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الهالل يوا�صل دعمه مراكز 
الغ�صيل الكلوي ب�صبوة يف اليمن

•• �شبوة-وام:

ال��غ�����س��ي��ل الكلوي  ال��ه��ال الأح���م���ر الإم����ارات����ي م��راك��ز  زودت ه��ي��ئ��ة 
البرتولية  بامل�ستقات  اليمنية  �سبوة  حمافظة  يف  ميفعة  مبديرية 
مر�سى  عاج  يف  الن�ساين  دوره��ا  اأداء  ا�ستمرارية  ل�سمان  الازمة 
الف�سل الكلوي . واأكد حممد �سيف املهريي رئي�س فريق هيئة الهال 
الأحمر الإماراتي ب�سبوة - خال فعالية ت�سليم املراكز ناقلة حتتوي 
على 36 األف لرت من مادة الديزل - ان هذا الدعم ياأتي اإ�ستجابة 
على  الإم���ارات  دول��ة  من  وحر�سا  الكلوي  الغ�سيل  مراكز  ملنا�سدات 
كافة  مواجهة  يف  ال�سقيق  اليمني  لل�سعب  والعون  امل�ساعدة  تقدمي 

ال�سعوبات املاثلة.                                    )التفا�سيل �س2(

بنك االمارات للدواء يوفر 
الدواء املجاين لالجئي الروهينغا

•• اأبوظبي -وام:

ي�ساهم بنك المارات للدواء يف توفري العاج الدوائي املجاين لاآلف 
من الجئني الروهينغا يف املخيمات من خال زيادة املخزون الدوائي 
يف العيادة املتحركة وامل�ست�سفى الماراتي امليداين التطوعي املتحرك 
عام  مبنا�سبة  متطوعني  وبنجادي�سيني  اإم��ارات��ي��ني  اأط��ب��اء  با�سراف 
اخلري. وتاأتي امل�ساهمة تزامنا مع حملة العطاء املليونية حتت �سعار 
دار  العطاء وجمعية  العطاء �سعادة وذلك مببادرة م�سرتكة من زايد 
الرب وموؤ�س�سة بيت ال�سارقة اخلريي وجمموعة امل�ست�سفيات ال�سعودية 
لاأمومة  البنجادي�سية  الأم���ل  موؤ�س�سة  م��ع  وب��ال�����س��ارك��ة  المل��ان��ي��ة 

والطفولة يف منوذج مميز لل�سراكة الن�سانية.  )التفا�سيل �س3(
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ابو الغيط خال اجتماعه مع الرئي�س اللبناين يف بريوت  )رويرتز(

اوروبا تتفكك

بحث مع نائب رئي�س الوزراء الرو�ضي عددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد يبحث مع الرئي�س ال�صومايل العالقات االأخوية والتن�صيق يف حماربة االإرهاب
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
فخامة  ام�س-  ال�ساطئ  ق�سر  يف   - امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ال��رئ��ي�����س حم��م��د ع��ب��داهلل حم��م��د ف��رم��اج��و رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ال�سومال 

الفيدرالية الذي يزور الباد حاليا.
ورحب �سموه بالرئي�س ال�سومايل والوفد املرافق له وبحث معه العاقات 
للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  يخدم  مبا  وتنميتها  تعزيزها  و�سبل  الأخوية 
ذات  الق�سايا  جممل  ا�ستعرا�س  اللقاء  خال  ومت  ال�سقيقني.  وال�سعبني 
الهتمام امل�سرتك وخا�سة ق�سايا التنمية والربامج الإن�سانية واخلريية 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  تنفذها  ال��ت��ي  الإع��م��ار  اإع���ادة  وم�ساريع 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  بتوجيهات 

الدولة حفظه اهلل لدعم وم�ساعدة ال�سعب ال�سومايل ال�سقيق.
كما جرى خال اللقاء بحث التعاون والتن�سيق يف حماربة الإرهاب والعنف 
وال�ستقرار  الأم��ن  على  للحفاظ  امل�سرتك  والعمل  امل�سلحة  والتنظيمات 

على الأرا�سي ال�سومالية.
اآل نهيان  ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد  من جهة اخرى 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة - يف ق�سر البحر  ويل عهد 
ام�س - معايل دميرتي روغوزين نائب رئي�س الوزراء الرو�سي الذي يزور 
الباد حاليا. ورحب �سموه بنائب رئي�س الوزراء الرو�سي والوفد املرافق 
ورو�سيا  الإم���ارات  دول��ة  بني  والتعاون  ال�سداقة  عاقات  معه  وبحث  له 
الحتادية و�سبل تعزيزها وتطويرها مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة خا�سة 

يف اجلوانب ال�سيا�سية والقت�سادية وال�ستثمارية.
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الق�سايا  م��ن  ع���دد  ا���س��ت��ع��را���س  ال��ل��ق��اء  خ���ال  ومت 

حممد بن زايد خال ا�ستقباله الرئي�س ال�سومايل   )وام(والتطورات وامل�ستجدات يف املنطقة.                    )التفا�سيل �س2(

النظام يجدد الق�ضف على الغوطة وغارات على حماة

تبادل اإطالق نار بني قوات تركية ووحدات احلماية
اإ�ضاعة وفاة ال�ضب�ضي:

امل����وق����وف����ان ي���ع���رف���ان 
�صيا�صي! حل��زب  بانتمائهما 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

الرئا�سة  ب���ا����س���م  ال���ن���اط���ق���ة  اك������دت 
اأم�س  ق���را����س  ���س��ع��ي��دة  ال��ت��ون�����س��ي��ة 
اإيقاف  مت  الآن  وحل���د  اأن���ه  الإث��ن��ني 
اإ�ساعة  ن�سر  يف  متورطني  �سخ�سني 
وفاة الرئي�س الباجي قائد ال�سب�سي 
والثالثة امراأة يف حالة �سراح، م�سرية 
بانتمائهما  اأق���را  امل��وق��وف��ني  ان  اإىل 
انه  وي��ق��ولن  معينة  �سيا�سية  جلهة 
�سعيدة قرا�س  حزب. هذا وحتفظت 
ع��ل��ى ذك���ر ا���س��م احل����زب امل���ت���ورط يف 
باحرتام  ذلك  معللة  الإ�ساعة،  ن�سر 
امل�سار القانوين وال�سلطة الق�سائية 
التحقيقات  نتائج  عن  �ستعلن  التي 

بعد ا�ستكمالها، وفق تعبريها.
)التفا�سيل �س15(

العامل على حافة انقالب جيو�ضيا�ضي كبري:

اندالع حرب عاملية جديدة.. تهديد حقيقي!

احلكومة اليمنية: ا�ضتكمال حترير تعز اأولوية

اأ�صر 28 حوثيًا بينهم قيادات رفيعة 

•• الفجر - خرية ال�شيباين

التاريخ  ك��ت��اب��ه  ���س��دور  مبنا�سبة 
والذي  مرتني،  نف�سه  يعيد  دائما 
�سارك يف تاأليفه دميرتي كازايل، 
حوارا  غرا�سيا  اأوليفييه  اأج���رى 
فيه  يحلل  فوك�س  فيغارو  ل��و  م��ع 
الأزمة ال�سيا�سية الراهنة يف �سوء 

التاريخ.
واأول��ي��ف��ي��ي��ه غ��را���س��ي��ا، ه���و باحث 
تخرج من معهد العلوم ال�سيا�سية، 
وبداأ حياته املهنية يف قلب ال�سلطة 
ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة والإداري��������ة، ق��ب��ل اأن 
يتجه نحو عامل البتكار واملبادرة. 
البحث  يف  ق�ساها  التي  ال�سنوات 
يف ال��ت��اري��خ امل��ع��ا���س��ر والأح�����داث 
الكتاب  ه���ذا  اإىل  اأدت  ال�سيا�سية 

ال�سادر عن دار الن�سر لرو�س.
* ي�����س��ت��ل��ه��م ك��ت��اب��ك ع���ب���ارة ك���ارل 
يعيد  “التاريخ  ال�سهرية،  مارك�س 
�سكل  على  الأوىل  م��رت��ني،  نف�سه 

ماأ�ساة، ومرة على �سكل مهزلة”. 
كيف يكرر التاريخ نف�سه اليوم؟

وقد  م�ستمر،  تكرار  يف  التاريخ   -
تكرر دائما، من الع�سور القدمية 
املوؤرخ  ويخربنا  ه��ذا.  يومنا  حتى 
“التاريخ  اأن  ثيو�سيديد،  الأثيني 
هو تكرار دائم”، والتحق به هيغل 

اإياه  تعّلمنا  م��ا   “ اأن  كتب  ال���ذي 
ال�سعوب  اأن  والتاريخ، هو  اخلربة 
اأب�����دا اأي  واحل���ك���وم���ات مل ت��ت��ع��ل��م 
���س��يء م��ن ال��ت��اري��خ، ك��م��ا اأن��ه��ا مل 
ت�����س��ل��ك ال��ب��ت��ة وف��ق��ا لأي����ة مبادئ 

م�ستقة منها«.
)التفا�سيل �س13(

•• عوا�شم-وكاالت:

ا�ستكمال  اإن  الث��ن��ني،  ام�����س  اليمنية،  احل��ك��وم��ة  ق��ال��ت 
ت��ع��ز )ج���ن���وب غ����رب( م���ن ميلي�سيا  حت��ري��ر حم��اف��ظ��ة 
احل��وث��ي وامل��خ��ل��وع ���س��ال��ح الن��ق��اب��ي��ة، ورف���ع احل�سار 

املفرو�س عليها ب�سكل كامل،يحتل اأولوية ق�سوى.
ا�ستثنائي  اج��ت��م��اع  يف  اليمني  ال�����وزراء  جمل�س  ووق���ف 
اجلارية  اجل��ه��ود  اأم���ام  ع��دن،  امل��وؤق��ت��ة  بالعا�سمة  عقده 
وتطبيع  تعز  حترير  ل�ستكمال  متعددة  م�ستويات  على 
الأو���س��اع، واإع��ادة الإع��م��ار. واأك��د دعمه الكامل للجي�س 
النت�سار  حتقيق  اأج��ل  من  ال�سعبية  واملقاومة  الوطني 
ما  وف��ق  ت��ع��ز،  بقية مناطق حمافظة  ال��ك��ام��ل وحت��ري��ر 
ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الر�سمية. واأقر تخ�سي�س 

الإعمار يف تعز. اإعادة  لبدء  ريال  مليار   2
واأ�سادت احلكومة اليمنية بدعم التحالف العربي بقيادة 
بالعا�سمة  الأو����س���اع  تطبيع  يف  جل��ه��وده��ا  ال�����س��ع��ودي��ة، 

املوؤقتة واملحافظات واملناطق املحررة، وا�ستمرار الإ�سناد 
من اأجل ا�ستكمال اإنهاء النقاب.

تعز،  مدينة  حتا�سر،  احلوثي  ميلي�سيات  اأن  اإىل  ي�سار 
التي تخ�سع معظم اأحيائها ل�سيطرة احلكومة ال�سرعية، 
ويف 18 اأغ�سط�س/اآب من العام املا�سي، متكنت القوات 
احلكومية بدعم من التحالف العربي بقيادة ال�سعودية، 
من ك�سر احل�سار جزئياً من اجلهة اجلنوبية الغربية، 

بال�سيطرة على طريق ال�سباب.
العميد  اليمني  اجلي�س  با�سم  املتحدث  ك�سف  ذلك،  اىل 
عبده جملي، عن اأ�سر 28 م�سلحاً حوثياً بينهم قيادات 
قيادات  م��ن  جمموعة  هناك  اإن  وق��ال  رفيعة،  ميدانية 
عليهم  القب�س  عقب  للتحقيقات  يخ�سعون  امليلي�سيات 

يف معارك مديرية نهم خال الأيام القليلة املا�سية. 
ا�ستفاد  مهمة  معلومات  قدموا  اأنهم  املتحدث  واأ���س��اف 
م��ن��ه��ا اجل��ي�����س ال��ي��م��ن��ي وط����ريان ال��ت��ح��ال��ف يف ت�سريع 

عملياته الع�سكرية والتقدم على خمتلف اجلبهات.
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•• عوا�شم-وكاالت:

اأف����اد امل��ر���س��د ال�����س��وري حل��ق��وق الإن�����س��ان اأم�س 
النظام  ق��وات  بني  عنيفة  ا�ستباكات  اأن  الإثنني، 
وامل�سلحني املوالني لها من جهة، ومقاتلي حركة 
اأحرار ال�سام من جهة اأخرى، جتددت يف حمور 
مدينة  ق��رب  ال�سرقية،  بالغوطة  املركبات  اإدارة 
عن  واأن��ب��اء  دم�����س��ق،  ري��ف  حمافظة  يف  حر�ستا، 

خ�سائر ب�سرية يف �سفوف الطرفني.
واأ����س���اف امل��ر���س��د اأن ال���س��ت��ب��اك��ات ت��راف��ق��ت مع 
النظام  قوات  قبل  القذائف من  بع�سرات  ق�سف 
ع��ل��ى م��ن��اط��ق يف م��دي��ن��ة ح��ر���س��ت��ا وب��ل��دة مديرا 
يف ال��غ��وط��ة ال�����س��رق��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإىل م��ن��اط��ق يف 
اأطراف بلدة بيت نامي مبنطقة املرج يف الغوطة 

ال�سرقية.
اأم���ا يف ح��م��اة، ن��ف��ذت ال��ط��ائ��رات احل��رب��ي��ة عدة 

ال�سمايل  بالريف  ق��رى  يف  مناطق  على  غ���ارات 
ال�سرقي للمحافظة، ترافقت مع ق�سف متبادل 
امل�سلحة  والف�سائل  النظام من جهة،  بني قوات 
وهيئة حترير ال�سام من جهة اأخرى يف املنطقة. 
ل  اأن��ه  الإن�سان  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  ون�سر 
التابعة  احلربية  الطائرات  اأن  اإىل  واأ���س��ار  تكاد 
بلدات  على  اأم�����س  منذ  ق�سفها  توا�سل  للنظام 
 23 ب��وق��وع  ت�سبب  م��ا  ال�سرقية،  دم�سق  غوطة 

بني قتيل وجريح على الأقل.
وقال املر�سد اإن عدة قذائف �سقطت على مناطق 
يف حي حلب اجلديدة جنوباً، ومل ترد اأنباء عن 

خ�سائر ب�سرية. 
للنظام  التابعة  احلربية  الطائرات  ق�سفت  كما 
�سباح اأم�س، مناطق يف قرية رملة بجبل احل�س 
اأن���ب���اء عن  يف ري����ف ح��ل��ب اجل���ن���وب���ي، ومل ت����رد 

اإ�سابات.

اأت��راك منت�سرون �سمال  اىل ذلك، رد ع�سكريون 
غ���رب���ي ����س���وري���ا، ام�������س الث����ن����ني، ع��ل��ى قذائف 
مقاتلني  ل�سيطرة  تخ�سع  م��ن��اط��ق  م��ن  ه���اون 
الأنا�سول  اأنباء  وكالة  اأوردت  ما  بح�سب  اأك��راد، 

احلكومية.
واأ�سارت الوكالة اإىل اإطاق 5 قذائف على مركز 
مراقبة تركي يف حمافظة_اإدلب التي ت�سملها 

مناطق خف�س التوتر، لكن دون وقوع �سحايا.
وتابعت اأن املواقع الرتكية مل ت�سب باأي قذائف، 
ون�سبت الق�سف اإىل حزب الحتاد الدميقراطي، 
اأكرب الأحزاب الكردية يف �سوريا واأكرثها نفوذاً 
والذي تدعم وا�سنطن جناحه الع�سكري وحدات 

حماية ال�سعب.
النار  الرتكية  القوات  اأطلقت  الق�سف،  على  رداً 
ع��ل��ى م��واق��ع ك��ردي��ة يف ع��ف��ري��ن ���س��م��ال �سوريا، 

بح�سب ما اأعلنت وكالة الأنباء الأنا�سول.

اأبو الغيط: نريد جتنيب لبنان تداعيات ال�ضراعات الإقليمية

عون يتحّدى اجلامعة العربية ويدافع عن �صالح حزب اهلل
•• عوا�شم-وكاالت:

ل��ب��ن��ان مي�سال ع���ون ع��ن رف�����س��ه مل�سمون  رئ��ي�����س  اأع����رب 
اهلل  ح��زب  ميلي�سيا  �سنف  ال��ذي  العربية  اجلامعة  بيان 

اإرهابية.
الذي  العربية،  للجامعة  العام  الأم��ني  اأبلغ  لبنان  رئي�س 
يزور بريوت، اأنه يرف�س التلميحات باأن احلكومة �سريكة 
اهلل.  حزب  ميلي�سيا  ترتكبها  التي  الإرهابية  الأعمال  يف 
ب�ساأن  الإرهابية  امليلي�سيا  موقف  تبني  على  اأي�ساً  واأق��دم 
�ساحها غري ال�سرعي، مربراً بقاء هذا ال�ساح باخلطر 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي. وت���اأت���ي ه���ذه ال��ت�����س��ري��ح��ات غ����داة اجتماع 
الأحد،  القاهرة،  يف  العرب  اخلارجية  وزراء  عقده  طارئ 
املتمردين احلوثيني  اإطاق  على خلفية  �سعودي،  بطلب 
بالي�ستياً  ���س��اروخ��اً  اأ���س��ب��وع��ني  م��ن  اأك���رث  قبل  اليمن  يف 
ال�سعودية. وحملت اجلامعة العربية يف  باجتاه الأرا�سي 
اللبنانية  ال�سريك يف احلكومة  ختام الجتماع حزب اهلل 
العربية  ال���دول  يف  الإره��اب��ي��ة  اجلماعات  دع��م  م�سوؤولية 

بالأ�سلحة املتطورة وال�سواريخ البالي�ستية.

وط��ال��ب��ت احل���زب امل��دع��وم م��ن اإي����ران بالتوقف ع��ن ن�سر 
التطرف والطائفية والتدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول 
والإرهابيني يف حميطه  دعم لاإرهاب  اأي  تقدمي  وع��دم 

الإقليمي.
من جانبه اأكد الأمني العام جلامعة الدول العربية اأحمد 
اأبو الغيط، من بريوت اأم�س، وجود رغبة ب�تجنيب لبنان 
الأطراف  رف�س  م��وؤك��داً  الإقليمية،  اخل��اف��ات  تداعيات 
كافة اإحلاق اأي �سرر به غداة و�سف الوزراء العرب حزب 
اهلل ب�الإرهابي واتهامه بدعم “اجلماعات الإرهابية” يف 
ع��ون يف  الرئي�س  زي��ارت��ه  بعد  الغيط  اأب��و  وق��ال  املنطقة. 
الق�سر الرئا�سي: ل اأحد يبغي اأو ميكن اأن يقبل اأو يرغب 
خا�سة  طبيعة  للبنان  م�سيفاً:  بلبنان،  ال�سرر  ب��اإحل��اق 
يعرتف  اجلميع  وبالتايل  وخ�سو�سية  خا�سة  وتركيبة 
يوماً  ت�ستمر  زي��ارة  يف  ب��ريوت  اإىل  و�سوله  وف��ور  بذلك. 
الوطنية  للوكالة  ت�سريحات  الغيط يف  اأب��و  �سدد  واح��داً، 
لاإعام يف لبنان، على اأن الدول العربية تتفهم وتراعي 

لبنان وتريد جتنيبه اأو )عدم( اإقحامه يف اأي خاف.
)التفا�سيل �س11(

االحتادية العراقية  تق�صي بعدم 
كرد�صتان  ا�صتفتاء  د�صتورية 

•• بغداد-اأ ف ب:

اأ�سدرت املحكمة الحتادية العليا يف 
العراق اأم�س حكما ب�عدم د�ستورية 
اإقليم  اأج�������راه  ال�����ذي  ال���س��ت��ف��ت��اء 
ا�ستقاله  على  ال��ع��راق  كرد�ستان 
اأيلول  من  والع�سرين  اخلام�س  يف 
�سبتمرب املا�سي واأثار غ�سب بغداد 

والدول الإقليمية.
وهي  الحت��ادي��ة،  املحكمة  واأعلنت 
العراق،  يف  ق�سائية  �سلطة  اأع��ل��ى 
ال�ستفتاء  د�ستورية  ع��دم  بيان  يف 
كافة  وال���ن���ت���ائ���ج  الآث��������ار  واإل�����غ�����اء 
وت�����س��ع حكومة  ع��ل��ي��ه.  امل���رتت���ب���ة 
�سرطا  ال�ستفتاء  هذا  اإلغاء  بغداد 
اأ�سا�سيا للدخول يف اأي حوار، فيما 
الفوز  عن  الرتاجع  اأربيل  ترف�س 

الكا�سح ملع�سكر ال� نعم.
واع���ت���ربت امل��ح��ك��م��ة يف ق���راره���ا اأن 
الأمر الإقليمي املنوه عنه اآنفاً وفقا 
ال�ستفتاء  واإج���راء  املحكمة  لقرار 
بناء عليه يتعار�س ويخالف اأحكام 

املادة )1( من الد�ستور.

تبداأ  الفل�صطينية  الف�صائل 
اليوم ال��ق��اه��رة  يف  ح����وارًا 

•• غزة -اأ ف ب:

غادرت وفود الف�سائل الفل�سطينية 
اأم�س غزة عرب معرب رفح احلدودي 
متوجهة اىل القاهرة للم�ساركة يف 
التي تبداأ  جل�سات احلوار الوطني 
الثاثاء يف القاهرة برعاية م�سر 
وت�سكيل  امل�ساحلة  اتفاق  ملناق�سة 

حكومة الوحدة.
لوكالة  امل��ع��رب  يف  م�����س��وؤول  وق����ال 
كافة  وف�������ود  ان  ب����ر�����س  ف����ران���������س 
وحما�س  فتح  خ�سو�سا  الف�سائل 
واجلبهتني  ال���س��ام��ي  واجل���ه���اد 
ال�������س���ع���ب���ي���ة وال����دمي����وق����راط����ي����ة 
غزة  غ���ادرت   فل�سطني(  )لتحرير 
ب��اجت��اه ال��ق��اه��رة، مو�سحا ان��ه مت 

نقل الوفود يف حافلة واحدة.
وق����ال خ��ل��ي��ل احل��ي��ة ع�����س��و املكتب 
مغادرة  قبيل  حل��م��ا���س  ال�سيا�سي 
الف�سائل  اج����ت����م����اع  ان  ال�����وف�����د 
امللفات  م���ن  جم��م��وع��ة  ���س��ي��ن��اق�����س 
منظمة  م���ق���دم���ت���ه���ا  يف  امل����ه����م����ة 
العامة  والن���ت���خ���اب���ات  ال��ت��ح��ري��ر 
والم�����ن وت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة وحدة 
وطنية واحلريات العامة. وا�ساف 
ان املطلوب هو و�سع جدول زمني 
لنتخابات املجل�س الوطني ملنظمة 
اإجن�����از قانون  و���س��رع��ة  ال��ت��ح��ري��ر 
مرجعية  ان  مو�سحا  النتخابات، 
اتفاقتي  ���س��ت��ك��ون  احل�����وارات  ه���ذه 
2005 ووثيقة القاهرة 2011.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال م�������س���وؤول ملف 
امل�������س���احل���ة يف ح���رك���ة ف���ت���ح ع����زام 
ال��ه��دف م��ن الجتماع  الح��م��د ان 
�سريكة  ال��ف�����س��ائ��ل  ت���ك���ون  اأن  ه���و 
فعليا ولي�ست مراقبة لطي �سفحة 

النق�سام ب�سكل نهائي.
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اأخبـار الإمـارات
�صرطة اأبوظبي حتدد �صوابط تزيني املركبات خالل احتفاالت اليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام:

املرور  م��دي��ري��ة  - ممثلة يف  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ح���ددت 
والدوريات - �سوابط و�سروط تزيني املركبات يف الإمارة خال الحتفال 
التعبري  من  املجتمع  �سرائح  خمتلف  ميكن  مبا   46 ال�  الوطني  باليوم 
اأي  دون  ح�سارية  ب�سورة  العزيزة  الوطنية  املنا�سبة  بهذه  فرحتهم  عن 

خمالفات مع توفري اأق�سى درجات ال�سامة املرورية.
كما حددت مدة لل�سماح بتزيني املركبات ابتداء من 22 نوفمرب اجلاري 

وحتى 6 دي�سمرب.
والدوريات  امل��رور  مديرية  مدير  اخلييلي  حممد  خليفة  العميد  واأك��د 
يتوافق  ال��ذى  بال�سكل  الح��ت��ف��الت  ب��اإخ��راج  الهتمام  اأبوظبي  ب�سرطة 
املركبات مبا  مع روح الحت��اد من خال و�سع �سوابط و�سروط تزيني 

يكفل حتقيق الأهداف املن�سودة والحتفال ب�سورة ح�سارية دون الإ�سرار 
مبمتلكات الدولة اأو الت�سبب يف فو�سى واإزعاج.. م�سددا على عدم التهاون 
مع ال�سائقني غري امللتزمني اأو الذين يقومون ب�سلوكيات غري ح�سارية.

مو�سحا اأنه �سيتم التعامل بحزم مع كل من يخالف تلك ال�سوابط.
واأ�سار اخلييلي اإىل اأن �سرطة اأبوظبي اأعدت خطة مرورية �ساملة لتوفري 
تكثيف  تت�سمن   46 ال���  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��الت  خ��ال  ال�سامة 
الدوريات املرورية مبختلف الطرق يف كل من اأبوظبي والعني واملنطقة 
الغربية والرقابة على الأنفاق والطرق كافة من خال الرادارات لر�سد 
اأي جتاوز لقانون ال�سري وامل��رور و�سوابط الحتفال وتطبيق خمالفات 

م�سددة على املتجاوزين.
الوجه  اإظ��ه��ار  على   - ال�سباب  خا�سة   - املجتمع  �سرائح  خمتلف  وح��ث 
احل�����س��اري امل�����س��رق يف اح��ت��ف��الت ال���دول���ة ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي م��ن خال 

باليوم  �سعار الحتفالت  التي تتوافق مع مدلول  الإيجابية  ال�سلوكيات 
الوطني لنحتفل ونبتهج بروح الحتاد من دون خمالفات .. م�سددا على 
�سرورة التعاون مع عنا�سر املرور املتواجدين يف كل الأماكن التي تقام 

فيها الحتفالت.
وت�سمل �سوابط الحتفال عدم اخلروج من النوافذ وفتحة ال�سقف وعدم 
حتميل ركاب يف غري الأماكن املخ�س�سة للجلو�س ومنع تفحيط الويات 
اأو  ال�سوت  دب��ة   - الفلرت  ب�الهيدرز-  املركبات  بتزويد  ال�سماح  ع��دم  مع 
اإ�سدار اأ�سوات من املركبات يف الطريق وحمركها دائر ومنع اإدخال زوائد 

على املركبة توؤثر على الروؤية اأو ال�سامة تركيب �سارية العلم.
الركاب  اأو  ال�سائق  قبل  من  الر�س  ا�ستخدام  منع  ال�سوابط  ت�سمل  كما 
وع���دم حتميل امل��رك��ب��ة ب��ع��دد رك���اب زي���ادة ع��ن امل��ق��رر وم��ن��ع اخل���روج من 
و�سع  اأو  الأم��ام��ي  املركبة  زج��اج  تلوين  ومنع  ال�سقف  وفتحة  ال��ن��واف��ذ 

�سم�سية اأمامية ومنع النزول من املركبة للطريق العام ال�سائق - الركاب 
اأو ترك املركبة يف الطريق وحمركها دائر ومنع اإقامة م�سريات ع�سوائية 
اأرقام  و�سوح  ع��دم  اأو  تغطية  وع��دم  الطريق  على  املخلفات  اإل��ق��اء  ومنع 
جزئيا  اأو  كليا  املركبة  ل��ون  تغيري  وع��دم  اخللفية  اأو  الأمامية  اللوحات 
ومنع عبور للطريق من غري الأماكن املخ�س�سة والتزام امل�ساة بالإ�سارات 

ال�سوئية.
املرور  عنا�سر  م��ع  ال��ت��ع��اون  ب�����س��رورة  اجل��ه��ات  بجميع  اخلييلي  واأه���اب 
اجلميع..  ���س��ام��ة  ع��ل��ى  للحفاظ  ال��وط��ن��ي��ة  املنا�سبة  ب��ه��ذه  ل��اح��ت��ف��ال 
ونا�سدهم ب�سرورة اللتزام بقوانني ال�سري واملرور والإر�سادات اخلا�سة 
ي��ت��م ن�سرها ع��رب و���س��ائ��ل الإع����ام وم��واق��ع التوا�سل  ال��ت��ي  وال��ن�����س��ائ��ح 
ك��ل م��ن يخالف  ال��ق��ان��ون على  اأن���ه �سيتم تطبيق  الج��ت��م��اع��ي.. م��وؤك��دا 

ال�سوابط القانونية و�سروط التزيني وقانون ال�سري واملرور.

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
للقوات امل�سلحة - يف ق�سر ال�ساطئ ام�س- فخامة 
رئي�س  فرماجو  حممد  عبداهلل  حممد  الرئي�س 
جمهورية ال�سومال الفيدرالية الذي يزور الباد 

حاليا.
ورحب �سموه بالرئي�س ال�سومايل والوفد املرافق 
له وبحث معه العاقات الأخوية و�سبل تعزيزها 

للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  يخدم  مبا  وتنميتها 
وال�سعبني ال�سقيقني.

الق�سايا  ا���س��ت��ع��را���س جم��م��ل  ال��ل��ق��اء  خ���ال  ومت 
التنمية  ق�سايا  وخا�سة  امل�سرتك  الهتمام  ذات 
اإعادة  وم�ساريع  واخل��ريي��ة  الإن�سانية  وال��ربام��ج 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  تنفذها  ال��ت��ي  الإع���م���ار 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  بتوجيهات  امل��ت��ح��دة 
“حفظه  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  خليفة بن 
ال�سومايل  ال�����س��ع��ب  وم�������س���اع���دة  ل���دع���م  اهلل” 

ال�سقيق.

والتن�سيق  التعاون  بحث  اللقاء  خال  جرى  كما 
يف حماربة الإرهاب والعنف والتنظيمات امل�سلحة 
والعمل امل�سرتك للحفاظ على الأمن وال�ستقرار 

على الأرا�سي ال�سومالية.
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ال�سمو ويل  ���س��اح��ب  وك���ان 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اطلع من الرئي�س 
ال�����س��وم��ايل ع��ل��ى اآخ���ر ال��ت��ط��ورات والأح�����داث يف 
الربامج  تنفيذ  احل��ك��وم��ة يف  وج��ه��ود  ال�����س��وم��ال 
التنموية وجهودها يف مكافحة الإرهاب والتطرف 

والعنف وجمموعاته وتنظيماته الإرهابية.

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأك���د 
نهيان - خال حديثه مع الرئي�س ال�سومايل - 
نهجها  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  موا�سلة 
و�سعبها  ال�سومال  جمهورية  ودع��م  م�ساعدة  يف 
يف ب���ن���اء م��وؤ���س�����س��ات��ه ال��وط��ن��ي��ة واحل����ف����اظ على 
و�سعبها  لل�سومال  متمنيا  وا���س��ت��ق��راره..  اأم��ن��ه 
التعاون  واأن ت�سوده روح  ال�سقيق كل خري وتقدم 
والتعمري  البناء  موا�سلة  اأج��ل  م��ن  والت�سامن 

وحتقيق الطموحات والأمن وال�ستقرار.
من جانبه .. اأعرب الرئي�س ال�سومايل عن �سكره 

املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ملوقف  وتقديره 
اأ�سهم  وال��ذي  و�سعبها  ال�سومال  لدعم  املتوا�سل 
يف  طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة  ع���ودة  يف  وا���س��ح  ب�سكل 
ال�سومالية �سواء من ناحية  املناطق  العديد من 

ال�ستقرار اأو التنمية.
التطورات  م��ن  ع��دد  ت��ن��اول  اللقاء  كما مت خ��ال 
الإقليمي  امل�ستويني  على  ال��راه��ن��ة  وامل�ستجدات 
الهتمام  ذات  الق�سايا  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال�����دويل.. 

امل�سرتك.
ح�سر اللقاء .. معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي 

وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل ومعايل علي 
العام للمجل�س  الأمني  نائب  ال�سام�سي  بن حماد 
مبارك  و���س��ع��ادة حممد  الوطني  ل��اأم��ن  الأع��ل��ى 
و�سعادة  اأبوظبي  دي��وان ويل عهد  املزروعي وكيل 
حممد اأحمد عثمان احلمادي �سفري الدولة لدى 
ال�سومايل  اجل��ان��ب  م��ن  ح�سره  كما  ال�سومال 
الدولة  وزي��ر  خ��ريي  اأحمد  عبدالقادر  معايل   ..
ل��ل�����س��ون اخل��ارج��ي��ة و���س��ع��ادة ع��ب��دال��ق��ادر �سيخي 
ال�سومال  ج��م��ه��وري��ة  ���س��ف��ري  احل���امت���ي  حم��م��د 

الفيدرالية لدى الدولة.  

حممد بن زايد يبحث مع الرئي�س ال�صومايل العالقات االأخوية والتن�صيق يف حماربة االإرهاب

•• �شبوة-وام:

الكلوي  الغ�سيل  م��راك��ز  الإم���ارات���ي  الأح���م���ر  ال��ه��ال  هيئة  زودت 
البرتولية  بامل�ستقات  اليمنية  �سبوة  حمافظة  يف  ميفعة  مبديرية 
الن�ساين يف عاج مر�سى  دوره��ا  اأداء  ا�ستمرارية  ل�سمان  الازمة 
الف�سل الكلوي . واأكد حممد �سيف املهريي رئي�س فريق هيئة الهال 
الأحمر الإماراتي ب�سبوة - خال فعالية ت�سليم املراكز ناقلة حتتوي 
على 36 األف لرت من مادة الديزل - ان هذا الدعم ياأتي ا�ستجابة 
على  الإم���ارات  دول��ة  من  وحر�سا  الكلوي  الغ�سيل  مراكز  ملنا�سدات 
كافة  مواجهة  يف  ال�سقيق  اليمني  لل�سعب  والعون  امل�ساعدة  تقدمي 
الكلوي ي�سكل خطرا  الف�سل  ان مر�س  املاثلة. ونبه اىل  ال�سعوبات 
اأهم  عاجهم  مل��راك��ز  تتوفر  م��امل  ب��ه  امل�سابني  ح��ي��اة  على  ج�سيما 

..م�سريا  لهم  الازم  العاج  تقدمي  ل�ستمرار  ال�سرورية  الو�سائل 
مراكز  دع��م  عملية  �سمن  ت��اأت��ي  ال��وق��ود  م��ن  ال�سحنة  ه��ذه  اأن  اإىل 
الغ�سيل الكلوي التي مرت بعدد من املراحل بداأت بتقدمي �سحنات 
عاجل  ب�سكل  اأر�سلت  والتي  النوعية  الطبية  واملحاليل  الأدوي��ة  من 
ملراكز الغ�سيل ب�سبوة خال الفرتة املا�سية اإىل جانب دعم املر�سى 
اأن  املهريي  واأك��د   . الغذائية  ال�سال  من  بعدد  املراكز  يف  املرقدين 
اهتماما كبريا  ت��ويل  الأح��م��ر  الهال  بهيئة  الإم���ارات ممثلة  دول��ة 
وحر�سا �سديدا على دعم القطاع ال�سحي ب�سبوة وعلى راأ�سه مراكز 
الغ�سيل الكلوي التي توؤدي دورا اإن�سانيا مهما لعاج مر�سى الف�سل 
الباد  ت�سهدها  التي  الع�سبية  الظروف  ظل  يف  وذل��ك  تاأخري  دون 
ال�سعب  على  الإنقابية  احلوثي  ملي�سيا  ت�سنها  التي  احلرب  جراء 
م�سلم  ام��ذي��ب  نا�سر  ال��دك��ت��ور  اأ���س��اد  جانبه  م��ن   . ال�سقيق  اليمني 

املدير التنفيذي ملراكز الغ�سيل الكلوي ب�سبوة بدعم وم�ساعدة دولة 
الإمارات املتميز وال�سخي يف عموم الباد ..لفتا اىل ان هذا الدعم 
دوم��ا يف  ال�سباقة  ولزال���ت  كانت  التي  الإم���ارات  على  بجديد  لي�س 
دعم وم�ساندة اليمن و�سعبه يف خمتلف املراحل والظروف. واأو�سح 
وبيحان  وميفعة  عتق  مبديريات  الكلوي  للغ�سيل  مراكز  ثاثة  ان 
ا�ستفادت من �سحنة الوقود الماراتية لإماراتية التي جاءت يف وقتها 
ل�سمان ا�ستمرارية ن�ساط املراكز يف ظل العجز الذي تعانيه �سبوة يف 
الطاقة الكهربائية. ولفت الدكتور م�سلم اىل خمتلف اأوجه الدعم 
الذي قدمته الإمارات خال الفرتة املا�سية ل�سبوة وللقطاع ال�سحي 
خا�سة ملراكز الغ�سيل الكلوي والتي ج�سدت امل�ساهمة الأبرز يف ظل 
انعدام النفقات الت�سغيلية للمراكز خ�سو�سا وللقطاع ال�سحي على 

وجه العموم.

»الهالل« يوا�صل دعمه ملراكز الغ�صيل الكلوي ب�صبوة يف اليمن

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
 - ام�����س  البحر  ق�سر  يف   - امل�سلحة 
م���ع���ايل دمي�����رتي روغ����وزي����ن نائب 
يزور  ال��ذي  الرو�سي  ال���وزراء  رئي�س 

الباد حاليا.
الوزراء  رئي�س  بنائب  �سموه  ورح��ب 
ل��ه وبحث  امل��راف��ق  وال��وف��د  الرو�سي 
معه عاقات ال�سداقة والتعاون بني 
الإم�����ارات ورو���س��ي��ا الحتادية  دول���ة 
و���س��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا وت���ط���وي���ره���ا مبا 
يف  خا�سة  امل�سرتكة  امل�سالح  يخدم 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  اجل��وان��ب 

وال�ستثمارية.
عدد  ا�ستعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ��ال  ومت 

والدولية  الإقليمية  الق�سايا  م��ن 
والتطورات وامل�ستجدات يف املنطقة.

ك��م��ا ت���ن���اول ال��ل��ق��اء ت���ب���ادل وجهات 
الهتمام  ذات  الق�سايا  حول  النظر 

�سموه  جم��ل�����س  ح�����س��ر  امل�������س���رتك. 
بق�سر البحر .. �سمو ال�سيخ طحنون 

بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
نهيان  ال�سيخ  و�سمو  العني  منطقة 

ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جمل�س  اآل  ب��ن زاي���د 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء 

نهيان لاأعمال اخلريية والإن�سانية 
والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 

جمل�س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  اآل 
و�سمو  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي������ر  ال���������وزراء 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ح��ام��د  ال�����س��ي��خ 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����وان  رئ��ي�����س 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  و�سمو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان 
ال��دويل و�سمو ال�سيخ عمر بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة 
والإن�سانية  اخل����ريي����ة  ل���اأع���م���ال 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ال��د ب���ن زاي����د اآل 
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان 
زايد العليا للرعاية الإن�سانية وذوي 
الحتياجات اخلا�سة ومعايل ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان 
يفيموف  الك�سندر  و�سعادة  الت�سامح 
الحتادية  رو�سيا  جمهورية  �سفري 

لدى الدولة.

•• ابوظبي-وام:

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل   
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة يف ق�سر البحر الطالبة علياء املن�سوري 
التي حقق م�سروعها يف جتربة اجلينات يف الف�ساء جناحاً ونتائج اإيجابية تفيد 

العلماء والباحثني يف موا�سلة بحوثهم اجلينية والعلمية الف�سائية.
ال�سدمة  ب��روت��ي��ن��ات  ح��ول  لبحثها  الناجحة  التجربة  نتائج  علياء  وق��دم��ت 
احلرارية واإمكانية توليدها يف الأج�سام ونتائجها يف الف�ساء واإمكانية حماية 
الذي قد يح�سل يف  التغري  والبيئية ومدى  الكيمائية  املقومات  الأج�ساد من 
اأج�سادنا  املقومات حتمي  اأن هذه  اإىل  حالة الأج�سام وهي يف الف�ساء، م�سرية 
يف الأر�س. وقالت اإن اإجناز هذا امل�سروع اأهديه لدولة المارات العربية املتحدة 
األهمني  م��ن  ه��و  لأن��ه  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل 
و�سجعني منذ بداية امل�سروع وكلماته عندما قدمت له نتائج امل�سروع "اأنا فخور 
فيك".  وا�سافت اأن اأهم �سيء هو خدمة الوطن واأن جنعل اأهدافنا وتوجهاتنا 

وابتكاراتنا واخرتاعاتنا خلدمة وطننا ولرفعته.
واأعرب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان عن �سعادته بهذه النتائج 
ويقدمه  قدمته  واعتزازه مبا  �سموه فخره  موؤكدا  الإجن��از،  هذا  على  وهناأها 

اأبناء الوطن خلدمة وطنهم ورفع رايته عالياً.

حممد بن زايد يبحث مع نائب رئي�س الوزراء الرو�صي عددا من الق�صايا االإقليمية والدولية

حممد بن زايد ي�صتقبل علياء املن�صوري الفائزة بتجربة اجلينات يف الف�صاء
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اأخبـار الإمـارات

••ال�شارقة-وام: 

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
رئي�س  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
جامعة ال�سارقة - �سباح ام�س- انطاق 
قانون  “نحو  ال��دويل  املوؤمتر  فعاليات 
الق�ساء  اأح��ك��ام  ظ��ل  يف  للعقود  موحد 
العربي”.. وذلك مب�سرح كليات الطب 

يف اجلامعة.
املوؤمتر - الذي ت�ستمر فعالياته  ويعد 
على م��دار 3 اأي��ام - باكورة تعاون بني 
الفرن�سي  وامل��ع��ه��د  ال�����س��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 
الدويل IDEF .. حيث �سيعمل على 
اإعداد مقرتح م�سروع القانون العربي 
املوحد للعقود.. فيما مت فعليا ت�سكيل 
ف���رق ع��م��ل ل��ب��ي��ان اأط���ر ذل���ك القانون 
العربية ف�سا عن  ال��دول  واأب��ع��اده يف 
ك�سف اأوجه التقارب واإمكانية الرتابط 
م����ع الأن����ظ����م����ة ال���ق���ان���ون���ي���ة الأخ������رى 
والتي  والأجنلو�سك�سونية  الاتينية 
علمية  ���س��خ�����س��ي��ات  ب��ي��ان��ه��ا  ���س��ي��ت��وىل 
دول��ي��ة ومب�����س��ارك��ة وا���س��ع��ة م��ن ممثلي 
امل�ستوى  رفيعي  وق�ساة  ال��ع��دل  وزارة 
مكاتب  ع����ن  ومم���ث���ل���ني  واأك����ادمي����ي����ني 

حماماة دولية واإقليمية.
بال�سام  احل����ف����ل  جم�����ري�����ات  ب���������داأت 
الذكر  م����ن  اآي�������ات  وت�������اوة  ال���وط���ن���ي 
الدكتور  ب���ع���ده���ا  األ����ق����ى  ث����م  احل���ك���ي���م 
جامعة  مدير  النعيمي  جم��ول  حميد 
العوملة  اإن  فيها:  ق��ال  كلمة  ال�����س��ارق��ة 
جميعا  تعلمون  وكما   - ال��ي��وم  تفر�س 
- م�ساريعها العديدة واملتباينة.. ومن 
على  الت�سريعات  توحيد  م�ساريع  ذلك 
حتديات  ملواجهة  الإقليمية  امل�ستويات 
من  وال�ستفادة  القت�سادية  التكتات 
التي حققتها جتارب بع�س  النجاحات 

الدول كالحتاد الأوروبي.
اأن  اإىل  ال�سارقة  جامعة  مدير  واأ���س��ار 
حماور هذا املوؤمتر العلمية تقوم اأ�سا�سا 
الق�ساء  ت��وج��ه��ات  ع���ن  ال��ك�����س��ف  ع��ل��ى 
العربية  للقوانني  تطبيقه  يف  العربي 
جتارية  اأم  كانت  مدنية  العقود  ب�ساأن 
مبادئ  على  التوجهات  ه��ذه  وتاأ�سيل 
ومقا�سده  الإ���س��ام��ي  الفقه  واأ���س��ول 
ثم حتقيق  الت�سريعية ومن  ومناهجه 
الإن�ساين يف  العقلي  ال�سرتاك  قواعد 
اعتمادا  وتطبيقها  ال��ق��وان��ني  ت�سريع 
بني  احل�ساري  التوا�سل  ج�سور  على 

الأمم.
وحدد النعيمي اأهداف املوؤمتر يف تر�سيخ 
الإ�سامية  العربية  احل�سارة  تفاعل 
مع احل�سارة الغربية يف تنظيم الواقع 
وحتديد  امل�سروعة  للم�سالح  حتقيقا 
العربي  ال����ق����ان����ون  واجت�����اه�����ات  اأط������ر 
الق�ساء  اأح��ك��ام  ظل  يف  للعقود  املوحد 

العربي ف�سا عن التعرف على النظم 
الق�سائية احلاكمة  واملبادئ  القانونية 
ع��ام��ة ويف  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  للعقود يف 
على  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
التعرف على هذه  نحو خا�س وكذلك 
النظم عامليا لتو�سيع دائرة التعامات 
امل���ال���ي���ة ال���دول���ي���ة وج�����ذب م���زي���د من 
الت�سريع  اأ�سول  وموازنة  ال�ستثمارات 
املعتمدة يف املدر�سة الإ�سامية باأ�سول 
الأخ�����رى لإثبات  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل���دار����س 
اأوجه تفاعلها الإيجابي وتعزيز ج�سور 

التوا�سل بينها.
واأل���ق���ى ���س��ع��ادة ل��ودوف��ي��ك ب���وي �سفري 
فيها  قال  كلمة  الفرن�سية  اجلمهورية 
اأكون  اأن  ���س��روري  دواع���ي  م��ن  “ اإن���ه 
للمعهد   34 ال����  امل���وؤمت���ر  يف  ح��ا���س��را 
الدويل للقوانني ذات الطابع الفرن�سي 
ع���ل���ى اأر���������س الإم�����������ارات وع����ل����ى وجه 
ال�����س��ارق��ة التي  اإم�����ارة  اخل�����س��و���س يف 

ارتبطت بالثقافة والتعليم ».
اأن��ه ويف ع��ام 1937.. اختارت    وب��ني 
فيها  ليطبق  الفرن�سي  القانون  م�سر 
ولقد كان اختيارا لقانون مقنن وواقع 
ول��ق��د ت��وج��ه��ت ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة هذا 
املعهد  دور  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ت��وج��ه.. 
الدويل للقوانني ذات الطابع الفرن�سي 
لتقنني  م�سروع  و�سع  يف  امل�ساهمة  هو 
العقود يف العامل العربي.   ويف كلمته.. 
مريكادال  بارثليمي  ال��دك��ت��ور  اأو���س��ح 
املعهد  رئي�س  ون��ائ��ب  ال��ع��ام  ال�سكرتري 
العمل  يتم  الذي  امل�سروع  اأن  الفرن�سي 
ق����رار   500 اأك������رث م����ن  ع��ل��ي��ه ج���م���ع 
ق�����س��ائ��ي ����س���ادر م���ن حم���اك���م ال����دول 
التو�سل  اأمله يف  العربية.. معربا عن 
خال 3 اأيام عمل املوؤمتر يف ا�ستنباط 
العربية  ال���دول  ب��ني  م�سرتكة  ق��واع��د 
لقانون العقود.. م�سيفا “ اإذا تو�سلنا 
اإىل هذه النتيجة .. فمن املمكن حتقيق 

التقارب بني قوانني الدول العربية ». 
من جهته .. اأ�سار الدكتور ب�سار حكمت 
ملكاوي عميد كلية القانون اإىل اأهمية 
الإثراء  ودوره��ا يف  العلمية  امل��وؤمت��رات 
التدري�سية  الهيئة  لأع�����س��اء  ال��ف��ك��ري 
وال���ط���ل���ب���ة وم�����س��اه��م��ت��ه��ا م����ن خال 
و�سع  يف  اإليها  تنتهي  التي  التو�سيات 
 “ حلول للكثري من امل�ساكل.. م�سيفا 
فقد جاء عقد هذا املوؤمتر حتت عنوان 
ظل  يف  للعقود  موحد  ق��ان��ون  “نحو 
اأحكام الق�ساء العربي” والذي ياأتي يف 
امل�ستدامة مع  وال�سراكة  التعاون  اإطار 
الطابع  ذات  للقوانني  ال���دويل  املعهد 
ال��ف��رن�����س��ي ح��ي��ث ي��ه��دف امل���وؤمت���ر اإىل 
العربي  الق�ساء  توجهات  عن  الك�سف 
ب�ساأن  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ق��وان��ني  تطبيقه  يف 
اأم جتارية متتبعا  العقود مدنية كانت 
بذلك حمطاته الرئي�سة من التفاو�س 
اإىل انحال  الذي ي�سبق انعقاد العقد 

العقد والآثار املرتتبة على ذلك«.
وقال “ كما يهدف املوؤمتر اإىل حتديد 
القوانني  اأحكام  بني  التقارب  جم��الت 
املدار�س  اأح��ك��ام  مع  العربية  والق�ساء 
القانونية الأخرى مثل النظام القانون 
الأجنلو�سك�سوين  والقانون  الاتيني 
الأفكار  وت��ب��ادل  ا�ستعرا�س  خ��ال  من 
وامل���رئ���ي���ات ب���ني ال��ب��اح��ث��ني م���ن �ستى 
ال����دول وال��ت��خ�����س�����س��ات.. وك��ل��ه بهدف 
تعمل  م�سرتكة  ق��واع��د  اإىل  ال��و���س��ول 
على جذب ال�ستثمار وت�سجيع التنمية 

القت�سادية ».
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  واأطلق �ساحب 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
املوقع  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
الإل������ك������رتوين ل���ل���ت���ع���اون امل���ث���م���ر بني 
الفرن�سي  وامل��ع��ه��د  ال�����س��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 
يت�سمن  وال�������ذي   IDEF ال�������دويل 
عددا من م�ساريع القوانني التي �سيتم 

مناق�ستها.
ثم دعي �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
والرعاة  املتحدثني  بتكرمي  للتف�سل 

وامل�ساركني يف اإجناح املوؤمتر.
�سهد انطاق فعاليات املوؤمتر.. �سعادة 
خ��م��ي�����س ب���ن ���س��امل ال�����س��وي��دي رئي�س 
و�سعادة  وال���ق���رى  ال�����س��واح��ي  دائ������رة 
دائرة  رئي�س  العوي�س  حممد  عبداهلل 
ال��ث��ق��اف��ة و����س���ع���ادة ع��ل��ي ���س��امل املدفع 
الدويل  ال�����س��ارق��ة  م��ط��ار  رئ��ي�����س هيئة 
رئي�س  الزعابي  عبيد  حممد  و�سعادة 
و�سعادة  وال�سيافة  الت�سريفات  دائ��رة 
���س��امل ي��و���س��ف ال��ق�����س��ري رئ��ي�����س هيئة 
بال�سارقة  ال���ع���م���ل  م���ع���اي���ري  ت���ط���وي���ر 
عام  و�سعادة حممد ح�سن خلف مدير 
واأع�ساء  ل��اإع��ام  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة 
ونواب  ال�سارقة  جامعة  اأمناء  جمل�س 
امل���دي���ر واأع�������س���اء ال��ه��ي��ئ��ت��ني الإداري������ة 

والتدري�سية باجلامعة.

•• العني-وام:

الع�سكرية بالعني ام�س  الثانوية  اطلقت املدر�سة 
وذلك  ال�سكري  داء  خماطر  من  للتوعية  حملة 
تزامنا مع الحتفال باليوم العاملي ملر�س ال�سكري 

الذي يحتفل به يوم 14 نوفمرب من كل عام.
واأق��ي��م��ت احل��م��ل��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز امربيال 
ك��ول��ي��دج ل��ن��دن وم��رك��ز ب��روف��ي��ت��ا ال��ع��امل��ي الطبي 

وميدكلينك وكلية فاطمة للعلوم ال�سحية.
وهدفت احلملة اىل توعية الطاب والعاملني يف 

اخلارجي  واملجتمع  الع�سكرية  الثانوية  مدر�سة 
مبخاطر مر�س ال�سكري واأعرا�سه لتخاذ منط 
حياة �سحي وغر�س فكرة املحافظة على ال�سحة 

العامة لديهم على املدى البعيد.
�سارك  امل�سي”  “حملة  ع��ل��ى  احل��م��ل��ة  وا�ستملت 
وعدد  الع�سكرية  ال��ث��ان��وي��ة  امل��در���س��ة  ق��ائ��د  فيها 
من ال�سباط والطاب واملوظفني نظرا لأهمية 
الأفراد  على  اليجابي  تاأثريها  و  امل�سي  ريا�سة 
خا�سة مر�سى ال�سكري وت�سجيعهم على ممار�سة 
الريا�سة بهدف املحافظة على لياقتهم و�سحتهم 

للتوعية  معر�سا  احلملة  هام�س  على  نظم  كما 
من  ع��دد  فيه  ���س��ارك  ال�سكري  م��ر���س  مبخاطر 
اجل���ه���ات م���ن ���س��م��ن��ه��ا م���رك���ز ال�����س��ح��ة والطب 
ومت  الع�سكرية..  الثانوية  املدر�سة  يف  الريا�سي 
ف��ي��ه ع��ر���س ك��اف��ة امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة مبر�س 
ال�سكري واأ�سباب الإ�سابة فيه وطرق الوقاية منه 
يواجهها  التي  وامل�ساعب  ال�سلبية  وم�ساعفاته 

امل�سابون مبر�س ال�سكري يف حياتهم اليومية.
كما مت اجراء الفحو�سات الطبية لكافة امل�ساركني 

وزوار املعر�س.

�صلطان القا�صمي ي�صهد انطالق املوؤمتر الدويل »نحو قانون موحد للعقود يف ظل اأحكام الق�صاء العربي«

••اأبوظبي -وام:

ال��دوائ��ي املجاين  ال��ع��اج  ت��وف��ري  ل��ل��دواء يف  ي�ساهم بنك الإم����ارات 
ل����اآلف م��ن ال��اج��ئ��ني ال��روه��ي��ن��غ��ا يف امل��خ��ي��م��ات م��ن خ���ال زيادة 
املخزون الدوائي يف العيادة املتحركة وامل�ست�سفى الإماراتي امليداين 
وبنجادي�سيني  اإم��ارات��ي��ني  اأط���ب���اء  ب��اإ���س��راف  امل��ت��ح��رك  ال��ت��ط��وع��ي 

متطوعني مبنا�سبة عام اخلري.
وتاأتي امل�ساهمة تزامنا مع حملة العطاء املليونية حتت �سعار “العطاء 
�سعادة” وذلك مببادرة م�سرتكة من زايد العطاء وجمعية دار الرب 
ال�سعودية  امل�ست�سفيات  وجمموعة  اخلريي  ال�سارقة  بيت  وموؤ�س�سة 
لاأمومة  البنجادي�سية  الأم���ل  موؤ�س�سة  م��ع  وبامل�ساركة  الأمل��ان��ي��ة 

والطفولة يف منوذج مميز لل�سراكة الإن�سانية.

وقال الدكتور عادل ال�سامري الرئي�س التنفيذي ملبادرة زايد العطاء 
مبادرة  اول  ه��و  ل��ل��دواء  الم����ارات  بنك  اإن  الم����ارات  اط��ب��اء  رئي�س 
وتقدميها  الطبية  والج��ه��زة  ال��دواء  تهدف اىل جتميع  نوعها  من 
للمر�س الفقراء يف العيادات وامل�ست�سفيات املتحركة يف خمتلف دول 
القيام  ال��دواء لتمكني الطباء من  اهميته يف توفري  العامل موؤكدا 
بواجباتهم جت��اه الج��ئ��ني. واأك��د حر�س م��ب��ادرة زاي��د العطاء على 
تبني الفكار املبتكرة وحتويلها لواقع ملمو�س ي�ساهم يف التخفيف 
م��ن م��ع��ان��اة ال��ف��ئ��ات امل���ع���وزة ب��ال�����س��راك��ة م��ع امل��وؤ���س�����س��ات احلكومية 
واخلا�سة غري الربحية. واأ�سار ان بنك الم��ارات للدواء ي�ساهم يف 
ال��دواء املجاين لاأطفال وامل�سنني من خال زي��ادة املخزون  توفري 
�سيمكن  مما  بنجادي�س  يف  املتحرك  امليداين  للم�ست�سفى  الدوائي 

الفريق الطبي التطوعي من عاج اآلف من الاجئني.

•• اأم القيوين-وام: 

قدمت موؤ�س�سة �سعود بن را�سد لاأعمال اخلريية والإن�سانية 5 مايني و70 األف 
درهم م�ساعدات لبناء و�سيانة عدد من املنازل يف اإمارة اأم القيوين وذلك خال عامي 

و2017.  2016
واأو�سح را�سد احلمر مدير عام موؤ�س�سة �سعود بن را�سد لاأعمال اخلريية والإن�سانية 
اأن املوؤ�س�سة ا�ستقبلت ما يقارب 500 حالة ومت التعامل مع عدد كبري منها بناء على 

درا�سة وافية للحالة.
ولفت احلمر اإىل اأنه وبناء على توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعا 

ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين تعمل املوؤ�س�سة على تقدمي امل�ساعدات للحالت 
القت�سادية ال�سعيفة والأ�سر حمدودة الدخل.

ونوه اإىل اأن امل�ساعدات ت�سمنت �سيانة عدد 47 منزل من املنازل املتهالكة يف اإمارة 
ام القيوين واملناطق التابعة لها اإ�سافة ل�ستكمال عدد 11 منزل توقف العمل فيها 
بناء ماحق خدمية  اأ�سحابها كما مت  املادية من قبل  املقدرة  لفرتات طويلة لعدم 

لعدد 68 منزل اكتمل بناوؤها ول يتوفر فيها ملحق خدمي.
يف غ�سون ذلك اجتمع را�سد احلمر مع املقاولني املعتمدين لدى موؤ�س�سة �سعود بن 
را�سد لاأعمال اخلريية والإن�سانية ملناق�سة امل�ساريع املقبلة والطاع على املاحظات 

اأو املعوقات التي قد ت�سادفهم اأثناء العمل. 

�صعود بن را�صد اخلريية تقدم م�صاعدات»بنك االإمارات للدواء« يوفر الدواء املجاين لالجئي الروهينغا
 بقيمة 5 ماليني درهم لبناء و�صيانة املنازل

 

امل�ضت�ضفيات 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�ضارقة 
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�ضت�ضفيات اخلا�ضة
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�ضارقة 
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

�ضيدليات 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�ضارقة
�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�ضرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

املدر�صة الثانوية الع�صكرية تنظم حملة للتوعية مبخاطر داء ال�صكري

•• نيودلهي-وام: 

العا�سمة  يف  الإم������ارات  دول����ة  ���س��ف��ارة  ا�ستقبلت 
نيودلهي عددا من اجلرحى اليمنيني ومرافقيهم 
ال���ذي���ن و����س���ل���وا اإىل ال��ه��ن��د ل��ت��ل��ق��ي ال���ع���اج يف 
م�ست�سفياتها على نفقة الهال الأحمر الإماراتي 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

ال�سيخ حممد  ال�سمو  “رعاه اهلل” و�ساحب  دبي 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 

الظفرة رئي�س هيئة الهال الأحمر الإماراتي.
 88 وكان يف ا�ستقبال اجلرحى - البالغ عددهم 
اأع�ساء ال�سفارة  اإ�سافة اإىل مرافقيهم -  �سخ�سا 
لعاج  اخل��ط��وة  ه��ذه  ت��اأت��ي  .. حيث  نيودلهي  يف 
ال�سقيق  ال��ي��م��ن��ي  ال�����س��ع��ب  اأب���ن���اء  اجل���رح���ى م���ن 
اإىل جانبهم ب�سبب  بتخفيف معاناتهم والوقوف 

تعر�سهم لانتهاكات احلوثية.
البنا  الرحمن  عبد  اأحمد  الدكتور  �سعادة  واأك��د 
���س��ف��ري ال���دول���ة ل���دى ج��م��ه��وري��ة ال��ه��ن��د حر�س 
الر�سيدة  القيادة  توجيهات  تنفيذ  على  ال�سفارة 
اليمني  لل�سعب  ال��داع��م  الإم����ارات  ل���دور  ت��اأك��ي��دا 
ال�����س��ق��ي��ق ب��ت��خ��ف��ي��ف م��ع��ان��ات��ه��م وال����وق����وف اىل 

جانبهم.
ال�سفارة  اأع�����س��اء  ال��ب��ن��ا  ال�����س��ف��ري  ���س��ع��ادة  ووج����ه 
مبتابعة تقدمي الرعاية الطبية للجرحى وتاأمني 

احتياجاتهم ومرافقيهم.

�صفارة الدولة يف نيودلهي ت�صتقبل 88 جريحا مينيا غادرا للعالج 
باإ�صراف الهالل االأحمر االإماراتي

»الوطنية للطوارئ« تنظم دورة من الكارثة اىل التعايف ..جتربة نيوزيالندا 
•• اأبوظبي-وام:

الطوارئ  الوطنية لإدارة  الهيئة  بالتعاون مع  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  نظمت 
والأزمات والكوارث يف مقر اأكادميية ربدان ام�س دورة تدريبية بعنوان “ من الكارثة 
القيادات  29 من  امل�ستفادة” مب�ساركة  –الدرو�س  نيوزياندا  – جتربة  التعايف  اىل 

وامل�سوؤولني ميثلون خمتلف الوزارات والهيئات.
رئي�س  النيادي  اللواء مبارك  �سعادة  اأي��ام  اأربعة  ملدة  ت�ستمر  التي  ال��دورة  افتتاح  �سهد 
الدارة التنفيذية لل�سيا�سات والتعاون يف وزارة الدفاع و�سعادة جيمي كارك وات�سون 
�سفري جمهورية نيوزيلندا لدى دولة وال�سيد جيم�س مور�س رئي�س الكادميية وعدد 

كبري من اخلرباء والباحثني.
واأكد �سعادة الدكتور جمال حممد احلو�سني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 
والأزمات والكوارث ان مثل هذه التدريبات والدورات هي جزء من الربامج التدريبية 
التي يتم برجمتها يف خطط التدريب الوطنية من قبل الهيئة لرفع م�ستوى الوعي 
الطوارئ  ب��اإدارة  املعنية  واملوؤ�س�سات احلكومية  الهيئة واجلهات  املعرفة لدى منت�سبي 
والزمات والكوارث والوقوف على اأف�سل املمار�سات العاملية واخلربات الدولية لرفع 

م�ستوى فاعلية الجراءات واخلطط لدى جميع العاملني يف املنظومة الوطنية لإدارة 
الفتتاح  النيادي يف كلمة  اللواء مبارك  �سعادة  واأك��د  وال��ك��وارث.  ال��ط��وارئ والزم���ات 
�سرورة ال�ستفادة من خربات وجتارب الدول املتقدمة يف كيفية التعامل مع الكوارث 
وا�سعة يف هذا  تتمتع بخربات  التي  ال��دول  نيوزياندا من  ان  اىل  والأزم���ات م�سريا 

املجال.
وقال اأن تبادل اخلربات اأمر �سروري لتطبيقه يف الواقع العملي ومنح املعنيني باإدارة 
الطوارئ والزمات وكذلك طاب اأكادميية ربدان املتخ�س�سني يف الطوارئ والأزمات 
فر�سة ملعرفة املزيد من الدرو�س العملية ملواجهة الكوارث يف حال ح�سولها ب�سرعة 

وحزم.
من جانبه اأكد �سعادة �سفري نيوزيلندا على حجم التقدم والتطور الذي ت�سهده عاقات 

باده مع دولة الإمارات يف �ستى املجالت.
الثنائي  التعاون  تعزيز  التي ميكن من خالها  الكيفية  تبحث  ب��اده  اأن  اإىل  م�سريا 
الأم��ن والطوارئ والتعامل مع حالت الطوارئ والأزم��ات والكوارث و�سد  يف جمال 
الهجمات الإلكرتونية وتبادل الآراء والفكار يف التعامل الناجح لإدارة حالت الكوارث 

والزمات على كافة م�ستويات الطوارئ املعتمدة.

وقدم اخلبريان جيف اآ�سفورد وجيم رولف نبذة عن تعريفية عن الربنامج واملدربني 
والنتائج املتوقعة من الدورة التي تقام للمرة الأوىل يف دولة المارات.

الوطني  الأم��ن  لنظام  العري�سة  اخلطوط  ح��ول  حما�سرة  الأوىل  اجلل�سة  و�سهدت 
جال.  تيم  وال��ل��واء  روبين�سون  كاتريونا  و  ماكي  روب  م��ن  ك��ا  قدمها  النيوزيلندي 
الثانية نظام  العمل  رايلي خال جل�سة  ونيفيل  وا�ستعر�س كا من جون هاميلتون 
لإدارة  املن�سق  النظام  من��وذج  بتكييف  نيوزياندا  قامت  وكيف  ل��ازم��ات  ال�ستجابة 
احلوادث واحلالت املعقدة ودجمها عرب وكالت متعددة ومناق�سة العاقة بني نظام 
امل�ستوى الوطني الأربعة وهي احلدود وال�ستعداد وال�ستجابة والتعايف. ومت يف اجلل�سة 
الأخ��رية بعنوان “ النعكا�س : مفهوم والإط��ار العام لا�ستجابة “ مناق�سة جماعية 
حول نظام دولة الإمارات مقارنة مع نيوزياندا.. اأوجه ال�سبه والختاف.. والدرو�س 

التي تعلمتها نيوزياندا والتي قد تكون ذات �سلة بدولة الإمارات والعك�س.
للكوارث  وا�ستجابة  املعقدة  للطوارئ  ا�ستجابات  من��اذج  التدريبية  ال���دورة  وناق�ست 
العماقة  �سفينة حاويات  اإدارتها غرق  اأثبتت �سعوبتها - و�سعوبة  الكبرية- حوادث 
التعامل مع احلوادث البحرية والتلوث الرئي�سي الناجم عن  “ وكيفية  رينا  يف  “ ام 

احلادث وا�ستجابة للطوارئ من منظور اإقليمي.
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اأخبـار الإمـارات
�صرطة اأبوظبي تدر�س اأفكار “حلقة االأمن االإلكروين”

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  ل�سرطة  العام  القائد  الرميثي  اللواء حممد خلفان  اأكد معايل 
الإج����راءات  ات��خ��اذ  خالها  م��ن  يتم  م��ت��ط��ورة  ا�سرتاتيجية  وف��ق  العمل 
الازمة لدرا�سة الأفكار الإبداعية اجلديدة يف جمال الأمن الإلكرتوين 
التي طرحها ال�سباب خال احللقة النقا�سية التي نظمها جمل�س �سباب 
�سرطة اأبوظبي الأحد املا�سي. وكان جمل�س �سباب �سرطة اأبوظبي نظم 
بالتعاون  الريا�سية  زاي��د  مدينة  يف  اآري��ن��ا  مبادلة  بقاعة  نقا�سية  حلقة 
الإمارات  واملهني وجمل�س  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مع مركز 
لل�سباب ح�سرتها معايل �سما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة 
ل�سوؤون ال�سباب و�سعادة مبارك �سعيد ال�سام�سي مدير عام مركز اأبوظبي 
للتعليم والتدريب التقني واملهني وحمد عبيد املن�سوري مدير عام هيئة 

تنظيم الت�سالت و�سعادة اللواء مكتوم علي ال�سريفي مدير عام �سرطة 
 .. ال�سدد  اآلف مواطن ومواطنة. ويف هذا   5 نحو  اأبوظبي.. مب�ساركة 
مو�سوعة  ر�سدته  قيا�سيا  رق��م��ا  حققت  احللقة  اأن  اإىل  الرميثي  اأ���س��ار 
ال��ع��امل وه��و اإجناز  اأم��ن الإن��رتن��ت يف  غيني�س العاملية ك��اأك��رب در���س ع��ن 
اأبوظبي  �سرطة  بني  ما  القائمة  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  يتوج  حقيقي 
ومركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني لتبقى خالدة يف ذاكرة 
ال��ت��اري��خ وال��ع��امل اأج��م��ع. واأع���رب معاليه ع��ن اع��ت��زازه ب�سباب الإم���ارات 
الواعد الذي طرح الكثري من املقرتحات والأفكار اجلديدة التي تعك�س 
القر�سنة  عمليات  مواجهة  واآليات  الإنرتنت  مبخاطر  املتنامي  وعيهم 
والتحديات الإلكرتونية. ودعا اجلميع اإىل موا�سلة احلوار البناء باإر�سال 
مقرتحاتهم اجلديدة عرب كافة املن�سات الإلكرتونية لل�سرطة وخمتلف 
حماية  يف  الدولة  ا�سرتاتيجية  جناح  ا�ستمرار  يعزز  مبا  املعنية  اجلهات 

املجتمع من كافة اجلرائم واملخاطر وبالتايل تاأكيد وا�ستمرار املنظومة 
الإمارات  دول��ة  اأرج���اء  كافة  يف  اجلميع  بها  ينعم  التي  ال��رائ��دة  الأمنية 
العربية املتحدة. ويف ال�سياق ذاته .. قال �سعادة مبارك �سعيد ال�سام�سي 
ح�سول  اإن  واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  عام  مدير 
العاملية  غيني�س  مو�سوعة  �سهادة  على  التقني  واأبوظبي  اأبوظبي  �سرطة 
الكفاءات  ل�سناعة  امل��رك��ز  ا�سرتاتيجية  �سمن  ي��اأت��ي  القيا�سية  ل��اأرق��ام 
باآليات  وعيا  الأك��رث  الإماراتي  ال�سباب  من  اجلديدة  والأجيال  الوطنية 
بالبتكارات  مواجهتها  واآليات  الإلكرتونية  واجلرائم  املخاطر  اكت�ساف 
العلمية اجلديدة، والتطبيقات املفيدة. واأ�سار اإىل اأن بوليتكنك اأبوظبي 
على  احل�سول  الوطن  �سباب  على  حاليا  يطرح  التقني  لأبوظبي  التابع 
درجة الدبلوم العايل والبكالوريو�س يف هند�سة تكنولوجيا اأمن املعلومات 
مبا ي�سمن تخريج ك��وادر وطنية ق��ادرة على حتقيق الأم��ن الإلكرتوين 

اللكرتوين  ال��وع��ي  ون�سر  واخل��ا���س��ة  احلكومية  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف 
ل�سرطة  العام  القائد  بجهود  ال�سام�سي  واأ�ساد  املجتمع.  فئات  كافة  بني 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  مع  البناء  وتعاونه  ظبي  اأب��و 
املهارات  م�سابقة  ومنها  والدولية  املحلية  الفعاليات  خمتلف  يف  واملهني 
النموذج  ت��ق��دم  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  اأن  م��وؤك��دا   .2017 اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
توجيهات  تتحقق معه  الذي  الهادف  املوؤ�س�سي  الوطني  العمل  الرائد يف 
 .. النقا�سية  با�ستمرار. وخال احللقة  الريادة  لتعزيز  الر�سيدة  القيادة 
طرح �سباب الإمارات نخبة من الأفكار اجلديدة منها فكرة املواطن عمر 
اجلابري باأن تكون اإماراه اأبوظبي مركزا للتحكيم الإلكرتوين والتجارة 
الإلكرتونية على م�ستوى ال�سرق الأو�سط والعامل مبا ي�سمن عدم حدوث 
اأية اخرتاقات يف هذا القطاع القت�سادي الهام.. اإ�سافة اإىل الكثري من 

الأفكار التي ت�ستهدف حتقيق الأمن الإلكرتوين يف كافة ربوع العامل.

وزارة اخلارجية والتعاون الدويل تطلق دليل اال�صتجابة للطوارئ

هزاع بن زايد: االأطفال ميتلكون قدرة مده�صة على التعلم ونراهن على االرتقاء بعقولهم

•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اأطلقت وزارة اخلارجية 
ال������دويل الإ������س�����دار ال���ث���ال���ث من 
حل�����الت  ال�����س����ت����ج����اب����ة  “دليل 
الطوارئ الإن�سانية” الذي اأعدته 
الوزارة بامل�ساركة مع مكتب الأمم 
املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية 

اجلديدة.  ن�سخته  “اأوت�سا” يف 
ملواكبة  الإ�������س������دار  ه����ذ  وي�����اأت�����ي 
ال����ت����ي ط���������راأت على  امل����ت����غ����ريات 
ودخول  الإن�����س��اين،  العمل  �ساحة 
املناخ  تغري  ت�سمل  جديدة  عوامل 
املو�سعة،  والهجرات  وال�سراعات 
حجم  زي��ادة  يف  م�ساهمة  كعوامل 
املطلوب  الإن�سانية  الح��ت��ي��اج��ات 

مع  والعمل  الإن�سانية  امل�ساعدات 
ومن خال هذه الأنظمة متعددة 
والكفاءة  ل��ل��ت��ن�����س��ي��ق  الأط���������راف 

والتاأثري الأمثل “. 
ال�ستجابة  دل����ي����ل   “ وي�����ه�����دف 
الثالث  اإ�����س����داره  يف  للطوارئ” 
العربية  ب���ال���ل���غ���ت���ني  وامل����ت����وف����ر 
مقدمة  توفري  اإىل  والجنليزية 
النظام  ح��ول  وتثقيفية  تعليمية 
الإن�سانية  ل��ا���س��ت��ج��اب��ة  ال����دويل 
منظمات  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  خ��ا���س��ة 
ال���س��ت��ج��اب��ة حل�����الت ال���ط���وارئ، 
ح����ي����ث مي�����ده�����م ب�������الإر��������س�������ادات 
من  متكنهم  ال��ت��ي  وال��ت��ف�����س��ريات 
نظام  ل��������اأدوار يف  اأف�������س���ل  ف��ه��م 
الدولية  ل���ل���ط���وارئ  ال���س��ت��ج��اب��ة 

امل�������س���ت���م���ر ب��ت��ح�����س��ني مم���ار����س���ات 
ال���س��ت��ج��اب��ة ل��ل��ك��وارث والأزم�����ات 
والرت����ق����اء ب��ك��ف��اءة ال��ع��ام��ل��ني يف 
املجال الإن�ساين وتعزيز قدراتهم 
بطريقة اأكرث فعالية ل �سيما مع 
الزدي��اد الكبري يف حجم الكوارث 
ح�����ول ال����ع����امل وو������س�����ول اأع�������داد 
ي�سهدها  مل  اأرق��ام  اإىل  الاجئني 
ق�سوى  اأولوية  ميثل  مبا  العامل، 
التن�سيق  لأه��م��ي��ة  ملحة  وح��اج��ة 
ب�سكل اأف�سل مع املنظمات الدولية 
الإن�سانية وتوحيد اجلهود وتبادل 
املعلومات بني العاملني يف املجال 

الإن�ساين.
م��ن ج��ان��ب��ه ت��وج��ه م���ارك لوكوك 
لل�سوؤون  ال����ع����ام  الأم�������ني  وك���ي���ل 

على  �سغطا  مي��ث��ل  مم��ا  تلبيتها، 
�سحيحة،  اأ���س��ب��ح��ت  ال��ت��ي  امل�����وارد 
الإ�سدار اجلديد  لذلك جاء هذا 
ليكون اأكرث �سهولة يف ال�ستخدام 
ويوفر الدلئل الإر�سادية وقوائم 
حمدثة  وم���ع���ل���وم���ات  ال���ف���ح�������س 
لا�ستجابة  العاملية  الآل��ي��ات  ع��ن 

وتن�سيق العمل الإن�ساين. 
اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  واأك���دت 
ل�سوؤون  دول����ة  وزي�����رة  ال��ه��ا���س��م��ي 
ال��ت��ع��اون ال���دويل اأن ال��ت��ع��اون مع 
بالعمل  املعنية  الدولية  املنظمات 
ب��ي��ن��ه��ا مكتب  وم�����ن  الإن���������س����اين 
ال�سوؤون  لتن�سيق  امل��ت��ح��دة  الأمم 
التزام  اإط����ار  ي��اأت��ي يف  الإن�����س��ان��ي��ة 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الم�����ارات 

الإن�����س��ان��ي��ة وم��ن�����س��ق الإغ����اث����ة يف 
ح��الت ال��ط��وارئ ب��الأمم املتحدة، 
على  الإم����ارات  دول��ة  اإىل  بال�سكر 
ال���ت���زام���ه���ا ب��ال��ع��م��ل الإن���������س����اين، 
والتعاون امل�ستمر بني مكتب الأمم 
املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية 
ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
يف ا�سدار الطبعة الثالثة من دليل 
ال���س��ت��ج��اب��ة حل�����الت ال���ط���وارئ، 
الذي يعد مبثابة �سهادة على هذا 

اللتزام. 
وقال “ لقد اكت�سبت دولة المارات 
عن جدارة �سمعتها كرائدة عاملية 
الوقت  يف  الإن�سانية  العمليات  يف 
اإثبات التزامها  الذي توا�سل فيه 
تقدمي  يف  الإن�������س���ان���ي���ة  ب���امل���ب���ادئ 

•• اأبوظبي- وام:

زايد  ب��ن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  اأط��ل��ق 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي قناة 
كيدز  ج��ي��وغ��راف��ي��ك  »ن��ا���س��ي��ون��ال 
واقعية  قناة  اأول  لتكون  اأبوظبي«، 
متخ�س�سة بالأطفال على م�ستوى 
والعامل  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
اهتمامات  حت��ف��ي��ز  ع���رب  ال��ع��رب��ي، 
والتعليم  العلوم  مبوا�سيع  الن�سء 

وال�ستك�ساف.
  وقال �سموه اإن الأطفال ميتلكون 
ومن  التعلم  ع��ل��ى  مده�سة  ق���درة 
واجبنا اأن نحت�سن ح�س الف�سول 
ليتمكنوا  لديهم ونرعى مواهبهم 
وامل�ساهمة  ال��ع��امل  ا�ستك�ساف  م��ن 

باإيجابية فيه.
ن���ا����س���ون���ال  ان  �����س����م����وه  م������وؤك������دا 
بادرة  اأبوظبي  كيدز  جيوغرافيك 
اإعامية رائدة نطمح اأن ت�ساهم يف 
وتو�سيع  الطفل  بثقافة  النهو�س 

مداركه.
العلوم  ان ح��ب   « واأ���س��اف �سموه    
وال���ف�������س���ول وامل���ع���رف���ة والط�����اع 
وامل���ح���ب���ة وال���ت�������س���ام���ح، ق���ي���م حني 
الأط�����ف�����ال  ن����ف����و�����س  ن����زرع����ه����ا يف 
م�سوؤولة  اأج����ي����ال  ع���ل���ى  ن��ح�����س��ل 
الأ�سيلة  لقيمها  خمل�سة  واع��ي��ة 
اليوم  يف   .. العامل  على  ومنفتحة 
العاملي للطفل نراهن على بادرات 
كيدز  جيوغرافيك  نا�سونال  مثل 
اإعامي  حمتوى  لتوفري  اأبوظبي 

يرتقي بعقول الأطفال«.
  وجاء الإع��ان عن اإطاق القناة 
اإح����دى من�سات  ل��ت��ك��ون  اجل��دي��دة 
اأبوظبي  ت��ل��ف��زي��ون  ق��ن��وات  �سبكة 
تزامنا  لاإعام  لأبوظبي  التابعة 
وذلك  للطفل،  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  م��ع 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اإط���ار  يف 
اأبوظبي لاإعام  التي جتمع بني 
وجمموعة نا�سيونال جيوغرافيك 

التي  جيوغرافيك  نا�سيونال  م��ع 
ا�ستثنائية  لعاقة  ام��ت��داداً  تعترب 
نا�سيونال  قناة  اإط��اق  منذ  ب��داأت 
قناة  ك���اأول  اأبوظبي  جيوغرافيك 
وثائقية معرفية وترفيهية باللغة 
هذه  فيه  تعترب  وق��ت  يف  العربية، 
القناة اجلديدة تتويجاً لتوجهاتنا 

الريادية وال�سرتاتيجية«.
اأبوظبي  ع�����ام  م���دي���ر  واع����ت����رب    
القناة  ه��ذه  ان�سمام  اأن  ل��اإع��ام، 
تلفزيون  �سبكة  ق��ن��وات  ب��اق��ة  اإىل 
اأب���وظ���ب���ي ���س��ي�����س��ه��م يف ال���رتوي���ج 
املنطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ل����اإم����ارة 
وتربوية  ثقافية  كوجهة  العربية 

تعنى بثقافة الطفل ووعيه.
لاإعام  اأبوظبي  اأن  اإىل  واأ���س��ار    
وا�سحة  م��ن��ه��ج��ي��ة  وف�����ق  ت���ع���م���ل 
ح�سورها  ت���ع���زي���ز  اإىل  ت�������س���ع���ى 
اإع����ام����ي����ة رائ��������دة على  ك�������س���رك���ة 
من  النوع  وه��ذا  املنطقة،  م�ستوى 
امل�سوؤولة  مهمتنا  يعزز  ال�سراكات 
جتاه اأطفالنا والن�سء وا�ستيعابهم 
حولهم  م����ن  ال����ع����امل  ل��ت��ف��ا���س��ي��ل 

وتعزيز اللغة العربية.
  واأك����د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي بن 
جيوغرافيك  نا�سيونال  اأن  متيم، 
مقدمة  ��رد  جمجُ هي  اأبوظبي  كيدز 
امل�ستقبل  يف  لح����ق����ة  خل����ط����وات 
ال���ق���ري���ب ن���ح���و حت���ق���ي���ق اأه�������داف 
اأب��وظ��ب��ي ل���اإع���ام ال��رام��ي��ة اإىل 
تعزيز جتربة واهتمامات متابعيها 
الإعامية،  من�ساتها  جميع  عرب 
ف�����س��ًا ع���ن ك��ون��ه��ا ت��غ��ط��ي ج����زءاً 
م����ن اح���ت���ي���اج���ات ف���ئ���ة الأط����ف����ال 
التي  ال���رق���م���ي���ة  ال�����ث�����ورة  ظ����ل  يف 
ت�ستدعي حالة من التوازن العلمي 
تقدم  من�سة  وت��وف��ري  والتعليمي 
ي��دع��م م�سرية  حم��ت��وى م��وث��وق��اً 

اأجيالنا املقبلة«.
عبدالرحمن  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن    
التنفيذي  امل��دي��ر  احل��ارث��ي  عو�س 
اأبوظبي  يف  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ل���دائ���رة 

املجُدبلجة  ال��ع��رو���س  ه���ذه  اخ��ت��ي��ار 
درتها  لقجُ العربية  باللغة  بالكامل 
���ث���ري  ع����ل����ى ت�����ق�����دمي حم�����ت�����وى مجُ
الأطفال  م��ن  وق��ري��ب  ل��اه��ت��م��ام 
ال��ذي��ن ت����رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 8 
اإىل  و���س��ل��وا  م��ن  اأي  ع��اًم��ا   13  -
ذروة �سن الف�سول واحلر�س على 
م��ع��رف��ة امل���زي���د ع���ن ال���ع���امل الذي 

يعي�سون فيه وجعله مكاًنا اأف�سل.
  وق��ال��ت م��ع��ايل ن���ورة بنت حممد 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة  ال��ك��ع��ب��ي 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س���ة  امل���ع���رف���ة 
اإط���اق  »اإن   : ل���اإع���ام  اأب��وظ��ب��ي 
القناة يعترب اإ�سافة جديدة تدعم 
لأبوظبي  ال�سرتاتيجي  ال��ت��وج��ه 
لاإعام من حيث توفري حمتوى 
ون�سر  اجل��م��ه��ور  اح��ت��ي��اج��ات  يلبي 
معرفة  وتنمية  وال��وع��ي  الثقافة 
والعامل  الإم���������ارات  يف  الأط����ف����ال 

العربي«.
هذه  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ�����س����ارت    
معنية  ق��ن��اة  اأول  ت��ع��ت��رب  ال���ق���ن���اة، 
بالرتفيه العلمي واملعريف والثقايف 
حمتواها  ويدعم  العربية،  باللغة 
الثقافة  ن�سر  يف  اأبوظبي  توجهات 
العمرية  ل���ل���م���رح���ل���ة  وال������وع������ي 

العاملية.
  وجرى الك�سف عن القناة يف حفل 
بح�سور  ال�سعديات،  مبنارة  اأقيم 
م��ع��ايل ن���ورة ب��ن��ت حم��م��د الكعبي 
املعرفة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة 
اأبوظبي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س��ة 
لاإعام، و�سعادة الدكتور علي بن 
متيم مدير عام اأبوظبي لاإعام، 
و�ساجناي راينا املدير العام ونائب 
فوك�س،  �سبكات  جمموعة  رئي�س 
احلارثي  ع���و����س  وع��ب��دال��رح��م��ن 
املدير التنفيذي لدائرة التلفزيون 
اإىل  بالإنابة،  لاإعام  اأبوظبي  يف 
ال�سخ�سيات  كبار  من  ع��دد  جانب 

الإعامية واملوؤثرة.
»غامر  �سعار  حتت  القناة  و�ستقدم 
من  متنوعة  جمموعة  واكت�سف« 
لاأطفال  الواقعي  الرتفيه  م��واد 
���س��رتك��ز على  امل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث  يف 
جم�������ال ال�����ع�����ل�����وم ع������رب ب���رن���ام���ج 
»ال���ع���ب���اق���رة اخل�����ارق�����ون«، يف حني 
من  ال�ستك�ساف  موا�سيع  ت��ط��رح 
ولكن  »ع���ج���ي���ب  ب���رن���ام���ج  خ�����ال 
عن  املجُغامرة  جم��ال  ويف  حقيقي«، 
احليوانات«  »ع���امل  ب��رام��ج  ط��ري��ق 
ال�����س��غ��ار«، وجرى  و«امل�����س��اه��م��ون 

عاماً   13 –  8 ب���ني  امل�����س��ت��ه��دف��ة 
ا�سرتاتيجية  م��ع  تتما�سى  كونها 
اأب��وظ��ب��ي ل��اإع��ام وروؤي��ت��ه��ا يف اأن 
املف�سل،  الإعامي  ال�سريك  تكون 
ه��دف��ه��ا يف  ال��ق��ن��اة  �ستحقق  ح��ي��ث 
من   26% ن��ح��و  اإىل  ال���و����س���ول 
الذين  ال���ع���رب���ي  ال����ع����امل  اأط����ف����ال 
ميثلون �سريحة الأطفال املتابعني 
امل�سفرة، يف  املجانية غري  للقنوات 
الذين  الأط��ف��ال  فيه  ي�سكل  وق��ت 
نحو  امل�سفرة  ال��ق��ن��وات  ي�ساهدون 
املنطقة،  %7 فقط على م�ستوى 
اأبوظبي  م��ه��م��ة  ي���دع���م  م����ا  وه�����و 
مكونات  ت���ر����س���ي���خ  يف  ل�����اإع�����ام 
املنطقة،  يف  والب����ت����ك����ار  امل���ع���رف���ة 
خال  م��ن  العلوم،  ثقافة  وتعزيز 
التي  وامل��ب��ادرات  املبتكرة  ال�سراكة 

�سترثي املجتمعات.
الدكتور  �سعادة  ق��ال  جهته،  م��ن    
اأبوظبي  ع��ام  بن متيم مدير  علي 
ال���ق���ن���اة  ه�������ذه  »اإن  ل�������اإع�������ام: 
جديدة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  اإ�����س����اف����ة 
ت�����دع�����م جم����م����وع����ة ال����ع����ام����ات 
الإعامية  وامل��ن�����س��ات  ال��ت��ج��اري��ة 
اأبوظبي  م��ظ��ل��ة  حت����ت  امل�����درج�����ة 
�سراكتنا  ع���ن  ف�����س��ًا  ل����اإع����ام، 

للطوارئ،  ال���س��ت��ج��اب��ة  جم����الت 
الإغاثة  جمال  يف  خا�سة  وب�سفة 
يف حالت الطوارئ ال�سريعة مثل 

املوؤ�س�سات  ق���درات  تعزيز  وك��ذل��ك 
وتزويدهم  امل��ان��ح��ة  الإم���ارات���ي���ة 
من  ال����ع����دي����د  يف  ب���امل�������س���ت���ج���دات 

الكبرية  الفي�سانات  اأو  ال����زلزل 
واملياه  الطبية  الرعاية  وخدمات 
والدعم لعمليات الإنقاذ والبحث. 

احلدث  على  تعليقه  معر�س  ويف 
..ق������ال ال�����س��ي��د ����س���اجن���اي راي���ن���ا: 
جيوغرافيك  ن��ا���س��ي��ون��ال  »م��ه��م��ة 
ك������ي������دز اأب������وظ������ب������ي ه�������ي اإث�����������ارة 
اه��ت��م��ام واإل���ه���ام ج��ي��ل ج��دي��د من 
همة نابعة من  املجُ�ستك�سفني وهي مجُ
�ستك�سفون  مجُ جميًعا  باأننا  اإمياننا 
القناة  ��غ��ري  ���س��تجُ ال��ق��ل��ب،  ���س��ب��اب يف 
بالن�سبة  ال��ت��ل��ف��از  األ��ع��اب  مفاهيم 
لاأطفال حيث �ستمدهم بالرتفيه 
الذي  القيم  واملحتوى  واخل���ربات 
مليون طفل   95 �سي�سل حل��وايل 
حتت �سن ال� 14 عاًما ومن املجُتوقع 
اأكرث  اإح��دى  اأن تجُ�سبح هذه القناة 
قنوات الأطفال �سعبية يف املنطقة«. 
جيوغرافيك  ن��ا���س��ي��ون��ال  وت��ع��ت��رب 
التجُجارية  العامة  اأبوظبي  كيدز 
امل���وج���ه���ة  وال������وح������ي������دة  الأوىل 
منظمة  م����ن  ب����دع����م  ل����اأط����ف����ال 
لتجُلهم  امل�������س���ت���وى  ع���امل���ي���ة  ع��ل��م��ي��ة 
ل�ستك�ساف  ال�����س��غ��ار  املجُ��غ��ام��ري��ن 
ال��ع��امل م��ن خ���ال حم��ت��وى حائز 
اأطفال  على جوائز، و�ستمد القناة 
املحتوى،  موثوق  مب�سدر  املنطقة 
اهتمامهم  تثري  التي  وب��اخل��ربات 

وتجُ�سركهم يف العامل من حولهم.
نا�سيونال جيوغرافيك  و�ستجُقدم    
ب����رام����ج حملية  اأب����وظ����ب����ي  ك���ي���دز 
م�سور  »اأن�������ا  ك���ربن���ام���ج  الإن�����ت�����اج 
ال�سغري«  جيوغرافيك  نا�سيونال 

اجلديدة،  ال��ق��ن��اة  اإن  ل����اإع����ام: 
التفاعل  فر�سة  مل�ساهدينا  �ستقدم 
وجديد،  راق  اإع��ام��ي  مفهوم  م��ع 
العاملية،  امل�ستويات  اأف�سل  يحاكي 
ويدعم مهمتنا يف حتفيز الأطفال 
والن�سء وت�سجيعهم على الطاع 
تثقيفية  وب���رام���ج  م��وا���س��ي��ع  ع��ل��ى 

وعلمية بقالب ترفيهي.
جنحت  احل������ارث������ي:  واأ�������س������اف    
جتربة  يف  ل�����اإع�����ام  اأب����وظ����ب����ي 
ال�سنوات  خال  الرتبوي  الإع��ام 
اإطاق  اأع��ق��اب  يف  املا�سية  الثاث 
واليوم  ل���اأط���ف���ال،  م���اج���د  ق���ن���اة 
ن��رت��ق��ي اإىل م��رح��ل��ة ج��دي��دة عرب 
مبحتوى  متخ�س�سة  قناة  اإط��اق 
وبناتنا  اأبنائنا  باهتمامات  ينتقل 
التعلم  ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  التحفيز  اإىل 
تفاعلية  ب��ط��ري��ق��ة  وال���س��ت��ك�����س��اف 

ت�سهم بتعزيز مركزنا الإعامي.
اأبوظبي  اأن  اإىل    واأ���س��ار احل��ارث��ي 
اإطاق  ت�سعى من خال  لاإعام 
تعزيز  اإىل  امل��ت��م��ي��زة  ال��ق��ن��اة  ه���ذه 
الأطفال  ل���دى  ال���س��ت��ك�����س��اف  روح 
عرب بناء وتوفري حمتوى تفاعلي 
�ساركاتهم  ومجُ م���دارك���ه���م،  ي��و���س��ع 
ف�سًا  جمتمعاتهم،  يف  بفاعلية 
تعالج  مبتكرة  اإ���س��اف��ة  كونها  ع��ن 
ندرة املحتوى املتخ�س�س ب�سريحة 
اجلوانب  م���ن خم��ت��ل��ف  الأط���ف���ال 

وبخا�سة اجلانب التعليمي.

امل�سورين  طموحات  يرعى  ال��ذي 
املنطقة  اأنحاء  جميع  يف  النا�سئني 
مبن�سة  ت����زوي����ده����م  ط���ري���ق  ع����ن 
عن  ق�س�سهم  ���س��رد  م��ن  كنهم  متجُ
العامل بعد�سات كامرياتهم، ولأول 
الربنامج  �سيجُقدم  املنطقة  يف  م��رة 
ي��ك��ت�����س��ف من  ���س��ك��ل حت����دي����ات  يف 
تلفة  خالها املت�سابقون مواقع خمجُ
يف اأبوظبي ومن ثم �ستختار جلنة 
»م�سور  لتعلنه  ال��ف��ائ��ز  التحكيم 
ال�سغري  جيوغرافيك  نا�سيونال 
هي  حلقات   6 بعد   »2018 لعام 

دة الربنامج. مجُ
.. معايل  الإط������اق  ح��ف��ل  ح�����س��ر 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د امل��زروع��ي الأمني 
لإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العام 
اأب��وظ��ب��ي وم���ع���ايل ج��ا���س��م حممد 
ب��وع��ت��اب��ة ال��زع��اب��ي رئ��ي�����س مكتب 
اأبوظبي التنفيذي ومعايل الدكتور 
مغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة 
الدكتور  وم��ع��ايل  املجتمع  تنمية 
دائرة  رئي�س  النعيمي  را���س��د  علي 
حممد  وم��ع��ايل  وامل��ع��رف��ة  التعليم 
خليفة املبارك رئي�س دائرة الثقافة 
فهد  ال��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة  وال�سياحة 
الأمانة  ع��ام  مدير  النيادي  مطر 
العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة 
حممد  الدكتور  و�سعادة  اأبوظبي 
مكتب  ع��ام  م��دي��ر  الهاملي  را���س��د 

اأبوظبي التنفيذي . 

حتت �ضعار )من اأجل بيئة نظيفة(

بلدية مدينة اأبوظبي تنت�صل 26 طنا من النفايات من قناة م�صفح املائية مب�صاركة 50 غوا�صا
•• اأبوظبي –الفجر:

ال�سرتاتيجيني  �سركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  انت�سلت 
وجمموعة من املتطوعني ممثلني بفريق المارات للغو�س، مركز المارات 
املختلفة  النفايات  م��ن  طنا   26 م��ن  اأك��رث  للغو�س  عمان  فريق  للغو�س، 

من قناة م�سفح املائية وذلك خال حملة تنظيف عامة نفذتها موؤخرا يف 
وحتى  �سباحا  ال�سابعة  ال�ساعة  من  كبري  بجهد  ا�ستمرت  م�سفح  منطقة 
التخطيط  دائ��رة  جهود  �سمن  احلملة  ه��ذه  وت��اأت��ي  الع�سر.  بعد  اخلام�سة 
ال�سلبية  املظاهر  العمراين والبلديات وال�سركاء ال�سرتاتيجيني للحد من 

التي ت�سوه املظهر العام للمدينة، وحماية للبيئة البحرية.

واأ�سارت البلدية اإىل اأن حملة انت�سال املخلفات والنفايات من القناة نفذها 
اأهداف احلملة، حيث  اأ�سا�سي يف حتقيق  50 غوا�سا متطوعا كان لهم دور 
ب��ذل��وا ج��ه��ودا ك��ب��رية جل��م��ع اأك���رب كمية ممكنة م��ن ال��ن��ف��اي��ات ال��غ��ارق��ة يف 
�سكرها  الإط��ار عن عميق  اأبوظبي �سمن هذا  بلدية مدنية  وتعرب  القناة، 
وتقديرها حل�س امل�سوؤولية املجتمعية ملبادرتهم التطوعية التي توؤكد رفعة 

قيمهم الأخاقية واملجتمعية وحر�سهم على البيئة واملظهر اجلمايل العام 
للمدينة، مثمنة بكل التقدير دعمهم للحملة واإجناح اأهدافها. 

 واأو�سحت البلدية اأن جهودها م�ستمرة لتعزيز مبادئ امل�سوؤولية املجتمعية، 
والبيئة على حد  املجتمع  ال�سركاء يف جمالت خدمة  التعاون مع  وتطوير 

�سواء.
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اأخبـار الإمـارات
�صرطة عجمان تقب�س على ل�صني قاما ب�صرقة مبلغ 450.000 درهم

•• عجمان-وام:

متكنت اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية يف القيادة العامة ل�سرطة 
الإفريقية  اجلن�سية  من  �سخ�سني  على  القب�س  اإلقاء  من  عجمان 
450.000 درهم من  متكنا من �سرقة مبالغ مالية بلغت قيمتها 

�سيارة يف منطقة ال�سناعية باإمارة عجمان.
و�سرح الرائد اأحمد �سعيد النعيمي مدير اإدارة التحريات واملباحث 
ب����ورود ب���اغ م��ن اأحد  اجل��ن��ائ��ي��ة ب��الإن��اب��ة ح���ول تفا�سيل ال��واق��ع��ة 
ب�سرقة  جمهول  بقيام  يفيد  �س.ع.�س  اجلن�سية  خليجي  الأ�سخا�س 
مبلغ مايل وقدره 450 األف درهم من �سيارته بعد حتطيم الزجاج 

ال��ت��ج��اري��ة يف  امل��ح��ات  اأح���د  اإىل  ن��زول��ه  اأث��ن��اء  الأم�����������������ام��ي لل�سيارة 
الإمارة.

وعلى الفور مت ت�سكيل فريق عمل لك�سف ماب�سات الواقعة و�سبط 
اإىل  التو�سل  مت  املعلومات  وجمع  والتحري  البحث  وبعد  اجل��اين، 

بيانات املركبة امل�ستخدمة من قبل اجلناة وقت وقوع اجلرمية.
وبتتبع بيانات املركبة وتكثيف البحث والتحري مت التعرف على مكان 
اإقامة الأ�سخا�س امل�ستبه بهم وهما اأ.اأ.ه والآخر ب.ب.و من اجلن�سية 
الازمة،  القانونية  الإج����راءات  وات��خ��اذ  �سبطهما  فتم  الإفريقية، 
وب�سوؤالهما عن الواقعة اأقرا بارتكابهما للجرمية، واأفادا بانهما قاما 
الأ�سخا�س، وعليه  اأحد  اإىل بلدهما عن طريق  املايل  املبلغ  بتحويل 

الق�سية  ملف  وحت��وي��ل  ال��ازم��ة،  القانونية  الإج�����راءات  ات��خ��اذ  مت 
واملتهمني اإىل النيابة العامة.

بكفاءة  ب��الإن��اب��ة  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  التحريات  اإدارة  مدير  واأ���س��اد 
وخربة رجال ال�سرطة وجهودهم التي متكنوا بها من القب�س على 

اجلناة.
ب�سكل  تركها  وع��دم  الثمينة  ممتلكاتهم  تاأمني  اإىل  اجلمهور  داعياً 
وا�سح داخل املركبات، وعدم الرتدد يف التبليغ عن اأي �سخ�س يحاول 
اأخرى يعاقب عليها القانون، موؤك�داً  اأو خمالفة  اأي جرمية  ارتكاب 
اأن �سرط�ة عجم�ان �ستكون باملر�ساد و�ستتعام�ل بك�ل ح�زم م�ع ك�ل من 

يفكر بالعبث باأمن الوطن و�سام�ة املواطني�ن واملقيمي�ن.

دبي الق�صائي يح�صل على ع�صوية جمعية النا�صرين االإماراتيني
•• دبي-وام:

الإماراتيني  النا�سرين  جمعية  ع�سوية  على  الق�سائي  دب��ي  معهد  ح�سل 
اأن�سطتها  �سمن  للن�سر  دارا  توؤ�س�س  قانونية  حكومية  موؤ�س�سة  اأول  لتكون 

العلمية القانونية والق�سائية على م�ستوى دبي ودولة الإمارات.
ن�سر  يف  الفاعل  ل���دوره  تقديرا  الع�سوية  ه��ذه  على  املعهد  ح�سول  وج��اء 
التوعية القانونية والق�سائية بني �سرائح املجتمع كافة اإ�سافة اإىل العديد 

من الإجنازات التي حققها يف هذا املجال منذ تاأ�سي�سه.
وقال القا�سي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي مدير عام املعهد: اإن ح�سولنا 
النا�سرين  جمعية  اإي��اه��ا  منحتنا  التي  الثقة  يعك�س  الع�سوية  ه��ذه  على 

الإماراتيني التي نتقدم اإليها بال�سكر اجلزيل على هذا التقدير.

حاكم عجمان ي�صهد حفل تخريج الدفعة الثالثة من الكلية اجلامعية لالأم والعلوم االأ�صرية
•• عجمان-وام: 

اأ�ساد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان بدور املراأة يف املجتمع الإماراتي الذي ل يقل اأهمية وم�سوؤولية 

عن دور الرجل يف بناء ونه�سة وتنمية هذا الوطن.
الكلية  م��ن  الثالثة  الدفعة  تخريج  حفل  �سموه  ح�سور  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
والتي  بعجمان  كمبن�سكي  فندق  يف  ام�س  الأ�سرية  والعلوم  لاأم  اجلامعية 

ت�سم 54 خريجة ح�سلن على درجة البكالوريو�س ودرجة دبلوم. 
واأكد �ساحب ال�سمو حاكم عجمان اأن املراأة ركن اأ�سا�سي من اأركان التطور 
الذي ت�سهده دولة الإم��ارات يف امليادين كافة خا�سة دوره��ا كاأم من خال 
تربية وتن�سئة اأجيال امل�ستقبل وبناة الوطن وقادته. ودعا �سموه اخلريجات 
اإل  اأن الأوط��ان ل تبنى  اإىل ال�ستفادة مما تعلمنه يف هذه الكلية مو�سحا 
والأجداد  الآب��اء  نهج  على  ي�سريون  اأوفياء  رج��ال  الأمهات من  تقدمه  مبا 
تتوا�سل  واملعرفة حتى  بالعلم  يبنى  لت�سييد وطن  الحت��اد  هذا  وموؤ�س�سي 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يقودها  التي  التنمية  م�سرية 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب 
املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 

الأعلى حكام الإمارات. 
وقال �ساحب ال�سمو حاكم عجمان خال لقائه اخلريجات : » اإن هذه الكلية 
اجلامعية ت�سعى لتقدمي برامج ومناهج متطورة تخدم العملية التعليمية 
لاأم والأ�سرة ميكنها اأن تخرج اأمهات على م�ستوى عال من التعليم واملعرفة 
وتاأهليهن من اأجل خدمة وطنهن واأبنائهن وجمتمعهن .. داعيا �سموه اإىل 
ال�ستفادة من الكوادر املواطنة وخرباتها ». كما دعا �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حميد بن را�سد النعيمي اخلريجات اإىل اأخذ العربة من اأمهاتن والتعامل 

مع اأ�سرهن بروح التعاون والتفاهم وي�ستفدن مما تلقينه من علوم اأ�سرية 
للو�سول اإىل تاأ�سي�س اأ�سرة تنعم بالأمان ومبنية على تعاليم ديننا احلنيف 

والبتعاد عن الق�سايا التي تفرق بني اأفراد الأ�سرة«. 
اإىل  اأ�سرية  علوم  من  تلقينه  ما  نقل  على  وحثهن  اخلريجات  �سموه  وهناأ 
الفائدة  ت��ع��م  ح��ت��ى  اجل��ام��ع��ي��ة  بالكلية  ل��ال��ت��ح��اق  ودع��وت��ه��ن  زم��ي��ات��ه��ن 
يف  ال�سليمة  الأ�س�س  لديهن  اأمهات  لي�سبحن  الفتيات  جميع  بني  واملعرفة 
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  والأجيال. ح�سر احلفل معايل  الن�سء  تربية 
نهيان وزير الت�سامح وال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
والتخطيط ومعايل ال�سيخ الدكتور ماجد بن �سعيد النعيمي رئي�س ديوان 
حاكم عجمان و�سعادة عبداهلل امني ال�سرفاء امل�ست�سار بالديوان وعدد من 
وكبار  اخلريجات  اأم��ور  واأول��ي��اء  اجلامعية  الكلية  اأم��ن��اء  وجمل�س  ال�سيوخ 
امل�سوؤولني . كانت مرا�سم حفل التخريج قد بداأت بو�سول �ساحب ال�سمو 
ثم  عجمان  كمبن�سكي  فندق  يف  احلفل  مقر  اإىل  ومرافقوه  عجمان  حاكم 

ال�سام الوطني واآيات من الذكر احلكيم .
واأكد معايل حمد بن هال الكويتي رئي�س جمل�س اأمناء الكلية اجلامعية 
اعتمد  الأم��ن��اء  اأن جمل�س  احلفل  خ��ال  كلمة  الأ���س��ري��ة يف  والعلوم  ل��اأم 
�سهادات تخريج الدفعة الثالثة والتي ت�سمنت 54 طالبة يف املقر الرئي�سي 
بكل متطلباته  املنزل  اإدارة  دبي وجدن  النه�سة يف  الكلية يف جمعية  وفرع 
جمال  يف  متكاملة  اأكادميية  برامج  من  در�سن  ما  خال  من  وم�سوؤولياته 
علوم الأم والأ�سرة والطفل واجلوانب الفقهية املتعلقة بر�سالتهن وحقوقهن 

وواجباتهن.
وقال الكويتي اإن جمل�س الأمناء اعتمد وثائق التجديد للربنامج الدرا�سي 
الذي مت اإدخال تعديات جوهرية عليه منها حت�سني وتطوير الكلية ليكون 
حت�سينات  الربامج  على  اأدخ��ل  اأن  بعد  الأكادميي  العتماد  ملتطلبات  ملبيا 
حاجة  تلبي  وتطبيقات  مب�سطة  وم��ه��ارات  حديثة  معارف  تت�سمن  كثرية 
الأم التي اعددناها لاإ�سهام يف تنمية املجتمع من خال التمكني يف البيت 

والأ�سرة تلبية لتوجيهات القيادة الر�سيدة .
م�سيدا   .. الغايل  وطننا  خلدمة  العلم  دروب  يف  ما�سية  الكلية  اأن  واأو�سح 
بدعم واهتمام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س 
الأعلى حاكم عجمان للكلية منذ ن�ساأتها وغريها من موؤ�س�سات التعليم مما 
يجعلنا نفاخر بوجوده على راأ�سها ونفخر باأن �سموه ي�سعها �سمن اأولويات 

اهتماماته وتوجيهاته.
واأعرب عن �سكره ل�ساحب ال�سمو حاكم عجمان على ح�سوره ورعايته لهذا 
احلفل .. كما وجه ال�سكر والتقدير لإدارة الكلية اجلامعية مديرا واأ�ساتذة 

واإداريني وعاملني على ح�سن اأدائهم واإخا�سهم.
وهناأ الطالبات اخلريجات .. موؤكدا اأن هذه اخلطوة هي الأوىل نحو م�سرية 
البناء وحثهن على حمل الأمانة بثقة وم�سوؤولية .. متمنيا لهن حياة عملية 

ناجحة.
كلمة  البلو�سي  واأم��ي��ن��ة  اآدم  ولبنى  مو�سى  اأح��م��د  رزان  الطالبات  واأل��ق��ت 
اأ���س��دن فيها مب��ا ي��ق��دم��ه ���س��اح��ب ال�سمو ح��اك��م ع��ج��م��ان من  اخل��ري��ج��ات 
راعي  �سموه هو  اأن  واأك��دن  الكلية اجلامعية  لهذه  دعم متوا�سل وم�ساندة 
وموؤ�س�س بنيان هذه الكلية وهو من وجه لتكون مناهجها وبراجمها وفق 

متطلبات الع�سر .
ملا تخرجن  انتم  » لول  الأ�ساتذة واهل بيتهن بقولهن  الطالبات  وخاطبت 
وتوجيهاتكم  رعايتكم  اهلل  توفيق  بعد  عليها  اعاننا  علمية  ب�سهادة  اليوم 

ال�سديدة ».
وا�ستعر�س الدكتور عبداهلل عبا�س اأحمد الع�سو املنتدب ملجل�س الإدارة نائب 
رئي�س جمل�س الأمناء من خال فيلم م�سور ن�ساأة وتطور الكلية اجلامعية 

منذ تاأ�سيها اىل الآن .
وقال » انها كانت فكرة لإن�ساء موؤ�س�سة اأكادميية تعنى باإ�ساح ال�سرة اأول 
وانتهى  واخلا�سة  الر�سمية  املوؤ�س�سات  اأب��واب  وط��رق  املجتمع  بناء  يف  لبنة 
المر مبوافقة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ومت ت�سميم الربامج 

افتتاحها يف  اإج��راءات  ال�سري يف  باملوافقة على  املطلوبة وحظينا  الدرا�سية 
اأنه وبدعم ورعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد  2008 . ونوه اإىل  ابريل 
بن را�سد النعيمي مت افتتاح الكلية اجلامعية يف مقرها احلايل عام 2010 

والتي التحق بها حتى الن 650 طالبة .
وقال » اإن �ساحب ال�سمو حاكم عجمان علمنا عندما قال » النجاح يجب ان 
يتلوه جناحات » ولهذا �سارت الكلية بثبات لتحقيق اأهدافها ولتن�سر ومتد 

خدماتها لكل الن�ساء يف المارات ولت�سارك يف اغلب الفعاليات املجتمعية .
نهيان  ال�سيخ  معايل  يرافقه  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ق��ام  ذل��ك  بعد 
اأمناء  الكويتي رئي�س جمل�س  اآل نهيان و�سعادة حمد بن هال  بن مبارك 
الدكتور  �سعادة  اأك��د  جانبه  من   . للخريجات  ال�سهادات  بت�سليم  اجلامعة 
خليفة ال�سعايل عميد الكلية اجلامعية لاأم والعلوم الأ�سرية – عقب حفل 
واأمهات  للمراأة  احل�سارية  وامل��ع��ارف  البحث  منارة  الكلية  – اأن  التخريج 

امل�ستقبل.
اأكادمييا  اإع���دادا  الفتاة  اإع��داد  اأهمها  الكلية كثرية من  اأه��داف  اأن  واأو���س��ح 
ومربية  اأم���ا  بو�سفها  عالية  بكفاءة  ب��دوره��ا  القيام  م��ن  ميكنها  وم��ه��اري��ا 
على  وم�ساعدتها  الطالبة  ل��دى  الإب��داع��ي��ة  ال��ق��درات  وتنمية  متخ�س�سة 
املهارات  على  والتدريب  التخ�س�س  جم��ال  يف  والتحليل  والبحث  التفكري 
الجتماعية ومهارات الت�سال املختلفة التي توؤهلها للتفاعل الإيجابي يف 

اإطار ال�سرة واملوؤ�س�سات الجتماعية.
ب�سورة  الأك��ادمي��ي  الأداء  توثيق  على  تعمل  الكلية  اأن  اإىل  ال�سعايل  ولفت 
اأع�ساء  وت�سجيع  ودع��م  علمي  اأ�س�س  على  وتطويرية  وتقوميية  نظامية 
يف  اجلامعية  والكتب  امل��راج��ع  ون�سر  تاأليف  على  بالكلية  التدري�س  هيئة 
عقد  املجتمع من خال  والإ�سهام يف خدمة  بالكلية  القائمة  التخ�س�سات 
الروابط  توثيق  على  والعمل  ال��درا���س��ي��ة  واحل��ل��ق��ات  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات 
العلمية  والهيئات  واملوؤ�س�سات  واجلامعات  الكليات  مع  والثقافية  العلمية 

الأخرى.

مب�ضاركة املدير العام وح�ضور اأع�ضاء جمل�س الإيجابية وال�ضعادة بالدائرة  

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تنظم ور�صة عمل حول نظام النجوم العاملي لت�صنيف اخلدمات 

قدراتي يوا�صل دوراته التدريبية يف االإح�صاء

•• عجمان-الفجر:

والتخطيط  البلدية  دائ��رة  عقدت 
بعجمان ور�سة عمل تعريفية حول 
لت�سنيف  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ج��وم  ن��ظ��ام 
للفئة  جن������وم   7 ال  اخل�����دم�����ات 
فريمونت  ف����ن����دق  يف  ال���ق���ي���ادي���ة 
�سعادة  وم�ساركة  بح�سور  عجمان 
النعيمي  حم��م��د  ال���رح���م���ن  ع��ب��د 
مدير عام الدائرة وبح�سور املدراء 
يف  الإدارات  وم����دراء  التنفيذيون 

الدائرة.
جاء تنظيم ور�سة العمل بتوجيهات 
قيادية وبح�سب متطلبات »برنامج 
احلكومية  ل��ل��خ��دم��ة  الإم����������ارات 
لت�سنيف  العاملي  ونظام   املتميزة« 
الور�سة  ه���ذه  اخل��دم��ات  وتهدف 
برنامج  ب��روؤي��ة  ال��وع��ي  تعزيز  اإىل 
احلكومية  ل��ل��خ��دم��ة  الإم����������ارات 
املتميزة )تقدمي خدمات حكومية 

مركز  يف  ال���ن���اج���ح���ة  جت���رب���ت���ه���م 
�سعادة املتعاملني باملكتب الرئي�سي 
ب���ال���دائ���رة وم����ا اأج���ري���ت ف��ي��ه من 
منها  لي�ستفيد  ري���ادي���ة  ت���ط���ورات 
مركزي املنامة وم�سفوت التابعني 

للدائرة.
لور�سة  ومتابعته  م�ساركته  وعقب 
حممد  ال��رح��م��ن  عبد  اأك���د  العمل 
باأن  للدائرة  العام  املدير  النعيمي 
را�سد  ال�سيخ  بتوجيهات  ال��دائ��رة 
ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي ت���رك���ز على 
يف  تعتربها  ال��ت��ي  املتعامل  �سعادة 
حكومية  ج��ه��ة  اأي  اأول���وي���ات  ق��م��ة 
قيادية،  ب��ت��وج��ي��ه��ات  الإم�������ارة  يف 
لف���ت���ا ب������اأن ال�����دائ�����رة ت��ع��م��ل على 
للتوجيهات  ا�ستلهاماً  حتقيق ذلك 
رعاه  الدائرة  رئي�س  من  القيادية 
الت�سنيف  مبنهجية  وع��م��ًا  اهلل 

بالنجوم املطبقة يف الدولة.
واأك������د امل���دي���ر ال���ع���ام ن��ح��ن نعمل 

اأه��داف برنامج الم��ارات للخدمة 
والتوجهات  امل��ت��م��ي��زة،  احل��ك��وم��ي��ة 
والأولويات ال�سرتاتيجية واملبادئ 
مراحل  تت�سمنه  وم��ا  التوجيهية 
جنوم  ال7  ن��ظ��ام  م�����س��روع  تنفيذ 
يف مراكز تقدمي اخلدمات التابعة 
النظام  متطلبات  وتلبية  للدائرة 

للو�سول اإىل مرحلة الريادة .
وا����س���ت���ع���ر����س ����س���ري���ف اجل���ن���دي  
موؤ�س�سي  مت��ي��ز  اأول  م�����س��ت�����س��ار  
الور�سة  خ���ال  اخل���دم���ة،  وج����ودة 
حماور النظام والعنا�سر الرئي�سية 
ال�سرتاتيجي،  ال��رب��ط  ل��ه  وهي: 
وقنوات  واخل��دم��ات،  واملتعاملون، 
تقدمي اخلدمة، وجتربة املتعامل، 
وكفاءة اخلدمات والإبداع، واملوارد 
والتكنولوجيا. واملراحل  الب�سرية، 
املراكز  تقييم  لعملية  الرئي�سية 
وه������ي: ) ال��ت��ح�����س��ري، وال����زي����ارة 
ومراجعة  وال��ت��وا���س��ل  امل��ي��دان��ي��ة، 

جنوم(   �سبعة  مب�ستوى  متميزة 
وال����ت����ي ت���ت���م���ح���ور ح�����ول م����ب����داأي 
والكفاءة  امل��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
القيادية  ال��ف��ئ��ة  ل���دى  احل��ك��وم��ي��ة 
تعريف  خ������ال  ب����ال����دائ����رة  م����ن 
الربنامج،  ب���اأه���م���ي���ة  امل�������س���ارك���ني 
كفاءة  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  وحت��ق��ي��ق 
اخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة ح���ال���ي���ا من 
خ������ال ت����وف����ر اخل�����دم�����ة وت���ع���دد 
ل�سمان  اإجنازها،  و�سرعة  قنواتها 
ملوظفي  و�سعيدة  مريحة  جت��رب��ة 
ومتعاملي الدائرة وحتقيق التميز 

يف اإجناز املعامات.
الور�سة  اأع���م���ال  ج����دول  وت�����س��م��ن 
ال���ع���دي���د م����ن ال���ن���ق���اط وامل����ح����اور 
النجوم  ب��ن��ظ��ام  اخل��ا���س��ة  ال��ه��ام��ة 
ومنها  اخلدمات  لت�سنيف  العاملي 
 2021 الإمارات  ا�ستعرا�س روؤية 
العامل  دول  اأف�سل  م��ن  نكون  ب��اأن 
بحلول عام 2021، والرتكيز على 

وذكر   ، امل��رك��ز  وت�سنيف  ال��وث��ائ��ق، 
امل�ستخدمة  ال��ت��ق��ي��ي��م  اأداة  ب�����اأن 
اخل����دم����ة ت�سم  م����راك����ز  ل��ت��ق��ي��ي��م 
الدائرة  �سوؤال يتوجب على   127
و�سفية  اإج��اب��ات  بتقدمي  تقوم  اأن 
الن�سوج  م�����س��ت��وي��ات  ب��ح�����س��ب  ل��ه��ا 
اأداة  عليها  ت�ستند  ال��ت��ي  الأرب���ع���ة 
لقيا�س  النجوم  وت�سنيف  التقييم 
املرحلة  وه�����ي:  احل�����ايل  و���س��ع��ه��ا 
التطور،  وم���رح���ل���ة  الإب���ت���دائ���ي���ة، 
ومرحلة  ال����ن���������س����وج،  وم����رح����ل����ة 
الريادة. ثم حتدد الدائرة الو�سع 
امل���ن�������س���ود ال���ت���ي ت�����س��ب��و اإل����ي����ه من 
التطوير  خ��ط��ط  ���س��ي��اغ��ة  خ���ال 
وامل����ب����ادرات وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا م���ن حيث 
املبادرة  وق��ي��م��ة  التطبيق  �سهولة 
بعد فهم عوامل النجاح الرئي�سية 

يف تطبيق املبادرة. 
واأ�ستعر�س مروان حممد النعيمي 
اخل���دم���ة  م�����راك�����ز  اإدارة  م����دي����ر 

•• عجمان ـ الفجر 

الأمانة  تنظمه  ال���ذي  ق��درات��ي  م�����س��روع  وا���س��ل 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��ع��ج��م��ان، حتت 
الإح�سائية«،  قدراتي  اأبني   .. »حلكومتي  �سعار 
ملوظفي  الإح�����س��اء  جم��ال  يف  التدريبية  دورات���ه 
 ، الإح�����س��ائ��ي��ة  ال��ق��درات  لبناء  عجمان  حكومة 
حيث نظم دورة تدريبية بعنوان » الإح�ساء لغري 
الإح�����س��ائ��ي��ني« ل��ع��دد م��ن م��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة، يف 

فندق راي�سون بلو عجمان، ملدة يومني.
وت��ن��اول��ت ال�����دورة ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا امل���درب���ة رزان 
اأبوظبي  اإح�����س��ائ��ي يف م��رك��ز  ب��اح��ث  ا���س��م��اع��ي��ل 
وجمالته  الإح�ساء  بعلم  التعريف  لاإح�ساء، 
واأهميته، وتطرقت يف ال�سرح اإىل اأنواع الإح�ساء، 
وم�����س��ادر ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي ي��ت��م ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 
وت�سنيفها  املتغريات  ا�ستعر�ست  كما  الإح�ساء، 
واأ����س���ال���ي���ب عر�س  وم�����س��ت��وي��ات��ه��ا  وال���ب���ي���ان���ات 

البيانات.
م�سروع  مدير   ، الزعابي  نهلة  ال�سيدة  واأو���س��ح 
الدورات  ه��ذه  اأهمية  اإىل  الإح�سائية،  ق��درات��ي 

الوعي  ن�������س���ر  اإىل  ت����ه����دف  ال����ت����ي  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
الإح�سائي بني موظفي حكومة عجمان، وتعزيز 
�سهولة  يف  ي�سهم  مم��ا   ، الإح�����س��ائ��ي��ة  ق��درات��ه��م 

اإ�سدار املعلومات واملوؤ�سرات الإح�سائية املطلوبة 
مب��ع��اي��ري ع��ال��ي��ة م���ن ال���دق���ة واجل�����ودة ، والتي 
الت�سريعات  واإ�سدار  القرارات  دعم  يف  �ست�ساهم 
ال��ت��ي تعمل ع��ل��ى الرت���ق���اء بجودة  وال�����س��ي��ا���س��ات 
احل��ي��اة يف الإم������ارة. واأ���س��اف��ت ال��زع��اب��ي، نعمل 
من  نخبة  اإيجاد  على  عجمان  حكومة  يف  اليوم 
الكامل  ال��وع��ي  ميتلكون  ال���ذي  الإح�����س��ائ��ي��ني، 
واملهارات  ال��ق��درات  ول��دي��ه��م  الإح�����س��اء  باأهمية 
الإح�سائية التي متكنهم من اأداء مهامهم بجودة 
ال��دورة التدريبية حر�سنا على  عالية، ويف هذه 
و�سع اختبارات للمنت�سبني لتحديد م�ستوياتهم 
يف ب��داي��ة ال�����دورة وم��ق��ارن��ت��ه��ا يف ال��ن��ت��ائ��ج التي 
ال��دورة، مما ميكننا  �سيح�سلون عليها يف نهاية 
من  املنت�سبني  ا�ستفادت  م��دى  م��ن  ال��ت��اأك��د  م��ن 
الدورة التدريبية، و�سنوا�سل يف م�سروع قدراتي 
الإح�سائية تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية 

حتى نهاية العام احلايل.

اأم  اإلكرتونية  اأم  ذكية  اأكانت  �سواء 
تقليدية. 

واأو�����������س����������ح ب������������اأن الأول����������وي����������ات 
يف  تتمثل  للدائرة  ال�سرتاتيجية 
الرتقاء امل�ستمر بتجربة املتعامل، 
وحتقيق التكامل بني اخلدمات من 
خال الربط الإلكرتوين وتوقيع 
املعنية  اجل���ه���ات  م���ع  الت��ف��اق��ي��ات 
اأن الدائرة تركز على  م�سددا على 

عجمان  حكومة  روؤي��ة  تنفيذ  على 
املجل�س  اإل��ي��ه  وج��ه  وم��ا   2021
تق�سي  ال��ت��ي  بعجمان  التنفيذي 
ال������دوائ������ر  ق�����ي�����ام  ��������س�������رورة  اإىل 
احلكومية يف عجمان كافة بتقدمي 
خ��دم��ات م��ت��م��ي��زة مب�����س��ت��وى �سبع 
وحتقيق  ل���ل���م���ت���ع���ام���ل���ني،  جن������وم 
تنوع  �سعيد  ع��ل��ى  ن��وع��ي��ة  ق��ف��زات 
وكفاءتها  اخلدمات  توفري  قنوات 

مرحلة الريادة يف تقدمي اخلدمة. 
يف  القيادية  ال��ف��ئ��ات  جميع  ودع���ى 
تطوير  عمل  فريق  بدعم  الدائرة 
ال���دائ���رة وج��م��ي��ع مراكز  خ��دم��ات 
اإ���س��ع��اد امل��ت��ع��ام��ل��ني ل��ل��و���س��ول اإىل 
م��رح��ل��ة ال���ري���ادة. ويف اخل��ت��ام قام 
�سريف  امل�ست�سار/  بتكرمي  �سعادته 
اجلندي وت�سليمه الدرع التذكاري 
لتعاونه مع الدائرة ونقل املعارف.

ملتقى عجمان  للموارد الب�صرية ينطلق اليوم
•• عجمان ـ الفجر 

تنطلق اليوم الثاثاء فعاليات ملتقى عجمان للموارد 
الب�سرية الذي تنظمه املوارد الب�سرية املركزية بعجمان 
حتت عنوان »نحو بيئة عمل �سعيدة« مب�ساركة وح�سور 
اجلهات  يف  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  واأق�����س��ام  اإدارات  مم��ث��ل��ي 
احل��ك��وم��ي��ة ب���اإم���ارة ع��ج��م��ان وذل����ك يف  ف��ن��دق عجمان 

�سراي.
و  ال�سعادة  رئي�سية وهي  امللتقى ثاثة حماور  ويتناول 
– مدير  اأهلي  علي  يناق�سها  العمل  بيئة  يف  الإيجابية 
لل�سعادة   التنفيذي  الرئي�س  و  الب�سرية  امل����وارد  اإدارة 
الب�سرية،  ل��ل��م��وارد  الإحت���ادي���ة  الهيئة  يف  والإي��ج��اب��ي��ة 
عمل  بيئة  خلق  يف  الب�سرية  امل���وارد  دور  ح��ول  وحم���ور 
 great ج���اذب���ة ت��ق��دم��ه��ا م��ه��ا زع����رتي – م��دي��ر ع���ام
place to work ، وحمور عن دور املوارد الب�سرية 
يف خلق بيئة عمل �سعيدة يقدمها فادي �سماط –مدير 
 Omnicom Media ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  اإدارة 

اإىل تقدمي تعريف  بالإ�سافة   ،Group MENA
حول اأف�سل مكان عمل، ودور الثقة يف العاقات داخل 
بيئة العمل، وتعريف املمار�سات الت�سعة اخلا�سة باإدارة 
بالإ�سافة  العمل،  بيئة  على  واأث��ره��ا  الب�سرية  امل���وارد 
�سوق  يف  املمار�سات  لأف�سل  واقعية  ح��الت  عر�س  اإىل 
العمل املحلي والعاملي، كما �سي�سمل برنامج امللتقى على 
خللق  واملمار�سات  التطبيقات  لأف�سل  عملية  تدريبات 

بيئة عمل متميزة واإيجابية.
النظم  ق�سم  اأول  – مدير  ال�سام�سي  م��وزة  واأو�سحت  
اأن  بعجمان  املركزية   الب�سرية  امل���وارد  يف  وال�سيا�سات  
بني  وال��ت��وا���س��ل  لاإلتقاء  مثالية  فر�سة  يعد  امللتقى 
حكومة  يف  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  واأق�������س���ام  اإدارات  مم��ث��ل��ي 
الناجحة  واملمار�سات  اخلربات  م�ساركة  بهدف  عجمان 
حيث  ال��ف��ر���س،  وا�ستثمار  العمل  بيئة  م��ع  التعامل  يف 
يف  الب�سرية  امل���وارد  موظفي  دور  على  امللتقى  �سي�سلط 
للموظفني  وحمفزة  واإيجابية  �سعيدة  عمل  بيئة  خلق 

على العمل والإنتاجية.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ووليا عهد ال�صارقة والفجرية يح�صرون اأفراح القا�صمي

•• ال�شارقة-وام:

القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سر 
ال�سيخ  و�سمو  اخليمة  راأ���س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
�سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب 
حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�سيخ  و�سمو  ال�سارقة  حاكم 
بن  نهيان  ال�سيخ  وم��ع��ايل  ال��ف��ج��رية  عهد  ويل  ال�سرقي 
مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح حفل الزفاف الذي اأقامه 
ال�سيخ �سعود بن حمد بن ماجد القا�سمي مبنا�سبة زفاف 
جنله ال�سيخ في�سل اىل كرمية ال�سيخ �سقر بن خالد بن 
اجلواهر  مركز  يف  املا�سية  قبل  الليلة  القا�سمي  حميد 

للمنا�سبات واملوؤمترات بال�سارقة.
كما ح�سر احلفل ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي رئي�س 
دائرة املالية املركزية بال�سارقة وال�سيخ خالد بن عبداهلل 
القا�سمي رئي�س دائرة املوانئ واجلمارك بال�سارقة وال�سيخ 
ال�سارقة  م��ط��ار  هيئة  رئي�س  القا�سمي  ع�سام  ب��ن  خ��ال��د 
دائرة  رئي�س  القا�سمي  �سقر  ب��ن  اأح��م��د  وال�سيخ  ال���دويل 
راأ�س  يف  احل���رة  املنطقة  هيئة  رئي�س  وامل��وان��ئ  اجل��م��ارك 
اخليمة وال�سيخ ع�سام بن �سقر القا�سمي رئي�س جمل�س 
ادارة جميعة ال�سارقة اخلريية و ال�سيخ ماجد بن �سلطان 
القا�سمي مدير دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى بال�سارقة 
للطريان  العربية  �سركة  رئي�س  ثاين  اآل  وال�سيخ عبداهلل 

وال�����س��ي��خ ف��ي�����س��ل ب���ن ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س جمل�س 
�سقر  ب��ن  عمر  وال�سيخ  لل�سناعات  اخلليج  �سركة  ادارة 

القا�سمي.
ك��م��ا ح�سر احل��ف��ل م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن حممد 
ومعايل  التحتية  البنية  تطوير  وزي���ر  النعيمي  بلحيف 
الب�سرية والتوطني  امل��وارد  الهاملي وزير  نا�سر بن ثاين 
وعلي �سامل املدفع رئي�س هيئة الطريان املدين بال�سارقة 
الدبلوما�سي  ال�سلك  واع�ساء  امل�سوؤولني  كبار  من  وع��دد 

وح�سد من املدعوين.
بهذه  اب��ت��ه��اج��ا  و�سعبية  ت��راث��ي��ة  ف��ق��رات  احل��ف��ل  وت��خ��ل��ل 

املنا�سبة. 

ويل عهد دبي ي�صتقبل الطلبة احلا�صلني على لقب »املربمج املواطن املبتكر«
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي - يف 
ا�سرتاحته مبنطقة ند ال�سبا بدبي �سباح ام�س- الطلبة املتميزين احلا�سلني 
املرحلة  اإىل  و�سلوا  الذين  املبتكر” واملوهوبني  املواطن  “املربمج  لقب  على 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  جامعة  نظمتها  التي  “هاكاثون”  م�سابقة  يف  النهائية 

الذكية وجمعية املوهوبني يف اإطار برنامج “املربمج املواطن”.
ال�سرطة  رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �ساحي  الفريق  معايل   .. اللقاء  ح�سر 
الذكية  اأمناء جامعة حمدان بن حممد  العام يف دبي رئي�س جمل�س  والأم��ن 
العور  من�سور  الدكتور  و�سعادة  املوهوبني  لرعاية  الإم����ارات  جمعية  رئي�س 
رئي�س اجلامعة نائب رئي�س اجلمعية. واأثنى �سموه على احلائزين على هذا 
اللقب امل�سرف وحثهم على مزيد من الإبداع والتفوق يف قطاع التكنولوجيا 

وعلومها ومعارفها واأ�سا�سياتها حتى يكونوا علماء امل�ستقبل يفيدون اأنف�سهم 
اأول ويخدمون وطنهم وي�سهمون يف رفعته وتقدمه .. والأهم اأن يكونوا قدوة 
دبي  عهد  ويل  �سمو  ومتنى  الاحقة.  الأجيال  �سباب  من  لإخوانهم  �ساحلة 
واأولياء  ذويهم  برفقة  �سموه  ا�ستقبلهم  الذين   - طالبا   12 ال���  للمتفوقني 
اأمورهم - النجاح والتوفيق وحتقيق املزيد من التفوق والبتكار والإب��داع .. 
موؤكدا �سموه لهم اأن التفوق هو الذي يدوم لاأبد وهو الذي يبني الأوطان 

برنامج  “ اأول  املواطن  “ املربمج  برنامج  ويعترب  با عمد.  البنيان  ويرفع 
وطني من نوعه يعنى ببناء جيل من ال�سباب ملم باأدوات واأ�ساليب التقنيات 
احلديثة والذكية لقيادة م�سرية �سنع وا�ست�سراف امل�ستقبل تلبية حلاجات “ 
خطة دبي ال�سرتاتيجية 2021 “ يف تاأهيل �سباب مبدعني وبارزين وقادرين 
على اأن يكونوا اللبنة الأوىل والأ�سا�سية جليل يحمل على عاتقه بناء نه�سة 

دبي التي هي جزء من نه�سة وتقدم دولة الإمارات على خمتلف ال�سعد.

ويل عهد دبي ي�صتقبل اأع�صاء جلنة حتكيم جائزة حمدان بن حممد الإدارة امل�صاريع
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي - يف 
جمل�س مدينة جمريا قبل ظهر ام�س- اأع�ساء جلنة حتكيم جائزة حمدان 
بن حممد لإدارة امل�ساريع واأع�ساء جمل�س اأمنائها و�سكرهم على جهودهم 

وحياديتهم جلهة التحكيم يف اجلائزة.

وبارك �سموه اجتهاد جمل�س الأمناء وعمله املخل�س من اأجل خدمة الوطن 
والرتويج لدولتنا احلبيبة يف الأو�ساط الدولية باأ�سلوب ح�ساري وراق.

دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو   .. اللقاء  ح�سر 
للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات و�سعادة املهند�س مطر 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  امل�ساريع  لإدارة  العاملي  املنتدى  رئي�س  الطاير  حممد 

جائزة حمدان بن حممد لإدارة امل�ساريع.

جمعية االإمارات ملتالزمة داون تهنئ اأم االإمارات بيوم الطفولة العاملي
•• دبي-الفجر:

ملتازمة  الم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ه���ن���اأت 
ال�سيخة  الم���ارات ����س���م���و  اأم  داون 
الحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة 
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى 
لاأمومة والطفولة الرئي�س الأعلى 
ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية وموؤ�س�سات 
ال����رتب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م وال���ط���ف���ول���ة 
مب��ن��ا���س��ب��ة اح��ت��ف��ال دول����ة الإم�����ارات 
للطفل  العاملي  باليوم  العامل  ودول 
نوفمرب من كل   20 ي�سادف  ال��ذي 
ع����ام، وذل����ك يف ظ���ل جن���اح���ات عدة 
يف  اأوىل  مراكز  تتبواأ  الدولة  جعلت 
الدكتورة  واأث��ن��ت  ال��ط��ف��ول��ة.  رع��اي��ة 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ج��ع��رور  م��ن��ال 
تبذلها  ال���ت���ي  اجلمعية  باجلهود 
ب���رام���ج وجهود  ن��ه�����س��ة  ���س��م��وه��ا يف 
الرت�����ق�����اء ب���ال���ط���ف���ول���ة وال���ق���وان���ني 
ويف  حقوقها  وحتفظ  ترعاها  التي 
مقدمتها قانون الطفولة الإماراتي 
»ودمية« وم�سيدة بجهود وزارة تنمية 
الوزارة  يف  الطفولة  واإدارة  املجتمع 

متازمة  ذوي  تطوير  مركز  خ��ال 
اجلمعية  وفعاليات  واأن�سطة  داون 
والريا�سية  والجتماعية  التوعوية 
واأهاليهم  حتت  الهمم  اأ�سحاب  مع 

�سعار »حترير القدرات«.
اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س���ة  واأك�����������دت 
اجلمعية مواكبة اجلمعية الأن�سطة 
برعاية  املهتمة  الدولية  والفعاليات 

مع  وبالتعاون  امل�سنية  على اجلهود 
واجلهات  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
رعاية  ب��رام��ج  ت��ط��وي��ر  يف  املخت�سة 
ال��ط��ف��ول��ة. واأك����دت ال��دك��ت��ورة منال 
واه���ت���م���ام جمعية  ح���ر����س  ج���ع���رور 
المارات ملتازمة داون منذ تاأ�سي�سها 
يف حتقيق اأف�سل �سبل راية اأ�سحاب 
من  داون  متازمة  ذوي  من  الهمم 

ب��ه��ا جنبا اىل  ال��ط��ف��ول��ة والرت���ق���اء 
ا���س��ت��ع��دادات اجلمعية  و���س��ط  ج��ن��ب 
العاملي  ال���ك���ون���غ���ر����س  ل���س��ت�����س��اف��ة 
ملتازمة داون عام 2020 مب�ساركة 
دولية كربى يعك�س ح�سور وحر�س 
مواكبة  يف  اجل���م���ع���ي���ة  واه����ت����م����ام 
برعاية  اخلا�سة  العاملية  الن�سطة 

الطفولة.

املدير التنفيذي لقطاع الدعم املوؤ�ص�صي واالت�صال يتفقد م�صروع مركز اخلدمات ملحاكم دبي يف »مركز وايف«
•• دبي-الفجر:

ق���ام ال�����س��ي��د ع��ب��دال��رح��ي��م ح�سني 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  اأه���ل���ي 
بزيارة  والت�سال  املوؤ�س�سي  الدعم 
م�������س���روع مركز  مل���وق���ع  ت��ف��ق��دي��ة 
اخل��دم��ات مل��ح��اك��م دب���ي يف »مركز 
العمل  ���س��ري  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  وايف« 
الإجناز  ون�سبة  امل��رك��ز  جتهيز  يف 
ل���ل���م�������س���روع، وذل�������ك ����س���ع���ي���اً من 
وت�سريع  ت�سهيل  يف  دب���ي  حم��اك��م 
ي�سم  حيث  املتعاملني،  اج����راءات 
اإدارة  دب��ي،  حماكم  خدمات  مركز 
الت�سوية  ال��ع��دل، وم��رك��ز  ال��ك��ات��ب 
الودية للمنازعات، واإدارة الأحوال 

للمتعاملني  ط��ل��ب��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
م����ن خ������ال الأج������ه������زة ال���ذك���ي���ة، 
مركز  يف  م��ت��واج��دة  �ستكون  حيث 
على  وال��ت��ع��رف  ملتابعة  اخل��دم��ات 
حالتها من اأي مكان ويف اأي وقت، 
اإ�سهادات  خ��دم��ات  وف���رت  وك��ذل��ك 
اأخذ  يتم  اإذ  ال�سخ�سية،  الأح���وال 
معامات  يف  ال�������س���ه���ود  ����س���ه���ادة 
نظام  ع���رب  ال�سخ�سية  الأح������وال 
الفيديو، وتتطلع لإطاق العديد 
م��ن اخل��دم��ات الذكية م��ن خال 
التي�سري  ب��ه��دف  م��ق��ره��ا اجل��دي��د 
ت�سع  ف��ال��دائ��رة  املتعاملني،  على 
حت��ق��ي��ق ����س���ع���ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني عرب 
تطوير جتربة املتعاملني وت�سهيل 

اخل��دم��ات مل��ح��اك��م دب���ي يف »مركز 
على  ج������اه������دة  ����س���ت���ع���م���ل  وايف« 
العمليات  جميع  وت�سريع  ت�سهيل 
والجراءات على املتعاملني، وذلك 
لارتقاء  دب��ي  حم��اك��م  م��ن  �سعياً 
الإدارة  ب���اأن  واأ����س���اف  ب��خ��دم��ات��ه��ا، 
تتطلع دائماً لتحقيق نقلة نوعية 
املقدمة  ال��ع��دل  الكاتب  بخدمات 
ت�سع  ال���دائ���رة  واأن  للمتعاملني، 
حت��ق��ي��ق ���س��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني على 
عاتقها، وذلك عرب تطوير جتربة 
املتعاملني وت�سهيل ح�سولهم على 
خ��دم��ات��ه��ا وت��ع��زي��ز ر���س��اه��م على 

راأ�س قائمة اأولوياتها.
الت�سوية  مركز  اأن  اأه��ل��ي  واأو���س��ح 

ال�سخ�سية. 
اللتزام  ���س��رورة  على  اأهلي  واأك��د 
ب���اجل���دول ال��زم��ن��ي امل��ع��د لإجن���از 
يف  منه  النتهاء  واملتوقع  امل�سروع 
 .2018 ع����ام  م���ن  الأول  ال���رب���ع 
تن�سجم  دب����ي  حم���اك���م  اإن  ح��ي��ث 
الر�سيدة،  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  م��ع 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وروؤي�������ة 
نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي – رع���اه اهلل، 
ومثالية  ل��ت��ق��دمي جت��رب��ة مم��ي��زة 

للمتعاملني.
الكاتب  اإدارة  اأن  اأه���ل���ي  واأ�����س����ار 
مركز  يف  ���س��ت��ك��ون  ال���ت���ي  ال����ع����دل 

اأحد  �ستكون  ل��ل��م��ن��ازع��ات  ال��ودي��ة 
وذلك  امل��رك��ز  يف  امل��ه��م��ة  الإدارات 
ت��ن�����س ع��ل��ى درا�سة  ال��ت��ي  مل��ه��ام��ه��ا 
احل�����الت ال��ت��ي ي��ت��م ال��ن��ظ��ر فيها 
النزاع،  اأط������راف  م���ع  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا 
عمليات  اإي������ج������اد  يف  وال����ب����ح����ث 
ونظم  ل��وائ��ح  على  قائمة  ت�سوية 
العدالة  مبداأ  يحقق  مبا  قانونية 
حقوقهم  الأط���راف  لكل  وي�سمن 
املنازعات  نظر  وي��ت��م  ب��ال��رتا���س��ي، 
من  امل�سلحني  م��ن  ع��دد  بوا�سطة 
اأهل اخلربة حتت اإ�سراف القا�سي 

املخت�س.
اإدارة  ج���ه���ود  اإىل  اأه���ل���ي  واأ�����س����اد 
دبي  ال�سخ�سية مبحاكم  الأح��وال 

تر�سيخ  اإىل  وال��ه��ادف��ة  اأول��وي��ات��ه��ا، 
مفاهيم ال�سعادة وتعزيزها لت�سبح 

الدائرة  خ��دم��ات  على  ح�سولهم 
قائمة  راأ���س  على  ر�ساهم  وتعزيز 

مم����ار�����س����ة وث����ق����اف����ة يف اجل���ه���ات 
احلكومية.

بلدية منطقة الظفرة تزين مدن املنطقة احتفااًل باليوم الوطني 46
•• الظفرة -الفجر:

اأكملت بلدية منطقة الظفرة ا�ستعداداتها لاحتفال باليوم الوطني ال�ساد�س 
والأربعني واإحياء ذكرى ال�سهيد الذي ي�سادف الثاثني من �سهر نوفمرب من 
ال�ست،  املدن  الرئي�سية يف  ال�سوارع  الظفرة  كل عام. وقد زينت بلدية منطقة 

مدينة زايد، ليوا، املرفاأ، غياثي، ال�سلع، ودملا وت�سمنت لوحات الزينة والإنارة 
المارات  دولة  خلريطة  جم�سمات  على  ا�ستملت  رائعة،  ت�سكيات  العام  لهذا 
الذي   46 والرقم  الأربعة  باألوانه  الدولة  لعلم  وجم�سمات  املتحدة  العربية 
الآباء  يرمز ملرور �ستة واأربعني عاماً على احتاد دولة الم��ارات بف�سل جهود 
املوؤ�س�سني على را�سهم باين نه�سة وح�سارة المارات املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ 

زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.  كما ت�سمنت اأعمال الزينة عبارات 
م�ستمدة من الن�سيد الوطني الذي ميثل رمز فخرنا وعزتنا مثل عبارات عا�س 
بالأمن والم��ان يف ظل قيادتنا  ب��ادي، وتنعم بادنا  اماراتنا وعي�سي  احت��اد 
الر�سيدة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل، واإخوانه اأع�ساء املجل�س الأعلى لاحتاد حكام المارات وويل عهده 

االإمارات للدرا�صات يعقد موؤمتره 
ال�صنوي الثامن للتعليم 28 نوفمرب

•• اأبوظبي-وام: 

يعقد مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية موؤمتره ال�سنوي 
الثامن للتعليم حتت عنوان “التعليم والرتبية الأخاقية : نحو منظومة 

نوفمرب. و29  تعليمية تعزز القيم يف املجتمع” وذلك يومي 28 
اآل نهيان يف  زاي��د بن �سلطان  ال�سيخ  ال��ذي يقام يف قاعة  املوؤمتر -  ويركز 
مقر املركز باأبوظبي - على مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
ب�ساأن  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
القيم  اأجيال متتلك  تدري�س مادة الرتبية الأخاقية واأهميتها يف تن�سئة 
والأخاق اإىل جانب العلم واملعرفة. ويتناول املوؤمتر اأربعة حماور رئي�سية 
الأول بعنوان “ مبادرة الرتبية الأخاقية الإماراتية: املنطلقات وجوانب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  التاأثري” ويناق�س 
حول موقع الأخاق يف املنظومة التعليمية وكيف تعزز الرتبية الأخاقية 
القوة الناعمة لدولة الإمارات . وي�سلط املحور الثاين ال�سوء على م�سمون 
مبادرة الرتبية الأخاقية وكيفية تفعيلها عرب جمموعة من الأدوات مثل 
: املعلم والإع��ام والأ�سرة واملوؤ�س�سات الدينية فيما يعر�س املحور الثالث 
بع�س التجارب الدولية يف تدري�س مادة الرتبية الأخاقية مثل : جتارب 

ال�سني واليابان وفنلندا.
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اأخبـار الإمـارات
»اخلارجية« تنظم امللتقى اخلام�س للجودة والتميز

•• اأبوظبي -وام: 

للجودة  اخل��ام�����س  امللتقى  ال����دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  نظمت 
واأهمية  الأداء  قيا�س  على  ال�سوء  ت�سليط  خاله  ج��رى  ال��ذي  والتميز 

الرتكيز على الأولويات.
�ساري  اأح��م��د  �سعادة  ال���وزارة -  ع��ام  ب��دي��وان  ال��ذي عقد   - امللتقى  افتتح 
املزروعي وكيل الوزارة بالإنابة الذي رحب باأ�سحاب ال�سعادة واحل�سور 

من منت�سبي الوزارة.
اأحد منابر التميز وميثل فر�سة  امللتقى باعتباره  اأهمية  واأكد املزروعي 
لاطاع وال�ستفادة من النماذج املحلية والإقليمية والعاملية يف م�سرية 

تطبيق اأف�سل املمار�سات الرائدة يف هذا املجال.
وقال �سعادته اإن تنظيم هذا امللتقى ياأتي اإميانا من الوزارة باأن م�سرية 
الآخرين  جت��ارب  من  ال�ستفادة  يتم  مل  ما  تتحقق  ل  والتميز  ال��ري��ادة 
تعك�سه جتربة  م��ا  وه���و  م��ع��ه��ا..  والإجن�����از  الأداء  م�����س��ت��وي��ات  وم��ق��ارن��ة 
روؤية  حتقيق  ل��دع��م  اإل��ي��ه  تتطلع  وم��ا  و�سلت  فيما  ال��دول��ة  موؤ�س�سات 

حكومتنا الر�سيدة لعام 2021.
وا���س��ت��ع��ر���س ال��ت��غ��ي��ريات ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا ال�����وزارة ع��ن��د اإط��اق��ه��ا اخلطة 
وتطوير  م��راج��ع��ة  تت�سمن  وال��ت��ي   ،2021  –  2017 ا�سرتاتيجية 
موؤ�سرات الأداء يف الإدارات بحيث مت الرتكيز على املوؤ�سرات التي تقي�س 
املخرجات الرئي�سية املطلوبة من كل اإدارة وعلى قيا�س التقدم املحرز يف 

املبادرات ذات الأولوية وعدم العتماد كثريا على املوؤ�سرات الكمية التي 
كانت ت�سكل عبئا على الإدارات.

كما ت�سمنت التغيريات تقليل فرتة القيا�س بحيث اأ�سبحت ن�سبة كبرية 
�سنوي وذلك لاطاع  ربع  �سهري بدل من  ب�سكل  تقا�س  املوؤ�سرات  من 
املنا�سبة  ال��ق��رارات  اتخاذ  ي�ساعدنا يف  ما   .. والتحديات  الإجن���ازات  على 
اأداء  بقيا�س  البدء  اإىل  اإ�سافة  م�ستهدفاتنا..  لتحقيق  املائم  الوقت  يف 

بعثاتنا التمثيلية يف اخلارج.
وخال امللتقى.. قدم الدكتور ح�سن خ�سري املدير التنفيذي ل�سركة ات�س 
جامعة  يف  وحما�سر  دبي  يف  الداري��ة  وال�ست�سارات  للدرا�سات  دبليو  ان 
حتت  حما�سرة  احلكومية  ل���اإدارة  را�سد  بن  حممد  وكلية  ول��وجن��وجن 

 “ الأول��ي��ات  – فن الرتكيز على  املوؤ�س�سي  الأداء  “ قيا�س  عنوان قيا�س 
مت خالها ا�ستعرا�س املفاهيم الهامة يف هذا املجال وا�ستعرا�س اأف�سل 

الأ�ساليب التي و�سعتها احلكومة لتحقيق الأهداف احلكومية.
الرئي�سية  امل��وؤ���س��رات  اأهمية  ع��ن  ت�سور  تقدمي  اإىل  املحا�سرة  وه��دف��ت 
ودوره����ا يف دع��م ات��خ��اذ ال��ق��رار وال���ذي ي��اأت��ي م��واك��ب��ا لأه����داف منظومة 
الإم��ارات يف تعميمها على  اإليه دولة  ت�سعى  الذي  للتميز  الرابع  اجليل 
كافة اجلهات الحتادية لتكون ثقافة موؤ�س�ساتية تهدف اىل تطوير الأداء 

املوؤ�س�سي لتلك اجلهات احلكومية.
املتعلقة  التحديات  ملناق�سة  ح��واري��ة  جل�سة  عقد  مت  امللتقى..  ختام  ويف 

باإدارة الأداء بح�سور جمموعة من قيادات الوزارة.

حتت �ضعار »املدر�ضة الإماراتية وم�ضتقبل التعليم« 
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•• تغطية : رم�شان عطا 

نظمت الأمانة العامة جلائزة خليفة الرتبوية احتفاًل ام�س مبنا�سبة اليوم 
الوطني 46 لدولة الإمارات العربية املتحدة حتت �سعار » املدر�سة الإماراتية 
اإبراهيم  ب��ن  ح�سني  املهند�س  م��ع��ايل  بح�سور  وذل���ك   « التعليم  وم�ستقبل 
احلمادي وزير الرتبية والتعليم، و�سعادة اأمل العفيفي الأمني العام للجائزة، 
و�سعادة حممد �سامل الظاهري م�ست�سار معايل رئي�س دائرة التعليم واملعرفة 
التعليمية وال��رتب��وي��ة وم���دراء ومديرات  ال��ق��ي��ادات  اأب��وظ��ب��ي وع���دد م��ن  يف 

املدار�س واأع�ساء الهيئات الإدارية والتدري�سية والطاب والطالبات. 
وق��د ���س��ارك��ت يف الح��ت��ف��ال ف��رق طابية م��ن م��دار���س الإم����ارات الوطنية، 

الفهيم  ع��ب��داجل��ل��ي��ل  الآف�������اق، وم���در����س���ة  وم���در����س���ة 
اأه��م��ي��ة هذا  اأم���ل العفيفي ع��ل��ى  ب��اأب��وظ��ب��ي.  واأك����دت 
الفخر  ب��ك��ل  ج��م��ي��ع��اً  ف��ي��ه  ن�ستذكر  ال����ذي  الح��ت��ف��ال 
له  املغفور  املوؤ�س�س  للقائد  ال��رائ��د  ال���دور  والع��ت��زاز 
باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
 « املوؤ�س�سني » رحمهم اهلل جميعاً  ث��راه، واإخ��وان��ه  اهلل 
الذين نه�سوا بهذا الوطن وقدموا للمنطقة والعامل 
من��وذج��اً ف��ري��داً يف ال��وح��دة وب��ن��اء الإن�����س��ان وتر�سيخ 
دولة  وب��ن��اء  الع�سر  على  والإن��ف��ت��اح  القيم  منظومة 
التنمية  يف  العاملية  املمار�سات  باأف�سل  تاأخذ  حديثة 

الب�سرية والنه�سة احل�سارية. 
واأ�سادت العفيفي برعاية قيادتنا الر�سيدة متمثلة يف 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
املجل�س الأعلى لاإحتاد حكام الإمارات، وحر�س �سموهم على توفري احلياة 

الكرمية للمواطنني وللمقيمني على اأر�س الوطن. 
وقالت اأمل العفيفي : اإن هذه البهجة وال�سعادة التي تغمرنا جميعاً ونحن 
الولء  معاين  اآ�سمى  فيها  نرتجم  اإمن��ا   46 الوطني  اليوم  بذكرى  نحتفل 

والإن��ت��م��اء للوطن وق��ي��ادت��ه ال��ر���س��ي��دة، ه��ذا ال��وط��ن املعطاء ال���ذي وف��ر لنا 
بالنهار  الليل  توا�سل  التي  القيادة  وهذه  والتميز،  والإب��داع  النجاح  اأ�سباب 
الوطنية،  التنمية  احل�سارية يف جميع جم��الت  املنجزات  �سبيل حتقيق  يف 
 2021 الإم���ارات  روؤي��ة  الإب���داع يف  وا�سعة من  اآف��اق  اإىل  بنا  والتي تنطلق 
2071 التي جعلت منها قيادتنا الر�سيدة عنواناً  وكذلك مئوية الإم��ارات 
للريادة والو�سول اإىل املريخ.  واأ�سارت العفيفي اإىل اأن املكت�سبات العظيمة 
التي حتققت يف م�سرية الإحتاد تتطلب من كل مواطن ومواطنة، بل من كل 
مقيم على اأر�س دولتنا الغالية اأن ي�ساعف اجلهد والبذل والعطاء للحفاظ 
ل�سهداء  العظيمة  بالت�سحيات  اأي�سا  نفخر  اأننا  كما  املكت�سبات،  ه��ذه  على 
وال�سام  العدل  عن  دفاعاً  الزكية  باأرواحهم  ج��ادوا  الذين  الأب���رار  الوطن 
ل��راي��ة احل��ق وال���س��ت��ق��رار، ون�سرة للمظلوم  واإع���اء 
ورداً للظلم، ون�ساأل اهلل تعاىل اأن يتغمدهم جميعاً يف 

ف�سيح جناته .
اإبراهيم  بن  املهند�س ح�سني  ومن جانبه قدم معايل 
الرئي�سية  الكلمة  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي 
لنموذج  �سامًا  عر�ساً  ت�سمنت  والتي  احلفل  خ��ال 
الرتبية  وزارة  د���س��ن��ت��ه  ال����ذي  الإم���ارات���ي���ة  امل��در���س��ة 
والتعليم، واأكد معاليه، اأن التعليم اليوم اأ�سبح الرهان 
موقعها  تر�سيخ  اإىل  تتطلع  ال��ت��ي  ل��ل��دول  احلقيقي 
ووفقاً  الر�سيدة  قيادتنا  وجهت  ذل��ك  واإزاء  ال��ع��امل��ي، 
امل�ستقبلية  وروؤي��ت��ه��ا  ال��دول��ة  واأج��ن��دة  التنمية  لآف���اق 
ب�سرورة التحول النوعي يف م�سارات التعليم متا�سياً 
املت�ساعد  ال��ب��ي��اين  واخل���ط  ال��دول��ة  م�ستهدفات  م��ع 

لتطلعات الدولة على امل�ستويات التنموية كافة.
مقروناً  التعليمي  نظامنا  من  نريده  ملا  امل�ستقبلية  الروؤية  و�سوح  اإن  وقال 
بالدعم الاحمدود من القيادة الر�سيدة، �سكا حجر زاوية لو�سع منظومة 
تعليمية متكاملة �ساملة تتوافق مع اأف�سل النظم العاملية، م�سرياً اإىل حتقيق 
تغيري جذري يف قطاع التعليم بالدولة اإ�ستناداً اإىل معايري عاملية ودرا�سات 
الكفاءة،  لنا  ويحقق  معنا  يتنا�سب  ال��ذي  التعليم  منط  عن  علمية  تربوية 

وخريجني يتمتعون ب�سمات عاملية.
وذهب معاليه اإىل اأن هذا التغيري مل يكن يف �سياق خارج عن اإطار روؤية الدولة 

وتوجهاتها نحو التحول اإىل جمتمع اقت�ساد املعرفة، بل مي�س ويتاقى مع 
اأداة حمفزة لتحقيق املوؤ�سرات الوطنية  جوهر التوجهات الوطنية، وي�سكل 

وي�سهم يف دفع عجلة التنمية قدماً.
واأ�سار اإىل اأن فرق العمل على امل�ستوى الوطني �سواء بالوزارة اأو املوؤ�س�سات 
العاملية يف  بيوت اخلربة  اأرقى  بالتعاون مع  واملخت�سني  واملعاهد  التعليمية 
جمال التعليم، �سكلوا جميعاً خلية نحل لتجويد التعليم و�سوًل اإىل و�سع 
متت  ال��ت��ي  النتائج  باأف�سل  وخ��رج��وا  عليها  يرتكز  ال��ت��ي  ال�سلبة  الأ���س�����س 
ال�سيا�سات  ر�سم  يف  فاعلة  اأداة  ك��ان  ال��ذي  ال��رتب��وي  امل��ي��دان  م��ع  مناق�ستها 

التعليمية اجلديدة وو�سع اخلطط التعليمية امل�ستقبلية.
على  مبني  اجل��دي��دت��ني  وهيئته  ب�سورته  التعليمي  نظامنا  اأن  اإىل  ولفت 

الأخاقية  ال��ق��ي��م  ت��ر���س��ي��خ  يف  تتمثل  ع���دة،  م��ع��اي��ري 
وال��ت��وج��ه��ات الإي��ج��اب��ي��ة، وت��ع��زي��ز م�����س��ت��وى تدري�س 
املواهب  وا�ستك�ساف  املتقدمة،  والتكنلوجيا  العلوم 
على  متفتحة  عقول  وتكوين  ال�سغر،  منذ  الطابية 
التعليم  منظومة  وت��ع��زي��ز  املتقدمة،  ال���دول  جت���ارب 
امل�ستمر التكاملي، والإعاء من م�ستوى الحرتافية 

واملهنية يف موؤ�س�ساتنا التعليمية.
الإم��ارات��ي��ة« ترتكز على  »امل��در���س��ة  م��ب��ادرة  اأن  وذك���ر 
اإحداث حتول جذري يف مقومات و�سكل التعليم على 
عاملية  قيا�سية  موا�سفات  خال  من  الدولة  م�ستوى 
ومطورة  حديثة  علمية  مناهج  اإىل  وال�ستناد  الأداء، 
تهدف لإك�ساب الطلبة مهارات التفكري العليا، ف�سًا 
والتعلم  التعليم  عمليات  وفعالية  ك��ف��اءة  تعزيز  ع��ن 
والتقييم، وتطوير قدرة اخلريجني للمناف�سة يف �سوق 

العمل يف القطاعني العام واخلا�س ومواكبة تغريات �سوق العمل العاملي.
منها  املتوقعة  للمخرجات  وف��ق��اً  الإم��ارات��ي��ة  املدر�سة  خريج  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
�سيت�سم ب�سخ�سية اأ�سيلة قيادية واثقة و�سغوفة باملعرفة، ومبدعة ومتعاونة 
ومفكرة وثنائية اللغة، ومتمكنة من التكنلوجيا، وفعاله �سمن اإطار جمتمع 
املعرفة باأبعادها املختلفة. وخل�س معاليه اإىل اأهمية ال�سراكة املجتمعية يف 
حتقيق اأغرا�س واأهداف التعليم وتقبل التغيري الذي ي�سب اأول واأخرياً يف 
م�سلحة الطالب، مبيناً اأن اجلهود من�سبة على توفري بيئة تعليمية حمفزة 

للطالب، ورعايته منذ مرحلة ريا�س الأطفال وتوظيف الإمكانات لتحقيق 
وم�سوؤوًل  ومعرفة  �سلوكا  نا�سج  اإماراتي  طالب  بناء  يف  ي�سهم  فعال  تعليم 
والهوية  الأ�سيلة  الإماراتية  القيم  من  متخذا  امل�ستقبلية،  الروؤية  ميتلك 

الوطنية م�سلكاً له يف خطاه وم�سوار حياته الدرا�سي والعملي.
كما األقى عبداهلل الب�ستكي والد ال�سهيد حممد الب�ستكي اأحد �سهداء الوطن 
الأبرار كلمًة عن �سهداء الوطن الأبرار طيب اهلل ثراهم مبنا�سبة يوم ال�سهيد 
.  واألقى ال�ساعر عبيد بن خ�سيف الكعبي جمموعة من الق�سائد ال�سعرية 
الر�سيدة،  للقيادة  وال��ولء  الإنتماء  عن  والتعبري  الوطن  حب  يف  الوطنية 
وقدمت طالبات مدر�سة الظبيانية فقرة تراثية، كما �سارك طاب مدر�سة 

عبداجلليل الفهيم بفقرة فلكلورية من الرتاث الوطني. 
وك���رم م��ع��ايل وزي���ر ال��رتب��ي��ة والتعليم امل�����س��ارك��ني يف 
احلفل وممثلي الفرق الطابية امل�ساركة يف املعر�س 
العلمي املقام على هام�س احلفل، و�سمل التكرمي كل 
الإم����ارات،  جامعة  م��ن  خربا�س  �سوقي  ال��دك��ت��ور  م��ن 
العليا،  التقنية  كلية  م��ن  خ�سر  ه��اج��ر  وال��دك��ت��ورة 
والدكتور حممد غزال من جامعة اأبوظبي، والدكتور 
اأح��م��د ك��رك��ي م��ن املعهد ال��ب��رتويل، والأ���س��ت��اذة منى 
الب�ستكي  اأحمد  ال�سوامخ، وال�سيد  العلي من مدر�سة 

الوطنية.  المارات  مدر�سة  – مدير 
معايل  بو�سول  ب���داأت  ق��د  الحتفال  فعاليات  وك��ان��ت 
والتعليم  الرتبية  وزير  اإبراهيم احلمادي  بن  ح�سني 
ب��اأب��وظ��ب��ي، حيث  ال��رتب��وي��ة  م��ق��ر ج��ائ��زة خليفة  اإىل 
الذي نظمته اجلائزة  العلمي  البتكار  افتتح معر�س 
باملنا�سبة مب�ساركة فرق طابية من جامعات جامعة 
العليا، ومدر�سة  التقنية  وكلية  زاي��د،  الم��ارات، وجامعة  اأبوظبي، وجامعة 
الفرق  قدمتها  ال��ت��ي  امل�����س��روع��ات  على  معاليه  واط��ل��ع  الوطنية  الم����ارات 
التعليمية  موؤ�س�ساتنا  يف  والب��ت��ك��ار  الإب����داع  مناخ  تعك�س  وال��ت��ي  الطابية 

والأكادميية يف الدولة. 
مل��ع��ايل ح�سني بن  ت��ك��رمي��اً  العفيفي درع اجل��ائ��زة  ق��دم��ت  ويف خ��ت��ام احل��ف��ل 
م�سرية  دعم  يف  جلهوده  تقديراً  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احلمادي  اإبراهيم 

اجلائزة. 

احلــمــادي:  ح�ضني 
الإماراتية  املدر�ضة 
نــقــلــة نـــوعـــيـــة يف 
م�ضرية التعليم حمليًا 
ــًا ــي واإقــلــيــمــيــًا ودول

اأمــــــــل الـــعـــفـــيـــفـــي: 
الإمارات قدمت للعامل 
ـــدًا يف  ـــري ـــًا ف ـــوذج من
الوحدة وبناء الإن�ضان 
ـــخ الــقــيــم  ـــي ـــض ـــر� وت

لبحث الحتياجات واملتطلبات 

بلدية الظفرة تنظم ملتقى مفتوحا مع اأهايل مدينة ليوا بح�صور ممثلي الدوائر
•• منطقة الظفرة - لطيفة جابر 

اأقيم  ال��ذي   2017 املفتوح  الظفرة  ملتقى  الظفرة   منطقة  بلدية  نظمت 
مبجل�س مدينة ليوا  جاء بناًء على توجيهات قيادتنا الر�سيدة بالتعاون مع 
ال�سركاء ال�سرتاتيجيني من القطاعني العام واخلا�س وبتنظيم من بلدية 
منطقة الظفرة ، والذي اأ�ستهله املهند�س عتيق خمي�س حمد املزروعي مدير 
بلدية  اإن  بكلمة رحب فيها باحل�سور وقال  بالإنابة  الظفرة  بلدية منطقة 
منطقة الظفرة ت�سعى خال هذا اللقاء اإىل ال�ستماع اإىل اأراء ومقرتحات 
اإط��ار حر�سها ودوره��ا الفعال يف املنطقة على ال�ستمرار يف دفع  ال�سكان يف 

عجلة التنمية والتطوير. 
بالإ�سافة اإىل ال�ستفادة من األأفكار  النرية يف دعم عملية التنمية، من اأجل 
للتعبري عن متطلباتكم يف  واملجالت  الفر�س  املحلي وفتح  املجتمع  خدمة 
يف  واخلا�سة  احلكومية  والهيئات  اجلهات  ممثلي  كل  ي�سم  مبا�سر  ملتقى 
املنطقة الظفرة.  موؤكداً حر�س البلدية على دعم امل�ساركة املجتمعية والعمل 

املحلي  املجتمع  على متطلبات  والط��اع  اخل��دم��ات،  وتطوير  على حت�سني 
والعمل على حل ق�سايا ال�سكان. واأ�ساف باأن اللقاء يهدف اإىل رفع م�ستوى 
اخلدمات املقدمة وال�ستماع اإىل مقرتحاتكم والعمل على تلبيتها انطاقاً 
اأوا�سر  تقوية  اإىل  اللقاء  يهدف  كما  للبلدية.  الجتماعية  امل�سوؤولية  من 
الهدف.  وتوحيد  امل�سرتك  العمل  اأجل  من  وال�سكان  البلدية  بني  التوا�سل 
وقال اإن امللتقى ي�سكل حافزاً لنا ودفعاً حقيقياً لا�ستمرار بالعمل على اإقامة 
جمتمع واثق واآمن وبناء اقت�ساد م�ستدام ومنفتح عاملياً وميتلك القدرة على 
املناف�سة، كما ي�سهم يف تطوير امل�ساريع واخلدمات التي نقدمها للجمهور. 
وقد رد مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة وال�سركاء ال�سرتاتيجيني 
البيوت  �سيانة  ح��ول  رده  ويف  احل�سور،  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  على  للبلدية 
املزروعي  عتيق  املهند�س  ق��ال  والأ���س��ر  لاأطفال  ح��دائ��ق  وت��وف��ري  ال�سعبية 
لتوفري  ال�سعبية  البيوت  ل�سيانة  امليزانيات  تر�سد  الر�سيدة  حكومتنا  اإن 
ال�سيانة  خدمات  بتقدمي  الإ�سكان  هيئة  وتقوم  مواطن  لكل  املريح  ال�سكن 
للبيوت التي حتتاج لل�سيانة ح�سب التقارير الفنية. وعن احلدائق باملنطقة 

اأ�ساف بان بلدية منطقة الظفرة اجتهت لتكون احلدائق اأكرث ا�ستدامة من 
خال توفري حدائق حارات تت�سمن األعاب ومما�سي لتكون متنف�ساً لاأ�سر 
ح�سب  ليوا  يف  املحا�سر  يف  احل��دائ��ق  ت��وزي��ع  ومت  امل�سي  ملمار�سة  والأط��ف��ال 

املحا�سر املاأهولة بال�سكان و�سنبداأ فيها قريباً. 
بلدية منطقة  اإن  وقال  باملنطقة  ال�ستثمار  �سوؤال حول فر�س  رد على  كما 
الظفرة حري�سة على اإتاحة الفر�س ال�ستثمارية للقطاع اخلا�س والأفراد 
املحات  بع�س  ا�ستغلت  البلدية  اأن  مبيناً  الازمة  الإج���راءات  كل  وت�سهيل 
اأن  اإىل  اأ���س��ار  للمزارع  الطرق  تو�سيل  وع��ن  فيها.  وال�ستثمار  لها  التابعة 

الأولوية لأ�سحاب املزارع والأماكن املعتمدة.
 كما تناول ممثل جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية �سوؤال اأحد املواطنني حول 
للرقابة  اأبوظبي  اإن جهاز  وق��ال  ب��امل��زارع  الهتمام  وزي��ادة  الأع��اف  توفري 
والرثوة  امل��زارع  الازمة لأ�سحاب  الغذائية حري�س على تقدمي اخلدمات 
تقلي�سها  مت  املكمات  اأم��ا  املطلوبة  البيطرية  الأدوي���ة  وتوفري  احليوانية 

ونعمل على مدار اليوم ون�ستجيب لأي طلب. 

توريد مليون  يتم  برنامج �سخم حيث  الأع��اف  برنامج دعم  ب��اأن  واأ�ساف 
تطوير  على  ونعمل  �سنوياً  عالية  ب��ج��ودة  الأع���اف  م��ن  ط��ن  األ���ف  و200 

وحت�سني الربنامج ن�سبة لزيادة الرثوة احليوانية.
واأكد ممثل �سرطة منطقة الظفرة اأن دوريات ال�سرطة تعمل على مدار اليوم 
اأولياء  من  وناأمل  بالكامل،  املنطقة  لتغطية  الدوريات  عدد  لزيادة  ون�سعى 
ال�سياقة  املحددة وعدم  بال�سرعة  للتقيد  الأبناء  توعية  امل�ساهمة يف  الأم��ور 

ب�سرعة عالية وذلك للمحافظة على اأرواح وم�ستخدمي الطرق باملنطقة.
 وحتدث ممثل معهد بينونة عن الربامج التي يقدمها املعهد والتي تواكب 
�سوق العمل وذلك بالتعاون مع ال�سركات العاملة باملنطقة، واأ�ساف باأنه مت 

تدريب 20 مواطناً على برنامج بيطري خلدمة املنطقة.  
املنطقة  اأه��ايل  اللقاءات مع  وقد درجت بلدية منطقة الظفرة على تنظيم 
كفاءة  ذو  بلدي  نظام  توفري  اإىل  الرامية  ور�سالتها  روؤيتها  م��ن  انطاقاً 
عاملية يحقق التنمية امل�ستدامة املن�سودة ويعزز معايري جودة احلياة يف اإمارة 

ابوظبي.
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اإعــــــــــالن
الكهربائية  املواد  لتجارة  الفنية  امل�ساريع  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1106875 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة افدو�س انرتنا�سيونال القاب�سة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 

AVDOS INTERNATIONAL HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �سالح عبداهلل �سامل اجلابري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ادونيو�س اليا�س افدو�س

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة امل�ساريع الفنية لتجارة املواد الكهربائية ذ.م.م

PROTECH ENERGY ELECTRICAL MATERIAL TRADING CO. LLC

اىل/�سركة امل�ساريع الفنية لتجارة املواد الكهربائية �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 PROTECH ENERGY ELECTRICAL MATERIAL TRADING -SOLE

PROPRIETORSHIP LLC

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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مقهى ومرطبات جياتو 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1090427 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد عبداهلل مبارك عبداهلل اخلمريي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
بول�س مي�سال الفا�سي %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ح�سن احمد املرزوقي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ماهر حممد بركات بركات
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 )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خمبز مريجب

 رخ�سة رقم:CN 1165014 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل نا�سر �سليمان �سامل العزيزي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد جمعه �سعيد حارب �سيف العميمي

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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اوركيد خلدمات ال�سيافة  

رخ�سة رقم:CN 1161580 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة زهره ح�سني مو�سى %100
تعديل وكيل خدمات

حذف زهرة ح�سني مو�سى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعاد �سيد �سامي جاب اهلل
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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة التماين للباط والرخام والدوات 

ال�سحية رخ�سة رقم:CN 1050404 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد علي عبداهلل حممد النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جماله علي احمد اجلنيدي
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*7 اىل 9.80*0.90

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة التماين للباط والرخام والدوات ال�سحية

AL TAMANI TILES MARBLES & SANITARY WARES ESTASHMENT

اىل/موؤ�س�سة التماين للباط والرخام والدوات ال�سحية- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 AL TAMANI TILES MARBLES & SANITARY WARES ESTASHMENT -

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي بني يا�س بناية ورثة علي �سيف علي املن�سوري اىل ابوظبي بني 
يا�س بني يا�س �سرق 13 100794 100794 عبيد غدير حممد حمود واخرين

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون �سوبر �ستار للحاقة

 رخ�سة رقم:CN 1056248 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد علي عبداهلل حممد النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي عبداهلل حممد احمد النعيمي
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*3.05 اىل 3.05*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ �سالون �سوبر �ستار للحاقة

SUPER STAR BARBARSHOP

اىل/�سالون �سوبر �ستار للحاقة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
SUPER STAR BARBARSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للرتجمة وخدمات  ال�س�����ادة/لندمارك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الوثائق رخ�سة رقم:CN 2210278 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 4.4*1 اىل 1*4

تعديل ا�سم جتاري من/ لندمارك للرتجمة وخدمات الوثائق
LANDMARK TRANSLATION AND DOCUMENTS SERVICES

اىل/لندمارك للطباعة
LANDMARK TYPING

تعديل ن�ساط/حذف خدمات ترجمة املطبوعات )7490012(
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة خوري ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1028987 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد �سالح �سكر اهلل خو�سنود من 17% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يعقوب حممد �سالح خو�سنود
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ويل مرت�سى عقيدت
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان  القت�سادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خمبز �سونيا

 رخ�سة رقم:CN 1019264 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ابوبكر حممد عبدالقادر املحرمي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ابوبكر حممد عبدالقادر املحرمي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ا�سحق غام م�سطفى

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة تو�سية اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/ خمبز �سونيا
SONIA BAKERY

اىل/خمبز �سونيا
SONIA BAKERY

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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خمبز وحلويات جزيرة 

الرو�سة رخ�سة رقم:CN 1010067 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جمعه علي احمد خمي�س احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي �سعيد عو�س �سعدان املنهايل
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

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

CN 1016295:بن ما�سي رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سريا�س 

CN 1200751:لدارة ال�سركات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
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 12179 بتاريخ 2017/11/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اثينك لاق�سمة واخلياطة 

الن�سائية  رخ�سة رقم:CN 2061676 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احام بدر را�سد خلفان البحر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد خمي�س حممد عي�سى الظاهري

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 )اأبوظبي(

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21

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

 رخ�سة رقم:CN 1081039 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل  ال�سركاء تنازل وبيع

خليل ابراهيم احمد احمد ح�سني احلو�سني من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

خليل ابراهيم احمد احمد ح�سني احلو�سني من 100% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نور العني عبدالغفار %10
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21

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

CN 1187002:الغربية لل�سكراب رخ�سة رقم
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 12179 بتاريخ 2017/11/21

الغاء اإعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1192742 بال�سم التجاري تينوبارت هارد 
وير ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقا.
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 )ابوظبي(

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�س�����ادة/الغدير  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
العاف رخ�سة رقم:CN 2130260 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة زايد احمد مبارك �سليل املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد مبارك �سعيد �سليل املزروعي

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 

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل احمد كبري للرديرتات 

رخ�سة رقم:CN 1107509 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خليفة حممد خليفة حممد العزيزي%100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد كبري ا�سرف علي
تعديل وكيل خدمات

حذف خليفة حممد خليفه حممد العزيزي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان  القت�سادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21

اإعــــــــــالن
لزينة  الف�سي  ال�س�����ادة/الربواز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1177549:واك�س�سوارات ال�سيارات ذ.م.م  رخ�سة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد ح�سن ال�سام�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن را�سد ح�سن حممد ال�سام�سي

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 12179 بتاريخ 2017/11/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بريق زاخر لت�سليح وحلام 

CN 1178714:سربنقات ال�سيارات رخ�سة رقم�
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سهيل عبدالرزاق علي عبداهلل اخلمريي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي را�سد ح�سن حممد ال�سام�سي

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(
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�صرطة راأ�س اخليمة تكرم اأ�صحاب املقرحات الفائزة  لعام 2016 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

كرم اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة، بح�سور املدراء العامون 
ال�سباط  و�سف  ال�سباط  م��ن  ع���دداً  املعنيني،  وجميع  ال�سرطة،  اأق�سام  وروؤ���س��اء  الإدارات  وم���دراء 
والتي  م،   2016 لعام  اخليمة  راأ���س  ب�سرطة  واملطبقة  املقدمة  املقرتحات  اأ�سحاب  من  واملدنيني 

�ساهمت يف الإرتقاء مب�ستوى العمل ال�سرطي، وذلك ب�سالة » الكورني�س » براأ�س اخليمة.
ت�سمن التكرمي 11 مقرتحا تقدم بها املوظفون ، كما مت تكرمي جمموع 4 مقرتحات مقدمة من 
اجلهات اخلارجية، وذلك على م�ستوى الفئات الذهبية واملا�سية والف�سية والربونزية، ح�سب نظام 

املقرتحات بوزارة الداخلية.
وياأتي التكرمي انطاقاً من حر�س القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة، على ت�سجيع منت�سبيها على 
تقدمي اأفكار مبتكرة بناءة ت�سهم يف تطوير منظومة العمل ال�سرطي وت�ساعد على خلق بيئة عمل 

ابداعية، مبا يتوافق مع روؤية وا�سرتاتيجية وزارة الداخلية.

برعاية �ضعود بن �ضقر

جائزة راأ�س اخليمة للتميز التعليمي تطلق دورتها 14 باإ�صافة 11 فئة جديدة 

االإمارات للتوازن بني اجلن�صني ينظم الن�صخة الثانية من حلقات التوازن العاملية

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ب��رع��اي��ة 
التعليمي  للتميز  اخليمة  راأ���س  جائزة  اطلقت  اخليمة  راأ���س  حاكم  الأع��ل��ى 
2018 من خال اللقاء التعريفي بنموذج  دورتها الرابعة ع�سر -2017 
اجلائزة  ومعايري  وبفئات   ، اجلديد  التعليمي  للتميز  اخليمة  راأ���س  جائزة 
و���س��روط امل�����س��ارك��ة والإط����ار ال��زم��ن��ي ل��ل��دورة وامل��ك��اف��اآت واجل��وائ��ز ، وذلك 
املدار�س  م���دراء  بح�سور  و  ؛  اخليمة  راأ����س  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  مب�سرح 
وريا�س الأطفال براأ�س اخليمة ، ونوابهم واملن�سوبني ملدار�سهم من اإداريني 
ومعلمني واخت�سا�سيني ، حيث مت العان عن فتح باب الت�سابق باجلائزة  
وفئة  املتميزة  التعليمية  املوؤ�س�سة  فئة    : رئي�سة هي  ت�سنيفات  حتت خم�س 
التفوق الوظيفي وفئة التميز الطابي وفئة التميز املجتمعي وفئة البحوث 
امليدان  جم���الت  جميع  تغطي  فرعية  فئة   41 ب��ع��دد  وذل���ك   ، وال��درا���س��ات 

التعليمي والرتبوي وتخاطب جميع معنييه .

نقاط حتفيزية جديدة :
ال�سيخ �سقر  برنامج  عام  اللطيف خليفة مدير  الدكتور حممد عبد  وقال 
حول  روؤيتها  تتمحور  اجلائزة  اأن   : اجلائزة  تتبعه  ال��ذي  احلكومي  للتميز 
راأ�����س اخل��ي��م��ة ؛ ح��ي��ث تهدف  اإم�����ارة  حت��ق��ي��ق : مت��ي��ز تعليمي م�����س��ت��دام يف 

خال  من  والتميز  لابتكار  داعمة  تعليمية  بيئة  اإي��ج��اد  يف  امل�ساهمة  اإىل 
وحتفيز  للتميز،  العاملية  املعايري  تطبيق  من  التعليمية  املوؤ�س�س���ات  متكني 
ولذلك  التعليمية،  العملية  يف  امل�ساهمني  وك��ل  والطلبة  املعلمني  ورع��اي��ة 
فئة جديدة   11 الرابعة ع�سر عدد  ال��دورة  ا�ستحدثت اجلائزة خال  فقد 
الأخرية  الفرتة  الدولة يف  تاأتي متوافقة ومتوائمة مع توجهات ومبادرات 
، واأولويات الأجندة الوطنية ، وا�سرتاتيجية وزارة الرتبية والتعليم واإطار 
الفئات  وه��ذه  ؛  العاملية  التميز  ومن��اذج  املدر�سي  والتقييم  الرقابة  معايري 
التعليمي  التميز  من��وذج  تطبيق  يف  مدر�سة  اأف�سل  ف��ئ��ات    : ه��ي  اجل��دي��دة 
املبادرة  الربنامج  وفئتي   ، الطفال  ولريا�س  ذك��ور،  وملدر�سة  بنني،  ملدر�سة 
املدر�سية التعليمية والرتبوية املتميزة ورئي�س الوحدة املتميز واملعلم املتميز 
ال�سامة  و�سابط   ، املبتكر  واملعلم  والب��ت��ك��ار،  والإب���داع  الت�سميم  م��واد  يف 
املدر�سية املتميز ، واأف�سل مدر�سة يف التفاعل مع منا�سبة عام زايد ، واأف�سل 

مدر�سة يف التفاعل مع عام اخلري.
ملعايل  والتقدير  ال�سكر  بوافر  خليفة  اللطيف  عبد  حممد  الدكتور  وتقدم 
والقيادات  وم�ست�ساريه   احلمادي  ح�سني  املهند�س  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 
الرتبوية من وكاء وزارة و مدراء نطاق ومدار�س وريا�س اأطفال واإداريني 
وم�ساهماتهم  الإيجابي  تفاعلهم  على  ومقيمني  واخت�سا�سيني  ومعلمني 
البناءة يف تطوير فئات ومعايري اجلائزة يف دورتها اجلديدة ، ل�سيما مقرتح 
معايل وزير التعليم يف و�سع فئة جديدة ل�سابط ال�سامة املدر�سية املتميز 

راأ�س  من��وذج  معايري  مواءمة  يف  واملقيمني  الرتبوية  القيادات  وم�ساهمة   ،
اخليمة للتميز التعليمي مع اإطار معايري الرقابة والتقييم املدر�سي ومناذج 

التميز العاملية. 

املدار�س اخلا�ضة:
يف  ال�سابقني  امل�ساركني  ومقرتحات  ملاحظات  ال�ستجابة  اأي�سا  متت  وقد 
يدر�سون  الذين  اخلا�سة  امل��دار���س  لطلبة  املجال  اف�ساح  حيث  من  اجلائزة 
فئة  وكذلك حتت  املتفوق  الطالب  فئة  امل�ساركة حتت  املناهج احلكومية يف 
نظام  بتعديل  اأي�سا  اجلائزة  وقامت   ، الهمم  اأ�سحاب  من  املتفوق  الطالب 
النقاط التحفيزية للم�ساركة والفوز بفئات اجلائزة كاأ�سا�س تقييمي لفئتي 
مدير النطاق املتميز ومدير املدر�سة املتميز ؛ حيث اأ�سبح النظام التحفيزي 
اأكرث تف�سيا وي�سجع املدراء على م�ساركة نطاقهم ومدار�سهم ب�سكل اكرب 
تعتمد  التي  والفئات  اجلديدة  والفئات  املتميزة  التعليمية  املوؤ�س�سة  بفئات 
اأو الطلبة، ولتحفيز امل�ساركة  على م�ساركة فرق العمل �سواء من املوظفني 
الدبلوم  برنامج   يف  اجل��ائ��زة  ا�ستمرت  فقد  الرتبوية  البحوث  بفئة  اأي�سا 
والتدري�سية مبدار�س  الإداري��ة  الهيئة  لأع�ساء  الرتبوي   البحث  املهني يف 
؛  املعتمدة  اجل��ام��ع��ات  اإح���دى  ب��راأ���س اخليمة ومب�ساركة  الأط��ف��ال  وري��ا���س 
اإعداد البحوث  امل�ساركني وتدريبهم على كيفية  والذي مبوجبه يتم تاأهيل 
الرتبوية ملعاجلة م�سكلة اأو درا�سة ظاهرة يف امليدان الرتبوي براأ�س اخليمة 

، وبحيث يكون بحث التخرج مر�سحا للم�ساركة املبا�سرة يف اجلائزة ، هذا اإىل 
جانب اإمكانية  م�ساركة اأي باحث تربوي اآخر حتت هذه الفئة. 

الإبداع  مو�سوعات  ح��ول  لتن�سّب  فئات   9 ع��دد  تخ�سي�س  مت  فقد  كذلك 
اأو �سمني مثل فئة اأف�سل مدر�سة يف  والبتكار واإدارة املوهبة ب�سكل �سريح 
تطبيق منوذج التميز التعليمي )معياري البتكار املدر�سي ونتائج البتكار( ، 
واملعلم املبتكر، واملعلم املتميز يف مواد الت�سميم والإبداع والبتكار والطالب 
ق�س�س  تاأليف  يف  امل��وه��وب  والطالب   ، العلوم  ويف  الريا�سيات  يف  امل��وه��وب 
اخليال العلمي والتي تتوافق مع مبادرة » اأقدر« التي اأطلقتها وزارة الرتبية 
والتعليم لتمكني الطلبة من موهبة الكتابة والتاأليف ، والطفل املوهوب يف 

العمليات احل�سابية ملرحلة ريا�س الأطفال.

نظرة م�ضتقبلية للجائزة 
اأع��داد امل�ساركني يف خمتلف  اإدارة اجلائزة ت�سعى اإىل م�ساعفة  واأخ��ريا فاإن 
فئات اجلائزة خال الدورة الرابعة ع�سر ، والتي �سيتم خالها و�سع وتنفيذ 
اخلطط الكفيلة جلعل اجلائزة و�سيلة لتحقيق ال�سعادة للو�سط الرتبوي ، 
كما �ستقوم اجلائزة بتنفيذ م�سروع درا�سة قيا�س العائد التدريبي للتاأكد من 
فعالية الربامج املقدمة ، كما تتطلع اجلائزة اإىل لعب دور فاعل يف تاأ�سي�س 
لتبادل  تكون من�سة  الدولة  الرتبوي يف  التميز  تن�سيقية مع جوائز  مظلة 

الأفكار واملمار�سات واطاق امل�ساريع امل�سرتكة وتن�سيق اجلهود.

•• دبي-وام:

املالية  وزارة  م��ع  بالتن�سيق  اجلن�سني  ب��ني  ل��ل��ت��وازن  الإم�����ارات  جمل�س  نظم 
النقد  �سندوق  ا�ست�سافها  العاملية”  ال��ت��وازن  “حلقات  من  الثانية  الن�سخة 
“املوازنات  الدويل يف مقره بالعا�سمة الأمريكية وا�سنطن وتناولت مو�سوع 

امل�ستجيبة للنوع الجتماعي”.
وقالت حرم �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �سوؤون الرئا�سة �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�سة 
جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني موا�سلة حللقات التوازن العاملية التي 
اأطلقناها يف مار�س من العام احلايل بهدف ت�سريع وترية العمل على حتقيق 
يف  واملتمثل  املتحدة  ل��اأمم  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  من  اخلام�س  الهدف 
حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني جميع الن�ساء والفتيات ي�سعدنا اأن نعقد 
الن�سخة الثانية لهذه املبادرة مع �سندوق النقد الدويل بهدف تبادل اخلربة 
واملمار�سات  واملعايري  املنهجيات  اأف�سل  على  والتعرف  ال�سندوق  مع  وال��راأي 
والعوامل  الجتماعي  للنوع  امل�ستجيبة  امل��وازن��ات  وتطبيق  و�سع  يف  العاملية 
تقلي�س  الإي��ج��اب��ي يف  ت��اأث��ريه��ا  وم���دى  اإجن��اح��ه��ا  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  واملمكنات 

الفجوة بني اجلن�سني.
ال��ن��وع من  ه��ذا  ال���دويل يف تطوير  النقد  ���س��ن��دوق  ب��خ��ربة  �سموها  واأ����س���ادت 

املوازنات وتعاونه مع عدد من الدول املتقدمة بهذا اخل�سو�س.
واأ�سافت �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن ا�سد اآل مكتوم تاأتي هذه املبادرة 
يف اطار اهتمامنا والتزامنا بتعزيز التعاون وال�سراكة مع املنظمات واملوؤ�س�سات 
تبادل  زي���ادة م�ستوى  اأج��ل  م��ن  املميزة  وال��ت��ج��ارب  ال��دول��ي��ة �ساحبة اخل��ربة 
اخلربات والروؤى والأفكار حول اأف�سل ال�سيا�سات املتعلقة بالنوع الجتماعي 
مبا ي�سهم يف حتقيق الأه��داف التي حددها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
ملجل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني عند تاأ�سي�سه قبل عامني ويف مقدمتها 
تقلي�س الفجوة بني اجلن�سني يف كافة قطاعات الدولة والو�سول بالإمارات 
اإىل قائمة الدول الأوىل عامليا وجعل الإمارات منوذجا يحتذى به يف ت�سريعات 

التوازن بني اجلن�سني.
اأهمية ذلك يف تعزيز امل�سرية التي بداأتها دولة الإم��ارات قبل  واأكدت �سموها 
عقود يف جمال امل�ساواة بني الرجل واملراأة وتهيئة البيئة الداعمة لنجاح املراأة 
امل��ن��اخ املائم  امل��ج��الت وخلق  رائ���دة يف كافة  اإجن���ازات  الإم��ارات��ي��ة وحتقيقها 

لتحقيق التنمية القت�سادية والجتماعية امل�ستدامة.

الإم���ارات  جمل�س  م��ع  وتعاونها  املالية  ل���وزارة  �سكرها  ع��ن  �سموها  واأع��رب��ت 
اأن��ه منوذج  موؤكدة  النقا�سية..  تنظيم هذه احللقة  للتوازن بني اجلن�سني يف 
العام  ال�سالح  حتقيق  اأج��ل  من  ال��دول��ة  يف  احلكومي  التعاون  يف  به  يحتذى 

والعمل على رفع مكانة الإمارات مبوؤ�سرات التناف�سية العاملية.
كما قدمت �سموها ال�سكر ل�سندوق النقد الدويل على ا�ست�سافته هذه احللقة 
تربط  التي  والإيجابية  القوية  للعاقات  امتداد  باأنه  التعاون  ه��ذا  وا�سفة 

ال�سندوق بدولة الإمارات منذ �سنوات يف العديد من املجالت.
وقالت �سموها اإن و�سع امليزانيات امل�ستجيبة للنوع الجتماعي وفق منهجيات 
عالية امل�ستوى وتطبيقها من خال اآليات فعالة يعد واحدا من اأهم املمكنات 

للدول لتحقيق التوازن بني اجلن�سني.
الإم��ارات للتوازن بني  نائبة رئي�سة جمل�س  وتراأ�ست �سعادة منى غامن املري 
 15 فيها  �سارك  التي  العاملية  التوازن  الثانية من حلقات  الن�سخة  اجلن�سني 

من خرباء وم�ست�ساري �سندوق النقد الدويل.
الإمارات  اأن جمل�س  اإىل  باحل�سور.. م�سرية  بداية احللقة  امل��ري يف  ورحبت 
للتوازن بني اجلن�سني ي�سعى من خال هذه املبادرة اإىل توفري من�سة ملهمة 
للقادة واخلرباء من خمتلف الدول لتعزيز احلوار العاملي حول ق�سايا التوازن 
بني اجلن�سني والعمل على �سد هذه الفجوة من خال اأفكار مبتكرة وحلول 

فعالة توؤدي اإىل حتقيق التغري الإيجابي املن�سود.
ال�سرتاتيجية  املبادرات  اأهم  اإحدى  تعد  العاملية  التوازن  اأن حلقات  واأ�سافت 
التي اأطلقها جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني.. م�سرية اإىل اأن الن�سخة 
الأوىل منها والتي ا�ست�سافتها البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى املنظمة 
الجتماعي  ال��ن��وع  �سيا�سات  تنفيذ  عنوان” حت��دي��ات  حت��ت  ع��ق��دت  ال��دول��ي��ة 
الأمم  الأع�ساء وممثلي مكتب  ال��دول  وف��ود  فيها  للعمل” و�ساركت  روؤي��ة   ..
واإدماجها  امل��راأة  متكني  حول  العاملية  وال�سيا�سات  امل��ب��ادرات  ل�سياغة  املتحدة 
خمرجات  عن  تقرير  اإ���س��دار  مت  اأعمالها  ختام  ويف  واملجتمع..  القت�ساد  يف 
اجلل�سة وتو�سياتها مببادرات تدعم تطبيق هذه ال�سيا�سات بفعالية من بينها 

التاأكيد على اأهمية املوازنات امل�ستجيبة للنوع الجتماعي.
واو�سحت انه من هنا ياأتي انعقاد احللقة الثانية مع �سندوق النقد الدويل 
التي نطمح من خالها يف تعزيز مفهوم التوازن بني اجلن�سني �سمن القت�ساد 

الكلي ومتويل املوازنات املتعلقة به.
وقدمت عر�سا تعريفيا مبجل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني الذي تاأ�س�س 
عام 2015 بتوجيهات من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل بهدف تعزيز 

اجلن�سني  بني  الفجوة  جم��ال  يف  العاملية  التناف�سية  تقارير  يف  الدولة  و�سع 
وال�سعي لتحقيق التوازن يف مراكز �سنع القرار وت�سنيف دولة الإمارات عامليا 

كنموذج يحتذى به يف ملف التوازن بني اجلن�سني.
اقرتاح  بينها  ومن  املجل�س  اخت�سا�سات  اإىل  التقدميي  العر�س  يف  وتطرقت 
املجال  ه��ذا  يف  امل��وؤث��رة  املبتكرة  وامل��ب��ادرات  وال��ربام��ج  وال�سيا�سات  الت�سريعات 
اجلن�سني  بني  ال��ت��وازن  لت�سريعات  كمرجع  الإم���ارات  دول��ة  اإ�سهامات  وتعزيز 
واقرتاح والإ�سراف على موؤ�سرات التوازن بني اجلن�سني وال�سعي نحو تعزيز 
تطبيقها يف الدولة بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية على امل�ستويني الحتادي 

واملحلي.
و�سلطت �سعاد منى املري ال�سوء على الدعم الذي حتظى به املراأة الإماراتية 
من القيادة الر�سيدة للدولة منذ تاأ�سي�سها عام 1971 وما كفله لها الد�ستور 
من حقوق وواجبات مت�ساوية مع الرجل ومتكينها يف كافة املجالت كنهج عام 
للدولة التي حر�ست على تفعيل دور املراأة يف م�سرية البناء والتنمية و�سغلها 

كافة الوظائف وو�سولها لأرقى املنا�سب.
واأ�سارت اإىل بع�س املكت�سبات التي حققتها املراأة الإماراتية نتيجة لهذا الدعم 
العمل  �سوق  من   46.6% متثل  حيث  العاملة  القوى  طليعة  يف  الآن  فهي 
%66 من الكادر الوظيفي باجلهات احلكومية منهن 30%  وت�سغل ن�سبة 
الدولة  حكومة  يف  ال���وزراء  ع��دد  من   29% ومتثل  قيادية  منا�سب  ت�سغلن 
دولة  اأن  كما  “الربملان”..  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  ع�سوية  من  و20% 
الإم��ارات هي اأول دولة يف املنطقة تلزم بوجود امل��راأة يف جمل�س الإدارة وكان 
ا�ستثمارات  تدير  الإم��ارات  يف  امراأة  األف  هذا عام 2012 وتوجد نحو 23 
%10 من �سركات القطاع  50 مليار درهم بينما تدير الن�ساء ن�سبة  بقيمة 

اخلا�س يف الدولة.
الأداء  الإم���ارات و�سعت جمموعة من موؤ�سرات  دول��ة  اأن حكومة  اإىل  ولفتت 
ويتم  للدولة..  الوطنية  امل��وؤ���س��رات  �سمن  اجلن�سني  بني  للتوازن  الرئي�سية 
تعريف الهيئات احلكومية بهذه املوؤ�سرات لتوعيتها بروؤية احلكومة والأهداف 
القريبة  الفرتة  خال  و�سيتم  لتحقيقها..  اجلهود  توحيد  و�سمان  الوطنية 
املوؤ�سر  الداعمة للتوازن �سمن  القيادية  املقبلة تكرمي اجلهات وال�سخ�سيات 

الوطني للتوازن بني اجلن�سني.
وقالت اإنه انطاقا من اخت�سا�سات جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني 
امل��ب��ادرات والت�سريعات التي تعزز جهود دول��ة الإم���ارات يف حتقيق  يف اق��رتاح 
التوازن بني اجلن�سني فاإن املجل�س يهدف من خال هذا النقا�س اإىل التعرف 
على اأف�سل ال�سبل لتطوير ميزانيات م�ستجيبة للنوع الجتماعي على امل�ستوى 

الحتادي بال�ستناد اإىل اأف�سل املمار�سات العاملية مبا ي�سهم يف حتقيق اأهداف 
على  والعمل  اجلن�سني  بني  ال��ت��وازن  جم��ال  يف  فجوات  اأي  ومعاجلة  املجل�س 
التمثيل الأن�سب للمراأة يف الوظائف القيادية ومراكز �سنع القرار بالقطاعني 
العام واخلا�س وم�ساركتها بفعالية يف الربملان واحلياة العامة واملجال التقني 

والوظائف املتخ�س�سة كالعلوم والتكنولوجيا والطب والريا�سيات.
ومت خال حلقة التوازن العاملية الثانية التي اأدارها زين زيداين م�ساعد مدير 
�سندوق النقد الدويل لإدارة ال�سرتاتيجية وال�سيا�سات واملراجعة ا�ستعرا�س 
التنمية  وزارة  مع  بالتعاون  ال�سندوق  اأج��راه  ال��ذي  العاملي  ال�ستبيان  نتائج 
النوع الجتماعي حيث  مليزانيات  الداعمة  املبادرات  الربيطانية عن  الدولية 
مت مناق�سة هذه النتائج والدرو�س امل�ستفادة منها وفقا للعر�س الذي قدمته 

الدكتورة ليزا كولوفييت�س.
الدويل  النقد  ب�سندوق  املالية  ال�سوؤون  رئي�سة  رنرتيا  كارولينا  �ساركت  كما 
بتجربة جمموعة الدول ال�سناعية ال�سبع يف جمال املوازنات امل�ستجيبة للنوع 
الجتماعي والنتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدول عرب تبني مبادرات يف هذا 
املجال. بعد ذلك قدمت كاثرين جيفورد من هيئة الأمم املتحدة للمراأة عر�سا 
الفرق بني اجلن�سني  لكيفية متويل موازنات  الناجحة  العاملية  التجارب  عن 

بال�ستناد اإىل اأرقى معايري احلوكمة.
واأعربت �سعادة منى املري عن ارتياحها لنتائج الن�سخة الثانية حللقات التوازن 
العاملية  التجارب  على  للتعرف  جيدة  فر�سة  �سكلت  اإنها   “ وقالت  العاملية. 
للتوازن  ومرجعا  منوذجا  الإم��ارات  جلعل  منها  ال�ستفادة  وكيفية  الناجحة 
بني اجلن�سني اإقليميا ودوليا من خال �سراكتنا مع �سندوق النقد الدويل”.

للتوازن بني  الإم��ارات  اأطلقها جمل�س  التي  العاملية  التوازن  اأن حلقات  يذكر 
مبقر  امل���راأة  و�سع  للجنة  ال�61  ال���دورة  يف  م�ساركته  هام�س  على  اجلن�سني 
م�ستمرة  م��ب��ادرة  ه��ي  املا�سي  م��ار���س  يف  ن��ي��وي��ورك  يف  املتحدة  الأمم  منظمة 
وتهدف  الجتماعي  النوع  مللف  خمتلفة  مكونات  ملناق�سة  دوري  ب�سكل  تعقد 
القت�سادية  امل�ساهمة  حيث  من  اجلن�سني  بني  الفجوة  تقلي�س  اإىل  امل��ب��ادرة 
للمراأة واقرتاح مبادرات مبتكرة لدعم الأجندة العاملية لق�سايا امل�ساواة بني 
املتمثل  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  من  اخلام�س  الهدف  �سيما  ول  اجلن�سني 
يف “حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني جميع الن�ساء والفتيات” واإ�سدار 
ون�سر تقارير حول تو�سيات �سيا�سات ق�سايا اجلن�سني واإن�ساء قاعدة بيانات 
رئي�سية  توفري من�سة  خ��ال  ال��ت��وازن بني اجلن�سني من  للخرباء يف جم��ال 
وحلول  جديدة  اأفكار  لإع��داد  العامل  اأنحاء  جميع  من  واملخت�سني  للخرباء 

مبتكرة وفعالة.

التقت امل�ضاركني يف برنامج »القيادات الإعالمية العربية ال�ضابة« 

نورة الكعبي: ال�صباب فر�صتهم هي االآن واأدعوهم للم�صاركة يف خلق حمتوى عربي عاملي امل�صتوى

�صرطة الفجرية تخف�س املخالفات املرورية واحلجز بن�صبة 50 % 

•• دبي-الفجر: 

ن��ورة بنت حممد  اجتمعت معايل 
ال��ث��ق��اف��ة وتنمية  ال��ك��ع��ب��ي، وزي����رة 
املعرفة، خال جل�سة نقا�سية مع 
القيادات  ب��رن��ام��ج  يف  امل�����س��ارك��ني 
الذي  ال�سابة،  العربية  الإعامية 
العربي  ال�����س��ب��اب  م��رك��ز  ي��ن��ظ��م��ه 
ليكون  ن��وف��م��رب  و26   13 م���ن 
الوطن  يف  ن���وع���ه  م���ن  الأ����س���خ���م 
العربي، بهدف متكني جيل جديد 
امل��واه��ب الإع��ام��ي��ة العربية  م��ن 

ال�سابة. 

وجمموعة  روي�������رتز،  ت��وم�����س��ون 
اإن،  اإن  ����س���ي  وق����ن����اة   ،MBC
وقناة  العربية،  وقناة  وبلومبريغ، 
واجلامعة  ع��رب��ي��ة،  ن��ي��وز  ���س��ك��اي 
الأم��ري��ك��ي��ة يف دب����ي، وت���وي���رت، و
ال�سرق  وج����ري����دة   Google

الأو�سط وجريدة احلياة.
الإعامية  ال����ق����ي����ادات  ب���رن���ام���ج 
اأ�سخم  ه����و  ال�������س���اب���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
اإطاقه  ن���وع���ه. مت  م���ن  ب��رن��ام��ج 
لل�سباب  الإعامية  املبادرة  �سمن 
جيل  تطوير  اإىل  ب��ه��دف  ال��ع��رب��ي 
الإعامية  امل��واه��ب  م��ن  متمكن 

اإيجابية.
ال�سباب  ال��ك��ع��ب��ي  م���ع���ايل  ودع�����ت 
املخترب  ع��رب  اإب��داع��ات��ه��م  مل�ساركة 
 twofour54 يف  الإب����داع����ي 
للمبدعني  جمتمعاً  ب���ات  وال����ذي 
ومي��ن��ح��ه��م ف��ر���س��ة ال��ع��م��ل على 
احلكومات  م��ع  متنوعة  م�ساريع 
ب�سورة  اخل���ا����س���ة  وال���������س����رك����ات 

م�ستقلة. 
وتوجه امل�ساركون بعد لقاء معايل 
�سركة  م��ق��ر  اإىل  ال��ك��ع��ب��ي  ن�����ورة 
للتعرف على  ل��اإع��ام،  اأب��وظ��ب��ي 
الأق�سام  وزي����ارة  اإن�����س��اءه��ا  ت��اري��خ 

ت معايل الكعبي عن �سعادتها  وَعربَّ
بالتواجد مع ال�سباب امل�ساركني يف 
الربنامج، وتوَجّهت بال�سكر ل�سمو 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
����س���وؤون ال��رئ��ا���س��ة، وم���ع���ايل �سما 
دولة  وزيرة  املزروعي،  �سهيل  بنت 
ل�سوؤون ال�سباب، على اإطاق هذه 
عربياً  ع��امل��اً  ال��ت��ي جمعت  امل��ب��ادرة 
اأق�سى  م��ن  واح���دة  ه��وي��ة  جتمعه 
م���ن خال  ال���غ���رب،  اإىل  ال�����س��رق 
م�ستقبلهم  ع��ل��ى  ��ق��ِب��ل��ون  يجُ ���س��ب��اب 
وه�����م م���ل���وؤه���م الأم��������ل وط���اق���ات 

التلفزيون  م��ث��ل  ف��ي��ه��ا  امل��ت��ن��وع��ة 
والإذاعة.

ي�����وا������س�����ل ب�����رن�����ام�����ج ال�����ق�����ي�����ادات 
ال�سابة  ال���ع���رب���ي���ة  الإع����ام����ي����ة 
اأعماله حتى 26 نوفمرب، لي�سمل 
وجل�سات  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ور����س���ات 
وحما�سرات  م��ت��ن��وع��ة  م��ن��اظ��رة 
ون�����دوات، ب��الإ���س��اف��ة اإىل زي���ارات 
املوؤ�س�سات  من  ع��دد  اإىل  ميدانية 

الإعامية الرائدة يف املنطقة.
وتعاون مركز ال�سباب العربي مع 
عدد من ال�سركاء ال�سرتاتيجيني 
موؤ�س�سة  م���ن���ه���م  ال����ربن����ام����ج  يف 

•• الفجرية -الفجر:

ال�سيخ  �سمو  توجيهات  على  بناء 
حم��م��د ب���ن ح��م��د ال�����س��رق��ي ويل 
اأعلنت  ال���ف���ج���رية  اإم���������ارة  ع���ه���د 
الفجرية  ل�سرطة  العامة  القيادة 
املخالفات  ق���ي���م���ة  خ���ف�������س  ع�����ن 
املركبات  ح��ج��ز  وق��ي��م��ة  امل���روري���ة 
من  اع�����ت�����ب�����اراً   50% ب���ن�������س���ب���ة 

اإ�سعاد  على  �سموه  من  حر�ساً   –
املواطنني واملقيمني مبنا�سبة عام 
الذكرى  مبنا�سبة  وكذلك  اخلري 
ال�ساد�سة والأربعني لليوم الوطني 
لدولتنا الغالية.  واأ�ساف الكعبي 
على  حتر�س  الفجرية  �سرطة  اأن 
تطبيق املبادرات التي من �ساأنها اأن 
اإدخال البهجة وال�سرور  ت�سهم يف 
على املتعاملني وتعينهم يف اإجناز 

ول����غ����اي����ة   2017/11/25
ك����اف����ة  ع�����ل�����ى   2018/1/4
حتى  املرتتبة  امل��روري��ة  املخالفات 

تاريخ 2017/11/20. 
وذك�����ر ال����ل����واء حم��م��د اأح���م���د بن 
غ������امن ال���ك���ع���ب���ي ال����ق����ائ����د ال���ع���ام 
القرار  ه��ذا  اأن  الفجرية  ل�سرطة 
�سيدي  توجيهات  على  ب��ن��اء  ج��اء 
���س��م��و ويل ال��ع��ه��د – ح��ف��ظ��ه اهلل 

م��ع��ام��ات��ه��م امل���روري���ة ب��ك��ل ي�سر 
العميد  و�سهولة.  من جانبه دعا 
د. علي را�سد بن عوا�س اليماحي 
اإىل  والدوريات  املرور  اإدارة  مدير 
والإ�سراع  ال��ف��ر���س��ة  ه���ذه  اغ��ت��ن��ام 
وال�ستفادة  املخالفات  ت�سديد  يف 
م�����ن اخل�������س���م يف ه������ذه ال���ف���رتة 
املرورية  امل��خ��ال��ف��ات  ك��اف��ة  واإن��ه��اء 

املرتاكمة. 

ت�سمن  م���ت���ك���ام���ل���ة،  اإع����ام����ي����ة 
يف  امل��ج��ال  ه��ذا  تطور  ا�ستمرارية 

يف  الإعاميني  واملوؤثرين  ال�سابة 
منظومة  لبناء  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن 

تطوراته  اأه��م  وت��واك��ب  امل�ستقبل، 
وتغرياته..

�صفري الدولة لدى عمان يلتقي االأمري حمزة بن احل�صني
•• عمان-وام:

امللكي الأمري حمزة بن  ال�سمو  الدولة لدى عمان مع �ساحب  ال�سام�سي �سفري  التقى �سعادة مطر �سيف �سليمان 
احل�سني يف الديوان امللكي الها�سمي العامر بالأردن.

جرى خال اللقاء تناول جمالت التعاون العديدة مبا يحقق النفع والفائدة للبلدين ال�سقيقني.
وعرب �سمو الأمري حمزة بن احل�سني عن اإعجابه و�سعادته مبا و�سلت اإليه دولة الإمارات من تنمية وتطور �سامل 

على خمتلف ال�سعد وامل�ستويات مما جعلها تتبواأ مكانة متميزة باملنطقة والعامل.
اأ�ساد الأمري حمزة بالعاقات بني الأردن ودولة الإم��ارات والتي و�سلت اىل مرحلة متقدمة بف�سل رعايتها  كما 

الكرمية من قبل قيادتي البلدين احلكيمتني.
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•• دبي-الفجر:

التعليم  �����س����وؤون  جل���ن���ة  وا����س���ل���ت 
والريا�سة  وال�������س���ب���اب  وال���ث���ق���اف���ة 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  والإع������������ام 
الحت�������ادي خ����ال اج��ت��م��اع��ه��ا من 
الثالث  ال�����ع�����ادي  الن����ع����ق����اد  دور 
ع�سر،  ال�ساد�س  الت�سريعي  للف�سل 
نوفمرب   20 املوافق  الثنني  ام�س 
العامة  الأمانة  مقر  يف  2017م، 
ناعمة  ����س���ع���ادة  ب���رئ���ا����س���ة  ب����دب����ي، 
اللجنة،  رئي�سة  ال�سرهان  عبداهلل 
املجل�س  �سيا�سة  مو�سوع  مناق�سة 
الوطني لاإعام، وفق اخلطة التي 

و�سعتها ملناق�سة هذا املو�سوع.
وت��ن��اق�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��و���س��وع �سمن 
املجل�س  دور  ه�����ي:  ع�����دة  حم������اور 
الت�سريعات  وت��ط��وي��ر  حت��دي��ث  يف 
الإع�������ام�������ي�������ة، وت������وط������ني ودع������م 
ال����ك����وادر الإع���ام���ي���ة يف ال���دول���ة، 
وال�سلوك  الوطنية  الهوية  وتعزيز 
الرقابي  املجل�س  ودور  الإي��ج��اب��ي، 
الن�سر  و����س���ائ���ل  ع��ل��ى  والإ������س�����رايف 
مع  ال��ت��وا���س��ل  يف  ودوره  املختلفة، 

اجلاليات الأجنبية يف الدولة.
ح�����س��ر الج��ت��م��اع ���س��ع��ادة ك��ل من: 
اأح��م��������د ال��رح��وم�����������ي مقرر  ح��م��������د 
اللجنة، و�سعي���د �سال���ح الرميث����ي، 
وعائ�سة  الكتب����ي،  عل���ي  وحمم���د 
يو�س�ف  واأحم���د  �سمنوه،  بن  �سال��م 
ال���ن���ع���ي���م���ي، وم���������روان اأح���م�������د بن 

غليط��ة.

ال�سرهان  ن��اع��م��ة  ���س��ع��ادة  وق���ال���ت 
وا�سلت  اللجنة  اإن  اللجنة  رئي�سة 
املجل�س  �سيا�سة  مو�سوع  مناق�سة 
ال���وط���ن���ي ل����اإع����ام ال����ي����وم، حيث 
ال�سبكات  مم��ث��ل��ي  ل���ق���اء  ال���ي���وم  مت 
التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب  الإخ��ب��اري��ة 

الجتماعي. 
تناق�س  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
على  ترتكز  خطة  �سمن  امل��و���س��وع 
الإعام  بو�سائل  املعنني  ك��ل  ل��ق��اء 
لأه���م���ي���ة  ال������دول������ة  ال����ع����ام����ل����ة يف 
وو���س��ائ��ل��ه خا�سة يف ظل  الت�����س��ال 
الت�سال  و�سائل  الكبري يف  التطور 
التوا�سل  و�سائل  وانت�سار  املختلفة 
املبا�سر  وت����اأث����ريه����ا  الج���ت���م���اع���ي 
ع��ل��ى م��ن��اح��ي احل��ي��اة امل��خ��ت��ل��ف��ة، اإذ 
جهات  مع  لقاءات  اخلطة  تت�سمن 
ال��دول��ة وو�سائل  اإع��ام��ي��ة ع��دة يف 
الإع��ام العاملة يف املناطق احلرة، 

التي  ال���ت���ح���دي���ات  ل���اط���اع ع��ل��ى 
تطور  ظ����ل  يف  خ���ا����س���ة  ت���واج���ه���ه���ا 
و���س��ائ��ل الت�����س��ال، وال���س��ت��م��اع اإىل 
مقرتحاتهم يف تطوير الت�سريعات 

التي يحتاجونها.  
تبادل  مت  اأن��ه  اإىل  �سعادتها  ونوهت 
وال�ستماع  اجلهات  تلك  مع  الآراء 
يف  تواجههم  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اىل 
تطوير  يف  ومقرتحاتهم  عملهم، 
ع���م���ل ت���ل���ك ال����و�����س����ائ����ل، ح���ي���ث مت 
من  الأ���س��ئ��ل��ة  وت��وج��ي��ه  مناق�ستهم 
ق��ب��ل اأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة يف حم���اور 
بتعاون  �سعادتها  م�سيدة  املو�سوع، 
وجتاوب ممثلي تلك اجلهات، حيث 
ب��ع��دة ماحظات  ال��ل��ج��ن��ة  خ��رج��ت 
�سمن  وت�سمينها  تدار�سها  �سيتم 

تقرير اللجنة حول املو�سوع.
خال  ت���رك���ز  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  واأك�������دت 
املحتوى  على  للمو�سوع  مناق�ستها 

املحرك  ي��ع��ت��رب  ال�����ذي  الإع����ام����ي 
تاأثري كبري على  اإيجاد  الرئي�س يف 
اأن يكون هذا  بد  العام، فا  ال��راأي 
امل��ح��ت��وى م��ت��واف��ق م��ع ه��وي��ة دولة 
الإمارات العربية املتحدة وتطلعات 
امل�ستقبلية،  ال��ر���س��ي��دة  احل��ك��وم��ة 
تعزيز  يف  الإع�������ام  دور  لأه���م���ي���ة 
الهوية الوطنية لدى اأبناء الدولة، 
ال�سرتاتيجية  الأه�����داف  وت��ع��زي��ز 
2021، وترجمة  الإم��ارات  لروؤية 
الر�سيدة  لقيادتنا  ال�ساملة  الروؤية 

خا�سة يف الت�سامح ون�سر اخلري. 
�سوف  اللجنة  اإن  �سعادتها  وق��ال��ت 
ت�ستمع من ممثلي جهات اإعامية 
خمتلفة اىل مقرتحاتهم ووجهات 
ال��راأي معهم حول  وتبادل  نظرهم 
تواجههم  التي  التحديات  خمتلف 
وم���واك���ب���ة ال���ت�������س���ري���ع���ات م����ع هذا 
الإعام  لو�سائل  والت�سارع  التطور 

ث��م عقد اجتماع  والت�����س��ال، وم��ن 
مع اجلهات احلكومية لو�سع تلك 
اأمامهم  وامل��ق��رتح��ات  امل��اح��ظ��ات 
م�ستفي�س  ب�����س��ك��ل  وم��ن��اق�����س��ت��ه��ا 
ل��ل��خ��روج ب��ت��و���س��ي��ات ت��واك��ب ار�س 
ا�ستدعاء  ���س��ي��ت��م  ح���ي���ث  ال�����واق�����ع، 
الورقية  الإع�����ام  و���س��ائ��ل  مم��ث��ل��ي 
اجتماع  يف  وامل�����س��م��وع��ة  وامل���رئ���ي���ة 
اللجنة القادم من �سمنها ال�سحف 
التلفزيونية  وال�سبكات  والذاع���ات 

املحلية.
اإىل ذلك قالت �سعادة رئي�سة اللجنة 
قرار  على  اليوم  اطلعت  اللجنة  اإن 
تو�سيات  ب�����س��اأن  ال������وزراء  جم��ل�����س 
�ساأن  الوطني الحت��ادي يف  املجل�س 
الرتبية  وزارة  ���س��ي��ا���س��ة  م��و���س��وع 
وال��ت��ع��ل��ي��م ب�������س���اأن امل���ع���ل���م���ني، ومت 
مناق�سة تلك التو�سيات واعتمادها 

من قبل اللجنة.

•• اأوتاوا -وام:

اختتمت ال�سعبة الربملانية للمجل�س 
يف  م�ساركتها  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
“املوؤمتر العاملي الرابع للربملانيني 
مدينة  يف  ع��ق��د  ال����ذي  ال�سباب” 
“دور  عنوان  حتت  الكندية  اأوت���اوا 
الربملانيني ال�سباب كقادة لتحقيق 
الندماج” والذي ناق�س عددا من 
الق�سايا تتعلق بالاجئني وتكافوؤ 
ال��ف��ر���س والق��ت�����س��ادي��ات الأك���رث 
اإن�����س��اف��ا ل��ل�����س��ب��اب ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
امل�ساركة ال�سيا�سية. واأكدت ال�سعبة 
زيادة  اأهمية  الإماراتية  الربملانية 
من  لل�سباب  ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة 
خ����ال ت��وع��ي��ت��ه��م وت��اأه��ي��ل��ه��م مبا 
عملية  يف  امل�����س��اه��م��ة  م��ن  ميكنهم 
التنمية  ويف  ال�����ق�����رار  ����س���ن���اع���ة 

القت�سادية والجتماعية.
الذباحي  في�سل  ���س��ع��ادة  اأك���د  كما 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ع�سو 
ق���دم���ه���ا خال  ع���م���ل  ورق������ة  - يف 
اخلتامية  اجل��ل�����س��ة  يف  م�����س��ارك��ت��ه 
التي عقدت حتت عنوان  للموؤمتر 
ال�ساملة”  ال�سيا�سة  “امل�ساركة 
ال�����س��ب��اب على  ت���دري���ب  اأه���م���ي���ة   -

وو�سع  وال����رت�����س����ح  الن���ت���خ���اب���ات 
اأدنى  ���س��ن  لتوحيد  ق��ان��وين  اإط����ار 
الرت�سح  ولأه����ل����ي����ة  ل��ل��ت�����س��وي��ت 
لانتخابات بجانب اإقرار ح�س�س 
قوانني  يف  ل��ل�����س��ب��اب  خم�����س�����س��ة 
امل�ساركة  لزيادة  وذلك  النتخابات 

ال�سيا�سية لل�سباب.
دول�����ة  اأن  ال�����ذب�����اح�����ي  واأو��������س�������ح 
ا�سرتاتيجية  ت��ت��ب��ن��ى  الإم���������ارات 
�ساملة لتمكني ال�سباب يف خمتلف 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  ال��ربام��ج 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  والج���ت���م���اع���ي���ة.. 
ال�سباب يف الدولة ي�سكلون الن�سبة 
اأو م�سوؤولني  الغالبة �سواء كوزراء 
اأو  ال���دول���ة  م��وؤ���س�����س��ات  خمتلف  يف 
م���وؤك���دا   .. دوائ�����ره�����ا احل���ك���وم���ي���ة 
وتاأهيلهم  ال�سباب  متكني  اأهمية 

ليكونوا قادة امل�ستقبل.
وجاء تنظيم املوؤمتر �سمن اأن�سطة 
الربملانيني  ال�����س��ب��اب  م��ن��ت��دى   “

ال���ع���امل���ي “ اأح�����د اأج����ه����زة الحت����اد 
ال������ربمل������اين ال���������دويل وال���������ذي مت 
تقدم  م��ق��رتح  ع��ل��ى  ب��ن��اء  تاأ�سي�سه 
به املجل�س الوطني الحتادي وبداأ 
اجتماعاته عام 2013 ليعمل على 
جميع  يف  ال�سباب  م�ساركة  تعزيز 
اأج��ه��زة الحت���اد ال��ربمل��اين الدويل 
برملاناتهم  اللجان اخلا�سة يف  ويف 
ي���������س����اع����ده����م على  ق������د  وال�����������ذي 
مهاراتهم  و�سقل  اإدراك��ه��م  تعميق 

ويف  م�ساركتهم  اأث��ن��اء  وق��درات��ه��م 
وتعزيز  م��ب��ت��ك��رة  اأف����ك����ار  ت���ق���دمي 
يف  وتفعيلها  ال�سيا�سية  م�ساركتهم 

الربملانات الوطنية.
الربملانية  ال�������س���ع���ب���ة  و�����س����ارك����ت 
املوؤمتر  ج��ل�����س��ات  يف  الإم����ارات����ي����ة 
“حركة  بعنوان  الأوىل  النقا�سية 
اللجوء  الهجرة وطلب  ال�سباب يف 
والع�سرين”  ال���واح���د  ال���ق���رن  يف 
وت�سمنت حمورين دور الربملانيني 
املجتمع  يف  ال���اج���ئ���ني  دم�����ج  يف 
الإن�سانية  ال�سرورة  والاجئني: 
التنمية  بعنوان  الثانية  واجلل�سة 
وال�ستدامة  وال��ت��ج��ارة  ال�����س��ام��ل��ة 
ال���ب���ي���ئ���ي���ة وحت�������س���ني ال���رف���اه���ي���ة 
الفر�س  حم�����وري�����ن  وت�������س���م���ن���ت 
برامج  خ����ال  م���ن  الق��ت�����س��ادي��ة 
العمل  الأ���س��ا���س��ي وج��ع��ل  ال���دخ���ل 
القت�سادي متاحا للجميع اإ�سافة 
اإىل اجلل�سة الثالثة بعنوان امل�ساركة 
ال�سيا�سية ال�ساملة وتت�سمن ثاثة 
ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة  وه��ي  حم���اور 
ال�سيا�سات  و����س���ي���اغ���ة  ل��ل�����س��ب��اب 
املوؤ�س�سية  والإ����س���اح���ات  ال��ع��ام��ة 
والعمل  ال�سباب  لحتياجات  وفقا 

معا لتمكني ال�سباب.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

نفذت دائرة حماكم راأ�س اخليمة مبادرة “حفر بئر” لتوفري 
ل��ل��م��ح��ت��اج��ني، يف دول��ت��ي باك�ستان  ل��ل�����س��رب  ال�����س��احل��ة  امل��ي��اه 
وقريغيز�ستان وذلك �سمن مبادراتها اخلريية يف عام اخلري 
وفقا للخطة التنفيذية املو�سوعة. واأو�سح الدكتور �سيف علي 
راأ���س اخليمة  دائ��رة حماكم  ال�سويدي مدير عام  بوخطامني 
الإماراتي  الأح��م��ر  الهال  هيئة  مع  وبالتن�سيق  ال��دائ��رة  اأن 
براأ�س اخليمة نفذت مبادرة حفر بئرين ، ويحمل البئر الأول 
“موظفو  ا�سم  الثاين  البئر  ا�سم “�سهداء الإمارات” ويحمل 
دائرة حماكم راأ�س اخليمة”، مبينا اأن �سبب الت�سمية ب�سهداء 

الإمارات تاأتي تقديرا لت�سحيات جنودنا البوا�سل الذين بذلوا 
الوطن والدفاع عن احلق ون�سرة  اأج��ل خدمة  اأرواح��ه��م من 
كونها  امل��ب��ادرة  بهذه  املحاكم  اهتمام  ي��اأت��ي  واأ���س��اف  امل��ظ��ل��وم. 
تعترب مبادرة اإن�سانية عاملية، وتعزز مبادرة �سقيا الإمارات التي 
اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، مبا 
املحتاجني يف خمتلف  اإىل  الإم��ارات  يوؤكد و�سول اخلري من 
اأرجاء العامل. واأ�سار اإىل اأن تكلفة حفر هذه الآبار جاءت من 
خال مبادرة درهم اخلري والتي ي�ساهم فيها موظفو الدائرة 
بدفع درهم واحد يوميا، حيث مت جتميع هذه املبالغ وتنفيذ 

هذه املبادرة بالإ�سافة اإىل مبادرات خريية اأخرى.

•• دبي-وام:

نظمت وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي و�سمن 
جهودها يف تعزيز ثقافة امل�ساركة ال�سيا�سية يف املجتمع فعالية 
مقر  يف  �سيا�سيا”  واع  جيل  “اإعداد  عنوان  حتت  تخ�س�سية 
جائزة حمدان بن را�سد لاأداء التعليمي املتميز وبالتعاون مع 

مركز حمدان بن را�سد لاإبداع واملوهبة.
ل�سوؤون  ال��دول��ة  ل��وت��اه وكيل وزارة  �سعادة ط��ارق ه��ال  واأك���د 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ح��ر���س ال�����وزارة ع��ل��ى التنظيم 
الوعي  ت��ع��زي��ز  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة  للفعاليات  امل�ستمر 
الكبرية  الأهمية  مو�سحا   . املجتمع  فئات  جلميع  ال�سيا�سي 
لتعزيز روح املواطنة والإيجابية لدى النا�سئة وتعزيز ثقافة 
الغد والذين تقع على  ال�سيا�سية لديهم لأنهم قادة  امل�ساركة 
عاتقهم بناء امل�ستقبل امل�سرق لدولة الإمارات. من جانبه اأ�ساد 
الأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  املهريي  جمال  الدكتور  �سعادة 
املجل�س  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزارة  ب���دور  للجائزة  ال��ع��ام  الأم���ني 
الوطني الحتادي يف رفع م�ستوى الوعي ال�سيا�سي يف املجتمع 
را�سد  ب��ن  ح��م��دان  ج��ائ��زة  ان  مو�سحا   . الطلبة  فئة  ل�سيما 
واملوهوبني  املتميزين  الطلبة  من  نخباً  حتت�سن  مكتوم  اآل 
الدولة  وزارة  تقدمها  التي  الفر�س  ا�ستثمار  على  وحتر�س 
ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي يف ن�سر الثقافة ال�سيا�سية 
املح�سلة  ودعم  الطلبة  لدى  ال�سيا�سي  الوعي  م�ستوى  ورفع 
املعرفية لديهم وخا�سة املت�سلة بالواقع املعا�سر مما يعزز من 
ويحمي  للوطن  ال��ولء  ويعمق  لديهم  الوطني  النتماء  روح 
الرثوة احلقيقية للوطن وهم جيل امل�ستقبل . وعرب الأمني 
وزارة  تقدمها  التي  بالإ�سهامات  اع��ت��زازه  عن  للجائزة  العام 
الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي والتعاون امل�سرتك 

الذي يدفع جهود اجلائزة لتم�سي قدما اىل حتقيق الأهداف 
العقيد  فيها  حت���دث  ال��ت��ي  الفعالية  خ���ال  ومت   . ال��وط��ن��ي��ة 
ال�سباط  تدريب  معهد  مدير  اخلزميي  علي  اأحمد  الدكتور 
اأفام وثائقية يف م�سرح املركز كما  يف وزارة الداخلية عر�س 
مت ت�سوير فيديو لكل طالب عرب من خاله عن حب الوطن. 
كما مت تق�سيم الطلبة اإىل 7 جمموعات يف املخترب الإبداعي 
الدولة  اإم�����ارات  اإح����دى  جم��م��وع��ة  ك��ل  مت��ث��ل  بحيث  للمركز 
املوؤ�س�سني  القادة  اأ�سماء  معرفة  جمموعة  كل  على  ويتوجب 
اأهمية  على  اخلزميي  واأك��د  الدولة.  يف  البارزة  وال�سخ�سيات 
يف  الهادفة  املواطنة  وح�س  ال�سيا�سية  امل�ساركة  ثقافة  تعزيز 
نفو�س  يف  وقيادته  للوطن  والنتماء  ال��ولء  مفاهيم  تر�سيخ 
الإم��ارات والذين توليهم قيادة دولة  اأبناء دولة  النا�سئة من 
على  ال��ق��ادرون  الغد  اأجيال  لأنهم  البالغة  الأهمية  الإم���ارات 
حتقيق النجاحات والإجنازات التي تعزز مكانة دولة الإمارات 
تعزيز  اأهمية  وعاملياً. وركز اخلزميي يف حديثه على  اإقليمياً 
الوعي ال�سيا�سي للطلبة وحثهم على التفكري باإيجابية ومبا 
يخدم الوطن ..م�سرياً اإىل الدور الكبري واملاأمول من النا�سئة 
يف  التطور  حتقيق  م��ن  متكن  التي  الرئي�سة  ال��ق��وة  ليكونوا 
العملية  . كما قدم للنا�سئة �سرحاً عن تطور  جميع املجالت 
والتي  الإم���ارات  دول��ة  بها يف  التي مرت  واملراحل  النتخابية 
دولة  ت�سهده  ال��ذي  للتطور  متكاملة  منظومة  �سمن  ت��اأت��ي 
ل�سوؤون  الدولة  وزارة  وتعمل  القطاعات.  جميع  يف  الإم���ارات 
املجل�س الوطني الحتادي على تنظيم �سل�سلة من املحا�سرات 
كالنا�سئة  املجتمع  فئات  جلميع  املوجهة  ال��دوري��ة  التوعوية 
م�ساركتهم  وتنمية  ال�سيا�سي  وعيهم  لتعزيز  وامل��راأة  وال�سباب 
الوطنية ليكونوا اع�ساء فاعلني يف م�سرية التطور والزدهار 

التي ت�سهدها دولة الإمارات.

قائد عام �صرطة دبي : اللوفر اأبوظبي يعد �صرحا ثقافيا وج�صرا للتوا�صل بني احل�صارات
•• دبي -وام:

اأن  دب��ي  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري  عبداهلل خليفة  اللواء  �سعادة  اأك��د 
معمارية  واأيقونة  رائ��دا  ثقافيا  �سرحا  يعد  اأبوظبي  اللوفر  متحف 
زاخرة بالقطع الأثرية والفنية العريقة توؤكد امل�ستوى الريادي الذي 
و�سلت اإليه دولتنا باعتبارها ج�سرا للتوا�سل بني احل�سارات الإن�سانية 
وبوتقة تلتقي فيها الثقافات العاملية . وتقدم اللواء املري باأ�سمى اآيات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اىل  التهاين 
الدولة حفظه اهلل مبنا�سبة افتتاح متحف اللوفر يف العا�سمة ابوظبي 
هذا ال�سرح احل�ساري التاريخي الذي ي�سيف لاإمارات معلما عامليا 
للثقافة  مركز  هو  اأبوظبي  اللوفر  متحف  اإن  وق��ال  ومتميزا.  جديدا 
عاملي  تعليمي  مركز  وهو  الأخ��رى  الثقافات  وتقبل  والت�سامح  والعلم 

اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  عليه �ساحب  اأك��د  ما  وه��ذا 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بقوله: 
للت�سامح  وع��ن��وان  والإن�����س��اين  الفكري  للتاقي  رم��ز  اللوفر  متحف 
بل  احل�سارات  بني  والتوا�سل  للحوار  فقط  لي�س  وندعو  والتوا�سل 
للتحالف بينها .. حتالف يحمي احل�سارة الإن�سانية من اأعدائها. كما 
ا�ست�سهد مبا قاله �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة باأن متحف اللوفر  عهد 
هدية من دولة الإم��ارات اإىل العامل. م�سريا اىل ان املتحف اأقيم على 
اأر�س دولة المارات و�سمن بيئة متفردة ت�ستقي دعائمها من املبادئ 
الإ�سامية ال�سامية والقيم الإماراتية الأ�سيلة القائمة على الحرتام 
منوذجا  وباعتبارها  الآخ���ر  وق��ب��ول  والن��ف��ت��اح  والت�سامح  والع��ت��دال 

يحتذى به يف اإر�ساء اأ�س�س التقارب بني ال�سعوب .

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�سوؤون الدفاع - يف مقر الوزارة 
باأبوظبي �سباح ام�س - معايل الك�سندر فولون وزير الدفاع بجمهورية �سربيا وذلك 
بح�سور معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان القوات امل�سلحة. 
ورحب معايل وزير دولة ل�سوؤون الدفاع بوزير الدفاع ال�سربي والوفد املرافق له وبحث 
معه عاقات التعاون بني البلدين ال�سديقني و�سبل تعزيزها وتطويرها وب�سكل خا�س 
يف ال�سوؤون الع�سكرية والدفاعية. وتطرق اجلانبان كذلك اإىل عدد من املو�سوعات ذات 
اللقاء عدد من كبار  النظر حولها. ح�سر  ال��راأي و وجهات  امل�سرتك وتبادل  الهتمام 

�سباط وم�سوؤويل وزارة الدفاع والوفد املرافق ملعايل وزير الدفاع ال�سربي.

البواردي ي�صتقبل
 وزير الدفاع ال�صربي

•• اأم القيوين -وام:

املجل�س  رئي�سة  القبي�سي  اأمل عبداهلل  الدكتورة  ا�ستقبلت معايل 
الوطني الحتادي - مبقر املجل�س يف اأبوظبي - وفدا طابيا من 
كلية القانون التابعة للكلية الإماراتية الكندية.. برئا�سة الدكتور 
جال حامت رئي�س الكلية، حيث اطلع الوفد على تطور امل�سرية 
الربملانية وروؤية القيادة لتمكني املجل�س من ممار�سة اخت�سا�ساته 

الد�ستورية.
ح�سر اللقاء .. �سعادة عائ�سة اليتيم ع�سو املجل�س و�سعادة اأحمد 

�سبيب الظاهري اأمني عام املجل�س.
اأهمية  القبي�سي  اأمل  الدكتورة  اأك��دت معايل   .. اللقاء  بداية  ويف 
التوا�سل والطاع على م�سرية  زيارة الوفد الطابي يف تعزيز 
�سنع  عملية  يف  املواطنني  وم�ساركة  الدولة  يف  الربملاين  العمل 

ال���ق���رار.. وال���وق���وف ع��ل��ى اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا دولة 
الإمارات على امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل.

كما اأكدت معايل رئي�سة املجل�س اأن التعليم ميثل جوهر الرهان 
وال�سرتاتيجيات  اخل��ط��ط  رك��ائ��ز  اأه���م  واأح���د  ال��وط��ن  مل�ستقبل 
اإليه  يحتاج  م��ا  بكل  ال��وط��ن  ت��زوي��د  ت�ستهدف  ال��ت��ي  امل�ستقبلية 
من كوادر ب�سرية موؤهلة وكفاءات قادرة على امل�ساركة اجلادة يف 

م�سرية البناء والتنمية وا�ست�سراف امل�ستقبل.
اإن  الكندية  الإماراتية  الكلية  رئي�س  حامت  جال  الدكتور  وق��ال 
املجتمعية  ال�سراكة  بتفعيل  الكلية  اإمي��ان  اإط��ار  يف  تاأتي  ال��زي��ارة 

والزيارات امليدانية التي تعد من الركائز الأ�سا�سية للنجاح.
الكلية  تنظمه  ال��ذي  الزيارات  برنامج  �سمن  تاأتي  اأنها  مو�سحا 
املجل�س  وخا�سة  القطاعات  خمتلف  مع  التوا�سل  تعزيز  بهدف 
الوطني الحتادي. وا�ستمع الوفد اإىل �سرح تناول م�سرية املجل�س 

والتجربة  بها  م��ر  ال��ت��ي  املحطات  واأب���رز  املا�سية  العقود  خ��ال 
الربملانية �سواء من حيث طبيعة العمل اأو الق�سايا والأولويات. 
وح�سر الوفد - خال الزيارة - جانبا من جل�سة املجل�س الوطني 
ورعاية  تنظيم  ق��ان��ون  م�سروع  مناق�سة  �سهدت  التي  الحت���ادي 
الوفد  وجتول  احلكومة.  ممثلي  اإىل  اأ�سئلة  امل�ساجد وتوجيه 9 
يف الإدارات والأق�سام الرئي�سة لاأمانة العامة للمجل�س وا�ستمع 
اإىل �سرح تناول طبيعة عملها والدعم الفني والتقني الذي تقدمه 
الذي  واملتحف  املجل�س  مكتبة  الزيارة  و�سملت  املجل�س.  لأجهزة 

يوثق اأهم املحطات التاريخية للم�سرية الربملانية يف الدولة.
والطاع  املجل�س  ب��زي��ارة  �سعادته  ع��ن  الطابي  ال��وف��د  واأع���رب 
وطبيعة  واملواطنني  الوطن  ق�سايا  مناق�سة  اآليات  على  ميدانيا 
ع��م��ل��ه واأن�����س��ط��ت��ه ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة .. م��ع��رب��ا ع��ن ال�سكر 

والتقدير للمجل�س واأمانته العامة على اإتاحة هذه الفر�سة .

اأمل القبي�صي ت�صتقبل وفدا من الكلية االإماراتية الكندية

جلنة �صوؤون التعليم والثقافة وال�صباب للوطني االحتادي توا�صل 
مناق�صة مو�صوع �صيا�صة املجل�س الوطني لالإعالم

ال�صعبة الربملانية تختتم م�صاركتها يف »موؤمتر الربملانيني ال�صباب « يف كندا

حماكم راأ�س اخليمة ترب �صهداء االإمارات ببئرين 

وزارة الدولة ل�صوؤون “الوطني االحتادي” تنظم فعالية 
لتعزيز ثقافة امل�صاركة ال�صيا�صية للنا�صئة
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عربي ودويل

على  ام�س  �سوريا  غ��رب  �سمال  يف  منت�سرون  ات���راك  ع�سكريون  رد   
اك��راد، بح�سب  ل�سيطرة مقاتلني  ه��اون من مناطق تخ�سع  قذائف 
اىل  الوكالة  واأ���س��ارت  احلكومية.  النا�سول  اأن��ب��اء  وكالة  اأوردت  ما 
ادلب  حمافظة  يف  تركي  مراقبة  مركز  على  قذائف  خم�س  اإط��اق 
التي ت�سملها مناطق خف�س التوتر لكن دون وقوع �سحايا. وتابعت 
ان املواقع الرتكية مل ت�سب باأي قذائف ون�سبت الق�سف اىل حزب 
واأكرثها  �سوريا  الكردية يف  الح��زاب  اأك��رب  الدميوقراطي،  الحت��اد 
نفوذا والذي تدعم وا�سنطن جناحه الع�سكري وحدات حماية ال�سعب. 
ردا على الق�سف، اطلقت القوات الرتكية النار على مواقع كردية يف 
اأعلنت وكالة النباء النا�سول.  عفرين )�سمال �سوريا(، بح�سب ما 
اىل  الرتكية  الع���ام  و�سائل  فيها  ت�سري  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  وه���ذه 
اطاق نار على موقع مراقبة يف ادلب وذلك قبل يومني على قمة 
حول �سوريا يف منتجع �سوت�سي يف رو�سيا ي�سارك فيها روؤ�ساء رو�سيا 
وتركيا وايران. وترعى هذه الدول التي تلعب دورا مهما على �سعيد 
خف�س  مناطق  باإقامة  �سمحت  التي  ا�ستانا  عملية  ال�سوري،  النزاع 
ال��ت��وت��ر م��ن اأج���ل احل��د م��ن امل��ع��ارك ب��ني ق���وات ال��ن��ظ��ام والف�سائل 
املقاتلة. ت�سنف تركيا حزب الحتاد الدميوقراطي ووحدات حماية 
الكرد�ستاين  العمال  بحزب  �سلة  على  ارهابيتني  منظمتني  ال�سعب 

الذي يخو�س متردا م�سلحا �سد انقرة منذ العام 1984.

اإن  ام�س  الاجئني  ل�سوؤون  العليا  املتحدة  الأمم  مفو�سية  رئي�س  ق��ال 
اللجوء ومار�ست  املزيد من طالبي  اليابان على توطني  املفو�سية حثت 
اأعطت  اأن  العاملية بعد  اأزمة الاجئني  �سغوطا عليها للم�ساعدة يف حل 
و�سع لجئ لثاثة اأ�سخا�س فقط يف الن�سف الأول من العام. واليابان 
اأق���ل ال����دول امل��ت��ق��دم��ة يف ال��ع��امل ا�ستقبال ل��اج��ئ��ني. فقد  واح����دة م��ن 
تلقيها طلبات من عدد  2016 رغم  عام  28 لجئا فقط يف  ا�ستقبلت 
اليابان  توطن  ومل  �سخ�سا.   10091 بلغ  اللجوء  طالبي  من  قيا�سي 
2008 �سوى عدد حمدود من الاجئني مبوجب ما يطلق عليه  منذ 
 152 اإج��م��ايل  بتوطني  وقامت  ثالثة  دول��ة  يف  التوطني  اإع���ادة  برنامج 
�سخ�سا، اأغلبهم من اأقلية الكارين العرقية من ميامنار الذين يعي�سون 
الأمم  تاياند وماليزيا. وقال فيليبو جراندي مفو�س  يف خميمات يف 
“هذا  طوكيو  يف  �سحفي  موؤمتر  يف  الاجئني  ل�سوؤون  ال�سامي  املتحدة 
واأ�ساف  20 و30 لجئا �سنويا”.  برنامج �سغري للغاية ي�سمل ما بني 
“طلبت من احلكومة اأن تدر�س اإمكانية تو�سعته«. ويعك�س اإحجام اليابان 
عن ا�ستقبال الاجئني حذرا اأو�سع نطاقا جتاه الهجرة يف دولة يفتخر 
العديد من �سكانها بتجان�سها الثقايف والعرقي. واأثار ال�سجل ال�سعيف 
لليابان يف ا�ستقبال املهاجرين انتقادات حادة من منظمات دولية مدافعة 
التقليدي كمانح  اليابان  اأنه يتعار�س مع و�سع  عن حقوق الإن�سان كما 

دويل رئي�سي للم�ساعدات لاجئني.

قالت جلنة حلقوق اإن�سان تابعة لاأمم املتحدة ام�س اإن ن�ساء كوريا 
ما  وك��ث��ريا  العمل  ف��ر���س  وم��ن  التعليم  م��ن  حم��روم��ات  ال�سمالية 

يتعر�سن للعنف يف املنزل والعتداء اجلن�سي يف مكان العمل.
املتحدة  الأمم  اأب��دت جلنة  بوجنياجن،  ل�سجل  دوري��ة  وبعد مراجعة 
له  تتعر�س  ما  اإزاء  قلقها  امل��راأة  �سد  التمييز  على  بالق�ساء  املعنية 
املعتقات من اغت�ساب و�سوء معاملة خا�سة من يتم ت�سليمهن بعد 
فرارهن للخارج. وقالت جلنة اخلرباء اإن ن�ساء كوريا ال�سمالية غري 
والق�ساء وقوات  العايل  التعليم  واأق��ل حظا يف  ب�سكل كاف  ممثات 
جمالت  جميع  يف  والإداري����ة  القيادية  واملنا�سب  وال�سرطة  الأم��ن 
والوعي  منت�سر  املنزيل  العنف  اأن  واأ�سافت  التقليدية.  غري  العمل 
حمدود للغاية بهذه امل�ساألة واأن هناك نق�سا يف اخلدمات القانونية 

والدعم النف�سي والجتماعي واأماكن الإيواء املتاحة لل�سحايا.
ت�سرين  نوفمرب  م��ن  الثامن  ي��وم  اللجنة  ال�سمالية  ك��وري��ا  واأبلغت 
اجلن�سني  وامل�ساواة بني  امل��راأة  على حماية حقوق  تعمل  اأنها  الثاين 
لكن العقوبات التي تفر�سها عليها القوى الكربى ب�سبب براجمها 

النووية وال�ساروخية توؤثر على الأمهات والأطفال.

عوا�شم

انقرة

جنيف

طوكيو

االحتالل يعتقل 21 فل�صطينيا يف 
ال�صفة وي�صتهدف ال�صيادين بغزة

•• القد�ص املحتلة-وام:

21 فل�سطينيا فجر ام�س يف خمتلف  اعتقل جي�س الحتال الإ�سرائيلي 
مناطق ال�سفة الغربية املحتلة. واندلعت مواجهات مع قوات الحتال يف 
اأن  املحتلة بعد  الغربية  ال�سفة  نابل�س �سمال  بلدة تل جنوب غرب مدينة 
قامت تلك القوات باقتحام البلدة حيث اأطلقت قنابل ال�سوت والغاز امل�سيل 

للدموع على ال�سبان املتظاهرين.
املا�سية  الليلة قبل  “عيليه”  واأم��ن م�ستوطنة  واقتحمت قوات الحتال 
املنطقة الغربية يف بلدة قريوت جنوب نابل�س و�سط اإطاق كثيف لقنابل 

ال�سوت والغاز امل�سيل للدموع باجتاه املنازل.
واأف����ادت م�����س��ادر حملية اأن ط��اق��م جلنة ق��ري��وت يف ال��ه��ال الح��م��ر قدم 

الإ�سعاف لعدد من احلالت داخل منازلها.
ون�سبت قوات الحتال الإ�سرائيلي الليلة قبل املا�سية حواجز يف مفارق 
على  يعبد  بلدة  من  �سابني  اعتقلت  حني  يف  جنني  مدينة  جنوب  الطرق 

حاجز ع�سكري واقتادتهما اإىل جهة جمهولة.
الر�سا�سة  اأ�سلحتها  ن��ريان  ام�س  �سباح  الح��ت��ال  بحرية  زوارق  واأطلقت 

�سوب مراكب ال�سيادين قبالة �سواطئ �سمال قطاع غزة.
واأو���س��ح��ت امل�����س��ادر اأن ق����وات الح���ت���ال اأط��ل��ق��ت ن��ريان��ه��ا جت���اه مراكب 
ال�سيادين على م�سافة 3 اأميال وقامت مباحقة ال�سيادين للخروج اإىل 

الياب�سة ..م�سرية اىل اأنه مل يبلغ عن وقوع اإ�سابات ب�سرية اأو مادية.
وتوا�سل بحرية الحتال ا�ستهداف ال�سيادين يف عر�س بحر غزة ب�سكل 

يومي ما يعر�س حياتهم للخطر وٌيعرقل عملهم وك�سب رزقهم.

م�ضتوطنون يرمون الفل�ضطينيني باحلجارة بحماية الحتالل

طفل فل�صطيني معتقل يف �صجون اإ�صرائيل  300

النيجر ت�ضتدعي ال�ضفري الليبي على خلفية تقارير العبودية

فرن�صا ت�صتقبل الجئني اأجلتهم االأمم املتحدة من ليبيا 

انق�صاء املهلة املحددة ملوغابي من اجل التنحي 

اجلامعة العربية تريد جتنيب لبنان ال�صراعات االإقليمية 
اأب��و الغيط يف  واح����داً، �سدد  ي��وم��اً  ب��ريوت يف زي���ارة ت�ستمر  اىل 
لبنان، على  الر�سمية يف  الوطنية لاإعام  للوكالة  ت�سريحات 
اأن “الدول العربية تتفهم وتراعي لبنان وتريد جتنيبه اأو عدم 

اقحامه يف اأي خاف.
اأن لبنان لي�س م�سوؤوًل عن  اأكد عون  اأبو الغيط،  وخال لقائه 
عربية،  دوًل  ت�سهدها  التي  القليمية  او  العربية  ال�سراعات 
يدفع ثمن هذه  ان  بالتايل  اأح��د ول يجوز  يعتِد على  وه��و مل 

ال�سراعات من ا�ستقراره الأمني وال�سيا�سي.
واأ�ساف لبنان ل ميكن اأن يقبل الإيحاء باأّن احلكومة اللبنانية 
لبنان  اتخذه مندوب  الذي  واملوقف  ارهابية،  اأعمال  �سريكة يف 
وطنية  ارادة  ع��ن  يعرّب  ب��الأم�����س  العربية  ال���دول  جامعة  ل��دى 

اخلارجية  وزي��ر  بغياب  ع���زام،  اأن��ط��وان  ال�سفري  اجلامعة  ل��دى 
البيان  يف  “بدور حزب اهلل”  املتعلق  ال�سق  جربان با�سيل، على 

اخلتامي.
الرئا�سي  الق�سر  يف  �سحايف  ���س��وؤال  على  رداً  الغيط  اأب��و  ونفى 
الت�سويب على  اأو  لبنان  ال�ستقرار يف  الهدف زعزعة  يكون  اأن 
المن  وجمل�س  املتحدة  الأمم  اإحاطة  بل  اللبنانية،  احلكومة 

اأ�سا�ساً بالتدخات اليرانية يف املنطقة.
ومن  ب��ري  نبيه  اللبناين  ال��ربمل��ان  رئي�س  الغيط  اأب���و  وال��ت��ق��ى 
املتحدة  الأمم  جلنة  تنظمه  م��وؤمت��ر  يف  ي�����س��ارك  اأن  امل��ف��رت���س 
يغادر  اأن  قبل  الإ���س��ك��وا  اآ�سيا  لغرب  والجتماعية  القت�سادية 

بريوت م�ساًء.

•• بريوت-اأ ف ب:

اأبو الغيط من  اأحمد  اأكد الأمني العام جلامعة الدول العربية 
اخلافات  تداعيات  لبنان  ب�تجنيب  رغبة  وج��ود  ام�س  ب��ريوت 
اأي ���س��رر به  اإحل���اق  رف�����س الأط����راف ك��اف��ة  الإقليمية، م��وؤك��داً 
غداة و�سف الوزراء العرب حزب اهلل ب�الإرهابي واتهامه بدعم 

اجلماعات الإرهابية يف املنطقة.
الق�سر  ع��ون يف  الرئي�س مي�سال  زي��ارت��ه  بعد  الغيط  اأب��و  وق��ال 
باإحلاق  ي��رغ��ب  اأو  يقبل  اأن  مي��ك��ن  اأو  يبغي  اأح���د  ل  ال��رئ��ا���س��ي 
خا�سة  وتركيبة  خا�سة  طبيعة  للبنان  م�سيفاً  بلبنان،  ال�سرر 
و�سوله  وف���ور  ب��ذل��ك.  ي��ع��رتف  اجلميع  وب��ال��ت��ايل  وخ�سو�سية 

جامعة. وتاأتي هذه الت�سريحات غداة اجتماع طارئ عقده وزراء 
اخلارجية العرب يف القاهرة الأحد بطلب �سعودي، على خلفية 
اأ�سبوعني  اأكرث من  اليمن قبل  املتمردين احلوثيني يف  اطاق 

�ساروخاً بال�ستياً باجتاه الرا�سي ال�سعودية.
وحملت اجلامعة العربية يف ختام الجتماع حزب اهلل ال�سريك 
يف  الإرهابية  اجلماعات  دع��م  م�سوؤولية  اللبنانية  احلكومة  يف 

الدول العربية بالأ�سلحة املتطورة وال�سواريخ البال�ستية.
اإيران بالتوقف عن ن�سر التطرف  وطالبت احلزب املدعوم من 
والطائفية والتدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول وعدم تقدمي 

اأي دعم لاإرهاب والإرهابيني يف حميطه الإقليمي.
الدائم  مندوبه  عرب  الجتماع  يف  �سارك  ال��ذي  لبنان  وحتفظ 

•• هراري-اأ ف ب:

روبرت  زمي��ب��اب��وي  رئ��ي�����س  يتجاهل 
موغابي حتى الآن املطالب بتنحيه 
لينهي حكما م�ستمرا منذ 37 عاما 
رغم  ال�سلطة  يف  بالبقاء  ويتم�سك 
ت��ه��دي��د ح��زب��ه ل��ه ب��الإق��ال��ة ب��ع��د ان 
حدد له مهلة انق�ست ظهر الثنني 

لكي يتخلى عن ال�سلطة.
التلفزيون  عرب  مبا�سر  خطاب  ويف 
بالتنحي،  التوقعات  موغابي  خالف 
م��ا ف��ت��ح ال��ب��اب ام���ام دخ���ول الزمة 

ال�سيا�سية ا�سبوعها الثاين.
وت�سبب اخلطاب بغ�سب وذه��ول يف 
�سفوف �سكان الباد، واثار خماوف 
ردا  موغابي  يواجه  ان  احتمال  من 

عنيفا.
وب��ع��دم��ا اأق���ال���ه م��ن ق��ي��ادت��ه، اأمهل 
الحت�������������اد ال�����وط�����ن�����ي الف�����ري�����ق�����ي 
زانو- الوطنية  لزميبابوي-اجلبهة 

اجلبهة الوطنية موغابي حتى ظهر 
للتنحي،   ) غ  ت   10:00( الث��ن��ني 

مهددا باإطاق اإجراءات لإقالته.
باأي  الآن  ح��ت��ى  احل�����زب  ي����دل  ومل 
�سيقوم  التي  اخلطوات  حول  تعليق 

بها.

جامعة زميبابوي يف هراري ملطالبة 
موغابي بالتنحي.

وجاء خطاب موغابي يف ختام اأ�سبوع 
زميبابوي  ����س���ك���ان  اح���ت���ف���ال  ���س��ه��د 
وتعبريهم عن غ�سبهم بطرق كانت 

اجلي�س  ي��ع��ق��د  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
ت�سبب  التي  الزم���ة  ح��ول  اجتماعا 

بها موغابي برف�سه التنحي.
وم���ع ان��ق�����س��اء امل��ه��ل��ة ال��ت��ي حددها 
احل���������زب، جت���م���ع م����ت����ظ����اه����رون يف 

وبعنف  بقمع  �ستواجه  ا�سبوع  قبل 
مفاجاأة  موغابي  واأح��دث  كبريين. 
كلمة  ب���اإع���ان���ه يف  الح�����د  م���دوي���ة 
وجهها يف بث مبا�سر على التلفزيون، 
ان���ه ���س��ي��رتاأ���س املوؤمتر  ���س��رور  ب��ك��ل 

تركيا تعتقل 51 مدر�صا على 
خلفية حماولة االنقالب 

 •• ا�شطنبول-رويرتز:

الرتكية  دوج��������ان  وك����ال����ة  ق���ال���ت 
الرتكية  ال�����س��ل��ط��ات  اإن  ل���اأن���ب���اء 
اعتقال  اأوام��������ر  ام�������س  اأ������س�����درت 
لا�ستباه  م��در���س��ني   107 ب��ح��ق 
مقيم  دي����ن  ب���رج���ل  ���س��ات��ه��م  يف 
اأنه  اأنقرة  املتحدة تقول  بالوليات 
وراء حماولة النقاب التي وقعت 

العام املا�سي.
وقالت الوكالة اإن ال�سرطة اعتقلت 
51 مدر�سا يف اأنقرة بعد اأن اأ�سدر 
مم���ث���ل الدع����������اء امل���ح���ل���ي اأوام�������ر 
العمليات  اأن  واأ���س��اف��ت  الع��ت��ق��ال 

م�ستمرة لعتقال الباقني.
وكان قد جرى يف وقت �سابق وقف 
املدر�سني عن العمل يف اإطار حملة 
اأعقبت النقاب الفا�سل  م�ستمرة 

يف يوليو متوز عام 2016.
فتح  على  بامل�سوؤولية  تركيا  وتلقي 
اهلل ك��ول��ن رج���ل ال��دي��ن امل��ق��ي��م يف 
 1999 بن�سلفانيا منذ عام  ولية 
وهو  النقاب،  حماولة  تدبري  يف 

ما نفاه كولن و�سجب املحاولة.

الذي  ي��و���س��وف��و،  الرئي�س  وط��ل��ب  منّفذيها.  ومعاقبة 
مثل  املهاجرين  بيع  م��ن  �سخطه  ع��ن  اخلمي�س  اأع���رب 
يف  املو�سوع  ه��ذا  اإدراج  ليبيا،  يف  العلني  ب��امل��زاد  العبيد 
جدول اأعمال قمة الحتاد الأفريقي والحتاد الأوروبي، 

يف 29 و30 نوفمرب يف اأبيدجان.
واأك����د م�����س��در ق��ري��ب م��ن ال��رئ��ا���س��ة ال��ن��ي��ج��ري��ة، طالباً 
ب�سدمة  اأ�سيب  ال��ذي  يو�سوفو  اأن  هويته،  على  التكتم 
احل�سن  العاج  �ساحل  رئي�س  من  �سخ�سياً  طلب  قوية، 

وتارا، اإدراج هذا املو�سوع يف جدول اأعمال القمة.
واأكد وزير اخلارجية النيجري هذا الطلب على ح�سابه 
يف تويرت، وكتب اأن رئي�س النيجر طلب اإدراج هذه امل�ساألة 

تلقي الفل�سطينيني �سربات احلجارة من امللثمني.
وبح�سب التقرير الإ�سرائيلي، فاإن املتحدث با�سم جي�س 
الحتال اأكد وقوع احلادثة ولكنه اأ�سر على اأن اجلنود 
رف�س  عندما  م�سيفاً  العنف،  ت�ساعد  ملنع  “ت�سرفوا 
امل��دن��ي��ون الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون ال��ت��وق��ف ع��ن رم��ي احلجارة، 
ال�سغب  اأع��م��ال  م��ن  التخل�س  ط��رق  اجل��ن��ود  ا�ستخدم 
لتفريق اأعمال ال�سغب. ونفى املتحدث حدوث اأي عملية 

توقيف يف مكان احلادث لأي من الطرفني.
من  �سابني  الإ�سرائيلي  الحتال  ق��وات  واعتقلت  ه��ذا 

�سكان بلدة يعبد جنوب جنني.
ومنر  حمار�سة،  و�سفي  يحي  ال�سابني  اعتقال  وج��رى 
ع�سكري  ح��اج��ز  ع��ل��ى  توقيفهما  ب��ع��د  ال��ك��ي��اين،  زي���د 

اأقامته قوات الحتال على مدخل البلدة ال�سرقي.
الفل�سطيني  واملغرتبني  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال  �سيا�سيا 

 •• عوا�شم-اأ ف ب:

الأفارقة  املهاجرين  ت�ستقبل  دول��ة  اول  فرن�سا  �ستكون 
ال��ع��ل��ي��ا ل��اج��ئ��ني التابعة  امل��ف��و���س��ي��ة  اأج��ل��ت��ه��م  ال���ذي���ن 
اعلن  ما  بح�سب  النيجر،  اىل  ليبيا  من  املتحدة  الأمم 

م�سوؤولون فرن�سيون .
ع��ا���س��وا ظ��روف��ا م��زري��ة يف خميمات يف ليبيا،  ان  وب��ع��د 
ت��ول��ت امل��ف��و���س��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ل��اج��ئ��ني ال��ت��اب��ع��ة لاأمم 
ت�سرين   11 يف  النيجر  اىل  الاجئني  اج��اء  املتحدة 

الثاين نوفمرب حيث جرى العتناء بهم.
البالغ  الاجئني  ان  الفرن�سية  الداخلية  وزارة  وقالت 
واثيوبية  اأري���رتي���ة  ج��ن�����س��ي��ات  م���ن  وه���م   25 ع���دده���م 
15 امراأة واربعة اطفال، �سي�سلون  و�سودانية، وبينهم 

اىل فرن�سا يف كانون الثاين يناير على ابعد تقدير.
وت�سكل ليبيا ممرا للمهاجرين الذين يحاولون الو�سول 
اىل اوروبا. وقد تعر�س الكثري منهم لنتهاكات خطرية 

على يد مهربني وغريهم.
ب�سكل  ت��داول��ه  مت  ان”  ان  “�سي  ل�سبكة  تقرير  واأظ��ه��ر 
وا�سع على �سبكات التوا�سل الجتماعي بيع املهاجرين 
باملزاد يف ليبيا ما اأثار تعاطفا كبريا وا�ستدعى ردود فعل 

منددة يف افريقيا والمم املتحدة.
يظهر  حم��م��ول  ه��ات��ف  ب��وا���س��ط��ة  ال��ت��ق��ط  ت�سجيل  ويف 
يف  للعمل  امل���زاد  يف  للبيع  يعر�سان  �سابان  التقرير  يف 
ان كا  التقرير  ال�سحايف معد  ليو�سح بعدها  مزرعة، 
 400 اي  ليبي  دينار   1200 بيع مببلغ  ال�سابني  من 

حلقوق  ال�سامي  امل��ت��ح��دة  المم  مفو�س  ون���دد  دولر. 
املهاجرين  الن�سان زيد رعد احل�سني بظروف احتجاز 
يف ليبيا، وا�سفا تعاون الحتاد الأوروبي مع هذا البلد 

على هذا ال�سعيد باأنه ل اإن�ساين.
وعدميي  الاجئني  حماية  ملكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  و���س��رح 
اجلن�سية يف فرن�سا با�سكال بري�س لوكالة فران�س بر�س 
نيامي  اىل  زي���ارة  بعد  ال��اج��ئ��ني  �ست�ستقبل  ب���اده  ان 

عا�سمة النيجر.
وقال بري�س ان املهاجرين الذين مت اختيارهم نظرا اىل 
حاجتهم اىل احلماية �سيتم �سريعا جدا منحهم �سفة 

لجئني لدى و�سولهم اىل فرن�سا.
وا����س���اف ب��ري�����س ان��ه��ا ق��ب��ل ك���ل ���س��يء ط��ري��ق��ة لنقاذ 
م���ن اجل��ح��ي��م، ومعاناة  ال���ذي���ن خ���رج���وا  ال���س��خ��ا���س 
ال��ت��ع��ذي��ب والغ��ت�����س��اب واخ��ت��ط��اف الط���ف���ال، موؤكدا 
اعتداءات  �سحايا  تقريبا  “كلهم  ك��ان��وا  الاجئني  ان 
اآخرين  لجئا   47 فرن�سا  �ست�ستقبل  كذلك  جن�سية. 

يتواجدون حاليا يف النيجر.
رئي�سة  موريلي  الي�ساندرا  قالت  الج��اء،  عملية  وعن 

املفو�سية يف نيامي حققنا معجزات.
اإبراهيم  ال��ن��ي��ج��ري  اأع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  اىل ذل���ك، 
ياكوبو اأن النيجر ا�ستدعت ال�سفري الليبي لدى نيامي 
النيجري حممد يو�سوفو من  الرئي�س  ا�ستياء  لتبليغه 

جراء بيع مهاجرين اأفارقة يف ليبيا وكاأنهم عبيد. 
اأبلغ  اأن�����ه  ت���وي���رت  ي���اك���وب���و ع��ل��ى ح�����س��اب��ه يف  واأ�����س����اف 
املمار�سات  ه��ذه  وق��ف  يجب  ب��اأن��ه  الليبي  الدبلوما�سي 

•• رام اهلل-وكاالت: 

300 طفل  باأن قرابة  الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  اأعلن 
يقبعون يف معتقات الحتال الإ�سرائيلي، من بينهم 
املنزيل،  العتقال  قيد  طفل  مئة  وقرابة  فتيات،  ع�سر 
ة  خا�سّ اإ�سرائيلية  م��راك��ز  يف  يقبعون  اأط��ف��ال  وثمانية 
ب����الأح����داث، ف��ي��م��ا اع��ت��ق��ل��ت م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام اجلاري 

1150 طفًا.
وب����نّي ال���ن���ادي يف ب��ي��ان مب��ن��ا���س��ب��ة ي���وم ال��ط��ف��ل العاملي 
الحتال  �سلطات  اأن  الإث���ن���ني،  ام�����س  ي�����س��ادف  ال���ذي 
الإ�سرائيلي تنّفذ العديد من النتهاكات بحّق الأ�سرى 
والطريقة  عليهم  القب�س  اإل��ق��اء  حلظة  منذ  الأط��ف��ال 
الوح�سية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم يف �ساعات 
متاأخرة من اّلليل. وتو�سف هذه النتهاكات باجلرائم، 
ومتعّمد  مبا�سر  ب�سكل  احل��ّي  الر�سا�س  اإط��اق  ومنها 
التحقيق  مراكز  اإىل  نقلهم  العتقال،  عمليات  خ��ال 
اأو �سراب، ا�ستخدام  والتوقيف واإبقائهم من دون طعام 
البذيئة  والأل���ف���اظ  ال�ستائم  ت��وج��ي��ه  امل����ربح،  ال�����س��رب 
منهم  العرتافات  انتزاع  وترهيبهم،  تهديدهم  اإليهم، 
حتت ال�سغط والتهديد، اإ�سدار الأحكام غيابياً، فر�س 
اأحكام وغرامات مالية عالية، وغري ذلك من النتهاكات 

اليومية التي يوّثقها حمامو نادي الأ�سري.
ويف هذا ال�ّسياق، قال رئي�س نادي الأ�سري قدورة فار�س 
الأق�سى  انتفا�سة  ان���دلع  منذ  اعتقلت  اإ���س��رائ��ي��ل  اإن 
طفل   7000 ع���ن  ي��ق��ل  ل  م���ا   ،2000 ���س��ب��ت��م��رب  يف 
عاماً(،   18-12( بني  اأعمارهم  وت���رتاوح  فل�سطيني، 
كما اأن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم اأقل من 
ال�ّسن القانوين اجتازوا �سن الثامنة ع�سرة وما زالوا يف 

الأ�سر.
واأ�ساف فار�س اأنه ومنذ منذ انطاق الهّبة ال�سعبية يف 
الفل�سطينيني يف  الأطفال  ارتفع عدد   ،2015 اأكتوبر 
�سجون الحتال الإ�سرائيلي اإىل اأعلى م�ستوى له منذ 
�سهر فرباير 2009، وو�سل اإىل اأكرث من 400 طفل 
يف بع�س الأ�سهر، م�سرياً اإىل اأنه كان من بينهم 116 
طفًا تراوحت اأعمارهم بني 12 و15 عاماً، وهو اأعلى 
العام الذي بداأت فيه   ،2008 رقم م�سّجل منذ يناير 
اأعداد  عن  الإف�ساح  الإ�سرائيلية”  ال�سجون  “م�سلحة 

الأطفال املعتقلني لديها.
الأ�سرى  ق�سية  �سهدت   ،2015 منذ   اأن��ه  اإىل  ولفت 
اإقرار  منها  الأخ���رى،  التحّولت  من  العديد  الأط��ف��ال 
القوانني،  م�ساريع  اأو  العن�سرية  ال��ق��وان��ني  م��ن  ع��دد 
والتي ت�سّرع اإ�سدار اأحكام عالية بحق الأطفال، و�سلت 
���س��ن��وات، وحّتى  اأك��رث م��ن ع�سر  اإىل  يف بع�س احل���الت 

احلكم املوؤبد.
اىل ذلك، اأقدمت جمموعة من امل�ستوطنني الإ�سرائيليني 
املقنعني على رمي احلجارة على الفل�سطينيني، من دون 

اأن مينعهم جنود الحتال.
اإ�سرائيل  اأوف  ت���امي���ز  م���وق���ع  ن�����س��ره  ت��ق��ري��ر  واأف�������اد 
املا�سي، يف  يوم اجلمعة  اأن احلادثة وقعت  الإلكرتوين 

�سمال ال�سفة الغربية.
وكان ن�سب حريق خارج قرية بورين، ما دعا الفاحني 
الفل�سطينيني اإىل العمل على اإخماده، ولكن �سرعان ما 
بداأوا  الذين  امل�ستوطنني  من  ملثمة  جمموعة  ظهرت 

برمي احلجارة عليهم.
الإن�سان  اأج���ل ح��ق��وق  م��ن  ون�����س��رت منظمة ح��اخ��ام��ات 
الفيديو يظهر جنود الحتال يقفون متفرجني على 

يف الجتماع املقبل لاحتاد الأوروبي الحتاد الأفريقي 
وعلى  ا�ستنفار،  حالة  يف  البقاء  منا  طلب  اأبيدجان،  يف 

ات�سال بكل البلدان الأفريقية.
وكان الرئي�س النيجري، اأكد اخلمي�س اأن بيع املهاجرين 
واملنظمات  الليبية  ال�سلطات  ادع���و  ك��ث��رياً،  اأغ�سبني 
الدولية اإىل ال�ستعانة بكل الو�سائل لوقف هذه املمار�سة 

التي ترقى اإىل ع�سر اآخر نعتقد اأنه وىل اإىل الأبد.
وجاء يف بيان للرئا�سة الغينية اأن الرئي�س األفا كوندي 
باملهاجرين  احل��ق��ري  الجت����ار  م��ن  �سخطه  ع��ن  اأع����رب 
هذه  ب��ق��وة  وي��دي��ن  ليبيا،  يف  اللحظة  ه��ذه  يف  ال�سائد 

املمار�سة التي ترقى اإىل ع�سر اآخر.

مطلق  التزام  لديها  فل�سطني  دول��ة  اإن:  املالكي  ريا�س 
حيال الأمن القومي العربي.

وزراء  م�ستوى  على  اجلامعة  جمل�س  يف  املالكي  واأدان 
اخلارجية العرب يف دورته غري العادية باجلل�سة املغلقة 
ملناق�سة كيفية الت�سدي للتدخات الإيرانية يف الدول 
واإطاق  العربي،  وال�سلم  لاأمن  وتقوي�سها  العربية 
اليمن  يف  اإي���ران  عماء  قبل  من  البالي�ستي  ال�ساروخ 
بتفجري  التخريبي  والعمل  ال��ري��ا���س،  مدينة  ب��اجت��اه 

اأنابيب النفط يف مملكة البحرين.
اأ�سقائها  م��ع  بقوة  تقف  فل�سطني  دول��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
تقف  ما  مثل  وغريها،  الع��ت��داءات  مواجهة  يف  العرب 
الحتال  ���س��د  ن�سالها  يف  فل�سطني  م��ع  ال����دول  ت��ل��ك 
الإ�سرائيلي لتثبيت دولتها امل�ستقلة على حدود 1967 

والقد�س ال�سرقية عا�سمة لها. 

املقبل للحزب احلاكم. وحتت  العام 
رئي�س  دع��ا  اخل��ط��اب،  تاأثري �سدمة 
ال��ق��دام��ى حلرب  امل��ح��ارب��ني  جمعية 
موت�سفانغوا،  ك��ري�����س  ال���س��ت��ق��ال 
التظاهر  اىل  ال�سكان  ف���وري  رد  يف 
برحيل  للمطالبة  الأرب��ع��اء  جم��ددا 

موغابي.
الباد  على  وفر  موت�سفانغوا  وقال 
املزيد من التاأزم، وال ف�سنعيد �سكان 
زميبابوي اىل ال�سوارع، مهددا برفع 

دعوى ق�سائية �سد الرئي�س.
واأ�����س����اف م��وت�����س��ف��ان��غ��وا ه����ذه املرة 
ل��ن نخرج  اع��ت�����س��ام.  ه��ن��اك  �سيكون 
م�����ن ه����������راري ح����ت����ى ي�����رح�����ل ه����ذا 

ال�سخ�س. لقد فقد �سوابه.
ال��رغ��م م��ن ان م��وغ��اب��ي عانى  على 
����س���ع���وب���ات يف ال����ت����ح����دث ع���ل���ن���ا يف 
ال�سنوات اخلرية، اإل انه بدا يف حالة 
مل  ال���ذي  خطابه  يف  ويقظة  ت��اأه��ب 

ي�سر فيه اىل التنحي.
وقال �سائق احلافلة ت�سارلز مورامبا 
)46 عاما( �سن�ستمر بهذه الوترية 
من  ا�سبح  موغابي  ان  م��ن  للتاأكد 
اأياما  الم���ر  ي�ستغرق  ق��د  امل��ا���س��ي. 
لكن موغابي يف طريقه  اأ�سابيع،  او 

للخروج من احلكم.
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عربي ودويل

وغالبا  ع��ن��دن��ا،  ال�����س��ي��ا���س��ة  ورج�����ال 
يحكمون  ت���اري���خ���ن���ا،  ي��ج��ه��ل��ون  م���ا 
رف�س  با�ستعادتها:  اأنف�سهم  ع��ل��ى 
واملالية  ال�����س��ري��ب��ي��ة  الم����ت����ي����ازات 
النظام  وان����ه����ي����ار  وال���ق�������س���ائ���ي���ة، 
ال�سيا�سي جراء عجز نخبه، والرعب 
من اإرهاب معلن للحركات املتطرفة، 
الق���رتاع،  �سناديق  ع��رب  وال��ن��ج��اح، 
فرن�سا  يف  امل���ت���ط���رف���ة  ل���ل���ح���رك���ات 
واأملانيا،  والنم�سا  املتحدة  والوليات 
وظ��ه��ور ال�����س��م��ول��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة التي 

تهاجم اأ�س�س احل�سارة الغربية.
رئي�س  ان  نعلم  كتابك،  يف   *   
اجلمهورية  يف  الثامن  فرن�ضا 
كنية  ــفــ�ــس  ن لـــه  اخلــامــ�ــضــة 
الطموح  الـــرومـــاين  احلـــاكـــم 
عّينه  الـــذي  ال�ضمري  وعـــدمي 
العام  يف  تيربيو�س  الإمرباطور 
الو�ضع  يذّكر  مــاذا  يف   ...  31
الإمرباطورية  ب�ضقوط  احلايل 
مباأزق  اأي�ضا  ولكن  الرومانية، 

1789؟
  - على الرغم من ان بع�س الأمثلة 
الرومانية،  امللحمة  م��ن  م�ستمدة 
ف����ان امل���ق���ارن���ات ال���ت���ي ح��ل��ل��ن��اه��ا يف 
كتابنا ل تذهب بعيدا يف الزمن ... 
حتى وان كان انهيار الإمرباطورية 
وثيقا  ارتباطا  املرتبط  الرومانية، 
منوذجها  وع��ج��ز  نخبها،  ب��اإف��ا���س 
التو�سعي، مبثابة ال�سدى ل�سعوبات 
الكتلة الغربية بقيادة الإمرباطورية 
وامللغومة  امل���رتاج���ع���ة،  الم��ري��ك��ي��ة 
نخبها،  وت����زاوج  م��ت��ده��ورة،  ب�سمعة 

وعوقبت ب�سدة بانتخاب ترامب. 
الفرن�سية،  احلالة  اإىل  وبالعودة     
1789 مائم،  امل��ق��ارن��ة م��ع م���ازق 
بطريقة  وي�����دل  م��ع��ن��اه،  يف  وق�����وي 
حدوث  ق��رب  اإمكانية  على  حكيمة 

ثورة �سعبية كبرية يف فرن�سا.
ت��واج��ه نف�س     ان ه���ذه الأخ������رية، 
 ،1789 ع��ام  الثاث قبل  الزم���ات 
خانقة،  دي���ون  م��ع  اقت�سادية  اأزم���ة 
وع����دم ال���ق���درة امل��زم��ن��ة ع��ل��ى حلها، 
واأزمة اجتماعية عنيفة حيث تت�سع 
“فرن�سا  بوجود  �سعور  مع  ال��ف��وارق 
ال�سيا�سية  بال�ساحة  ممثلة  فوق” 
اإىل  ح���اج���ة  يف  حتت”  و”فرن�سا 
غري  �سيا�سية  واأزم�����ة  مي��ث��ل��ه��ا،  م��ن 
تغدق  �سيا�سية  طبقة  م��ع  م�سبوقة 
عليها دائما المتيازات، مهددة من 

قبل حفنة من املحر�سني.
الطبقة  ت�سبه  ال�����س��دد،  ه��ذا  ويف     
ال�سيا�سية جدا اأر�ستقراطية النظام 
الدواء،  ذات  م��ن  وت��ع��اين  ال��ق��دمي، 
عليها.  خمتلف  �سرعية  جانب  اىل 
عنه  اأعلن  ال��ذي  الكبري  ال�ستبدال 
اإميانويل ماكرون هو ثورة �سيا�سية 
�سغرى حيث اورثت الأر�ستقراطية 
ووظائفها  األ���ق���اب���ه���ا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
ل�سريحة جديدة، اأكرث موهبة ولكن 
بورجوازيي  مثل  ث���راء  اأك���رث  اأي�سا 
دول اخ��رى ق��ام��وا ب��ال��ث��ورة، ورجال 

اأعمال النظام امللكي يف يوليو.
   * البع�س يذكر اأي�ضا 1958، 
اأم  ديغول  هو  ماكرون  ان  فهل 

لوي�س ال�ضاد�س ع�ضر؟
نهاية   1958 ع���ام  �سهد  ل��ق��د   -    
ال�ستقرار  وع��دم  ال�سيا�سي  العجز 
الربملاين بتاأ�سي�س نظام حكم رئا�سي 
ا�ستثنائية  ���س��خ�����س��ي��ة  يف  ي��ت��ج�����س��د 
ميكن  ل  بحيث  �سخما  قدرها  ك��ان 

تقا�سمه.
ي�ستلهم  ال����ن����واح����ي،  ب��ع�����س  يف     

ت�ستدعي  التي   ،)2008-2007(
انهيار  ج��دا  بعيدة  غري  ذكريات  لنا 
والّنبذ   ،1929 ع����ام  ال���ب���ور����س���ة 
امل�ستمر للنخب ال�سيا�سية والفكرية 
للهجرة  العنيد  والرف�س  واملالية، 
اجلماعية، وانت�سار الأفكار املتطرفة 
احلمائية واملب�سرة بالنهيار، وعودة 
ظ��ه��ور ق���وى ع��ظ��م��ى ���س��اب��ق��ا تنظر 
القدمية،  لإمرباطورياتها  بحنني 
الغربية  ال���دمي���ق���راط���ي���ات  ورع�����ب 
���س��اح��ه��ا يف مواجهة  م��ن  امل���ج���ردة 
من  ت��دم��ريا  تقل  ل  �سمولية  ب���روز 
هو  الثاثينيات  تكرار  ان  ال�سابقة. 

الأكرث اإثارة للخوف والقلق.

   * هل ترون ان حربا عاملية 
جديدة واردة؟

   - جتدد الوليات املتحدة التاأكيد 
بقيادة  العامل،  على دوره��ا ك�سرطي 
باأفعاله  ال��ت��ن��ب��وؤ  مي��ك��ن  ل  رئ��ي�����س 
وداع��ي��ة ح���رب، ي�����س��رخ م��ه��ددا عرب 
تغريداته لتخويف الدول الراف�سة 

للهيمنة الأمريكية.
    ويحلم اأردوغان برتكيا العثمانية 
ال��ت��ي اأع���ي���د ت��ن�����س��ي��ط ف��ك��رت��ه��ا عرب 
اعتماد نظام رئا�سي قوي، ل يرتدد 
يف ان يّتخذ من اأملانيا هتلر منوذجا 
حني �سرح: “يف نظام موحد، ميكن 
ان يوجد نظام رئا�سي.. هناك حاليا 
اأم��ث��ل��ة يف ال��ع��امل واأي�����س��ا اأم��ث��ل��ة يف 
هتلر  اأمل��ان��ي��ا  يف  و�ستجدون  ال��ت��اري��خ 

منوذجا«. 
امل�سكون  ب����وت����ني،  وف�����ادمي�����ري     
الإمرباطوري  املا�سي  اىل  باحلنني 
ميدد  ال�سوفياتي،  كما  القي�سري 
اأوكرانيا،  ح��دود  اإىل  اإمرباطوريته 
ت��ت��ف��ك��ك، برتك  اأوروب�����ا  يف ح��ني ان 
ال�سفينة،  اأن��ان��ي��ة،  ب��ك��ل  الإجن��ل��ي��ز، 
على  للحفاظ  تقاتل  التي  وا�سبانيا 
الإرهاب  واأخ���ريا،  مملكتها..  وح��دة 
الذي يهدد القوى الغربية العظمى، 
وال��ت��ي غالبا م��ا ت��ك��ون ع��اج��زة امام 
الهجمات  ت��وق��ع  على  ق��درت��ه��ا  ع��دم 

القاتلة املفاجئة.
ال���ع���امل ع��ل��ى ح���اف���ة ح���دوث  اإن      
اذ هناك  انقاب جيو�سيا�سي كبري، 
ت�سامنها  عن  وتتخلى  تتفكك  امم 
يعاد  واإم����رباط����وري����ات  ال���غ���رب،  يف 
حرب  خطر  اإن  ال�سرق..  يف  ت�سّكلها 

عاملية جديدة خطر حقيقي ...
نهاية  يف  العك�س،  على  األ�����س��ن��ا،   *    

التاريخ كما تنباأ بها فوكوياما؟
اأعلن فران�سي�س فوكوياما     - لقد 
نهاية  ك��ت��اب��ه  يف   ،1992 ع���ام  م��ن��ذ 
ال��ت��اري��خ والن�����س��ان الأخ����ري، ظهور 
ح����ول  الآراء  يف  ع�����امل�����ي  ت������واف������ق 
اأن ي�سع  ���س��اأن��ه  ال��دمي��ق��راط��ي��ة م��ن 
اإن  الأيديولوجية.  لل�سراعات  حدا 
نظريته املنتهية �سلوحيتها، �سحية 
���س��ي��اق ت��اري��خ��ي م��ت��ف��رد ح��ي��ث دفع 
انهيار الكتلة ال�سوفياتية اىل الأمل 
الأمريكية،  ال��ه��ي��م��ن��ة  ان��ت�����س��ار  يف 
ق�����د جت������اوزه������ا ال���������س����ي����اق احل�����ايل 
اإىل  نلتفت  اأن  علينا  وي��ج��ب  ك��ل��ّي��ا. 
“�سدام  وكتابه  هنتنغتون  �سمويل 
وا�ستيعاب  ل��ف��ه��م  احل�سارات” 
املوؤلف  ط��ور  فقد  ال���دويل.  الو�سع 
نظرية “التعار�س احل�ساري” التي 
تغلبت على التعار�س الإيديولوجي 
وال�سيا�سي لعامل الأم�س مع انفجار 
اليوم  والأح��داث  الدينية.  الظاهرة 
تن�سفه ت�سنده... انها عودة التاريخ 

قطعا..!

اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون م���ن اجل����رال 
ديغول، مع نف�س الرغبة يف التغلب 
لارتقاء  اخل��ا���س��ة  امل�����س��ال��ح  ع��ل��ى 
ف���وق الن���ت���م���اءات احل��زب��ي��ة، ولكن 
هو  “التاريخ  توكفيل:  يذكرنا  كما 
م��ع��ر���س ي��وج��د ب���ه ع���دد ق��ل��ي��ل من 
ال�سور الأ�سلية وكثري من الن�سخ«.

ن�سخة  ه��و  الفرن�سي  الرئي�س  ان     
املوؤ�س�س  ال���رئ���ي�������س  م����ن  م�����س��ل��ل��ة 
كانت  ال��ذي  اخلام�سة،  للجمهورية 
فبينما  حقيقية.  �سعبية  ق��اع��دة  ل��ه 
�سالح اجلرال الناخبني من الفئات 
الربجوازيني،  والناخبني  ال�سعبية 
�سالح  م�����اك�����رون  اإمي����ان����وي����ل  ف�����ان 
فقط.  وال��ي��م��ني  الي�سار  ب��رج��وازي��ة 
وم���ع ذل����ك، ف���ان ال��رئ��ي�����س ماكرون 

33 باملائة من الناخبني اإىل مارين 
ل���وب���ان، ويف ال��ن��م�����س��ا ان��ت�����س��ار غري 
متوقع مل�ست�سار �ساب بف�سل احلركات 
الأك����رث حم��اف��ظ��ة ورادي��ك��ال��ي��ة، ويف 
للبديل  م��ف��اج��ئ��ة  ن��ت��ي��ج��ة  اأمل���ان���ي���ا 
القومي  امل���ان���ي���ا، احل����زب  اج����ل  م���ن 
امل���ت���ط���رف، ���س��م��ح��ت ب����دخ����ول 94 
ان  البوند�ستاغ، بل  اإىل  نائبا قوميا 
�سرح  قادته  اأحد  غولند،  األك�سندر 
الفرن�سيني  با�ستطاعة  كان  اإذا  انه: 
يحق   ،... ب��اإم��رباط��وره��م  الفتخار 
جنودنا  اأجن�����زه  مب���ا  ن��ف��خ��ر  اأن  ل��ن��ا 

خال احلرب العاملية الثانية.
ال��ي��وم اأكرث  ال��ث��اث��ي��ن��ات ه��ي     ان 
اأي وق����ت م�����س��ى مع  راه���ن���ّي���ة م���ن 
ال�ساعقة  الق���ت�������س���ادي���ة  الأزم��������ة 

اأك����رث ث����راء ب�سكل  م��وه��ب��ة، ول��ك��ن 
خا�س. واإذا ما مت جتديد اجلمعية 
ال��وط��ن��ي��ة ب���رباع���ة م���ن خ���ال عدد 
اأكرب من الن�ساء وال�سباب، فاإن نواب 

اليوم اأكرث ثراء من نواب الأم�س.
ل��وي�����س فيليب، فان     وع��ل��ى غ���رار 
الأول  اأم��ري، كان  اإميانويل ماكرون 
اأم���ري ال����دم، اب���ن ع��م ال��ف��رع الأكرب 
الثاين  ي��ع��ت��رب  ل��ل��ب��ورب��ون، يف ح��ني 
املدر�سة  ت��رب��ى يف  اأم����ريا ج��م��ه��وري��ا 
يف  وتعلم  لاأر�ستقراطية،  الوطنية 
واأخريا،  بري�سي.  يف  ال�سلطة  قلب 
وحفيده  ف��ي��ل��ي��ب  ل���وي�������س  ي���ع���ت���رب 
اأ�سا�سي،  ك�سيء  القت�ساد  ال��روح��ي 
ال�سناعية،  ال���ث���ورة  اأح��ده��م��ا  م���دح 
الثورة  ت��ق��ري��ظ  الآخ����ر يف  �����س��ه��ب  ويجُ

لوي�س  امللك  من  ممتازة  ن�سخة  هو 
فيليب.

ميل  ملاكرون  الفرن�سيني،  فكملك    
الو�سط  واحل����ل  ال���ت���وازن  لتحقيق 
ل��وي�����س فيليب  اب��ت��دع��ه  )م�����س��ط��ل��ح 
ف��الأول مل يكن ملكيا   ،)1831 يف 
ول نابليونيا ول جمهوريا، والثاين 
اليمني،  م��ن  ول  الي�سار  م��ن  لي�س 
لوي�س  ومثل  الو�سط.  ول متاما يف 
املثايل  املر�سح  هو  م��اك��رون  فيليب، 
جل��ي��ل ب����رج����وازي، م���وه���وب وكفء 

وثري. 
كن�س  مت  احل����ال����ت����ني،  ك���ل���ت���ا  ويف    
املتعلقة  ال��ق��دمي��ة  الأر���س��ت��ق��راط��ي��ة 
لتحل  وام���ت���ي���ازات���ه���ا،  ب��ت��ق��ال��ي��ده��ا 
اأكرث  ج��دي��دة  اأر�ستقراطية  حملها 

على  يجب  امل��وؤ���س��ف،  فيليب  لوي�س 
اأن يجُدرج يف قوته  اإميانويل ماكرون 
ال�سعبية  ال��ط��ب��ق��ات  اجل��وب��ي��ت��ريي��ة 

والو�سطى.
عودة  اأي�ضا  يذكرون  كثريون   *
�ضعود  هـــل   ... الــثــالثــيــنــات 
�ضعود  حقا  ي�ضبه  ال�ضعبوية 

التطرف؟
   - العامل يف فجر حتول جيو�سيا�سي 
ب��ع��د. احلركات  ان��ط��ل��ق  ق���د  ك��ب��ري، 
ال�سعبوية  التيارات  عن  واملر�سحون 
ك��ل م��ك��ان اىل درجة  ي��ت��ك��اث��رون يف 
العامل،  يف  الوىل  ال���ق���وة  اق��ت��ح��ام 
ارقاما  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ني  وي�����س��ج��ل 
ت��اري��خ��ي��ة، م��ث��ل ت��ل��ك ال��ت��ي �سجلت 
توجه  فرن�سا  ففي  الثاثينات.  يف 

الرقمية.
     م���ع ذل����ك، ح��ك��م ل��وي�����س فيليب 
ث��م��ان��ي��ة ع�����س��ر ع���ام���ا، وه����و اإجن����از 
م����ت����ح����رك  ق�����������رن  يف  م������ل������ح������وظ 
ببقائه  م���دي���ن  وه����و  وم�������س���ط���رب، 
والدبلوما�سي  ال�����س��ي��ا���س��ي  ل��ذك��ائ��ه 
امل���ل���ك  ان،  ال  والق������ت�������������س������ادي. 
�سعبية،  ث���ورة  �سحقته  ال��ربج��وازي 
الت�سويت  يف  احل��ق  تو�سيعه  ب�سبب 

جلميع ال�سكان الفرن�سيني. 
   ومن الوا�سح، اأن ال�سياق خمتلف، 
ب����ع����د ت���ك���ري�������س الق������������رتاع ال����ع����ام 
ن��ه��ائ��ي��ا، ول���ك���ن م���ع غ���ي���اب حقيقي 
المتناع  م��ن  يجعل  مم��ا  لاختيار 
يف  الأول  احل�����زب  ال��ت�����س��وي��ت  ع���ن 
ن��ف�����س م�سري  ول��ت��ج��ن��ب  ف���رن�������س���ا. 

غاف الكتاب ماكرون امللك اجلمهوري

ماكرون ن�ضخة طبق الأ�ضل من امللك 
لوي�س فيليب ون�ضخة م�ضللة من ديغول

احلركات ال�ضعبوية تتكاثر يف كل مكان 
وي�ضجل اليمني املتطرف اأرقاما تاريخية

اأوليفييه غرا�سيا

اوروبا تتفكك �سعود ال�سعبوية و اليمني املتطرف يف كل مكان

نظرية فوكوياما منتهية ال�ضالحية واملطلوب اللتفات اإىل هنتنغتون لفهم الو�ضع الدويل وا�ضتيعابه
الطبقة ال�صيا�صية يف فرن�صا ت�صبه اأر�صتقراطية النظام القدمي، وتعاين من نف�س االأدواء

�ضيناريو الثالثينات هو اليوم اأكرث راهنّية وتكراره مثري للخوف والقلق

ام����م تتفك���ك 
عن  وت��ت��خ��ل��ى 
ت�����ص��ام��ن��ه��ا 
ال����غ����رب،  يف 
واإمرباطوريات 
ت�ص���ّكلها يع���اد 

العامل على حافة انقالب جيو�ضيا�ضي كبري:

اندالع حرب عاملية جديدة.. تهديد حقيقي!...
•• الفجر - خرية ال�شيباين

  مبنا�ضبة �ضدور كتابه التاريخ دائما يعيد نف�ضه مرتني، 
اأوليفييه  اأجرى  تاأليفه دميرتي كازايل،  �ضارك يف  والذي 
الأزمــة  فيه  يحلل  فوك�س  فيغارو  لو  مع  حــوارا  غرا�ضيا 

اإىل هذا الكتاب ال�ضادر عن دار الن�ضر لرو�س.
“التاريخ  ال�ضهرية،  ي�ضتلهم كتابك عبارة كارل مارك�س   * 
على  ومرة  ماأ�ضاة،  �ضكل  على  الأوىل  مرتني،  نف�ضه  يعيد 

كيف يكرر التاريخ نف�ضه اليوم؟ �ضكل مهزلة”. 
    - التاريخ يف تكرار م�ضتمر، وقد تكرر دائما، من الع�ضور 

ال�ضيا�ضية الراهنة يف �ضوء التاريخ.   واأوليفييه غرا�ضيا، 
ال�ضيا�ضية، وبداأ حياته  العلوم  هو باحث تخرج من معهد 
اأن  قبل  والإداريـــة،  الت�ضريعية  ال�ضلطة  قلب  يف  املهنية 
يتجه نحو عامل البتكار واملبادرة. ال�ضنوات التي ق�ضاها 
اأدت  ال�ضيا�ضية  والأحــداث  املعا�ضر  التاريخ  يف  البحث  يف 

الأثيني  املــــوؤرخ  ويــخــربنــا  هـــذا.  يومنا  حتى  الــقــدميــة 
به  والتحق  دائم”،  تكرار  هو  “التاريخ  اأن  ثيو�ضيديد، 
هيغل الذي كتب اأن “ ما تعّلمنا اإياه اخلربة والتاريخ، هو 
اأن ال�ضعوب واحلكومات مل تتعلم اأبدا اأي �ضيء من التاريخ، 

كما اأنها مل ت�ضلك البتة وفقا لأية مبادئ م�ضتقة منها«.

امرباطوريات يعاد ت�سكيلها
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وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
FAMILY HARVEST  :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 271948          بتاريخ : 2017/04/20
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: كانغارو للتجارة العامة �س.ذ.م.م. 
وعنوانه: �س. ب:  128248  دبي - الإمارات العربية املتحدة     

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خا�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�س  بال�سكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هام )جيلي( 

والدهون ال�ساحلة لاأكل.
الواق�عة بالفئة: 29.

و�سف العامة:العامة التجارية )FAMILY HARVEST( هي عبارة تتكون من كلمتني، مكتوبة 
الأ�سود،  باللون  خلفية  فوق  الأبي�س  باللون  فنية  وب�سيغة  مميز،  بخط  الاتينية  الأبجدية  من  بحروف 

ويوجد اأ�سفل الكلمتني �سكل ل�سلة ح�ساد بها �سنبلة قمح  
ال�س��رتاطات: 

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   

الثالثاء  21  نوفمرب 2017 العدد 12179

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
GREENGOOD :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 272546             بتاريخ : 2017/05/2
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: غرينغود اكو - تك �س م ح.
وعنوانه: م�ستودع رقم اف زد ا�س 1 ايه ين 03 جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.
اآلت وعدد اآلية، حمركات ومكائن )عدا ماكان منها للمركبات الربية(، قارنات اآلية وعنا�سر نقل احلركة 
)عدا ما كان منها للمركبات الربية(، معدات زراعية )عدا ما يدار باليد(، اأجهزة تفقي�س البي�س، اآلت بيع 

اأوتوماتيكية. 
الواق�عة بالفئة: 07.

و�سف العامة: العامة التجارية )GREEN GOOD( اأعاه عبارة عن كلمتني مكتوبتني بحروف 
�سجر  بورقة  نبات  لربعم  �سكل  اأ�سفل  فنية  وب�سيغة  الأ���س��ود  باللون  مميز  بخط  الاتينية  الأبجدية  من 

واحدة.
ال�س��رتاطات: 

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   
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يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
GREENGOOD :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 272551             بتاريخ : 2017/05/2
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: غرينغود اكو - تك �س م ح.
وعنوانه: م�ستودع رقم اف زد ا�س 1 ايه ين 03 جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.
الورق، والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية، ومواد 
الفنانني، فرا�سي الدهان والتلوين، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س 
اأخ��رى(، ح��روف الطباعة، الكلي�سيهات  ال��واردة يف فئات  )ع��دا الأج��ه��زة(، م��واد التغليف البا�ستكية )غري 

)الرا�سمات(. 
الواق�عة بالفئة: 16.

و�سف العامة: العامة التجارية )GREEN GOOD( اأعاه عبارة عن كلمتني مكتوبتني بحروف 
�سجر  بورقة  نبات  لربعم  �سكل  اأ�سفل  فنية  وب�سيغة  الأ���س��ود  باللون  مميز  بخط  الاتينية  الأبجدية  من 

واحدة.
ال�س��رتاطات: 

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   

الثالثاء  21  نوفمرب 2017 العدد 12179

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
YZER PROPERTY :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 272739             بتاريخ : 2017/05/4
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: بروبرتيذر ميدل اي�ست منطقة حرة ذ.م.م. 
وعنوانه: �س. ب:  500022  دبي - الإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات.
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية، 
خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر؛ ا�ست�سارات يف جمال ت�سميم وتطوير معدات الكمبيوتر؛ 
برجمة الكمبيوتر؛ ن�سخ برامج الكمبيوتر؛ تاأجري اأجهزة كمبيوتر؛ ا�ست�سارات برامج الكمبيوتر؛ ت�سميم 
اأنظمة  برامج كمبيوتر؛ حتميل برامج كمبيوتر �سيانة برامج كمبيوتر؛ حتديث برامج كمبيوتر؛ حتليل 
كمبيوتر؛ ت�سميم اأنظمة كمبيوتر؛ خدمات حماية الكمبيوتر من الفريو�سات؛ حتويل البيانات اأو الوثائق 

من اأو�ساط مادية اإىل الكرتونية؛ اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة النرتنت لاآخرين.  
 الواق�عة بالفئة: 42.

و�سف العامة: العامة التجارية )YZER PROPERTY( هي عبارة تتكون من كلمتني، مكتوبة 
لها  لي�س   )YZER( الأ�سود، وكلمة باللون  فنية   الاتينية بخط مميز وب�سيغة  الأبجدية  بحروف من 

معنى مقابل. 
ال�س��رتاطات: 

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   

الثالثاء  21  نوفمرب 2017 العدد 12179

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
GENNESSY  :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 272868              بتاريخ : 2017/05/8
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: جيني�سي القاب�سة ذ.م.م 
وعنوانه: 6424 �سرق جرينواى باركواى، �سكوت�سديل،  اريزونا 85254، الوليات املتحدة الأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.
املدخنني،  واأدوات  التبغ،  املدخنني؛  ولع��ات  تبغ؛  غايني  )ال�����س��وان(؛  النار  حجارة  ال�سيجار؛  ال�سجائر؛ 

والثقاب. 
الواق�عة بالفئة: 34.

و�سف العامة: العامة التجارية )GENNESSY( هي عبارة عن كلمة كتبت بحروف من الأبجدية 
الاتينية بخط مميز باللون الأ�سود، ولي�س لها معنى مقابل   

ال�س��رتاطات: 
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   

الثالثاء  21  نوفمرب 2017 العدد 12179
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

 بن�سر التعديات املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل 
 ANTELOPUS FASHION :العامة التجارية التالية

املودعة حتت رقم :   224113            بتاريخ 25 / 12 / 2014م
امل�سجلة حتت رقم :                            بتاريخ :       /      / 200م                 

با�س��م:  بالوتيل �سديق مو�سى.
وعنوانه:  �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
ماب�س جاهزة، ماب�س داخلية ولبا�س القدم يف الفئة 25. 

الواق�عة بالفئة   :  25
التعديات على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

بيانات التعديل.
تعديل �سكل العامة كما هو مو�سح اأعاه.    

تاريخ التعديل : 2017/11/18              تاريخ التاأ�سري :    /   /2017
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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عربي ودويل

مريكل تواجه اأزمة 
بعد ف�صل ت�صكيل احلكومة 

•• برلني-اأ ف ب:

تواجه امل�ست�سارة الأملانية انغيا مريكل اخطر ازمة �سيا�سية خال حكمها 
امل�ستمر منذ 12 عاما بعد ف�سل املفاو�سات لت�سكيل حكومة يف املانيا الذي 

ميكن ان يوؤدي اىل انتهاء حياتها ال�سيا�سية.
ويف غياب اي بديل، ت�ستعد اكرب قوة اقت�سادية يف اوروبا لأ�سابيع ان مل يكن 

لأ�سهر من ال�سلل ال�سيا�سي على ال�سعيد الوطني كما يف اوروبا.
ويف نهاية املطاف، قد ي�سطر الملان للعودة اىل مراكز القرتاع مطلع العام 

املقبل بينما انتخبوا للتو يف اأيلول �سبتمرب نوابهم.
النتخابات  يف  بالتاأكيد   ،2005 منذ  املانيا  حتكم  التي  امل�ست�سارة  وف��ازت 
 ،1949 منذ  امل��ح��اف��ظ  حزبها  ي�سجلها  نتيجة  ب��اأ���س��واأ  لكن  الت�سريعية 
و�سول  م��ن  وا�ستياء  اخ��رتاق��ا  �سجل  ال��ذي  املتطرف  اليمني  تقدم  و�سط 
ال�سرتاكيني  رف�س  اليه  ي�ساف  الو�سع  وه��ذا  مهاجر.  مليون  من  اك��رث 
يف  وا�سحة  اغلبية  من  يحرمها  معها،  احلكم  موا�سلة  الدميوقراطيني 
لت�سكيل  م�����س��اورات  اك��رث م��ن �سهر  ال��ن��واب. وجت��ري مريكل منذ  جمل�س 

ائتاف -مل يخترب من قبل وخمالف 
للطبيعة- بني حزبها املحافظ الحتاد 
ال��دمي��وق��راط��ي امل�����س��ي��ح��ي والحت����اد 
والليرباليني  امل�سيحي  الج��ت��م��اع��ي 

واملدافعني عن البيئة.
املفاو�سات  من  �سهر  من  اك��رث  وبعد 
اآخ����ر جولتها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�����س��اق��ة 
الأ�سبوع،  نهاية  يف  ماراتوين  اجتماع 
الحد  م�����س��اء  ال��ل��ي��ربال��ي��ون  ان�سحب 
الط�������راف  م����واق����ف  ان  م���ع���ت���ربي���ن 
احلزب  رئ��ي�����س  وق���ال  ج���دا.  متباينة 
الليربايل  احل�����ر  ال����دمي����وق����راط����ي 
يف  لل�سحافيني  ليندنر  كري�ستيان 
نحكم  ال  الف�������س���ل  م���ن  ان  ب���رل���ني 

ايجاد  بالإمكان  يكن  ان��ه مل  معتربا  �سيئة”،  بطريقة  نحكم  ان  ب��دل من 
مواقف  هناك  لي�ست  ان��ه  ليندنر  ق��ال  امل�ست�سارة.  مع  م�سرتكة”  “قاعدة 
حتكم  النوع  ه��ذا  من  بحكومة  للتفكري  كافية  متبادلة”  وثقة  م�سرتكة 

لأربع �سنوات.
انه كان ميكن  القرار، معتربة  اأ�سفها لهذا  الملانية عن  امل�ست�سارة  وعربت 
التو�سل اىل اتفاق بقليل من الرادة يف الت�سوية. و�ستوا�سل مريكل احلكم 
يف الوقت الراهن كما تفعل منذ �سهر مع حكومة تكتفي بت�سريف العمال 
النباأ �سيء خ�سو�سا لل�سركاء  ق��رارات ك��ربى. وه��ذا  لكن ل ميكنها اتخاذ 
الوروبيني لأملانيا، ول �سيما فرن�سا التي قدم رئي�سها اميانويل ماكرون يف 
اأيلول �سبتمرب مقرتحات لإنعا�س الحتاد الأوروب��ي ومنطقة اليورو. ويف 
الوقت نف�سه، وعدت مريكل باأن تفعل كل ما بو�سعها من اجل قيادة الباد 

ب�سكل جيد خال ال�سابيع ال�سعبة املقبلة.

االحتاد االأوروبي متفائل بحل اأزمة الروهينغا

نقل عائالت اإرهابيني اأجانب اإىل بغداد لرتحيلهم \

 مقتل الع�صرات من داع�س يف معارك البوكمال 
•• عوا�شم-وكاالت:

النظام  ق��وات  بني  املعارك  تتوا�سل 
امل���وال���ي���ة م���ن جهة،  وامل��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
اأخ���رى،  داع�����س م��ن ج��ه��ة  وتنظيم 
على حماور يف الأط��راف ال�سمالية 
ال�سرقية  ال�����س��م��ال��ي��ة  والأط��������راف 
الزور  دي��ر  بريف  البوكمال  ملدينة 
ال�����س��رق��ي، وال���ت���ي ك��ان��ت ت��ع��د اآخر 

مدينة للتنظيم يف �سوريا.
حلقوق  ال�سوري  املر�سد  وبح�سب 
الإن���������س����ان، ام�������س الإث�����ن�����ني، ف����اإن 
امل�ستمرة  ال����س���ت���ب���اك���ات  “عملية 
تاأتي يف حماولة من تنظيم داع�س 
معاودة التقدم يف املنطقة، م�ستغًا 

الأحوال اجلوية ال�سيئة هناك«.
ووث��ق امل��ر���س��د، م��زي��داً م��ن القتلى 
ب��ني ط���ريف ال��ق��ت��ال ج���راء الق�سف 
والتفجريات  وال�ساروخي  اجل��وي 
وال�ستباكات يف الفرتة املمتدة منذ 
اخلمي�س 16 من نوفمرب احلايل، 
22 من ال�سهر ذاته،  وحتى الأحد 
قتلى  ع����دد   43 اإىل  ارت���ف���ع  ح��ي��ث 
بينهم  وميلي�سياته،  النظام  ق��وات 
28 من جن�سيات لبنانية واإيرانية 
باحلر�س  قيادي  اأح��ده��م  وعراقية 
ارتفع  ب��ي��ن��م��ا  الي��������راين،  ال����ث����وري 
داع�س،  تنظيم  قتلى  ع��دد   64 اإىل 
فجروا  مم��ن  ان��ت��ح��اري   11 بينهم 
واأحزمة  مفخخة  بعربات  اأف�سهم 
ن��ا���س��ف��ة«. ك��م��ا ر���س��د امل��ر���س��د بدء 
التابعة  وامليلي�سيات  النظام  ق��وات 
له، بعملية مت�سيط ملدينة البوكمال 
�سيطرتها  فر�س  من  متكنت  التي 
عليها، عقب ان�سحاب من تبقى من 
املدينة،  من  داع�س  تنظيم  عنا�سر 
بعد معارك  ال�سيطرة  وجاءت هذه 
القتلى  ع�������س���رات  اأوق����ع����ت  ع��ن��ي��ف��ة 
الطرفني،  م��ن  اجل��رح��ى  وع�سرات 

خال الأيام الثاثة الفائتة.

و�ستتبعها  الثانية  الدفعة  ه��ذه  اإن 
اأخر لحقا، لنقل  اأو ثاثة  دفعتان 
ع���وائ���ل  م����ن   1200 م����ن  اأك�������رث 

عنا�سر داع�س الأجانب .
العراقية  ال�����ق�����وات  وا�����س����ت����ع����ادت 
من  املو�سل  مدينة  على  ال�سيطرة 
العا�سر  الإره��اب��ي يف  داع�س  تنظيم 
من متوز يوليو املا�سي، بعد ثاث 
املتطرفني  من  غزوها  من  �سنوات 

يف �سيف العام 2014.
ه�������وؤلء  اأن  اإىل  ق����ب����ان  ول����ف����ت 
الأ�سخا�س كانوا معتقلني يف موقف 
املو�سل،  ���س��م��ال  ت��ل��ك��ي��ف  ب��ق�����س��اء 
بلدانهم.  اإىل  لرتحيلهم  متهيدا 
اأمني عراقي رفيع يف  واأك��د م�سدر 
املا�سي،  �سبتمرب  اأي��ل��ول  منت�سف 
ق�ساء  اإىل  ال��ع��ائ��ات  تلك  و���س��ول 
و813  ن�ساء   509 وه��م  تلكيف، 
جن�سية   13 على  يتوزعون  طفا 

قوات  ج����ددت  اآخ����ر،  �سعيد  وع��ل��ى 
م��ن��اط��ق يف قرية  ق�����س��ف  ال���ن���ظ���ام 
اجلنوبي  ب����ال����ري����ف  ح���رب���ن���ف�������س���ه 
بلدة  يف  اأماكن  اإىل  اإ�سافة  حلماة، 
ال�سمايل،  ح��م��اة  ب��ري��ف  اللطامنة 
ق�سفها،  النظام  قوات  جددت  فيما 
ريف  مناطق يف  على  الأح���د،  اأم�س 
ا�ستهدفت  حيث  ال�سمايل،  حم�س 
الثقيلة  وال��ر���س��ا���س��ات  ب��ال��ق��ذائ��ف 

اأماكن يف قريتي الطيبة وتلدو. 
اىل ذلك، نقلت ال�سلطات العراقية 
عائات  م��ن  وط��ف��ل  ام�����راأة   300
القب�س  األ��ق��ي  اأج���ان���ب  م��ت��ط��رف��ني 
�سمال  م����ن  امل����و�����س����ل،  يف  ع��ل��ي��ه��م 
العراق اإىل العا�سمة بغداد متهيدا 
ما  بح�سب  دول��ه��م،  اإىل  لرتحيلهم 
فران�س  وكالة  حملي  م�سوؤول  اأف��اد 
رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب  وق���ال  ب��ر���س. 
حمافظة نينوى نور الدين قبان 

واأمريكا.  واآ���س��ي��ا  اأوروب�����ا  دول  م��ن 
واأو����س���ح م�����س��در ح��ك��وم��ي عراقي 
الن�ساء  بني  من  اأن  بر�س  لفران�س 
اجلن�سية  ي��ح��م��ل��ن  ام�������راأة   300
الرتكية. ووفقا للمجل�س الروجي 
تقدمي  اإىل  دع����ا  ال�����ذي  ل��اج��ئ��ني 
الن�ساء  لهوؤلء  اإن�سانية  م�ساعدات 
والأطفال، فاإن معظم املوقوفني هم 
ورو�سيا  واأذربيجان  تركيا  دول  من 
م�سري  وي�������س���ك���ل  وط���اج���ك�������س���ت���ان. 
وعائاتهم  امل��وق��وف��ني  املتطرفني 
مو�سوع جدل يف بلدانهم الأ�سلية.

وم���ن���ذ ف�����رتة وج����ي����زة، اأك������د وزي����ر 
اخل���ارج���ي���ة ال��ف��رن�����س��ي ج����ان اإي���ف 
الفرن�سيني  املتطرفني  اأن  لودريان 
ال�سجناء يف العراق، �سيحاكمون يف 
اإىل  نف�سه  الوقت  ال��ع��راق، لفتا يف 
“كحالت  �سيعاملون  الأط��ف��ال  اأن 

منفردة على حدة«.

•• رانغون-اأ ف ب:

الأوروب��ي فيديريكا موغرييني  اأكدت وزيرة خارجية الحتاد 
الزعيمة  م��ع  ل��ل��غ��اي��ة  م�سجعة  اج����رت حم���ادث���ات  ان��ه��ا  ام�����س 
مثنية  الروهينغا،  ازم��ة  ح��ول  ت�سي  �سو  �سان  اون��غ  البورمية 
على خطوات باجتاه اإعادة امل�سلمني الذين فروا من بورما اىل 

بنغاد�س.
وو�سفت موغرييني قبل افتتاح لقاء احلوار الآ�سيوي الوروبي 
برئا�سة اونغ �سان �سوت�سي وزيرة اخلارجية البورمية بامل�سجعة 
جدا اإمكانية “التو�سل اىل اتفاق بني بورما وبنغاد�س حول 

اإعادة الاجئني«.

وق��ال��ت م��وغ��ريي��ن��ي ان ذل���ك اح��ت��م��ال واق��ع��ي ج���دا وملمو�س 
ب��ع��د اج��ت��م��اع��ه��ا م��ع اون���غ ���س��ان �سو  و�سي�سكل ت��ق��دم��ا ك��ب��ريا، 
الوروبي  اللقاء  قبل  الوروبيني،  الذي نظم بطلب من  �ستي 

الآ�سيوي.
ثنائي  ب�سكل  العمل  على  وبورما  بنغاد�س  “ن�سجه  وا�سافت 

حول امل�سكلة، بدعم من الحتاد الأوروبي وال�سرة الدولية«.
ال��واق��ع على  ب��دا متعار�سا ج��دا مع  ت��ف��اوؤل موغرييني  ان  اإل 
620 الفا من الروهينغا هربا  الر���س يف ازم��ة �سهدت ف��رار 
اأواخر  راخ��ني منذ  والقتل واحل��رق يف ولي��ة  من الغت�ساب، 

اغ�سط�س املا�سي.
و�سن اجلي�س البورمي منذ اأواخر اآب اغ�سط�س 2017 حملة 

اإخماد  ت�ستهدف  اأنها  اأعلن  الغربية  راخني  ولية  يف  ع�سكرية 
مراكز  ا���س��ت��ه��دف��ت  مل�سلحني  ه��ج��م��ات  ع��رب  للروهينغا  مت���رد 
الآلف  ودفع  باأكملها  احراق قرى  و�سهدت احلملة  لل�سرطة. 
ن��زوح يف يومنا  اأك��رب موجة  اأنها  اإليها على  ب��ات ينظر  اإىل ما 

احلايل.
املعتمدة يف  ان �سيا�سة الر�س املحروقة  املتحدة  وتقول المم 
احلملة الع�سكرية والتي حولت مئات القرى يف ولية راخني 

يف �سمال بورما اىل رماد، اقرب اىل تطهري عرقي.
الاجئني  تدفق  ووقف  العنف  “وقف  ان  و�سرحت موغييني 

�سيكون ا�سا�سيا«.
ل��ودري��ان اجتماعا  اي��ف  الفرن�سي ج��ان  وعقد وزي��ر اخلارجية 

ثنائيا مع اونغ �سان �سو ت�سي. وقال اأمام ال�سحافيني ان اللقاء 
“�سمح لنا بفهم اخلطة التي ترغب يف تطبيقها ملعاجلة هذه 
الزمة، مع وقف العنف وتنفيذ دعم ان�ساين وامكانية العودة 
املتهمة  ل�سو ت�سي  “ا�سرتاتيجية”  وحتدث عن  اىل الباد”. 

بعدم التحرك.
اأعلنت ال�سني ان بورما وبنغاد�س وافقتا على مبادرة �سينية 
تهدف اىل ت�سوية اأزمة الروهينغا على احلدود بني البلدين، 

م�سددا على وقف لإطاق النار �سروري يف ولية راخني.
وق��دم وزي��ر اخلارجية ال�سيني وان��غ يي ال��ذي قام بزيارة اىل 
اقرتاحا من ثاث مراحل  ال�سبوع  نهاية  رانغون يف  ثم  دما 

لإيجاد حل طويل المد.

من التوافق الدويل بداأت تتعزز يف 
الآونة الأخرية على اأن اإيران متثل 
ت�سهده  ما  وراء  الرئي�سي  العامل 
املنطقة من فو�سى وعدم ا�ستقرار 
ال�سادرة  ال���ق���رارات  ت�سكل  كما   ..
طريق  خريطة  الجتماع  هذا  عن 
اإيران  وا�سحة للت�سدي ل�سيا�سات 
التو�سعية  العدوانية وخمططاتها 
املنطقة  دول  اأم������ن  ت���ه���دد  ال���ت���ي 

فاإن  نف�سه؛  ال��وق��ت  ويف  وال��ي��م��ن، 
ال��ع��رب��ي��ة ملخاطبة  ال����دول  حت���رك 
جمل�س الأمن؛ لتو�سيح ما قامت 
به اإيران من اأدوار �سلبية يف تعقيد 
ينطوي  املختلفة،  املنطقة  اأزم���ات 
على قدر كبري من الأهمية؛ لأنه 
تهدد  التي  اإي���ران  �سيا�سات  ��ع��ري  يجُ
ال�سعيدين  ع��ل��ى  وال�����س��ل��م  الأم����ن 

الإقليمي والدويل«.

••  الفجر - تون�ص - خا�ص

الرئا�سة  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق��ة  اأك����دت    
اأم�س  ق���را����س  ���س��ع��ي��دة  ال��ت��ون�����س��ي��ة 
اإيقاف  الآن مت  اأن��ه وحل��د  الإثنني 
ن�سر  يف  م����ت����ورط����ني  ����س���خ�������س���ني 
الباجي قائد  الرئي�س  اإ�ساعة وفاة 
حالة  يف  ام���راأة  والثالثة  ال�سب�سي 
املوقوفني  ان  اإىل  م�سرية  ���س��راح، 
�سيا�سية  جل��ه��ة  بانتمائهما  اأق����را 

معينة ويقولن انه حزب.
���س��ع��ي��دة قرا�س     ه���ذا وحت��ف��ظ��ت 
املتورط  احل�����زب  ا����س���م  ذك����ر  ع��ل��ى 
م��ع��ل��ل��ة ذلك  الإ�����س����اع����ة،  ن�����س��ر  يف 

باحرتام امل�سار القانوين وال�سلطة 
نتائج  عن  �ستعلن  التي  الق�سائية 
وفق  ا�ستكمالها،  بعد  التحقيقات 

تعبريها.
ن�سر  ان  املتحدثة على  و���س��ددت     
“وفاة رئي�س  ه��ذه الإ���س��اع��ة ح��ول 
اجلمهورية وتعكر حالته ال�سحية 
عملية  وه�������ي  م�����ت�����وات�����رة  ك����ان����ت 
بقدر  ال�سخ�س  تتجاوز  ممنهجة 
ما ت�ستهدف الدور الذي يلعبه من 
خال ال�سلطة املتاحة له وبالتايل 

فهي ت�ستهدف الدولة«.
“العملية  ان  اأي�������س���ا  وق����ال����ت     
وتدعو  ع��ف��وي��ة  ولي�ست  ممنهجة 

حم�سر الأبحاث، واأّن الهدف كان 
اإثارة الفو�سى يف الباد.

اأمنية  م�����س��ادر  اأك���دت  اأن  و�سبق     
الإدارة  اأن  حملية  اع��ام  لو�سائل 
املتعهدة  الفرعية ملقاومة الإج��رام 
اإ�ساعة  وف��ربك��ة  اف��ت��ع��ال  بق�سية 
اإىل حد  ال��رئ��ي�����س مت��ك��ن��ت  وف�����اة 
الآن من القب�س على 3 اأ�سخا�س 

ي�ستبه يف تداول لاإ�ساعة.
   وق����د ع��م��ل��ت ف���رق���ة الأب����ح����اث، 
ع��ل��ى م����دى ي���وم���ني، ع��ل��ى اإج�����راء 
على  للتعرف  ال��ك��رتون��ي��ة  اأب��ح��اث 
بفربكة  ق��ام��وا  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س 

اخلرب وتداوله. 

ال��ف��و���س��ى وال��ب��ل��ب��ل��ة و�سرب  ل��ب��ث 
لرمزية  ن��ظ��را  ال���ب���اد  ا���س��ت��ق��رار 

رئي�س الدولة وما له من اأهمية«.
واأك���دت م�سادر مّطلعة الثنني     
اأن الأبحاث والّتحقيقات يف ق�سية 
الرئي�س  وف����اة  لإ���س��اع��ة  ال���رتوي���ج 
اإىل  اأّدت  ال�سب�سي،  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي 
ح�سر ال�سبهة يف �سابني من اإحدى 
تبنّي  الغربي،  ال�سمال  حمافظات 
�سيا�سي  ح��زب  يف  ين�سطان  اأن��ه��م��ا 
مرخ�س له، واأحدهما م�سوؤول عن 

التكوين ال�سيا�سي يف هذا احلزب.
   وقد اعرتف ال�سابان بارتكابهما 
ه��ذه اجل��رمي��ة، ح�سب م��ا ج��اء يف 

ال�صني تنتقد زيارة
 رئي�س الهند ملنطقة نزاع 

•• بكني-رويرتز:

انتقدت ال�سني ام�س زيارة رئي�س الهند رام نات كوفيند لولية اأرونات�سال 
برادي�س النائية التي تطالب بكني بال�سيادة عليها، وقالت اإنها تعار�س اأي 

ن�ساط لزعماء الهند يف مناطق متنازع عليها.
العماقني  اأن  اإىل  ب��رادي�����س  اأرون��ات�����س��ال  ب�ساأن  اجل��دي��د  اخل���اف  وي�سري 
ي��زالن متباعدين رغ��م حم��اولت ج��رت يف الآون��ة الأخرية  الآ�سيويني ل 
عليها  ب��ال�����س��ي��ادة  ال�����س��ني  ت��ط��ال��ب  ال��ت��ي  باملنطقة  املتعلق  ال��ت��وت��ر  لإن��ه��اء 

باعتبارها جنوب التبت.
وزار الرئي�س الهندي املنطقة حيث افتتح مبنى جديدا للمجل�س الت�سريعي 

للولية.
واأ�سار يف خطاب للمجل�س اإىل خطوات اتخذتها احلكومة الحتادية لتطوير 

خطوط النقل بالولية.
اإف��ادة �سحفية يومية  وقال املتحدث با�سم اخلارجية ال�سينية لو كانغ يف 
يف بكني اإن باده مل تعرتف قط باأرونات�سال برادي�س واإن املوقف ال�سيني 
ب�ساأن الق�سية احلدودية وا�سح وهو ال�سعي للتو�سل حلل يقبله الطرفان 

من خال احلوار.
والأم����ن يف  ال�����س��ام  العمل معا بجد حلماية  ال��ط��رف��ني  ل��و على  واأ���س��اف 
اأن�سطة  الإقليم احلدودي قبل حل م�سكلة احلدود، تعار�س ال�سني ب�سدة 

زعماء الهند يف املناطق املتنازع عليها.
وتابع قائا اإن العاقات بني ال�سني والهند متر مبرحلة مهمة من التطور 
واإن بكني تاأمل األ تفعل الهند اأي �سئ يعقد م�سكلة احلدود واإن عليها بدل 
من ذلك خلق الظروف املواتية لإجراء حمادثات ولتطوير العاقات ب�سكل 

�سحي وثابت.
وحاولت ال�سني والهند على مدى �سنوات حت�سني العاقات بينهما لكن ل 

تزال هناك �سكوك عميقة بينهما فيما يتعلق بالنزاع احلدودي.

على اإثارة النق�سامات واخلافات 
البينية العربية.

ال�����س��اع��ة يف ختام  اأخ���ب���ار  وق���ال���ت 
الجتماع  ف��اإن  “ لهذا  افتتاحيتها 
بداية  ال��ق��اه��رة ميثل  ال����وزاري يف 
ة مل����وق����ف ع����رب����ي م����وح����د يف  ج��������ادَّ
الإيرانية  التدخات  مع  التعامل 
مت  م���ا  اإذا  وخ���ا����س���ة  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
هناك حالة  اأن  العتبار  الأخ��ذ يف 

الوقت  اأن��ه��ا يف  كما  وا���س��ت��ق��راره��ا، 
اإىل  ال����دويل  املجتمع  تنبه  نف�سه 
ت��ع��رث جهود  وراء  ت��ق��ف  اإي����ران  اأن 
اأزمات  للكثري من  ال�سيا�سي  احلل 
امل��ن��ط��ق��ة، وت��ع��رق��ل اجل���ه���ود التي 
بالتعاون  امل��ت��ح��دة  الأمم  ت��ب��ذل��ه��ا 
الإقليمية  القوى  من  العديد  مع 
وال���دول���ي���ة لإي����ج����اد ح���ل���ول لهذه 
�سوريا  يف  وخ����ا�����س����ة  الأزم������������ات، 

�سيا�سات  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  غ�����سَّ  يعني 
يف  واأذرع���ه���ا  وميلي�سياتها  اإي����ران 
د اأم���ن الدول  امل��ن��ط��ق��ة، ال��ت��ي ت��ه��دِّ
حدث  كما  وا���س��ت��ق��راره��ا،  العربية 
اأم�����ن كلٍّ  ا����س���ت���ه���داف  م����وؤخ����راً يف 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م���ن 
ال�سقيقة،  ال���ب���ح���ري���ن  ومم���ل���ك���ة 
اخلتامي  البيان  اأدان  فقد  ول��ه��ذا 
العرب  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  لجتماع 
�ساروخاً  احلوثي  ميلي�سيا  اإطاق 
اإي�������راينَّ ال�����س��ن��ع جتاه  ب��ال��ي�����س��ت��ي��اً 
ال�سعودية، واأكد الت�سامن الكامل 
من  تتخذه  م��ا  ك��ل  وت��اأي��ي��د  معها، 
القومي،  اأمنها  حلماية  اإج���راءات 
اإي��ران اإىل التوقف  كما دعا البيان 
البحرين،  ال��ق��اق��ل يف  اإث����ارة  ع��ن 
���س��ي��ا���س��ة ح�سن  ت��ط��ب��ي��ق  وال����ت����زام 
ال�سيا�سة  اأدان  ك���م���ا  اجل����������وار، 
تغذية  �ساأنها  م��ن  التي  الإي��ران��ي��ة 
واملذهبية،  ال��ط��ائ��ف��ي��ة  ال���ن���زاع���ات 
وت���اأك���ي���د �����س����رورة ام��ت��ن��اع��ه��ا عن 
��ج هذه  دع��م اجل��م��اع��ات ال��ت��ي ت��وؤجِّ
النزاعات، وهي ر�سائل حا�سمة اإىل 
اإيران، التي كانت تراهن دوماً على 
د، وتعمل  غياب موقف عربي موحَّ

املزعزعة  وممار�ساتها  �سيا�ساتها 
املنطقة،  يف  وال���س��ت��ق��رار  ل��اأم��ن 
املنتديات  يف  ���س��ت��ت��ح��رك  واأن����ه����ا 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة لإظ��ه��ار ما 
على  حقيقية  خم��اط��ر  م��ن  متثله 
ا�ستقرار املنطقة، وخا�سة اأن هناك 
م��ت��زاي��داً، يف الآونة  دول��ي��اً  اإدراك�����اً 
ال�سيا�سات  خل���ط���ورة  الأخ��������رية، 
�سوؤون دول  لية يف  التدخُّ الإيرانية 
 .. لها  الت�سدي  املنطقة، و�سرورة 
اخلتامي  البيان  تاأكيد  فاإن  ولهذا 
لا�ستمرار يف اإدراج بند التدخات 
الداخلية  ال�����س��وؤون  يف  الإي��ران��ي��ة 
للدول العربية يف اأجندة منتديات 
ال����ت����ع����اون ال����ع����رب����ي م�����ع ال������دول 
والإقليمية،  الدولية  عات  والتجمُّ
والطلب من الأمني العام جلامعة 
الدول العربية، متابعة تنفيذ هذا 
القرار، وتكليف املجموعة العربية 
يف الأمم املتحدة اإجراء الت�سالت 
الازمة لعقد جل�سة طارئة ملجل�س 
التهديدات  ملناق�سة  الدويل  الأمن 
الإي���ران���ي���ة ل����دول امل��ن��ط��ق��ة، متثل 
ملواجهة  م���ه���م���اً  ع���رب���ي���اً  حت����رك����اً 
ال�سعيد  على  الإيرانية  ال�سيا�سات 

•• اأبوظبي-وام:

ان  ال�ساعة”  “اأخبار  ن�سرة  اأك��دت 
ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي ال���ذي ���س��در عن 
العرب  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  اج��ت��م��اع 
الأح���د،  الأول  اأم�����س  ال��ق��اه��رة،  يف 
وحا�سمة  وا�سحة  بر�سائل  يبعث 
اإىل اإيران باأن عليها اأن تتوقف عن 
لية يف �سوؤون دول  �سيا�ساتها التدخُّ
املنطقة، واأن تتخلَّى عن �سيا�ساتها 
زعزعة  وراء  تقف  التي  العدوانية 
الأم������ن وال����س���ت���ق���رار ف��ي��ه��ا، كما 
الوقت  يف  ال���ب���ي���ان،  ه����ذا  ي��وؤ���س�����س 
العمل  م��ن  ج��دي��دة  ملرحلة  نف�سه، 
الت�سامن  ز  تعزِّ امل�سرتك،  العربي 
واملخاطر  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  يف 
ال�����ت�����ي ت�����ه�����دد الأم�����������ن ال���ق���وم���ي 
العربي. وقالت الن�سرة - ال�سادرة 
للدرا�سات  الم�������ارات  م���رك���ز  ع���ن 
وال����ب����ح����وث ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة يف 
عنوان  ام�������س حت���ت  اف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا 
اإىل  ح���ا����س���م���ة  ع���رب���ي���ة  “ر�سائل 
هة  الر�سالة الأوىل املوجَّ اإيران” - 
العربية  ال������دول  اأن  اإي�������ران  اإىل 
ل���ن ت��ق��ف م��ك��ت��وف��ة الأي������دي اأم����ام 

الر�سالة  ان  واأ����س���اف���ت  ال������دويل. 
تتوقف  اأن  اإي���ران  على  اأن  الثانية 
عن دعم ميلي�سياتها امل�سلحة، التي 
تنفذ اأجندتها الرامية اإىل زعزعة 
الأمن وال�ستقرار يف دول املنطقة، 
وتعقيد اأزماتها املختلفة، وحتديداً 
ميلي�سيا احلوثي يف اليمن وحزب 
اأن املجتمع  اهلل يف لبنان؛ وخا�سة 
ال��������دويل ب�������داأ ي�������درك يف الآون�������ة 
امليلي�سيات،  هذه  خطورة  الأخ��رية 
و�سرورة العمل على فكِّ ارتباطها 
اأدل على ذل��ك من  ب��اإي��ران، ولي�س 
قرار الأمم املتحدة الذي �سدر قبل 
امليلي�سيات  اأي���ام، وط��ال��ب مب��غ��ادرة 
بال�سم  وخ�س  ���س��وري��ا،  الإي��ران��ي��ة 
واحلر�س  ال��ق��د���س  ف��ي��ل��ق  ك��ت��ائ��ب 
حزب  وميلي�سيا  الإي���راين  الثوري 
بو�سوح  ي�����س��ري  اإمن�����ا  وه�����ذا  اهلل، 
ودولياً  عربياً  اتفاقاً  هناك  اأن  اإىل 
ال��ت�����س��دي ملخاطر  ����س���رورة  ع��ل��ى 
يف  امل�سلحة  الإي��ران��ي��ة  امليلي�سيات 
الر�سالة  ان  واأو���س��ح��ت  امل��ن��ط��ق��ة. 
العربي  القومي  الأم��ن  اأن  الثالثة 
الدول  التزام  واأن  واحد ل يتجزاأ، 
ل  النف�س  �سبط  �سيا�سة  العربية 

اإ�ضاعة وفاة ال�ضب�ضي:

املوقوفان يعرفان بانتمائهما حلزب �صيا�صي...!

اأخبار ال�صاعة : ر�صائل عربية حا�صمة اإىل اإيران 

الرئي�س التون�سي الباجي قائد ال�سب�سي

الب�صري يزور
 رو�صيا اخلمي�س 

 •• مو�شكو-اأ ف ب:

الرئي�س  ان  ام�س  الكرملني  اأعلن 
ال�������س���وداين ع��م��ر ال��ب�����س��ري ال���ذي 
�سدرت بحقه مذكرة توقيف دولية 
�سيتوجه اخلمي�س املقبل اىل رو�سيا 
يف اأول زيارة له بعيد رفع العقوبات 

الأمريكية عن اخلرطوم.
يوري  الكرملني  امل�ست�سار يف  وقال 
او����س���اك���وف ال�����ذي ن��ق��ل��ت وك����الت 
نوؤكد  الرو�سية ت�سريحاته  النباء 

ذلك الزيارة اخلمي�س.
وه���ذه ال��زي��ارة ال��ت��ي ك��ان��ت مقررة 
املا�سي،  اغ�سط�س  اآب  يف  مبدئيا 
هي الوىل للرئي�س ال�سوداين اىل 

رو�سيا.
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 اإعالن بالن�سر 

اىل املدعي عليها / عواطف عبداهلل خمي�س الظنحاين ، اجلن�سية : الإمارات 
حيث ان املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

قد اقام املدعي الدعوى رقم 2017/190 جتاري كلي �سد املدعي عليها 
بناء عليه ، وملا �سنورده فيما بعد ، 

وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 
اول : الت�سريح بت�سجيل دعوانا املاثلة وحتديد اقرب جل�سة ممكنة لنظر مو�سوعها واعان املدعي عليه ب�سورة 
من لئحتها وتاريخ اول جل�سة لنظر مو�سوعها   - ثانيا : الق�ساء ب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�سادر 
مبوجب الأمر على عري�سة رقم 2017/10627 حجز حتفظي جتاري ال�سادر بتاريخ 2017/6/14 بحدود املبلغ 
املطالب به ال�سادر عن مقام قا�سي الأمور امل�ستعجلة يف راأ�س اخليمة املوقر  - ثالثا : الق�ساء بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للبنك املدعي قيمة مبلغ وقدره / 1.217.486.72/ درهم )مليون ومئتان و�سبعة عر الف واربع 
مائة و�ستة وثمانني درهم واثنان و�سبعني فل�س( بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
الق�سائية وحتى متام ال�سداد  - راربعا : الق�ساء بالزام املدعي عليه بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.  - مما يقت�سي ح�سورك اىل مكتب ادارة الدعوى املوافق الحد تاريخ 2017/11/26 ال�ساعة التا�سعة 

�سباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. 
حرر بتاريخ : 2017/11/16 

  مدير  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/27725  
املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سامي   

الزرعوين  املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد  املطار بوكالة  �سارع  اإم��ارة دبي - ديرة -   : العنوان   : العنوان 
مبوجب الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع / بال بن ابراهيم 

جميلي مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : علي �سعيد �سالح اولد وديز - عماين اجلن�سية - اإمارة راأ�س اخليمة 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )29.268.72( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )29.268.72( درهم 
)فقط ت�سعة وع�سرين الف ومئتان وثمانية و�ستون درهم واثنان و�سبعون فل�س ل غري(  قيمة املرت�سد بذمتكم 
الثالثة  ال�سيارة رقم )89324/خ�سو�سي/الفئة  التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل  نتيجة 
: يخطر  لذلك  املنذر.   قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  احمر(   - واج��ن جولف  نوع )فولك�س  ( من  /ابوظبي  ع�سر 
املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )29.268.72( درهم )فقط ت�سعة وع�سرين الف ومئتان وثمانية 
و�ستون درهم واثنان و�سبعون فل�س ل غري( الينا ب�سفتنا وكاء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد 
اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة 

مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/28396  
املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سامي   

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي /من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
جميلي  ابراهيم  بن  بال   / التوقيع  يف  وميثله   2016/7/24 تاريخ   2016/1/156025 رقم  الت�سديق  حم�سر  الوكالة 

مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي
راأ���س اخليمة - خ��زام - بالقرب من  اإم��ارة   - اإم��ارات��ي اجلن�سية   - الرا�سدي  اليه : �سعيد مبارك مبخوت �سامل  املنذر 

الفالودة ت : 0553269874 
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )71.550.28( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )71.550.28( درهم )فقط 
واحد و�سبعون الف وخم�سمائة وخم�سني درهم وثمانية وع�سرون فل�س(  قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد 
الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )57383/خ�سو�سي/الفئة 16/ابوظبي( واملمولة ل�ساحلكم من 
قبل املنذر. - لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )71.550.28( )فقط واحد و�سبعون الف 
وخم�سمائة وخم�سني درهم وثمانية وع�سرون فل�س( درهم الينا ب�سفتنا وكاء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف 
موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة 

مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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  يف الدعوى  رقم   2017/1796  جتاري جزئي   

املدعى : راغو ناندانا تاجنريال 
املدعي عليه : خالد �سيف حممد حميد املعمري 

بناء على القرار ال�سادر من قبل حمكمة دبي البتدائية بندبنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى 
املذكورة اأعاه ، ومبا اأنكم املدعلي عليه ، فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا يوم اخلمي�س 
املوافق 2017/11/23  يف متام ال�ساعة الرابعة والن�سف م�ساءا  موعدا لاجتماع معكم يف 
مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�سعيد بناية الو�سل بزن�س �سنرت - مقابل 
ديرة �سيتي �سنرت بجوار فندق رحاب روتانا - �سارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 
902 ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اأعاه ، واإح�سار جميع الوراق 

وامل�سنتدات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري امل�سريف  
       عمار حممد الن�سر  

حتديد موعد
 اجتماع  اخلربة احل�سابية  
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 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية     

)ق�سم التنفيذ( اإخطار بالن�سر 
اإخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 2524 ل�سنة 2017 

اىل املحكوم عليهما /  1- �سركة فال للبرتول املحدودة 
2- املجموعة ال�ستثمارية املحدودة )�سركة انف�ستمنت جروب بي يف تي ليمتد( 

حكما    بحقكم  ا�سدرت  قد  البتدائية  الحتادية  ال�سارقة  حمكمة  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
بتاريخ 2016/10/24 يف الق�سية رقم 4365 ل�سنة 2015 جتاري كلي بالزامكم بدفع مبلغ وقدره 
)247319089( درهم   ل�سالح املحكوم له / بنك نور ال�سامي - �س م ع )�سابقا( نور بنك )م�ساهمة 
عامة( حاليا  وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاه ، 
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خال 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر - ويف حال تخلفك 

عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
مدير مكتب اإدارة التنفيذ   
مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       

يف الدعوى رقم )2016/3362( مدين كلي ال�سارقة 
اإعادة اإعالن املدعي عليه بتحديد جل�سة 

اىل املدعى عليه : 1- العناية الفائقة لتنظيف املباين 
    2- �سايجو �سريف اأبو بكر �سريف - هندي اجلن�سية 

    3- غامن علي اإبراهيم حممد اآل علي  
حيث ان املدعي / �سريان رامي�س بابو - هندي اجلن�سية 

قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها  اعاه لدى هذه املحكمة ، ويطالب فيها احلكم بتعيني م�سفي 
للمدعي عليها الأوىل املذكورة اأعاه  - ومت حتديد جل�سة بتاريخ 2017/9/19 م لنظر الدعوى.  لذلك 
يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية املدنية الثانية( يف متام ال�ساعة التا�سعة من �سباح 
يوم 2017/12/13 م وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفكم عن 

احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى 
امري ال�سر 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/8163  
املنذر :  �سركة مدينة العمال الكويتية العقارية - فرع دبي 

املنذر اليها / �سركة تارا للنقل بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة - �س ذ م م 
اإن��ذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي  مبوجب الن��ذار رقم 2017/1/244651 
ينذر وينبه املنذر املنذر اليها يف حالة رغبتها يف جتديد عقد اليجار مدة اخرى مماثلة 
للفرتة من 2017/9/16 وحتى 2018/9/15 ب�سرورة ال�سراع يف جتديد العقد وايداع 
�سيكات القيمة اليجارية لهذا العام وذلك خال ثاثون يوما من تاريخ ن�سر النذار 
املنذر  والق�سائية لخال  القانونية  الج��راءات  اتخاذ  اىل  ا�سفا  املنذر  �سي�سطر  وال 
املاأجور مع الزامها ببدل اليجار والر�سوم وامل�ساريف حتى تاريخ الخاء  اليها من 

التام مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/8159  
املنذر : رائد احمد عبداهلل اخلفاف 

�سد املنذر اليه / فاروق جمعه بخيت جمعه ال�سويدي 
جمهول حمل القامة 

املو�سوع :-  ومبوجب هذا الن��ذار فان املنذر يخطركم ب�سداد املبلغ امل�ستحق 
واملرت�سد يف ذمتكم واملقدر 130000 )مائة وثاثون الف درهم ( خال مدة 
اق�ساها �سبعة ايام من قرار ن�سركم هذا النذار ويف حال عدم اللتزام بال�سداد 
فان املنذر ي�سطر اىل  اتخاذ الجراءات القانونية الازمة بحقكم امام اجلهات 

املخت�سة وا�سمال ذلك كافة الر�سوم وامل�ساريف الخرى امل�ستوجبة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/1/8031     
املنذر  : جيوفاين بيزوتو ، اإيطايل اجلن�سية 

العنوان : دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، ت : 0566561688 
املنذر اليه : فايز حممد العبا�سي ، �سوري اجلن�سية 

وعنوانه / ابوظبي - الإمارات العربية املتحدة  ،  ت : 0569171555 
درهم(   10.000( ق��دره  والبالغ  بذمته  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذر  املنذر  يخطر 
 2016/11/8 ب��ت��اري��خ  ال�����س��ادر   )005800( رق��م  امل��رجت��ع  ال�سيك  م��و���س��وع   ، دره���م  الف  ع�سرة 
وامل�سحوب على البنك التجاري الدويل )CBI( ، وذلك خال املهلة اق�ساه 05  ايام من تاريخ 
القانونية �سده مبا فيها  املنذر لتخاذ كافة الج��راءات  ، وال �سوف ي�سطر  الإن��ذار  ن�سر هذا 
اقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار امر الداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف 

التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/8045  
املنذرة : رم�سان م�سم�س للعقارات 

املنذر اليها : ال�سوجلان للتجارة العامة 
ملالكها مروان بن �سالح بن حمد اجلهني �سركة ال�سخ�س الواحد - �س ذ م م 

التعاقد  املاجور حمل  اخ��اء  ب�سرورة  الن��ذار  ننذركم مبوجب هذا   -  : املو�سوع 
اليجارية  القيمة  و���س��داد  الن����ذار  ب��ه��ذا  علمكم  ات�����س��ال  ت��اري��خ  م��ن  �سهر  خ��ال 
تاريخ  حتى  مبالغ  م��ن  ي�ستجد  وم��ا  دره���م   65000 وق��دره��ا  ذمتكم  يف  امل��رت���س��دة 
الخاء التام - يف حالة عدم اخاء املاجور و�سداد القيمة اليجارية املرت�سدة يف 
ذمتكم خال �سهر من تاريخ ات�سال علمكم بهذا النذار �سن�سطر ا�سفني لتخاذ 

كافة الجراءات القانونية �سدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8044  

املنذرة : رم�سان م�سم�س للعقارات 
املنذر اليها : ال�سوجلان ل�سراء الرا�سي والعقارات وبيعها 

ملالكها مروان بن �سالح بن حمد اجلهني �سركة ال�سخ�س الواحد - �س ذ م م 
التعاقد  املاجور حمل  املو�سوع : -  ننذركم مبوجب هذا الن��ذار ب�سرورة اخاء 
اليجارية  القيمة  و���س��داد  الن����ذار  ب��ه��ذا  علمكم  ات�����س��ال  ت��اري��خ  م��ن  �سهر  خ��ال 
تاريخ  حتى  مبالغ  م��ن  ي�ستجد  وم��ا  دره���م   30000 وق��دره��ا  ذمتكم  يف  امل��رت���س��دة 
الخاء التام - يف حالة عدم اخاء املاجور و�سداد القيمة اليجارية املرت�سدة يف 
ذمتكم خال �سهر من تاريخ ات�سال علمكم بهذا النذار �سن�سطر ا�سفني لتخاذ 

كافة الجراءات القانونية �سدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1933

اإماراتي اجلن�سية   - ال�سيد/ عبداهلل خمي�س حممد عبداهلل اجل�سمي  بان  ليكن معلوما للجميع 
ال�سيد/ حممد عرفان بايج  البالغة 100%  وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يرغب يف 
وحدات  تركيب  ملقاولت  املنع�س  )اجلو  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  باك�ستاين   - ريا�س  حممد 
التكييف( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )532183(  تعديات اخرى : تغيري 

ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1934
يف  يرغب  اجلن�سية  بنغادي�س    - ار�سيد  احمد  �سيد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
التك�سية  ملقاولت  الخ�سر  )ال�سندوق  100%  يف  البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع 
قا�سي  فريد  ال�سيد/  اىل   )751937( رقم  رخ�سة  مبوجب  امل�سلحة(  والنجارة  والر�سيات 

نورو قا�سي - بنغادي�سي اجلن�سية - تعديات اخرى : تنازل مالك الرخ�سة اىل اخر. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن
املرجع : 1932

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ م�سعل احمد حممد الري�س احمد - اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/ ماجد احمد عبداهلل 
زوجة  جدون  ر�سوانه  ال�سيدة/  واىل  ح�سة   )%51( اجلن�سية  اإماراتي   - اليا�سي  يو�سف 
مبوجب  لل�سياحة(  )الوايف  رخ�سة  يف  ح�سة   )%49( اجلن�سية  باك�ستانية   - علي  واجد 
الرخ�سة رقم )726036( - حيث مت تنازل �ساحب الرخ�سة ومت تغيري ال�سكل القانوين 

من : موؤ�س�سة فردية ، اىل :- �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة . 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 

الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

  اعالن  
املرجع : 1931

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ طانيو�س نا�سر مملوك طانيو�س م�سري  اجلن�سية  
ويحمل جواز �سفر رقم )A08041017( يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
والر�سيات  التك�سية  ملقاولت  الذهبي  )الو�سام  امل�سماة  الرخ�سة  البالغة )%100( يف 
 - ا�سحق  �سكري  راتب  اميل  لل�سيد/  وذلك   )565657( برقم  واملرخ�سة  ال�سباغ( 

 )A05894289( م�سري اجلن�سية ويحمل جواز �سفر رقم
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي  اعرتا�س 

على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن جمموعة اإعالن بالن�سر       
                      اىل املنفذ �سدها :  ال�سنافر لتنظيف املباين - �س ذ م م  

وذلك للزامك  ادن��اه-  بالك�سف  املو�سحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  ان طالبي  مبا 
املحكمة  فان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خال  به  املو�سحة  املبالغ  ب�سداد 

�ستتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
822 درهم

827  درهم

8553 درهم

8136 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
  حممد �سم�س الدين

نور ال�سام 
حممد عبد القادر 

حممد علي 

 2017/2708
تنفيذ عمايل

 2017/3311
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1971  جتاري كلي

 -2 ذ.م.م  البا�ستيكية  والك��ي��ا���س  املنظفات  لتجارة  /كري�ستال  عليه  امل��دع��ي  اىل 
كر�ستال  ل�سركة  ال�سخ�سي  الكفيل   - �سوري  اليا�س  بياداكان  نامبيار  �سوري�سان 
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ذ.م.م  البا�ستيكية  والك��ي��ا���س  املنظفات  ل��ت��ج��ارة 
املدعي/م�سرف الهال �س.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
والر�سوم  درهم   )829.195.77( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها  وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم 
 Ch1.B.8 جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/11/22  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2358 جتاري جزئي

ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  لان�ساءات  اجلزيرة  �سهاب  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي/فينيك�س كونكريت برودكت�س - فرع من وايف ال�سناعية ���س.ذ.م.م  وميثله / روكز 
جورج حبيقه - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/9/25 يف الدعوى 
املذكورة اعاه ل�سالح/ فينيك�س كونكريت برودكت�س - فرع من وايف ال�سناعية �س.ذ.م.م 
وواحد  وثمامنائة  ال��ف  وثاثني  )ثاثة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا(  و�ستني  دره��م  و�ستني 
احلا�سل يف:2017/6/6 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة 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 12179 بتاريخ 2017/11/21   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2589 جتاري جزئي

موؤ�س�سة  مالك  ب�سفته   - الرفاعي  عبدالواحد   -2 كافيه  رفاعي  موؤ�س�سة  عليه/1-  املدعي  اىل 
املذكورة  الدعوى  اأق��ام  اراراتيان قد  املدعي/ارتاك  ان  رفاعي كافيه جمهول حمل القامة مبا 
اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/11/14 احلكم التمهيدي التايل:حكمت 
ال��دور يف  املو�سوع بندب اخلبري احل�سابي �ساحب  الف�سل يف  املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل 
اجلدول ما مل يتفق الطرفان على تعيينه خال ا�سبوع تكون مهمته الطاع على ملف الدعوى 
املعاملة وهل مت  واملدعي عليه وماهي  املدعية  العاقة بني  بيان طبيعة  به من م�ستندات  وما 
م�ستندات  من  مابها  على  لاطاع  الثانية  عليها  املدعي  ملقر  والنتقال  ل  ام  املعاملة  تنفيذ 
ال�سهود اخل�سوم دون حلف ميني وح��ددت مبلغ اربعة  و�سماع من يرى �سرورة �سماعه و�سماع 
الثاثاء  املحكمة جل�سة يوم  لها  ، وح��ددت  ب�سدادها  املدعي  الف درهم كامانة للخبري وكلفت 

 .ch1.C.14:املوافق:2017/11/28 ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/2376 جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- اوتو تريدر منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/اتورنت 
لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م وميثلها/احمد بن �سهيل بن �سامل املخيني )بهوان( ب�سفته �سريك 
قد اأقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/10/17 احلكم 
اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي 
احل�سابي �ساحب الدور يف اجلدول ما مل يتفق الطرفان على تعيينه خال ا�سبوع تكون مهمته 
الطاع على ملف الدعوى وما به من م�ستندات بيان طبيعة العاقة بني املدعية واملدعي عليه 
وبيان طبيعة العاقة بني املدعية واملدعي عليها وبيان ما قامت به املدعية بتاأجريه للمدعي 
عليها وقيمة اجلرب وامل�سدد واملرت�سد و�سرحت للخرب يف �سبيل اداء املاأمورية النتقال اىل اية 
جهة لاطاع على ما بها من م�ستندات و�سماع من يرى �سرورة �سماعه وحدتت مبلغ ثاثة 
، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثاثاء  الف درهم كامانة للخبري وكلفت املدعية ب�سدادها 

 .ch1.C.14:املوافق:2017/11/28 ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1147  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- كازابر�ستيج خلدمات ت�سميم احلدائق �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2016/9/7 يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�سالح/ �سركة دبي لتاجري ال�سيارات ذ.م.م اول بعدم قبول الدعوى بالن�سبة للمدعي عليه 
الثاين لرفعها على غري ذي �سفة - ثانيا: بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية 
مبلغ )مائتي وخم�سة ع�سر الف ومائة وثمانية ع�سر درهم( والفائدة القانونية بواقع %9 
ال�سداد والزمتها بامل�سروفات  من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2014/4/30 وحتى متام 
ومببلغ 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 12179 بتاريخ 2017/11/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3483  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /موؤ�س�سة مطعم ومقهى رويال كباب ملالكها اديتي منان مي�سرتي 
�����س.ذ.م.م وميثله:علي  للتغليف  امل��دع��ي/امل��دي��ن��ة  ان  الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل 
املدعي عليها مببلغ وقدره )21.255( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد  ا�ستحقاقه وحتى  تاريخ  12% من  والفائدة 
الثنني املوافق 2017/11/27  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 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
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3267  جتاري جزئي

)حاليا(/اك�سي�س  امل���ح���دودة  ل��ا���س��ت�����س��ارات  انفيما  /اك�سي�س  عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/عبداهلل  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  )�سابقا(  امل��ح��دودة  لا�ست�سارات 
بن ابراهيم بن �سالح املغربي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مببلغ وقدره )441000( درهم قيمة املبلغ املرت�سد 
بذمة املدعي عليها والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة    2017/12/6 املوافق  الربعاء  يوم 
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  . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
       اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2299  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- دايكوتك �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

امل�سنع الوطني لعبوات البولي�سرتين �س.ذ.م.م

نعلمكم بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2017/11/16 يف الدعوى 

الدعوى  يف  املنتدب  اخل��ب��ري  ال�سيد  تقرير  ب���ورود  اخ��ط��ارك��م  اع���اه  امل��ذك��ورة 

وق��د حت��ددت جل�سة ي��وم الثاثاء امل���واف���ق:2017/11/28 ال�����س��اع��ة:08:30 �س 

بالقاعة:ch1.C.12 للتعقيب على التقرير.

رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30170/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  احمد عبداحلليم ابوالف�سل عبداحلليم .       
درهم   )37،468.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
نوع م��ن   ) دب��ي   /  R خ�سو�سي/   /27392  ( رق��م  ال�سيارة  على   التنفيذية 
املنذر مع حفظ كافة حقوق   ) تويوتا ياري�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30599/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  �سليم خان هدايت م�سيح.       
درهم   )34،136.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
نوع  م��ن   ) دب��ي   /  O خ�سو�سي/   /98959  ( رق��م  ال�سيارة  على   التنفيذية 
) ني�سان �سني – �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30604/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  منظور احمد نذر حممد .       
درهم   )50،400.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
نوع من   ) دب��ي   /  Q خ�سو�سي/   /57893  ( رق��م  ال�سيارة  على   التنفيذية 
 ) ني�سان ك�س كاي - ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30193/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  رافت عبدالغفار احمد عبداللطيف   .    
درهم   )48،694.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 21375/ خ�سو�سي/ الفئة 5 / ابوظبي ( من 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   ) ا�ستي�سن  تو�سان-  هايونداي   ( نوع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30594/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  �سيخ حممد راج حممد راج حممد   .    
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )24،049.7( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���ال 
نوع  م��ن   ) دب��ي   /  K خ�سو�سي/   /81966  ( رق��م  ال�سيارة  على   التنفيذية 
) ني�سان تيدا - هات�سباك ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30593/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  ويليام جر مالاي �سالينا�س   .    
درهم   )25،414.93( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 27748/ خ�سو�سي/ E / دبي ( من نوع ) مازدا 
3 - �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30161/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  بهادر نبي غام علي   .    
درهم   )28،097.82( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
نوع  م��ن   ) دب��ي   /  M خ�سو�سي/   /85076  ( رق��م  ال�سيارة  على   التنفيذية 
) مازدا 6 - �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30160/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  �سيدي لمني �سي دي احمد.       
درهم   )28،210.29( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
نوع  م��ن   ) دب��ي   /  Q خ�سو�سي/   /42937  ( رق��م  ال�سيارة  على   التنفيذية 
) هيونداي اك�سنت - �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30166/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  ن�سار احمد حممد ا�سام.       
درهم   )16،700.22( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 80349/ خ�سو�سي/ 14 / عجمان ( من نوع ) 
تويوتا كامري – �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30597/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  �سامح �سمري حممود   .    
درهم   )38،784.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 10538/ خ�سو�سي/ L / دبي ( من نوع ) هوندا 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   ) �سالون   -  LX اكورد

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30173/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  عبداحلي عبدال�سبحان.       
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )18،480.00( درهم نتيجة 
الإخال ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 19113/ خ�سو�سي/ E / دبي ( من نوع ) ني�سان اك�س تريل 
– ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30595/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  عبدالر�سيد ميكونات   .    
درهم   )36،464.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
ال�سارقة  ال�سيارة رقم ) 30625/ خ�سو�سي/ الفئة الوىل /  التنفيذية على 
( من نوع ) ميت�سوبي�سي باجريو _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30603/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  الفني جاي ليجي�س جوناواتان   .    
درهم   )17،413.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
نوع  م��ن   ) دب��ي   /  L خ�سو�سي/   /57053  ( رق��م  ال�����س��ي��ارة  على   التنفيذية 
) ميت�سوبي�سي لن�سر - �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30159/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  �سيد اني�س عبا�س �سيد زاهد ح�سني �ساه .       
درهم   )29،349.58( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
نوع  م��ن   ) دب��ي   /  L خ�سو�سي/   /35726  ( رق��م  ال�����س��ي��ارة  على   التنفيذية 
) تويوتا كورول - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30162/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  ندمي ار�ساد حممد ار�ساد   .    
درهم   )30،334.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
نوع م��ن   ) دب��ي   /  O خ�سو�سي/   /76814  ( رق��م  ال�سيارة  على   التنفيذية 
 ) تويوتا ياري�س - هات�سباك ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30177/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  زهيب �سعيد مريزا �سعيد احمد.       
درهم   )43،532.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
نوع  م��ن   ) دب��ي   /  K خ�سو�سي/   /55219  ( رق��م  ال�سيارة  على   التنفيذية 
) تويوتا كورول - �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30174/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  طاهر ادري�س حممد ادري�س .       
درهم   )51،450.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 80598/ خ�سو�سي/ I / دبي ( من نوع ) تويوتا 
كامري - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30180/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  يتاجي�سو غوتا اليمو   .    
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )8،266.39( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���ال 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 44638/ خ�سو�سي/ D / دبي ( من نوع ) رينو 
دا�سرت - �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30586/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  دي ل باج �سيزا .       
درهم   )83،323.58( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
نوع  م��ن   ) دب��ي   /  L خ�سو�سي/   /89438  ( رق��م  ال�����س��ي��ارة  على   التنفيذية 
) تويوتا فورت�سر – ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30591/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  �سبري ح�سني خواجا خادم   .    
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )24،650.00( درهم نتيجة 
الإخال ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 64752/ خ�سو�سي/ B / دبي ( من نوع ) �سيفرولية ماليبو 
_ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30601/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  هاكوب واهي جولهجيان   .    
درهم   )58،272.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 63398/ خ�سو�سي/ الفئة 13 / ابوظبي ( من 
نوع ) هايونداي فيلو�سرت- هات�سباك ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30587/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  �سردار حممود احل�سن حممود ذوالقرنني �سبحاين غام حمي.        
درهم   )66،484.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
نوع  م��ن   ) دب��ي   /  C خ�سو�سي/   /40193  ( رق��م  ال�سيارة  على   التنفيذية 
) هوندا اكورد – �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30163/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  م�سعود احل�سني مري زمان.       
درهم   )25،900.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
نوع  ( من  B / عجمان  ال�سيارة رقم ) 17244/ خ�سو�سي/   التنفيذية على 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   ) �سالون  �سيدان-  ك��ورول  تويوتا   (

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )30186/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  عرفان حممد رفيق.       
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )9،242.81( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���ال 
نوع م��ن   ) دب��ي   /  M خ�سو�سي/   /81649  ( رق��م  ال�سيارة  على   التنفيذية 

 ) ني�سان التيما – �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 
حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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م�صاركة اإماراتية فعالة يف اأكادميية االإحتاد االآ�صيوي للحكام

القارة دول  خمتلف  من  نخبة  حكمًا  مب�ضاركة 70 

اإنط��الق اأعم��ال ال�دورة التدريبي�ة املتقدم�ة حلك�ام اآ�صي���ا يف دب���ي

غنتوت ينظم بطولة اليوم الوطني على كاأ�س »روح االحتاد«

مب�ضاركة الطلبة واأع�ضاء الهيئتني التدري�ضية والإدارية

جامعة اأبوظبي تنظم ماراثون ريا�صي تزامنًا مع ختام مبادرة »حتدي دبي للياقة«

اأح��م��د عي�سى  يختتم ال��ي��وم ال��ث��اث��اء احل��ك��م��ان الإم��ارات��ي��ان 
دروي�س، و�سلطان حممد �سالح، بالإ�سافة اإىل حممد من�سور 
اأوىل  يف  م�ساركتهم  احل��ك��ام،  ب�����اإدارة  الأول  التقني  �سلطان 
جمموعة حما�سرات اأكادميية احلكام، مبقر الحتاد الآ�سيوي 
حكماً   42 فيها  �سارك  والتي  كوالملبور،  املاليزية  بالعا�سمة 
لعام  التمهيدية  ال���دورة  يف  وطنياً  اإحت���اداً   27 م��ن  وحكمة،  
على  ي�ستمر  لربنامج  امل�ساركون  �سيخ�سع  حيث   ،2017
مدار اأربع �سنوات يت�سمن جوانب فنية وبدنية ونف�سية. وكان 
املا�سي  اأحتفل يوم الأربعاء  القدم قد  الإحت��اد الآ�سيوي لكرة 
للحكام  اأكادميية  ك��اأول  عنها،  والإع���ان  الأكادميية  باإطاق 
بهدف  اإن�سائها،  فكرة  وج���اءت  ق���اري،  تتبع لإحت���اد  ال��ع��امل  يف 
الآ�سيويني  للحكام  امل�ستقبلية  الأجيال  متيز  موا�سلة  �سمان 

لاإحتاد  العاملية   الريادة  على  وتاأكيداً  العاملي،  امل�ستوى  على 
الآ���س��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم يف ت��ط��وي��ر امل��واه��ب للحكام اجل���دد ، 
والإرت���ق���اء اأك���رث ب��ربام��ج ت��ط��وي��ر وت��دري��ب احل��ك��ام التابعني  
لاإحتادات الوطنية. وتركز الأكادميية على اإكت�ساف املواهب 
ب��الإع��ت��م��اد على  وذل���ك  ت��ط��وي��ره��ا،  وال��ع��م��ل على  التحكيم  يف 
منهاج �سمويل حتت اإ�سراف جمموعة من اأف�سل املحا�سرين، 
وم����ن اأج����ل ت��وف��ري ف��ر���س م��ت��ك��اف��ئ��ة ل��ل��ج��م��ي��ع، ق����ام الحت����اد 
املا�سي، بفتح املجال  اأغ�سط�س   الآ�سيوي لكرة القدم يف �سهر 
مر�سحيها  تقدمي  اأج��ل  من  الوطنية  الحت���ادات  جميع  اأم��ام 
ل��ان�����س��م��ام اإىل الأك���ادمي���ي���ة. وق���ام الإحت����اد الآ���س��ي��وي لكرة 
اإحتاد  اأف�سل  ي�سبح  لكي  واملهمة  ال��روؤي��ة  اإط��ار  بو�سع  القدم 
الآ�سيوية،  والفرق  الاعبني  جناح  ول�سمان  العامل  يف  ق��اري 

التميز  يوا�سلون  ال��ذي��ن  واحل��ك��م��ات،  احل��ك��ام  اإىل  بالإ�سافة 
هذه  ت�ساهم  حيث  ال��دويل،  امل�ستوى  على  احلكام  اأف�سل  بني 
للتحكيم  اأف�سل  م�ستقبل  بناء  تعزيز  يف  اجلديدة  الأكادميية 
الآ�سيوي.  و�سهد حفل اإطاق الأكادميية جمموعة من اأبرز 
اإدارة  امل�ساركة يف  لهم  �سبق  اآ�سيا، ممن  ق��ارة  تاريخ  احلكام يف 
مباريات كاأ�س العامل، ومن �سمنهم عميد ال�سافرة الإماراتية 
املونديايل علي بوج�سيم، الإيراين علي ر�سا فغاين، الهندي 
يوفينا فرينانديز، البحريني نواف �سكراهلل، الأوزبكي راف�سان 
ايرماتوف، املاليزي  ريتا غني، والكوري ال�سمايل  وري هيانغ-
اوك، اإىل ج��ان��ب ح�����س��ور ع��ل��ي ح��م��د ع�سو جل��ن��ة احل��ك��ام يف 
الإحتاد الآ�سيوي، الذي وجهت له دعوة ح�سور الإفتتاح، على 

هام�س ح�سوره لاإجتماع الدوري للجنة.

النخبة يف  الأوىل حلكام  ال��دورة  انطلقت �سباح ام�س 
القارة الآ�سيوية والتي ينظمها الحتاد الآ�سيوي لكرة 
لكرة  العربية  الإم�����ارات  احت���اد  وي�ست�سيفها  ال��ق��دم، 
ال�سهراجلاري،   30 اإىل   20 م��ن  ال��ف��رتة  يف  ال��ق��دم 
وبح�سور ما يزيد عن 70 حكماً وحكمة من خمتلف 
املتقدم  برناجمها  يق�سم  حيث  الآ�سيوية،  القارة  دول 
اجلمعة  وتختتم  ال��ي��وم  تنطلق  الأوىل  دورت����ني  اإىل 
املقبل 24 نوفمرب اجلاري، والثانية تبداأ الأحد املقبل 

من ال�سهر نف�سه.   30 ولغاية   26
اأف��ت��ت��ح ال�����دورة اأح���م���د ب���ه���ادر الأم�����ني ال���ع���ام امل�ساعد 
ل��ل�����س��وؤون الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة يف احت���اد ال��ك��رة، بح�سور 
واأحمد  ج�سيم،  بو  علي  ال�سابق  الإم��ارات��ي  املونديايل 

يعقوب مدير اإدارة احلكام، واألقى الأمني العام امل�ساعد 
الإف��ت��ت��اح، مرحباً  كلمة  وامل��ال��ي��ة  ل���اإداري���ة  ل��ل�����س��وؤون 
الآ�سيوي  الحت��اد  من  ال���دورة  على  القائمني  بجميع 
واأي�ساً احلكام امل�ساركني فيها، ناقا لهم حتيات رئي�س 
والأمني  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  واإخوانه  الكرة  احتاد 
العام، ومتنياتهم بالتوفيق والنجاح يف هذا الربنامج 
الإرتقاء  وهو  فيه  امل�ساركة  من  الهدف  وحتقيق  املهم 

بامل�ستوى التحكيمي لق�ساة ماعب القارة الآ�سيوية.
اأن دولة الإمارات هي الدولة الوحيدة  واأ�ساف بهادر، 
الحتاد  م��ق��ر  خ����ارج  احل��ك��ام  دورات  ت�ست�سيف  ال��ت��ي 
ذلك  ويعود   ،2012 العام  منذ  ماليزيا  يف  الآ�سيوي 
العاملية،  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ع��ال��ي��ة  الإم��ك��ان��ي��ات  اإىل 

من  متتلكه  ملا  لنظرا  الغالية  دولتنا  بها  تتمتع  التي 
باأحدث  ومرافق  ومبان  وتكنولوجية  ب�سرية،  ق��درات 
اإ�ست�سافة مثل هذه  لنا  تتيح  التي  العاملية  املوا�سفات 
الدورات القارية، بل واأكرث من ذلك حيث اأ�سبح احتاد 
الكرة ي�ست�سيف وينظم الدورات التي يطرحها الحتاد 
الثقة  “فيفا”، وه��ذا يوؤكد مدى  القدم  ال��دويل لكرة 
وال��ت��ي جاءت  ال��ك��رة  ب��ه��اد احت���اد  ال��ت��ي يتمتع  الكبرية 
ح�سيلة اأعوام من العمل واجلهد املتوا�سل. على ذات 
ال�سعيد اأثنى احلكم املونديايل ال�سابق علي بوج�سيم، 
ال��دورة وا�ست�سافتها من قبل احتاد  على تنظيم هذه 
لي�س مب�ستغرب  اأن ذلك  اإىل  الإماراتي، م�سريا  الكرة 
اأب��داً على دول��ة الإم��ارات يف اإحت�سان الأح��داث املهمة 

العامل،  دول  خمتلف  م��ن  الب�سرية  ال��ك��وادر  وتطوير 
موؤكدا اأن على حكام القارة الآ�سيوية اإ�ستغال الدعم 
ال��احم��دود ال��ذي ي��وف��ره لهم الحت���اد ال��ق��اري حيث 
ميتلك هذا الحتاد برناجما تطويرياً �ساما يناف�س 
الأوروبية،  القارة  حكام  تطوير  برنامج  كبري  وب�سكل 
اأ���س��ب��ح ح��ك��ام ال��ق��ارة ال�سفراء  اإذ  وه���ذا م��وؤ���س��ر ج��ي��د 
فيها،  ال��ق��دم  ك��رة  م�ستوى  ي��ف��وق  مب�ستوى  يتمتعون 
وهو اأمر اإيجابي وجيد ودافع مهم على العمل ب�سورة 
مت�سارعة لتطوير الكرة ب�سورة اأكرب يف القارة.  و�سكر 
على  احل��ك��ام،  واإدارة  وجل��ن��ة  ال��ك��رة  احت���اد  بوج�سيم، 
ت��وف��ريه��م ل��ك��اف��ة م�����س��ت��ل��زم��ات جن���اح ه���ذه الدورتني 
املهمتني حلكام نخبة اآ�سيا، �ساكراً بذات الوقت املحا�سر 

الرئي�سي  املحا�سر  الطريفي  علي  ال�سعودي  ال��دويل 
ومعه  واملتوا�سلة  امل�ستمرة  جهوده  على  ال��دورت��ني  يف 
حكام  تطوير  يف  وامل��درب��ني  املحا�سرين  بقية  اإخ��وان��ه 
قارة اآ�سيا، داعيا احلكام اإىل اإ�ستثمار املعلومات واملعارف 
هذه  خال  من  عليها  احل�سول  من  �سيتمكنون  التي 
م�ستواهم  على  وعك�سها  املتقدمة  التدريبية  ال��دورات 
يف اإدراتهم للمباريات.  ومن ناحية اأخرى اأ�سار اأحمد 
يعقوب مدير اإدارة احلكام بالإحتاد الإماراتي، اإن هذه 
الدورة تت�سمن حما�سرات نظرية حتت اإ�سراف نخبة 
عملية  حما�سرات  جانب  اإىل  وامل��درب��ني،  املحا�سرين 
وتدريبات اللياقة البدنية والتي �ستنظم على ماعب 
احتاد  ماعب  اإىل  اإ�سافة  دب��ي،  �سرطة  �سباط  ن��ادي 

الكرة يف دبي. واأو�سح اأن برنامج اليوم الأول يت�سمن 
حما�سرت نظرية وحما�سرات اللياقة البدينة، اإ�سافة 
نادي  الأول على ملعب  اليوم  اللياقة يف  اإىل تدريبات 
���س��ب��اط ال�����س��رط��ة، ث��م ي��وا���س��ل امل��ح��ا���س��رون يف اليوم 
القوانني  ع��ن  ن��ظ��ري��ة  اإل��ق��اء حم��ا���س��رات  يليه  ال���ذي 
اجل��دي��دة ال��ت��ي اأق��ره��ا الحت���اد ال���دويل ل��ك��رة القدم، 
ويف اليوم الثالث يوا�سل حكام النخبة جدول الدورة 
حيث  البدنية  اللياقة  واختبارات  نظرية  مبحا�سرات 
تنطلق  ث��م  اجل���اري،  ال�سهر   24 اجلمعة  ي��وم  تختتم 
والتي  الآ�سيوية  النخبة  الثانية حلكام  ال��دورة  اأعمال 
 26 م��ن  وللفرتة  الإم����ارات  دول��ة  حكام  فيها  ي�سارك 

لغاية 30 نوفمرب اجلاري.

حتت رعاية �سمو ال�سيخ فاح بن زايد اآل نهيان، 
رئي�س نادي غنتوت ل�سباق اخليل والبولو، ينظم 
نادي غنتوت و�سمن فعاليات عام اخلري بطولة 
46 للبولو واملقام على كاأ�س روح  اليوم الوطني 
الحتاد ظهر يوم اجلمعة املقبل 11/24 والتي 
اأعد لها النادي مهرجان جماهريي كبري والذي 
املنا�سبة  بتلك  ابتهاجا  تنظيمه  على  النادي  درج 
ال��وط��ن��ي��ة الح��ت��ف��ال��ي��ة ال��ت��ي اأجُع����د ل��ه��ا برناجما 
بناًء  ال��ف��ق��رات،  م��ن  العديد  على  ي�ستمل  خا�سا 
على توجيهات �سمو رئي�س النادي،و�سط م�ساركة 
ريا�سة  ع�ساق  واملقيمني  املواطنني  من  مفتوحة 
ع�سر  الثامن  مو�سمها  يف  تتجدد  والتي  البولو، 
ا�ستثماراً لدعم جمل�س اأبو ظبي الريا�سي وذلك 
الرئي�سي يف  النادي  1 مبقر  البولو رقم  مبلعب 
الفقرات  م��ن  العديد  ال��ن��ادي  اأع��د  وق��د  غنتوت. 
�سمن برنامج املهرجان الذي �سيكون الدخول له 
باملجان ،والذي تبداأ فعالياته اعتبارا من ال�ساعة 
الواحدة بعد الظهر حيث يقدم النادي بالتعاون 
ال�سعبية  امل����اأك����ولت  اجل���ه���ات  م���ن  ال��ع��دي��د  م���ع 
على  �ستتواجد  التي  املطاعم  مبنطقة  املجانية 
بعد  الثانية  ال�ساعة  ويف   ، اللعب  ملعب  ام��ت��داد 
فرق  مب�ساركة  املجتمعية  امل�ساركة  تبداأ  الظهر 
احلربية  ال��ف��رق��ة  ت��ق��دم  حيث  ال�سعبية  ال��ف��ن��ون 
من���اذج ل���رتاث الإم�����ارات اخل��ال��د اب��ت��ه��اج��ا بتلك 
من  مكونة  النارية  ال��درج��ات  وم�سرية  املنا�سبة، 

46 دراجة نحمل علم الدولة بجانب العديد من 
الفقرات التي حتر�س على م�ساركة نادي غنتوت 
يبداأ  م�ساء  اخلام�سة  ويف  ومنا�سباته.  اأف��راح��ه 
الحتفال باليوم الوطني بعزف الن�سيد الوطني 
لدولة الإمارات العربية املتحدة مع و�سول راعي 
حيث   ، امل�سئولني  من  املدعوين  وكبار  الحتفال 
يقوم راعي احلفل باإ�سقاط كرة املباراة التي جتمع 
ب��ني ف��ري��ق��ي روح الحت����اد وع���ام اخل���ري 2017 
يتم  ال�ستعرا�سية  الحتفالية  امل��ب��اراة  وعقب   ،
تتويج الفريقني وطاقم احلكام، ويجري ال�سحب 

على  توزيعها  �سيتم  التي  املجانية  التذاكر  على 
 .. القيمة  لها اجل��وائ��ز  ر���س��دت  وال��ت��ي  احل�سور 
فيما يتم يف ختام املهرجان تقدمي لوحة تذكارية 
من اأ�سر �سهداء ال�سعودية لأ�سر �سهداء الإمارات 
ب��ادرة وفاء هي الأوىل من نوعا تاأكيدا لعمق  يف 
باإعدادها  قام  ال�سقيقني  ال�سعبني  بني  الروابط 
�سعودية  ا���س��راق��ات  جمموعة  عليها  والإ����س���راف 
ال�سعوديات(  امل���ب���دع���ات  م���ن  جم��م��وع��ة  )وه�����ي 
وال���ت���ي وق��ع��ت ع��ق��د ط����وال امل��و���س��م م���ع النادي 
مهرجان  رع��اي��ة  يف  وي�سارك  لوحاتهم.  لعر�س 

اأب��و ظبي  بجانب جمل�س   46 ال  الوطني  اليوم 
الريا�سي ال�سريك الدائم لن�ساط النادي �سركة 
ب��رمي��ري م��وت��ورز ���س��ي��ارات م��ازي��رات��ي واي .دي. 
،بر�ستيج  اأ�س. �سكيورتيز ،فندق ومنتجعات جنة 
غورمية للتموين،نادي تراث الإمارات ،اإ�سراقات 
،ب����رمي����ري للخيم  دخ������ون  ،اأن���ف���ا����س���ك  ����س���ع���ودي���ة 
واملنا�سبات.  و�سرح ال�سيد اأحمد النعيمي مدير 
املنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  ال��ن��ادي  ع��ام 
للمهرجان عقب الجتماع التح�سريي لاحتفال 
ق�سم  قرع مديرة  بن  ن�سرين  الآن�سة  �سم  ال��ذي 
جماهد  وال�����س��ي��د  ال��ع��ام��ة  وال��ع��اق��ات  الت�سويق 
�سالح كبا�سي مدير ق�سم الفعاليات و الإعام و 
خمتلف الأجهزة التنظيمية والفنية باأن اللجنة 
و�سعت اخلطوط العري�سة لاحتفال والربنامج 
املقرتح ، بعد اأن تقارير حفل بطولة بينك بولو 
،التي  النادي  مو�سم  فعاليات  افتتاح  يف  الوردية 
اأقيمت باإ�ستاد زايد للبولو مبقر النادي الرئي�سي 
بح�سور �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة 
بن زايد اآل نهيان، م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�س 
الدولة وعدد من ال�سيوخ وال�سخ�سيات الر�سمية 
التي  اجلهود  كافه  اللجنة  ،وثمنت  والريا�سية 
اإب��راز تلك املنا�سبة اخلريية  بذلت مما �ساهم يف 
و�سط  ل��ل��ن��ادي  ال��ري��ا���س��ي  للمو�سم  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
النادي  ر����س���ال���ة  ب���ل���وغ  اأ����س���ه���م يف  ك��ب��ري  ح�����س��ور 

الإن�سانية النبيلة لكافة اأفراد املجتمع.

بن  من�سور  ال�سيخ  ل�سمو  يا�س  خليول  بندر”  “املهر  ف��از 
�سوؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د 
الرئا�سة بلقب “اجلائزة الكربى مللك املغرب “وذلك �سمن 
الدويل ل�سباقات اخليول العربية الأ�سيلة “ الذي  “امللتقى 
البي�ساء  ال��دار  انفا يف مدينة  الول يف م�سمار  اأم�س  اأقيم 

املغربية.
باإ�سراف املدرب �سان�سيز فريدريك وبقيادة  وفاز املهر بندر 
مل�سافة  امتد  ال��ذي  بال�سباق  مونديزابال  يورتينز  الفار�س 
عمر  من  العربية  للخيول  واملخ�س�س  مرت  و100  األفني 

اأربع �سنوات فما فوق.
وت���وج ال�����س��ري��ف م���ولي ع��ب��داهلل ال��ع��ل��وي رئ��ي�����س اجلامعة 
الفاحة  وزي��ر  اخنو�س  عزيز  ومعايل  للفرو�سية  املغربية 
اأحمد  الدكتور  اللواء  و�سعادة  املغرب  يف  البحري  وال�سيد 
و�سعادة  للفرو�سية  الإم����ارات  احت��اد  رئي�س  الري�سي  نا�سر 
ل�سباقات اخليول  الدويل  رئي�س الحتاد  الرحماين  في�سل 
الدائر  مدينة  وايل  زاه��ود  الكبري  وعبد  الأ�سيلة  العربية 
يف  ال��دول��ة  �سفارة  باأعمال  القائم  الكتبي  و�سعيد  البي�ساء 
اململكة املغربية ال�سقيقة و�سعيد املهريي من اللجنة املنظمة 
الفر�س  لت�سجيع  امللكية  لل�سركة  العام  املدير  �سقلي  وعمر 
واملنظمة لل�سباق - املهر بندر بلقب اجلائزة الكربى جلالة 

ملك املغرب.
وح�سد املهر عون ليا�س لإدارة ال�سباقات العائدة اإىل �سمو 
�سوط  ال��ث��اين يف  امل��رك��ز  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ من�سور 
�سن  يف  العربية  للخيول  املخ�س�س  ر�سيد  م���ولي  الأم���ري 
امللتقى الدويل املغربي ل�سباقات  “اأمهار” يف  ثاث �سنوات 
األف و750 مرتا والبالغ  اخليول العربية الأ�سيلة مل�سافة 
ج��ائ��زت��ه امل��ال��ي��ة 800 األ���ف دره���م م��غ��رب��ي مب�����س��ارك��ة 10 

خيول.
البي�ساء  بالدار  انفا  .. اختتمت يف م�سمار  ذاته  ال�سياق  يف 
�سل�سلة �سباقات كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة للخيول 
العربية الأ�سيلة التي اأقيمت بن�سختها ال� 24 حتت رعاية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” وبتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 

نهيان دعما لإعاء اخليل العربي الأ�سيل عامليا.
اأب��وظ��ب��ي الريا�سي  واأق���ي���م ال�����س��ب��اق حت���ت م��ظ��ل��ة جم��ل�����س 
�سعادة مطر  برئا�سة  املنظمة  اللجنة  مبا�سر من  وباإ�سراف 
ع�سو  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  ع�سو  اليبهوين  �سهيل 
عام من  وباإ�سراف  الريا�سي  اأبوظبي  اإدارة جمل�س  جمل�س 
�سعادة في�سل الرحماين م�ست�سار جمل�س اأبوظبي الريا�سي 
ل�����س��ب��اق��ات اخليول  ال����دويل  امل��ل��ت��ق��ى  واأق���ي���م احل���دث �سمن 

العربية الأ�سيلة ال�سنوي والذي تاألف من خم�سة اأ�سواط.
وبارك �سعادة اللواء الدكتور اأحمد نا�سر الري�سي النجاحات 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  �سباقات  �سل�سلة  �سجلتها  التي 
الثمانية  ج��ولت��ه��ا  يف  الأ���س��ي��ل��ة  العربية  للخيول  ال��دول��ة 
احل��دث يرتجم  اأن  اإىل  واأ�سار   .2017 ملو�سم  اأقيمت  التي 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الكبري  اله��ت��م��ام 

اآل نهيان لإع��اء �ساأن اخليل العربي الأ�سيل يف امل�سامري 
وحمايته  الأ�سيل  العربي  موروثنا  على  واحلفاظ  العاملية 
وتواجده  تاألقه  دعم م�سرية  على  ومربيه  وت�سجيع ماكه 
ال�سيخ  ال�سمو  بدعم �ساحب  العاملية م�سيدا  ال�سباقات  بكل 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
الأعلى للقوات امل�سلحة وحر�سه الكبري على تعريف العامل 

باأ�سالة تراثنا وريا�سة اآبائنا واأجدادنا.
وتوجه الري�سي بالتهنئة اإىل �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
نهيان مبنا�سبة فوز املهر بندر بلقب اجلائزة الكربى وهذا 
لرت�سيخ  ال��دائ��م��ة  �سموه  ورع��اي��ة  دع��م  ثمرة  ه��و  النت�سار 
اأن  اإىل  مكانة الإم��ارات يف امل�سامري العاملية كافة.. م�سريا 
 12 لنحو  املميزة  وامل�ساركة  الكبري  اجلماهريي  احل�سور 
من اخليل العربي الأ�سيل خري دليل على متانة العاقات 

الإماراتية املغربية.
�ساحب  بكاأ�س  فخره  ع��ن  الكتبي  �سعيد  اأع���رب  جانبه  م��ن 
ال�سمو رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�سيلة والتي متثل 
�سرفا للجميع ملا حتمله من ا�سم غايل على قلوبنا .. موؤكدا 
اأن النجاح الكبري الذي حققته اجلولة اخلتامية لل�سباقات 
ما هو اإل ثمرة للعاقات الوطيدة التي جتمعنا مع املغرب 
وال����رواب����ط امل��ت��ي��ن��ة ال��ت��ي ان��ع��ك�����س��ت جن��اح��ات��ه��ا يف خمتلف 

املجالت.
من جهته توجه �سعادة في�سل الرحماين م�سرف عام �سل�سلة 
الأ�سيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ك��اأ���س  �سباقات 
بال�سكر والتقدير اإىل �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
يف  الأ�سيل  العربي  اخليل  اإع��اء  مل�ساعي  ورعايته  لدعمه 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  نهج  وترجمة  العامل  م�سامري 

�سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«.
واأ�ساد بدور �سفارة الدولة يف املغرب واهتمامها الكبري وما 
قدمته لوفد اللجنة املنظمة وتهيئة املناخات املنا�سبة لنجاح 
احلدث. من ناحيته اأ�ساد م�سلم العامري مدير يا�س لإدارة 
يف  ي��ا���س  خ��ي��ول  حققتها  ال��ت��ي  بالنجاحات  اخل��ي��ل  �سباقات 
امللتقى الدويل ل�سباقات اخليول العربية يف املغرب و�سل�سلة 
�سباقات كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة للخيول العربية 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  اآي����ات  ب��اأ���س��م��ى  متقدما   .. الأ���س��ي��ل��ة 
مو�سم  بنجاح  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  اإىل 
جمل�س  ممثل  املهريي  �سعيد  ثمن  جانبه  من   . ال�سباقات 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  الريا�سي  اأبوظبي 

زايد اآل نهيان ل�سباقات الكاأ�س ملو�سم 2017 .
اأنفا هو ثمرة دعم  ال�سباق يف م�سمار  اأن جناح  اإىل  م�سريا 
قيادتنا الر�سيدة واهتمامها الكبري باحلفاظ على منجزات 
الرتاث والتعريف به واإعاء �ساأنه عامليا . واأ�سار اإىل اأن �سمو 
ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة 
والإن�سانية  اخلريية  لاأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�سي يويل اأهمية كبرية لتقدمي 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  ل�سباق  والنجاح  الدعم 

للخيول العربية الأ�سيلة.

»بندر« خليول يا�س ملن�صور بن زايد
 يفوز بكاأ�س اجلائزة الكربى مللك املغرب

•• اأبوظبي- الفجر

نظمت جامعة اأبوظبي موؤخراً ماراثوناً 
ثروة”  “�سحتنا  ���س��ع��ار  حت��ت  ري��ا���س��ي��اً 
250 من  ����س���ارك ف��ي��ه م���ا ي���زي���د ع���ن 
الهيئتني  واأع�ساء  والطالبات  الطاب 
التدري�سية والإدارية باجلامعة والذين 
2 كيلومرت رك�ساً حول  قطعوا م�سافة 
وذلك  باأبوظبي،  اجلامعة  حرم  مرافق 
ت��زام��ن��اً م��ع ف��ع��ال��ي��ات الح��ت��ف��ال بختام 
التي  للياقة”  دب����ي  “حتدي  م����ب����ادرة 
بن حممد  ال�سيخ حمدان  �سمو  اأطلقها 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 

املجل�س التنفيذي حلكومة دبي.
واأكد �سريف مو�سى نائب مدير اجلامعة 
لل�سوؤون املالية والإدارية بالإنابة حر�س 
ال�ستجابة  على  دائماً  اأبوظبي  جامعة 
واملجتمعية  الوطنية  امل��ب��ادرات  ملختلف 
ال�سحة،  ت�ستهدف  ال��ت��ي  تلك  وخا�سة 
ون�سر الوعي حول اأهمية ممار�سة حتى 
اأب�����س��ط الأن�����س��ط��ة ال��ب��دن��ي��ة ي��وم��ي��اً ملدة 

اإيجابي  تاأثري  ملا لذلك من  دقيقة   30
وك�سر  والبدنية  النف�سية  ال�سحة  على 
وتعزيز مفاهيم  اليومي  الروتني  رتابة 

ال��رتب��ي��ة ال��ري��ا���س��ي��ة ال�����س��ح��ي��ح��ة بني 
اأنه  اإىل  م�سرياً  اجلامعة،  اأ�سرة  اأع�ساء 
على الرغم من اأنه هذا هو اأول ماراثون 

مع  بالتعاون  اجلامعة  تنظمه  ريا�سي 
الأندية الطابية الريا�سية اإل اأنه ياأتي 
�سمن منظومة متكاملة من الفعاليات 

تنظمها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س��ي��ة  والأن�����س��ط��ة 
العام  م���دار  ع��ل��ى  الطلبة  ���س��وؤون  اإدارة 
اجلامعة  مقر  يتميز  كما   ، الأك��ادمي��ي 
مبجموعة من املرافق الريا�سية والتي 
مت ت�سميمها لتتما�سى مع اأرقى املعايري 
واحتياجات  لهتمامات  تلبية  العاملية 
املحافل  يف  مي��ث��ل��ون��ه��ا  ال���ذي���ن  ال��ط��ل��ب��ة 
املحلية والإقليمية والدولية  الريا�سية 
ب��دين وماعب  ت��دري��ب  ���س��الت  ومنها 
ك��رة ق��دم وك��رة �سلة وك��رة طائرة وكرة 
م�سرب وغريها. ولفتت مرينا الزغني 
جامعة  ملاراثون  املنظمة  اللجنة  رئي�سة 
ا�ستعدادات  اأن  ال���ري���ا����س���ي  اأب���وظ���ب���ي 
امل�ساركني يف املاراثون ت�سمنت نخبة من 
ومترينات  الريا�سية  الإح��م��اء  جل�سات 
البدنية وخفة احلركة واملرونة  اللياقة 
تنظيم  فعاليات  �سارك يف  كما  وغريها، 
من  نخبة  الريا�سي  اجلامعة  م��اراث��ون 
دوملا  املجتمعيني وهم: مطعم  �سركائها 
ب��ا���س��ا، وب��وب��و ب��ار���س��ل��ون��ة ك��اف��ي��ه ونادي 

فيتن�س فري�ست.
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الفجر الريا�ضي

اإدارة  جمل�س  رئي�س  غليطة  بن  م��روان  املهند�س  �سعادة  ا�ستقبل 
اإحتاد الكرة، مبكتبه بالإحتاد �سباح اأم�س وفداً من الإحتاد الدويل 
لكرة القدم ميثل م�سروع الفيفا اجلديد للتطوير” التقدم”، وهو 
الفيفا،  جمل�س  بوا�سطة  املا�سي  العام  اإعتماده  مت  ال��ذي  امل�سروع 

بديًا عن م�سروع الهدف.
ب��ال �سيغام مدير ق�سم   و�سم وف��د الفيفا، ك��ًا  م��ن  �ساجنيفان 
الإحت������ادات الأه��ل��ي��ة ب��ال��ف��ي��ف��ا ع��ن اآ���س��ي��ا واأوق��ي��ان��و���س��ي��ا، وع�سام 
ال�سحيباين املدير التنفيذي ملكتب فيفا الإقليمي يف دبي، وح�سر 
املقابلة اإبراهيم النمر الأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون الفنية باإحتاد 

الكرة.
لاحتاد  اجل��دي��دة  ال��روؤي��ة  وم�ساركة  ب�سرح  ال�سيفان  ق��ام  وق��د 
املكاتب  ذل���ك  يف  مب���ا  ل���ه  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  وال��ه��ي��ك��ل  الدويل”فيفا” 

الإقليمية اجلديدة، كما قدما �سرحاً عن   كيفية ال�ستفادة من 
الحتاد  مع  والعمل  “التقدم” ،  للتطوير  اجلديد  فيفا  م�سروع 
اأه��داف الحت��اد يف دعم كرة القدم الإماراتية  الماراتي لتحقيق 
الفيفا،  املهند�س مروان بن غليطة، بوفد  وتطويرها. وقد رحب 
وامل�سروعات  الإدارات  وكافة  الفيفا  مع  للتعاون  حما�سه  واأب���دى 
باإختيار  التطوير اجلديد، كما رحب  التابعة له وبالذات م�سروع 
الفيفا ، دولة الإمارات العربية املتحدة وحتديداً مدينة دبي لتكون 
المكانيات  واإ�ستك�ساف  للفيفا،  التابع  الإقليمي  للمكتب  مقراً 
املوجودة املمكن الإ�ستفادة بها وكذلك نقاط الإلتقاء يف اإهتمامات 

اجلانبني.
وق����ال ب���ن غ��ل��ي��ط��ة: اأن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م���ن ���س��ب��ل ال���ت���ع���اون بني 
والإ�ستفادة  املعلومات  تقنية  والفيفا يف جمال  الإماراتي  الإحت��اد 

العامة  الأم��ان��ة  توجيه  و�سيتم  الفيفا،  امل��وج��ودة يف  ال��ربام��ج  من 
لإحت��اد الكرة للتعاون مع مكتب الفيفا يف دبي ، يف اإع��داد امللفات 
املجال،  هذا  يف  الفيفا  برامج  من  والإ�ستفادة  بالتطوير  اخلا�سة 
وكذلك لتعميق التعاون مع املكتب الإقليمي يف اأي اأمور من �ساأنها 
اأن املكتب الإقليمي  م�سلحة واإف��ادة الكرة الإماراتية.  مما يجُذكر 
الأيام  خ��ال  الر�سمية  مهامه  �سيبا�سر  وال���ذي  دب��ي  يف  للفيفا 
العامل،  ح��ول  مكاتب  ع�سرة  م��ن  واح���داً  يعترب  ال��ق��ادم��ة،  القليلة 
ي��ه��دف الإحت����اد ال����دويل م��ن خ��ال��ه��ا اىل ت��ع��زي��ز ت��واج��د الفيفا 

والقرب من الإحتادات الأع�ساء والعمل يداً بيد
و�سيكون من مهام مكتب الحتاد الدويل يف مدينة دبي الإ�سراف 
وو�سط  غ��رب  ل��دول  ال��ق��دم  لكرة  التطويرية  الأم���ور  جميع  على 

اآ�سيا  

يبدو ريال مدريد ال�سباين حامل اللقب وب�سيكتا�س الرتكي القرب 
النهائي مل�سابقة دوري ابطال  املتاأهلني اىل الدور ثمن  للحاق بركب 
القرب�سي،  ابويل  على  �سيفا  الول  يحل  عندما  القدم،  لكرة  اوروب��ا 
الثاثاء يف اجلولة  اليوم  الثاين مع �سيفه بورتو الربتغايل  ويلعب 
ارب��ع��ة فرق  امل��ج��م��وع��ات. وح��ج��زت  دور  م��ن  الخ���رية  اخلام�سة قبل 
ب��ط��اق��ات��ه��ا اىل ال����دور ال��ث��اين ح��ت��ى الن ه��ي ب��اري�����س ���س��ان جرمان 
ومان�س�سرت  الثانية(  )املجموعة  المل��اين  ميونيخ  وب��اري��ن  الفرن�سي 
جميعها  )الثامنة(  توتنهام  ومواطنه  )ال�ساد�سة(  النكليزي  �سيتي 

�سمنت التاأهل يف اجلولة الرابعة قبل 3 اأ�سابيع.
تقام  ان  على   ،8 اىل   5 من  املجموعات  مباريات  اليوم  وتقام 

مباريات املجموعات من 1 اىل 4 الربعاء.
ير�سد ريال مدريد العودة اىل �سكة النت�سارات يف امل�سابقة 

القارية التي يحمل لقبها يف العامني الخريين عندما 
يحل �سيفا على ابويل.

ابويل  �سيفه  على  الول��ي��ني  اجلولتني  يف  فوزين  وبعد 
الملاين  دورمت��ون��د  ب��ورو���س��ي��ا  وم�سيفه  )-3�سفر( 

)3-1(، �سقط ريال مدريد يف فخ التعادل 
 )1-1( توتنهام  ام��ام  ار�سه  على 

ق��ب��ل ان ي��خ�����س��ر ع��ل��ى ار����س 
الخري )3-1(.

ويدرك ريال مدريد جيدا 
اأه��م��ي��ة ف���وزه غ��دا حيث 

اىل  بطاقته  �سيحجز 
ويبقي  النهائي  ثمن 

انهاء  يف  اماله  على 
دور املجموعات يف 
املجموعة  �سدارة 

الثامنة.
وي���ت���خ���ل���ف ري����ال 
م�����دري�����د ب���ف���ارق 

عن  ن���ق���اط   3
الذي  توتنهام 

�سيفا  ����س���ي���ح���ل 
ثقيا على بورو�سيا دورمتوند 

الخ���ري مع  امل��رك��ز  يتقا�سم  ال���ذي 
ابويل بر�سيد نقطتني.

ويعاين ريال مدريد المرين هذا 
القارية  امل�سابقة  كان يف  ان  املو�سم 
ب��خ�����س��ارت��ه الوىل يف  م��ن��ي  ح��ي��ث 
 ،2012 عام  منذ  املجموعات  دور 
بفارق  ي��ت��خ��ل��ف  ح��ي��ث  حم��ل��ي��ا  او 

التقليدي  غرميه  ع��ن  نقاط   10
م�سيفه  ام��ام  تعادله  عقب  بر�سلونة 

وجاره اتلتيكو مدريد �سلبا ال�سبت.
وي��خ��و���س ال���ن���ادي امل��ل��ك��ي م���ب���اراة اليوم 

يف غ��ي��اب ق��ائ��ده ���س��ريج��ي��و رام���و����س الذي 
ال��درب��ي، يف  مباراة  اأنفه يف  لك�سر يف  تعر�س 

حني ي�ستمر غياب جنمه الويلزي غاريث بايل 
ب�سبب ال�سابة.

التهديفية  ال�����س��ه��ي��ة  ع��ل��ى  م���دري���د  ري����ال  وي���ع���ول 
رونالدو  كري�ستيانو  ال��ربت��غ��ايل  لنجمه  امل��ف��ت��وح��ة 

الن  حتى  اه���داف   6 �سجل  حيث  ال��ق��اري��ة  امل�سابقة  يف 
ي��ت��ق��ا���س��م ب��ه��ا ����س���دارة لئ��ح��ة ال���ه���داف���ني م���ع مهاجمي 

وا�سبيلية  �سينكلري  �سكوت  النكليزي  ال�سكتلندي،  �سلتيك 
بن  و���س��ام  ال���س��ل  التون�سي  الفرن�سي  ال���س��ب��اين، 

الليغا حيث  ي��در، وذل��ك خافا لغلته يف 
فقط  واح����د  ه���دف  بت�سجيل  اك��ت��ف��ى 

حتى الن هذا املو�سم.
يحل  ذات�����ه�����ا،  امل���ج���م���وع���ة  ويف 
ت���وت���ن���ه���ام ���س��ي��ف��ا ث��ق��ي��ا على 
املهدد  دورمت����ون����د  ب���ورو����س���ي���ا 

مبارياته  من  نقطتني  على  ح�سوله  بعد  الأول  ال��دور  من  باخلروج 
 30 منذ  ال��ف��وز  دورمت��ون��د طعم  بورو�سيا  ي��ذق  الأوىل. ومل  الأرب���ع 

اوغ�سبورغ  م�سيفه  على  تغلب  عندما  املا�سي  ايلول/�سبتمرب 
 3 وت��ع��ادل  م���رات   4 بعدها  خ�سر  حيث   ،1-2

كثريا  وال�سود  ال�سفر  الفريق  ويعاين  م��رات. 
 14 �سباكه  اهتزت  اذ  الدفاعية  الناحية  من 
مرة خال مبارياته اخلم�س الأخ��رية وذلك 
ام���ام  )خ�����س��ر   1991 م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة 
بعدها  تعادل  ثم   3-2 ليبزيغ 

فرانكفورت  اينرتاخت  مع 
من  ك��ل  ام���ام  وخ�����س��ر   2-2

ه����ان����وف����ر وب�����اي�����رن 
م������ي������ون������ي������خ 

 4 -2

و1-3 على التوايل و�ستوتغارت 2-1(.
وتكت�سي املباراة اهمية كبرية بالن�سبة للفريق ومدربه الهولندي بيرت 
بو�س الذي بات يف و�سع ل يح�سد عليه، وهما ي�سعيان اىل ا�ستعادة 
نغمة النت�سارات ورد العتبار للخ�سارة الكبرية امام الفريق 
يف  اماله  على  والب��ق��اء  الوىل  اجلولة  يف   3-1 النكليزي 
املناف�سة يف حال تعرث النادي امللكي او اقله تعزيز حظوظه 
يف انهاء دور املجموعات يف املركز الثالث ملوا�سلة م�سواره 

القاري يف م�سابقة الدوري الأوروبي يوروبا ليغ.
مع  ال��رتك��ي  ب�سيكتا�س  يلتقي  ال�سابعة،  املجموعة  ويف 
�سيفه ب��ورت��و ال��ربت��غ��ايل يف ق��م��ة اجل��ول��ة اخل��ام�����س��ة يف 

ا�سطنبول.
تاأهله،  التعادل ل�سمان  ويحتاج الفريق الرتكي اىل 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ب���ورت���و ال���ف���وز م���ع تعرث 
موناكو  م�سيفه  ام��ام  المل���اين  ليبزيغ 

الفرن�سي، كي يتاأها معا.
بر�سيد  ب�����س��ي��ك��ت��ا���س  وي��ت�����س��در 
نقاط   4 ب��ف��ارق  ن��ق��اط   10
امام  امام بورتو و6 نقاط 
امام  ن��ق��اط  و8  ليبزيغ 

موناكو.
يف املقابل، يتعني على 
م��ون��اك��و ال����ذي بلغ 
دور الربعة املو�سم 
امل����ا�����س����ي، ال���ف���وز 
ع�����ل�����ى ال����ف����ري����ق 
ومتني  المل������اين 
ت������ع������رث ب������ورت������و 
ب�سيكتا�س  ام����ام 
على  ل�����اب�����ق�����اء 
التاأهل  يف  ام��ال��ه 
ح������ت������ى اجل������ول������ة 
الخرية عندما يحل 
قمة  يف  ب��ورت��و  على  �سيفا 

حا�سمة.
يلتقي  اخل��ام�����س��ة،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
ل��ي��ف��رب��ول يف قمة  ا���س��ب��ي��ل��ي��ة م���ع 

�ساخنة اي�سا.
ال����دور  ال���ف���ائ���ز اىل  و���س��ي��ت��اأه��ل 
الفريقني  ب����ان  ع��ل��م��ا  ال����ث����اين، 
تعادل 2-2 على ملعب اأنفيلد 

رود يف اجلولة الوىل.
لقب  ح��ام��ل  ليفربول  ومي��ل��ك 
فر�سة  م�������رات   5 امل�������س���اب���ق���ة 
ال��ث��اين للمرة  ل��ل��دور  ال��ت��اأه��ل 
-2008 مو�سم  منذ  الوىل 
التعادل  ح�����ال  يف   ،2009
�سبارتاك  خ�����س��ر  اذا  وذل������ك 
�سيفه  ام��ام  الرو�سي  مو�سكو 

ماريبور ال�سلوفيني.
ويت�سدر ليفربول بر�سيد 8 
واحدة  نقطة  ب��ف��ارق  نقاط 
نقاط  و3  ا�سبيلية  ام���ام 
مو�سكو،  �سبارتاك  ام��ام 
مي�����ل�����ك  ح�������������ني  يف 
نقطة  م�����اري�����ب�����ور 

واحدة فقط.

بن غليطة يلتقي وفد م�صروع الفيفا للتطوير..ويرحب بافتتاح مكتبه االإقليمي بدبي 

الأول يف �ضيافة اأبويل والثاين يواجه بورتو

ريال مدريد وب�صيكتا�س االقرب للتاأهل بدوري االأبطال
كوري يتعملق ب�39 نقطة يف �صلة بروكلني 

�ستايت ووريرز  �ستيفن كوري يف �سفوف غولدن  تعملق 
11 متابعة  39 نقطة وجنح يف  حامل اللقب بت�سجيله 
و7 مت���ري���رات ح��ا���س��م��ة ل��ي��ق��ود ف��ري��ق��ه اىل ال���ف���وز على 
كرة  دوري  �سمن   111-118 نت�س  بروكلني  م�سيفه 

ال�سلة المريكي للمحرتفني.
وبعد يوم واحد على قلب تخلفه بفارق 24 نقطة ليخرج 
غولدن  تقدم  �سيك�سرز،  �سفنتي  فيادلفيا  على  ف��ائ��زا 
الربع  نقطة يف مطلع   28 بفارق  بروكلني  على  �ستايت 
الثاين، لكن الخري كافح وقل�س الفارق يف نهاية املباراة 
م�ستغا غياب كوري عن الدقائق الثاث الخرية ب�سبب 

اليقاف.
ورفع غولدن �ستايت ووريرز ر�سيده اىل 13 فوزا بينها 

9 يف اخر 10 مباريات مقابل 4 هزائم.
ي��ذك��ر ان جن��م غ��ول��دن �ستايت كيفن دوران����ت غ��اب عن 
ال�سبت  لها  تعر�س  كاحله  يف  ل���س��اب��ة  فريقه  �سفوف 
م��ع��دل مقداره  ي�سجل  وك����ان  ف��ي��ادل��ف��ي��ا  ���س��د  امل��ا���س��ي 
يف  حا�سمة  متريرات  و9ر4  متابعات  و7  نقطة  9ر24 

املباراة الواحدة.
وي��ل��ت��ق��ي غ����ول����دن ���س��ت��اي��ت ووري��������رز مع 

دورانت  فريق  ثاندر  �سيتي  اوكاهوما 
ال�سابق بعد يومني.

ومل تتاكد م�ساركة دوران��ت يف املباراة 
و�سفوه  اوكاهوما  ان�سار  ب��ان  علما 

باخلائن لدى انتقاله اىل غولدن 
املو�سم  م��ط��ل��ع  ����س���ت���اي���ت 

املا�سي.
كاي  وا����س���اف 

ط����وم���������س����ون 
نقطة   23
 1 0 و
م���ت���اب���ع���ات 
ل����ل����ف����ائ����ز، 
ح����ني  يف 
الن  ك����ان 
ك������راب������ي 
اف�����������س�����ل 

م���������س����ج����ل 
�سفوف  يف 

 25 م��ع  نت�س 
نقطة.

اف�سل لعب  ك��وري  وق��ال 
الدوري  يف  املا�سي  املو�سم 

ت���ك���ن  “مل  الم����������ريك����������ي 
الهم  ل��ك��ن  جميلة،  م��ب��اراة 

الناحية  م����ن  ال�����ف�����وز.  ك�����ان 
ال�سخ�سية، ا�سعر باين اف�سل 

م��ن م��ب��اراة اىل اخ���رى اوكرث 
ثقة بنف�سي.

فاأ�ساد  ك��ري  �ستيف  م��درب��ه  ام��ا 
مبطن  ب�سكل  وان��ت��ق��ده  ب��ك��وري 
“لقد  ب��ق��ول��ه  ذات�����ه  ال���وق���ت  يف 
ك���ان ه��ائ��ا م��ن ن��اح��ي��ة الرق���ام 

ال��ن��اج��ح��ة نحو  وال���ت�������س���دي���دات 
ج���دا يف  راأي��ت��ه عنيفا  لكني  ال�����س��ل��ة، 

الدرو�س  �سي�ستنتج  ال��ث��اين،  ال�سوط 

من هذا المر” )طرده يف نهاية املباراة(.
رابتورز  ت��ورون��ت��و  دي������روزان يف ���س��ف��وف  وت���األ���ق دمي����ار 
33 نقطة و8 متابعات و6 متريرات حا�سمة  بت�سجيله 

ليقوده اىل الفوز على وا�سنطن ويزاردز 91-100.
وغاب عن وا�سنطن ويزاردز جنمه جون وول الذي �سجل 
19،9 نقاط و9،3 متريرات حا�سمة يف  معدل مقداره 
املباراة الواحدة منذ مطلع املو�سم احلايل، وذلك ل�سابة 

يف ركبته.
والفوز هو الرابع تواليا لتورونتو رافعا ر�سيده اىل 11 

فوزا مقابل 5 هزائم.
وجنح جنم لو�س اجنلي�س ليكرز ال�ساعد لونزو بول يف 
حتقيق ثاين “تريبل دبل” )10 على الأقل يف ثاث من 
متابعات،  نقاط،  اخلم�س:  الفردية  الإح�سائية  الفئات 
م�سريته  يف  �سدها(  اأو  الكرة  �سرقة  حا�سمة،  مت��ري��رات 
بت�سجيله 11 نقطة و11 متريرة حا�سمة و16 متابعة 
ليقود فريقه اىل الفوز على دنفر ناغت�س 109-127.

فيادلفيا  ���س��ل��ة  يف  ف��ق��ط  بنقطتني  اك��ت��ف��ى  ب���ول  وك����ان 
الربعاء املا�سي لكنه اظهر �سخ�سية قوية ونال ا�سادة 
ال��ذي ق��ال يتعني عليه ادارة  مدربه ل��وك وال��ت��ون 
الكثري م��ن الم���ور اك��رث م��ن اي لع��ب اخ��ر يف 

�سنه وهو يقوم بذلك ب�سكل رائع.
وا����س���اف ل��ق��د خ��ا���س م���ب���اراة ك��ب��رية وحتكم 
يبقون  ال��ذي��ن  ال��اع��ب��ني  م��ن  لكنه  بايقاعها 

اقدامهم عل الر�س.
املو�سم  ه����ذا  ال�����س��اب��ع  ه���و  وال���ف���وز 

لليكرز مقابل 10 هزائم.
و�����������س����������ج����������ل ب����������وي����������ان 
 26 ب��وغ��دان��وف��ي��ت�����س 
ن����ق����ط����ة وم����اي����ل����ز 
 25 ت���رين���ر 
ل�����ي�����������س�����ع 
ان������دي������ان������ا 
ب�����ي�����������س�����رز 

ل�سل�سلة 
�ستة  م������ن 
ان���ت�������س���ارات 
م�����ت�����ت�����ال�����ي�����ة 
هيت  مل����ي����ام����ي 
عليه  ب��������ف��������وزه 

.95-120
م������ب������ارات������ني  ويف 
اخريني، فاز فينيك�س 
�سيكاغو  ع���ل���ى  ����س���ن���ز 
بف�سل   105-113 بولز 
لتي جاي وارين،  نقطة   27
ب��ي�����س��ت��ون��ز على  ودي�����رتوي�����ت 
م�سيفه ميني�سوتا متربوولفز 
100-97 بف�سل 20 نقطة 
و16 متابعة لندريه دراموند 
و18 نقطة لكل من توبيا�س 
مع  ب��راديل  وايفراي  هاري�س 

ت�سع متابعات لاول.

للريا�سات  ال�����دويل  دب����ي  ن�����ادي  اأع���ل���ن 
وتنظيم  ا����س���ت�������س���اف���ة  ع����ن  ال���ب���ح���ري���ة 
 2017 الكربى  دب��ي  جائزة  مناف�سات 
بطولة  من  واخلتامية  الرابعة  اجلولة 
-اك�����س كات-  ال�سريعة  ل��ل��زوارق  ال��ع��امل 
وذل���ك اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ث��اث��ني م��ن �سهر 
نوفمرب اجلاري وحتى الثاين من �سهر 

دي�سمرب املقبل.
دبي  ال��دن��ي��ا  دان���ة  ���س��واط��ئ  وت�ست�سيف 
نخلة  ه��ال  قبالة  ال�سياحي  امليناء  يف 
دبي  ج��ائ��زة  مناف�سات  ال��غ��رب��ي  ج��م��ريا 
-اك�س  ال�����س��ري��ع��ة  ل�����ل�����زوارق  ال����ك����ربى 
اخلتامية  وقبل  الرباعة  اجلولة  ك��ات- 
م�سار  على   2017 ال��ع��امل  بطولة  م��ن 
النهائي  ب�سكله  اأن يعتمد  ينتظر  جديد 
فيما  ال�����س��ب��اق  وق��ب��ل  املقبلة  ال��ف��رتة  يف 
���س��ت��اأخ��ذ ق��ري��ة ال��ف��رق وال�����زوارق مكانا 
احل�ساري  امل��ع��ل��م  يف  الأوىل  ول���ل���م���رة 

الكبري جزيرة نخلة جمريا.
من  ال��ث��اث��ني  ي��وم  الفعاليات  وتنطلق 

الر�سمية  ب��ال��ت��ج��ارب  اجل�����اري  ال�����س��ه��ر 
جلميع الزوارق امل�ساركة بينما �سرتتفع 
الأول من  اليوم  التناف�س مع يف  وت��رية 
���س��ه��ر دي�����س��م��رب وال�����ذي ي�����س��ه��د اإج�����راء 
لتحديد  ت���وق���ي���ت  اأف�������س���ل  ت�����س��ف��ي��ات 
الأول  الرئي�سي  ال�سباق  يف  املنطلقني 
يف نف�س اليوم بينما يقام يف يوم الثاين 
من �سهر من دي�سمرب ال�سباق الرئي�سي 
ال���ث���اين. واأك����د حم��م��د ع��ب��د اهلل حارب 
الدويل  دب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
التنفيذي  امل��دي��ر  البحرية  للريا�سات 
تنفيذا  ال��ك��ب��ري  احل����دث  ا���س��ت�����س��اف��ة  اأن 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
نادي  رئي�س  اآل مكتوم  را�سد  بن  حممد 
دبي الدويل للريا�سات البحرية ومتابعة 
�سعادة  ب��رئ��ا���س��ة  ال���ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
وذلك  املهريي  م�سحار  بن  �سعيد  احمد 
الذي  واملتميز  ال��رائ��د  للدور  ا�ستمرارا 
للريا�سات  اأوىل  كوجهة  ال��ن��ادي  يلعبه 
وال�سرق  العربية  املنطقة  يف  البحرية 

الأو�سط منذ تاأ�سي�سه عام 1988.
ل����ل����زوارق  ال����ع����امل  ب���ط���ول���ة  اأن  وق�������ال 
اأهمية  تكت�سب  ك���ات-  -اك�����س  ال�سريعة 
اأن احلدث خرج من  كبرية للنادي كون 
هنا من مياه الإمارات بعدما كان حدثا 
حمليا ثم دوليا حتى انتقل اإىل العاملية 
يلعب  ال���ن���ادي  ي����زال  وم���ا   2010 ع���ام 

م��ن خال  اإجن��اح��ه��ا  دورا حم��وري��ا يف 
الدعم اللوج�ستي الذي يقدمه لاحتاد 
ام-  اأي  -ي��و  ال�سريعة  ل��ل��زوارق  ال���دويل 
احلاويات  واأي�سا  املعدات  كامل  بتوفري 
اخل��ا���س��ة ب��ال��زوارق وم��ق��ار ال��ف��رق التي 

ميتلكها النادي والعديد من املعدات.
واأ�ساف اأن املناف�سات اليوم ت�سهد كذلك 
ح�����س��ورا م��ت��م��ي��زا م��ن اأب���ن���اء ال���دول���ة يف 
عليه  ي�ستحقون  مم��ا  امل�����س��ارك��ة  ال��ف��رق 
ال��دع��م وامل�������وؤازرة ح��ي��ث ي��ن��اف�����س زورق���ا 
ال��ف��ي��ك��ت��وري 3 واأب��وظ��ب��ي 5 ع��ل��ى لقب 
املركز  الفيكتوري  زورق  ويحتل  املو�سم 
الثاين يف الرتتيب العام بر�سيد 137 
الثالث  املركز  يف  اأبوظبي  وي��اأت��ي  نقطة 
يحتل  ف���ي���م���ا  ن���ق���ط���ة   116 ب���ر����س���ي���د 
الأ�سرتايل   8 راو  ب��ل��و  زورق  ال�����س��دارة 
م�ساركة  وهنالك  نقطة   148 بر�سيد 
اأي�����س��ا ل���زورق ال��و���س��ل 7 وال���ذي يظهر 

للمرة الأوىل يف الإمارات.
اأن اللجنة  واأك��د حممد عبد اهلل ح��ارب 

املنظمة يف نادي دبي الدويل للريا�سات 
ل�ست�سافة  الرتتيب  يف  ب��داأت  البحرية 
احل����دث ال��ك��ب��ري وال�����ذي ���س��رياف��ق اأي���ام 
الدولة  اح��ت��ف��الت  م��ع  جميلة  وط��ن��ي��ة 
املنا�سبة  ي��ج��ع��ل  مم���ا  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
تتحول اإىل عر�س وطني �ساخب م�سريا 
للريا�سات  ال����دويل  دب���ي  ن���ادي  اأن  اإىل 
اإقامة  على  تاأ�سي�سه  منذ  درج  البحرية 
الفعاليات متزامنا مع هذا  العديد من 
التنفيذي  امل��دي��ر  واأ���س��اد  املجيد.  العيد 
البحرية  للريا�سات  الدويل  دبي  لنادي 

دبي  نادي  يجده  الذي  الكبري  بالتعاون 
قبل  م��ن  البحرية  للريا�سات  ال���دويل 
الدوائر  من  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
احل��ك��وم��ي��ة وامل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة ويف 
ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  م��ق��دم��ت��ه��ا 
امل��ن�����س��ات احليوية  دب���ي وج��ه��از ح��م��اي��ة 
وال�سواحل قيادة ال�سرب الرابع والإدارة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دين يف دب��ي و�سلطة 
نخيل  وجمموعة  املاحية  دب��ي  مدينة 
البحرية وموؤ�س�سة دبي لاإعام قنوات 
اأبوظبي  وم��وؤ���س�����س��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة  دب����ي 

لاإعام قناة ياأ�س الريا�سية. 
العامل  ب���ط���ول���ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
ل�����ل�����زوارق ال�����س��ري��ع��ة -اك���������س ك������ات- يف 
�سهدت   2017 ل��ع��ام  اجل��دي��دة  حلتها 
اإق���ام���ة ث����اث ج�����ولت يف ث���اث���ة مدن 
بجمهورية ال�سني ال�سعبية خال �سهر 
وويهاي  ت�سينغت�سو  هي  املا�سي  اأكتوبر 
�سباقات فيما   5 اأقيمت  و�سيامني حيث 
اأجربت الأحوال اجلوية اللجنة املنظمة 
ك��ان يف اجلولة  اإل��غ��اء �سباق واح��د  على 

الثالثة التي جرت يف مدينة �سياميان.

العامل  ب��ط��ول��ة  ج����ولت  و���س��ه��دت   11
والتي  ك���ات-  -اك�����س  ال�سريعة  ل��ل��زوارق 
جرت موؤخرا يف ثاثة من مدن ال�سني 
الفيكتوري   : هي  زورق��ا   11 م�ساركة 
الإم���ارات   7 والو�سل   5 واأب��وظ��ب��ي   3
 8 راو  وب���ل���و  ال�������س���وي���د   2 و����س���وي���ك���ات 
و222  رو�سيا   9 �ستار  ونيو  ا�سرتاليا 
 17 وره���ي���ب  اي��ط��ال��ي��ا   10 ���س��ور  اوف 
وكا�سيا  ايطاليا  الكويت والفجرية 20 
 46 ولدي  اي��ط��ال��ي��ا   22 اجن���ان���ريي���ز 

ا�سبانيا. 

احلدث يتزامن مع احتفالت اليوم الوطني

مونديال اك�س كات يف دبي بداية دي�صمرب املقبل
حارب : التح�ضريات على قدم و�ضاق لإجناح التظاهرة



    

 
ينقذ طفله من جتار الب�صر

متكن رجل يف ال�سني من اإنقاذ طفله من اأيدي جمموعة من جتار 
اأ�سهر من اختطافه، مل يتوقف خالها من   9 الب�سر، وذل��ك بعد 

البحث عنه، وفق ما ذكرت �سحيفة "الإندبندنت" الربيطانية.
اأع��وام(، بعد  فقد اختطف �سخ�س غريب الطفل ت�سنغ جيافو )6 
هونغ يف  ت�سونغ  ت�سن  الأب  كان  بينما  العائلة  منزل  اإىل  ت�سلل  اأن 
البيت. ومل  الكربى يف  �سقيقته  الطفل حينها رفقة  العمل، وكان 
تفلح كل جهود البحث عن الطفل املختطف على مدار 9 اأ�سهر، اإل 
اأبيه  اإىل ح�سن  باأن يعود الطفل  ال�سدفة وحدها كانت كفيلة  اأن 
واإىل بيته يف منطقة ت�سينغ�سني �سمايل ال�سني. فبينما كان الأب 
ت�سن يت�سوق يف اأحد املراكز التجارية يف املنطقة، ملح ابنه ت�سنغ رفقة 
ثاثة اأ�سخا�س من جتار الب�سر، فانق�س عليه وخطفه من بينهم 
اأيديهم، واأبلغ ال�سرطة على الفور التي اعتقلت بدورها املختِطفني 
املختِطفني  ع��ن  حملية  �سينية  اإع���ام  و�سائل  وع��ّرف��ت  ال��ث��اث��ة. 
ملدة  بال�سجن  عليهم  وح��ك��م  واأوي،  وىل  ت�سن  الأوىل،  باألقابهم 
�سنتني وثاث و�ست �سنوات على التوايل. وقال القا�سي اإنه يعتقد 

اأن الرجال الثاثة كانوا يعتزمون بيع الطفل اإىل اأ�سرة اأخرى.

�صرطي يقتل والد زوجته واثنني من جريانه وينتحر
قَتل �سرطي فرن�سي 3 اأ�سخا�س بينهم والد زوجته، باإطاق النار 

عليهم يف �ساحية تابعة للعا�سمة باري�س، قبل اأن ينتحر.
اأن اجل��رمي��ة وق��ع��ت يف �ساحية  اإع����ام حم��ل��ي��ة،  وذك����رت و���س��ائ��ل 

�سار�سيل �سمايل باري�س منت�سف الليلة املا�سية.
ا�ستهدف  ال�سرطي  اإن  الفرن�سية،  ب��اري��زي��ان  ل��و  �سحيفة  وق��ال��ت 
والدتها، وعندما  النار على  اأطلق  ثم  اأوًل،  والد زوجته  بامل�سد�س 

ا. حاول اجلريان منعه، اأطلق النار عليهم اأي�سً
وبعد و�سولها اإىل مكان احلادث، عرثت فرق الإ�سعاف على جثة 
وال���د زوج���ة ال�����س��رط��ي، وق��ام��ت ب��اإ���س��ع��اف وال���دة ال��زوج��ة امل�سابة 
اثنني  ال��ف��رق على جثث  ع��رثت  وق��ت لح���ق،  بليغة. ويف  ب��ج��روح 
��رث على  من اجل��ريان، اأحدهما داخ��ل �سيارة والآخ��ر بجانبها. وعجُ
يعتقد  التي  اجلرمية،  منزل  حديقة  يف  الفرن�سي  ال�سرطي  جثة 
باأنها ارتكبت ب�سبب خافات عائلية. وبداأت فرق الأمن الفرن�سي 

حتقيًقا للك�سف عن تفا�سيل احلادث.

تقتل اأمها وت�صمم اأباها من اأجل ع�صيقها
ال�سم  و�سع  طريق  ع��ن  والديها  قتل  على  م�سرية  فتاة  اأق��دم��ت 
لهما يف الطعام، لتفارق والدتها احلياة على الفور، وتنقذ العناية 
الإلهية والدها، الذي يتلقى العاج داخل امل�ست�سفى حلني حت�سن 

حالته ال�سحية بعد تناول ال�سم.
ونفذت الفتاة جرميتها ب�سبب اعرتا�س والديها، على عاقة غري 
�سرعية تربطها باأحد �سباب قرية جماورة لقريتهم، يف حمافظة 

املنيا ب�سعيد م�سر، خا�سة بعد هروبها معه اإىل القاهرة.
وبداأت الواقعة داخل م�ست�سفى مركز �سمالوط باملحافظة با�ستقبال 
ع.ح يف بداية العقد ال�ساد�س من العمر، اإذ لفظت اأنفا�سها الأخرية 
مبجرد و�سولها امل�ست�سفى، برفقة زوجها خ. م يف العقد ال�ساد�س 
من العمر، اإذ كان م�ساباً بحالة اإعياء �سديدة. وتبني من الك�سف 
ال��زوج��ة، وزوج��ه��ا، وف���اة الأوىل واإ���س��اب��ة الثاين  ال��ظ��اه��ري على 
21 عاًما بو�سع �سم يف الطعام؛  بالت�سمم، ليتهم الأب ابنته ف.خ 
هو عبارة عن مبيد ح�سري لقتلهما. وانتقل رجال الأمن والبحث 
اجلنائي ملقر الواقعة، اإذ مت ال�ستماع لأقوال الأب، الذي اأكد قيام 
وجود  على  لعرتا�سهما  والدتها  وجت��اه  جتاهه  بجرميتها  ابنته 

عاقة غري �سرعية بينها وبني اأحد ال�سباب.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يطالب باحلب�س 20 عامًا ليتوقف عن االحتيال
طالب متهم اأمريكي بو�سعه يف ال�سجن النفرادي ملدة 20 عاماً، ليتمكن من منع نف�سه من الحتيال على الآخرين، 

بعد اأن اأدين بتدبري عملية احتيال من داخل ال�سجن مببلغ 10.4 مليون دولر.
خارج  له  زميل  مب�ساعدة  ناجحة  ابتزاز  عملية  ب��اإدارة  قام  عندما  ال�سجن،  عقوبة  مي�سي  �ساباتينو،  جيمي  وك��ان 
باأن يتم  اأن مينع نف�سه من الحتيال، وطالب  اإنه ل ي�ستطيع  ال�سجن. وخال حماكمته، قال �ساباتينو للقا�سي 
و�سعه يف ال�سجن النفرادي يف �سوبريماك�س، وهو اأحد اأ�سعب ال�سجون يف الوليات املتحدة، حيث يعتقد اأن عدم 

وجود ات�سال ب�سري، هو ال�سبيل الوحيد ملنعه من الحتيال، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
اأم�سى معظم حياته يف ال�سجن، كان مي�سي عقوبة ال�سجن يف مركز  اأن �ساباتينو الذي  واأ�سارت التحقيقات، اإىل 
احلجز الفيدرايل مبدينة ميامي، بتهمة انتهاك �سروط اإطاق �سراحه يف 2014، عندما خطط لعملية احتيال 
اأخرى من داخل ال�سجن، واأقنع اثنني من احلرا�س، مب�ساعدته على تهريب 5 هواتف متنقلة، ا�ستخدمها لإدارة 
عملية الحتيال يف اخلارج. وبعد اكت�ساف العملية، فقد ال�سابطان عملهما، دون اأن يتعر�س اأي منهما للماحقة 

القانونية.
ووافق  20 عاماً،  ملدة  ال�سجن بحقه  القا�سي عقوبة  واأ�سدر  الحتيال،  بتهمة  و�سركاءه  �ساباتينو  واأدان��ت احلكمة 
يف نف�س الوقت، على طلبه الغريب، بق�ساء هذه املدة خلف ق�سبان احلب�س النفرادي، يف �سجن �سوبريماك�س يف 

كولورادو، ومنعه من الت�سال باأي من ال�سجناء الآخرين.
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خمبز ي�صتخدم م�صرب تن�س لهر�س البطاطا
جنيه  األ��ف   150 جت���اوزت  كبرية  مالية  لغرامة  بريطاين  خمبز  تعر�س 

ا�سرتليني )195 األف دولر(، ل�ستخدامه م�سرب تن�س لهر�س البطاطا.
وكان مفت�سو ال�سحة، زاروا من�ساأة ي�ستخدمها كل من خمبز دو�س بيكرز 
و�سويت حمل يف مدينة اإدمنتون �سمايل لندن يف يوليو املا�سي، و�سبطوا 
العديد من املخالفات املتعلقة بالنظافة، لكن الأمور ازدادت �سوءاً، عندما 
زار املفت�سون املكان مرة اأخرى. واأ�سيب املفت�سون بال�سدمة، عندما �ساهدوا 
م�سرب تن�س، داخل وعاء كبري مع كمية من البطاطا. وكما تظهر ال�سور، 
يبدو اأن العاملني يف املخبز، ا�ستخدموا امل�سرب لهر�س البطاطا، دون مراعاة 
قواعد ومعايري النظافة، بح�سب ما ذكرت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 
وغّرمت حمكمة هايبوري اجلزئية، �ساحبة خمبز دو�س بيكرز رنا اأحمد، 
لتعري�س  ا�سرتليني،  152.823 جنيه  �سويت حمل، مببلغ  ومدير خمبز 

�سحة وحياة املواطنني للخطر.

مناذج مده�صة ل�صاعات من الورق
ميلك فنان ياباين مهارة فريدة من نوعها، حيث ي�ستطيع �سنع مناذج غاية 

يف الدقة من ماركات ال�ساعات ال�سهرية، وذلك با�ستخدام الورق فقط.
اإىل  تلجاأ  فقد  فاخرة،  كا�سيو  اأو  رولك�س  �ساعة  عن  من��وذج  �سنع  اأردت  اإذا 
�سا�ستاما  الأبعاد، لكن مانابو كو�ساكا من مدينة  ا�ستخدام طابعة ثاثية 
اليابانية، قادر على فعل ذلك بيديه فقط، وبا�ستخدام مادة غري متوقعة 

وهي الورق.
ويبداأ كو�ساكا بر�سم منوذج للت�سميم املطلوب على ورق كينت، ثم ي�ستخدم 
الدقيقة،  التفا�سيل  ل�سنع  وامل�سرط،  وال�سكني  الغراء  بدائية، مثل  اأدوات 
اأوديتي  م��وق��ع  امل��ن��ا���س��ب، بح�سب  امل��ك��ان  امل��ل��ق��ط يف  ب��ا���س��ت��خ��دام  وي�����س��ع��ه��ا 

�سنرتال.
وقال كو�ساكا لو�سائل اإعام حملية يف اليابان، اإنه يعمل على هذه النماذج 
الكبرية،  15 عاماً، وعلى الرغم من هذه اخل��ربة  اأك��رث من  املده�سة، من 
التفا�سيل،  بع�س  �سنع  يف�سل مرات عديدة يف  اأنه  املبدع،  الفنان  يعرتف 
النجاح  يحقق  اأن  اإىل  املحاولة،  على  يثابر  اأن��ه  غ��ريه،  عن  مييزه  ما  لكن 

املطلوب.
ومن الأعمال التي يفتخر بها كو�ساكا، ن�سخاً طبق الأ�سل عن �ساعات كا�سيو 
جي �سوك، واآي دبليو �سي بورتوغيزر كونوغراف، و�ساعة فرانك مولر، لكن 

الإجناز الأف�سل له، يبقى منوذجاً ل�ساعة �سبيدزما�سرت الأ�سطورية.

بينك وجاجا واأجيلريا حت�صدان 
جوائز املو�صيقى االأمريكية

ال���ب���وب بينك  م��غ��ن��ي��ات  ه��ي��م��ن��ت 
وليدي جاجا وكري�ستينا اأجيلريا 
املو�سيقى  ج����وائ����ز  ح���ف���ل  ع���ل���ى 
باأداء  املا�سية  الليلة  الأم��ري��ك��ي��ة 
الرجال  املغنني  تفوق  رغ��م  ق��وي 
ف���ئ���ات  ال������ع������ام يف م���ع���ظ���م  ه�������ذا 

اجلوائز.
ب��رون��و م��ار���س بجائزة  ف��ق��د ف���از 
ف���ن���ان ال���ع���ام وف�����از ن���اي���ل ه����وران 
ف���ري���ق وان  ال�����س��اب��ق يف  ال��ع�����س��و 
داي��رك�����س��ن ب��ج��ائ��زة اأف�����س��ل فنان 
املغني  م��ن  ك��ل  وف��از  للعام  جديد 
بويرتوريكو  م��ن  فون�سي  لوي�س 
معا  يانكي  ودادي  بيرب  وجا�سنت 
بجائزة اأف�سل اأغنية جماعية عن 

اأغنية دي�سبا�سيتو ال�سهرية.
لكن الن�ساء قدمن اأف�سل حلظات 

احلفل.
كارك�سون  وك��ي��ل��ي  بينك  وغ��ن��ت 
وقامتا  ه��ريت�����س  ب�����ودي  اإي���ف���ري 
بجهود  ب���������ادروا  مل����ن  ب���اإه���دائ���ه���ا 
الأعا�سري  ول�����س��ح��اي��ا  الإغ����اث����ة 
يف  حدثت  التي  الغابات  وح��رائ��ق 
الآونة الأخرية ودمرت مناطق يف 

الوليات املتحدة.
التي  كيور  ذا  جاجا  ليدي  وغنت 
اأدت��ه��ا يف وا���س��ن��ط��ن خ���ال جولة 
لها. وفازت بجائزة فنانة البوب-

الروك املف�سلة.

اخلمي�س العاملي ل�لفل�صفة
املفردة  ه���ذه  ت�سكل  ل  ق��د  "الفل�سفة" 
غرقت  من  خا�سة  للكثريين،  اهتمام  اأي 
اأوطانهم يف الأزمات القت�سادية والأمنية 
ف��اأن�����س��ت��ه��م ان��ت��م��اءه��م ل��ه��ذا ال���ع���امل، لكن 
اليون�سكو راأت اأن تقول العك�س من خال 
اإعان اليوم العاملي للفل�سفة الذي يجُحتفل 
به كل ثالث يوم خمي�س من �سهر نوفمرب، 
 21 م���رة يف  ب���ه لأول  وق���د مت الح��ت��ف��ال 
الحتفال  ويف   .2002 ع���ام  م��ن  ن��وف��م��رب 
ك��ل ع���ام، ويف  ال��ع��امل��ي للفل�سفة يف  ب��ال��ي��وم 
توؤكد  نوفمرب،  من  الثالث  اخلمي�س  ي��وم 
للفل�سفة  ال���دائ���م���ة  ال��ق��ي��م��ة  ال��ي��ون�����س��ك��و 
ولكل  ثقافة  لكل  الب�سري  الفكر  لتطوير 
فرد، فهذه املنظمة العاملية اليون�سكو كانت 
دائما مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفل�سفة، ل 
مبفهومها التاأملي واملعياري، بل الفل�سفة 
ال��ت��ي مت��ك��ن��ن��ا م���ن اإع���ط���اء م��ع��ن��ى للحياة 

والعمل يف ال�سياق الدويل.

يح�صل على 7 ماليني دوالر ب�صبب البطيخ !  
قالت �سحيفة وا�سنطن بو�ست اإن اخلم�سيني الأمريكي 
عندما  وذل��ك  البطيخ،  ب�سبب  ثريا  اأ�سبح  ووك��ر  ه��ري 
توجه للت�سوق يف اأحد متاجر �سل�سلة ووملارت ال�سهرية يف 
يونيو 2015، ويومها علقت قدمه يف حافة لوح خ�سبي، 
كان موجودا اأ�سفل املنطقة املخ�س�سة لعر�س البطيخ، ما 

اأدى اإىل �سقوطه وتعر�سه اإىل ك�سر خطري يف الفخذ.
وموؤخرا ق�ست حمكمة يف ولية األباما الأمريكية، لووكر 
بتعوي�س قدره 7.5 مايني دولر، وذكرت حماميته اأن 
احلادث اأثر على حياة موكلها ب�سكل كبري، لفتة اإىل اأنه 
كان ميار�س الريا�سة بانتظام، ويلعب كرة ال�سلة 3 مرات 
اأ�سبوعيا، رغم اأن عمره كان 59 وقت وقوع احلادث، اأما 
الآن فهو مي�سي مب�ساعدة عكاز. وعلَّق متجر ووملارت على 
بطبيعة  فيه مقارنة  بالغ  مجُ التعوي�س  اإن  بالقول  احلكم 
احلادث، م�سريا اإىل اأنه �سريفع دعوى ل�ستئناف احلكم. 
و�ساهد املحلَّفون يف املحكمة مقاطع فيديو من كامريات 
يتعرثون  اآخرين  زبائن  تر�سد  وهي  املتجر،  يف  املراقبة 
بنف�س اللوح اخل�سبي، ما دفعهم اإىل احلكم بتقدمي ذاك 

التعوي�س الكبري اإىل ووكر.

�صمكة تعود للحياة بعد طهيها 
اأظهر مقطع فيديو ن�سر على  يف م�سهد مثري للده�سة، 
�سمكة  حترك  حلظة  الجتماعي،  للتوا�سل  مواقع  عدة 
املطاعم  اأح��د  لزبائن  وتقدميها  بعد طهيها  م��رات  ع��دة 
ال�سينية.  وتظهر ال�سمكة وهي معلقة على �سيخ معدين، 
الذين  الزبائن  ذهول  و�سط  تنتف�س عدة مرات  اأن  قبل 
ا�ستمرت  بينما  ���س��اه��دوه،  مل��ا  ال�����س��دي��دة  ده�ستهم  اأب����دوا 

ال�سمكة بالنتفا�س مينة وي�سرة، قبل اأن تفتح فمها.
اأن ال�سمكة كانت بدون اأح�ساء داخلية،  وعلى الرغم من 
اأنها  اإل  وا���س��ح،  ب�سكل  ال��ف��ق��ري ظ��اه��راً  ع��م��وده��ا  وك���ان 
على  ت��زال  ل  باأنها  للحا�سرين  اأوح��ت  بطريقة  حتركت 
قيد احلياة. يذكر باأن مقطع الفيديو حظي برواج كبري 
من  اأك���رث  ع��ل��ى  ح�سل  ح��ي��ث  العنكبوتية،  ال�سبكة  ع��ل��ى 
72000 م�ساهدة بعد عدة �ساعات من ن�سره على العديد 
من من�سات التوا�سل الجتماعي ال�سينية، وفق ما ورد 

يف �سحيفة ديلي �ستار الربيطانية. 

العثور على مراهق ُفقد باالأمازون 28 يومًا 
يدعى  ق��ا���س��ر،  ف��ت��ى  ع��ل��ى  الكولومبية  ال�����س��رط��ة  ع���رثت 
كان  بتاأخر عقلي،  كارياوا�ساري وم�ساب  كاميلو  مارتني 

مفقوداً منذ 28 يوماً ق�ساها يف غابة الأمازون.
وع���رث ع��ل��ى ال��ف��ت��ى يف الأح���را����س ال��ق��ري��ب��ة م��ن منطقة 
بيت�سونا املوجودة على اأحد فروع نهار الأمازون، والواقعة 
على بعد 18 كيلومرتاً من مدينة ليتي�سيا الكولومبية، 

وفقاً لبيان ال�سرطة ن�سر ال�سبت املا�سي.
واختفى كارياوا�ساري يوم 20 اأكتوبر املنق�سي حني خرج 
بالأطفال  اخلا�سة  املتكاملة  املوؤ�س�سات  اإح��دى  مقر  من 
اختفائه  عن  عائلته  واأبلغت  العقلي.  بالتاأخر  امل�سابني 
التي  البحث  عملية  ال�سرطة  لتبداأ  اأي��ام  بثاثة  بعدها 
ا�ستخدمت فيها و�سائل ات�سال رقمية ومواقع التوا�سل 
الجتماعي، وهي اجلهود التي مل تكتِف باحلدود املحلية 
وجت��اوزت��ه��ا ل��ل��ربازي��ل وب���ريو امل��ج��اورت��ني، قبل اأن يعرث 

عليه يف النهاية داخل كولومبيا.   نيكول كيدمان لدى و�ضولها اإىل مهرجان جوائز املو�ضيقى الأمريكية لعام 2017 يف لو�س اأجنلو�س. )ا ف ب(

اأقدم مطعم 
عمره 700 عام

دي�����ل�����ي ميل  ����س���ح���ي���ف���ة  ن���������س����رت 
ملطعم  �������س������وراً  ال����ربي����ط����ان����ي����ة، 
الذي يعد  بيفنيت�سا �سفيدنيت�سكا، 
اأقدم مطعم يف اأوروبا، ويقع يف قبو 

حتت الأر�س.
الرئي�سية،  ال�ساحة  يف  املطعم  يقع 
وميتد  بولندا،  يف  فروت�ساف  يف 
على م�ساحة 900 مرت مربع، ومت 
عندما   ،1273 ال��ع��ام  يف  افتتاحه 
الباد  ال���غ���ذائ���ي يف  ال��ن��ظ��ام  ك����ان 
وحلم  التوابل  على  كثرًيا،  يعتمد 

البقر والبرية.
وكان املو�سيقار الفرن�سي فريدريك 
الأ�سهر  الأمل���اين  والكاتب  �سوبان، 
ي��وه��ان وولفغانغ ف��ون غ��وت��ه، من 
بني زبائن املطعم املتميزين، حيث 
ب��ق��ي امل��ط��ع��م، ومل��ئ��ات ال�����س��ن��ني، هو 
البرية  يقدم  ال��ذي  الوحيد  املكان 

يف املدينة.
افتتاحه،  ي��وم  منذ  املطعم  وتطور 
القرن  يف  ال��غ��ري��ب  �سكله  وات��خ��ذ 
اخلام�س ع�سر، ولكنه اأ�سبح اليوم، 

معلًما ماألوًفا لل�سياح.
املدينة  تعر�س  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
اإب����ان   ،1945 ال���ع���ام  يف  ل��ل��ق�����س��ف 
احل�����رب ال��ع��امل��ي��ة ال���ث���ان���ي���ة، ظلت 

الأقبية �سليمة على العموم.
وي����اأخ����ذ امل��ط��ع��م ���س��ك��ل ق��ب��و حتت 
الأر�س، وهو مكون من 10 غرف.

 380 اإىل  ي�سل  مل��ا  املطعم  ويت�سع 
بتقدمي  ي��ف��خ��ر  زال  وم����ا  ���س��ي��ًف��ا، 

الأطباق البولندية التقليدية.

جدل دويل حول تطوير روبوتات مقاتلة
املقبل  ال��ع��ام  امل�����س��اورات  موا�سلة  دبلوما�سيون  ق��رر 
ب��ع��دم��ا ف�����س��ل م��ن��دوب��و 100 دول����ة ح���ول ال���ع���امل يف 
الروبوتات احلربية  لتنظيم عمل  �سبل  التفاق على 
ال��ق��ات��ل��ة خ���ال م��ف��او���س��ات اخ��ت��ت��م��ت يف ج��ن��ي��ف يوم 
رف�سها  عربية  دول   4 اأعلنت  فيما  املا�سي،  اجلمعة 

تطوير هذا النوع من الروبوتات.
ويدعو املدافعون عن حقوق الإن�سان و�سركات الذكاء 
ال�سطناعي احلكومات لتحديد قواعد قبل ا�ستخدام 
مثل هذه الأ�سلحة الذاتية القاتلة، ويقابلهم عدد من 
ممثلي دول العامل ب�سرورة حتديد مفهوم الروبوتات 
اأي رف�س لتطوير والعمل  القاتلة قبل احلديث عن 

على الروبوتات املقاتلة.
وبح�سب وكالة الأنباء الأملانية، قال رئي�س مفاو�سات 
جنيف اأمانديب جيل دعونا ل نهول من �ساأن الق�سية، 

م�سيفاً الروبوتات لن ت�ستويل على العامل.
ويريد نا�سطون ودول ل تنتمي لأي حتالفات ع�سكرية 

كبرية حظر ا�ستخدام مثل تلك الأ�سلحة.
عالية  ���س��اح  ب�سناعة  تتمتع  ال��ت��ي  ال����دول  اأن  غ��ري 

التقدم تعرت�س على و�سع اأي قيود يف ا�ستخدامها.
واقرتحت فرن�سا واأملانيا اإعان حل و�سط تتعهد فيه 
النهائي  القرار  اأ�سحاب  الب�سر هم  ب��اأن يظل  ال��دول 

ب�ساأن ن�سر مثل تلك الأ�سلحة املميتة.
وقال مبعوث نزع ال�ساح الأملاين مي�سائيل بيونتينو: 
باملوت  املتعلقة  ال��ق��رارات  نقل  ميكن  ل  قلقنا،  بقدر 

واحلياة اإىل اآلة.
الأملانية  ومنظمته  كو�سينماي�سرت  ت��وم��ا���س  وق���ال 
احلملة  من  ج��زء  فاينان�س  في�سينج  احلكومية  غري 
اإعان  القاتلة:  الروبوتات  ا�ستخدام  الدولية حلظر 
اأن يحل حمل حظر  ... ل ميكن  �سيا�سي غري ملزم 

دويل ملزم قانوناً ومطلوب ب�سكل عاجل.
تدعو  مناه�سة  جمموعة  اأ���س��درت��ه  ب��ي��ان  وبح�سب 
فاإن  مقاتلة،  روب��وت��ات  تطوير  على  العمل  لإي��ق��اف 
22 دولة دعت اإىل فر�س حظر على اأنظمة الأ�سلحة 
وهي  ع��رب��ي��ة  دول   4 بينها  وم���ن  ال��ق��ات��ل��ة  امل�ستقلة 

اجلزائر، م�سر، العراق، فل�سطني.
كما اأن هناك خافاً على تعريف ملثل هذه الأ�سلحة.

بيون�صيه ت�صتعيد ر�صاقتها 
�ساركت املغنية العاملية  بيون�سيه  موؤخراً يف حفل زفاف �سديقتها لعبة التن�س 
ال�سهرية �سرينا وليامز من  األك�سي�س اأوهانيان ، وفاجاأت بيون�سيه احلا�سرين 
وجمهورها باإطالتها الر�سيقة التي اأكدت على ا�ستعادتها لقوامها املثايل بعد 

احلمل والولدة.
م����ن ت�سميم  ق�������س���رياً  ف�����س��ت��ان��ا  ب��ي��ون�����س��ي��ه يف احل���ف���ل م���رت���دي���ًة  وظ����ه����رت 
اأظهر تنا�سق ج�سمها والوزن الكبري الذي   Alexandre Vauthier
اأم�ست كل فرتة ال�سيف وهي تعمل على التخل�س من الوزن  خ�سرته حيث 

الزائد الذي اكت�سبته يف فرتة احلمل.
و�ساركت بيون�سيه �سور اإطالتها هذه مع جمهورها ومتابعيها عرب �سفحتها 
اخلا�سة على اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي ، حيث عرّبوا عن اإعجابهم بها 

وتفاجئهم من تغرّي �سكل ج�سمها يف فرتة ق�سرية.


