقة  ايجارية  كقيمة  بذمتها  املرت�سدة  املبالغ  �للسللداد 
امل�ستاأجرة رقم )6( حمل التعاقد املربم بينهما والبالغ قيمتها مبلغ وقدره 95.950 درهم فقط 
خم�سة وت�سعون الفا وت�سعمائة وخم�سون درهما بخاف ما ي�ستجد من قيمة ايجارية اعتبارا 
وال  النللذار  بهذا  اخطارها  تاريخ   يوما من  وذلللك يف غ�سون ثاثني   2017/5/10 تاريخ  من 
من  لخائها  اليها  املنذر  �سد  القانونية  الجلللراءات  كافة  اىلاتخاذ  املنذرة  ال�سركة  �ست�سطر 
العني امل�ستاأجرة وذلك مع حفظ كافة حقوق ال�سركة املنذرة الخرى واملن�سو�س عليها مبقت�سي 

القانون والعقد. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5392   

املنذرة : �سركة اخلليج الول العقارية - ذ م م - فرع دبي 
املنذر اليها : ميتال لين - �س ذ م م 

اليها ب�سرورة و�سرعة  املنذر  املنذرة مبوجب هذا النللذار العديل تنذر  ال�سركة  املو�سوع - فان 
املنذرة  املبالغ لل�سيكات املرتدة املرت�سدة بذمتها كقيمة ايجارية م�ستحقة عليها ل�سالح  �سداد 
وقدره   مبلغ  قيمتها  والللبللالللغ  بينهما  امللللربم  التعاقد  حمللل   )1( رقللم  امللل�للسللتللاأجللرة  اللل�للسللربة  عللن 
91.166.25 درهم فقط واحد وت�سعون الفا ومائة و�ستة و�ستون درهما وخم�سة وع�سرون فل�سا  
بخاف ما ي�ستجد من قيمة ايجارية  وذلك يف غ�سون ثاثني يوما من تاريخ اخطارها بهذا 
اليها  املنذر  �سد  القانونية  الجلللراءات  كافة  اىلاتللخللاذ  املللنللذرة  ال�سركة  �ست�سطر  وال  النلللذار 
لخائها من العني امل�ستاأجرة وذلك مع حفظ كافة حقوق ال�سركة املنذرة الخرى واملن�سو�س 

عليها مبقت�سي القانون والعقد. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5386   

املنذر : جال احمد عبداهلل حممد كودرزي 
املنذر اليها : �سركة ايليت بل�س للتجارة العامة - �س ذ م م 

 )82500( وقللدره  مبلغ  �سداد  وب�سرورة  ب�سرعة  اليها  املنذر  املنذر  وينبه  ينذر 
درهم قيمة �سيكات اليجار رقم )102-105-104( وامل�سحوبني على بنك امل�سرق 
واملللرجتللعللني دون �للسللرف لللعللدم وجلللود ر�للسلليللد وذللللك خلللال ثللاثللون يللومللا من 
تاريخ اعان النللذار وال �سي�سطر املنذر ا�سفا اىل اتخاذ الجللراءات القانونية 
املاأجور مع الزامها ببدل اليجار والر�سوم  والق�سائية لخاء املنذر اليها من 

وامل�ساريف حتى تاريخ الخاء التام مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5399   

املنذرة : �سركة �ستار جولد لالكرتونيات - ذ م م 
املنذر اليه : �سبي�س �ستار لتجارة للهوائيات - �س ذ م م 

اإعان بالن�سر يف النذار رقم )2017/1/166472( 
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )15785( درهم قيمة �سيكات م�سحوبة 
فرتة  خللال  وذلللك  بينهما  جتارية  تعامات  نتيجة  الوطني  اخليمة  راأ�للس  بنك  على 
زمنية اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستام هذا النذار وال �ست�سطر املنذرة لتخاذ 
كافة الجللراءات القانونية التي حتفظ لها حقها مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية 

والتعوي�س عن العطل وال�سرر ور�سوم م�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1/4981 

املنذرة : بن حم العقارية 
املنذر اليها : احل�سان البي�س لل�سياحة - ذ م م 

تنبه املنذرة على املنذر اليها ب�سرعة �سداد القيمة اليجارية املتاأخر هو بواقع 
اجمايل مبلغ وقدره مبلغ وقدره )42.647 درهم( )اثنان واربعون الف و�ستمائة 
العقد بتاريخ 2016/4/1  و�سبعة واربعون( درهم عن الفرتة من تاريخ بداية 
تاريخ  يوم من  وذلللك خال )30(  ال�سداد  ي�ستجد حتى متام  وما  الن  وحتى 

النذار وال �سوف ن�سطر اىل اتخاذ الجراءات القانونية �سدكم. 
  الكاتب العدل

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

ب�سفتي انا /وليد خمي�س بن �سويدان خبريا ح�سابيا مكلفا من قبل حمكمة 
دبي البتدائية املوقرة باجراء اخلربة احل�سابية يف الدعوى رقم )2017/21( 
نزاع تعيني خربة عقاري  - فاننا قد قررنا دعوة ال�سيد/ حممد بن عمر 
املتنازع �سده بالدعوى   : او من ميثله قانونا ب�سفته  بن حممد باقب�س 
املذكورة بالرقم اعاه  - للح�سور اىل مقر مكتبنا الكائن يف بناية مركز 
العمال الذهبي - �سارع بور �سعيد - مكتب رقم 501 - ت : 04-2208803 ، 
ف : 2208804-04 - وذلك يوم اخلمي�س القادم املوافق 2017/8/17 يف متام 

  .)pm 12.00( ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا
 اخلبري املحا�سبي 
وليد خمي�س بن �سويدان   

اإعالن دعوة اجتماع خربة 
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1/4979 

املنذرة : بن حم العقارية 
املنذر اليها : �سيان �سمارت للتجارة - �س ذ م م   

تنبه املنذرة على املنذر اليها ب�سرعة �سداد القيمة اليجارية املتاأخر هو 
بواقع اجمايل مبلغ وقدره مبلغ وقدره )99.962 درهم( )ت�سعة وت�سعون 
الللف وت�سعمائة واثللنللان و�للسللتللون درهلللم( عللن الللفللرتة مللن تللاريللخ بداية 
ال�سداد  ي�ستجد حتى متام  وما  الن  بتاريخ 2015/10/15 وحتى  العقد 
وذلك خال )30( يوم من تاريخ النللذار وال �سوف ن�سطر اىل اتخاذ 

الجراءات القانونية �سدكم. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1/4980 

املنذرة : بن حم العقارية 
املنذر اليها : مطعم ومقهي ق�سر اخلان - �س ذ م م     

تنبه املنذرة على املنذر اليها ب�سرعة �سداد القيمة اليجارية املتاأخر هو 
درهللم( )ثاثمائة  وقللدره )349.866  وقللدره مبلغ  بواقع اجمايل مبلغ 
الفرتة من  درهللم( عن  و�ستون  و�ستة  وثمامنائة  الللف  واربللعللون  وت�سعة 
حتى  ي�ستجد  وما  الن  وحتى   2015/10/19 بتاريخ  العقد  بداية  تاريخ 
متام ال�سداد وذلك خال )30( يوم من تاريخ النذار وال �سوف ن�سطر 

اىل اتخاذ الجراءات القانونية �سدكم. 
  الكاتب العدل

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2000 جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- الريامي لتجارة مواد البناء - �س ذ م م جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعاه  املللذكللورة  الللدعللوى  يف    2017/3/8 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بللان 
ل�سالح/ الزهر لتجارة ال�سباغ �س ذ م م وميثلها / تاندياكال توما�س ب�سفته مدير بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 966.568.00 درهم ت�سعمائة و�ستة و�ستون 
تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهللم  و�ستون  ثمانية  وخم�سمائة  الللف 
امل�ساريف  عن  ف�سا  ال�سداد  متللام  وحتى   2016/12/7 يف  احلا�سلة  الق�سائية  املطالبة 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/413  جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليها/1- فراجران�س دزاينز ل�سناعة العطور وم�ستح�سرات التجميل - �س ذ م م 
2- خالد ح�سني عطر �سيد قادر ح�سني عطر �سيد - ب�سفته كفيل �سامن ملديونية فراجران�س 
دزاينز ل�سناعة العطور وم�ستح�سرات التجميل - �س ذ م م  جمهويل حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/22 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ 
بنك ابوظبي الوطني بالزامكما بالت�سامن بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ مليونني وثاثمائة 
والفوائد  فل�سا  وع�سرون  وواحللد  درهما  و�ستون   وت�سعة  وثاثمائة  الفا  وخم�سون  وخم�سة 
القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ قيد النزاع يف 2016/12/6  وحتى متام ال�سداد والزامكما 
بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف 
ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا العللان �سدر  اليوم  اعتبارا من  خال ثاثني يوما 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1630 جتاري كلي                                                

القامة  حمل  جمهول  اخلزميى   خمي�س  �سرور  عبيد  احمد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/2/16 يف الدعوى املذكورة 
املدعي  للبنك  يللوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  التجاري  ابوظبي  اعاه ل�سالح/ بنك 
درهما  وت�سعون  واثللنللان  وثمامنائة  الللف  واربللعللني  وت�سعة  وخم�سمائة  مليون  مبلغ 
النزاع  قيد  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  فل�سا  وثاثون  وخم�سة 
درهم  الللف  ومبلغ  امل�ساريف  والللزامللك  التام  ال�سداد  وحتى   2016/7/3 يف  احلا�سل 
ثاثني  خال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/1146 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- ان�سار حممد فرج نا�سر التميمي  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي 
/ دار التمويل - �س م ع  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2015/10/21 يف 
الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ دار التمويل - �س م ع  - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك 
املدعي مبلغ وقدره 46.351.39 درهم �ستة واربعون الف وثاثمائة وواحد وخم�سون درهم 
احلا�سلة  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  والفائدة  فل�س  وثاثون  وت�سعة 
يف 2014/3/16 وحتى متام ال�سداد مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب  اليوم  اعتبارا من 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2583  جتاري جزئي              

القامة  م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  / 1- غلزار  املدعي عليه  اىل 
بن  �سعيد عبداهلل  : خليفة عبداهلل  املحدودة وميثله  املدعي/ وميبا�ست  ان  مبا 
هويدن الكتبي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
الإمللاراتللي مبلغ  بالدرهم  يعادله  او ما  امريكا(  وقللدره )62.466.50 دولر  مببلغ 
ال�ستحقاق  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  اإماراتي(  درهم    229.433.21( وقللدره 
وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم 
الثاثاء املوافق  2017/9/19  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي
بعد 12 عاما على اعتزاله ممار�سة ال�سطرجن، يعود بطل العامل ال�سابق غاري 
يف  لوي�س  �سانت  يف  ليتحدى  امل�سابقات  ملليللدان  اإىل  الثللنللني  اللليللوم  كللا�للسللبللاروف 

الوليات املتحدة جيا جديدا من الاعبني لطاملا اعتربوه رمزا للعبة.
اإ�سبانيا يف  ليناري�س يف  ان�سحابه من بطولة  بعد  ال�سطرجن  كا�سباروف  واعتزل 
2005. ومن ذلك احلني ترك الاعب الأذربيجاين  احلادي ع�سر من مار�س 
الأ�سل البالغ من العمر 54 عاما فراغا يف ميدان ال�سطرجن بعدما هيمن على 

اللعبة بني العامني 1985 و2000.
العاملي  الللدوري  اأدخلت يف  التي  اأند بليتز”  “رابيد  وي�سارك كا�سباروف يف دورة 
العاملية  اأن تلي كاأ�س �سينكويفيلد، وهي مرحلة مهمة من دورات البطولة  على 

تنظم اأي�سا يف �سانت لوي�س.
الرئي�س  �سيا�سة  مبعار�سته  املعروف  الرو�سي  �سيتواجه  وال�سبت،  الثنني  وبني 
احلايل  العامل  بطل  بينهم  من  الاعبني  كبار  من  ت�سعة  مع  بوتني  فادميري 

الروجي ماغنو�س كارل�سن، و�سريغي كارياكني.
ويقول البطل الأمريكي األيخاندور رامرييز الذي يدّر�س يف جامعة �سانت لوي�س 
“كل النا�س يتكّلمون عن هذا احلدث، النا�س �سياأتون من الهند وال�سني مل�ساهدته 

وهو يلعب، لقد حّولته هيمنته على اللعبة لوقت طويل اإىل رمز” لل�سطرجن.
وي�سيف اأن اجليل اجلديد من الاعبني ما زالوا ينظرون اإليه باإعجاب، رغم اأنه 

خارج امل�سهد منذ اأكرث من عقد من الزمن.
اعتزال  مللن  �للسللنللوات  بعد  امل�سابقة  هللذه  يف  حظوظه  حللول  تلللدور  الأ�للسللئلللللة  لكن 
املنازلت. وقال كا�سباروف يف وقت �سابق يخّيل اإيل اأنني �ساأرفع متو�سط العمر 
بقدرة  يتمتع  كا�سباروف  زال  ما  رامرييز  ويقول  الو�سطي.  الت�سنيف  واأخف�س 
على املنازلة ل �سبيه لها، لكنه �سيكون اأمام مواجهات قا�سية. ومن الأمور التي 
بليتز  اأنللد  رابيد  امل�سابقة  طبيعة  كا�سباروف  مهمة  ت�سّعب  اأن  رامللرييللز  يتوقع 

القائمة على احلركات ال�سريعة اأكرث مما هو احلال يف امل�سابقات الكربى. 
اأ�ساف اأتوقع اأن يناف�س على املراتب الأوىل، لكنني �ساأكون متفاجئا اإن حل اأول.

العامل،  يف  لعبني  ع�سرة  اأف�سل  قائمة  على  لعبني  اأربعة  امل�سابقة  يف  وي�سارك 
اإىل كا�سباروف نف�سه،  اإ�سافة  اأف�سل ثاثني لعبا،  وخم�سة لعبني على قائمة 

بح�سب �سليفان رافو اأ�ستاذ ال�سطرجن الفرن�سي.
ويقول لوكالة فران�س بر�س ح�ّس اللعب والندفاع للفوز وردود الفعل ال�سريعة” 

عوامل متّكنه من الت�سويب على املراتب الأوىل.
اإن كان �سي�سارك يف  املتحدة ما  الوليات  الذي يعي�س يف  ومل يو�سح كا�سباروف 

مباريات اأخرى بعد دورة �سانت لوي�س.
و�سحيح اأنه اعتزل ممار�سة ال�سطرجن يف اأو�ساط املحرتفني �سنة 2005، غري 
اأنه مل ينقطع متاما عن هذه الريا�سة، ف�ساهم يف تطويرها و�سعى اإىل تروؤ�س 
كري�سان  هو  بوتني  من  مقرب  رو�سي  يراأ�سه  الللذي  لل�سطرجن  الللدويل  الحتللاد 

اإيليوجمينوف.
اأف�سل لعبي ال�سطرجن على الإطللاق �سارك  وغاري كا�سباروف الذي يعد من 

اأي�سا يف اإن�ساء �سبكة غراند ت�سي�س تور.
ولد كا�سباروف يف 13 اأبريل 1963 يف باكو عا�سمة اأذربيجان يف عهد الحتاد 

اأ�سغر بطل �سطرجن يف العامل عندما كان   1985 اأ�سبح �سنة  ال�سوفياتي وهو 
اأناتويل  الكبري  الللاعللب  مواطنه  على  وفللاز  العمر  مللن  والع�سرين  الثانية  يف 

كاربوف.
ويلقب كا�سباروف ذا البنية الريا�سية واحل�سور القوي والنتائج املذهلة والرغبة 

الدائمة يف الفوز، بلغول باكو اأو بلالوح�س ذي الأعني املئة الذي يري كل �سيء.
ويف العام 1997، ت�سدر اأخبار ال�سحف عندما فاز باملباراة الأوىل �سد كمبيوتر 

ديب بلو من اآي بي ام، غري اأن الفوز النهائي كان من ن�سيب الآلة.
تنازل عن لقبه �سنة 2000 ل�سالح مواطنه وتلميذه ال�سابق فادميري كرامنيك 

قبل اأن يعتزل ممار�سة ال�سطرجن ب�سكل تام �سنة 2005.
كبار  من  الثالثة  الألفية  منت�سف  يف  وبللات  ال�سيا�سة  معرتك  ذلك  بعد  وخا�س 
معار�سي بوتني. و�سارك خ�سو�سا يف حركة الحتجاجات �سد الرئي�س الرو�سي 
عام 2011، واعتقل لفرتة وجيزة �سنة 2012 بعد تظاهرة دعما لفرقة بو�سي 

رايوت التي حكم على مغنياتها بال�سجن �سنتني ب�سبب اأغنية مناوئة لبوتني.
وغادر موؤ�س�س جمعية رو�سيا اأخرى باده عام 2013، واأ�سبح �سوتا للمعار�سة 

الرو�سية يف اخلارج من نيويورك حيث اأن�ساأ جمعيته.

اآل  زايللد  بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  برعاية 
موؤ�س�سة  اأمللنللاء  جمل�س  رئلليلل�للس  نللهلليللان 
لاأعمال  نللهلليللان  اآل  �للسلللللطللان  بللن  زايلللد 
اخللللرييلللة والإنلل�للسللانلليللة رئلليلل�للس جمل�س 
تفتتح يف اخلام�سة  الريا�سي  اأبللو ظبي 
دو�ست  بفندق  الثنني  اليوم  م�ساء  من 
اأبو  مللهللرجللان  فعاليات  ظبي  اأبلللو  ثللاين 
 2017 لعام  لل�سطرجن  الللدويل  ظبي 
ينظمه  واللللللللذي   24 ال  نلل�للسللخللتلله  يف 
والثقافة  لللللل�للسللطللرجن  ظللبللي  اأبللللو  نللللادي 
و�للسللط ملل�للسللاركللة كللبللرية مللن الاعبني 
مناف�ساته  ت�ستمر  واللللذي  والللاعللبللات 
قيمة  8/23،وتبلغ  الأربللعللاء  يوم  حتى 
جوائزه النقدية 65 األف دولر وي�سم 
 57 650 لعبا ولعبة من  اأكللرث من 
�سوؤون  وزارة  لللرعللايللة  دولة ا�ستثمارا 
من  مبا�سرة   ومتابعة  ودعلللم  الرئا�سة 
جمللللل�للس اأبلللللو ظللبللي الللريللا�للسللي والللللذي 
)عام  فعاليات  �سمن  انطاقته  تتجدد 
وقد   ، امللللو�لللسلللم  هللللذا   ) اخلري2017 
خ�س�س عائد املهرجان املادي من ر�سوم 
الهال  جلمعية  وامل�ساهمات  امل�ساركة 

الأحمر الإماراتي.
 وقد اكتمل و�سول الوفود امل�ساركة من 
خارج الباد اإيذانا بانطاقة مناف�سات 
املللهللرجللان الللرئلليلل�للسلليللة والللفللرعلليللة التي 
املهرجان  بللطللولت  هللاملل�للس  علللللى  تللقللام 
م�ساركة  ت�سهد  التي  الأربعة  الرئي�سية 
اأكرث من 446 من الاعبني امل�سنفني 
ولعبة  لعبا   132 بينهم  ،مللن  دولياً 
املتميزة  الللدوللليللة  مللن حللملللللة الأللللقلللاب 
لقب  وحاملي  اجلن�سيات  خمتلف  مللن 
الت�سنيف الدويل ويف مقدمتهم اأبطال 

الإمللارات، ويت�سدر قائمة ت�سنيف هذا 
نللايللجللل ديفيد  الللربيللطللاين  املللهللرجللان 
اأول  يف  نقطة،   2688 بر�سيد  �سورت 
للله يف الإملللارات..كلللملللا ي�سهد  ملل�للسللاركللة 
املهرجان م�ساركة بطل العرب واأفريقيا 
بر�سيد  املللهللرجللان  يف  الللثللاين  وامل�سنف 
با�سم  ال�ساب  امل�سري  الدكتور   2680
امل�سري  اللللوفلللد  ويلل�للسللم  �للسللمللري  اأملللللني 
امل�سنف  عللديل  اأحللمللد  الكبري  الللاعللب 
الثالث ع�سر يف املهرجان ، وت�سم قائمة 
املهرجان  يف  الثالث  امل�سنف  امل�ساركني 
والرابع   ، روؤوف  مللاملليللدوف  الوزبللكللي 
اأنطوان كوروبوف ومواطنه  الأوكللراين 
مارتن  كرافت�سيف  اخلللاملل�للس  امل�سنف 
�سارجي�سيان  اللل�للسللاد�للس  الرملللنلللي  ،ثلللم 
غابريل ، والرو�سي ال�سكندر �سيمانوف 
امل�سنف ال�سابع ، والهندي ال�ساب غويتا 
و�سمت   .. الللثللامللن  امل�سنف  ابهيجيت 
قلللائلللملللة امللللهلللرجلللان اأبللللطللللال الإمللللللللارات 
الأ�ساتذة ويف مقدمتهم الأ�ستاذ الدويل 
اآ�سيا  بطل  الرحمن  عبد  �سامل  الكبري 
ل�سنوات  الإمللللارات  وبطل  الللعللرب  واأول 
املن�سرم  الأ�للسللبللوع  اآخللرهللا  عديدة كان 
من خال فوزه بلقب بطولة الإمارات 
الفردية ل�سطرجن الرجال التي اختتمت 
بقاعة نادي ال�سارقة الثقايف لل�سطرجن 
نللقللطللة ونلل�للسللف النقطة  بلللفلللارق  وذلللللك 
املنتخب  لعللب  نعمان  عمر  زميله  عللن 
الدويل  الأ�للسللتللاذ  ي�سارك  ،كما  الوطني 
اإبراهيم حممد اخلوري بطل الإمارات 
و�سعيد   ، و2013   2014 لأعلللللللوام 
الرجال  لفردي  الإملللارات  بطل  اإ�سحاق 
لعام 2016 واأبطال الفئات ال�سنية يف 

الإمارات اإبراهيم �سلطان حتت 20�سنة 
�سنة،   16 فلللئلللة  احللللو�لللسلللنلللي  وعللللمللللران 
العرب  اأبطال  من  نخبة  اإىل  بالإ�سافة 
واليمن  واللللعلللراق  والأردن  �للسللوريللا  مللن 
الدول  من  وغريها  وال�سودان  وتون�س 
املنتخب  ويعترب  وال�سديقة،  ال�سقيقة 
اللللهلللنلللدي اأكللللللرب الللللوفللللود املللل�لللسلللاركلللة يف 

املهرجان بعدد 60 لعبا ولعبة.
و�سيتم بث مباريات البطولت الرئي�سية 
مللن خللال موقع  الللهللواء مبا�سرة  على 
والحتللللاد  لل�سطرجن  الللللدويل  الحتللللاد 
بجانب  اللللعلللربلللي  والحتلللللللاد  الأ�لللسللليلللوي 
اللجنة  د�سنتها  التي  التوا�سل  مللواقللع 
املنظمة للمهرجان التي يراأ�سها ح�سني 
املهرجان  ويلل�للسللهللد  اخللللللوري..  عللبللداهلل 
الللبللطللولت ويف مقدمتها  مللن  الللعللديللد 
ت�سهد  التي  الدولية  الأ�للسللاتللذة  بطولة 
الأللللقلللاب  حللملللللة  ملللن   102 م�ساركة  
ال�سطرجن  لعبة  يف  الللرفلليللعللة  الللدوللليللة 
من بينهم 41 اأ�ستاذ دوليا كبريا و40 
اأ�ستاذا دوليا  و10 اأ�ستاذ احتاد دويل و9 
اأ�ستاذة دولية كبرية  ولأول مرة ي�سارك 
يف بطولة الأ�ساتذة هذا العدد من حملة 
الألقاب الدولية ، فيما ت�سهد  البطولة 
م�ساركة  ت�سهد  التي  املفتوحة  الدولية 
وت�سهد     2100 مللن  اأقللللل  امللل�للسللنللفللني 
م�ساركة 220 لعب ولعبة ، وي�سارك 
يف بطولة النا�سئني 120 لعبا ولعبة 
، وي�سارك يف بطولة ال�سطرجن اخلاطف 
بطولة  وت�سهد  ولعللبللة،  لعبا   200
لعبا   40 م�ساركة  العائلي  ال�سطرجن 
الوطن  حللمللاة  بطولة  يف  لعللبللا  و20   ،

اخلا�سة.

اأهمية  علللللى  يلللوؤكلللد   : اللللعلللواين  عللللارف 
مهرجان اأبو ظبي الدويل لل�سطرجن 

لأجندة  الإ�لللسلللافلللة  حتللقلليللق  يف  ودوره 
الفعاليات الريا�سية

اأكلللللللد علللللللارف حلللملللد اللللللعلللللواين الأملللللني 
على  الريا�سي  ظبي  اأبللو  ملجل�س  الللعللام 
اأهلللمللليلللة ملللهلللرجلللان اأبلللللو ظللبللي الللللدويل 
الإ�سافة  حتقيق  يف  ودوره  لل�سطرجن 
ولروؤيتنا  الريا�سية  الفعاليات  لأجندة 
ظللبللي عا�سمة  اأبلللللو  اللللطلللاحملللة جلللعللل 
العواين  واأ�للللسللللاد  للللللللريلللا�لللسلللة..  عللامللليللة 
�سيد�سن  الللللللذي  امللللهلللرجلللان  بلللتلللوا�لللسلللل 
بفندق  الثللنللني  اللليللوم   24 الللل  ن�سخته 
ال�سيخ  ثللاين حتللت رعللايللة �سمو  دو�للسللت 
نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اأبو ظبي الريا�سي، مما مييز م�سريته 
الريا�سية  والفعاليات  البطولت  بللني 
اللللتلللي تلللقلللام يف اأبلللللو ظلللبلللي، مللثللنلليللا على 
للعبة  التقدم  حتقيق  يف  املهرجان  دور 
من  لها  املللمللار�للسللني  ولللكللافللة  ال�سطرجن 

�سباب الإمارات الواعدين .
واأو�سح اأن م�ساركة 650 لعباً ولعبة 
من 57 دولة مق�سمني على 4 بطولت 
نللخللبللة لعبي  بلليللنللهللم  خملللتلللللللفلللة، مللللن 
الإمللارات يوؤكد على املكانة املميزة التي 
الدويل  ظبي  اأبللو  مهرجان  بها  يحظى 
اليجابية  والنلللطلللبلللاعلللات  لللللل�للسللطللرجن 
التي ظل ي�سجلها طوال جتاربه املا�سية 

و�سول للدورة احلالية.
الريا�سي  ظللبللي  اأبلللو  جمل�س  اأن  وذكلللر 
يلللللويل اهلللتلللملللام كلللبلللري لللللدعللللم احلللللدث 
بكافة مقومات التميز والنجاح وتعزيز 
الريا�سية  الفعاليات  اأجندة  يف  مكانته 

اأبللو ظبي، انطاقا من خططه  لإمللارة 
لكافة  اللللتلللطلللور  لللتللحللقلليللق  وبللللراجملللله 
اأندية  يف  واجلماعية  الفردية  الألللعللاب 
ابوظبي ،مثنيا على جهود نادي ابوظبي 
املنظمة  واللجنة  والثقافة  لل�سطرجن 
القائمة عل تنظيم املهرجان الذي يعد 
حمطة مهمة لكافة الاعبني للتناف�س 
وم�سابقاته  فللئللاتلله  بللجللملليللع  اللل�للسللريللف 

املتنوعة.
اأبلللللللو ظبي  وجلللللللدد تلللرحللليلللب جمللللللل�لللس 
مللثللل هذه  وتنظيم  بللانللعللقللاد  الللريللا�للسللي 
تقام  التي  املهمة  الريا�سية  املنا�سبات 
بللاإ�للسللراف مبا�سر  ابللوظللبللي وحتللظللى  يف 
وما   ، لل�سطرجن  الللللدويل  الحتللللاد  مللن 
والتوا�سل  التفاعل  تعزيز  يف  به  ت�سهم 
الريا�سي الدويل بني جميع الاعبني، 
التي  املللتللنللوعللة  اللللبلللطلللولت  اإن  مللبلليللنللا 
الفئات  مبللخللتلللللف  امللللهلللرجلللان  يلل�للسللمللهللا 
�ستعزز امل�ساركة الكبرية و�ست�سهم بدون 
والتناف�س  الفني  امل�ستوى  رفللع  يف  �سك 
املللل�لللسلللاركلللني مللللن خمتلف  بللللني جللملليللع 
اجلن�سيات مبا ينعك�س اإيجابا على قيمة 

احلدث ال�سنوي من كافة اجلوانب.
 

جوائز البطولة 
للمهرجان  املنظمة  اللجنة  ر�للسللدت 
نقدية  كجوائز  دولر  األللف   65 مبلغ 
لبطولة املهرجان الرئي�سية والفرعية 
التي  الأ�ساتذة  بطولة  مقدمتها  ويف 
مبلغ  على  الأول  الفائز  فيها  يح�سل 
13 األف دولر وللثاين مبلغ 7500 
دولر وللثالث 5500 دولر وللرابع 
3500 دولر، وتتدرج اجلوائز حتى 

املركز العا�سر الذي يح�سل على مبلغ 
. دولر   600

بلقب  الللللفللللائللللز  نللل�لللسللليلللب  و�لللسللليلللكلللون 
دولر   2000 املللفللتللوحللة  الللبللطللولللة 
وحللتللى املللركللز اللل�للسللاد�للس ، كللمللا ر�سد 
مبلغ 1000 دولر للفائز الأول من 
لت�سنيف1800  املفتوحة  بطولتي 
 ، م�سنفني  والللغللري  دون  وملللا  نللقللطللة 
كذلك بطولت النا�سئني وال�سطرجن 
اخلاطف وال�سطرجن العائلي وبطولة 
اللجنة  ور�للللسللللدت  الللللوطللللن..  حلللملللاة 
باملباراة  للفائزين  تقديرية  جللوائللز 
الاعبني  واأفللل�لللسلللل  ال�للسللتللعللرا�للسلليللة 
ومن  املهرجان  بطولت  يف  املواطنني 
بينهم جنوم بطولت الفئات العمرية 
10 جوائز تقديرية لاعبي  بجانب 
املميزين  لل�سطرجن  ظبي  اأبلللو  نلللادي 
يف بللطللولت املللهللرجللان حللافللزا لللهللم ، 
و�سيتم يف ختام املهرجان الذي حتدد 
القادم   8/23 له م�ساء يوم الأربعاء 

تكرمي اجلهات الراعية .

بطولت املهرجان 
امل�ساركة  تقت�سر  الأ�للسللاتللذة:  بطولة 
الاعبني  على  الأ�للسللاتللذة  بطولة  يف 
الللدويل عن  الذين ل يقل ت�سنيفهم 
ال�سرط  هذا  من  وي�ستثنى   2100
لل�سطرجن  ظللبللي  اأبللللو  نللللادي  لعلللبلللوا 
النظام  على  البطولة  تقام  والثقافة  
الزمن   ، جلللولت   9 مللن  ال�سوي�سري 
لكل  دقيقة   90 هللو  للمباراة  املللحللدد 
لعب مع اإ�سافة 30  ثانية نقلة عن 

كل نقلة ملعوبه .

وتقت�سر   : امللللفلللتلللوحلللة   اللللبلللطلللوللللة 
على  املفتوحة  البطولة  يف  امل�ساركة 
عن  الللللدويل  ت�سنيفهم  يللقللل  الللذيللن 
2100 �سريطة اأن يكون حا�سل على 
النظام  رقم دويل تقام البطولة على 
الزمن   ، جلللولت   9 مللن  ال�سوي�سري 
لزمن املحدد للمباراة هو 90 دقيقة 
عن  ثانية  ا�سافة30  مع  لعللب  لكل 

كل نقلة ملعوبه. 
 : �سنة   16 حتللت  النا�سئني  بللطللولللة 
على  الللبللطللولللة  يف  امللل�للسللاركللة  تقت�سر 
 2000 عللللللام  مللللواللللليللللد  الللللاعللللبللللني 
حا�سل  يللكللون  اأن  �للسللريللطللة  وملللللادون 
علللللى رقلللم دويل تللقللام الللبللطللولللة على 
 ، جلللولت   9 مللن  ال�سوي�سري  النظام 
الزمن املحدد للمباراة هو 70 دقيقة 

لكل لعب ،.
ال�ستعرا�سية:�ستكون  الللبللطللولللة 

الاعبني  جلميع  مفتوحة  امل�ساركة 
رقم  علللللى  حللا�للسللل  يللكللون  اأن  �سريطة 
النظام  علللللى  الللبللطللولللة  تللقللام  دويل، 
الزمن  جللولللة،   11 مللن  ال�سوي�سري 
دقائق   3 هللو  للمباراة  املللحللدد  لللزمللن 
لكل لعب مع اإ�سافة ثانيتني عن كل 

نقلة ملعوبه 
: بطولة  العائلي  ال�سطرجن  *بطولة 
فرقية ويت�سكل كل فريق من لعبني 
لعب  بللني  فلليللهللا  امللل�للسللاركللة  وتقت�سر 
وتقام   ) الأم  اأو  الأب   ( ذويللله  واأحللللد 
البطولة على النظام ال�سوي�سري من 

7 جولت .
وتقت�سر  الللللوطللللن:  حلللملللاة  بلللطلللوللللة 
و  اجلي�س  اأفللللراد  على  فيها  امل�ساركة 
املللدين و جمندي  الللدفللاع  و  ال�سرطة 
اخلدمة الوطنية، وتقام البطولة على 

النظام ال�سوي�سري من 7 جولت.

كا�سباروف يعود اإىل م�سابقات ال�سطرجن بعد 12 عاما 
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افتتحت بنادي الإمارات ور�سة عمل فنية خا�سة 
مبللدربللي حللرا�للس املللرمللى بللالللنللادي، وحللا�للسللر يف 
الللور�للسللة الللتللي ا�للسللتللمللرت يللومللاً كللامللًا املحا�سر 

الآ�سيوي زكريا اأحمد العو�سي.
بللرنللامللج الللور�للسللة تلل�للسللمللن حمللا�للسللرات نظرية 
الفرتة  خلللللال  اقللليلللملللت  عللمللللليللة  وتلللطلللبللليلللقلللات 

اللل�للسللبللاحلليللة وا�للسللتللملللللت اللللور�لللسلللة الللفللنلليللة على 
حرا�سك  مع  املو�سم  تبداأ  كيف  التالية  املللحللاور 
الللفللنللي واحلمل  اللللربنلللاملللج  وكلليللفلليللة �للسلليللاغللة 
وكيفية  املوهوبني  ا�ستقطاب  وحمور  التدريبي 
انتقل  ثللم  للمواهب،  اخلللا�للس  الربنامج  تنفيذ 
بللعللدهللا الللدار�للسللون اىل امللللللعللب اخلللارجللي حيث 

املتعلقة  التدريبات  من  الكثري  بتطبيق  قاموا 
بالور�سة.

هذا وقال حممود ح�سن ال�سم�سي رئي�س جمل�س 
الإدارة اأنه انطاقاً من حر�س اإدارة النادي على 
تخدم  التي  التدريبية  والللدورات  الور�س  اإقامة 
هذه  واإقللامللة  ل�ست�سافة  �سعينا  النادي  مدربي 

واملدرب  املحا�سر  والتن�سيق  بالتعاون  الور�سة 
 ، والتقدير  ال�سكر  ي�ستحق  الللذي  اأحمد،  زكريا 
املن�سودة  الهللداف  حققت  قد  تكون  اأن  ونتمنى 
وا�للسللتللفللاد ملللن هللللذه اللللور�لللسلللة ملللدربلللي حرا�س 

النادي.
وملللن جللانللبلله اأبللللدى املللحللا�للسللر الآ�للسلليللوي زكريا 

مل�سه من  الذي  الكبري  بالتجاوب  �سعادته  اأحمد 
املدربني يف الور�سة م�سرياً اإىل اأن جميع املدربني 
كانوا يف غاية الحرتاف والدقة يف التعامل مع 
اأو  النظري  اجلانب  يف  �للسللواًء  الور�سة  معطيات 
الإمارات  نللادي  لإدارة  �سكره  عن  معرباً  العملي 

على التن�سيق الإيجابي واملميز للور�سة.

الكفاءات  ملللن  يللعللد  اأحلللملللد  زكلللريلللا  اأن  يلللذكلللر 
املحا�سرين يف الحتاد  الإماراتية على م�ستوى 
اي�سال  �للسللللل�للس يف  بللاأ�للسلللللوب  الآ�لللسللليلللوي وميلللتلللاز 
املعلومة للدرا�سني و�سبق له اأن كان اأحد اأعمدة 
واأي�ساً  العني  ونللادي  الوطني  منتخبنا  حرا�س 

نادي الإمارات.

بح�شور مدربي احلرا�س بالنادي

املحا�سر الآ�سيوي زكريا اأحمد ينظم ور�سة فنية بنادي الإمارات
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الفجر الريا�ضي

اأكد حممد بن ثعلوب الدرعي ع�سو جمل�س اإدارة 
نادي العني رئي�س جمل�س اإدارة �سركة نادي العني 
ريلللال مدريد  نلللادي  فللريللق  تللاأهللل  بلللاأن  لا�ستثمار 
كاأ�س  بطولة  يف  للعب  اللقب(  )حامل  ال�سباين 
العامل لاأندية التي تقام يف الإمارات )اأبو ظبي-  
FIFA  2017( خال الفرتة من 6 وحتى 16 
دي�سمرب القادم يعترب زخما اإعاميا وجماهرييا 
بلقب  جلللدارة  بكل  تتويجه  بعد  للبطولة  رائللعللا 
فللوزه على مناف�سه  ال�سوبر الأوروبللي عقب  كاأ�س 

اللقب  حمققا  الجنللللليللزي  يللونللايللتللد  مان�س�سرت 
الللثللالللث للله هلللذا املللو�للسللم بللعللد ح�سوله علللللى لقب 
اأوروبللللا تطلعا  اأبللطللال  اللللدوري الإ�للسللبللاين ودوري 
للقب بطولة الإمارات املقبلة التي متثل التحدي 
�سي�سهم  اللللذي  الكبري  امللكي  للفريق  احلقيقي 
يختلف  ب�سكل  والإثللللارة  املتعة  زيلللادة  يف  تللواجللده 
عن البطولتني املا�سيتني لل�سعبية الكبرية التي 
ال�سرق الأو�سط مما ي�سهم  يتمتع بها الفريق يف 
للفوز  يتطلع  التي  البطولة  م�ستوى  ارتللفللاع  يف 

بلقبها ليت�ساوى مع غرميه التقليدي فريق نادي 
البطولة  تلك  بلقب  الفائز   ال�سباين  بر�سلونة 
ثاث مرات من �سمنها بطولة اأبو ظبي 2009 
2010( فريق انرت  ،بينما فاز بلقب )اأبللو ظبي 

ميان اليطايل.
املنظمة  املللحللللليللة  الللعللللليللا  اللللللجللنللة  واأ�لللسلللاف ع�سو 
الإمللارات عام  التي حتت�سنها  اآ�سيا  لبطولة كاأ�س 
�سك  ل   – ظبي  اأبللو  جمموعة  2019  مدير 
خمتلف  يف  التاريخ  مللع  موعد  على  الإمللللارات  اأن 

الأحللداث الكروية العاملية التي تتزامن مع )عام 
لاأندية  العامل  كاأ�س  خللال بطولة  اخلللري( من 
والتي  املللقللبلللللة   )FIFA   2017 )الإمللللللللارات  
اآ�سيا القادمة حيث تتوا�سل  تعقبها بطولة كاأ�س 
ال�ستعدادات وفق كافة مقومات ومعايري النجاح 
للبطولة القارية التي تتجدد ا�ست�سافتها ترجمة 
لتوجيهات القيادة الر�سيدة ومتابعة �سمو ال�سيخ 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زايلللد  بللن  نهيان 
لاأعمال  نللهلليللان  اآل  �سلطان  بللن  زايلللد  مللوؤ�للسلل�للسللة 

اأبوظبي  رئلليلل�للس جمللللل�للس  اخلللرييللة والإنلل�للسللانلليللة 
املنظمة  املحلية  العليا  اللجنة  رئي�س  الريا�سي 
الإمللارات عام  التي حتت�سنها  اآ�سيا  لبطولة كاأ�س 

.2019
نللادي ريال  اأن م�ساركة فريق  – ل �سك  واأ�للسللاف 
بللقلليللادة جنلللم النجوم  الللكللبللري  الللعللريللق  ملللدريلللد 
لعب  اأفلل�للسللل  رونلللاللللدو  كري�ستيانو  الللربتللغللايل 
زخما  �ستعطى  باليابان  بطولة  اآخللر  يف  وهلللداف 
كبريا لبطولة اأبو ظبي التي اقرتب موعدها وقد 

تذاكرهم  حلجز  الرهيب  الأبي�س  ع�ساق  ت�سابق 
ملتابعة مباريات البطولة التي تقام خال الفرتة 
اأبوظبي  الللعللا�للسللمللة  يف  ديلل�للسللمللرب،   16-6 ملللن 
 7 بللني  مباريات    8 مللن خال   الللعللني  ومللديللنللة 
اأندية حائزة على بطولتها املحلية وتتطلع للقب 
العاملي الذهبي  والتي يتقدمها فريق ريال مدريد 
الذي يتاأهل اإىل الدور ن�سف النهائي للبطولة ، 
باعتباره بطل دوري اأبطال اأوروبا وحامل اللقب 

وقد تبقي له لقب اأبو ظبي اإن �ساء اهلل.

األعاب  بللولللت عللامل  اأو�للسللايللن  �سغل اجلللامللايللكللي 
الللقللوى نللحللو عللقللد مللن اللللزملللن، وكللانللت نهاية 
الللقللوى يف  لألللعللاب  الللعللامل  م�سريته يف بطولة 
م�سابا  خروجه  برغم  لاأ�سواء  �سارقة  لندن، 

يف �سباق التتابع 4*100 م.
بعد تتويجه بثاثية جديدة يف �سباقات 100 
ريو  اومللللبللليلللاد  يف   100*4 والللتللتللابللع  و200 
الأخلللللري، حلللدد بللولللت مللونللديللال لللنللدن موعدا 
له يف  يبت�سم  الخللري مل  لكن ملعب  لعتزاله، 
عندما   2012 اوملبياد  فعل يف  مثلما   2017

عاد مدججا بثاث ذهبيات.
انتهى  اللللللنللدنلليللة  رحلللللتلله  ملللن  الول  الللفلل�للسللل 
جا�سنت  املخ�سرم  الأمريكيني  اأمللام  بربونزية 

مع  لكن  كوملان.  كري�ستيان  وال�ساب  غاتلني 
غاتلني املكروه وامل�سوهة �سورته باإيقافني 
على  اجلديد  وكوملان  املن�سطات،  لتعاطي 
ال�ساحة الدولية، تبني لوهلة ان بولت هو 
ملعب  جمهور  فمنحه  بالذهبية،  املللتللوج 

“لندن �ستاديوم” خروج البطال.
ويف الف�سل الثاين يف �سباق التتابع، هلل 
على  بريطانيا  لتقدم  متفرج  الللف  �ستون 

ال�سارخ  امل�سهد  ان  اإل  املللتللحللدة،  الللوليللات 
الللعلل�للسللات اخللفية  بلللوللللت  جتلللللى مبلل�للسللك 
لفخذه الي�سر ثم �سقوطه على م�سار طبعه 
تتحطم  ان  توقع  قيا�سية  واأرقللام  باإجنازات 

بعد 15 او 20 �سنة.
األلللقلللى غللاتلللللني بلللاللللللللوم على 

الللللوقللللت اللللطلللويلللل الللللذي 
ميللل�لللسللليللله الللللللعللللللداوؤون 

قبل علللللللللى املللل�لللسلللملللار 
انطاق 

بللللارد، ورمبلللا �ساهم  كلللان هللنللاك ن�سيم  اللل�للسللبللاق 
مماثلة  كانت  الللظللروف  لكن  الع�سلي،  بال�سد 

للجميع.
طبيب املنتخب كيفن جونز �سرح الإ�سابة كان 
�للسللدا يف علل�للسللات بللاطللن فللخللذه اليلل�للسللر، لكن 
النهائي.  خللل�للسللارة  واخللليللبللة  المل  مللن  الكثري 

ال�سابيع الثاثة الأخرية كانت �سعبة عليه.
اأما زميله جوليان فورت فقال “وا�سل العتذار 
منا، لكننا قلنا له ل داع لاعتذار.. فالإ�سابات 

جزء من الريا�سة«.
بطولة  يف  ذهبية   14 عند  بولت  عللداد  توقف 
الللعللامل 11 ذهللبلليللة وفلل�للسلليللتللان وبللرونللزيللة و8 
ذهبيات يف اللللعللاب الوملللبلليللة حللرم مللن ذهبية 

التتابع يف 

بكني 2008 ب�سبب تن�سط زميله ني�ستا كارتر، 
وكلها يف �سباقات ال�سرعة.

حللتللى غللرميلله غللاتلللللني ا�للسللتللمللر بللالإ�للسللادة بلله ل 
ميكن اأن نرتك هذه البطولة حتدد ما قام به 

يف املا�سي... ل يزال الأف�سل يف العامل.
كان جريئا يف كل �سيء حتى عندما و�سف نف�سه 
اأما  الللقللوى،  الللعللاب  تللاريللخ  “العظم!” يف  بانه 
�سيبا�ستيان  الربيطاين  الدويل  الحتاد  رئي�س 
للعدائني فو�سفه  ا�للسللادتلله  بللنللدرة  املللعللروف  كللو 
باأنه حممد علي العاب القوى املاكم المريكي 

الراحل.
جمع بني �سرا�سة امل�سمار و�سخ�سية ا�ستثنائية 
ممزوجة با�ستعرا�س فطري. يختلف بولت عن 
كل عدائي الع�سر احلديث الذين يح�سبون الف 

ح�ساب لت�سرفاتهم داخل وخارج امل�سمار.
�سنوات  يف  القوى  للعاب  منقذا  بولت  كللان 
والف�ساد،  املن�سطات  ف�سائح  عليها  خيمت 
من  الراعية  ال�سركات  بفرملة  و�ساهم 

الرحيل عنها.
 2017 تللل�لللسلللنللليلللف  فلللبلللحللل�لللسلللب 
للللللللريلللا�لللسللليلللني العلللللللللى دخلللا 
اأجللرتلله جملة فورب�س  الللذي 
املركز  يف  حللل  المللريكلليللة، 
34،2 مليون  23 مع  الل 
�سنوية،  كلللاأربلللاح  دولر 
بللاملللئللة منها   94 يللعللود 
من ال�سركات الراعية 

له.
بعمر  بلللوللللت  اعلللتلللزل 
اللللللثلللللاثلللللني وتلللللللرك 
من  اللللكلللثلللري  وراءه 
الجنازات، خ�سو�سا 
رقلللللللملللللللني عللللامللللليللللني 
 100 �للللسللللبللللاقللللي  يف 
�سيكون  م  و200 
�لللسلللعلللبلللا اللللو�لللسلللول 
اليهما على املدى 

القريب.

دوفيت�سيوزو يدخل ال�سراع على لقب »موتو جي بي«
على  بقوة  دوفيت�سيوزو  اأندريا  الإيطايل  دوكاتي  دراج  دخل 
خللط اللل�للسللراع علللللى لللقللب فللئللة “موتو جللي بي” بللعللد فوزه 
بجائزة النم�سا الكربى، املرحلة احلادية ع�سرة من بطولة 

العامل للدراجات النارية.
وجاء الفوز الثالث لدوفيت�سيوزو هذا املو�سم والرابع فقط 
يف الفئة الكربى، بعد �سراع مثري مع بطل العامل الإ�سباين 

مارك ماركيز هوندا الذي انطلق من املركز الأول.
ال�سدارة  وتبدلت  ال�سباق  طيلة  حمتدما  التناذف�س  وكللان 
اللفة  الأخلللري مللن  املنعطف  مللرات عللدة، بينها مللرتللان عند 
بفارق  مللنللتلل�للسللرا  دوكلللاتلللي  دراج  يللخللرج  ان  قللبللل  اخلللتللاملليللة، 
0،176 ثانية فقط اأمام ماركيز، بينما حل مواطن الأخري 

وزميله يف هوندا داين بدروزا ثالثا.

و�سعد دوفيت�سيوزو من املركز الثالث يف الرتتيب العام اىل 
الثاين بر�سيد 158 نقطة، بينما بقي ماركيز يف ال�سدارة 

بر�سيد 174.
املركز  مللن  يللامللاهللا  مللافللريللك فينالي�س  الإ�للسللبللاين  وتللراجللع 
نقطة   150 بر�سيد  الثالث  اىل  العام  الرتتيب  يف  الثاين 
الإيطايل  اأمام زميله  العا�سر، مبا�سرة  املركز  بعدما حل يف 
 141 اىل  ر�سيده  ورفللع  تا�سعا  حل  الللذي  رو�سي  فالنتينو 

نقطة يف املركز الرابع.
ويف فئة موتو 2، عزز اليطايل فرانكو موربيديلي كاليك�س 
يف  الول  املللركللز  بللاإحللرازه  الللعللامل  بطولة  لرتتيب  �سدارته 
 37:39،370 قللدره  بزمن  امل�سافة  قطع  بعدما  النم�سا 
دقيقة، متقدما على زميليه ال�سباين األيك�س ماركيز بفارق 

 2،544 بفارق  لوثي  توما�س  وال�سوي�سري  ثانية   1،312
ثانية.

ورفع موربيديل ر�سيده اىل 207 نقاط، بفارق 25 نقطة 
امام لوثي، وياأتي ماركيز ثالثا وله 153 نقطة.

ويف فئة موتو 3، حقق دراج هوندا ال�سباين خوان مري فوزه 
ال�سابع هذا املو�سم رافعا ر�سيده اىل 215 نقطة يف �سدارة 

بطولة العامل.
ويبتعد مري بفارق كبري يبلغ 64 نقطة عن اقرب مناف�سيه 

زميله اليطايل رومان فيناتي.
الملاين  على  متقدما  دقيقة،   37:23،124 مري  و�سجل 
فيليب اوتل كا تي ام بفارق 3،045 ثانية، وزميل الأول يف 

هوندا ال�سباين خورخي مارتن بفارق 3،337 ث.

نهاي���ة درامي���ة لالأ�سط��ورة 
ب�ول��ت يف األع��اب الق���وى 

تاأهل فريق نادي ريال مدريد الإ�سباين »حامل اللقب« للعب يف بطولة كاأ�س العامل لالأندية-المارات 2017

لت�سل�سي  الإيلللللطلللللايل  امللللللللدرب  اأقللللللر 
اأنللله قد  اأنللطللونلليللو كونتي  الإنللكللللليللزي 
ي�سطر اىل حت�سري ت�سكيلة لفريقه 
من 10 لعبني بدل من 11 لعبا، 
اللعب  فلللريلللقللله  وا�للللسللللل  حلللللال  يف  يف 
ام�س  اأدت  التي  املت�سنجة  بالطريقة 
الأول ال�سبت على ار�سه �سد برينلي 
عن  الللدفللاع  حملة  م�ستهل  يف   3-2
لقب الدوري، يف مباراة طرد خالها 
اثللنللان مللن لعللبلليلله. ومللنللذ الدقيقة 
بع�سرة  اللللللعللب  ت�سل�سي  اأكللمللل   ،13
لعبني بعد طرد قائده وقلب دفاعه 
غاري كايهيل، ما كبده انهاء ال�سوط 
الأول متخلفا بثاثية نظيفة. وبعد 
املللبللاراة يف ال�سوط  اأجللواء  عودته اىل 
الإ�سباين  اللللبلللديلللل  بللفلل�للسللل  اللللثلللاين 
الفارو موراتا، تعر�س ل�سربة اأخرى 
بطرد الإ�سباين �سي�سك فابريغا�س يف 
الدقائق الع�سر الأخرية. وهي املباراة 
التي  تواليا  الثالثة  الر�سمية  املحلية 
بعد  علللددي،  بنق�س  ت�سل�سي  يكملها 
املجتمع،  ودرع  انللكلللللرتا  كللاأ�للس  نهائي 
اللتني خ�سرهما اأمام غرميه اللندين 
بالقلق  ي�سعر  كونتي  وبلللداأ  اأر�للسللنللال. 
قللدرة لعبيه على �سبط  عللدم  حيال 
اخل�سارة  بلللعلللد  قلللائلللا  اأعللل�لللسلللابلللهلللم، 
راأيللللت وجللهللني لفريقي  الفللتللتللاحلليللة 
ايجابي  اأحللدهللمللا  الللليلللوم.  ملللبلللاراة  يف 
�سلبي يف  والآخلللر  الللثللاين  ال�سوط  يف 
علي  يللجللب  اأ�لللسلللاف  الأول.  اللل�للسللوط 
ت�سكيلة جللديللدة من  درا�للسللة  اأبلللداأ  اأن 

النتظام  عللدم  لأن  لعللبللني   10
متابعا  قلللللللقلللي،  يلللثلللري  هلللللذا 

جاأ�سنا  رابللللطللللة  فلللقلللدنلللا 
احلمراء  البطاقة  بعد 
وتلللللللللقلللليللللنللللا  الأوىل 

الثاثة.  الأهللللداف 
على  و�لللللللسلللللللدد 

�سرورة “اأن 
نتح�سن 
كللللثللللريا 

يف 
هذه 

احلالت  من  النوع  هذا  لأن  الناحية 
يلللجلللب علينا  يللحلل�للسللل.  قللللد  الللللطللللرد 
علينا  للمباراة  بقية  ثمة  باأن  التذكر 
اإكللمللالللهللا وتللقللدمي اأفلل�للسللل مللا لدينا. 
باخلربة  ايللل�لللسلللا  نللتللمللتللع  اأن  يلللجلللب 
النوع  هللذا  مللع  للتعامل  ال�سحيحة 
النق�س  اىل  وا�سافة  الأو�للسللاع«.  من 
العددي، خا�س ت�سل�سي مباراة ال�سبت 
يف غياب عنا�سر موؤثرين يف مقدمهم 
ا�سافة  هللازار  اإديللن  البلجيكي  النجم 
اىل الإ�سباين بدرو رودريغيز والوافد 
اجلديد الفرن�سي تييموي باكايوكو. 
بها  خللرج  التي  الوحيدة  والإيجابية 
فريق كونتي من اللقاء هو اأن البديل 
موراتا، القادم هذا ال�سيف من ريال 
ب�سكل  اعللتللمللاده  اأوراق  قلللدم  مللدريللد، 
الهدف  ت�سجيله  خلللال  مللن  ممللتللاز 
الأول ومتريره الكرة التي جاء منها 
دافيد  الربازيلي  الثاين عرب  الهدف 
كونتي  وقللال   .88 الدقيقة  يف  لويز 
يجب اأن اأ�سعر بالفخر حيال اللتزام 
والرادة  الللكللبللرية،  الللرغللبللة  اللللرائلللع، 
القوية الذين متتع بهم لعبو فريقي 
رغم اأنه كان من ال�سعب جدا تغيري 

النتيجة يف ال�سوط الثاين.
اللللذي قللاد ت�سل�سي اىل  امللللدرب  واأكلللد 
لقب الدوري املمتاز يف مو�سمه الأول 
الذي  بالعمل  نثق  اأن  انه يجب  معه، 
بغياب ثاثة لعبني  لعبنا  به.  نقوم 
النيجريي  مللوقللوف  واآخلللر  م�سابني 
فيكتور موزي�س. بطبيعة 
�سنفتقد  احلللللللللال 
لعلللللللللللللبلللللللللللللني - 
كلللللللايلللللللهللللللليلللللللل 
�س  يغا بر فا و
بلللل�للللسللللبللللب   -
اليلللللللللللقلللللللللللاف 
�سنجد  لكننا 
احللللللللللللللللللللللللللول 

املنا�سبة.
ان  اىل  واأ�للللسللللار 
يعمل  ملللللللوراتلللللللا 
لبلوغ  كبري  بجهد 
كلللللاملللللل لللليلللاقلللتللله 
باأ�سرع  الللبللدنلليللة 
وقلللللللللللللللللت مملللللكلللللن 
�سريعا  والللتللاأقلللللم 
لعبنا  ا�لللسلللللللوب  ملللع 
... لعب ب�سكل جيد 
اللللدقلللائلللق  يف  جللللللدا 
الأخلللللرية،  الل30 
وهللللللللللذه اخللللبللللار 
جيدة بالن�سبة 

لنا.

اأكد املدرب الأملاين لليفربول الإنكليزي 
�سانع  ملل�للسللتللقللبللل  اأن  كلللللللوب  يلللورغلللن 
كوتينيو  فيليبي  الللربازيلللللي  الألللعللاب 
وذلك  الللنللادي،  مالكي  قبل  من  يحدد 
الإ�سباين  بللر�للسلللللونللة  رغللبللة  علللللى  ردا 
بالتعاقد مع الاعب من اأجل تعوي�س 

رحيل مواطنه نيمار.
جلللاهلللدا اىل ترك  كللوتلليللنلليللو  ويلل�للسللعللى 
للليللفللربللول ملللن اأجلللللل النللل�لللسلللملللام اىل 
العماق الكاتالوين الذي خ�سر جهود 
باري�س  اىل  الأخللري  انتقال  بعد  نيمار 
�سفقة  مقابل  الفرن�سي  جرمان  �سان 

قيا�سية بلغت 222 مليون يورو.
وتقدم �سانع الألعاب الربازيلي بطلب 
ليفربول  علللن  بللالللرحلليللل  لللله  اللل�للسللمللاح 
الأوىل  امللللبلللاراة  ملللن  �للسللاعللة   24 قللبللل 
املمتاز  الإنكليزي  الللدوري  يف  لاأخري 
والللتللي تللعللادل فيها مللع واتللفللورد 3-3 
اللل�للسللبللت، وذللللك بللعللدمللا رفلل�للس فريقه 
ا�سرتليني  جنيه  مليون  الل90  عر�س 

الذي تقدم به بر�سلونة من اأجل 
�سمه.

وجللللللللللللللللللددت جمللللمللللوعللللة 
�سبورت�س  “فينواي 
الملللللريكللللليلللللة  غروب” 

مت�سكها  لليفربول  املالكة 
ا�سدرته  ببيان  بالاعب 

اأكلللللللدت فيه  اجللللملللعلللة، 
دعلللللملللللهلللللا الللللكللللامللللل 

للللللللللللملللللدرب كلللللللوب 
الللللذي اعللللرب عن 
رغبته يف البقاء 
علللللللللللللللللى جنللللملللله 
البالغ 25 ربيعا 
والذي غاب عن 
ال�سبت  مللبللاراة 
ا�سابة  بلل�للسللبللب 

يف ظهره.
�سوؤاله  ولللللدى 

علللللللن كلللوتللليلللنللليلللو 
امللللللبلللللاراة �سد  بلللعلللد 

واتللفللورد، اأكللد كلوب 
الاعب  ملل�للسللري  اأن 
الربازيلي لي�س بيده 
“كمدرب  واأ�لللللسلللللاف 

هناك  كللللللللروي،  لللللنللللاد 
ملل�للسللوؤولللون اأعلللللى مني، 

امل�سوؤولون،  قللللرر  واإذا 
علللللى �للسللبلليللل امللللثلللال، بيع 

بيعه،  علللللللدم  اأو  لعلللللللب 
فيتوجب علي القبول بهذا 

القرار. اإذا قرروا عدم بيعه، 
اأي عاقة  لي�س يل  فبعدها 

بامل�ساألة«.
واأكدت املجموعة الأمريكية 

اجلللللمللللعللللة  بللللللليلللللللان  يف 

يتعلق  ما  يف  وا�سحني  نكون  ان  “نود 
فيليبي  انتقال  احتمال  مبوقفنا جتاه 
هو  للنادي  النهائي  الللقللرار  كوتينيو. 
انه لن ياأخذ بعني العتبار اي عر�س 
لفريق  لعبا  دائما  و�سيبقى  لفيليبي 
�ستنتهي  عندما  القدم  لكرة  ليفربول 
 31 يف  ال�سيفية”  النللتللقللالت  فللرتة 

اغ�سط�س احلايل.
لعبه  ان  اخلمي�س  اعلن  كلوب  وكللان 
املبلغ  عللن  النظر  بغ�س  للبيع،  لي�س 
م�ستعدا  بللر�للسلللللونللة  يللكللون  قلللد  الللللذي 
التعادل  ال�سبت بعد  لدفعه، وهو �سدد 
يف  لفريقه  الوىل  املللبللاراة  يف  املخيب 
عللن كل  ملل�للسللوؤول  “اأنا  املمتاز  اللللدوري 
اأو  واحللد  عللن لعللب  ولي�س  الاعبني، 
احلديث  ميكنني  ل  ثللاثللة.  اأو  اإثللنللني 

عن املو�سوع )انتقال كوتينيو(«.
الإدارة  كللانللت  اإذا  عللمللا  �للسللوؤاللله  وللللدى 
بر�سلونة  عر�س  ب�ساأن  راأيللهللا  �ستبدل 
بللعللدمللا تللقللدم اللللاعلللب نللفلل�للسلله بطلب 
الرحيل عن النادي، قال كلوب “يجب 
اليوم  اأر  مل  الللنللادي.  ت�ساألوا  اأن 
الأ�سخا�س  هللللللوؤلء   - الللللنللللادي 
تطرحوا  اأن  يجب  امللل�للسللوؤولللني. 
كلوب  وا�ستبعد  عليهم.  ال�سوؤال 
كوتينيو  طلللللب  يلللوؤثلللر  اأن 
بللتللحللريللره مللن عقده 
علللللللللللللللللى مللللللوقللللللف 
النادي،  ادارة 
يجب  م�سيفا 
ت�ساألوهم  اأن 
ا�ستبعد  لكني 
لأن  ذلللللللللللك 
مللللللللا قللللاللللله 
الللللللللللنللللللللللادي 
حللللللول هلللذا 
كان  املو�سوع 
وا�سحا جدا.

كوتينيو  وكللللان 
انلللللللللتلللللللللقلللللللللل ملللللن 
انللللللللرت اليلللللطلللللايل 
عام  للليللفللربللول  اىل 
مللللقللللابللللل   2013
جنيه  ملللايلللني   8،5
 9،4( ا�للللسللللرتللللليللللنللللي 
و�سجل  يلللورو(،  مايني 
له 42 هدفا يف 182 
وقع  وكان  مباراة، 
فلللللليلللللليللللللنللللللايللللللر 
عقدا  املا�سي 
جللللللللديللللللللدا 
ملللللللللللللدة 5 

اأعوام.
 

كونتي ي�سطر لتح�سري 
ت�سكيلة من 10 لعبني 

كلوب: م�ستقبل كوتينيو 
باأيدي مالكي ليفربول 



    
�سجن اأب 12 األف �سنة 

حكم الق�ساء املاليزي على رجل يف الثاثينات من عمره بال�سجن 
واقعة   626 بللارتللكللاب  اتهامه  بعد  �سنة،  األللف   12 اإىل  ت�سل  مللدة 

اعتداء على ابنته البالغة من العمر 15 �سنة.
وذكرت م�سادر ق�سائية، اأن املتهم )36 عاًما(، ارتكب 626 جرًما 

بحق ابنته، تت�سل بالعتداء واأُحيل اإىل املحكمة.
ويواجه املتهم عقوبة ت�سل اإىل ال�سجن 12 األف �سنة ب�سبب تكرر 
 20 بال�سجن  القانون على كل منها  التي يعاقب  حالت العتداء 
بعدما  بكفالة  املتهم  �سراح  باإطاق  طلًبا  املحكمة  ورف�ست  عاًما. 

حّذرت النيابة العامة من اإمكانية فراره اأو ترهيب ال�سهود.
ارتكب  حيث  ال�سحية،  والللدة  قدمتها  �سكوى  اإثللر  املتهم  واعُتقل 

اعتداءاته حينما كانت تقيم ابنته عنده..

مع�سوب العينني يرى بعقله
تظهر الأدلة العلمية اأن فقدان �سخ�س ما حلا�سة الب�سر، ي�ساعد 
على تعزيز احلوا�س الأربع الأخرى، مما ي�سمح له بتعوي�س هذا 
النق�س للتفاعل مع املحيط، غري اأن �ساباً هندياً يقول اإنه ل يحتاج 
القيادة والقراءة، وحتى مترير خيط  اإىل عينيه لأداء مهام مثل 

من خال اإبرة، بعد تدريب حوا�سه اإىل م�ستويات غري عادية.
ويللنللظللر اإىل جلليللت تللريللفلليللدي )17 علللاملللاً(، علللللى اأنللله �للسللاب خارق 
لنوامي�س الطبيعة، حيث ي�ستطيع اأن يعي�س حياته ب�سكل طبيعي 
البع�س خبرياً يف  الذي يعتربه  الوقت  ا�ستخدام عينيه، ويف  دون 
تدريب العقل، يعتقد اآخرون اأنه حمتال يحاول جمع الأموال عرب 

خداع الآخرين، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
وعلى الرغم من اأن من ال�سعب ت�سديق اأن يتمكن �سخ�س ما من 
جيت  اأن  اإل  العينني،  مع�سوب  وهللو  كللم،   40 مل�سافة  �سيارة  قيادة 

يوؤكد اأنه فعل ذلك يف �سبتمرب )اأيلول( من العام املا�سي.
على  جللداً  �سيطرة جيدة  لديه  باتل  بهارات  ال�سيد  ويقول مدربه 
مهامه  اأداء  ميكنه  احللللوا�لللس،  هلللذه  اإحللللدى  جتلللاوز  واإذا  حللوا�للسلله، 
اليومية با�ستخدام احلوا�س الأخللرى. وهذه تقنية ح�سية فائقة، 

حيث ت�ساعد على تطوير حوا�سنا اإىل حد ل ميكن ت�سوره .
وعلى الرغم من اأن البع�س ل ي�سدق ما يدعيه جيت، اإل اأنه ي�سر 
على اأنه متكن على مدى �سنوات من تدريب نف�سه لل�سيطرة على 
حوا�سه، واأداء العديد من املهام، وهو مع�سوب العينني، ومن بينها 
اأو  اخلفية،  الأ�سياء  على  والعثور  الكتب،  وقللراءة  دراجللتلله،  ركللوب 

ممار�سة لعبة �سطرجن مع 3 اأ�سخا�س يف وقت واحد وهزميتهم.

فتاة ت�سلي ب� »البكيني« 
فيديو  مقطع  الجتماعي  التوا�سل  مللواقللع  على  ن�سطاء  تلللداول 
لبا�س  مرتدية  تركيا  يف  �ساطئ  على  ال�ساة  تلللوؤدي  فتاة  يظهر 

البحر الل بكيني .
ويعتقد اأن الفتاة التي ظهرت يف الفيديو من، اجلن�سية الرتكية، 
بعد  وال�ستغراب  الفعل  ردود  الكثري من  اأحللدث  الفيديو  اأن  غري 

انت�ساره ب�سكل وا�سع..
وبح�سب و�سائل اإعام تركية، فاإن مقطع الفيديو قد مت ت�سويره 
يف اإحدى �سواطئ مدينة بودروم الرتكية، وقال ن�سطاء على مواقع 
التوا�سل الجتماعي اإن من قام بت�سوير الفيديو �ساب جزائري..

راأى  البحر،  بلبا�س  ال�ساة  الفتاة  اأداء  من  البع�س  ا�ستاء  وفيما 
التي  العبادة  التدخل يف طريقة  اأحللد  حللق  مللن  لي�س  اأنلله  اآخلللرون 

يوؤديها الآخرون..
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خدمة فيديو جديدة يف في�سبوك
اتخذ عماق �سبكات التوا�سل الجتماعي في�سبوك خطوة اأكرب يف خدمة الفيديو، وهو ما ي�سعه يف خط املناف�سة 

املبا�سرة مع يوتيوب و�سبكات البث التلفزيوين.
الفيديو،  مقاطع  من  عديدة  جمموعة  لعر�س  �ساهد  عنوان  حتت  جديدة  عامة  قريبا  امل�ستخدمون  و�سيجد 
مولت ال�سبكة الجتماعية بع�سها. و�سُتنا�سب اخلدمة كل �سخ�س على حدة، بحيث ميكن للم�ستخدمني اكت�ساف 
املجموعات  مع  والتوا�سل  التعليقات  روؤيللة  اأي�سا  وميكنهم  الأ�للسللدقللاء  ي�ساهده  ما  على  بناء  جديدة  ت�سجيات 

املخ�س�سة للفيديوهات.
وقال مارك زوكربريغ، موؤ�س�س في�سبوك ورئي�سها التنفيذي، يف من�سور له: م�ساهدة فيديو ما ل يعني بال�سرورة اأنه 

�سيء.  واأ�ساف: يكمن اأن تكون فر�سة لتبادل خربة ما اأو ربط اأ�سخا�س يهتمون بالق�سايا نف�سها. 
مقاطع  عليها  ت�سيطر  الآن  حتى  لكن  الوقت،  لبع�س  في�سبوك  موقع  على  اخلدمة  الجتماعية  ال�سبكة  واأتاحت 

الهواة ومقاطع ق�سرية من وكالت الأنباء وموؤ�س�سات اإعامية.
ويف العام املا�سي، اأ�ساف عماق التوا�سل الجتماعي تبويبا للفيديو، وملّح اإىل اأنه رمبا اتخذ هذه اخلطوة لإنتاج 

حمتويات اأ�سلية.
اإذ ميكن  امل�سورة،  الربامج  في�سبوك ومنتجي  لكلٍّ من  لللاإيللرادات  �ساهد م�سدرا جديدا  تكون خدمة  اأن  وميكن 

للم�ستخدمني م�ساهدة اإعانات قبل العر�س واأثنائه.
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هاتف يتحول ل� »خمترب«
»اإلينوي«، يف  وامليكروتكنولوجي بجامعة  النانو  باحثون من خمترب  جنح 
ابتكار جهاز يعمل كمخترب عام متنقل، ميكن تثبيته يف الهواتف الذكية، 

وي�ساهي الكثري من الأجهزة احلديثة باهظة التكلفة.
العينات  حمل  ومبللجللرد  فللقللط،  دولراً   550 اجلللديللد  اجلللهللاز  �سعر  ويبلغ 
واإدخالها يف الهاتف الذكي، ميكنه حتليل الدم واللعاب، اإ�سافة اإىل فحو�س 

»مقاي�سة امت�سا�سية لاأنزمي املرتبط«.
ويقول الربوفي�سور برايان كونينجهام مدير املخترب امل�سرف على امل�سروع، 
ويتم  العينات،  جلمع  اأداة  على  ويحتوي  اآي«،  اآر  »تللي  نللوع  من  اجلهاز  اإن 
مت�سًا  بالكامل  اجلللهللاز  يللكللون  حيث  لللهللا،  خم�س�سة  فتحة  يف  اإدخللالللهللا 

بالهاتف الذكي.
ويتابع، يتم اإجراء التحليل عن طريق ا�ستغال الكامريا اخللفية للهاتف، 
ال�سادر عن  ال�سوء  التحليل لون  لتعمل عمل املطياف، ثم ي�ستقبل جهاز 

العينة من اجلهة الأخرى، وبذلك ي�سدر اجلهاز النتيجة.
ويعكف الفريق العلمي حالياً على تطوير دقة البيانات ال�سادرة من اجلهاز، 

ثم طرحه لاإنتاج بوا�سطة �سركة خال امل�ستقبل القريب.

»اآيفون 8« يطرح يف �سبتمرب
بخا�سية  �سيتمتع  املرتقب   8 اآيللفللون  هاتف  اأن  جللديللدة  ت�سريبات  ك�سفت 
و�سعية  على  التطبيقات  �سبط  للم�ستخدم  تتيح   ، �سحرية  بل  ا�ستثنائية 

ال�سامت دون ا�ستخدام اليدين.
وقال املوقع الإلكرتوين ل�سحيفة دايلي ميل الربيطانية، اإن من اكت�سف 
�سابقا �سمن فريق  الللذي عمل  رامللبللو،  هللو غويلهريم  امللليللزة  هللذه  و�للسللرب 

مطوري نظام iOS اخلا�س باأجهزة اأبل الذكية.
اأحد  اأوردهلللا  التي  املعلومات  اإن  فيها  قللال  لرامبو  تغريدات  املوقع  ون�سر 
�سي�سبط  اآيللفللون  �سحيحة:  لحللق  وقللت  يف  التقني  بالقطاع  املخت�سني 

التطبيقات على و�سعية ال�سامت مبجرد نظرة من امل�ستخدم.
وح�سب رامبو الذي اأرفق التغريدة مبجموعة من الرموز اخلا�سة بربجمة 
facial recognition )نظام التعرف على الوجه(، فاإن باإمكان امل�ستخدم 
وعرب النظر اإىل اجلهاز حتويل الهاتف اإىل �سامت عند ورود الت�سالت اأو 

الر�سائل الن�سية والأمر ين�سحب على كافة التطبيقات.
وقال موقع دايلي ميل اإن اأجيال �سابقة من هاتف �سام�سونغ، املناف�س الأبرز 
لآيفون، كانت تتمتع مبيزة Smart Stay التي تعمل وفق التقنية نف�سها 
 Smart Stay التي جلاأت اإليها اأبل اأخريا لتفعيل امليزة اجلديدة. وتبقي
التي تعتمد على facial recognition اأي�سا وفق امل�سدر نف�سه، الهاتف 
بو�سعية العمل حني يكون امل�ستخدم يحدق فقط يف ال�سا�سة. واأ�سارت دايلي 
ميل اإىل اأنها ل متلك معلومات اإ�سافية عن اآلية عمل هذه امليزة اجلديدة 

يف اآيفون 8 ، اإل اأنها اأكدت يف املقابل اأنها قابلة للتطبيق.

حممد منري يقبل 
قدم ابنة مي ك�ساب 

تاألق الفنان امل�سري، حممد منري، 
اأحياه،  الللللذي  الللغللنللائللي  حللفللللله  يف 
ال�سمايل،  ال�ساحل  منطقة  داخللل 
بح�سور عدد كبري من حمبيه من 

خمتلف الأعمار. 
ونعى منري �سحايا حادث قطاري 
الإ�للسللكللنللدريللة قلللائلللًا: ربللنللا يرحم 
اأمواتنا ولبد من املحا�سبة ويقظة 
الذي  هللو  الإهللمللال  لأن  ال�سمري، 

ت�سبب يف هذا احلادث الأليم .
وغللنللى املللطللرب الللكللبللري عللللدداً من 
اأغللنلليللاتلله اللل�للسللهللرية، اأبللرزهللا دايرة 
الرحلة، قلبي م�ساكن �سعبية، اللي 
الفنانة مي  دعا  ثم   ، ويلي  غايب، 
ك�ساب مل�ساركته الغناء علي امل�سرح 
اأن  �سبق  التي   ، باأغنية كان فا�سل 
�سابقة،  مللنللا�للسللبللات  يف  ملللي  غللنللتللهللا 
حيث �سعدت رفقة طفلتها فريدة 
بتقبيل  وقلللللام  طلللللبلله،  علللللى  بلللنلللاء 
و�سط �سيحات من  الأخلللرية  قللدم 
اأن احلللفللل هو  احلللل�لللسلللور.. يللذكللر 
م�سر،  داخلللل  مللنللري  ملحمد  الأول 
ال�سحية  وعكته  مللن  تعافيه  بعد 
التي اأملت به اأخرياً، ودفعته لإجراء 

جراحة مبف�سل قدمه يف اأملانيا..

اأكرث دول الحتاد 
الأوروبي ك�سال

ك�سفت بحوث بريطانية حديثة مت 
ن�سرها موؤخرا، اأن بلغاريا هي اأكرث 

دولة يف الحتاد الأوروبي ك�سا.
�سوفيا  اأنللللللبللللللاء  وكلللللاللللللة  نللل�لللسلللرت 
البلغارية، البحوث التي اأفادت باأن 
بلغاريا،  ال�سن يف  كبار  % من   78
اأعلنوا  البحث  يف  �للسللاركللوا  الللذيللن 
يتدربون  اأو  يللخللرجللون  ل  اأنلللهلللم 
�سحة  يف  ج�سدهم  على  للحفاظ 

جيدة.
كما اأفادت البحوث، اأن اأكرث الدول 
هي  البدنية  الناحية  مللن  ن�ساطا 
ال�سويد  يف  ال�سكندنافية،  الللدول 
9 من اأ�سل 10 اأ�سخا�س يرتددون 
على �سالة الألعاب الريا�سية مرة 
واحدة على الأقل يف الأ�سبوع. ويف 
النا�س  للللدى  اللللدمنلللارك وفللنلللللنللدا 

عادات �سحية مماثلة.

زفة لعرو�سني توؤدي اإىل ال�سجن!  
زفاف  ملوكب  لي�س  الأغللرب  الطريقة  تلك هي  تكون  قد 
اأي�ساً، حيث  عرو�سني فقط، ولكن رمبا لدخول ال�سجن 
مروحية  يظهر  ب�سريط  كازاخ�ستان  يف  ال�سرطة  حتقق 
�سيارات  اأقللدام فوق  تزف عرو�سني وهي تطري على بعد 

على طريق �سريع.
ونقلت �سحيفة دايلي ميل الربيطانية عن و�سائل اإعام 
حملية، اأن الفيديو التقطه اأحد مرافقي العرو�سني على 
كازاخ�ستان،  جللنللوب  �سيمكنت،  مدينة  يف  �سريع  طللريللق 
العرو�سني وتطري على  تظهر فيه مروحية وهي حتمل 
بعد اأقدام فوق �سيارات موكب الزفاف على طريق �سريع. 
وعقب بث الفيديو، تعر�س لنتقادات �سديدة، فيما فتحت 
ال�سرطة حتقيقاً، للتاأكد من مدى خطورة املناورات التي 
ارتللفللاع �سديد  املللروحلليللة، عندما طللار على  قللام بها قائد 

النخفا�س وكذلك الطريان ببطء فوق ال�سيارات.
اللل�للسللركللة املوؤجرة  اإعلللللام حمللللليللة علللن  ونللقلللللت و�للسللائللل 
للمروحية، اأن لديها ت�سريًحا لنقل العرائ�س يف مواكب 
الزفاف، وتخ�سى اأن الفيديو يلوث �سمعة ال�سركة، وقالت 
ال�سرطة: اإنها مل تقم بتوقيف اأي �سخ�س حتى الآن، لكن 

التحقيقات م�ستمرة.

يذبح �سديقه وياأكل قلبه
ب�سعة  جرمية  تفا�سيل  املغربية  ال�سباح  �سحيفة  اأوردت 
وقعت يف مدينة اأزمور، ذهب �سحيتها قا�سر مل يتجاوز 
اأقللدم اجلاين على ذبحه و�سقَّ �سدره واأكل  16 عاًما،  الل 
قلللللبلله. واملللتللهللم املللدعللو الللبللوعللاز )32 عللاًمللا( كلللان يعي�س 
مللتلل�للسللرًدا يف اللل�للسللارع بللرفللقللة اللل�للسللحلليللة، وهلللو ملللن ذوي 

ال�سوابق يف الإجرام.
بالقتيل،  ا�ستفرد  حيث  املقابر  اإحللدى  يف  جرميته  ونفذ 
ثم غللادر بهدوء يف اجتللاه مدينة اجلديدة املجاورة، بعد 

التخل�س من اآثار اجلرمية على ال�ساطئ.
اأما اجلثة فتم اكت�سافها من طرف اأحد املارة الذي اأبلغ 
قلب  مللن  بقايا  الللعللثللور على  اللل�للسللرطللة. ومت  الللفللور  على 
وما  اعتقاله،  فللور  غ�سلها  عند  املتهم  معدة  يف  ال�سحية 

تزال دوافع هذه اجلرمية الب�سعة جمهولة.

حركة ا�ستعرا�سية تنهي حياة بطل
قام لعب كمال اأج�سام من بلدة اأومازي، جنوبي مدينة 
اإىل  اأدت  ا�ستعرا�سية  بحركة  اأفريقية،  اجلنوب  ديربان 

وفاته، يف م�سهد مرعب.
مريور  ديلللللي  �سحيفة  ن�سرته  فلليللديللو،  �للسللريللط  واأظللهللر 
الللربيللطللانلليللة، دخللللول لعلللب كللمللال الأجللل�لللسلللام، �سيفي�سو 

لوجنيلو ثابيت، اإىل احللبة من اأجل حتية اجلمهور.
بحركة  يقوم  اأن  اأراد  للجماهري،  بيده  يلوح  كللان  وحللني 
باك  با�سم  املللعللروفللة  اخللفية  القفزة  عللرب  ا�ستعرا�سية 

فليب ، اإل اأنه ف�سل فيها ف�سقط على عنقه.
ودخللللل الللطللاقللم الللطللبللي اإىل احللللللبللة ملللن اأجللللل تقدمي 
الإ�سعافات الأولية، اإل اأن ثابيت لفظ اآخر اأنفا�سه ليفارق 
احلياة متاأثرا بالإ�سابة اخلطرية التي تعر�س لها على 

م�ستوى العنق.
وقالت جملة كمال الأج�سام يف جنوب اأفريقيا اإن املجتمع 

م�سدوم وحزين بعد هذا احلادث املروع. ممثلو بوليوود الهنود من الي�شار ديا مريزا وجاكي باغاناين واأرجون رامبال خالل ح�شورهم اإطالق حملة لإنقاذ الأفيال الربية يف الهند. )ا ف ب(

بقعة زيت تغلق 
�ساطئا  13

اأغلقت هونغ كونغ 13 �ساطئا بعد 
رغوية  كللتللا  الأمللللللواج  جللرفللت  اأن 
كللريللهللة اللللرائلللحلللة ملللن بللقللعللة زيت 
اأحلللدث  اللل�للسللواطللئ، يف  اإىل  نللخلليللل 
مياهها  لها  تتعر�س  بيئية  كارثة 
التي  املللديللنللة،  وقللامللت  الإقليمية. 
باإغاق  ال�سني،  ل�سيطرة  تخ�سع 
هللونللغ كونغ،  �للسللاطللئللني يف جللنللوب 
جمموع  لريتفع  املا�سي  الثاثاء 
 ،13 اإىل  امللللغلللللللقلللة  اللللل�للللسللللواطللللئ 
�سفينتني  بللني  تلل�للسللادم  بعد  وذللللك 
عللنللد ملل�للسللب نللهللر بلللللريل. وذكللللرت 
�سلطات  اأن  كللونللغ  هللونللغ  حللكللومللة 
بت�سادم  تبلغها  مل  ال�سيني  الللرب 
من  يومني  بعد  �سوى  ال�سفينتني 
وقوع احلادث، وقالت و�سائل اإعام 

اإن الت�سادم حدث اخلمي�س.
بع�س  غللل�لللسلللب  اللللتللل�لللسلللرب  واأثلللللللللار 
املللحللللليللني ودعلللللاة حماية  اللل�للسللكللان 
البيئة، وجللاء بعد عام من و�سول 
املياه  جرفتها  القمامة  من  جبال 
وت�سري  كونغ،  هونغ  �سواطيء  اإىل 
عامات وعبوات القمامة اإىل اأنها 

اأتت من الرب ال�سيني الرئي�سي.
ويلللاأتلللي احللللللادث الأخلللللري يف ذروة 
حللليلللث متتلئ  الللل�لللسللليلللف،  ملللو�لللسلللم 
اللل�للسللواطللئ واجللللللزر الللبللعلليللدة عن 
ملللراكلللز املللللدن بللللالللللزوار خللا�للسللة يف 

عطات نهاية الأ�سبوع.
واأ�للسللافللت احلللكللومللة اأنللهللا جمعت 
50 طنا من  اأكللرث من  الآن  حتى 
�سكل  على  غالبيته  النخيل  زيللت 
كتل، بينما جمع العمال يف جزيرة 
من  اأكلليللا�للس   110 ال�سهرية  لمللا 
�ساطئ  يف  النخيل  زيلللت  خملللللفللات 

واحد فقط.

يبتكر تطبيقا ملحاربة هدر الغذاء 
ابللتللكللر مللهللنللد�للس بلللرجمللليلللات نلليللجللريي تللطللبلليللقللا عرب 
عن  اجلللوع  على  الق�ساء  يحاول من خاله  الإنرتنت 

طريق حماربة هدر الغذاء.
وي�سمح تطبيق )ت�سوبريي( للجمعيات اخلريية ب�سراء 
باأ�سعار  انتهاء �ساحيتها  التي اقرتب موعد  الأغذية 

خمف�سة من املتاجر للتربع بها للمعوزين.
لإطعام  نيجريية،  اأرملللللة  وهللي  اأوجلللو،  �سيزوبا  وتكافح 
التي  املبادرة  من  ت�ستفيد  الآن  لكنها  الثاثة  اأطفالها 

اأطلقها تطبيق ت�سوبريي.
على  اأح�سل  اأن  يل  بالن�سبة  جللدا  ال�سعب  من  وقالت 
اأمتكن  ول  اأعلللملللل  ل  لأين  عللائلللللتللي  لإطلللعلللام  اللللغلللذاء 
الأمور  الآن  لكن  النا�س  مب�ساعدة  اإل  اإطعامهم  مللن 

�ستتح�سن بالن�سبة يل .
لتقليل  التطبيق  اإكبونيمو  اأو�للسللكللار  املهند�س  وطلللور 
اإذ  بتجربته اخلا�سة  متاأثرا  نيجرييا  املهدر يف  الغذاء 
الغذاء  نق�س  من  فيها  عللاين  التي  الفقرية  ن�ساأته  اأن 

األهمته الفكرة.

وقللال مللرت علينا فللرتة يف الأ�للسللرة مر�س فيها والدي 
الفرتة  تلك  واأتللذكللر جيدا خللال  العمل  عللن  وتللوقللف 
حتديا...  ي�سكل  كاملة  غذائية  وجبة  توفري  كللان  كللم 
اإنني  اأثلللر ذلللك علي نف�سيا واأكللادميلليللا... وقلللللت دائللمللا 
اأحللد مبا  امل�سكلة حتى ل مير  �ساأحل تلك  امل�ستقبل  يف 

عانيته .
ينتج  الللذي  الغذاء  ثلث  نحو  اإن  املتحدة  الأمم  وتقول 
به  ينتهي  اإذ  الإطللللاق  على  ي�ستهلك  ل  الللعللامل  حللول 
اأو تتخل�س  النقل  اأثناء  اأو  املطاف فا�سدا بعد احل�ساد 

منه املتاجر اأو امل�ستهلكون.
وقال اإكبونيمو اإن ت�سوبريي ي�ساعد على اإي�سال غذاء 
�سالح متاما لاأكل ملن هم يف اأم�س احلاجة اإليه بدل 
واأ�ساف  النفايات.  مكب  يف  املللطللاف  بلله  ينتهي  اأن  مللن 
بتوفري  اأ�للسللرة  األللف  و100   50 بللني  مللا  مل�ساعدة  ن�سعى 
على  والللهللدف  املللقللبللل...  الللعللام  بحلول  رخي�سة  تغذية 
من�سة  اإىل  التطبيق  هلللذا  حتللويللل  هللو  الللبللعلليللد  امللللدى 

بيانات كبرية .

بروك �سيلدز ت�سارك يف 
القانون والنظام 

اأبدت النجمة بروك �سيلدز موافقتها على الن�سمام اإىل اأ�سرة املو�سم 19 من 
م�سل�سل Law & Order: SVU )القانون والنظام(.

ولكن تفا�سيل الدور مل تك�سف حتى الآن.
قدمت  عما  متللامللا  وخمتلفا  مملليللزا  دورا  �ستقدم  اأنللهللا  �سيلدز  بلللروك  واأكللللدت 
ال�سديد  باحلما�س  ت�سعر  اأنها  توؤكد  و   Law & Order: SVU م�سل�سل  يف 

لتقدمي هذا الدور.
يذكر اأن بروك �سيلدز قدمت عددا كبريا من الأعمال التليفزيونية الناجحة .


