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حممد بن ر��ضد ياأمر بت�ضيري 3 رحالت �إ�ضافية 
�ضمن �جل�ضر �جلوي الإغاثة الجئي �لروهينجا

•• دبي-وام:

�أمر   .. �لروهينجا  لالجئي  دعمها  �لإم���ار�ت  دول��ة  ملو��صلة  تاأكيد� 
�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بت�صيري 3 رحالت �إ�صافية 

�صمن �جل�صر �جلوي �لذي كان �صموه قد وجه باإقامته منذ �أ�صهر.
ويهدف �جل�صر �جلوي �إىل �لتخفيف من معاناة لجئي �لروهينجا 
�لذين ميثلون و�حدة من �أ�صو�أ �لأزمات �لإن�صانية �لتي يو�جهها �لعامل 
يف �لع�صر �حلديث نتيجة موجات �لنزوح �جلماعي �إىل بنجالدي�س 

جر�ء �لعتد�ء�ت �مل�صتمرة �لتي يتعر�صون لها يف ميامنار.  
)�لتفا�صيل �س2(

�الإمار�ت حتذر من خطورة �العرت�ف 
بالقد�س عا�ضمة الإ�ضر�ئيل

•• اأبوظبي -وام:

وزير �خلارجية  �لرحمن �جلرمن م�صاعد  �أحمد عبد  �صعادة  �أع��رب 
و�لتعاون �لدويل ل�صوؤون حقوق �لإن�صان و�لقانون �لدويل - �م�س- 
عن قلق دولة �لإمار�ت �لبالغ و�لعميق مما يرتدد يف و�صائل �لإعالم 
لإ�صر�ئيل  بالقد�س عا�صمة  �لعرت�ف  �لأمريكية  �لإد�رة  ب�صاأن عزم 

ونقل �صفارتها �إليها.
و�أو�صح �أن �لإق��د�م على هذه �خلطوة يعد �إخالل كبري� مببد�أ عدم 
�لدولية  �ل��ق��ر�ر�ت  ويخالف  �لنهائي  �حل��ل  مفاو�صات  على  �لتاأثري 
و�لتي �أكدت على حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني �لتاريخية و�لر��صخة يف 
�لقد�س �لتي ل ميكن �مل�صا�س بها �أو حماولة فر�س �أمر و�قع عليها.
)�لتفا�صيل �س5(
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حممد بن ر��صد خالل تكرميه �لفائزين مبيد�لية �لتميز �لعلمي  )و�م(

ناقلة جنود دمرت خالل �ل�صتباكات بني �مللي�صيات �لير�نية و�ن�صار �صالح يف �صنعاء

وزيرة خارجية �لحتاد �لوروبي ونظريها �لأمريكي خالل موؤمترهما �ل�صحفي يف بروك�صل

�شهد اأول اجتماعات جممع العلماء وكرم الفائزين مبيدالية التميز العلمي

حممد بن ر��ضد: هدفنا �إحياء روح 
�الإنتاج �لعلمي خلدمة �الإن�ضانية 

•• دبي-وام:

�أكد �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�ل�صمو  �صاحب  بقيادة  �لإم����ار�ت  دول���ة  �أن  �هلل  رع���اه 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �لدولة  �آل  ز�ي����د  ب���ن  �ل�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة 

�أهمية كبرية �صمن  حفظه �هلل تويل �لعلم و�لعلماء 
�أهد�فها �ل�صرت�تيجية ملا لهم من دور بارز ورئي�صي 
يف دع��م ت��وج��ه��ات �ل��دول��ة وت��ق��دمي �مل�����ص��ورة �لعلمية 
وطنية  ث��روة  باعتبارهم  م�صاريعها  يف  و�لتخ�ص�صية 

تر�هن عليهم يف م�صايرة ركب �لعامل �ملتطور.
)�لتفا�صيل �س2(

حممد بن ز�يد خالل ��صتقباله �ل�صقارين �مل�صاركني يف مهرجان �ل�صد�قة �لر�بع للبيزرة  )و�م(

ا�شتقبل ال�شقارين امل�شاركني يف مهرجان ال�شداقة الدويل الرابع للبيزرة

حممد بن ز�يد يوؤكد �أهمية �حلفاظ 
على فن �ل�ضقارة وتر�ثها �لعريق 

•• العني-وام:

�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ��صتقبل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�صلحة �م�س- يف جمل�س ق�صر �ملقام يف مدينة �لعني 
- �ل�صقارين �مل�صاركني يف مهرجان �ل�صد�قة �لدويل 

وي�صتمر  �أبوظبي  �أم�س يف  ب��د�أ  �ل��ذي  للبيزرة  �لر�بع 
حتى �لتا�صع من �صهر دي�صمرب �جلاري.

�لأحاديث  معهم  وتبادل  بال�صقارين  �صموه  ورح��ب   
�ملهرجان  خالل  و�أن�صطتهم  فعالياتهم  حول  �لودية 
و�لأه��د�ف حول �إقامة مثل هذه �ملهرجانات ودورها 

يف تبادل �خلرب�ت.              )�لتفا�صيل �س3(

ال�شعودية: حري�شون على ا�شتقرار اليمن وعودته اإىل حميطه العربي

حزب �ملوؤمتر يعترب دماء �ضالح للخال�س من م�ضروع �إير�ن
•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�صعودي  �ل�����وزر�ء  جمل�س  ج���دد 
�لثالثاء،  �م�س  تر�أ�صها،  يف جل�صة 
�مللك �صلمان حر�س �ململكة �لد�ئم 
وعودته  �ل��ي��م��ن  �����ص���ت���ق���ر�ر  ع��ل��ى 
كل  وع��ل��ى  �ل��ع��رب��ي،  حميطه  �إىل 
�ليمني  �ل�صعب  م�صلحة  فيه  م��ا 
وهويته  و�أم����ن����ه  �أر�����ص����ه  وح���ف���ظ 
�لجتماعي، يف  ون�صيجه  ووحدته 
و�لإقليمي  �ل��ع��رب��ي  �لأم����ن  �إط����ار 
و�لدويل، بح�صب ما �أوردت وكالة 

)و��س(. 
كما �أعرب �ملجل�س يف �أول ت�صريح 
�ل��رئ��ي�����س �ليمني  ب��ع��د م��ق��ت��ل  ل���ه 
�صالح  ع����ب����د�هلل  ع���ل���ي  �ل�������ص���اب���ق 
عن  �حل��وث��ي،  ميلي�صيات  ي��د  على 
�أبناء  �نتفا�صة  ت�صهم  �أن  يف  �أمله 
�مليلي�صيات  �صد  �ليمني  �ل�صعب 
�لإرهابية  �ل��ط��ائ��ف��ي��ة  �حل��وث��ي��ة 
�إي���ر�ن يف تخلي�س  �مل��دع��وم��ة م��ن 
و�لتهديد  �ل��ت��ن��ك��ي��ل  م���ن  �ل��ي��م��ن 
و�لتفجري�ت  و�لإق�����ص��اء  بالقتل 

و�ل�صتيالء على �ملمتلكات �لعامة 
و�خلا�صة. 

�مل�صرتك  بالبيان  ذل��ك، رحب  �إىل 
�ل�������ص���ادر ع���ن �لج���ت���م���اع �ل����دويل 
�خلا�س بالأزمة �ليمنية يف لندن، 
مقدر�ً ما ت�صمنه �لبيان من دعم 
حقها  يف  للمملكة  ك��ام��ل  وت��اأي��ي��د 
نف�صها من  ع��ن  ل��ل��دف��اع  �مل�����ص��روع 
�أمنها  ت�صتهدف  �لتي  �لتهديد�ت 

و��صتقر�رها. 

م�����ن ج���ه���ة �أخ����������رى، ن���ع���ى ح���زب 
�أم�س  �ل����ع����ام،  �ل�����ص��ع��ب��ي  �مل����وؤمت����ر 
�ل��ث��الث��اء، �ل��رئ��ي�����س �ل�����ص��اب��ق علي 
دماء  �أن  و�أك�����د  ���ص��ال��ح،  ع���ب���د�هلل 
�صالح لن تذهب هدر�ً، بل �صتكون 
�ملدماك �لرئي�صي خلال�س �ليمن 
من �أخطر م�صروع �إمامي طائفي 
�أمن و��صتقر�ر دول  �إير�ين، يهدد 

�جلو�ر و�لأمة �لعربية، و�لعامل.
و�����ص����دد ب����ي����ان �����ص����ادر ع����ن حزب 

�لتي  �لنتفا�صة  �أن  على  �ملوؤمتر، 
�ل�صابق  �لرئي�س  �صر�رتها  �أ�صعل 
ينبغي  ل  م��ق��ت��ل��ه  ق��ب��ل  ب�����ص��ن��ع��اء 
وح���ث  رح����ي����ل����ه،  ب���ع���د  ت���ط���ف���اأ  �أن 
�لن�صال  م�����ص��رية  م��و����ص��ل��ة  ع��ل��ى 

و�لنتفا�صة يف وجه �حلوثيني.
�صفوف  ت����وح����ي����د  ع����ل����ى  و�أك����������د 
�مل��وؤمت��ري��ن يف ك��ل م��ك��ان، فالعدو 
غ��������د� و�ح�����������د، ه������م �حل����وث����ي����ون 
�ل�صرعية وعلى  �لنقالبيون على 
وعلى  �لوحدة،  وعلى  �جلمهورية 
خمرجات �حلو�ر �لوطني، بح�صب 
�ملوؤمتر  ح����زب  ب���ي���ان  يف  ج����اء  م���ا 
ن�صرته  و�ل��ذي  �ل�صرعية(  )جناح 

وكالة �لأنباء �ليمنية �لر�صمية.
وطالب، بالعمل �ملوحد حتت ر�ية 
�ل�صرعية، وقال نوؤكد لكل منت�صبي 
معهم،  �أننا  �لعام  �ل�صعبي  �ملوؤمتر 
ول����ن ن��خ��ذل��ه��م ف��ال��ه��دف و�ح����د، 
�مل��وؤزر بات  و�لعدو و�حد، و�لن�صر 
و�صيكاً وحمققاً باإر�دتنا �ل�صادقة، 
ودم���اء �ل�����ص��ه��د�ء �ل��ط��اه��رة ودعم 

�لأمة.

الفل�شطينيون ي�شتعدون لأيام غ�شب �شعبي �شامل
�جلامعة �لعربية و�الحتاد �الأوروبي يحذر�ن 

تر�مب من �العرت�ف بالقد�س عا�ضمة الإ�ضر�ئيل
•• عوا�صم-وكاالت:

يف  �لعربية  �ل���دول  جامعة  �ع��ت��ربت 
�أم�س  �ل����ط����ارىء  �ج��ت��م��اع��ه��ا  خ��ت��ام 
عا�صمة  ب��ال��ق��د���س  �ع����رت�ف  �أي  �أن 
�صريحا  �ع����ت����د�ء  ه����و  ل����ص���ر�ئ���ي���ل 
دعت  بينما  �ل��ع��رب��ي��ة.،  �لأم����ة  ع��ل��ى 
�لفل�صطينية  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  �ل���ق���وى 
�لر��صي  يف  �صعبي  غ�صب  �ي��ام  �ىل 
قر�ر  على  �حتجاجا  �لفل�صطينية، 
�أم������ريك������ي حم���ت���م���ل ب������الع������رت�ف 
ونقل  ل�صر�ئيل  عا�صمة  بالقد�س 

�ل�صفارة من تل �بيب �ليها.
و�علنت �لقوى �لوطنية و�ل�صالمية 
و�خلمي�س  �لرب���ع���اء  �لفل�صطينية 
�صامل  �صعبي  غ�صب  �أي��ام  و�جلمعة 
يف ك��ل �ن��ح��اء �ل��وط��ن و�ل��ت��ج��م��ع يف 
ك��ل م��ر�ك��ز �مل���دن و�لع��ت�����ص��ام �مام 

�ل�صفار�ت و�لقن�صليات �لمريكية.
�جتمعت  �ل��ت��ي  �ل��ق��وى  ه��ذه  وت�صم 
مم����ث����ل����ني ع��������ن ك��������ل �ل����ف���������ص����ائ����ل 
منظمة  يف  �ملنو�صية  �لفل�صطينية 
بال�صافة  �لفل�صطينية،  �لتحرير 
�ل�صالمي  �جل����ه����اد  ح���رك���ت���ي  �ىل 
عن  ممثلون  يح�صر  ومل  وحما�س. 
�حلركة  ل��ك��ن  �لج���ت���م���اع،  ح��م��ا���س 
عن  �صدر  ما  على  مو�فقتها  �أعلنت 

�لجتماع، ح�صب �أحد �ملنظمني.
�لدولية  �ل�صغوط  وت�صاعدت  ه��ذ� 
�ل�صبوع  ه����ذ�  م��رت��ق��ب  ق�����ر�ر  ق��ب��ل 
تر�مب  دون��ال��د  �لم��ريك��ي  للرئي�س 
ملدينة  �ل�������ص���ائ���ك  �ل����و�����ص����ع  ح������ول 
�ل��ق��د���س، حم���ذرة م��ن ت��د�ع��ي��ات �أي 
قر�ر من �صاأنه تدمري �لمال باحياء 
�ل�صر�ئيليني  ب��ني  �ل�����ص��الم  عملية 

و�لفل�صطينيني.
وح���������ذر �لحت����������اد �لوروب��������������ي من 
�لتد�عيات �خلطرية ملثل هذ� �لقر�ر 
وقالت  �ملتحدة.  �ل��ولي��ات  قبل  م��ن 
وزي����رة خ��ارج��ي��ة �لحت����اد �لوروب����ي 

�لرتكيز  �ن  م��وغ��ري��ن��ي  ف��ي��دي��ري��ك��ا 
يجب �ن يظل على �جلهود �لر�مية 
ل�صتئناف عملية �ل�صالم وجتنب �ي 
عمل من �صاأنه �ن يقو�س مثل هذه 

�جلهود.
�لرئي�س  م�صت�صار  ح��ذر  �لقد�س،  يف 
نبيل  �لدولية  لل�صوؤون  �لفل�صطيني 
�لمريكي  �لع���رت�ف  �ن  م��ن  �صعث 
يعني �إنهاء جهود �ل�صالم �لمريكية 
�ل��ت��ي �ع��ل��ن عنها ت��ر�م��ب، وق���ال �ن 
ذل���ك ي��دم��ر مت��ام��ا �ي ف��ر���ص��ة باأن 
عملية  يف  نزيه  كو�صيط  دور�  يلعب 

�ل�صالم.        
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تقب�س  �مل�ضرية  �ل�ضلطات 
ع���ل���ى ح��ب��ي��ب �ل���ع���اديل

•• القاهرة-وكاالت:

قالت م�صادر �أمنية يف م�صر �م�س، 
على  �لقب�س  �أل��ق��ت  �ل�صلطات  �إن 
�لأ�صبق حبيب  د�خلية م�صر  وزي��ر 
�لعاديل لتنفيذ حكم ق�صائي �صادر 

ب�صجنه يف ق�صية ف�صاد.
وكانت حمكمة للجنايات ق�صت يف 
 7 �مل�صدد  بال�صجن  �ل�صابق  �أب��ري��ل 
�صغل  �ل���ذي  �ل��ع��اديل،  على  �صنو�ت 
م��ن�����ص��ب وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة يف عهد 
مبارك،  ح�صني  �لأ���ص��ب��ق  �ل��رئ��ي�����س 
وذلك بعد �إد�نته بتهمة �ل�صتيالء 

على �ملال �لعام.
ومنذ ذلك �حلني مل تلق �ل�صلطات 

�لقب�س عليه لتنفيذ �حلكم.
وذكرت وكالة �أنباء �ل�صرق �لأو�صط 
لتنفيذ  تقدم  �لعاديل  �أن  �مل�صرية، 
بحب�صه،  �����ص����ادر  ق�������ص���ائ���ي  ح���ك���م 
وذلك بعد حتديد مكانه و�إخطاره 
تنظر  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن  ب���احل���ك���م. 
�أع���ل���ى حمكمة  حم��ك��م��ة �ل��ن��ق�����س، 
�لعاديل  ط��ع��ن  �ل���ب���الد،  م��دن��ي��ة يف 
يوم  ب�صجنه  �ل�����ص��ادر  �حل��ك��م  ع��ل��ى 

يناير �ملقبل.  11

�حلريري يعدل عن �ال�ضتقالة...
و�حلكومة تلتزم �ضيا�ضة �لناأي بالنف�س 

•• بريوت-وكاالت:

تقدم  �لتي  ��صتقالته  ع��ن  �حل��ري��ري  �صعد  �للبناين  �حلكومة  رئي�س  ع��اد 
�ل��وزر�ء بعد  �ل�صعودية، بح�صب ما جاء يف بيان �صدر عن جمل�س  بها من 
�جتماعه �م�س. وقال �لبيان �لذي تاله �حلريري بنف�صه �ن جمل�س �لوزر�ء 
قرر �لتز�م �حلكومة يف كل مكّوناتها ب�صيا�صة �لناأي بالنف�س عن �أي نز�عات 

�أو �صر�عات �أو حروب، وعن �ل�صوؤون �لد�خلية للدول �لعربية.
�هلل  ح��زب  ملي�صيات  لتدخل  رف�����س  بانها  ��صتقالته  ب��رر  �حل��ري��ري  وك���ان 
�ملدعومة من �ي��ر�ن يف ن��ز�ع��ات �ملنطقة. و����ص��اف �حل��ري��ري �ل��ذي حتدث 
يف ختام �ول جل�صة للحكومة منذ ��صتقالته �ملفاجئة يف 4 ت�صرين �لثاين/
نوفمرب من �لريا�س �ن هذ� �لناأي بالنف�س ياأتي حفاظا على عالقات لبنان 

�ل�صيا�صية و�لقت�صادية مع �أ�صقائه �لعرب.
ك��ان علقها  �لتي  �ل�صتقالة  ع��ن  ع��ودت��ه  �حل��ال  و�أع��ل��ن �حل��ري��ري بطبيعة 
ن��زوًل عند رغبة رئي�س �جلمهورية  �أي��ام  قبل  �أو تريث يف تقدميها ر�صمياً 

قتلى وجرحى بانفجار ي�شتهدف قافلة يف حم�ص

��ضتنائف مفاو�ضات جنيف بغياب وفد �لنظام
•• عوا�صم-وكاالت:

��صتاأنفت  �لأمم �ملتحدة �أم�س بعد توقف لثالثة �أيام 
يف  �ل�صورية  �ل�صالم  حم��ادث��ات  من  �لثامنة  �جلولة 
جنيف، بغياب �لوفد �حلكومي �لذي ما ز�ل موجود�ً 

يف دم�صق ومل يح�صم قر�ره بامل�صاركة بعد.
�لأمم  با�صم  متحدثة  فيلوت�صي،  �ألي�صاندر�  وقالت 
�ملتحدة يف جنيف لل�صحافيني �صنبد�أ جمدد�ً مو�صحة 

دي  �صتافان  �صوريا  �ىل  �خلا�س  �ل��دويل  �ملبعوث  �أن 
مي�صتور� �صيلتقي وفد �ملعار�صة بعد �لظهر.

�لوفد  م�����ص��ارك��ة  �م��ك��ان��ي��ة  ح��ي��ال  �لتعليق  ت�����ص��اأ  ومل 
�حلكومي. وقالت ننتظر و�صولهم وناأمل �أن يكونو� 

هنا قريباً جد�ً.
�أن  �ل�صوري حلقوق �لن�صان  �أعلن �ملر�صد  �ىل ذلك، 
�نفجار� وقع �أم�س يف مدينة حم�س، م�صتهدفاً حافلة 

ما �أ�صفر عن مقتل ما ل يقل عن ثمانية �أ�صخا�س.

�للبنانية مي�صال عون. وكان �ملكتب �لإعالمي ملجل�س �لوزر�ء �للبناين �أعلن 
�أن �حلكومة �للبنانية �صتعقد، �أول �جتماع لها منذ �لأزمة �ل�صيا�صية �لتي 
نوفمرب   4 ��صتقالته يف  �صعد �حلريري  �ل���وزر�ء  رئي�س  �إع��الن  جنمت عن 
ت�صرين �لثاين �ملا�صي. وبد�أت �جلل�صة ظهر �لثالثاء يف �لق�صر �لرئا�صي، 

بح�صور �حلريري وعون.

على  جديدة  �إ�ضر�ئيلية  غارة 
دم�ضق ق��رب  للنظام  م��و�ق��ع 

•• عوا�صم-وكاالت:

��صتهدفت طائر�ت حربية �إ�صر�ئيلية 
�لثانية  ل���ل���م���رة  �ل����ث����الث����اء،  ل���ي���ل 
م��ن��ط��ق��ة ت�صم  ���ص��اع��ة،   72 خ���الل 
�أ���ص��ل��ح��ة ت��اب��ع��ة لقو�ت  م�����ص��ت��ودع��ات 

�لنظام �ل�صوري قرب دم�صق.
وقال مدير �ملر�صد �ل�صوري حلقوق 
�لرحمن:  ع���ب���د  ر�م������ي  �لإن���������ص����ان 
��صتهدفت  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل���غ���ار�ت 
للبحوث  م����رك����ز�ً  ت�����ص��م  م��ن��ط��ق��ة 
�لعلمية وم�صتودعات �أ�صلحة لقو�ت 
�ل��ن��ظ��ام وح��ل��ف��ائ��ه يف ج��م��ر�ي��ا، من 
�لهدف  �لآن  ح��ت��ى  يت�صح  �أن  دون 

�لدقيق �لذي طاله �لق�صف.

�حلريري خالل �جتماعه مع �لرئي�س �للبناين )� ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن ر��ضد ياأمر بت�ضيري 3 رحالت �إ�ضافية �ضمن �جل�ضر �جلوي الإغاثة الجئي �لروهينجا
•• دبي-وام:

تاأكيد� ملو��صلة دولة �لإمار�ت دعمها لالجئي �لروهينجا .. �أمر �صاحب 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو 
3 رح��الت �إ�صافية �صمن  جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل بت�صيري 

�جل�صر �جلوي �لذي كان �صموه قد وجه باإقامته منذ �أ�صهر.
�لروهينجا  لجئي  معاناة  م��ن  �لتخفيف  �إىل  �جل��وي  �جل�صر  وي��ه��دف 
�لذين ميثلون و�حدة من �أ�صو�أ �لأزمات �لإن�صانية �لتي يو�جهها �لعامل 
بنجالدي�س  �إىل  �جلماعي  �ل��ن��زوح  م��وج��ات  نتيجة  �حل��دي��ث  �لع�صر  يف 

جر�ء �لعتد�ء�ت �مل�صتمرة �لتي يتعر�صون لها يف ميامنار.  
للخدمات  �لعاملية  �ملدينة  ب��د�أت   .. �لعاجلة  �صموه  لتوجيهات  وتنفيذ�ً 

�لإن�صانية برئا�صة حرم �صاحب �ل�صمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي .. �صمو �لأمرية هيا بنت �حل�صني رئي�صة جمل�س �إد�رة 
بالتعاون  �ليوم  �لإ�صافية  �ل��رح��الت  �أوىل  لإط��الق  �ل�صتعد�د  �ملدينة 
�ملتحدة  �ملتحدة ل�صوؤون �لالجئني وم�صتودع �لأمم  مع مفو�صية �لأمم 
لال�صتجابة �لإن�صانية.. فيما من �ملقرر �أن تنطلق �لرحلتان �لإ�صافيتان 
�لعاجلة  �لإي���و�ء  ب��ل��و�زم  �جل���اري حمملتني  دي�صمرب   13 و   11 يومي 
ومو�د �لإغاثة �لأ�صا�صية �لتي �صي�صتفيد منها �آلف �لالجئني و�أغلبهم 

من �لأطفال و�لن�صاء.
�إغ��اث��ة �صريتهم  10 رح��الت  �إىل  �ل��ث��الث �جل��دي��دة  �ل��رح��الت  وتن�صم 
�ملدينة �لعاملية للخدمات �لإن�صانية من دبي �إىل دكا عا�صمة بنغالدي�س 
�ملنظمات  بالتعاون مع   2017 �صبتمرب  ت�صيري �جل�صر �جلوي يف  منذ 

قامت  حيث   .. �لإن�صانية  للخدمات  �لعاملية  �ملدينة  و�أع�صاء  �لدولية 
قيمتها  تناهز  لالإغاثة  �أ�صا�صية  وم��و�د  غذ�ئية  �إم���د�د�ت  بنقل  �ملدينة 
و�صل حجم �مل�صاعد�ت  بينما  دولر  مليون   3.4 درهم  مليون   12.5
100 ط��ن من  م��ن  �أك���ر  �إىل  �ملا�صي فقط  �لأ���ص��ب��وع  �ل��ت��ي مت �صحنها 
�ملو�د �لغذ�ئية و�لإغاثية �لتي مت توفريها بالتعاون مع �لهالل �لأحمر 
�لإمار�تي. وتاأتي �مل�صاعد�ت �لإن�صانية �لتي �أمر بها �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
�لدولية يف  �لإغاثية  �ملنظمات  �آل مكتوم دعماً جلهود  ر��صد  حممد بن 
�لوقت �لذي ل يز�ل فيه نحو 650 �ألف من لجئي �لروهينجا يف حاجة 
للخدمات  �لعاملية  �ملدينة  تو��صل  �إذ   .. �إن�صانية  م�صاعد�ت  �إىل  ما�صة 
و�لتن�صيق مع  �ملمكنة  �للوجي�صتي  �لدعم  �أ�صكال  كافة  �لإن�صانية توفري 
للتخفيف  �لعاجلة  �لإغ��اث��ي��ة  �مل�صاعد�ت  تقدمي  يف  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمات 

�لإيو�ء.   مع�صكر�ت  يف  �لالجئون  يعانيها  �لتي  �ملاأ�صاوية  �لأو���ص��اع  من 
عام  دب��ي  يف  تاأ�ص�صت  �لإن�صانية  للخدمات  �لعاملية  �ملدينة  �أن  �إىل  ي�صار 
2003 لرت�صيخ مكانة دولة �لإمار�ت كمركز حموري للعمل �لإن�صاين 
وبالتعاون  دبي  يف  �ملتقدمة  �للوج�صتية  �لإمكانات  توظيف  عرب  �لعاملي 
من  وغ��ريه��ا  �ملتحدة  ل��الأمم  �لتابعة  �ملنظمات  م��ن  �ملدينة  �صركاء  م��ع 
�إطار �صبكة متكاملة ت�صهم يف  �ملوؤ�ص�صات غري �حلكومية �لعاملة بها يف 
للموقع  نظر�  عالية  وكفاءة  ب�صرعة  للمحتاجني  �لإغ��اث��ة  م��و�د  توفري 
�ملتميز لدولة �لإمار�ت يف قلب �لعامل ما يتيح �صرعة و�صول �مل�صاعد�ت 
�لعاجلة ملقا�صدها يف �أق�صر �لأطر �لزمنية ومبا ي�صهم يف تقدمي �لعون 
للمت�صررين جر�ء �لكو�رث �لطبيعية �أو �لنز�عات �مل�صلحة يف كافة �أنحاء 

�لعامل.

�شهد اأول اجتماعات جممع العلماء وكرم الفائزين مبيدالية التميز العلمي

حممد بن ر��ضد: هدفنا �إحياء روح �الإنتاج �لعلمي خلدمة �الإن�ضانية 

�لوطنية  �لتوجهات و�لأه��د�ف  مع 
وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��اح��ث��ني من 
م�����ص��در يف ج��ام��ع��ة خليفة  م��ع��ه��د 
باأبوظبي  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 
ما�صات�صو�صت�س  معهد  يف  وباحثني 

للتكنولوجيا يف �لوليات �ملتحدة.
تطوير  على  �لدكتور عرفات  عمل 
ي�صمى  �ملياه  �أ�صلوب جديد لتحلية 
ي�صمح  و�ل��ذي  �لغ�صائي  بالتقطري 
باإنتاج �ملياه �لعذبة من مياه �لبحر 
با�صتخد�م طاقة حر�رية منخف�صة 
ومبا قد ي�صهم م�صتقبال يف توفري 
وفعال  �ل��ت��ك��ل��ف��ة  م��ن��خ��ف�����س  ح����ل 
لحتياجات �مل�صتخدمني يف �ملناطق 

�لنائية.
��صتهرت ��صهامات �لدكتور عرفات 
يف جمال حتلية �ملياه على �ل�صعيد 
�لدويل و�أ�صدر كتابا حول حتقيق 
�ل�صتد�مة يف حتلية �ملياه هو �لأول 
ح��ول ه��ذ� �مل��و���ص��وع يف �ل��ع��امل كما 
مقالة   220 م���ن  ب���اأك���ر  ���ص��اه��م 
دولية  جم��الت  يف  من�صورة  علمية 
عاملية  وم�����وؤمت�����ر�ت  م��ت��خ�����ص�����ص��ة 
�خ���رت�ع من  ب��ر�ءت��ي  على  وح�صل 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة يف ع��ام 2015 
خا�صة  ل��ت��ق��ن��ي��ات   2017 وع�����ام 
ب��ت��ح��ل��ي��ة �مل����ي����اه.. و�أ�����ص����رف خالل 
29 من  ع���ل���ى  �مل��ه��ن��ي��ة  م�����ص��ريت��ه 
طالب �لدر��صات �لعليا وباحثي ما 

بعد �لدكتور�ة.
ح�صل �لدكتور عرفات على �صهادة 
�لكيميائية  �لهند�صة  يف  �لدكتور�ة 

حتقيق �أهد�فها وريادتها عامليا«. 
وت��ع��د م��ي��د�ل��ي��ة حم��م��د ب��ن ر��صد 
ل���ل���ت���م���ي���ز �ل���ع���ل���م���ي م������ب������ادرة من 
بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
�لعلماء  لتكرمي  مكتوم  �آل  ر����ص��د 
و�ل����ب����اح����ث����ني �مل��ت��خ�����ص�����ص��ني من 
و�لإ�صهامات  �لإجن�����از�ت  �أ���ص��ح��اب 
يف خمتلف �ملجالت وتعزيز مكانة 
�لعامل  ل�����ص��ب��ح  �مل��ج��ت��م��ع  �ل��ع��ل��م يف 
وم�صدر  ق��دوة  و�ملخرتع  و�لباحث 
فخر �لوطن بالإ�صافة �إىل ت�صجيع 
�لبتكار  ع��ل��ى  ب��ي��ئ��ة حت��ف��ز  وخ��ل��ق 
من  جيل  وتاأهيل  �لعلمي  و�لبحث 
�لإمار�تيني  و�ل��ب��اح��ث��ني  �ل��ع��ل��م��اء 

وخا�صة من فئة �ل�صباب.
�ل��ع��ام ك��ل من  وح���از �مليد�لية ه��ذ� 
�لدكتور �صعيد �خلزرجي من دولة 
عرفات  ح�صان  و�لدكتور  �لإم���ار�ت 
�لها�صمية  �لأردن����ي����ة  �مل��م��ل��ك��ة  م���ن 
�لعلمي  �مل��ج��ال  يف  لإ���ص��ه��ام��ات��ه��م��ا 

و�لتطوير �لبحثي.
فقد كر�س �لدكتور �صعيد �خلزرجي 
�ل��ع��ل��م��ي��ة خل���دم���ة وطنه  �أب���ح���اث���ه 
�لعذبة  �مل��ي��اه  ت��ق��ن��ي��ات  ل���ص��ي��م��ا يف 
�ل�صتفادة  ل��ل��دول��ة  مي��ك��ن  و�ل���ت���ي 
جهاز�  �خ��رتع  و  كبري  ب�صكل  منها 
له �لقدرة على �مت�صا�س �ملياه من 
رطوبة �جلو يف حاويات خم�ص�صة 
من دون �حلاجة للطاقة �لكهربائية 
ذ�ت  كيميائية  م����ادة  وب��ا���ص��ت��خ��د�م 
��صتجابة حر�رية خا�صة متكنه من 
من  �ل��رط��وب��ة  جزيئات  �مت�صا�س 

�لفائزين  باختيار  يخت�س  وفيما 
�ختيار  » مت  �أن����ه  �لأم�����ريي  ذك����رت 
�ل��ف��ائ��زي��ن ل��ه��ذ� �ل��ع��ام م��ن خالل 
�لعلماء  م����ن  م��ت��خ�����ص�����ص��ة  جل���ن���ة 
�ملر�صحني  ب��ت��ق��ي��ي��م  ق��ام��ت  و�ل���ت���ي 
ومت �ختيار �لفائزين من بني 50 
للمعايري  وف��ق��ا  ومتخ�ص�صا  ع��امل��ا 
�ملعتمدة يف �ملجمع فيما �صيتو��صل 

�لتكرمي خالل �ل�صنو�ت �ملقبلة«.
للعلماء  �صنويا  �مليد�لية  ويتم منح 
�ل����ذي����ن ك����ان����ت لهم  و�ل���ب���اح���ث���ني 
�إ�صهامات يف �ملجتمع �لعلمي حمليا 
�لبحثي  لإن��ت��اج��ه��م  وك����ان  وع��امل��ي��ا 
�إث��ر�ء �ل�صاحة �لعلمية على  دور يف 

خمتلف �لأ�صعدة.
وي���اأت���ي �لج��ت��م��اع �ل�����ص��ن��وي ملجمع 
��صتجابة  للعلماء  ر��صد  بن  حممد 
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ل��ر���ص��ال��ة 
و�لتي  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد 
وج���ه���ه���ا ل��ل��م��ج��ت��م��ع �ل���ع���ل���م���ي يف 
ثالثة  تخ�صي�س  ومت  �لإم�������ار�ت 
حم����اور رئ��ي�����ص��ي��ة جل��ل�����ص��ات حمور 
�لهند�صة  وحم��ور  �ل�صحية  �لعلوم 
�لعلوم  وحم������ور  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل���ل���خ���روج مب����ب����ادر�ت 
خطط  وتطوير  �لت�صور�ت  وو�صع 
يف  ي�صهم  ومب���ا  علمية  وم���ب���ادر�ت 
و�لأهد�ف  �ل�صرت�تيجيات  حتقيق 
�لعلمية  �ل�صاحة  وي��ري  �لوطنية 

حمليا وعامليا.
متت  �ل�صحية  �لعلوم  حم��ور  ففي 
م��ن��اق�����ص��ة �ح���ت���ي���اج���ات وحت���دي���ات 

�لإجناز�ت  يو��صلون  �صبابا  علماء 
�لتنموية  �لدولة  ويقودون م�صرية 

و�ملرحلة �ملقبلة نحو مئويتنا.
�ل�صيخ  ���ص��م��و  �لج����ت����م����اع  ح�����ص��ر 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ص���د �آل 
دب����ي و�صمو  ن���ائ���ب ح���اك���م  م��ك��ت��وم 
مكتوم  �آل  �صعيد  بن  �أحمد  �ل�صيخ 
�ملدين  للطري�ن  دب��ي  هيئة  رئي�س 
طري�ن  ملجموعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س 
�لإمار�ت و�صمو �ل�صيخ من�صور بن 
حممد بن ر��صد �آل مكتوم ومعايل 
حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير 
و�مل�صتقبل  �ل���وزر�ء  جمل�س  ���ص��وؤون 
ومعايل �صارة بنت يو�صف �لأمريي 
علماء  جمل�س  رئي�س  دول��ة  وزي���رة 
�لإم���ار�ت وع��دد من �ل��وزر�ء وكبار 

�مل�صوؤولني. 
وق����د ك����رم ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و نائب 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي ع��ل��ى هام�س 
مبيد�لية  �ل���ف���ائ���زي���ن  �لج���ت���م���اع 
�لعلمي  للتميز  ر����ص��د  ب��ن  حم��م��د 
تكرم  وطنية  ميد�لية  �أرف���ع  وه��ي 
�لإجناز�ت  �أ�صحاب  من  �لعلم  �أهل 
�ملجالت  خمتلف  يف  و�لإ���ص��ه��ام��ات 
لتكرمي  رفيعا  علميا  �صرفا  ومتثل 
�لعلماء وتعزيز مكانتهم يف �ملجتمع 
ب���ح���ي���ث ي�����ص��ب��ح ���ص��اح��ب��ه��ا ق����دوة 
وم�صدر فخر للوطن. وقال �صموه 
�لتميز  »ميد�لية  �إن  �ملنا�صبة  بهذه 
�لعلمي تكرمي للعلم و�لعلماء فهم 
نحو  للحكومة  �لرئي�صي  �ل��د�ع��م 

بولية  �صين�صيناتي  ج��ام��ع��ة  م���ن 
�لبكالوريو�س  و  �لأمريكية  �أوهايو 
من  �ل���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة  �ل���ه���ن���د����ص���ة  يف 
�جلامعة �لأردنية يف موطنه �لأردن 
ويعمل حاليا كاأ�صتاذ جامعي برتبة 
�لهند�صة  ق�����ص��م  يف  ب���روف���ي�������ص���ور 
�لكيميائية يف جامعة خليفة للعلوم 
باأبوظبي  و�لبحوث  و�لتكنولوجيا 
ويرت�أ�س جمموعة بحوث �لأغ�صية 

وحتلية �ملياه �مل�صتد�مة فيها.
�صارة  معايل  �أو�صحت  جانبها  من 
�أن �لجتماع  �لأم��ريي  بنت يو�صف 
ر��صد  ب��ن  ملجمع حم��م��د  �ل�����ص��ن��وي 
لر�صالة  ��صتجابة  ي��اأت��ي  مكتوم  �آل 
بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
وجهها  و�ل���ت���ي  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ص���د 
م�����وؤخ�����ر� ل��ل��م��ج��ت��م��ع �ل���ع���ل���م���ي يف 
�لإم�������ار�ت و�ل��ت��ف��اع��ل م��ع��ه��ا حيث 
و�ملحاور  �لنقا�صات  جميع  تتمحور 
حول تعزيز موقع ومكانة �لإمار�ت 
يف �ملجتمع �لعلمي �لعاملي و�لإنتاج 
يدعم حتقيق مئوية  �مل��ع��ريف ومب��ا 

�لإمار�ت 2071«.
�أك�������دت معايل  �مل���ي���د�ل���ي���ة  وح������ول 
�أن ميد�لية حممد  �صارة �لأم��ريي 
تكرمي  �لعلمي  للتميز  ر����ص��د  ب��ن 
لأف�������ص���ل �لإجن����������از�ت و�لأب����ح����اث 
وهي  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ت��خ�����ص�����ص��ات  يف 
�لوطني  �ل��ت��ك��رمي  �أ���ص��م��ى درج����ات 
�لعلم  خ���دم���ة  يف  ي�����ص��اه��م��ون  مل���ن 
و�لإن�صانية وتقدمي حلول مبتكرة 

للتحديات �لعلمية«.

�لهو�ء عند �نخفا�س درجات حر�رة 
هيئة  على  تلقائيا  و�إطالقها  �جلو 
�حلر�رة  درج���ات  �رت��ف��اع  عند  مياه 
ل��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه �مل��ي��اه يف ري 
من  يحد  م��ا  �ل��زر�ع��ي��ة  �ملحا�صيل 
ظاهرة ن�صوب مياه �لري يف بع�س 
�ملناطق �لزر�عية يف �لدولة عالوة 
على �أن ه��ذ� �لخ��رت�ع يخفف من 
�لتي  �لأم��اك��ن  يف  �ل��رط��وب��ة  ن�صبة 
�خلزرجي  ح�صل  فيها.  ي�صتخدم 
�لعلمي  للتفوق  ر��صد  جائزة  على 
و2012   2008 �لعام  دورت��ي  يف 
علميا  م��ق��ال  خم�صون  ق��ر�ب��ة  ول��ه 
من�صور� يف جمالت علمية مرموقة 

تتناول مو��صيع علمية متنوعة.
ح�صن  �آل  ���ص��ع��ي��د  �ل���دك���ت���ور  ب������د�أ 
�خل���زرج���ي م�����ص��ريت��ه �ل��ع��ل��م��ي��ة يف 
ت��خ�����ص�����س يف  ح��ي��ث   1999 ع����ام 
�ل��ه��ن��د���ص��ة �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ون���ب���غ يف 
�لتح�صيل �لعلمي حتى ح�صل على 
 2011 ع��ام  �ل��دك��ت��ور�ة يف  �صهادة 
�لأمريكية  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  م��ن 
يف  م�صاعد�  �أ���ص��ت��اذ�  حاليا  ويعمل 
�لهند�صة �لكيميائية ومدير مركز 
�لبرتويل  �ملعهد  يف  �ل��غ��از  �أب��ح��اث 
ب��اأب��وظ��ب��ي �ل��ت��اب��ع جل��ام��ع��ة خليفة 

للعلوم و�لتكنولوجيا و�لبحوث.
�أم����ا �ل��دك��ت��ور ح�����ص��ان ع��رف��ات فله 
�إ�صهامات عديدة يف جمال تطوير 
بتحلية  �خل��ا���ص��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
على  ب��الع��ت��م��اد  ومعاجلتها  �مل��ي��اه 
يتما�صى  ومب���ا  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة 

•• دبي-وام:

حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أك��د 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ص��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
دول����ة  �أن  �هلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
�ل�صمو  ب��ق��ي��ادة ���ص��اح��ب  �لإم������ار�ت 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ 
تويل  �هلل«  »حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لعلم و�لعلماء �أهمية كبرية �صمن 
�أهد�فها �ل�صرت�تيجية ملا لهم من 
بارز ورئي�صي يف دعم توجهات  دور 
�لعلمية  �مل�����ص��ورة  �ل��دول��ة وت��ق��دمي 
م�صاريعها  يف  و�ل���ت���خ�������ص�������ص���ي���ة 
ث����روة وط��ن��ي��ة تر�هن  ب��اع��ت��ب��اره��م 
�لعامل  رك����ب  م�����ص��اي��رة  ع��ل��ي��ه��م يف 

�ملتطور.
ج����اء ذل����ك خ����الل ح�����ص��ور �صموه 
�ل�صنوي  �لج����ت����م����اع  م����ن  ج���ان���ب���ا 
ر��صد  ب����ن  حم���م���د  مل��ج��م��ع  �لأول 
متحف  يف  ع���ق���د  �ل������ذي  ل��ل��ع��ل��م��اء 
من  نخبة  بح�صور  ب��دب��ي  �لحت���اد 
�لعلماء و�ملتخ�ص�صني من خمتلف 
�ملجتمع  من  �لعلمية  �لتخ�ص�صات 

�لعلمي يف دولة �لإمار�ت.
وقال �صموه �إن« نه�صة �أي جمتمع 
�أو �أمة تكمن يف �ل�صتثمار و�لرتقاء 
ومفكريها  ع���ل���م���ائ���ه���ا  ب�����ق�����در�ت 
تقدمها  ب�صكل فاعل يف  وتوظيفها 
ون��ه�����ص��ت��ه��ا« و�أ������ص�����اف ����ص���م���وه: » 
�أط��ل��ق��ن��ا جم��م��ع حم��م��د ب���ن ر��صد 
للعلماء �مل�صروع �لوطني �لأول من 
�ملن�صة  نوعه عربيا و�لذي �صيكون 
�ملنطقة  ع��ل��م��اء  جلميع  �حل��ا���ص��ن��ة 
و�لإنتاج  للبحث  �ملحفزة  و�لبيئة 

�لعلمي و��صت�صر�ف �مل�صتقبل«.
وخ�������ص�������ص���ت �أج�����ن�����دت �لج���ت���م���اع 
ملناق�صة عدد من �لتحديات �لعلمية 
�صمن ثالثة حماور رئي�صية وذلك 
��صرت�تيجية  م���ب���ادر�ت  ل�����ص��ي��اغ��ة 
�ل����دول����ة  ل��ل��م�����ص��رية �ل��ع��ل��م��ي��ة يف 
علمي  جمتمع  خلق  على  و�ل��ع��م��ل 

و�صول ملئوية �لإمار�ت 2071.
وقال �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
بن ر��صد بهذه �ملنا�صبة �إن » هدفنا 
خلدمة  �لعلمي  �لإنتاج  روح  �إحياء 
يف  �لعلماء  دور  وتعزيز  �لإن�صانية 
�لتنموية للدولة وت�صجيع  �مل�صرية 
�إمار�تي  جمتمع  وخ��ل��ق  �لأب���ح���اث 
�لتخ�ص�صات  خمتلف  م��ن  علمي 

�لعلمية«.
ز�خرة  منطقتنا  ���ص��م��وه:  و�أ���ص��اف 
�أ�صافو�  وع���ل���م���اء  وت����اري����خ  ب������اإرث 
�ل��ك��ث��ري ل��الإن�����ص��ان��ي��ة و�ل���ي���وم نريد 

�لإم���ار�ت  ل��دول��ة  �ل�صحي  �لقطاع 
روؤية  حتقيق  يف  �إ�صهامها  وكيفية 
�لقيادة �لعليا وفر�س �لتنمية و�آلية 
�ل�صتثمار فيها �إىل جانب توظيف 
يف  و�لب��ت��ك��ار  �ل�صطناعي  �ل��ذك��اء 
ب�صكل  �لعلمية وتوظيفها  �لبحوث 

��صرت�تيجي ومنهجي.
وت���������ن���������اول حم�����������ور �ل����ه����ن����د�����ص����ة 
جل�صاته  ���ص��م��ن  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لعلمية  �مل����و������ص����ي����ع  م�����ن  ع�������دد� 
ت������وزع������ت ح��������ول �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�لتحتية  �لبنية  وتطوير  �حليوية 
�إىل  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة 
و�لتطبيق  �لرقمية  �لعلوم  جانب 
و�لتطبيقات..  �ل�صتد�مة  وع��ل��وم 
يف حني ناق�س �حل�صور �لتحديات 
�لعلوم  ق����ط����اع  ي���و�ج���ه���ه���ا  �ل����ت����ي 
�ل���دول���ة وبحث  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 

�صبل تطويره.
�لطبيعية  �لعلوم  حم��ور  وت�صمن 
من  عدد  مناق�صة  �جلل�صات  �صمن 
�لعلمية  و�لت�صاوؤلت  �لأط��روح��ات 
وو�صع ت�صور�ت حول كيفية �إ�صهام 
جمالت �لعلوم �خلا�صة يف حتقيق 
روؤي��ة �لإم��ار�ت لالكت�صاف �لعلمي 
و�آلية ��صتقطاب �لعلماء لالن�صمام 
�لطبيعية  �ل���ع���ل���وم  جم��ت��م��ع  �إىل 
جانب  �إىل  �لإم������������ار�ت  دول�������ة  يف 
ت�صاعد  ج��دي��دة  �صيا�صات  ت��ط��وي��ر 
�لبحوث  وت�صجيع  �لب��ت��ك��ار  ع��ل��ى 

�لعلمية.
وجرى ��صتعر��س جميع �لنقا�صات 
و�لأفكار يف ختام �جلل�صات وعر�س 
حزمة من �ملبادر�ت و�مل�صاريع �لتي 
من �صاأنها تطوير �صيا�صات وبر�مج 
�ملجمع  و�صيقوم  �لعلمي  �ملجال  يف 
عنها خالل  و�لإع�����الن  ب��در����ص��ت��ه��ا 

�لفرتة �لقادمة.
ر��صد  ب��ن  حممد  »جم��م��ع  ويعترب 
ل��ل��ع��ل��م��اء« �أح����د م���ب���ادر�ت جمل�س 
علماء �لإمار�ت و�لذي مت �لإعالن 
عنه �صمن خطة ومبادر�ت �ملجل�س 
ب���ه���دف �إي���ج���اد جم��ت��م��ع ع��ل��م��ي يف 
�لتخ�ص�صات  خمتلف  م��ن  �ل��دول��ة 
م�صرية  يف  �ل��ع��ل��م��اء  دور  وت��ع��زي��ز 
جانب  �إىل  �ل���ت���ن���م���وي���ة  �ل�����دول�����ة 
�لعلمية  �ملجالت  تطور  ��صت�صر�ف 

و�لتكنولوجية ل�صناعة م�صتقبل.
�لعلماء  م��ن  نخبة  �ملجمع  وي�صم 
�لعلمي  �مل��ج��ت��م��ع  م��ن  و�ل��ب��اح��ث��ني 
ليتم �إن�صاء قاعدة علمية ومعرفية 
فيما  وطنية  بحثية  ق���در�ت  وب��ن��اء 
�صرفا  �ملجمع  �إىل  �لنت�صاب  يكون 

علميا.  

الإمارات تويل العلم والعلماء اأهمية كبرية �شمن اأهدافها ال�شرتاتيجية

•• اأبوظبي -وام:

حتر�ص “جمعية كلنا االإمارات “على تر�سيخ مبادئ الوالء واالنتماء وتعزيز 
روابط التعاون واالإخاء والوئام اإ�سافة اإىل امل�ساهمة يف تاأهيل واإعداد جيل 
ي�سوده  من��وذج��ي  ملجتمع  و���س��وال  الوطنية  امل�سوؤولية  حتمل  م��ن  ق��در  على 

الرفاء واالأمان.
الدولة  الرائدة على م�ستوى  العام  النفع  اأهم جمعيات  وتعد اجلمعية من 
 2017 ال��ع��ام  م��دار  على  والفعاليات  االأن�سطة  م��ن  العديد  نظمت  حيث 
الهادفة  امل��ب��ادرات  من  العديد  واأطلقت  وجمتمعية  وطنية  برامج  ونفذت 
بجانب م�ساركتها يف العديد من الفعاليات واملهرجانات الرتاثية والثقافية 
اأهم  يف  الفاعل  ال��ت��واج��د  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ا�سرتاتيجيتها  �سمن  االجتماعية 

املهرجانات واالأن�سطة الوطنية. 
ومن اأهم االأن�سطة واملبادرات والفعاليات التي نفذتها و�ساركت فيها خالل 
مقرها  يف  نظمته  االإن�ساين” ال��ذي  للعمل  زاي��د  “ملتقى   ..  2017 ع��ام 
االإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  بالتعاون مع  اأبوظبي  مبدينة خليفة يف 
واالإيجابية  لل�سعادة  االإم���ارات  وجمعية  اأبوظبي  �سباب  وجمل�ص  واالأوق���اف 
زايد  ال�سيخ  الدولة  وموؤ�س�ص  االإن�ساين  العمل  لرائد  اخلري  ماآثر  لتخليد 
“يوم زايد للعمل  “ طيب اهلل ثراه”. وبالتزامن مع  اآل نهيان  بن �سلطان 
العري�سة  اخلطوط  تر�سم  التي  ب��ادر  اأج��ن��دة  اجلمعية  اأطلقت  االإن�ساين” 

ال�سرتاتيجية اجلمعية خالل الن�سف الثاين لعام 2017 وت�سمنت حزمة 
من املبادرات وامل�ساريع توزعت على �سبعة حماور رئي�سة .

الوطنية وفعاليات عام اخلري-  اأن�سطتها  االإمارات”- �سمن  “كلنا  ونظمت 
زيارة لفريق اأجيال اجلمعية واأ�سرهم على م�ستوى الدولة اإىل جامع ال�سيخ 
“ طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  الكبري و�سريح  زاي��د 
اهلل ثراه “ واإىل واحة الكرامة لتعريفهم مبكانة ال�سهداء الذين ا�ست�سهدوا 

دفاعا عن الوطن وجندة ال�سقيق واجلار.
و�سمن فعاليات “عام اخلري” نظمت اجلمعية يف �ساحة جامع ال�سيخ زايد 
الوطني  واالأر�سيف  الكبري  زايد  ال�سيخ  بالتعاون مع مركز جامع   - الكبري 
ورابطة  اأبوظبي  �سباب  وجمل�ص  وال�سعادة  لالإيجابية  االإم���ارات  وجمعية 
بن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  للمغفور  تاريخية  �سور  معر�ص   - االإم����ارات  م�سوري 

�سلطان بعنوان “ يف حب زايد”.
وان�سمت اجلمعية اإىل املن�سة الوطنية للتطوع التي د�سنها �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
م�سروعات  اأه��م  كاأحد  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

اأهم خمرجات  كاأحد  الوطن  التطوع وخدمة  تر�سيخ  “عام اخلري” بهدف 
عام اخلري واإحدى اأهم �سمات املجتمع االإماراتي.

ويف اإطار تعزيز مفهوم العمل التطوعي اأ�س�ست اجلمعية عدة فرق تطوعية 
التطوعي  الظفرة  الدولة منها فريق منطقة  اإم��ارات ومناطق  يف عدد من 

وفريق اأبوظبي وفريق عجمان وفريق دبا احل�سن وفريق مدينة العني.
الفعاليات  اأه��م  يف  والتواجد  امل�ساركة  اإىل  الهادفة  ا�سرتاتيجيتها  و�سمن 
وامل��ه��رج��ان��ات ال��رتاث��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة .. ���س��ارك��ت اجلمعية يف 

بادر. م�سروع  “�سمن  للرطب  ليوا  “مهرجان 
وتثمينا لدور �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام 
رئي�سة املجل�ص االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
املراأة  الريادي يف م�سرية عمل  االإمارات” وتاأكيدا على دورها  “اأم  االأ�سرية 
واحتفاء بالريادة والتميز الذي حققته املراأة يف الدولة .. نظمت اجلمعية 
يف مدينة زايد “ملتقى اأم االإمارات” بالتزامن مع يوم املراأة االإماراتية. كما 
االإن�ساين” بالتعاون  للعمل  العاملي  “ اليوم  احتفالية  يف  اجلمعية  �ساركت 
مع جمعية االإم��ارات لالإيجابية وال�سعادة وجمعية االإم��ارات لل�سم وركزت 
اجلمعية على العمل االإن�ساين يف فكر املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان على م�ستوى العامل موؤكدة اأنه كان عند ال�سيخ زايد “ طيب اهلل ثراه” 
ال��ذي �سارت عليه دول��ة االإم��ارات لتحتل املركز  نهجا وفكرا وممار�سة وهو 

االأول عامليا يف هذا املجال.
وللتاأكيد على دور القوات امل�سلحة االإماراتية البا�سلة يف الدفاع عن الوطن 
كلنا  جمعية  نظمت  املبارك  االأ�سحى  عيد  ومبنا�سبة  املنطقة  اأم��ن  وحفظ 

االإمارات مبادرة “عيدية الزام”.
الهادفة  واالجتماعية  الوطنية  وبراجمها  اال�سرتاتيجية  خططها  و�سمن 
اإىل امل�ساركة الفاعلة وتعزيز وجودها يف اأهم الفعاليات واملهرجانات �ساركت 
اجلمعية يف فعاليات املعر�ص الدويل لل�سيد والفرو�سية – اأبوظبي 2017 
ومبا يتوافق مع اأهدافها يف احلفاظ على مكونات الثقافة الوطنية واأركان 

الرتاث العريق الأبناء املنطقة .
و�سمن م�ساركتها يف احتفاالت الدولة ب� “ اليوم العاملي للمعلمني “ اأنتجت 
خا�سا  فيلما  اأنتجت  كما   .. املعلم  مكانة  لتعزيز  توثيقيا  فيلما  اجلمعية 

مبنا�سبة “يوم العلم”.
ويف اإطار تعزيز مبداأ ال�سراكة والعمل الوطني امل�سرتك .. وقعت جمعية كلنا 
االإمارات واالأر�سيف الوطني مذكرة تفاهم لتنفيذ عدد من امل�ساريع الوطنية 
متما�سك  جمتمع  ببناء  املتعلقة  التوعية  جم��االت  يف  وال��ت��ع��اون  امل�سرتكة 
يف  واالأن�سطة  ال��رام��ج  تطور  يحقق  مب��ا  وتطبيقها  االق��رتاح��ات  وتطوير 

جمال االأر�سفة.

كلنا االإمارات  .. مبادرات جمتمعية تر�سخ الوالء واالنتماء
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اأخبـار الإمـارات
حو�يل 102 �ألف عدد موظفي �لوز�ر�ت و�جلهات �الحتادية نهاية �ضبتمرب 

•• اأبوظبي-وام:

بلغ عدد موظفي �لوز�ر�ت و �جلهات �لحتادية يف �لدولة 101 �ألف 
و610 موظفني حتى نهاية �لربع �لثالث من �لعام �جلاري.. وذلك 
�إح�صائية ر�صمية �صادرة حديثا عن �لهيئة �لحتادية للمو�رد  ح�صب 

�لب�صرية �حلكومية.
وك�صفت �لإح�صائية �أن عدد �لتعيينات يف �لوز�ر�ت و�جلهات �لحتادية 
بالدولة بلغ منذ بد�ية �لعام �جلاري وحتى نهاية �صهر �صبتمرب �ملا�صي 

موظفا. و719  �آلف   5
و�أو�صحت �لإح�صائية �أن عدد موظفي �لوز�ر�ت بلغ 54 �ألفا و248 
�ألفني  مقابل  �أ�صا�صية  وظائف  يف   170 و  �ألفا   52 بينهم  موظفا 
�جلهات  موظفي  ع��دد  بلغ  فيما  ومعاونة..  حرفية  وظائف  يف  و78 

�لحتادية �مل�صتقلة 47 �ألفا و362 بينهم 23 �ألفا و241 يف وظائف 
�أ�صا�صية مقابل 24 �ألفا و121 يف وظائف حرفية ومعاونة.

ونوهت �لإح�صائية �إىل �أن ن�صبة �لذكور من موظفي �لوزر�ت و�جلهات 
باملائة..   37 �لن��اث  ن�صبة  بلغت  باملائة يف حني   63 بلغت  �لحتادية 
باملائة   26 مقابل  متزوجون  �ملوظفني  من  باملائة   72 �أن  و�أو�صحت 
ل يز�لون عز�با و�لبقية تنق�صم ما بني مطلق �أو �أرمل �أو غري حمدد 

�حلالة �لجتماعية.
و�أ�صارت �لإح�صائية �إىل �أن نحو ن�صف عدد �ملوظفني ترت�وح �أعمارهم 
بني 30 و 39 �صنة مقابل 112 موظفا مت تعيينهم دون �صن �لع�صرين 

فيما يوجد 95 موظفا يعملون فوق �صن �ل�صبعني.
وح�صب �لإح�صائية فاإن نحو 31 باملائة من موظفي �لوز�ر�ت و�جلهات 
يوجد  فيما  �صنو�ت  �لحتادية ترت�وح مدة خدمتهم مابني �صنة و 4 

عاما.  40 �لفعلية  خدمتهم  مدة  جتاوزت  موظفا   184
�لبيانات  �أن  �حلكومية  �لب�صرية  للمو�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  وذك���رت 
وعددها  �ل���وز�ر�ت  يف  �ملوظفني  جميع  �صملت  �لح�صائية  يف  �ل���و�ردة 
حتى  وذل���ك  م�صتقلة  �حت��ادي��ة  جهة   36 �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وز�رة   21
�لوظائف  يف  �مل��وظ��ف��ني  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ا���ص��ي..  �صبتمرب  �صهر  ن��ه��اي��ة 
يف  �ملحليني  و�لعاملني  �مل��ع��اون��ة  �خل��دم��ات  يف  و�لعاملني  �لأ�صا�صية 
�لبعثات �خلارجية وموظفي �لدعم و�لوقف يف �لهيئة �لعامة لل�صوؤون 

�لإ�صالمية و�لأوقاف.
�ل��وظ��ائ��ف �حلرفية  �أع����د�د  �أن ن�صبة ه��ام��ة م��ن  و�أك����دت �لإح�����ص��ائ��ي��ة 
و�ملعاونة يف �جلهات �لحتادية �مل�صتقلة ترتكز يف موؤ�ص�صة مو��صالت 
�لإم��ار�ت وموؤ�ص�صة �لإم��ار�ت �لعامة للبرتول ويبلغ عددهم 21 �ألفا 

و574 موظفا.

�ضرطه �لفجرية متدد قر�ر تخفي�س 
�ملخالفات �ملرورية و�حلجز ل� 90 يوما

•• الفجرية -وام:

قيمة  ق���ر�ر تخفي�س  �ل��ف��ج��رية مت��دي��د  ل�صرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �أع��ل��ن��ت 
من  �عتبار�  يوما   90 لي�صتمر  �ملركبات  حجز  وب��دل  �مل��روري��ة  �ملخالفات 
�لثاين من دي�صمرب 2017 .. وذلك متا�صيا مع توجيهات �صاحب �ل�صمو 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�صيخ 
للقو�ت �مل�صلحة وتنفيذ� لتوجيهات �صمو �ل�صيخ حممد بن حمد بن حممد 
�ل�صرقي ويل عهد �لفجرية. وي�صمل �لقر�ر جميع �أنو�ع �ملخالفات �ملحررة 
�إم��ارة �لفجرية قبل تاريخ �لثاين من دي�صمرب �جلاري وذلك مبنا�صبة  يف 

�حتفالت �لدولة باليوم �لوطني �ل� 46.

حممد بن ز�يد ي�ضتقبل �ل�ضقارين �مل�ضاركني يف مهرجان �ل�ضد�قة �لدويل �لر�بع للبيزرة

�ل�صقارة وتبادل �خلرب�ت و�لتجارب 
حول هذه �لريا�صية.

�مل���ه���رج���ان ق���د �ن��ط��ل��ق �أم�س  وك����ان 
بتنظيم من  رم��اح  ت��الل  منتجع  يف 
نادي �صقاري �لإم��ار�ت و�صر�كة مع 
وجامعة  لل�صقارة  �ل��ع��امل��ي  �لحت���اد 
نيويورك يف �أبوظبي وم�صاركة �أكر 

ع��ل��ى م�����ص��ارك��ة �ل�����ص��ع��وب �لأخ�����رى 
�ل���ت���ج���ارب و�ل��ت��ق��ال��ي��د �ل���ص��ي��ل��ة يف 
ممار�صة هذ� �لنوع من �ل�صيد ونقل 
�إىل �لأج��ي��ال �حلالية  �ل���رت�ث  ه��ذ� 
ومدرو�صة  منظمة  منهجية  وف���ق 
�ل��ربي��ة و�حلفاظ  وت��ر�ع��ي �حل��ي��اة 

على �لبيئة.

و�لتفاقيات  �لتاريخ  عرب  �ل�صقارة 
لل�صيد  �ل����دول����ي����ة  و�ل���ت�������ص���ري���ع���ات 
�مل�صتقبلية  و�ل�����ص����رت�ت����ي����ج����ي����ات 
و�لتقنيات  �ل����ع����امل  يف  ل��ل�����ص��ق��ارة 
�حلفاظ  يف  �ل�صليمة  و�لأ���ص��ال��ي��ب 

على �ل�صقور وطر�ئدها.
وي��ع��د �مل��ه��رج��ان �أك���رب حمفل دويل 

�ن�صاين م�صرتك.
و�أكد �صموه �أن جهود دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة و�لتي بد�أت يف عهد 
�مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����ص��ي��خ ز�ي����د م���ا ز�لت 
ورعاية  باهتمام  وحتظى  م�صتمرة 
�لقيادة �حلكيمة يف �حلفاظ على فن 
وحتر�س  �لعريق  وتر�ثها  �ل�صقارة 

وب��اح��ث ميثلون  ���ص��ق��ار   700 م��ن 
دولية  منظمات  وبح�صور  بلد�   90
و�ل��ب��ي��ئ��ة و�صون  ب��ال�����ص��ق��ارة  ت��ع��ن��ى 

�لرت�ث.
 وي��ت��ط��رق �مل�����ص��ارك��ون �إىل ع��دد من 
�ل�صقارين  ت��ه��م  �ل��ت��ي  �مل��و���ص��وع��ات 
�أنحاء �لعامل مثل تر�ث  يف خمتلف 

  م���ن ج��ان��ب��ه��م ع���رب �ل�����ص��ق��ارون - 
ومنهم 27 �صقار� �صاركو� يف �لدورة 
�لأوىل - عن �صعادتهم بهذه �مل�صاركة 
�ل��ن��وع��ي��ة و�ل���ت���ي ب������د�أت م��ن��ذ عهد 
و�أثمرت عن  ز�يد  �ل�صيخ  له  �ملغفور 
وح�صورها  وزنها  لها  دولية  فعالية 
ريا�صة  ممار�صة  تنظيم  يف  �ل���دويل 

•• العني-وام:

�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ����ص��ت��ق��ب��ل 
حممد بن ز�ي��د �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�م�������س- يف جم��ل�����س ق�صر  �مل�����ص��ل��ح��ة 
�ل�صقارين   - �لعني  �ملقام يف مدينة 
�ل�صد�قة  »م��ه��رج��ان  يف  �مل�����ص��ارك��ني 
بد�أ  �ل��ذي   « للبيزرة  �لر�بع  �ل��دويل 
�أب���وظ���ب���ي وي�����ص��ت��م��ر حتى  �أم�������س يف 

�لتا�صع من �صهر دي�صمرب �جلاري.
وتبادل  بال�صقارين  �صموه  ورح��ب   
�ل�����ودي�����ة حول  م���ع���ه���م �لأح������ادي������ث 
ف���ع���ال���ي���ات���ه���م و�أن�������ص���ط���ت���ه���م خ���الل 
�إقامة  ح���ول  و�لأه������د�ف  �مل��ه��رج��ان 
م��ث��ل ه���ذه �مل��ه��رج��ان��ات ودوره������ا يف 
و�لتقاليد  و�لعاد�ت  �خلرب�ت  تبادل 

يف ممار�صة �ل�صيد بال�صقور.
���ص��م��وه م��ع��ه��م ذكريات    و����ص��ت��ذك��ر 
 1976 ع���ام  م��ه��رج��ان  �أول  �إق��ام��ة 
و�ل����ذي ع��ق��د حت��ت رع��اي��ة وتوجيه 
�صلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�صيخ  ل��ه  �ملغفور 
�آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه »وروؤيته يف 
تر�ث  �ملرحلة يف �حلفاظ على  تلك 

يجمع  ف��ه��و  �ل���ع���امل  يف  ل��ل�����ص��ق��ارة 
�ل�����ص��ق��اري��ن و�ل��ب��اح��ث��ني و�خل����رب�ء 
�ملحلية  �مل���ن���ظ���م���ات  م����ن  و�ل���ع���دي���د 
و�ل���دول���ي���ة �مل��ع��ن��ي��ة ب��احل��ف��اظ على 

تر�ث �ل�صقارة.
ح�صر جمل�س �صموه يف ق�صر �ملقام 
حممد  بن  طحنون  �ل�صيخ  �صمو   ..
منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل 
�صيف  �ل�صيخ  �صمو  و�ل��ف��ري��ق  �لعني 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
�لد�خلية  وزي�����ر  �ل�������وزر�ء  جم��ل�����س 
و���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ خ��ال��د ب���ن ز�ي����د �آل 
موؤ�ص�صة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان 
ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�صانية وذوي 
�لحتياجات �خلا�صة ومعايل �ل�صيخ 
ن��ه��ي��ان وزير  �آل  ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك 
�ل�����ص��ي��خ �صلطان  �ل��ت�����ص��ام��ح وم��ع��ايل 
بن طحنون �آل نهيان ع�صو �ملجل�س 
وكبار  �ل�صيوخ  من  وع��دد  �لتنفيذي 

�مل�صوؤولني.
 ور�فق �ل�صقارين .. معايل حممد 
ب���ن �أح���م���د �ل�����ب�����و�ردي وزي�����ر دول���ة 
رئي�س جمل�س  نائب  �لدفاع  ل�صوؤون 

�إد�رة نادي �صقاري �لإمار�ت.

طحنون بن حممد يعزي �أحمد وعلي �ل�ضعدي بوفاة و�لدتهما

�جلماعي  �لنقل  و�ضائل  ��ضتخدمو�  ر�كب  مليون   3.9
خالل عطلة �ملولد �لنبوي ويومي �ل�ضهيد و�لوطني

•• العني-وام: 

ممثل  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  طحنون  �ل�صيخ  �صمو  ق��دم 
�حلاكم يف منطقة �لعني م�صاء �م�س و�جب �لعز�ء �إىل 
وع��ل��ي حممد  �ل�صعدي  ح���ارب  �أح��م��د حممد  �ل��دك��ت��ور 
وذلك  و�ل��دت��ه��م��ا  لها  �مل��غ��ف��ور  وف���اة  �ل�صعدي يف  ح���ارب 
خالل زيارته جمل�س �لعز�ء يف منطقة �لهابوي مبدينة 

�لعني.
ز�ي��د بن  �ل�صيخ  �إىل جانب �صموه  �ل��ع��ز�ء  وق��دم و�ج��ب 

طحنون �آل نهيان.
عن  نهيان  �آل  حممد  بن  طحنون  �ل�صيخ  �صمو  و�أع���رب 
�صائال  �لفقيدة  وذوي  لأ�صرة  ومو��صاته  تعازيه  خال�س 
�ملوىل عز وجل �أن يتغمدها بو��صع رحمته و�أن ي�صكنها 

ف�صيح جناته و�أن يلهم �أهلها وذويها �ل�صرب و�ل�صلو�ن.

•• دبي-وام: 

��صتخدم 3 ماليني و964 �ألفا و179 �صخ�صا و�صائل 
يف  و�ملو��صالت  �لطرق  لهيئة  �لتابعة  �جلماعي  �لنقل 
دبي خالل عطلة �ملولد �لنبوي �ل�صريف ويوم �ل�صهيد 
3 دي�صمرب  30 ن��وف��م��رب وح��ت��ى  و�ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي م��ن 
�جل��اري وذل��ك عرب �مل��رتو و�ل��رت�م و�حل��اف��الت �لعامة 

وو�صائل �لنقل �لبحري.
بلغ  دب��ي  يف  و�ملو��صالت  �لطرق  هيئة  بيانات  وبح�صب 
تلك  خالل  دبي  مرتو  عرب  تنّقلو�  �لذين  �لركاب  عدد 
�لفرتة مليونني و44 �ألفا و827 ر�كبا وعرب �حلافالت 
و�صائل  وعرب  ر�كبا  و238  �ألفا  و599  مليونا  �لعامة 
�لنقل �لبحري 243 �ألفا و448 ر�كبا فيما نقل تر�م 

دبي 76 �ألفا و666 ر�كبا.

عبد�هلل بن ز�يد ي�ضتقبل وزير �لدفاع �لرب�زيلي
•• اأبوظبي-وام: 

و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�صيخ  �صمو  ��صتقبل 
بحث  �لرب�زيلي.  �ل��دف��اع  وزي��ر  بيتو  جانف�صان  ر�وول  معايل  �م�س  �ل��دويل 
�جلانبان خالل �للقاء - �ل��ذي عقد يف دي��و�ن عام �ل��وز�رة باأبوظبي - �صبل 
تطوير عالقات �ل�صد�قة و�لتعاون �مل�صرتك بني �لبلدين ل�صيما يف �ملجالت 
يف  �لأو�صاع  م�صتجد�ت  ب�صاأن  �لنظر  وجهات  وتبادل  و�لع�صكرية..  �لأمنية 
�ملنطقة وبحثا عدد� من �لق�صايا �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�صرتك 
�ل�صيخ  �صمو  ورح���ب  �لإره�����اب.  ملكافحة  �ل���دويل  �ملجتمع  ج��ه��ود  بينها  م��ن 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان بزيارة معايل وزير �لدفاع �لرب�زيلي موؤكد� حر�س 
دولة �لإمار�ت على تعزيز عالقاتها �لثنائية مع �لرب�زيل يف �ملجالت كافة. 
من جانبه �أكد معايل ر�وول جانف�صان بيتو على �لعالقات �لثنائية �ملتميزة 
بني دولة �لإمار�ت و�لرب�زيل م�صري� �إىل �أن هناك حر�صا على تعزيز �أوجه 
حتظى  �لتي  باملكانة  معاليه  و�أ�صاد  �ملجالت.  �صتى  يف  �لبلدين  بني  �لتعاون 
بها دولة �لإمار�ت على �ل�صعيدين �لإقليمي و �لدويل و�لدور �لذي تقوم به 

ملكافحة �لإرهاب وتعزيز فر�س �ل�صالم و�ل�صتقر�ر يف �ملنطقة.

وزير �لدولة ل�ضوؤون �لدفاع ي�ضتقبل 
وزير �لدفاع �لرب�زيلي

•• اأبوظبي- وام:

��صتقبل معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي �لفال�صي وزير دولة ل�صوؤون �لدفاع - يف مقر �لوز�رة يف �أبوظبي 
- �صباح �م�س معايل ر�وول جانف�صان بيتو وزير �لدفاع �لرب�زيلي وذلك بح�صور معايل �لفريق �لركن حمد 
حممد ثاين �لرميثي رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�صلحة . بحث �جلانبان - خالل �للقاء - �صبل تطوير �لعالقات 
�لثنائية �مل�صرتكة بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية �لرب�زيل �لحتادية وتعزيز �أوجه �لتعاون 
و�لتطور�ت  و�لدولية  �لإقليمية  �لق�صايا  من  عدد  ��صتعر��س  ومت  و�لدفاعي.  �لع�صكري  �ملجال  يف  خا�صة 
�لر�هنة يف �ملنطقة بجانب مناق�صة عدد من �ملو�صوعات ذ�ت �لهتمام �مل�صرتك وتبادل وجهات �لنظر حولها. 

ح�صر �للقاء عدد من كبار �صباط وم�صوؤويل وز�رة �لدفاع و�لوفد �ملر�فق ملعايل وزير �لدفاع �لرب�زيلي.
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اأخبـار الإمـارات
�ضفارة �لدولة يف �لدمنارك حتتفل باليوم �لوطني �ل� 46

•• كوبنهاغن -وام:

�أقامت �صعادة فاطمة خمي�س �صامل خلفان �ملزروعي �صفرية �لدولة لدى 
مملكة �لدمنارك �حتفال مبنا�صبة �ليوم �لوطني �ل� 46 للدولة بح�صور 
ممثلي �حلكومة �لدمناركية و�أع�صاء �لربملان و�صفر�ء �لدول �ملعتمدين 
و�لثقافية ورجال  �لدولية  �ملنظمات  روؤ�صاء  �لدمنارك ولفيف من  لدى 
�حل��ف��ل - متيز  �ل�صفرية - يف كلمتها خ��الل  ���ص��ع��ادة  و�أك����دت  �لأع���م���ال. 
�لعالقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت و�لدمنارك و�لتي تعززت بالزيار�ت 
�لر�صمية �ملتبادلة ومنو �لتعاون �لتجاري و�لقت�صادي و�لثقايف.. مرحبة 

باحل�صور ومب�صاركتهم �لإمار�ت فرحة �حتفالها بذكرى �لحتاد.
و�أو���ص��ح��ت عظمة ه��ذ� �ل��ي��وم يف قلب ك��ل �إم��ار�ت��ي و�ل��زه��و �ل��ذي يعمر 
قلوبهم بف�صل �لقيادة �حلكيمة ل�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد 
“رعاه �هلل” و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أ�صحاب �ل�صمو  �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة و�إخو�نهم 

�أع�صاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام �لإمار�ت.
كر�صت جهودها  �ل��ت��ي  بالقيادة  �ح��ت��ف��ال  ه��و  �ل��وط��ن��ي  �ل��ي��وم  �أن  و�أك����دت 
لال�صتثمار يف ثروتها �لب�صرية و��صعة �إياها على ر�أ�س �أولوياتها لتحقيق 
�ملتينة  �لقو�عد  �لوطني  �مل�صتوى  على  �أر�صت  حيث  �مل�صتد�مة  تنميتها 
و�ملو�طنة  بال�صفافية  و�ت�صمت  �ل��ق��ان��ون  على  ق��ام��ت  �ل��ت��ي  ملوؤ�ص�صاتها 

�ل�صاحلة فجعلت منها و�حة للحد�ثة وتقبل �لآخر و�لأمن و�لأمان.
و�أ�صارت �إىل �أن ذلك حتقق بف�صل موؤ�ص�س �لدولة �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد 
بن �صلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه” �لذي �صعى لتوفري حياة كرمية 

وم�صتقبل  حلا�صر  �حلقيقية  �ل���روة  ه��و  �لإن�����ص��ان  �أن  م��وؤك��د�  ملو�طنيه 
�لإمار�ت و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان م�صرية �ملغفور 
له �ل�صيخ ز�يد يف مو�جهة �لتحديات بكل عزم و�إر�دة فحلت �لإمار�ت يف 
مقدمة �لدول �لتي تعنى بالتنمية �لب�صرية وفقا للموؤ�صر�ت �لإقليمية 
و�لدولية. و��صتعر�صت �صعادة �ملزروعي �إجناز�ت �لدولة �لثقافية و�آخرها 
�فتتاح متحف �للوفر �أبوظبي �أول متحف عاملي يف �ملنطقة يجمع حتت 
�صقفه �لرت�ث �لإن�صاين متعدد �لثقافات.. منوهة �إىل �لإجناز�ت يف جمال 
1971 و�لتي قامت على  �ل�صيا�صة �خلارجية منذ تاأ�صي�س �لحتاد عام 
�لدولية و�للتز�م  �لأع��ر�ف  �حلكمة و�لعتد�ل ومبد�أ �حل��و�ر و�ح��رت�م 
مببادئ �لأمم �ملتحدة و�حرت�م حقوق �جلو�ر و�ل�صيادة و�لتوجه �ل�صلمي 

حلل �لنز�عات وعدم �لتدخل يف �ل�صاأن �لد�خلي للدول �لأخرى.
وحتدثت عن دور �لإم��ار�ت يف �جلانب �لإن�صاين من حيث دعم �لتنمية 

بقيمة  دول��ة   178 م�صاعد�تها  �صملت  �إذ  �خلريية  و�لأع��م��ال  �لب�صرية 
�أمريكي مما جعلها حتتل �ملرتبة �لأوىل عامليا يف حجم  47 مليار دولر 
�مل�صاعد�ت �لإمنائية �لر�صمية مقارنة بالدخل �لقومي �لإجمايل لثالثة 

�أعو�م متتالية.
�صاحب  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين  �آي��ات  �أ�صمى  �ل�صفرية  �صعادة  وقدمت 
�ل�صيخ حممد  �ل�صمو  و�صاحب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�صيخ خليفة  �ل�صمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  و�صاحب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن 
و�إىل  �لإم���ار�ت  حكام  لالحتاد  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�صاء  �ل�صمو  و�أ�صحاب 

حكومة و�صعب �لإمار�ت مبنا�صبة �ليوم �لوطني �ل� 46.
و��صتمتع  �لإم���ار�ت  تطور  عن  وثائقي  فيلم  عر�س  �لحتفال  وت�صمن 
�لعربي  تر�ثها  عر�قة  يعك�س  �لذي  �لإمار�تية  �ل�صيافة  بكرم  �حل�صور 

�لأ�صيل يف �أجو�ء �حتفالية.

حاكم �ل�ضارقة ي�ضهد �حتفال مدر�ضة فيكتوريا �لدولية مبرور 10 �ضنو�ت على �فتتاحها
•• ال�صارقة-وام: 

ع�صو  �لقا�صمي  حممد  بن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �صهد 
فيكتوريا  م��در���ص��ة  �ح��ت��ف��ال  �م�����س  �ل�����ص��ارق��ة �صباح  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 

�لدولية بال�صارقة مبنا�صبة مرور 10 �أعو�م على �إن�صائها.
  وقدم �صاحب �ل�صمو حاكم �ل�صارقة �لتهنئة لإد�رة �ملدر�صة و�أولياء �لأمور 
و�لطلبة مبنا�صبة �لحتفال م�صري� �ىل �أن نظام تعليم فيكتوريا كان حلما 
وحتقق �لآن.   وتطرق �صموه خالل كلمته �إىل فكرة �إن�صاء �ملدر�صة وقال : 
�أن �أن�صئ مدر�صة على نف�س نظام تعليم  قررت  ��صرت�ليا  يف  كنت  “ عندما 
فيكتوريا �ملتميز وبد�أت �أبحث عن �صر جودتها وتفوقها .. كنت �أمت�صى بني 
�ملدر�صة ووجدت  تدر�س هذه  م��اذ�  لأرى  و�ألح��ظ  �لف�صول لفرتة طويلة 
�أنها تقدم �ملعرفة مع �ل�صعادة ور�أيت كل �لطلبة مبت�صمني وجل�صت معهم 
��صرت�ليا  من  ع��دت  وعندما  للتدري�س..  طريقة  �أف�صل  ه��ذه  �أن  ووج��دت 
 10 وبعد  و�لآن  �ملدر�صة..  نبني  وبد�أنا  معهم  �تفاقية  توقيع  على  عملت 

�صنو�ت نقول مربوك للجميع على هذ� �لنجاح و�أعتقد �أنه جهد كبري “.
وزر�ء  رئي�س  بر�مبي  ج��ان  جهود  �ل�صارقة  حاكم  �ل�صمو  �صاحب  وحيا    
حكومة ولية فيكتوريا �لأ�صرت�لية �ل�صابق و�صيف �صرف �لحتفال �لذي 
و�لطلبة  �ملدر�صة  و�إد�رة   ،2007 ع��ام  يف  �ملدر�صة  �فتتاح  يف  حا�صر�  ك��ان 
جنب  �إىل  جنبا  �لطلبة  مع  منازلهم  من  يعملون  �لذين  �أمورهم  و�أولياء 

مع �إد�رة �ملدر�صة.   
�أن �لطلبة من  �لقبول يف �جلامعات نعرف  �إن��ه على م�صتوى  وق��ال �صموه 

�أبو�ب  لهم  :” نقول  و�أ�صاف  يتم قبولهم فيها مبا�صرة  مدر�صة فيكتوريا 
جامعاتنا مفتوحة لكم .. و�أنا �صعيد جد� مبا و�صلت �إليه �ملدر�صة ونعد باأن 
�أن هناك طلبا كبري� على نظامها �لذي  �أك��رب لأننا نعرف  تكون يف تطور 

يعترب من �أف�صل �أنظمة �لتعليم يف �لعامل “.
  كانت وقائع �لحتفال قد بد�أت با�صتقبال �صاحب �ل�صمو حاكم �ل�صارقة 
ومن ثم وقع �صموه �تفاقية مع �صعادة جيم�س مريلينو نائب رئي�س وزر�ء 
حكومة ولية فيكتوريا �لأ�صرت�لية وزير �لرتبية و�لتعليم تخت�س مبزيد 
�لتعليم  �ل�����ص��ارق��ة وولي���ة فيكتوريا يف جم���الت  �إم����ارة  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  م��ن 
�لتي  ��صتمر�ر �جل��ودة  �إىل  �لتفاقية  �ملدر�صة.   تهدف  �لعمل يف  وتطوير 
تتميز بها �ملدر�صة يف جمال �لتعليم على �مل�صتوى �لعاملي وميتد �لربنامج 
11 و12  �ل�صفان  يتبع  بينما  �لعا�صر  �ل�صف  �إىل  للطلبة فيها  �لتعليمي 
لربنامج �لبكالوريا �لدولية.. وتعمل �ملدر�صة على تطبيق �أحدث �لأنظمة 

لربنامج �لتعليم يف ولية فيكتوريا.
�ملتميزة  �لعالقة  ل�صتمر�ر  �صمانا  توقيعها  مت  �لتي  �لتفاقية  وتعترب 
و�لتعاون �مل�صرتك بني �إمارة �ل�صارقة وولية فيكتوريا �ل�صرت�لية.   وقدم 
دين بايرة مدير مدر�صة فيكتوريا �لدولية بال�صارقة خالل كلمته يف �حلفل 
�أ�صمى �آيات �ل�صكر و�لتقدير �إىل �صاحب �ل�صمو حاكم �ل�صارقة على �هتمام 
�لتعاون  عرب  �لتعليم  �أنظمة  تطوير  �أهمية  ب�صاأن  �لثاقبة  وروؤي��ت��ه  �صموه 
و�ل��ذي ظهرت ثماره  �ل�صارقة،  و�إم��ارة  �ملثمر بني حكومة ولية فيكتوريا 
يف �ملدر�صة �لتي �أن�صئت يف �ل�صارقة و�صارت �إحدى �أف�صل �ملد�ر�س �ملوجودة، 
وباتت متثل �لدولة يف �مللتقيات �لعاملية، وذلك بف�صل م�صتويات طلبتها يف 

خمتلف �ملجالت �لأكادميية و�لعلمية و�لأن�صطة �ملختلفة.
�إمارة  تبذلها  �لتي  �ل�صخمة  �لكبري و�جلهود  �لعمل  �ملدر�صة  وثمن مدير 
�مل�صتمر  �ملدر�صة  ت��ع��اون  �إىل  م�صري�  �لتعليم..  �أنظمة  لتطوير  �ل�صارقة 
�أنتج جتربة  ما  للتعليم  �ل�صارقة  �لتعليمية وجمل�س  �ل�صارقة  مع منطقة 

متميزة يح�صد ثمارها �ملجتمع عرب �لطلبة و�أولياء �أمورهم.   
�أنظمتها على  �ملا�صية حافظت يف  �لع�صر  �صنو�تها  �ملدر�صة خالل  �إن  وقال 
�أن تقدم تعليما  �مل�صتوى، وجنحت يف  �لعالية  �لهتمام باجلو�نب �لعلمية 
يعتمد على �لتفكري �ل�صليم ومر�عاة �لأخالق وتنمية �ل�صخ�صية يف �لوقت 
رفع وتطوير م�صتو�ه  ي�صاهم يف  تر�كم خرب�ت  للطالب  يوفر  نف�صه، مما 

ب�صورة متكاملة .
من جانبه �ألقى جان بر�مبي كلمة �أعرب فيها عن �صعادته بالنجاح �لكبري 
�ل�صارقة  حاكم  �ل�صمو  �صاحب  من  كبري�  �هتماما  وج��دت  �لتي  للمدر�صة 
ورعاية كاملة لفكرتها وفق روؤية م�صتقبلية ل�صموه توؤمن باأهمية �لتعليم 
و �ملعرفة لتنمية �ملجتمع وهي �لروؤية �لتي �صاهمت يف حتقيق �لعديد من 
�لأهد�ف و�لفو�ئد وهو ما نر�ه �ليوم يف وجوه �لطلبة و �أولياء �لأمور من 

�صعادة مبا يقدم لهم يف �ملدر�صة.   
ور�أيت  �لآخ��ر  تلو  عاما  �ملدر�صة  تطور  تابعت  “لقد   : بر�مبي  ج��ان  وق��ال 
�مل�صرتك  �لتعاون  �ل�صارقة عرب  �إم��ارة  به  �لذي قامت  �لكبري  �لعمل  مدى 
مع ولية فيكتوريا، وجهود �إد�رة �ملدر�صة يف تطبيق �أحدث �أنظمة �لتعليم 

�ملتطور مما جعلها منوذجا يحتذى “ .
�ل�صارقة  �لتنفيذي لهيئة  �ملدير  �ل�صركال    من جانبه قدم �صعادة م��رو�ن 

لال�صتثمار و�لتطوير “�صروق” كلمة بالإنابة عن �أولياء �لأمور �أ�صار فيها 
�إىل �لتجربة �لناجحة للمدر�صة يف تقدمي تعليم متميز وناجح عرب مر�عاة 
�للغة  بتعليم  و�لهتمام  و�لإمار�تية  �لعربية  و�لتقاليد  �حلديثة  �ملناهج 
�لعربية و�لرتبية �لإ�صالمية، جنبا �إىل جنب مع جو�نب تطوير �ل�صخ�صية 
عرب �لأن�صطة �لال�صفية �ملتنوعة، و�لبتكار، و�لتعلم �لتجريبي، و�ملهار�ت 
�لعلمية و�لعملية، و�لثقة بالنف�س �لتي ت�صاهم يف تقوية �صخ�صية �لطالب 
ملو�جهة �لتحديات و�لتعود على حلها، ومر�عاة �لفروق �لفردية، بالإ�صافة 
�إىل �لتو��صل �مل�صتمر لإد�رة �ملدر�صة مع �أولياء �لأمور وجعلهم على �إطالع 

كامل.
ب��ع��ده��ا �ن��ت��ق��ل ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و ح��اك��م �ل�����ص��ارق��ة و�حل�����ص��ور �إىل �ل�صاحة 
10 �صنو�ت على  �خلارجية للمدر�صة حيث �صهدو� �حتفال �لطلبة مبرور 
عن  فيها  ع��ربو�  متنوعة  عرو�صا  خالله  ق��دم��و�  و�ل��ذي��ن  �ملدر�صة  �إن�صاء 

فرحتهم باملنا�صبة.   
ح�صر �لحتفال �ل�صيخ �صلطان بن خالد بن حممد �لقا�صمي و�صعادة جون 
و�لرت مفو�س حكومة ولية فيكتوريا و�صعادة �لدكتور �صعيد م�صبح �لكعبي 
رئي�س جمل�س �ل�صارقة للتعليم، و�صعادة حممد عبيد �لزعابي رئي�س د�ئرة 
�إد�رة  رئي�س جمل�س  �حلميد  عبد  و�لدكتور عمرو  و�ل�صيافة،  �لت�صريفات 

�ملدر�صة وعدد كبري من �مل�صوؤولني و�أولياء �أمور �لطلبة.  
كان �حل�صور قد �صاهد فيلما ق�صري� تناول �ملر�حل �لتي مرت بها �ملدر�صة 
مقطوعات  �مل��د�ر���س  طلبة  ق��دم  فيما  لطلبتها  مم��ي��ز�ت  م��ن  تقدمه  وم��ا 

مو�صيقية وق�صيدة باللغتني �لعربية و�لإجنليزية.

ويل عهد �ل�ضارقة يرت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي
•• ال�صارقة -وام:

ع��ق��د �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
�ل�صبوعي  �ج��ت��م��اع��ه  �ل�������ص���ارق���ة 
بن  �صلطان  �ل�صيخ  �صمو  برئا�صة 
�لقا�صمي  ����ص���ل���ط���ان  ب����ن  حم���م���د 
�ل�صارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  ع��ه��د  ويل 
رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س، وب��ح�����ص��ور �صمو 
�ل�صيخ عبد�هلل بن �صامل �لقا�صمي 
رئي�س  نائب  �ل�صارقة  حاكم  نائب 
�مل��ج��ل�����س، وذل�����ك ���ص��ب��اح �م�������س يف 

مكتب �صمو �حلاكم.
بالت�صديق  �جل���ل�������ص���ة  ����ص��ت��ه��ل��ت 
�ل�صابقة  �جل��ل�����ص��ة  حم�����ص��ر  ع��ل��ى 
لي�صتعر�س �ملجل�س بعدها �ملو��صيع 
�ملدرجة على جدول �لأعمال و�لتي 
�ملختلفة،  �لإم����ارة  ب�����ص��وؤون  تتعلق 
و�أ�صدر خاللها عدد� من �لقر�ر�ت 
�لتي حتقق روؤية �إمارة �ل�صارقة يف 
على  و�لقاطنني  �ملو�طنني  خدمة 

�أر�صها.
�مل��ج��ل�����س م�����ص��روع قانون  ون��اق�����س 

�ل��ت��ي توفرها  جم��م��وع �خل���دم���ات 
�لد�ئرة.

م����ن ج��ه��ت��ه �أث����ن����ى �مل��ج��ل�����س على 
�لد�ئرة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود 
جاذبة  ب��ي��ئ��ة  خل���ل���ق  وم�����ص��اع��ي��ه��ا 
�ل�صبل  �أي�����ص��ر  وت��وف��ري  للم�صتثمر 
يف  �لأعمال  و�أ�صحاب  للمر�جعني 
بحجم  و�أ���ص��اد  معامالتهم،  �جن��از 
�لتحول  م���������ص����روع  م�����ن  �مل���ن���ج���ز 
�إي��اه��م �إىل عر�س  �ل��رق��م��ي د�ع��ي��ا 
جت���رب���ت���ه���م ع���ل���ى ب���اق���ي �ل����دو�ئ����ر 
وتبادل  ل��ال���ص��ت��ف��ادة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لتكامل يف ظل  �خلرب�ت وحتقيق 

وجود تعامالت م�صرتكة بينها.
�لتفاهم  م��ذك��رة  �ملجل�س  و�عتمد 
�لرتبية  وز�رة  بني  �إبر�مها  �ملزمع 
�ل�صارقة  وجم���ل�������س  و�ل���ت���ع���ل���ي���م 
للتعليم، و��صتعر�س �صعادة �صلطان 
�أم���ني عام  �مل��ه��ريي  ب��ن بطي  علي 
�ل�صارقة  �لتنفيذي لإمارة  �ملجل�س 

كافة بنود �ملذكرة.
�إط����ار  ت���اأت���ي يف  �أن���ه���ا  �إىل  م�����ص��ري� 

م���ع �جلهات  و�ل���ت���ع���اون  �مل��ط��ل��وب��ة 
�حل���ك���وم���ي���ة �مل��خ��ت�����ص��ة يف �إع������د�د 
�ملتعلقة  �ل��در����ص��ات  ك��اف��ة  وتنفيذ 
بتخطيط �ملدن وتنفيذ �مل�صروعات 

يف �لإمارة.
م�صروع  ب���اإح���ال���ة  �مل��ج��ل�����س  ووج����ه 
�ل�صت�صاري  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل���ق���ان���ون 
لدورته  ��صتكمال  �ل�صارقة  لإم��ارة 

�لت�صريعية.
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  و����ص��ت��ع��ر���س 
لعام  �ل���رق���م���ي  �ل���ت���ح���ول  ت���ق���ري���ر 
�لتنمية  ل�������د�ئ�������رة  2017م 
و�لذي  �ل�����ص��ارق��ة  �لق��ت�����ص��ادي��ة يف 
بن  ع��ب��د�هلل  �صلطان  �صعادة  قدمه 
�لد�ئرة،  رئ��ي�����س  �ل�����ص��وي��دي  ه���ده 
وعدد من م�صوؤويل تقنية �ملعلومات 

و�خلدمات �لذكية يف �لد�ئرة.
ب���ي���ان حالة  �ل���ت���ق���ري���ر  وت�����ص��م��ن 
�لتحول �لرقمي خلدمات �لد�ئرة، 
للخدمات  �ل���زم���ن���ي  و�ل��ت�����ص��ل�����ص��ل 
�لإل����ك����رتون����ي����ة و�ل����ذك����ي����ة خ���الل 
�ل�����ص��ب��ع ���ص��ن��و�ت �مل��ا���ص��ي��ة، وخطة 

و�لذي  �لعامة”  �لأ�صغال  “د�ئرة 
�أه���د�ف  تنظيم  �إع����ادة  �إىل  ي��ه��دف 
و�����ص����الح����ي����ات و�خ���ت�������ص���ا����ص���ات 

�لد�ئرة.
علي  �ملهند�س  ���ص��ع��ادة  و��صتعر�س 
�صعيد بن �صاهني �ل�صويدي رئي�س 
ومو�د  بنود  �لعامة  �لأ�صغال  د�ئرة 
و�خت�صا�صاته،  �ل��ق��ان��ون  م�����ص��روع 
�أنه جاء ليو�كب �لتطور�ت  موؤكد� 
�لتي ت�صهدها �لد�ئرة و�لتغيري�ت 
�خت�صا�صاتها  ع��ل��ى  ط����ر�أت  �ل��ت��ي 
�مل���ر����ص���وم  �مل���ن�������ص���و����س ع��ل��ي��ه��ا يف 
2000م  ل�صنة   9 رق��م  �لأم����ريي 
ومبا  �صابقاً،  �ل��د�ئ��رة  �إن�صاء  ب�صاأن 
يحقق �أهد�ف �لد�ئرة وم�صاهمتها 
يف  �مل�صتقبلية  �ل���روؤي���ة  حتقيق  يف 

�لإمارة.   
وحدد م�صروع �لقانون �خت�صا�صات 
�لد�ئرة لتحقيق �أهد�فها من خالل 
�ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات وخطط  و���ص��ع 
�لعمل و�قرت�ح �لت�صريعات و�إجر�ء 
�لعلمية  و�ل���ب���ح���وث  �ل����در������ص����ات 

 100% بن�صبة  �ل�صامل  �لتحول 
يف خدمات �لد�ئرة بحلول �لن�صف 
2018م،  �ملقبل  �ل��ع��ام  م��ن  �لأول 
�لإح�صائيات  �لتقرير  ت��ن��اول  كما 
�خل����ا�����ص����ة ب����ال����ب����و�ب����ات و�مل����و�ق����ع 
�ل��رق��م��ي��ة، وت��ط��ب��ي��ق��ات �لأج���ه���زة 
�ل���ذك���ي���ة، و�لأن���ظ���م���ة و�ل����رب�م����ج، 
وعمليات  �ل��رق��م��ي��ة،  و�خل����دم����ات 
و�لتحول  �لإل���ك���رتون���ي���ة  �ل���رب���ط 

�لرقمي.   
بن  عبد�هلل  �صلطان  �صعادة  و�أ���ص��ار 
متا�صيا  �أن����ه  �إىل  �ل�����ص��وي��دي  ه���ده 
�لر�صيدة  �حل���ك���وم���ة  روؤي��������ة  م����ع 
ب��ي��ئ��ة رقمية  وت��وج��ه��ات��ه��ا لإي���ج���اد 
�لتحول  م�صرية  ول��دع��م  متكاملة 
�لتنمية  د�ئ�����رة  ت��و����ص��ل  �ل���ذك���ي، 
تطوير  ب��ال�����ص��ارق��ة  �لق��ت�����ص��ادي��ة 
و�لذكية  �لإل��ك��رتون��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا 
ممار�صة  وت�صهيل  ت�صريع  ب��ه��دف 
على  و�لإج�������������������ر�ء�ت  �لأع�������م�������ال 
مت  حيث  �لإم����ارة،  يف  �مل�صتثمرين 
%74 من  �إجن��از ما يعادل ن�صبة 

�ل�صمو  ����ص���اح���ب  م�����ن  �ل���������ص����ادر 
�ل�������ص���ي���خ �ل����دك����ت����ور ����ص���ل���ط���ان بن 
�ملجل�س  ع�����ص��و  �ل��ق��ا���ص��م��ي  حم��م��د 
ب�صاأن  �ل�������ص���ارق���ة  ح���اك���م  �لأع����ل����ى 
لل�صمان  �ل�صارقة  �صندوق  تنظيم 
�لج��ت��م��اع��ي، و�مل��ر���ص��وم �لأم���ريي 
ب�صاأن  �ل�صادر من �صموه   70 رقم 
�إخ�������ص���اع �مل��وظ��ف��ني �ل��ع��ام��ل��ني يف 
حكومة �ل�صارقة ل�صندوق �ل�صارقة 

و�لتعاون  �مل�����ص��رتك��ة  �مل�����ص��وؤول��ي��ة 
�مل�������ص���ت���م���ر ل���ت���ط���وي���ر �ل���ت���ع���ل���ي���م يف 
�ل���دول���ة، وح��ر���س �ل��ط��رف��ان على 
حت�صني وجتويد �لعملية �لرتبوية 
وريا�س  مب����د�ر�����س  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

�لأطفال يف �إمارة �ل�صارقة.
و���ص��م��ن م���ا ����ص��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
على  �ملجل�س  �طلع  �جلل�صة  �أعمال 
 2017 ل�����ص��ن��ة   9 رق����م  �ل���ق���ان���ون 

لل�صمان �لجتماعي.
�ل�صادة  ون��اق�����س  ����ص��ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
�أع�صاء �ملجل�س عدد� من �ملو��صيع 
ب�صرورة  �ملجل�س  ووج��ه  �خلدمية 
بها  �ملعمول  �لنظم  وفق  تطويرها 
يف �لإمارة وتطويعها لتقدمي �أي�صر 
ملختلف  �ملتميزة  �خلدمات  و�أ�صهل 
�لأ�صخا�س و�جلهات �مل�صتفيدة من 

تلك �خلدمات.

�جتماع �لقيادة �لعليا ل�ضرطة ر�أ�س �خليمة يوؤكد �لتطوير �ملهني 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

ر�أ���س �خليمة  �لعليا، يف �صرطة  �لقيادة  �أك��د �لجتماع �حل��ادي ع�صر للجنة 
�لنعيمي، على �صرورة تعزيز ثقافة  �للو�ء علي عبد�هلل بن علو�ن  برئا�صة 
م��ن خ��الل �صقل �خلرب�ت  �لأم��ن��ي  �ل��ق��ط��اع  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي يف  �لتخطيط 
و�ملعرفة و�لعمل على تنميتها وتطويرها مهنياً يف �ملجال �لعملي وتعزيزها 
�ملوؤ�صر�ت  �أف�صل  وتقدمي  �لب�صري،  �مل��ورد  من  �ملثلى  �ل�صتفادة  ي�صمن  مبا 
�جليل  ملنظومة  وف��ق��اً  �ملو�صوعة  �ل�صرت�تيجية  �مل�صتهدفات  �إط���ار  �صمن 
�لر�بع. وح�صر �لجتماع �لعميد عبد �هلل خمي�س �حلديدي نائب قائد عام 

�إد�رة �لدفاع  �صرطة ر�أ�س �خليمة، و�لعميد حممد عبد �هلل �لزعابي مدير 
ر�أ�س  ب�صرطة  �لإد�ر�ت  وم���در�ء  �لعامون  و�مل���در�ء  �خليمة،  ر�أ���س  يف  �مل��دين 

�خليمة، و�صباط �لقطاع �لأمني بر�أ�س �خليمة.
يف بد�ية �لجتماع، �أ�صاد �للو�ء علي بن علو�ن �لنعيمي، بقيم وز�رة �لد�خلية، 
موؤكد�ً �أهمية تطبيق قيمة �لعد�لة، ثم ناق�س �لجتماع ، �لعديد من �ملحاور 
درجات  وتقييم  �ملخاطر  ومر�جعة  ��صتعر��س  يف  متثلت  �لهامة،  �لرئي�صية 
�لزمة  وو�صع �خلطط  م�صتقباًل،  و�حتمالية حدوثها  �ملخاطر  تاأثري هذه 
ملعاجلتها، مع مناق�صة �آلية �لتخطيط �لإ�صرت�تيجي بر�أ�س �خليمة، وطرح 

منظومة �ل�صر�كات على م�صتوى �لقطاع �لأمني يف ر�أ�س �خليمة.

�ضباب »�ملنيعي« ير�ضمون علم �المار�ت عند مدخل مدينتهم
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ر����ص���م���ت جم���م���وع���ة م���ك���ون���ة م����ن 7 
وبلدة  �ل��ده��ام��ن��ة  قبيلة  �صباب  م��ن 
�مل��ن��ي��ع��ي، �ل���و�ق���ع���ة ع��ل��ى ب��ع��د نحو 
مدينة ر�أ�س  جنوب  كيلومرت   100
�خليمة ، علم �لإمار�ت« على و�جهة 
�صاهد� عيانا وماثال  ليكون  �لبلدة، 
�أم���ام ع��ي��ون �أه���ايل �ل��ب��ل��دة �لبعيدة 

وز�ئريها.
�ل���ده���م���اين، م�صرف  ح��م��ي��د  وق�����ال 
�لفريق، �لذي �أجنز �مل�صروع �لوطني 
�لوطني  �مل�����ص��روع  �إن  �لح���ت���ف���ايل: 
�ل�صاد�س  �لوطني  باليوم  و�لحتفال 
و�لأربعني يف �ملنطقة بهذه �لطريقة 
نابعة من فكرة �بن �ملنطقة �ملرحوم 
�لدهماين،  ج��م��ع��ة  �أح���م���د  ���ص��ع��ي��د 
فكرة  تبنو�  �لبلدة  �صباب  �أن  موؤكد� 
�لفقيد، �لذي حمل �ملبادرة ونفذها 
�صباب  م����ن  م����ع جم���م���وع���ة  ���ص��اب��ق��ا 
معامل  مت���ح���ي  �أن  ق���ب���ل  �مل���ن���ط���ق���ة، 
�ل��ع��ل��م و�أل���و�ن���ه، ل��ت��ع��ود �حل��ي��اة �إىل 
�لو�قع،  �أر�س  على  �لوطنية  �لفكرة 

متج�صدة يف مدخل »�ملنيعي«.

�لدهماين، حممد �صامل �لدهماين، 
حممد عبد �هلل �لدهماين.

وبح�صب حميد �لدهماين  �أن �صباب 
فكرة  ترجمة  على  حر�صو�  �لبلدة 
وفاء  �هلل،  رح��م��ه  م��ن��ط��ق��ت��ه��م،  �ب���ن 
لالإمار�ت،  و�ن��ت��م��اء  وح��ب��ا  ل��ذك��ر�ه، 

وي�����ص��ك��ل �ل���ف���ري���ق �ل�����ذي ���ص��اه��م يف 
و�جهة  يف  �ل��ع��ل��م  وت�صكيل  �صياغة 
�ملنطقة ومدخلها  من حميد �أحمد 
�لدهماين،  حمد  خالد  �لدهماين، 
�صلطان  �ل��ده��م��اين،  حمد  �هلل  عبد 
خلفان  ����ص���ال���ح  �ل����ده����م����اين،  ع���ل���ي 

حني  يف  �ل��ر���ص��ي��دة،  لقيادتها  وولء 
وت�صكيلهم   �ملنطقة  �صباب  ر�صم  �أن 
�ل��دول��ة ه��و تعبري ���ص��ادق عن  لعلم 
ف��رح��ت��ه��م ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي، ليظل 
علم �لوطن ورمزه �صاخما خفاقا يف 

قلوبنا و�أرو�حنا قبل عيوننا.
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اأخبـار الإمـارات
�الإمار�ت حتذر من خطورة �العرت�ف بالقد�س عا�ضمة الإ�ضر�ئيل

•• اأبوظبي -وام:

وزي���ر �خلارجية  �ل��رح��م��ن �جل��رم��ن م�صاعد  �أح��م��د عبد  ���ص��ع��ادة  �أع���رب 
و�لتعاون �لدويل ل�صوؤون حقوق �لإن�صان و�لقانون �لدويل - �م�س- عن 
قلق دولة �لإم��ار�ت �لبالغ و�لعميق مما يرتدد يف و�صائل �لإع��الم ب�صاأن 
ونقل  لإ���ص��ر�ئ��ي��ل  عا�صمة  بالقد�س  �لع����رت�ف  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�رة  ع��زم 

�صفارتها �إليها.
و�أو���ص��ح �أن �لإق����د�م على ه��ذه �خل��ط��وة يعد �إخ���الل ك��ب��ري� مب��ب��د�أ عدم 
�لتاأثري على مفاو�صات �حلل �لنهائي ويخالف �لقر�ر�ت �لدولية و�لتي 
�لقد�س  و�لر��صخة يف  �لتاريخية  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أك��دت على حقوق 

�لتي ل ميكن �مل�صا�س بها �أو حماولة فر�س �أمر و�قع عليها.
تغيري� جوهريا  �صتمثل   - �ت��خ��اذه��ا  ح��ال  - يف  �خل��ط��وة  ه��ذه  �إن  وق���ال 

يف  �ملحايد  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  موقف  يف  م��ربر  غري  و�نحياز� 
�لوقت �لذي يتطلع فيه �جلميع �إىل �أن تعمل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

على حتقيق �لإجناز �ملاأمول يف م�صرية عملية �ل�صالم.
بالغة �خلطورة  تد�عيات  �صيكون لهذه �خلطوة  �أنه  وحذر �جلرمن من 
�لإ�صر�ئيلي   - �لفل�صطيني  �ل��ن��ز�ع  على  �لتعقيد�ت  م��ن  �مل��زي��د  و�إ���ص��ف��اء 
�أن من  كما   .. �ل�صالم  لإحياء عملية  �لقائمة  �حلثيثة  وتعطيل �جلهود 
حمورية  ظ��ل  يف  �ل��ع��امل  ح��ول  ك��اف��ة  �مل�صلمني  م�صاعر  ����ص��ت��ف��ز�ز  �صاأنها 

�لقد�س و�أهميتها �لق�صوى.
حقوق  ل�صوؤون  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  �لوزير  م�صاعد  و�أك��د 
�ل���دويل موقف دول��ة �لإم����ار�ت �لثابت م��ن �لقد�س  �لإن�����ص��ان و�ل��ق��ان��ون 
لينال حقوقه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إىل جانب  و�لد�ئم  �لر��صخ  ووقوفها 

�مل�صروعة و�إقامة دولته �لفل�صطينية وعا�صمتها �لقد�س �ل�صرقية.

�أمري مكة �ملكرمة يكرم �أحد منت�ضبي �ضرطة �أبوظبي لفوزه بجائزة �عتد�ل
•• اأبوظبي-وام:

�حد  �ل�����ص��اع��دي  حممد  نا�صر  �ملهند�س  �ل��دك��ت��ور  �ل��ر�ئ��د  ح�صل 
منت�صبي �صرطة �بوظبي على جائزة �لأمري في�صل لالعتد�ل عن 
�ملو�طنة  قيم  وتنمية  لتعزيز  ��صرت�تيجية  “و�صع  بعنو�ن  در��صة 
و�لعتد�ل من خالل و�صائل �لتو��صل �لجتماعي”  فئة �لدر��صات 

�لإح�صائية.
�لفي�صل م�صت�صار خادم  �لأمري خالد  �مللكي  �ل�صمو  وكرم �صاحب 
�لدكتور  �لر�ئد  �ملكرمة  مكة  منطقة  �أم��ري  �ل�صريفني  �حلرمني 
�لقيادة  ���ص��وؤون  قطاع  يف  �لأمنية  �ملعلومات  �إد�رة  م��ن  �ل�صاعدي 

في�صل  �مللك  بقاعة  �أقيم  و�ل��ذي  �لفائزين  ت������كرمي  حفل  �صمن 
للموؤمتر�ت يف جامعة �مللك عبد�لعزيز باململكة �لعربية �ل�صعودية 

�ل�صقيقة.
وقال �ل�صاعدي �ن �إطار �لعمل �ملطور للدر��صة ��صتمل على جز�أين 
رئي�صيني �لأول يتعلق بتقنيات �لذكاء �ل�صطناعي AI، و�لثاين 
بتقنية تدريب �لآلت Machine Learning .. م�صري� �إىل 
�أن جلنة �جلائزة ��صتقبلت نحو 372 عمال و�صهدت تناف�صا كبري� 

بني �مل�صاركني ومت تقييمها مبعايري دقيقة.
وتوزعت �جلائزة �لتي يبلغ �جمايل قيمتها مليون ريال بني �أفالم 

ودر��صات حتليلية ومبادر�ت �إبد�عية.

�ل�ضيخة فاطمة تطلق » �ضجل �إد�رة �ملخاطر �الجتماعية« مبوؤ�ض�ضة �لتنمية �الأ�ضرية
•• اأبوظبي-وام:

توجهت » �أم �لإمار�ت« �صمو �ل�صيخة 
فاطمة بنت مبارك رئي�صة �لحتاد 
�ملجل�س  رئ��ي�����ص��ة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ص��ائ��ي 
و�لطفولة  ل����الأم����وم����ة  �لأع�����ل�����ى 
�لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �لأعلى  �لرئي�صة 
و�صادق  �لتهاين  بخال�س  �لأ�صرية 
�ل�صمو  ����ص���اح���ب  �إىل  �لأم����ن����ي����ات 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ 
رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و�أخيه 
بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
»رعاه �هلل » و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ل�صمو  و�أ�صحاب  �مل�صلحة  للقو�ت 
حكام �لإمار�ت و�صمو �أولياء �لعهود 
مبنا�صبة  وذل�����ك  �حل���ك���ام  ون������و�ب 
�ل�صاد�س  �لحتفال باليوم �لوطني 
و�لأربعني للدولة �صائلة �هلل تعاىل 
على  �ملباركة  �لأي���ام  ه��ذه  يعيد  �أن 
وطننا �لغايل وهو �أكر منعة وقوة 
و���ص��الب��ة ومن����و� وت���ط���ور� يف ظل 
�ل�صمو  ل�صاحب  �حلكيمة  �لقيادة 

رئي�س �لدولة حفظه �هلل.
جاء ذلك خالل �لزيارة �لتي قامت 
�لتنمية  موؤ�ص�صة  �إىل  �صموها  بها 
�م�����س و�ج��ت��م��اع �صموها  �لأ���ص��ري��ة 
حيث  للموؤ�ص�صة  �ل��ع��ل��ي��ا  ب������الإد�رة 
من  جانبا  �أبوظبي  مبركز  �صهدت 
تنمية  مل�صروع  �لتدريبية  �ل��ور���س 
�لربنامج  ���ص��م��ن  �ل��ط��ف��ل  ق����در�ت 
�ل�صرت�تيجي �حلكومي » �لطفولة 
�ملرحلة  �أط���ل���ق  و�ل������ذي  �مل���ب���ك���رة« 
بن  ه��ز�ع  �ل�صيخ  �صمو  منه  �لأوىل 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س 
�أبوظبي يف �صهر  �لتنفيذي لإم��ارة 
�ملوؤ�ص�صة  وت��ن��ف��ذه  �مل��ا���ص��ي  م��ار���س 
و�ملربيات  و�لأم����ه����ات  ل���الأط���ف���ال 
�إىل  ك���اف���ة وي���ه���دف  يف م���ر�ك���زه���ا 
�ملقدمة  م�����ص��ت��وى �خل���دم���ات  رف���ع 
�لطفولة  م��رح��ل��ة  يف  ل���الأط���ف���ال 
�مل��ب��ك��رة وت��ن��م��ي��ة ق�����در�ت �لأ����ص���رة 
و�لقدر�ت  �لإمكانات  على  للتعرف 

�لكامنة لدى �أطفالهم.
�لعمل  �صري  على  �صموها  و�طلعت 
�ملتعاملني  �إ�صعاد  خدمة  مركز  يف 
�للكرتونية  و�ل��ن��ظ��م  �مل���رك���ز  يف 
�حلديثة �لتي ت�صتخدمها �ملوؤ�ص�صة 
يف ��صتقبال جمهورها و�مل�صتهدفني 
م���ن ب��ر�جم��ه��ا م���ن ج��م��ي��ع �أف�����ر�د 
وفئات �ملجتمع �صو�ء كانو� �أ�صر� �أم 

�أطفال �أم �صبابا �أم كبار �صن.
وت���اب���ع���ت ���ص��م��وه��ا م���ن خ����الل بث 
�ل�������ص���ا����ص���ات �صري  ع�����رب  م���ب���ا����ص���ر 
�لتدريب لربنامج  ور�س  �لعمل يف 
�لطفولة �ملبكرة من مركز موؤ�ص�صة 

�لتنمية �لأ�صرية يف مدينة �لعني.
وهي  �لإم����ار�ت  �إن  �صموها  وق��ال��ت 
�ل�صاد�س  �لوطني  بيومها  حتتفل 
و�لأربعني توؤكد عمق �لحتاد �لذي 
�ل�صيخ  �لأو�ئ����ل  �ملوؤ�ص�صون  �صنعه 
ث���ر�ه ومن  ز�ي���د �خل��ري طيب �هلل 
ك���ان م��ع��ه م��ن �ل��رج��ال �ملخل�صني 
�لذي �آمنو� باأهمية �لحتاد وقوته 
��صتمر�ره  ع��ل��ى  ور�ه���ن���و�  ومنعته 
عرب �ل�صنني وها هو �ليوم بجهود 
�أبنائه يقف �صاخما وي�صتمر يف رفد 
�لعامل باملفاجاآت و�ملبادر�ت �لعاملية 
له  فوقف  �لآخ��ري��ن  �أده�صت  �لتي 

�لعامل �حرت�ما وتقدير�.
�أبناء  متا�صك  �إن  �صموها  و�أ�صافت 
�لإمار�ت �أثمر جناحات كثرية لهذ� 
ون�صائه  ب��رج��ال��ه  �ل��ك��ب��ري  �ل��وط��ن 
�لإمار�تية  �لأ�صرة  �أن  �إىل  م�صرية 

م�صتمر  وتعا�صد  د�ئ���م  ت��الح��م  يف 
ت�صهم يف بناء �لأجيال ومن خالل 
بامل�صري  موؤمنني  لأب��ن��اء  تن�صئتها 
�لرو�فد  �أح��د  ت�صكل  فهي  �ل��و�ح��د 
�حلا�صر  ���ص��ن��اع��ة  مل�����ص��رية  �مل��ه��م��ة 

و��صت�صر�ف �مل�صتقبل.
بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  وقالت 
حكومة  ت��ق��دم��ه  م���ا  �إن   « م���ب���ارك 
�لإم��������ار�ت لأب��ن��ائ��ه��ا ك��ث��ري وذل���ك 
�لإم���ار�ت وكل  ب��اأن �صعب  لإميانها 
ي�صتحق  �أر���ص��ه��ا  ع��ل��ى  يعي�س  م��ن 
�لأف�������ص���ل ع��ل��ى �ل�������دو�م و�أ�����ص����ادت 
�ل�صمو  �صاحب  بتوجيهات  �صموها 
و�لتي  �هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�س 
�ل�صمو  ���ص��اح��ب  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا  �أم�����ر 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
و�لتي  �مل�����ص��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
و�أر��س  م�صاكن  ت��وزي��ع  يف  متثلت 
خ��ا���ص��ة ع��ل��ى �مل��و�ط��ن��ني يف �إم����ارة 
�صي�صهم  �ل�����ذي  �لأم������ر  �أب���وظ���ب���ي 
تعزيز ومتا�صك  مبا�صر يف  وب�صكل 
�لتي  �لإم��ارة  يف  �لأ�صرة  و��صتقر�ر 

ل تقف �لإجناز�ت فيها عند حد.
بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  ودع��ت 
�لآب���اء و�لأم��ه��ات و�لأبناء  م��ب��ارك 
م�صتوى  ع���ل���ى  ي���ك���ون���و�  �أن  �إىل 
كاأفر�د  ب��ه��م  �مل��ن��وط��ة  �مل�����ص��وؤول��ي��ة 
ومتاأثرين  �مل��ج��ت��م��ع  يف  م��وؤث��ري��ن 
ي�����دور ح���ول���ه .. م���وؤك���دة دور  مب���ا 
�لأ�صرة يف حماية �أبنائها ورعايتهم 
وعدم  �ل��وط��ن  ب��ح��ب  وحت�صينهم 
و�ل�صالة  �لهد�مة  بالأفكار  �لتاأثر 
ت�صتهدف  ك��م��ا  ت�صتهدفهم  �ل��ت��ي 
ك��ل مكان  �ل�صباب يف  م��ن  غ��ريه��م 
ل  �لأ�����ص����رة  دور  �أن  �إىل  و�أ�����ص����ارت 
�إن  بل  فقط  �لرعاية  عند  يتوقف 
عليها دور� كبري� يتمثل يف حت�صني 
وحمايتهم  وت��ث��ق��ي��ف��ه��م  �لأب�����ن�����اء 
ومتابعتهم يف كل �لأحو�ل و�أن على 
�حلفاظ  م�صوؤولية  تقع  �لو�لدين 
�أبنائهم وعدم تركهم �صحايا  على 
للفكر �ملنحرف و�لتقنيات �حلديثة 
وو�صائل �لتو��صل �لجتماعي �لتي 
حتر�س  م��ا  بقدر  للبناء  ت�صعى  ل 

على �لهدم.
�ل�صيخة فاطمة خالل  �صمو  ر�ف��ق 
�ل�صويدي  ن����ورة  ���ص��ع��ادة  �ل����زي����ارة 
و  �ل��ع��ام  �لن�صائي  �لحت���اد  م��دي��رة 
م�صت�صارة  ب��رك��ات  م��ه��ا  �ل��دك��ت��ورة 
حكومة  يف  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  ب��امل��ك��ت��ب 
�صموها  ��صتقبال  يف  وكان  �أبوظبي 
�صعادة  �مل��رك��ز  �إىل  و���ص��ول��ه��ا  ل���دى 
�ل���رم���ي���ث���ي مدير  م�����رمي حم���م���د 
�لأ�صرية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة  ع���ام 
و�مل�صت�صار�ت  �ل���دو�ئ���ر  وم���دي���ر�ت 
�لإد�ر�ت  وم����دي����ر�ت  و�خل����ب����ري�ت 
ورئ���ي�������ص���ات �لأق���������ص����ام وع������دد من 

موظفات �ملوؤ�ص�صة .
و �أطلقت �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت 

�لتي مت �إعد�دها من قبل �ملوؤ�ص�صة 
خالل  �ل�صرت�تيجيني  و�صركائها 
�ل�صوء  لت�صليط   2017 �ل���ع���ام 
�لجتماعي  �مل��ح��ور  م�صتقبل  على 
يف �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي و�مل�����ص��اه��م��ة يف 
ومبتكرة  ��صتباقية  مبادر�ت  �إعد�د 
�لتنمية  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ل���ص��ت�����ص��ر�ف 

�لجتماعية يف �إمارة �أبوظبي.
�إد�رة  حت���دي���ات  �أن  �إىل  ون���وه���ت 
تتطلب  �لج���ت���م���اع���ي���ة  �مل���خ���اط���ر 
يرتكز  م���ت���ط���ور�  حت��ل��ي��ل��ي��ا  ن��ه��ج��ا 
�لجتماعية  �ملوؤ�صر�ت  حتليل  على 
و�أر�ء  و�ل�����ص��ح��ي��ة  و�لق��ت�����ص��ادي��ة 
وو�صع  �مل���خ���اط���ر  ل��ف��ه��م  �مل��ج��ت��م��ع 
لتطورها  �ملحتملة  �ل�صناريوهات 
مبكرة  م����ر�ح����ل  يف  وحت����دي����ده����ا 
ما  وه��ذ�  ت�صعيدها  ملنع  و�لتدخل 
معاجلته  �إىل  �ل�����ص��ج��ل  ���ص��ي�����ص��ع��ى 
و�صعوبة  حم���دودي���ة  �إىل  �إ���ص��اف��ة 
�ملخاطر  تقييم  ومعايري  مقايي�س 
تاأثريها  ���ص��دة  حيث  م��ن  �لنا�صئة 
�نت�صارها  �أو  ت���ك���ر�ره���ا  وم���ع���دل 
وج���دت  �إن  ل��ت��وط��ي��ن��ه��ا  و�حل���اج���ة 
ب��ت��اأث��ري ه���ذه �ملخاطر  لرت��ب��اط��ه��ا 
�ملختلفة وحمدودية  �ملجتمعات  يف 
�ملخاطر يف  موؤ�صر�ت  ر�صد  �أنظمة 

�لقطاعات �ملختلفة.
وقالت مدير عام موؤ�ص�صة �لتنمية 
�لأ�صرية �أنه ومن خالل �ل�صجل مت 
�بتكارية  و�آل��ي��ات  معايري  ت�صميم 
تعترب �لأوىل من نوعها يف منطقة 
�فريقيا  و�صمال  �لأو���ص��ط  �ل�صرق 
م��ن��ط��ق��ي��ا يعتمد  ت��ق��ي��ي��م��ا  ت�����ص��م��ن 
�ل��ب��ي��ان��ات وتوليد  دق���ة و���ص��م��ول��ي��ة 
�ملفاهيم  �مل��ع��ارف وت��وظ��ي��ف  وب��ن��اء 
وتوطينها  وت��ط��وي��ره��ا  �حل��دي��ث��ة 
�مل�صتقبل  ���ص��ي��ن��اري��وه��ات  وو����ص���ع 
ب�صاأن  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  و�ختبارها 
و�خلطط  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �ل���ن���م���اذج 
�إىل  �ملجتمع  لتنمية  �ل�صتباقية 
بني  �لعمل  تطوير  �صمان  ج��ان��ب 
عو�مل  لرفع  �ملختلفة  �لقطاعات 
كفاءة  ورف��ع  �لجتماعية  �حلماية 
�ملخاطر  وحت��دي��د  �ملبكر  �ل��ت��دخ��ل 
و�فرت��س  ت��دف��ق��ه��ا  م��ر�ح��ل  وف���ق 
�ل��ق��ط��اع��ات �مل��ع��ن��ي��ة ك��ي��ان��ا و�ح����د� 
وتقييم كفاءة �صو�بط �خلطر عرب 

�لقطاعات.
�ل�صجل  �إن  �ل��رم��ي��ث��ي  و�أ����ص���اف���ت 
يت�صمن 21 خطر� حاليا ومتوقعا 
متكامل  ���ص��ج��ل  �أول  ي��ع��ت��رب  وه����و 
للمخاطر �لجتماعية �لنا�صئة وهو 
��صرت�تيجية  �أه���د�ف  �أح���د  يحقق 
�مل�صتقبل  ل���ص��ت�����ص��ر�ف  �لم������ار�ت 
�لجتماعية  �لتنمية  يف  و�ملتمثلة 
�مل�صتقبلية  و�لتوجهات  �مل�صتد�مة 
�ملجتمع  تنمية  ع��ل��ى  و�أث���ره���ا  ل��ه��ا 
�مل�صتقبلية حيث  �ل�صيا�صات  وو�صع 
�إط��ار تطبيق  �إع���د�د �ل�صجل يف  مت 
�لجتماعية  �مل���خ���اط���ر  م���ف���ه���وم 

ع���ل���ى ت��ن��م��ي��ة �مل���ج���ت���م���ع و�ق������رت�ح 
�حللول �ل�صتباقية.

�لعديد  �مل���وؤ����ص�������ص���ة  ح��ق��ق��ت  وق�����د 
يف   2017 يف  �لإجن������������از�ت  م����ن 
ل�صرت�تيجي  �لتخطيط  حم���اور 
و�خل����������������دم����������������ات و�ل������������رب�م������������ج 
و�لت�صغيلية  �ل����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
و��صتمر�رية  �لإد�ري�����ة  و�لأن��ظ��م��ة 
وقنو�ت  �لب�صرية  و�مل��و�رد  �لأعمال 
وتقنية  �مل�صتفيدين  مع  �لتو��صل 
�ملعلومات فقد مت يف حمور �ملو�رد 
موظفا   38 ت���اأه���ي���ل  �ل���ب�������ص���ري���ة 
ل��ت��ق��دمي بر�مج  م��ع��ت��م��د  ك���م���درب 
موظفني   7 ق���دم  فيما  وخ���دم���ات 
معتمد  م��درب  �صهادة  حاملي  م��ن 
د�خليا  وخ���دم���ة  ب���رن���اجم���ا   43
وخارجيا �صمن �خلطة �لتنفيذية 
ل��رب�م��ج وخ��دم��ات �مل��وؤ���ص�����ص��ة حتى 
كما   2017 نوفمرب  �صهر  نهاية 
تخ�ص�صيا  دب��ل��وم��ا   11 تنفيذ  مت 
فيها  �صارك  �لجتماعي  �ملجال  يف 

وموظفة. موظفا   227
ح�صلت  �خل�����دم�����ات  حم������ور  ويف 
�ملوؤ�ص�صة  ح�����ص��ول  ع��ل��ى  �مل��وؤ���ص�����ص��ة 
يف  مكرر”   “ �لأول  �مل���رك���ز  ع��ل��ى 
و�صكاوى  �ق��رت�ح��ات  م��ع  �لتعامل 
ت��ق��ري��ر مركز  �مل��ت��ع��ام��ل��ني ���ص��م��ن 
�لت�صال �حلكومي لإمارة �أبوظبي 
�صارك  فعالية   401 تنفيذ  مت  و 
�ملتعاملني  م���ن   21983 ف��ي��ه��ا 
�ل�����رب�م�����ج  ت���ك���ث���ي���ف  ج�����ان�����ب  �إىل 
و  �لبعيدة  �مل��ن��اط��ق  و�خل��دم��ات يف 
�إلكرتونية و�أمتتة  �إطالق من�صات 
عالوة   80% بن�صبة  �خل���دم���ات 
على ح�صول �ملوؤ�ص�صة على ت�صنيف 
�أربع جنوم يف جمال �ملعيار �لدويل 

لتميز �خلدمات.
ويف حم����ور ت��ق��ن��ي��ة �مل��ع��ل��وم��ات مت 
�لنتهاء من جتهيز �لبنية �لتحتية 
ومركز �لبيانات �لبديل 100%. 
ن�صبة  على  �ملوؤ�ص�صة  ح�صلت  فيما 
للتحول  �ملوؤ�ص�صي  �لن�صج  يف   3.5

�لرقمي.
ويف حمور �لأنظمة �لإد�رية و�ملالية 
حققت  �لأع�����م�����ال  و�����ص���ت���م���ر�ري���ة 
خلطة   74.7% ن�صبة  �ملوؤ�ص�صة 
على  �لأعمال وح�صلت  ��صتمر�رية 
 2012  :22301 �لي��زو  �صهادة 
�لنفقات  لرت�صيد  �صيا�صة  وتبنت 
وزيادة �لإي��ر�د�ت كما �أمتتة �لأدلة 

و�ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت.
�ل��ت��ي حققتها  �لإجن������از�ت  وح����ول 
�لتنمية  حم����ور  ���ص��م��ن  �مل��وؤ���ص�����ص��ة 
�لرميثي  مرمي  قالت  �لجتماعية 
�لعمل  بدء  �أعلنت عن  �ملوؤ�ص�صة  �إن 
يف م��ن�����ص��ة �لأ����ص���رة ���ص��م��ن خدمة 
بالتعاون  ج����اءت  و�ل��ت��ي   Elife
�لإم�����ار�ت لالت�صالت  ���ص��رك��ة  م��ع 
�ملحتوى  �إث����ر�ء  �إىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي 
�لأ��������ص�������ري �لج����ت����م����اع����ي �مل����رئ����ي 

مبارك خالل �لزيارة » �صجل �إد�رة 
ياأتي  �لذي   « �لجتماعية  �ملخاطر 
�ل��ق��ي��ادة �حلكيمة  ل��روؤي��ة  ت��رج��م��ة 
م�صتقبل  و�صياغة  ��صت�صر�ف  يف 
�مل�صتد�مة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �لتنمية 
ظل  يف  لها  �مل�صتقبلية  و�لتوجهات 
�ملت�صارعة  �لجتماعية  �مل��ت��غ��ري�ت 
�لجتماعية  �ل�صيا�صات  وت��ط��وي��ر 
بكفاءة  معها  للتعامل  �ل�صتباقية 
�لأ�ص�س  �أح�������دث  وف�����ق  وف���ع���ال���ي���ة 
موؤ�ص�صة  �ع��ت��م��دت  ح��ي��ث  �لعلمية 
�إد�رة  م��ف��ه��وم  �لأ����ص���ري���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لنا�صئة«  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �مل��خ��اط��ر 
 emerging social
�ملتغري�ت  عن  »و�لناجتة   risks
�لجتماعية و�لقت�صادية �ملت�صارعة 
����ص��ت��ب��اق��ي �صامل  ت��خ��ط��ي��ط  ك��ن��ه��ج 
ومتكامل للر�صد و�لتنبوؤ باملخاطر 
و�ملحتملة  �حل��ال��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
على �ملدى �لقريب و�لبعيد وو�صع 
�ملدى  بعيدة  �ل�صتباقية  �خلطط 
لتحقيق  �مل�����ص��ت��وي��ات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 

�إجناز�ت نوعية خلدمة �لمارة.
در������ص����ة  �إىل  �ل�������ص���ج���ل  وي�������ص���ع���ى 
�ملت�صارعة  �لجتماعية  �ل��ت��غ��ري�ت 
م�صتجدة  خماطر  م��ن  تبعها  وم��ا 
تطورها  وم����دى  م���وؤخ���ر�  ظ��ه��رت 
�صريع  ب�صكل  موؤ�صر�تها  و�رت��ف��اع 
�لجتماعي  �مل�صح  �عتماد  و�صعوبة 
ك����م���������ص����در ل�����ر������ص�����د �ل���ق�������ص���اي���ا 
�لكلفة  ح���ي���ث  م����ن  �لج���ت���م���اع���ي���ة 
�لعالية و�لوقت �مل�صتهلك و�حلاجة 
لنظام �نذ�ر مبكر لر�صد موؤ�صر�ت 
و�لتدخل  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �مل��خ��اط��ر 
�مل��ب��ك��ر ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا مم���ا يقلل 
من �جلهد و�لوقت وكلفة معاجلة 
�مل��خ��اط��ر و�حل���اج���ة لإط����ار يوحد 
�لقطاعات  ع���رب  �جل���ه���ات  ج���ه���ود 
وموؤ�صر�ت  ق��ي��م  حت��ق��ي��ق  ل�����ص��م��ان 
نهج  وج��ود  و�أهمية  �أبوظبي  خطة 
�لقطاعات  ع����رب  ف���اع���ل  ����ص���م���ويل 
�صو�بط  وك�����ف�����اءة  ج�������ودة  ل����رف����ع 
وتاأثري�تها  �لجتماعية  �ملخاطر 
�جلهات  جهود  توحيد  خ��الل  م��ن 
�ملطلوب  و�لوقت  �لنفقات  وخف�س 
و�لو�صول  �مل��خ��اط��ر  م��ع  للتعامل 

لعدد �أكرب من �لفئات.

امل����خ����اط����ر الج���ت���م���اع���ي���ة 
وا�شت�شراف امل�شتقبل.

ويف هذ� �ل�صدد �أ�صارت �صعادة مرمي 
حممد �لرميثي مدير عام �ملوؤ�ص�صة 
ب�صمو  فيها  �لتي رحبت  كلمتها  يف 
�لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س 
�لأ�صرية �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت 
�لتنمية  موؤ�ص�صة  �أن  �إىل  م��ب��ارك 
��صت�صر�ف  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت  �لأ���ص��ري��ة 
�لتنمية  جم�������ال  يف  �مل�������ص���ت���ق���ب���ل 
در��صة  خ����الل  م���ن  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
وحتليل كافة �لدر��صات و�لتقارير 

و�إد�رة  ل��ر���ص��د  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  يف 
�ملخاطر �لجتماعية بنهج ت�صاركي 
�لعالقة  ذوي  �ل�����ص��رك��اء  ك��اف��ة  م��ع 
وه���و يت�صمن حت��دي��د وت��ع��ري��ف و 
وفق  �لجتماعية  تقييم  �ملخاطر 
ت��اأث��ري�ت��ه��ا ع��ل��ى �ل���ف���رد و�لأ����ص���رة 
�حتمالية  ودرج����������ة  و�مل����ج����ت����م����ع 
�ل��ف��ئ��ات �ملعر�صة  ح��دوث��ه��ا وح��ج��م 
و�ملت�صررة ومدى كفاءة �جلهات يف 
�أولويات  مو�جهة �خلطر وحتديد 
�لتهاين  للتقييم  وف��ق��ا  �مل��خ��اط��ر 
للمخاطر  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  ل��ل��خ��ط��ر 
�أف�صل  مب���ح���اك���اة  �لج���ت���م���اع���ي���ة 
تنمية  جم��ال  يف  �لعاملية  �لتجارب 
�ل�صرت�تيجيات  لتحديد  �ملجتمع 
جمال  يف  �لتطويرية  �ل�صتباقية 
�ملجتمعية  و�لتدخالت  �ل�صيا�صات 
ومتابعتها وحتديثها دوريا ور�صد 
�ملخاطر  �إد�رة  يف  �مل��ح��رز  �ل��ت��ق��دم 
�آليات  يعتمد  �ل�صجل  �أن  م��وؤك��دة 
و�أطر عمل �بتكارية لإد�رة �ملخاطر 
على  �ل���رئ���ي�������ص���ي���ة  �لج���ت���م���اع���ي���ة 
�لقطاعات  »ع��رب  �لوطني  �لنطاق 

يف �لمارة«.
خالل  �ملوؤ�ص�صة  �أجنزته  ما  وح��ول 
�ل��رم��ي��ث��ي :  2017 ق��ال��ت  �ل���ع���ام 
ل��ق��د ���ص��ه��دت �مل��وؤ���ص�����ص��ة خ���الل هذ� 
على  �لإجن���از�ت  من  �لعديد  �لعام 
�لأ���ص��ع��دة ك��اف��ة وه���ي �لإجن�����از�ت 
�خلم�صية  باخلطة  �رتبطت  �لتي 
موؤ�ص�صة  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ل���ص��ت�����ص��ر�ف 
�لتنمية �لأ�صرية 2021-2017 
ومناق�صتها  ��صتعر��صها  مت  �ل��ت��ي 
م����ع ج��م��ي��ع �مل���وظ���ف���ني م����ن ذوي 
�لخت�صا�س يف �ملوؤ�ص�صة من خالل 
دي�صمرب  يف  م��و���ص��ع��ة  ع��م��ل  ور�����س 
2016 وو�صع خطة لتطوير �أد�ء 
�صمن  �ل��د�خ��ل��ي  �ملوؤ�ص�صي  �لعمل 
و�لتي  �مل�صتقبل  ��صت�صر�ف  خطة 
حماور  ع��دة  يف  �ملمكنات  تت�صمن 
�أهمها �ملو�رد �لب�صرية و�لتخطيط 
وقنو�ت  و�خلدمات  �ل�صرت�تيجي 
�ملعلومات  وت���ق���ن���ي���ة  �ل����ت����و������ص����ل 

و�لأنظمة �لإد�رية.
�خلم�صية  �خل����ط����ة  �رت������ك������زت  و 
ملوؤ�ص�صة  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل  ل���ص��ت�����ص��ر�ف 
حمورين  ع��ل��ى  �لأ���ص��ري��ة  �لتنمية 
على  �ل�����ص��وء  ت�صليط  حم���ور  ه��م��ا 
�أهم �لتحديات و�ملخاطر �ملوؤ�ص�صية 
حاليا  �مل���وؤ����ص�������ص���ة  ت����و�ج����ه  �ل����ت����ي 
�مل�صتقبل  يف  ���ص��ت��و�ج��ه��ه��ا  و�ل���ت���ي 
م��ن خ���الل ق����ر�ءة وحت��ل��ي��ل جميع 
و�لدر��صات  �ل��ت��ق��اري��ر  خم���رج���ات 
�مل�صتفيدين  مع  �لتو��صل  وقنو�ت 
حت�صني  خ����ط����ط  ت���ب���ن���ي  ب�����ه�����دف 
ف��اع��ل��ة تتو�كب  وت��ن��ف��ي��ذ  وت��ط��وي��ر 
�حلالية  �حلكومية  �مل��وج��ه��ات  م��ع 
م�صتقبل  و��صت�صر�ف  و�مل�صتقبلية 
�مل�صتد�مة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �لتنمية 
و�أثرها  لها  �مل�صتقبلية  و�لتوجهات 

�ل���ه���ادف �ل����ذي ي�����ص��اه��م يف متكني 
�إيجابي يف  و�إح��د�ث تغيري  �لأ�صرة 
�لأ�صرة  �أف��ر�د  و�صلوكيات  �جتاهات 
حتتوي على جمموعة من �لأفالم 
دوري  ب�صكل  حت��دي��ث��ه��ا  ي��ت��م  �ل��ت��ي 
�ملجتمع  توعية  �إىل  تهدف  و�ل��ت��ي 
ب�����اأه�����م �مل����ت����غ����ري�ت و�ل���ت���ح���دي���ات 
�لجتماعية وكيفية �لتعامل معها 
وبلغت �مل�صاهدة للمن�صة 49 �ألف 
�إط�����الق من�صة  ك��م��ا مت  م�����ص��اه��دة 
توفر  �لتي  لالأ�صرة  �لذ�تي  �لتعلم 
لالأ�صرة �مل�صادر �ملختلفة يف جمال 
�لطفولة �ملبكرة من �أفالم و�ألعاب 
تطوير  يف  �لأ���ص��رة  ت�صاعد  تربوية 
�أطفالهم يف �صن �لطفولة  مهار�ت 
منها  �مل�صتفيدين  عدد  بلغ  �ملبكرة 

م�صتفيد. �آلف   10
وقالت �لرميثي �إن �ملوؤ�ص�صة وخالل 
�لفني  �لدعم  قدمت   2017 ع��ام 
حمور  عمل  لفريق  و�لتخ�ص�صي 
يف  و�مل�صاركة  �لجتماعية  �لتنمية 
�إعد�د �أهد�ف �ملحور �ل�صرت�تيجية 
و�ملوؤ�صر�ت �لرئي�صية ذ�ت �لرتباط 
��صت�صر�ف  يف  �مل�صاركة  �إىل  �إ�صافة 
يف  �لجتماعية  �لتنمية  م�صتقبل 
مل��خ��رج��ات مبادرة  �لإم�����ارة ووف��ق��ا 
�لجتماعية  �ملخاطر  �إد�رة  �صجل 
�ل�صرت�تيجية  �إع��د�د  يف  و�صاهمت 
�خلا�صة بخف�س ن�صبة �لطالق يف 
�إمارة �أبوظبي و�إعد�د ��صرت�تيجية 
�إم������ارة  ل��ل��رتك��ي��ب��ة �ل�����ص��ك��ان��ي��ة يف 
�إع��������د�د در������ص����ة خط  �أب���وظ���ب���ي و 

�ل�صتحقاق �لفقر.
فيلم  عر�س  �لجتماع  خ��الل  ومت 
وتقدمي تقرير عما نفذته �ملوؤ�ص�صة 
م��ن خ��دم��ات وب��ر�م��ج ج���اءت بناء 
�لرئي�س  ���ص��م��و  ت���وج���ي���ه���ات  ع���ل���ى 
�لأعلى وذلك خالل �صهري يونيو 
وي���ول���ي���و �مل���ا����ص���ي���ني وم�����ن خالل 
و�ل�صيفي  �ل��رم�����ص��اين  �مللتقيني 
قدمت  و  �ملوؤ�ص�صة  نفذتها  �للذين 
�ملزروعي  م�����ص��ل��م  م���رمي  �ل��ع��ر���س 
�ملجتمع  ت���ن���م���ي���ة  د�ئ���������رة  م����دي����ر 
�لظفرة  منطقة  م��دي��رة  بالوكالة 
�ل�صويدي  ع��و���ص��ة  ق��دم��ت  ح��ني  يف 
مطور �أول جو�ئز موؤ�ص�صية تقرير� 
لربنامج  �خل���ت���ام���ي  �حل���ف���ل  ع����ن 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو 
فيما  �ملجتمعي  و�لإب�����د�ع  للتميز 
ق���دم���ت وف�����اء حم��م��د �آل ع��ل��ي – 
�لأ�صرية  �ل�صت�صار�ت  ق�صم  رئي�س 
�صجل  مبادرة  تف�صيليا عن  عر�صا 
يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �مل���خ���اط���ر  �إد�رة 
�لتنمية  م�صتقبل  ��صت�صر�ف  �إط��ار 

�ملجتمعية يف �إمارة �أبوظبي.
 “ �صمو  ويف ختام �لجتماع كرمت 
“ فريق عمل �حلفل  �لإم����ار�ت  �أم 
�ل�صيخة  �صمو  لربنامج  �خلتامي 
فاطمة بنت مبارك للتميز و�لإبد�ع 

�ملجتمعي.

خليفة بن حممد: ثقافة �لعطاء و�لتطوع موؤ�ضر مهم لتطور �ملجتمعات
•• اأبوظبي -وام:

فريق  رئي�س  نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  بن  خليفة  �ل�صيخ  �أ���ص��اد 
�لدولة  توليه  �لذي  �لكبري  بالدعم  �أبوظبي  �لتطوعي يف  و�جب 
مل��وؤ���ص�����ص��ات و�أن�����ص��ط��ة وب���ر�م���ج �ل��ت��ط��وع د�خ��ل��ه��ا وخ��ارج��ه��ا وذلك 
بتوجيهات �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ومتابعة  و�هتمام  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 
تاأ�صي�س  خ��الل  من  معها  و�لتفاعل  لها  �ملبا�صر  �مل�صلحة  للقو�ت 
�لتطوعي  للعمل  �لد�عمة  و�لرب�مج  �ملوؤ�ص�صات  �لكثري من  ودعم 
�ل�صباب  لتنمية  �لإم�����ار�ت  موؤ�ص�صة  مقدمتها  ويف  ل��ه  و�ملنظمة 

وبرنامج تكاتف للتطوع �لجتماعي و�ملن�صة �لوطنية للتطوع.
�صمو  برئا�صة  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل  و�أثنى على جهود هيئة 
�ل�صيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 

وجهودها �لتطوعية �ملحلية و�لدولية .. موجها �ل�صكر �إىل وز�رة 
تنمية �ملجتمع وكل دو�ئر وهيئات تنمية �ملجتمع يف �لدولة على 
�ملميز  �لدويل  و�لتي جعلت لالإمار�ت �حل�صور  �ملتميزة  جهودها 

عربيا ودوليا يف �أن�صطة وبر�مج �لتطوع .
“ �ليوم  مبنا�صبة  ل��ه  كلمة  يف   - حممد  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ  و�أك���د 
كل  من  دي�صمرب  من  �خلام�س  ي�صادف  “ �ل��ذي  للتطوع  �لعاملي 
عام - �إن جمتمع �لإمار�ت جبل على �لتطوع منذ ن�صاأته وخا�صة 
يف مر�حل قبل ظهور �لنفط وتتو��صل هذه �لروح �إىل يومنا هذ� 
م�صتمدة ركائزها من قيم �لدين �حلنيف وروح �لعاد�ت و�لتقاليد 
�لعون  يد  ومد  و�لفزعة  �لتاآزر  �إىل  تدعو  �لتي  �لأ�صيلة  �لعربية 

و�مل�صاعدة.
و�أ����ص���اف �أن���ه ت��رج��م��ة ل��ه��ذه �جل��ه��ود مت �إط����الق “ ف��ري��ق و�جب 
�ل��ت��ط��وع��ي “ خ���الل �ل��ع��ام �جل����اري و����ص��ت��ج��اب��ة م��ي��د�ن��ي��ة لرغبة 
�لكثري من �صباب وفتيات �لوطن يف تلبية ند�ء �لو�جب خا�صة و�أن 

�لدولة تقدم جتربة متميزة يف �لعمل �لتطوعي لي�س لأنها جت�صد 
و�إمنا  فقط  و�لت�صامن  �لعطاء  قيم  من  جمتمعها  به  يتمتع  ما 
لأن �لعمل �لتطوعي هو �أحد مظاهر �لن�صاط �خلريي و�لإن�صاين 

�لذي متار�صه على �ل�صعيد �خلارجي.
موؤ�صر� مهما  �أ�صبحت  �لتطوعي  و�لعمل  �لعطاء  ثقافة  �أن  و�أكد 
يف  ي�صهم  �ل���ذي  �لتنمية  حم��رك��ات  �أح���د  وه��و  �ملجتمعات  لتطور 
�لجتماعي  �لعمل  خريطة  على  �ل��ري��ادة  مل��وق��ع  �ل���دول  �ع��ت��الء 
يف  �لإم����ار�ت  تثبته  �أن  ��صتطاعت  م��ا  وه��و  �لإن�صانية  �لأب��ع��اد  ذي 
يف  �ل��دول  ت�صنف  �لتي  و�ملوؤ�صر�ت  �ملعايري  من  �لعديد  ت�صدرها 

هذ� �جلانب.
�صلوكا ماألوفا وثقافة عامة  �أ�صبح  �لتطوع  �أن مفهوم  �إىل  و�أ�صار 
لدى �لفرد و�لأ�صرة و�ملجتمع موؤمنني ب�صرورة �إطالق طاقاتهم 
من  مظلة  حتت  �لآخ��ري��ن  حاجات  يلبي  ب�صكل  وقتهم  و��صتثمار 
�لتاأ�صي�س  يف  �حلكيمة  قيادتنا  بتوجيهات  معزز�  �ملوؤ�ص�صي  �لعمل 

�لتطوع  �أهمية ثقافة  لرب�مج وموؤ�ص�صات وجمعيات وفرق تر�صخ 
�لهيئات  وتعاون  �لإن�صانية  �ملبادر�ت  لتطوير  �ملوؤهالت  و��صتثمار 
�لدعم  �أ�صكال  وتوفري  تكاملي  نحو  على  بينها  ما  يف  �لتطوعية 
�مل����ادي و�مل��ع��ل��وم��ات��ي و�ل��ل��وج�����ص��ت��ي ك��اف��ة و�ل��ت�����ص��ه��ي��الت �لالزمة 
وتطويرها  �جل���ه���ود  م��و����ص��ل��ة  ع��ل��ى  لت�صجيعهم  ل��ل��م��ت��ط��وع��ني 

و�لرتقاء بعملهم بحيث ي�صبح ثقافة حياة.
�ملتو��صل  �ل��دول��ة  ح��ر���س  �لتطوعي  و�ج���ب  ف��ري��ق  رئي�س  و�أك���د 
�لتطوع  قيمة  وتعزيز  �خل��ري  حب  ثقافة  تاأ�صيل  على  و�مل�صتمر 
لدى �صبابها وفتياتها يف �صعي لتوفري �لدعم �لالزم مل�صتحقيه يف 
روح  تعزيز  يف  �لإن�صانية  �لر�صالة  من  �نطالقا  وخارجها  �لدولة 
�لتكافل و�لتاآخي عرب بر�مج جمتمعية م�صتد�مة ينعم مبردودها 
�جلميع و��صتكمال لنهج �لو�لد �ملوؤ�ص�س �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد بن 
�ل�صمو  ثر�ه” وتوجيهات �صاحب  “ طيب �هلل  نهيان  �آل  �صلطان 

�ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل”.

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى �ملفرق                     5823100
 م�صت�صفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�صيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى تو�م                         7677444
م�صت�صفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى ر��صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى �لرب�حة                   2710000
م�صت�صفى �ملكتوم                     2221211         
م�صت�صفى �لمل                      3444010
م�صت�صفى �لو�صل                    2193000

ال�شارقة 
م�صت�صفى �لقا�صمى                 5386444
م�صت�صفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى �م �لقيوين                7656888
را�ص اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى �لفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�صت�صفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى �لنور                       6139111
�مل�صت�صفى �لمار�تى �لفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
�مل�صت�صفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�صت�صفى �لدولية  �خلا�صة 2212484

ال�شارقة 
م�صت�صفى �لزهر�ء �خلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
�مل�صت�صفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�صت�صفى �مللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�صيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�صيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية د�ر �ل�صفاء                 6411299
�صيدلية �بن �صينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية �ملدينة                       7468424
�صيدلية �لمار�ت                    7474900
�صيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�صيدلية �ملدينة                       2240566 
�صيدلية �جلامعة                    3967335 
�صيدلية �لأحتاد                      3935619

�صيدلية �بن �صينا -  بر دبى   3556909 
�صيدلية جر�ند بن �صينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�صيدلية �لعني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية �ل�صالم �جلديدة       7543887

ال�شارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية �لر�زى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية �بن  �صينا �لكورني�س  5726885 
�صيدلية �ل�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية �حلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة
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اأخبـار الإمـارات

مدير عام �لطو�رئ و�الأزمات: �لتطوع ثقافة جمتمعية ت�ضهم يف �لنهو�س بالدولة
•• اأبوظبي-وام: 

�أكد �لدكتور جمال �حلو�صني مدير عام �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ 
و�لأزمات و�لكو�رث �أن �لعمل �لتطوعي و�خلريي يعد نهجا �أ�صيال وركنا 
�أ�صا�صيا من �صيا�صة دولة �لإمار�ت �خلارجية حيث قامت �لدولة بالعديد 
من  �ملاليني  ق��در�ت  وتعزز  تخدم  �لتي  �لعاملية  �لإن�صانية  �مل��ب��ادر�ت  من 

�لب�صر من �ل�صر�ئح �مل�صتهدفة يف �لعديد من دول �لعامل.
“ �لذي  “ �ليوم �لعاملي للتطوع  وقال �حلو�صني يف كلمة له - مبنا�صبة 
�لعامل يحتفل يف هذ�  �إن   - عام  كل  دي�صمرب من  ي�صادف �خلام�س من 
�ليوم من كل عام باملتطوعني يف كل بقاع �لأر�س فهو �ليوم �لذي يذكرنا 
�أجل  و�أث��رو� غريهم وعملو� يف �صمت من  �أ�صمائهم  ن�صو�  �أنا�س  بجهود 

خدمة �لب�صرية يعر�صون �أنف�صهم ملخاطر ويتحملون �ل�صعاب �لتي تزد�د 
�لعامل حت��ولت كربى خلفت  �ل��ذي ي�صهد فيه  �لوقت  يوما بعد يوم يف 
�لنازحني من �حل��روب و�لفارين  �ملحتاجني ما بني  ور�ئها ماليني من 
و�ملحا�صرين  �لطائفية  بط�س  من  و�لهاربني  �مل�صلحة  �ل�صر�عات  من 
�ملت�صررين  �ملجاعات.. ف�صال عن  و�لهالكني من  �لحتالل  وط��اأة  حتت 
من �لكو�رث �لطبيعية.. موجها �لتحية لأكر من 100 مليون متطوع 

حول �لعامل ولر�صل �خلري و�ل�صالم يف كل مكان.
�لإ�صالم  قيم  م��ن  �أ�صا�صية  قيمة  و�خل���ريي  �لتطوعي  �لعمل  �أن  و�أك���د 
�خلريي  �لعمل  يعد  ل  �ل��ت��ي  �ل��دول��ة  ت�صري  �لنهج  ذ�ت  وع��ل��ى  �حلنيف 
و�لتطوعي فيها خيار� د�خليا فح�صب بل �أنه نهج �أ�صيل يف عقيدة �لآباء 
فكان  �خلارجية  �صيا�صتها  رئي�س من  وركن  �لدولة  ن�صاأة  منذ  �ملوؤ�ص�صني 

بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  �ل��ر�ح��ل  له  �ملغفور  مل�صرية  م�صاحبا  �لإن�صاين  �لعطاء 
�ل��ذي غر�س قيم حب �خلري  ثر�ه” وه��و  “طيب �هلل  نهيان  �آل  �صلطان 

و�لعطاء ولبد من ذكر �صاحب هذ� �لف�صل يف مثل هذ� �ليوم.
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�صيخ خليفة  �ل�صمو  بعده خطى �صاحب  �أن��ه من  و�أ���ص��اف 
حر�صه  م��وؤك��د�  �لنهج  نف�س  على  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �ل�����ص��ر�ك��ة �مل��ت��م��ي��زة ل��دول��ة �لإم������ار�ت م��ع �ل��ع��امل يف جمال 
�لعديد  �ملا�صية يف  �ل�صنو�ت  �نعك�س خالل  �مل�صاعد�ت �خلارجية وهو ما 
من �ملبادر�ت �لإن�صانية �لعاملية �لتي قامت بها �لدولة �لتي تخدم وتعزز 
قدر�ت �ملاليني من �لب�صر من �ل�صر�ئح �مل�صتهدفة يف �لعديد من �لدول 
�صحايا  م��ن  �مللتهبة  و�ل�صاحات  و�ملهم�صة  �له�صة  �جلغر�فية  و�ملناطق 
�لكو�رث �لطبيعية و�لنز�عات �مل�صلحة و�لعنف و�حلروب و�جلوع و�لفقر 

و�ملر�س و�لعوز.
ووجه �حلو�صني �لتحية جلهود �ملتطوعني د�خل �لهيئة �أو �ملنخرطني يف 
�لرب�مج �لوطنية �لتطوعية �لأخرى و�ملنظمني يف برنامج �لتطوع و�جب 
�ألفني و330 متطوعا ومتطوعة وهو ما يوؤكد  وطني وعددهم حو�يل 
بالدولة وحتقيق  �لنهو�س  �أ�صبح ثقافة جمتمعية ت�صهم يف  �لتطوع  �أن 

�أهد�فها.
و�أو�صح �أنه من خالل جهود �ملتطوعني تزد�د جاهزية �لدولة يف مو�جهة 
�لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث مبا يحافظ على �لأرو�ح و�ملكت�صبات ويقلل 
من تد�عياتها �ملادية و�لب�صرية وميد �لدولة باملرونة �لالزمة للت�صرف 
يف �أوقات �لأزمات مبا ي�صاعد على �صرعة �لتعايف من �لكو�رث و��صتعادة 

�حلياة �لطبيعية.

افتتاح املهرجان الدويل الأول للتمور ال�شودانية باخلرطوم 2017

مهرجان �خلرطوم يعزز �لعالقة �الأخوية بني �الإمار�ت و�ل�ضود�ن لتطوير قطاع نخيل �لتمر  مبكرمة �ضمو �ل�ضيخ من�ضور بن ز�يد
•• اخلرطوم-الفجر: 

حتت رعاية وح�صور �لفريق �أول ركن بكري ح�صن �صالح �لنائب �لأول لرئي�س 
�فتتاح  �ل�صود�نية  �لعا�صمة  �صهدت  �ل����وزر�ء،  جمل�س  رئي�س  �جلمهورية، 
5 دي�صمرب  �ل�صود�نية �صباح �م�س �لثالثاء  �ملهرجان �لدويل �لأول للتمور 
�لعجيمي  �للطيف  عبد  �لدكتور  معايل  بح�صور  �ل�صد�قة  بقاعة   2017
وزير �لزر�عة و�لغابات �لحتادي و�صعادة حمد حممد حميد �جلنيبي �صفري 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة باخلرطوم، و�صعادة �لدكتور عبد �لوهاب ز�يد 
�لدولية  عام جائزة خليفة  �أمني  �لرئا�صة،  �صوؤون  ب��وز�رة  �لزر�عي  �مل�صت�صار 
لنخيل �لتمر و�لبتكار �لزر�عي و�صعادة �لدكتور هالل �لكعبي ع�صو جمل�س 
�أمناء �جلائزة و�صعادة �لدكتور حمد علي قنيف رئي�س جمل�س �أمناء جمعية 

فالحة ورعاية �لنخيل �ل�صود�نية.
حيث �أكد �لنائب �لأول لرئي�س �جلمهورية خالل حفل �لفتتاح على �أهمية 
�ل�صود�ن ودولة �لمار�ت  �ملتميزة �لتي تربط جمهورية  �لتاريخية  �لعالقة 
يف  خ�صو�صاً  �مل��ج��الت  خمتلف  ويف  �ل�صعد  خمتلف  على  �ملتحدة  �لعربية 

جمال �ل�صتثمار �لزر�عي،
لالأخوة  �لد�عة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لنبيلة  باملو�قف  م�صيد�ً 
و�لأ�صقاء �لعرب يف كل مكان، وبجهود �لأمانة �لعامة جلائزة خليفة �لدولية 
�لكبري  �لوطني  �ملهرجان  ه��ذ�  تنظيم  يف  �ل��زر�ع��ي  و�لبتكار  �لتمر  لنخيل 

�لأول من نوعه على هذ� �مل�صتوى. 
�ملهرجان  �أن تنظيم هذ�  �أم��ني عام �جلائزة  ز�ي��د،  د. عبد�لوهاب  �أدىل  وقد 
ياأتي مببادرة كرمية من �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 

�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  ب��دول��ة  �لرئا�صة  ���ص��وؤون  وزي��ر  �ل����وزر�ء،  جمل�س 
و�لبتكار  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جل��ائ��زة  �لعامة  �لأم��ان��ة  ب��اإ���ص��ر�ف 
ورعاية  فالحة  وجمعية  و�ل��غ��اب��ات  �ل��زر�ع��ة  وز�رة  م��ع  وبالتعاون  �ل��زر�ع��ي 
�لرتقاء  بهدف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لنخلة  �أ�صدقاء  وجمعية  �ل�صود�نية،  �لنخيل 
هذه  ت��وؤك��د  كما  ب��ال�����ص��ود�ن،  �لتمور  زر�ع���ة  وتن�صيط  ودع���م  �لنخيل  بقطاع 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لوثيقة  �لأخوية  �لعالقات  عمق  على  �ملكرمة 
�لقطاع  يف  �مل�صرتك  �لتعاون  �أو��صر  وتعزيز  �ل�صود�ن،  وجمهورية  �ملتحدة 
�لزر�عي بني �لبلدين، وكذلك �إبر�ز �لدور �لر�ئد لدولة �لإمار�ت يف دعمها 
و�هتمامها بقطاع نخيل �لتمر، وكافة �مل�صاريع �لهادفة �إىل تطويره وتنميته 

زر�عة و�إنتاجاً وت�صويقاً على �مل�صتويني �لعربي و�لعاملي.
حيث �أكد �صعادة حمد حممد حميد �جلنيبي �صفري دولة �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة يف �خلرطوم يف كلمة �لفتتاح على �أهمية �ملهرجان يف دعم �لعالقات 
�ملتينة بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية �ل�صود�ن، حيث يعترب 
�ملر�فقة  و�مل�صابقات  و�لأن�صطة  �ل�صود�نية  للتمور  �لأول  �ل��دويل  �ملهرجان 
له مبثابة حدث وطني يقام لأول مرة على هذ� �مل�صتوى بال�صود�ن، و�أعرب 
من  �لخت�صا�س  جهات  كافة  م��ن  �لكبري   للتعاون  تقديره  ع��ن  �جلنيبي 
�لوز�ر�ت و�ملوؤ�ص�صات �حلكومية و�خلا�صة يف �ل�صود�ن �لتي �أبدت ��صتعد�دها 
�جلهود  �إىل  �إ�صافة  �ملهرجان،  ه��ذ�  لإجن��اح  �ل��الزم  �لدعم  وتوفري  للتعاون 
و�لبتكار  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جل��ائ��زة  �لعامة  لالأمانة  �لكبرية 
�لزر�عي، و�صفارة �لإمار�ت باخلرطوم وتقدميها لكافة �لت�صهيالت ل�صمان 

جناح �ملهرجان وحتقيق �أهد�فه.
�لدولية  �أمني عام جائزة خليفة  ز�يد  �لوهاب  �لدكتور عبد  �أكد �صعادة  كما 

لنخيل �لتمر و�لبتكار �لزر�عي على �أهمية هذ� �ملهرجان ب�صفته ق�صة جناح 
وثمرة جهود طويلة من �لتعاون مع جمعية فالحة ورعاية �لتمور �ل�صود�نية، 
و�لأن�صطة  و�مل�صابقات  و�لفعاليات  �لأن�صطة  بكمية  �ملهرجان  هذ�  متيز  كما 
�مل�صاحبة له، حيث طرحت �لأمانة �لعامة للجائزة خم�س م�صابقات �أ�صا�صية 
خا�صة ب�صجرة نخيل �لتمر بال�صود�ن �ل�صقيق وهي م�صابقة �لنخلة يف عيون 
�مل�صور �ل�صود�ين، وم�صابقة �لنخلة بل�صان �ل�صعر �لعامي بال�صود�ن وم�صابقة 
�لت�صكيلي  �ل�صعر �لف�صيح بال�صود�ن وم�صابقة �لنخلة بالفن  �لنخلة بل�صان 
فئة  ع�صر  �حد  �صمت  �ل�صود�نية  �لتمور  م�صابقة  �ىل  بالإ�صافة  �ل�صود�ين 

�صملت كافة �ملز�رع على م�صتوى �لوليات �ل�صود�نية. 
�ل�صود�نية  �لتمور  مب�صابقة  �لفائزين  تكرمي  جرى  �لفتتاح  حفل  وخ��الل 

بدورتها �لأوىل وكانت �لنتائج على �لنحو �لتايل: 
فئة �أف�صل �صخ�صية �أو جهة خدمت قطاع �لتمور بال�صود�ن فازت بها هيئة 

�لبحوث �لزر�عية بال�صود�ن
فئة �أف�صل بحث تطبيقي يف قطاع �لتمور بال�صود�ن فاز بها �لدكتور د�وود 

ح�صني د�وود
فئة �أف�صل مز�رع منتج ل�صنف �لربكاوي فاز بها �مري علي �حل�صن

حممد  حممد  �إبر�هيم  بها  ف��از  �لقنديال  ل�صنف  منتج  م��ز�رع  �أف�صل  فئة 
�صالح

فئة �أف�صل مز�رع منتج ل�صنف �خلال�س فاز بها �لدكتور �صالح علي �صالح
فئة �أف�صل مز�رع منتج ل�صنف �ل�صقعي )جدبت(

فئة �أف�صل مز�رع منتج ل�صنف �ملجهول فاز بها �لدكتور حممد عثمان ح�صن 
�لكاروري

�لدين  �لتمر فاز بها عز  �أف�صل منتج �صناعة يدوية من �صجرة نخيل  فئة 
ح�صن

فئة �أف�صل تعبئة وتغليف للتمور �ل�صود�نية فاز بها عبد �لإله �أحمد
فئة �أف�صل منتج غذ�ئي من �لتمور يدوياً فازت بها فتحية حممد �حل�صن

فئة �أف�صل مزرعة منوذجية فاز بها �صالح ب�صري �لنفيدي
بحثاً  �صتة ع�صر )16(  فيها  ندوة علمية قدمت  �ملهرجان على  ��صتمل  كما 
�أرب��ع حم��اور علمية هي  �لتمور �صمن  و�إن��ت��اج  �لنخيل  متخ�ص�صاً يف زر�ع��ة 
وت�صنيع  ب��ال�����ص��ود�ن،  �لنخيل  �أم��ر����س  �ل�����ص��ود�ن��ي��ة،  �لتمور  وخ��دم��ة  زر�ع���ة 

وتخزين �لتمور بال�صود�ن، وت�صويق وت�صدير �لتمور �ل�صود�نية.
�لأمناء  جمل�س  ع�صو  �لكعبي،  �صاعد  حميد  ه��الل  �ل��دك��ت��ور  �صعادة  و�أك���د 
و�مل�صوؤول �ملايل - �لإد�ري للجائزة، �أن مبادرة �إقامة �ملهرجان �لدويل �لأول 
ودعم  �لنخيل  بقطاع  �لرت��ق��اء  �إىل  تهدف  ب��اخل��رط��وم  �ل�صود�نية  للتمور 
يعاين  �لتي  للم�صاكل  �حللول  و�إي��ج��اد  �ل�صود�نية،  �لتمور  زر�ع��ة  وتن�صيط 
منها �ملز�رع �ل�صود�ين، من عدم تو�فر �أ�صناف ذ�ت جودة عالية، و�مل�صاهمة 
و�لتغليف  �لإن��ت��اج  ج��ودة  حت�صني  �إىل  بالإ�صافة  �لنخيل،  �آف��ات  مكافحة  يف 
�لنخيل  �أن هناك فكرة م�صروع وطني لتطوير زر�عة  �إىل  و�أ�صار  و�لتعليب، 

بجمهورية �ل�صود�ن ملا لدولة �لإمار�ت من خربة كبرية يف هذ� �ملجال.
 2017 ب��اخل��رط��وم  �ل�صود�نية  للتمور  �لأول  �ل���دويل  �مل��ه��رج��ان  �أن  يذكر 
و�لبتكار  �لتمر  لنخيل  �ل��دول��ي��ة  خليفة  جل��ائ��زة  �ل��ع��ام��ة  �لأم��ان��ة  تنظمه 
ف��الح��ة ورعاية  و�ل��غ��اب��ات وجمعية  �ل��زر�ع��ة  م��ع وز�رة  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��زر�ع��ي 
عدد  بلغ  حيث  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لنخلة  �أ���ص��دق��اء  وجمعية  �ل�صود�نية،  �لنخيل 

�مل�صاركني 120 مز�رع نخيل من خمتلف �لوليات بال�صود�ن. 

�فتتاح »خميم عيال ز�يد �لتطوعي« يف �أوغند�
•• اأبوظبي-وام:

مت �ف���ت���ت���اح “ خم��ي��م ع���ي���ال ز�ي���د 
تز�منا  �أوغ����ن����د�  يف   “ �ل��ت��ط��وع��ي 
لتقدمي  للتطوع  �لعاملي  �ليوم  مع 
�لتطوعية  �خل�����دم�����ات  �أف���������ص����ل 
�لت�صخي�صية و�لعالجية و�لوقائية 
عن  ي��زي��د  م��ا  منها  ��صتفاد  و�ل��ت��ي 
�أل����ف ط��ف��ل وم�����ص��ن يف ي���وم �ملخيم 
�لأول مب�صاركة و��صعة من �ل�صباب 
�لمار�تي و�لأوغندي من خمتلف 
و�لطبية  �لد�ري������ة  �ل��ت��خ�����ص�����ص��ات 

و�لفنية.
توجيهات  مع  �ن�صجاما  ذلك  ياأتي 
بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
عام   2017 ع���ام  ي��ك��ون  ب����اأن  �هلل 
م�صرتكة  �ن�صانية  ومببادرة  �خلري 
�لعطاء وجمعية  ز�ي��د  م��ب��ادرة  من 
�ل�صارقة  بيت  وموؤ�ص�صة  �ل��رب  د�ر 
�مل�صت�صفيات  وجم��م��وع��ة  �خل��ريي��ة 
من  وب��اإ���ص��ر�ف  �لأملانية  �ل�صعودية 
برنامج �لمار�ت للتطوع �ملجتمعي 
و�لتخ�ص�صي يف منوذج مميز للعمل 

�لتطوعي و�لعطاء �لن�صاين.

�ل�صمو حكام �لمار�ت.
وق�����ال �ل�������ص���ام���ري يف ت�����ص��ري��ح له 
للتطوع  �ل��ع��امل��ي  �ل���ي���وم  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
دي�صمرب من كل   5 ي�صادف  �ل��ذي 
�إن دول����ة �لم�����ار�ت جنحت   - ع���ام 
�لتطوعي  �لعمل  ثقافة  تر�صيخ  يف 
�لتخ�ص�صي  �لإن�����ص��اين  و�ل��ع��ط��اء 
م�������ن خ���������الل ت����ب����ن����ي م�������ب�������ادر�ت 
�لطبي  �لتطوع  جم��ال  يف  مبتكرة 
من  �صل�صلة  و�ط���الق  �لتخ�ص�صي 
و�مل�صت�صفيات  �مل��ت��ن��ق��ل��ة  �ل���ع���ي���اد�ت 
�أن  �ل���ت���ي �����ص���ت���ط���اع���ت  �مل���ت���ح���رك���ة 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ص��خ 
و�لعطاء �لن�صاين وتفعل �ل�صر�كة 
ب��ني �مل��وؤ���ص�����ص��ات �لم��ار�ت��ي��ة لتبني 
تنموية  وتعليمية  �صحية  مبادر�ت 
بر�صالتها  ت�����ص��ل  �أن  ����ص��ت��ط��اع��ت 
�لب�صر  م��ن  ل��ل��م��الي��ني  �لن�����ص��ان��ي��ة 
�لعرق  �أو  �ل��ل��ون  ع��ن  �لنظر  بغ�س 
منوذج  يف  �ل��دي��ان��ة  �أو  �جل��ن�����س  �أو 
�لتطوعي  ل��ل��ع��م��ل  وم��ب��ت��ك��ر  مم��ي��ز 
من  �لأول  يعد  �لن�صاين  و�لعطاء 
�صاهم  �ل��ع��امل  م�صتوى  على  نوعه 
يزيد عن  ما  ع��الج  ب�صكل فعال يف 
وم�صن خالل  طفل  ماليني  �صبعة 

و�أك�������د ج������ر�ح �ل���ق���ل���ب �لم����ار�ت����ي 
�لرئي�س  �ل�صامري  ع��ادل  �لدكتور 
�لعطاء  ز�ي�����د  مل���ب���ادرة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
للتطوع  �لم����ار�ت  ب��رن��ام��ج  رئي�س 
دولة  �أن  و�لتخ�ص�صي  �ملجتمعي 
ق���دم���ت من���وذج���ا عامليا  �لم�������ار�ت 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  ر�ئ��ع��ا يف جم���ال 
�لقيادة  ظل  يف  �لن�صاين  و�لعطاء 
�ل�صيخ  �ل�صمو  ل�صاحب  �لر�صيدة 

ز�يد  ع��ي��ال  “خميم  �ف��ت��ت��اح  وي��ع��د 
��صتكمال  �أوغ���ن���د�  يف  �لتطوعي” 
للمبادر�ت �لن�صانية لز�يد �لعطاء 
ت��ق��دم حلول  �أن  ����ص��ت��ط��اع��ت  �ل��ت��ي 
مل�صاكل  مبتكرة  تطوعية  و�ق��ع��ي��ة 
���ص��ح��ي��ة م���ن خ����الل ���ص��ل�����ص��ل��ة من 
و�مل�صت�صفيات  �مل��ت��ن��ق��ل��ة  �ل���ع���ي���اد�ت 
�مليد�نية �ملتحركة و�ملنت�صرة يف كل 

دول �لعامل.

رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
و�صاحب  �هلل”  “حفظه  �ل���دول���ة 
�آل  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  و����ص���اح���ب  �هلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�صلحة و�خو�نهم �أ�صحاب 

�لرتقاء  يف  و�مل�����ص��ارك��ة  �ل�����ص��ع��وب 
مب�����ص��ت��وى �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي عرب 

تبني مبادر�ت مبتكرة م�صتد�مة.
�ل��ن��ج��اح ظهر  �أن ه��ذ�  �إىل  �أ���ص��ار  و 
�ل����رب�م����ج  و  �مل������ب������ادر�ت  يف  ج���ل���ي���ا 
ز�يد  لقو�فل  و�خلريية  �لإن�صانية 
�خلري و�لتي �صاهمت يف �لتخفيف 

من معاناه �ملاليني من �لب�صر.
�صلطان �خليال ع�صو  �صعادة  و�أك��د 
�لعطاء  ز�يد  مبادرة  �أمناء  جمل�س 
�لأمني �لعام ملوؤ�ص�صة بيت �ل�صارقة 
ز�ي����د  ع���ي���ال  �أن خم���ي���م  �خل����ريي����ة 
�لتطوعي يف �أوغند� جنح يف عالج 

�ملا�صية  ع�����ص��رة  �ل�����ص��ب��ع  �ل�����ص��ن��و�ت 
م�صر  �إىل  �لم����ار�ت  م��ن  �نطالقا 
وك���ي���ن���ي���ا و�ل���������ص����وم����ال و�رت����ريي����ا 
ولبنان  و�لردن  و�صوريا  وتنز�نيا 
وكينيا  وتنز�نيا  و�ملغرب  و�ل�صود�ن 
من  �وغ��ن��د�  وم��وؤخ��ر�  و�ندوني�صيا 

خالل فرق عيال ز�يد �لتطوعية .
و قال �صعادة عمر�ن حممد عبد�هلل 
�لتطوعي  �لإم��ار�ت��ي  �لوفد  رئي�س 
يف  �خلريية  �مل�صاريع  قطاع  رئي�س 
�لم���ار�ت يف طليعة  �إن  د�ر  جمعية 
�لأع���م���ال  جم����ال  يف  �ل���ع���امل  دول 
معاناة  م��ن  للتخفيف  �لتطوعية 

�لأول  ي��وم��ه  يف  وم�صن  طفل  �أل���ف 
من خالل فرقه �لتطوعية �لوىل 
عالجية  و�ل���ث���ان���ي���ة  ت�����ص��خ��ي�����ص��ي��ة 
و�لثالثة توعوية و�لر�بعة تدريبية 
�لتطوعية  �ل���ك���و�در  ق����در�ت  ل��ب��ن��اء 

�ملحلية.
وقالت �صعادة �لعنود �لعجمي �ملدير 
للتطوع  �لم���ار�ت  ملركز  �لتنفيذي 
تطوعو�  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لأط��ب��اء  �إن 
باآلف �ل�صاعات يف �ملهام �لن�صانية 
�أ�صهمت  و�لتي  �لعطاء  ز�يد  ملبادرة 
�ملاليني  م��ع��ان��اة  م��ن  �لتخفيف  يف 

حول �لعامل.

حتميل تطبيق �ضرطة دبي على �أجهزة �لهو�تف �لذكية يقفز �إىل 2.6 مليونًا
•• دبي-الفجر:

�لرزوقي،  نا�صر  خالد  �لعميد  �أك��د 
للذكاء  �ل����ع����ام����ة  �لإد�رة  م����دي����ر 
�ل�صطناعي يف �صرطة دبي، �أن عدد 
�لأ���ص��خ��ا���س �ل��ذي��ن ق��ام��و� بتحميل 
�لهو�تف  على  دب��ي  �صرطة  تطبيق 
حاجز  تخطى  �لآن،  ح��ت��ى  �ل��ذك��ي��ة 
و681  مليون   2 ب��و�ق��ع  �ملليونني، 
على  وذل����ك  حت��م��ي��ل،  و855  �أل���ف���اً 

�أجهزة �أيفون و�أندرويد. 
و�أ�صار �لعميد �لرزوقي �إىل �أن وجود 
�لأ�صخا�س  ع����دد  يف  ك��ب��ري  �رت���ف���اع 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  من  �مل�صتفيدين 
�إىل  يرجع  دبي  �صرطة  تطبيق  عرب 
م���ا ي���وف���ره �ل��ت��ط��ب��ي��ق م���ن خدمات 
�لنا�س  ت�����ص��ه��ل �حل���ي���اة ع��ل��ى  م��ه��م��ة 

�لطلبات  ت���ق���دمي  م����ن  ومت���ك���ن���ه���م 
و�ل�صتعالم عن معامالتهم ب�صهولة 
�لأ�صخا�س  حتميل  �أن  مبيناً  وي�صر، 
عرب نظام �لأيفون كان �لأكرب بو�قع 
مليوناً و707 �ألفاً و118 حتميل، 
974�ألفاً و737 حتميل  مقارنة ب� 
�مل�����ص��ت��خ��دم��ة لنظام  ع���رب �لأج���ه���زة 
�ملعامالت  �لأن��دروي��د، كما بلغ ع��دد 
�لذكية  دب��ي  �صرطة  تطبيقات  على 
وحتى   2017 ع�����ام  ب����د�ي����ة  م���ن���ذ 
تاريخه 151 �ألفاً و361 معاملة. 
و�لتوجهات  �مل��ب��ادر�ت  �أن هذه  يذكر 
ن����ح����و �خل������دم������ات �ل����ذك����ي����ة ت����اأت����ي 
�لعليا  �لقيادة  من  مبا�صرة  مبتابعة 
�جلهود  �إط�����ار  ويف  دب���ي  ���ص��رط��ة  يف 
�لعامة  �لد�رة  ل��ف��ري��ق  �مل��ت��و����ص��ل��ة 
وبالتعاون  �ل���ص��ط��ن��اع��ي  ل���ل���ذك���اء 

�لرئي�صّية  �ل���ع���اّم���ة  �لإد�ر�ت  م���ع 
جميع  ب���ت���ح���وي���ل  دب�����ي  ����ص���رط���ة  يف 
للجمهور  تقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
�إىل خدمات بن�صخة مطّورة متوّفرة 
ع���رب �ل���ه���و�ت���ف �ل���ذك���ي���ة، وذل�����ك يف 
�لذكّية  دب��ي  حكومة  ت��وّج��ه��ات  ظ��ل 
ومبادر�ت مدينة دبي �لأذكى عاملياً.

غرفة �أبوظبي تكرم عمال �لنظافة �ضمن مبادرة عام �خلري
•• اأبوظبي-الفجر:

���ص��م��ن م���ب���ادر�ت ع���ام �خل����ري، ن��ظ��م��ت غرفة 
يوم  �أبوظبي حفاًل مبنا�صبة  جتارة و�صناعة 
عمال  جلهود  تقدير�ً  وذل��ك  �لنظافة،  عامل 
�ل��ن��ظ��اف��ة يف �حل��ف��اظ ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة �لبيئة و 
�أبوظبي  �لعا�صمة  وج��م��ال  مبظهر  �لعناية 

ومر�فقها وموؤ�ص�صاتها.
�ملهريي  هالل  حممد  �صعادة  �حلفل  وح�صر 
م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة ونائبيه 
�أبوظبي وعدد من موظفي �لغرفة وموظفي 
 150 و عدد  » تدوير«  �لنفايات  �إد�رة  مركز 
�لنفايات  �إد�رة  مل��رك��ز  يتبعون  نظافة  ع��ام��ل 

»تدوير« و عمال �لنظافة �لعاملني بالغرفة
وقال �صعادة حممد هالل �ملهريي مدير عام 
غ��رف��ة �أب��وظ��ب��ي يف ب��د�ي��ة �لح��ت��ف��ال: نلتقي 
�ل��ي��وم ل��الح��ت��ف��اء ب��ع��م��ال �ل��ن��ظ��اف��ة وتقدمي 

�ل�صكر لهم على دورهم �لهام يف �حلفاظ على 
نظافة وجمال وطننا �حلبيب �لإمار�ت.

�أبوظبي عرب  ت�صعى غرفة  �ملهريي:  و�أ�صاف 
و�ملبادئ  �ل��ق��ي��م  تر�صيخ  �إىل  �لح��ت��ف��ال  ه���ذ� 
�لإن�صانية ملبادرة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، 

باعتبار عام 2017 عام �خلري.
بال�صكر و�لتقدير  �لعام  �ملدير  �صعادة  وتوجه 
�لعناية  يف   ج��ه��وده��م  على  �لنظافة  لعمال 
و�ملوؤ�ص�صات  و�ل�����ص��رك��ات  و�مل���ر�ف���ق  ب��ال��ط��رق 
لأبوظبي  وم�صرقة  جميلة  ���ص��ورة  و�إع��ط��اء 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة.  ع��ا���ص��م��ة دول���ة �لإم������ار�ت 
مثمناً دورهم وعملهم �لفاعل و�لهام ، خا�صة 
خمتلف  يف  كبرية  نه�صة  ت�صهد  �أبوظبي  �أن 
�مل���ج���الت �ل��ت��ي ت��ت��ط��ل��ب م��ن��ا �مل��و�ظ��ب��ة على 
بيئة  يف  نعي�س  كي  ونظافته  بوطننا  �لعناية 

�صحية و�صليمة ننعم بها جميعاً .
ملركز  و�لتقدير  بال�صكر  �صعادته  ت��ق��دم  كما 
�مل�����ص��ارك��ة يف  �إد�رة �ل��ن��ف��اي��ات » ت��دوي��ر« ع��ل��ى 

عمال  بتكرمي  �خل��ا���س  �ل��ي��وم  ه��ذ�  فعاليات 
�لنظافة.
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•• دبي- حم�صن را�صد

�مل����د�ر�����س  ت���ع���ت���ده���ا  ����ص���اب���ق���ة مل  يف 
�أطلقت   ، و�خل����ا�����ص����ة  �حل���ك���وم���ي���ة 
بدبي  �لنموذجية  �صقيم  �أم  مدر�صة 
م���ع ب����دء �ل���ع���ام �ل���در�����ص���ي �جل����اري 
بال  “مدر�صة  عليها  �أطلقت  مبادرة 
بال�صتغناء  ق��ام��ت  ح��ي��ث   ، �صالل” 
باملدر�صة  �ملهمالت  �صالل  كافة  عن 
�أو  ب��ال�����ص��ف��وف  �أو  ب��ال�����ص��اح��ة  ����ص���و�ء 
باأكيا�س  ، و��صتعا�صت عنها  ب��الإد�رة 
قامت   ، للبيئة  �صديقة  بال�صتيكية 
ومعلماتها  طالباتها  على  بتوزيعها 
و�د�ري����ات����ه����ا حت��ت��ف��ظ��ن ب��ه��ا ط���و�ل 
�ليوم �لدر��صي ، لتجمعن فيها كافة 
�ل��ق��م��ام��ة و�مل��خ��ل��ف��ات �ل��ن��اجت��ة عن 
طو�ل  حياتهن  يف  ����ص��ت��خ��د�م��ات��ه��ن 
مع  تقمن  �أن  على   ، �لدر��صي  �ليوم 
يف  بو�صعها  �ل��در����ص��ي  �ل��ي��وم  نهاية 
�إد�رة  و�صعتها  للقمامة  جم��م��ع��ات 
�ملدر�صة يف مكان متطرف خلف �ملبنى 

�ملدر�صي وفق ت�صنيفات لكل جممع 
�أو  �أو بال�صتيك  �أور�ق  خملفاته من 
، على  �أو علب ع�صائر فارغة  زج��اج 
�أ�صبوع  �أن يتم جمعها مع نهاية كل 
م���ن ق��ب��ل ���ص��رك��ة م��ت��خ�����ص�����ص��ة فى 

خدمات �إعادة �لتدوير. 
�د�رة  قامت  �ملنطلق فقد  ه��ذ�  وم��ن 
�ملهمالت  �ملدر�صة برفع كافة �صالل 
و�ل�صفوف  �مل��در���ص��ي��ة  �ل�����ص��اح��ة  م��ن 
�لدر��صية و�ملكاتب �لد�رية ، مكتفية 
ب��ك��ي�����س ب��ال���ص��ت��ي��ك��ي م���ع ك���ل معلمة 
�لأول  �ل�صف  م��ن  وطالبة  و�د�ري����ة 
على  م��وؤك��دة   ، �لتا�صع  �ل�صف  حتى 
حر�س �أع�صاء �لهيئتني �لتدري�صية 
وتلتزمن  ت��ط��ب��ق��ن  �أن  و�لد�ري���������ة 
مب��ا ت��ه��دف �ل��ي��ه تلك �مل��ب��ادرة حتى 
تغر�صن يف �لطالبات بناء �ل�صخ�صية 
�ل��ق��ي��م �لأخ��الق��ي��ة ورعاية  وغ��ر���س 
و�لحرت�م  �ملحبة  وثقافة  �ملجتمع 
�لبد�ية  �أنها و�جهت يف  �ىل  ، لفتة 
ب��ع�����س �مل�����ص��ك��الت �ل��ت��ي ���ص��رع��ان ما 

�إد�رة  وجن��ح��ت   ، عليها  �لتغلب  مت 
هذ�  تر�صيخ  يف  ومعلماتها  �ملدر�صة 
نقل  عزمهن  عن  معربني   ، �ملفهوم 
�لخرى  �مل��د�ر���س  �ىل  �لتجربة  ذ�ت 
جناحها  �ث��ب��ت��ت  �أن  ب��ع��د  �مل����ج����اورة 
و�لوفد  �مل��در���ص��ة  زو�ر  �أب��ه��ر  ب�صكل 
�لياباين �لذي ز�ر �ملدر�صة موؤخر� . 

م���ن ج��ه��ت��ه��ا �أو����ص���ح���ت ن����ورة �صيف 
�صقيم  �م  م��در���ص��ة  م��دي��رة  �مل��ه��ريي 
�مل���ب���ادرة مل  ت��ل��ك  �أن   ، �ل��ن��م��وذج��ي��ة 
تكن وليدة �ليوم فقد حر�صت على 
وبدء  �مل���ب���ادرة  �إط�����الق  ي��ت��ز�م��ن  �أن 
وتطبيق  تدري�س  ب��دء  مع  �لتطبيق 
م���ادة �ل��رتب��ي��ة �لأخ��الق��ي��ة، على �أن 
للطالبات  ت��دري�����ص��ه  ي��ت��م  م��ا  ي��ك��ون 
�ىل  م�����ص��رية   ، عمليا  تطبيقه  ي��ت��م 
�ملدر�صية  �لبيئة  على  �ملحافظة  �أن 
ل��ل��ط��ال��ب��ات فح�صب  م��ط��ل��ب  ل��ي�����س 
و�ج����ب����ات �لطالب  م����ن  ه����و  و�من������ا 
و�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ص��ّي��ة و�لإد�ري��������ة 
كاملًة ، وذلك للمحافظة على �صري 

�لعملّية �لتعليمية و�لبيئة �ل�صحية 
�لطالب  �أّن  كما  �ل�صحيح،  بال�صكل 
ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ّل��م��ون �مل��ح��اف��ظ��ة على 
�لبيئة �ملدر�صية ، فاإّنهم ينقلون هذ� 
�ل�صلوك �حل�صن �إىل خارج حياتهم، 
ويعتادون على روؤية �لبيئة �ملحيطة 
�لنفايات  م����ن  وخ����ال����ي����ًة  ن���ظ���ي���ف���ًة 

و�مللّوثات. 
حر�صت  �ملدر�صة  �إد�رة  �أن  و�أ�صافت 
ع��ل��ى ت��ع��ري��ف �أول���ي���اء �لأم�����ور بهذه 
للجميع  عنها  و�لإع�����الن   ، �مل���ب���ادرة 
من خالل �لإذ�عة �ملدر�صية ، م�صرية 
�ىل �ن �لهدف من �مل�صروع �لتطبيق 
�لأخالقية،  �لرتبية  ملنهج  �لعملي 
و�لعتماد  �مل�صئولية  حتمل  وتنمية 
على �لنف�س عند �لطالبات، ومتكني 
�لرتبية  م���ف���ه���وم  م����ن  �ل���ط���ال���ب���ات 
�لأخ��الق��ي��ة، وغ��ر���س م��ف��ه��وم �إع���ادة 
�لبيئة  ع��ل��ى  و�حل����ف����اظ  �ل���ت���دوي���ر 
و�كت�صاب  �لنف�س،  على  و�لع��ت��م��اد 
�لعاد�ت و�ل�صلوكيات �لنافعة �لطيبة، 

�لغري، وحت�صني  م�صاعدة  روح  وزرع 
و�إيجاد  �ملجتمع،  �لفرد جتاه  �صلوك 

�لإر�دة �ل�صاحلة �لقوية، و�لتخفيف 
من �أعباء �لعامالت باملدر�صة . 

•• دبي – حم�صن را�صد 

�عتمدت وز�رة �لرتبية و�لتعليم �أم�س يف �لمتحانات 
�لثاين ع�صر و�حل��ادي ع�صر يف  �لتي جرت لطالب 
م���ادة �ل��ل��غ��ة �لجن��ل��ي��زي��ة ، من��وذج��ني ل��الم��ت��ح��ان ، 
�أحدهما ي�صتهدف �لطالب �صعاف �مل�صتوى يف �للغة 
 AEP بال�  �متحانهم  من��وذج  وع��رف  �لجنليزية 
�مل�صتوى  ذ�ت  �لطالب  �أخ�صع  فيما   ، �ملت�صارع   �أي 
لنموذج  و�ملتميز  جد�  و�جليد  للجيد  �ملتو�صط  من 
هذ�  تطبيق  و�صيتم   ، �لمتحانية  �لورقة  من  �أخ��ر 
�لعا�صر  �ل�صف  ط��الب  على  �ليوم  �أي�صا  �لت�صنيف 
ملادة �للغة �لإجنليزية ، وخ�صع طالب 24 مدر�صة 
م���وزع���ني ع��ل��ى دب����ي و�لم��������ار�ت �ل�����ص��م��ال��ي��ة لهذ� 
يف  �مل�صتهدفني  �لطلبة  ع��دد  بلغ  حيث   ، �لت�صنيف 
و�ل��ع��ا���ص��ر يف  ع�صر  و�حل����ادي  ع�صر  �ل��ث��اين  �صفوف 
، منهم بال�صف  2504 طالب وطالبات  جمملهم 
بلغ  فيما   ، وط��ال��ب��ات   ط���الب   705 ع�صر  �ل��ث��اين 
�لطالب و�لطالبات �مل�صتهدفني يف �صفوف �حلادي 
�مل�صتهدفني  �أم��ا   ، وطالبة  طالبا   873 نحو  ع�صر 
لالمتحان  �صيخ�صعو�  و�ل��ذي��ن  �ل��ع��ا���ص��ر  بال�صف 
طالبا   926 نحو  عددهم  بلغ  فقد  �لرب��ع��اء  �ليوم 

وطالبة .

و�أف������اد م�����ص��در ب����ال����وز�رة ب����اأن م��و����ص��ف��ات �لورقة 
�لمتحانية للفئة AEP �صعاف �مل�صتوى، تختلف 
متاما عنها يف �لورقة �لمتحانية للفئة �لعامة، �إذ 
تر�عي �أ�صئلة �لفئة  �لأوىل م�صتوى �لطلبة �ملتدين 
�لورقة �لمتحانية  �إذ جاءت   ، �للغة �لإجنليزية  يف 
حتاكي  ل  و�لب�صاطة  �ل�صهولة  يف  غ��اي��ة  و��صئلتها 
�لنظام  ، منتقد� هذ�  بالثاين ع�صر  م�صتوى طالب 
�لذي تتبعه �لوز�رة لأول مرة ، ومت�صائال كيف يتم 
بينهما  بامتحانني   ، �ل�صعبة  ب��ذ�ت  طالبني  تقييم 

فروق �صا�صعة يف م�صتوى �ل�صئلة �لمتحانية .
بامليد�ن ومعظم  �أح��د  �أن ما من  �مل�صدر  ذ�ت  وذك��ر 
�مل�����ص��وؤول��ني ب����ال����وز�رة مل ي��ك��ون��و� ع��ل��ى ع��ل��م بهذ� 
�لت�صنيف من قبل ، م�صري� �ىل �أن ق�صم �لجنليزي 
من  طلبو�  قد  كانو�  ومعلميها  �مل��ادة  بهذه  و�ملعني 
�لطالب  ح�صر  �ملا�صي  �كتوبر  يف  �مل��د�ر���س  م���در�ء 
���ص��ع��اف �مل�����ص��ت��وى لإخ�����ص��اع��ه��م ل��رب�م��ج ع��الج��ي��ة ، 
�ل �أن���ه وم��ن��ذ �أك��ت��وب��ر وح��ت��ى ب���دء �لم��ت��ح��ان��ات مل 
جترى لهم �أية بر�مج عالجية ، وتبني فيما بعد �أن 
�لهدف هو ت�صنيفهم وخ�صهم باإمتحان يختلف عن 

زمالئهم من �مل�صتوى �ملتو�صط و�على .
�مل�صتوى  �صعاف  �لطالب  على  �لتعرف  �آلية  وحول 
�صعفاء  �لطلبة  حتديد  يتم  مد�ر�س  مديرو  ق��ال   ،

مد�ر  على  �مل�صتمرة  �لتقييمات  �مل�صتوى من خالل 
�لإجنليزية  �للغة  �متحان  ويف  �ل��در����ص��ي،  �لف�صل 
�لدر��صي �جل��اري، و�صعت  �لعام  �لأول من  للف�صل 
م�صتوياتهم،  ي��ر�ع��ي  بهم  خا�صاً  �متحاناً  �ل����وز�رة 
�متحان  �إل يف  �لأم���ر مل يحدث  ه��ذ�  �أن  م��وؤك��دي��ن 
�للغة �لإجنليزية، وذلك يعني �أن هذ� �لأمر يف طور 

�لتجربة و�لتقييم.
و�أ�صافو� �أنه من �لأ�صلح �أن يخو�س جميع �لطلبة 
�متحاناً موحد�ً، للوقوف على م�صتوياتهم جميعاً، 
�أن  �إىل  �مل���ت���ف���وق م���ن غ�����ريه، م�����ص��ريي��ن  وحت���دي���د 
م�صتوى  �متحانيتني خمتلفتني يف  ورقتني  �عتماد 
�لأ�صئلة �أتاح  �لفر�صة �أمام �لطالب �صعيف �مل�صتوى 
للح�صول على درجات تت�صاوى مع درجات �لطالب 
�للغة  ق�صم  ياأخذ  �ن  �أملهم  عن  معربني   ، �ملتفوق 
�لجنليزية يف �لعتبار عند �إعالن معدلت �لنجاح 
�لدر��صية  ل��ل�����ص��ف��وف  �لجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ل��غ��ة  م����ادة  يف 
�مل���ع���دل ك���ل ع��ل��ى ح���دة معدل  �أن ي��ح��دد  �ل���ث���الث ، 
، ومعدل   AEP ف��ئ��ة  �أ���ص��ح��اب  ل��ل��ط��الب  �ل��ن��ج��اح 
�لمتحان  لنموذج  خ�صعو�  �ل��ذي��ن  �ل��ط��الب  جن��اح 
يف  و�صفافية  م�صد�قية  هناك  يكون  حتى   ، �لعادي 

�لنتائج �ملعلنة ومعدلت �لنجاح .
من جهة �أخرى بد�أت مر�كز تقدير �لدرجات عملية 

ت�صحيح �أور�ق �متحانات �لثاين ع�صر، وت�صتمر حتى 
�ملعتمد،  �جل���دول  ح�صب  وذل��ك  �لمتحانات  نهاية 
نتائج  ��صتخر�ج  من  �م�س  من  �ول  �ملر�كز  و�نتهت 
وت�صحيحها  �ختيارها  يتم  �لتي  �لع�صو�ئية  �لعينة 
�ل��درج��ات وحتديد  لتقييم  �لمتحان  ي��وم  نف�س  يف 

م�صتوي �لطالب.
�لعام  ع�����ص��ر مب�����ص��اري��ه  �ل���ث���اين  ط��ل��ب��ة  �أم�������س  و�أدي 
و�مل��ت��ق��دم �م��ت��ح��ان �ل��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة �ل��ت��ي جاءت 
�لفروق  وتر�عي  �لعقلية  قدر�تهم  حتاكي  ��صئلتها 
�لفردية، لفتني �يل �نهم خرجو� من �للجان بعد 
مرور منت�صف �لوقت مكملني حل �لأ�صئلة يف وقت 

ق�صري.
و�أو�صح م�صدر م�صوؤول يف وز�رة �لرتبية و �لتعليم 
�لعينة  �ل���ه���دف م���ن  �أن  ����ص��م��ه،  حت��ف��ظ ع��ل��ى ذك���ر 
وتقييم  �لمتحانية  �ل��ورق��ة  تقييم  هو  �لع�صو�ئية 
فنية  �أه���د�ف  ع��ده  لها  �أن��ه��ا  كما  �لطلبة،  م�صتوى 
بني  م�صتمر  تن�صيق  هناك  �أن  �إىل  م�صري�  و�إد�ري���ة، 
�ل������وز�رة وك���اف���ة م���ر�ك���ز ت��ق��دي��ر �ل���درج���ات ملتابعة 
تقدير  عملية  �ن  �يل  ول��ف��ت  �لت�صحيح،  عمليات 
موحدة  معها  �لتعامل  و�آل��ي��ة  �لمتحانية  �ل��ورق��ة 

على م�صتوى �لدولة.
وبدورها نظمت �للجنة �ملركزية لالمتحانات بدبي 

مو�عيد �لت�صحيح ب�صكل كامل من �جل خلق بيئة 
مالئمه وحر�صا منها على ر�حه �ملعلمني و�ملعلمات 
من  �لت�صحيح  م��و�ع��ي��د  ح���ددت  حيث  �مل�صححني 
حددت  فيما  ع�صر�،   6 حتى  �صباحا   11 �ل�صاعة 
8 �صباحا  �ل�صاعة  للمعلمات من  �لت�صحيح  �أوق��ات 
حتى 2 ظهر�، ومت �لعتماد على �لعن�صرين ب�صكل 
كبري يف عمليات �لت�صحيح لالنتهاء منها يف �ملو�عيد 

�ملحددة من قبل وز�رة �لرتبية و �لتعليم.
ب�صكل منتظم  ت�صري  �لت�صحيح  �أن عمليات  و�أو�صح 
وجميع �ملو�د �لتي �متحنها طلبه من �مل�صارين �لعام 
و �ملتقدم يف طور �لت�صحيح،  بو�قع مادتني �لفيزياء 
لها ملف  م��ادة  �ن كل  �للغة �لجنليزية مو�صحا  و 
خا�س بتقدير �لدرجات وذلك عن طريق لوحة يتم 
مادة  لكل  �عمه  ع��ده  ت�صم  �حل��ائ��ط،  على  و�صعها 
حركة  تو�صح  �للوحة  ه��ذه  �ن  موؤكد�  خا�س  عمود 
�صري وتقدير �لور�ق �لمتحانية بو�قع لوحه لكل 

ق�صم.
و�أو�صح �مل�صدر �ن عملية تقدير درجات �لطلبة تعد 
من �ملر�حل �ملهمة و�حل�صا�صة يف تقييم �أد�ء �لطلبة، 
�حلكم  لإ�صد�ر  �لطلبة،  �أد�ء  خاللها  من  يقا�س  �إذ 
�أد�ئ��ه��م. ول�صمان ج��ودة عملية تقدير ور�صد  على 
لتقدير  م��ع��اي��ري  �ل�����وز�رة  و���ص��ع��ت  �لطلبة  درج����ات 

�لعمل بني  �آل��ي��ات  �ل��ف��ق��ر�ت �لخ��ت��ب��اري��ة، و توحيد 
�لِّلجان يف مر�كز �لتَّقدير، ووجود �ملعايري و�لآلياِت 
بيد �ملقدر �لكفوؤ يجعل �لتقدير من�صفاً بحيث ياأخذ 

كل طالب �لدرجة �مل�صتحقة عن �أد�ئه.
ت��ه��دف �يل  حتليل  �ل��ع�����ص��و�ئ��ي��ة  �ل��ع��ي��ن��ة  �ن  وق����ال 
�لورقة �لمتحانية و�لوقوف على �إجابات �لطلبة و 
ت�صنيف م�صتوى �لأ�صئلة، ملنحنا موؤ�صر� و��صحا على 
�لمتحان، وكانت قد مت حتديث �لنماذج �ملتبعة يف 
ت�صحيح و حتليل �لعينة �لع�صو�ئية، و ��صد�ر تقرير 

ختامي لعمليات �لت�صحيح ب�صكل عام.
وحددت �لوز�رة حزمة مهام ملقدري �لدرجات منها 
�لدرجات  وت��وزي��ع  �لإج��اب��ة  بنموذج  �ل��ت��ام  �لتقييد 
�إد�رة �لتقييم و�لمتحانات عند تقدير  �ملعتمد من 
�ل���درج���ة، و�ل��ق��ي��ام مب��ا ي��ك��ّل��ف ب��ه م��ن رئ��ي�����س جلنة 
ت��ق��دي��ر درج�����ات �مل�����ادة مب���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ع��م��ل �للجنة، 
�لفقر�ت  تقدير  مبعايري  �لل��ت��ز�م  �يل  ب��الإ���ص��اف��ة 
�لختبارية وفق �آلية �لتقدير �ملو�صحة لحًقا و�لتي 
�صي�صرحها رئي�س �للجنة، و�لتقيد �لتام بالتعليمات 
�للجنة،  ورئي�س  �ملركز  �إد�رة  من  �ل�صادرة  �لإد�ري��ة 
ف�صال ع��ن ك��ت��اب��ة �ل���ص��م و����ص��ح��اً و���ص��ري��ح��اً على 
�خلانات  ويف  �للجنة  قبل  من  �مل�صتخدمة  �لنماذج 

�ملخ�ص�صة على غالف كتيب �لإجابة.

بعد تقييم وح�شر مت يف اأكتوبر املا�شي

منوذجان المتحان �للغة �الإجنليزية.. و�حد ل�ضعاف �مل�ضتوى و�الأخر للمتو�ضط و�أعلى
ع�شر و873 للحادي و926 للعا�شر وفارق كبري بني م�شتوى الورقتني  بالثاين   705

تطبيقا ملنهج �لرتبية �الخالقية.. عمليا �أم �ضقيم تطلق مبادرة » مدر�ضة بال �ضالل« 

يف اليوم العاملي للتطوع و�شمن مبادرات “عام اخلري” 

“نور دبي” لفح�س عيون طالب �ملد�ر�س بدبي مبادرة  يف  �لب�ضرية” ت�ضارك  للمو�رد  “�الحتادية 

•• دبي -وام:

�أبرز  تبنيها  �لتحتية”  �لبنية  تطوير  “وز�رة  �أك��دت 
�لت�صغيلية  �لعمليات  تدعم  �لتي  �ملتطورة  �لبتكار�ت 
لأحدث  وفقا  �مل��روري��ة  �ل�صالمة  منظومة  جم��ال  يف 

�ملمار�صات �لعاملية.
ج����اء ذل����ك خ����الل ف��ع��ال��ي��ات �ل���ي���وم �ل���ث���اين للدورة 
�خلام�صة ع�صرة من معر�س وموؤمتر “جلف تر�فيك 
“ �لذي يقام حتت رعاية �لوز�رة مبركز دبي   2017

�لتجاري �لعاملي للموؤمتر�ت و�ملعار�س.
وت�����ص��ارك �ل����وز�رة بجناح خ��ا���س يف ه��ذه �ل����دورة من 
�مل��ع��ر���س �ل����ذي ي��خ��ت��ت��م �ل���ي���وم وذل����ك �ن��ط��الق��ا من 
ح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �أو�����ص���ر �ل��ت��ع��اون م��ع خمتلف 
�لتحتية  �لبنية  بتطوير  �ملعنية  و�جل��ه��ات  �صركائها 
وحت��ق��ي��ق��ا ل��ت��ط��ل��ع��ات �ل���دول���ة يف ه���ذ� �مل���ج���ال ودعما 

ملنظومة �ل�صالمة �ملرورية.

تطوير  وز�رة  م��ن  �خلييلي  �صفيى  �ملهند�صة  ولفتت 
�أن  �إىل  �مل���وؤمت���ر  خ���الل  كلمتها  يف  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
�إن�صاء  يف  مبتكرة  وتقنيات  م���و�د  ت�صتخدم  �ل����وز�رة 
�لبنية  ودر�����ص���ة  م�صح  ع��ن  ف�صال  �ل��ط��رق  و���ص��ي��ان��ة 
يف  �لطاقة  ��صتهالك  من  و�لتقليل  بالليزر  �لتحتية 
�صبكة �لطرق �لحتادية وتوفري خدمات على �لطرق 
�لحتادية لرفع م�صتوى �صالمة و�صعادة م�صتخدميها 
��صتخد�م  بعد  �لطرق  �صيانة  تكلفة  تقليل  مت  حيث 
تقنيات  ت�صتخدم  �ل���وز�رة  �أن  وذك��رت  �لتقنيات.  ه��ذه 
مبتكرة لالرتقاء بجودة �لطرق يف �لإم��ار�ت ت�صمن 
�ل�صتد�مة ومو�كبة وتطبيق �أف�صل �ملمار�صات �لعاملية 
يف جمالت تنفيذ م�صاريع �لبنية �لتحتية منها قيام 
�ل���ط���رق �لحتادية  ب��ت��وف��ري خ���دم���ات ع��ل��ى  �ل�������وز�رة 
�صعادة  على  ينعك�س  ومب��ا  �صالمتها  م�صتوى  ل��رف��ع 
�لبنية  ت��ط��وي��ر  وز�رة  �أن  مو�صحة  م�صتخدميها.. 
طرق  ثالث  على  ��صرت�حات  ثمان�س  �أن�صاأت  �لتحتية 

ز�يد وطريق  �ل�صيخ حممد بن  �صارع  خمتلفة �صمت 
�لإمار�ت �لعابر وطريق �لذيد م�صايف.

وحتدثت عن روؤية �لوز�رة �ملتعلقة بال�صتد�مة و�لتي 
ت��ه��دف م���ن خ��الل��ه��ا �إىل ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ريه��ا خالل 
�لذي  �لأم��ر  و�لتنفيذ  و�لت�صميم  �لتخطيط  مرحلة 

يدعم توجه �لدولة روؤيتها يف ذلك �ملجال.
�أن م�صاريع �لبنية �لتحتية �لتي  �أو�صحت �خلييلي  و 
يف  �صاهمت  �ل����وز�رة  تنفيذها  على  وت�����ص��رف  نفذتها 
ح�صول �لدولة على �ملركز �لأول عامليا وللمرة �لر�بعة 
لتقرير  وف��ق��ا  �ل��ط��رق  �ل��ت��و�يل يف موؤ�صر ج���ودة  على 
“د�فو�س”  منتدى  ع��ن  �ل�����ص��ادر  �لعاملية  �لتناف�صية 
كناجت  وذل���ك   2017  -  2016 ل��ع��ام  �لق��ت�����ص��ادي 
بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لتحتية  �لبنية  م�صاريع  لتكامل 
�لأ�ص�س  2021 ومتا�صيا مع  �لإم��ار�ت  روؤي��ة  حتقيق 
�لإم�����ار�ت لتكون يف  �ل��ت��ي تبنتها  �ل��دول��ي��ة  و�مل��ع��اي��ري 

م�صاف �أف�صل �لدول.

•• اأبوظبي-وام:

�لتنفيذي  �ملدير  �أك��د خمي�س بن روي��ة �خلييلي 
جلمعية كلنا �لإمار�ت �أن �لعمل �لتطوعي �أ�صبح 
نهجا وفكر� ر��صخا يف جمتمع �لإمار�ت ويرتجم 
�آل  ز�ي��د  �ل�صيخ خليفة بن  �ل�صمو  روؤي��ة �صاحب 
�هلل يف غر�س حب  �ل��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان 
جميع  يف  ُعليا  كقيمة  �ملجتمع  وخ��دم��ة  �خل��ري 
�ملوؤ�ص�صات ومبد�أ �أ�صا�صيا يف حياة �أبناء �لإمار�ت.

وقال �خلييلي يف ت�صريح مبنا�صبة �ليوم �لعاملي 
ل��ل��ت��ط��وع �أن �ل���و�ل���د �مل��وؤ���ص�����س �ل�����ص��ي��خ ز�ي����د بن 
من  �أول  ه��و  ث���ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �صلطان 
زرع ور�ّصخ قيم �لعطاء وج�صد للمعاين �ل�صامية 
�لنهج  هذ�  فاأ�صبح  و�لإن�صاين  �لتطوعي  للعمل 
�صمة من �صمات �ملجتمع �لإمار�تي و�صاهم �لعمل 
�لتطوعي بدور كبري يف تنمية �ملجتمع ومتا�صك 

�أبنائه وتوثيق رو�بط �لتعاون و�لتالحم و�لإخاء 
�ملجال  وفتح  �لت�صامح  ثقافة  ون�صر  بينهم  فيما 
م�صرية  يف  وم�صاركتهم  �لإم���ار�ت  �أب��ن��اء  لتفاعل 
�جلماعي  �لعمل  مفهوم  وع��زز  و�لعطاء  �لبناء 

�مل�صرتك خلدمة �ملجتمع.
و�صمن  �لإم��������ار�ت  ك��ل��ن��ا  ج��م��ع��ي��ة  �أن  و�أ�����ص����اف 
�لعطاء  روح  ب��ث  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  ��صرت�تيجيتها 
�لأجيال  ن��ف��و���س  يف  �ل��ت��ط��وع  م��ف��ه��وم  وت��ع��زي��ز 
�ن�صمت �إىل �ملن�صة �لوطنية للتطوع �لتي د�صنها 
�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�آل  ز�يد  �ل�صيخ حممد بن  �ل�صمو  دبي و�صاحب 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
للقو�ت �مل�صلحة كاأحد �أهم م�صروعات عام �خلري 
تر�صيخ �لتطوع وخدمة �لوطن  بهدف   2017
ك��اأح��د �أه���م خم��رج��ات ع��ام �خل��ري و�إح����دى �أهم 

�لإم��ار�ت��ي وعملت �جلمعية من  �ملجتمع  �صمات 
يوم  �أطلقتها مبنا�صبة  �لتي  ب��ادر  �أج��ن��دة  خ��الل 
�لعمل �لإن�صاين على حتفيز �مل�صاركة �لإيجابية 
للمجتمع يف �لأعمال �لتطوعية �صمن �لرب�مج 
و�لأن�����ص��ط��ة �ل��ه��ادف��ة �إىل ت��ع��زي��ز ح�����س �ل���ولء 

و�لنتماء للوطن و�لقيادة.
و�أكد �خلييلي �أن تعزيز مفهوم �لعمل �لتطوعي 
وم��ع��ن��ى �ل��ع��ط��اء وخ��دم��ة �ل��وط��ن ه��و �أح���د �أهم 
�إىل  ..م�����ص��ري�  �لإم������ار�ت  ك��ل��ن��ا  �أه�����د�ف جمعية 
�لفرق  م��ن  ع���دد  بتاأ�صي�س  ق��ام��ت  �جلمعية  �أن 
�لدولة  �إم��ار�ت ومناطق  �لتطوعية يف عدد من 
فاأ�ص�صت فريق منطقة �لظفرة �لتطوعي وفريق 
�لعني  وف��ري��ق مدينة  وف��ري��ق عجمان  �أب��وظ��ب��ي 
�إىل ع��زم �جلمعية  �إ���ص��اف��ة  دب��ا �حل�صن  وف��ري��ق 
خططها  �صمن  �ل��ف��رق  م��ن  ع��دد  تاأ�صي�س  على 

�مل�صتقبلة.

»تطوير �لبنية �لتحتية« تتبنى �بتكار�ت متطورة 
د�عمة ملنظومة �ل�ضالمة �ملرورية 

جمعية كلنا �الإمار�ت : �لعمل �لتطوعي نهج ثابت يف جمتمعنا

•• دبي- الفجر:

�لب�صرية  ل��ل��م��و�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �صاركت 
�لتي  �ملبادرة �ملجتمعية  �حلكومية، موؤخر�ً، يف 
نفذتها موؤ�ص�صة نور دبي، لفح�س عيون طالب 
�لباك�صتانية،  مكتوم  �آل  ر��صد  �ل�صيخ  مدر�صة 
وذلك خالل �لزيارة �مليد�نية �لتي نظمها وفد 
�ملدر�صة  ملقر  و�ملوؤ�ص�صة  �لهيئة  م��ن  م�صرتك 

�ل�صيد حممود  �أك��د  �ل�صدد  ه��ذ�  دب��ي. ويف  يف 
�لت�����ص��ال �حلكومي يف  �إد�رة  م��دي��ر  �مل��رزوق��ي 
�ليوم  م��ع  بالتز�من  ت��اأت��ي  �مل��ب��ادرة  �أن  �لهيئة، 
�إىل  �لأوىل  بالدرجة  وتهدف  للتطوع،  �لعاملي 
�لطمئنان على �صالمة و�صحة نظر �لطالب، 
ون�صر �لوعي و�لتثقيف �ل�صحي بينهم باأهمية 
�ملحافظة  وكيفية  للعيون،  �ل���دوري  �لفح�س 
�إىل �أن هذه �ملبادرة  على نعمة �لب�صر، م�صري�ً 

تاأتي يف �إطار تفاعل �لهيئة مع �إعالن �صاحب 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ص��ي��خ  �ل�����ص��م��و 
 2017 �ل��ع��ام  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لهيئة  �أن  �إىل  �مل��رزوق��ي  ولفت  للخري.  ع��ام��اً 
�لعام �جلاري وحتى يومنا  �أطلقت منذ بد�ية 
“عام  م��ع  ت��ز�م��ن��اً  37 م��ب��ادرة جمتمعية  ه��ذ� 
�خلري”، وبالتعاون مع �صركائها من موؤ�ص�صات 
�أ�صركت  وخ��ا���ص��ة،  وحملية  �حت��ادي��ة  حكومية 

و�جلهات  �ل���وز�ر�ت  وموظفي  موظفيها  فيها 
ملبادر�تها  متكاملة  خطة  و�أع���دت  �لحت��ادي��ة، 

�ملجتمعية خالل �لعام 2017.
مبادر�تها  خ��الل  م��ن  ت�صعى  �لهيئة  �أن  وذك��ر 
�لدولة  د�خ��ل  �لفائدة  تعظيم  �إىل  �ملجتمعية 
وخارجها، وتر�صيخ قيم �لتطوع وعمل �خلري، 
وتعزيز روح �مل�صوؤولية �ملجتمعية، وجتذير قيم 

�لولء و�ل�صعادة �لوظيفية بالتطوع.

•• العني-الفجر: 

و�ل�صالمة  �ل��ط��و�رئ  مديرية  يف  بالعني  �لعامة  و�ل�صالمة  �ل��ط��و�رئ  ق�صم  تعامل 
�لعامة ب�صرطة �أبوظبي مع 10413 بالغاً خالل 10 �صهور  من �لعام �جلاري  

، منها 10146 حالة ��صعاف و 267 حالة بحث و�إنقاذ.
يتلقاها  �لتي  �أن �لبالغات  �لق�صم  رئي�س  �لبلو�صي  �صالح  حممد  �لر�ئد  و�أو���ص��ح 
�ملرورية  �لقيادة و�لتحكم تتنوع بني حو�دث �حلريق و�حل��و�دث  �لق�صم من مركز 
ت�صل  �لق�صم   معها  يتعامل  �لتي  �لبالغات  عدد  متو�صط  �أن  م�صري�ً �إىل  وغريها 

�صهرياً �إىل نحو 1100 بالغاً.
�لتي  �أه��د�ف  �حلملة �لإعالمية  �لتعاون مع  �ل�صائقني �ىل  �لبلو�صي  �لر�ئد  ودعا 
�أولوية  �إع��ط��اء  ثقافة  لن�صر  �أب��وظ��ب��ي   �صرطة  يف  �لأم��ن��ي  �لإع���الم  �إد�رة  �أطلقتها  

�لطريق  و�إف�صاح �ملجال ل�صيار�ت �لطو�رئ و�لتدخل �ل�صريع  للو�صول ب�صرعة �ىل 
مو�قع �حلو�دث و�إنقاذ و�إ�صعاف �مل�صابني.

كتف  م��ن  �لتجاوز  و  �ل��ط��و�رئ،  ل�صيار�ت  فقط  خم�ص�س  �لطريق  كتف  �إن  وق��ال 
�مل��ف��رو���ص��ة على  �ل��ع��ق��وب��ة  وت�����ص��ل   ، �مل��خ��ال��ف��ات �خل��ط��رة  �ل��ط��ري��ق م�صنف �صمن 
 1000 �لغر�مة ب  �إىل  �مل��رور �لحت��ادي  �ملعدلة  لقانون  �ملخالفني وفقا لالئحة 
درهم  وت�صجيل 6 نقاط مرورية  يف �مللف �ملروري ، م�صري�ً  �إىل �أن عقوبة �لتجمهر 

) عرقلة حركة �ل�صري (  حددت غر�متها ب 1000 درهم �ي�صاً .
�صر�ئح  خمتلف  مع  يتو��صل  �لعني  يف  �لعامة  و�ل�صالمة  �ل��ط��و�رئ  ق�صم  �أن  و�أك��د 
116 حما�صرة توعية  �لإط��ار نظم  �ملجتمعية، ويف هذ�  �ل�صر�كة  لتعزيز  �ملجتمع 
خالل �لفرتة من بد�ية عام 2017 �ىل نهاية �كتوبر �ملا�صي ��صتفاد منها 24574 

�صخ�صاً من �أفر�د �جلمهور وطالب �ملد�ر�س.

�ضهور  10 يف  بالغًا   10413 مع  تتعامل  �أبوظبي  �لعني” ب�ضرطة  “طو�رئ 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�للغة  �م��ت��ح��ان  �ل��ع��ام و�مل��ت��ق��دم ورق��ت��ي  �مل�����ص��اق��ني  �أم�����س طلبة  �أدى 
�لإجنليزية يف �للجان �لتابعة ملنطقة ر�أ�س �خليمة �لتعليمية.

متطابقة  ب��ر�ء  �لطلبة  �أدىل  �لمتحان  قاعات  من  �خل��روج  وعقب 
تتحدث عن �صهولة �أ�صئلة ورقة �ختبارهم مبادة �للغة �لإجنليزية.

وقال �لطلبة �ملمتحنون �إن �لورقة ب�صفحاتها �لأربعة كانت منا�صبة 
جلميع م�صتويات �لطلبة �ملمتحنني �صل�صلة وو��صحة ومبا�صرة من 
�صلب �ملنهج �لدر��صي وخالية من �مل�صاعب حيث مل حتوي �لأ�صئلة 
غمو�صا. بدوره �أفاد مدير جلنة ثانوية �جلودة للتعليم �لثانوي ذكور 
�للغة �لإجنليزية ت�صمنت  �إمتحان مادة  �إبر�هيم جاوي، �ن ورقتي 

�أربعة �صفحات �صهلة ومبا�صرة ومل تتلقى �لكو�در �لتعليمية �ملكلفة 
مبر�قبة قاعات �لختبار �ي �صكاوى من �جلال�صني لالمتحان.

�رتياحهم لالمتحان  �أب��دو� جميعا  �ملمتحنني  �لطلبة  وعلى �صعيد 
ب��اإح��ر�ز درج���ات جيدة وم��ن ه���وؤلء ق��ال �لطالب يو�صف  وت��ف��اءل��و� 
�لختبار جاءت  ورق��ة  �أ�صئلة  �ن  �ملتقدم  �مل�صاق  �جل��الف من  جا�صم 
�صهلة ومبا�صرة يف �صفحاتها �لأربعة عالوة على �نها ت�صمنت قطعة 

تناولت �إجابات �ختيارية.
ك��ان متوقعا  �أن��ه بعك�س ما  �خ��ر هو حامد جا�صم  بينما ذك��ر طالب 
�لتدريبات  �للغة �لإجنليزية من �صميم  ��صئلة �متحان  فقد جاءت 
�لذي  �ل�صيء  �لأول  �لدر��صي  بالف�صل  عليها  تدربو�  �لتي  �لعملية 

مكن �لطالب من �لإجابة على �لمتحان بهدوء و�رتياح. 

طالب ر�أ�س �خليمة : �متحان �الإجنليزي »�أوكي «
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�لهيثم للعقار�ت ذ.م.م

 رخ�صة رقم:CN 1170340 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة م�صبح حممد علي �صامل �ل�صيعري %51

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف �صهيل �صعيد �حمد �لعفريت �لكويتي
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��صم جتاري من/ �لهيثم للعقار�ت ذ.م.م
AL HAITHAM REAL ESTATE LLC

�ىل/�لهيثم للمنا�صبات ذ.م.م
AL HAITHAM OCCASIONS LLC

تعديل ن�صاط/��صافة تعهد�ت �حلفالت و�ملنا�صبات �لرتفيهية )9000102(
تعديل ن�صاط/حذف �لو�صاطة يف بيع �لعقار�ت و�صر�ئها )6820004(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مفرو�صات 

CN 1134710:خليمة �لذهبية رخ�صة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��صبوع  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6

اإع����������الن
�ل�ص�����ادة/مطعم  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2206500:دلي�صز غريل رخ�صة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��صبوع  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/بقالة �بو 

CN 1117159:حا�صر رخ�صة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��صبوع  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/نور �لعامل عبد�لرحمن 

CN 1058388:للمقاولت �لعامة و�لعقار�ت ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة �صليمان حممد �صعيد حممد �ل�صويدي %51

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد �حمد �ل�صافعي �لعبيديل

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ور�صة جرنا�س لت�صليح �ل�صيار�ت 

رخ�صة رقم:CN 1041054 قد تقدمو� �لينا بطلب 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة �يوب خلف �بو�صتيت %100
تعديل وكيل خدمات

��صافة حمد �صيف عبيد بن هده �ل�صويدي
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف عو�س �هلل خلف �بو �صتيت
تعديل وكيل خدمات

حذف حمد �صيف عبيد ف�صل بن هده �ل�صويدي
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6

اإع����������الن
�ل�ص�����ادة/�صوبر  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1804287:كو�ليتي للكمبيوتر رخ�صة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 
 CN 1088007:نفنتي للمقاولت �لعامة رخ�صة رقم�

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�صة

�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6

اإع����������الن
�خلليج  رو�د  �ل�ص�����ادة/مكتبة  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 2165127 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة م�صبح حممد خليفه �صعيد �لكعبي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف عائ�صة جا�صم ��صماعيل �حمد �حلو�صني
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/حمل �لنت�صار لت�صليح �لطار�ت 

رخ�صة رقم:CN 1065754 قد تقدمو� �لينا بطلب 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة �يوب خلف �بو�صتيت %100
تعديل وكيل خدمات

��صافة حمد �صيف عبيد بن هده �ل�صويدي
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف عو�س �هلل خلف �بو �صتيت
تعديل وكيل خدمات

حذف حمد �صيف عبيد ف�صل بن هده �ل�صويدي
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6

اإع����������الن
�للكرتوين  �لقائد  �ل�ص�����ادة/ميز�ن  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1491880 قد تقدمو� �لينا بطلب 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة �يوب خلف �بو�صتيت %100
تعديل وكيل خدمات

��صافة حمد �صيف عبيد بن هده �ل�صويدي
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف عو�س �هلل خلف �بو �صتيت
تعديل وكيل خدمات

حذف حمد �صيف عبيد بن هده �ل�صويدي
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6

اإع����������الن
�ل�ص�����ادة/مطعم  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1994280:بيت �ملحا�صي رخ�صة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ور�صة �لهدير لت�صليح �ل�صيار�ت

 رخ�صة رقم:CN 1045075 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�صب �ل�صركاء/��صافة �حمد عاي�س �صالح ح�صني �ملن�صوري %51

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة مالك عبد�حلي عبد�حلميد �لعم %49
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيخه خمي�س جاد�هلل �ملن�صوري

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 200000
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�صاحة 4*1 �ىل 1*3

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
تعديل ��صم جتاري من/ ور�صة �لهدير لت�صليح �ل�صيار�ت

AL HADEER AUTO REPAIR WORKSHOP
�ىل/ور�صة �لهدير لت�صليح �ل�صيار�ت ذ.م.م

AL HADEER AUTO REPAIR WORKSHOP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/لوكل لتنجيد وزينة �ل�صيار�ت

 رخ�صة رقم:CN 1433181 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�صاحة 7.8*1 �ىل 1*11.59

تعديل ��صم جتاري من/ لوكل لتنجيد وزينة �ل�صيار�ت

LOCAL UPHOLSTERY & CAR ACCESSORIES

�ىل/لوكل لتنجيد وزينة �ل�صيار�ت

LOCAL CAR CARE

تعديل عنو�ن من �بوظبي م�صفح م 2 �ملالك �ل�صيخ عبد�هلل بن ز�يد بن �صلطان �ل نهيان 

�ىل �بوظبي �مل�صفح م 14 89973 89973 �صركة �ياد لل�صيانة �لعامة ذ.م.م و�خرين

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

خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6

�ضتارجيت �لعاملية لال�ضت�ضار�ت �لت�ضويقية- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�صابات و�ل�صت�صار�ت 

غري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب  �أنه  �لد�رية 

�لعادية �ل�صادر بتاريخ 2017/12/4 بحل وت�صفية �صركة

�شتارجيت العاملية لال�شت�شارات الت�شويقية - ذ م م
فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�صفى 

�ملعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 �س.ب 53181 

�بوظبي بالنادي �ل�صياحي بناية �صعيد عبد�هلل �جلنيبي �لطابق 

)4( مكتب رقم )403( و�إح�صار �مل�صتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل 

مدة �أق�صاها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

�إع��������الن ت�ضفي�����ة �ضرك��������ة 

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�صناعة باأن: �ل�صادة/م�شنع ا�شمنت الوطنية ذ.م.م 

IN - 1001212 :رقم �لرخ�صة �ل�صناعية

قد �أبدو� رغبتهم يف �إتخاذ �لتعديل �لآتي:

خروج �ل�صريك:  الحتاد الدولية لال�شتثمار ذ.م.م

دخول �ل�صريك: الرتناتيف لال�شتثمارات ذ.م.م %1

لت�صبح �لرخ�صة �ل�صناعية بال�صماء:

اند�شرتيال كابيتال جروب ذ.م.م %99

الرتناتيف لال�شتثمارات ذ.م.م %1

وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية 

�أية  �ملكتب  يقبل  فلن  و�إل   ، �لإعالن  ن�صر  تاريخ  من  �أ�صبوع  خالل  �ل�صناعه 

�عرت��س بعد �نق�صاء مدة �لإعالن .

مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/بالك �صريي�س للمقاولت �لعامة 

و�د�رة �لعقار�ت رخ�صة رقم:CN 1086162 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��صم جتاري من/ بالك �صريي�س للمقاولت �لعامة و�د�رة �لعقار�ت
BLACK SERIES GENERAL CONTRACTING & REAL ESTATE

�ىل/بالك �صريي�س للمقاولت �لعامة 
BLACK SERIES GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�صاط/حذف خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:مركاز مول ذ.م.م

طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :
 MIRKAAZ Shopping Dining Entertainment

�ملودعة بالرقم :282625     بتاريخ : 2017/11/9
با�ص������م :مركاز مول ذ.م.م

وعنو�نه:عجمان - �لتله 2 - هاتف:067116767 - فاك�س:067116701 - �صندوق �لربيد:7777
jashooei@ajmanholding.ae:مييل�

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
مركز ت�صوق خدمات جتميع ت�صكيلة من �لب�صائع ل�صالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها 
و�صر�ئها عند �حلاجة ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل وقد تقدم مثل هذه �خلدمات من خالل متاجر 
�لبيع بالتجزئة �أ�صو�ق �لبيع باجلملة كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �ملبا�صر �و بو��صطة �لو�صاط �للكرتونية 

مثل �ملو�قع �للكرتونية �و بر�مج �لت�صوق �لتلفزيونية.
و�صف �لعالمة:طاقات من �للو�ن موحده بركيزه مثمنه متثل �لو�ن �ملا�صه حتت �صوء �ل�صم�س.

�ل�صرت�طات:.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191

منوذج اعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

�ملالك:�ليطالية لأدو�ت �لتجميل
 ADORE ibr: طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم :275395     بتاريخ : 2017/6/20
با�ص������م :�ليطالية لأدو�ت �لتجميل

وعنو�نه:�ل�صارقة - دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �مارة �ل�صارقة �ملجاز خلف �صارع جمال عبد�لنا�صر - 
حمل رقم 8+7 ملك زكي �حمد �صالح �لعني�س - هاتف:0507631544 - �صندوق �لربيد:8864

italian_beauty_rb@yahoo.com مييل�
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:11
و�لغر��س  �ملياه  و�م��د�د  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهو  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  لالنارة  �جهزة 

�ل�صحية.
و�صف �لعالمة:�لعالمة �لتجارية عبارة عن كلمة ADORE باللغة �لالتينية باللون �ل�صود ب�صكل مميز 

ومن حتتها �حرف ibr باللغة �لالتينية باللون �ل�صود ب�صكل مميز.
�ل�صرت�طات:عدم �ملطالبة بحق ح�صري عند ��صتخد�م كلمة ADORE مبعزل عن �لعالمة وبالو�صاع 

�لخرى لعتبارها كلمة �صائعة �ل�صتخد�م.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191

منوذج اعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:�صاوث و�صت خلدمات ��صد�ر �ل�صهاد�ت

 South west certification services : طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :273982     بتاريخ : 2017/5/28

با�ص������م :�صاوث و�صت خلدمات ��صد�ر �ل�صهاد�ت
وعنو�نه:م�صفح �ل�صناعية هاتف: 0508001335 �صندوق �لربيد: 79952 

�مييل: waqas@swcertificate.com �بوظبي
 �شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42 ��صت�صار�ت �ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنية.
 South west و�صف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �صكل مربع حدوده باللون �لزرق بد�خله ب�صكل مميز

يدنوها certification services باللون �لبي�س على م�صتطيل �صغري باللون �لربتقايل.
�ل�صرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191



األربعاء   6   ديسمبر    2017  م   -   العـدد  12191  
Wednesday  6   December   2017  -  Issue No   12191 اأخبـار الإمـارات

09

•• دبي –الفجر:

�إحدى  �ل��ط��ع��ام«  »�إط��ع��ام  م�����ص��روع  ي�صكل 
بيت  جمعية  فيها  ن�صطت  �لتي  �مل��ب��ادر�ت 
�خل���ري م��ع �ن��ط��الق »ع����ام �خل����ري«، وقد 
ر�فق ذلك �نطالق مبادرة بنك �لإمار�ت 
للطعام �لتي �أعلنها �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��صد  بن  حممد 
�لدولة، رئي�س جمل�س �لوزر�ء، حاكم دبي، 
»عام  تبا�صري  �أول  كانت  �لتي  �هلل،  رع��اه 
ب��ه �صاحب �ل�صمو  �أو���ص��ى  �ل��ذي  �خل��ري« 
رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�صيخ 
�جلمعية  ف�صارعت  �هلل«،  حفظه  �لدولة، 
مقدمة  يف  وك��ان��ت  �ل��ب��ن��ك،  م��ع  للتن�صيق 
�صمو  لتوجيه  ��صتجابت  �لتي  �جلمعيات 
�ل�صيخة هند بنت جمعة �آل مكتوم، رئي�س 
جمل�س �أمناء بنك �لإمار�ت للطعام، �لتي 
�لأغذية  م�صانع  فائ�س  بتوزيع  �أو���ص��ت 

على  للبنك  عينية  ك��ت��ربع��ات  ت���رد  �ل��ت��ي 
�ملحتاجني من خالل �جلمعيات �خلريية 
�لعاملة د�خل �لدولة. وقد كّرمت بلدية 
ل��ت��ع��اون��ه��ا يف تنفيذ  »ب��ي��ت �خل����ري«  دب���ي 
وذلك  للطعام«،  �لإم����ار�ت  »بنك  م��ب��ادرة 
�لعاملي  دب�����ي  م����وؤمت����ر  ف���ع���ال���ي���ات  ���ص��م��ن 
ل�صالمة �لغذ�ء يف دورته �حلادية ع�صرة، 

مبركز دبي �لتجاري �لعاملي، حيث قامت 
�ألف   48 كمية  بتوزيع  م��وؤخ��ر�ً  �جلمعية 
�أ�صند  و�ل��ت��ي  �لأج���ل،  طويل  حليب  عبوة 
�لبنك لها توزيعها على �حلالت �مل�صتفيدة 
من بيت �خلري، كما وزعت 3.5 طن من 
�ل��ع�����ص��ائ��ر �مل�����ربدة، �ل��ت��ي ق��دم��ه��ا �لبنك 
�لأحجام.  خمتلف  من  بعبو�ت  للجمعية 

وك���ان �لإم����ار�ت �لإ���ص��الم��ي ق��د ��صتجاب 
لدعم مركبة �لإمار�ت للطعام �لتي بد�أت 
بتوزيع 200 وجبة �أ�صبوعياً، ثم تطورت 
�إىل 1000 وجبة، ومع جناح �ملبادرة مت 
�لتو�فق على م�صاعفة �لوجبات، و�إطالق 
مركبة ثانية للطعام، بعد مو�فقة �صريك 
�لتز�مه  منطلق  م��ن  ور�ع��ي��ه��ا،  �مل���ب���ادرة 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وحر�س  �مل�����ص��وؤول��ي��ة  مب��ب��د�أ 
�لطعام  �إطعام  قيمة  �إد�رت��ه على جت�صيد 
���ص��ج��اي��ا �ملجتمع  �أع������رق  ت��ع��د م���ن  �ل���ت���ي 
و�إكر�م  بالفزعة  ع��رف  �ل��ذي  �لإم��ار�ت��ي، 

�ل�صيف وعابر �ل�صبيل.
مع  بالتعاون  �لن�صاط  ه��ذ�  ت�صاعد  وق��د 
م��ب��ادرة ب��ن��ك �لإم������ار�ت ل��ل��ط��ع��ام، لي�صل 
عدد �لوجبات �ملوزعة �صهرياً �إىل 5000 
وج��ب��ة، ومت ت��وزي��ع ك��م��ي��ات �إ���ص��اف��ي��ة من 
�لعمال  على  و�لع�صائر  �مل��ربدة  �لوجبات 
يف مو�قع جتمعهم يف ف�صل �ل�صيف، منها 

عمال  على  م��وؤخ��ر�ً  وزع��ت  وجبة   450
�لعيد  �ح��ت��ف��الت  مبنا�صبة  دب��ي  مق�صب 
�ملقدمة  �ل��وج��ب��ات  ع��دد  لي�صل  �ل��وط��ن��ي، 
�لأ�صهر  يف  و�مل�����ص��ت��ح��ق��ني  ل��ل��م��ح��ت��اج��ني 
 85 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  �إىل  �ل�صابقة  �لقليلة 
�ألف وجبة خالل هذ� �لعام، ومت �لإعالن 
حتى  مبدئياً  �حلملة  ه��ذه  ��صتمر�ر  ع��ن 

منت�صف �لعام �ملقبل. 
من جانب �آخر �تفقت جمعية بيت �خلري 
 63 ذب��ح ح���و�يل  دب��ي على  م��ع مقا�صب 
�مل�صجلة  لأ�صر  على  لتوزع  �صهرياً  ذبيحة 
و�مل�صتفيدة من �جلمعية، مبعدل حو�يل 
�لطازجة  �ل���ل���ح���وم  م����ن  ح�����ص��ة   300
وزعت  �لتي  �لذبائح  عدد  لي�صل  �صهرياً، 
ه���ذ� �ل��ع��ام �إىل م��ا ي��زي��د ع��ن م��ن 700 
ذبيحة، غري �لأ�صاحي �لتي وزعت يف عيد 
�لأ�صحى، و�لتي ��صتفادت منها حو�يل 8 

�آلف �أ�صرة.

•• اأبوظبي – الفجر:

�فتتاح  يف   �لبدء  �عتز�مها  �أبوظبي عن  بلدية مدينة  ك�صفت 
�ملرحلة �لأوىل من �لوحد�ت �ل�صحية �لبالغة 15 وحدة من 
�أرجاء  �آلية )حمامات عمومية( يف  وح��دة �صحية   54 �أ�صل  
و�لنتهاء   2017 عام  من  �لأخ��ري  �لربع  نهاية  مع  �أبوظبي 

�لكلي للم�صروع بنهاية �لربع �لأول من عام 2018 .
و�أ�صارت �لبلدية �أن هذ� �مل�صروع ياأتي �صمن �إطار �لتز�م د�ئرة 
�لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات بخدمة �ملجتمع، وتوفري �صبل 
�لر�حة �لع�صرية �لتي تلبي متطلباته، وبالوقت ذ�ته �لرتقاء 
�لتحتية  �لبنية  منظومة  ومكونات  �لبلدية  باأ�صول  �مل�صتمر 
ومبا   ، �لر�صيدة  �حلكومة  وروؤي��ة  توجيهات  مع  يتما�صى  مبا 
�أبوظبي  ت�صهدها  �لتي  �ل�صاملة  �لتطوير  خطة  مع  يتناغم 

على كافة �ل�صعد.
و�أ�صافت �لبلدية �أنها قامت بافتتاح 15 وحدة �صحية وحتى 
�لآن ، كما �صتتابع على �لتو�يل �فتتاح 39 وحدة �صحية �أخرى 
�لإجمايل  �لعدد  لي�صل   2018 عام  من  �لأول  �لربع  خالل 

للوحد�ت �ل�صحية �إىل 54 وحدة خالل عام 2018.

م�صتخدمي  خ��دم��ة  �إىل  �لآل��ي��ة  �ل�صحية  �ل��وح��د�ت  وت��ه��دف 
بع�س  �إىل  بالإ�صافة  �ملك�صوفة،  �لتجارية  و�ملناطق  �حلد�ئق 
وتقدمي  و�ل��ف��رع��ي��ة،  �لرئي�صية  و�ل�����ص��و�رع  �ل�صكنية  �لأح��ي��اء 
�لتي  �لوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة  �حل��م��ام��ات  وت�صغيل  ���ص��ي��ان��ة  خ��دم��ات 
د�خ��ل جزيرة  �مل��و�ق��ع  م��ن  �لعديد  وتركيبها يف  ت��وري��ده��ا  مت 
توزع  �ل��ذي  �جل��غ��ر�يف  �لنطاق  �أن  �لبلدية  و�أ���ص��ارت  �بوظبي. 
فيه �لوحد�ت �ل�صحية �صمل تركيب 30 وحدة �صحية د�خل 
�حلد�ئق �لعامة ، و12 وحدة �صحية يف �ل�صو�رع �لرئي�صية ، 
و12 وحدة �صحية يف �ل�صو�رع �لفرعية وذلك �صمن �لنطاق 
�جلغر�يف جلزيرة �أبوظبي ، وبن�صبة 50 % من �لكمية كاملة 
و25%   ، �لرئي�صية  ل��ل�����ص��و�رع  �حلد�ئق،25%  يف   )54(
مت  �لتي  �حل��د�ئ��ق  �أن  �لبلدية  و�أو�صحت  �لفرعية.  لل�صو�رع 
حديقة  �حل�صر  ل  �مل��ث��ال  �صبيل  على  فيها  �ل��وح��د�ت  تركيب 
وغريها  �ملطار  حديقة   ، �لعا�صمة  حديقة   ، فاطمة  �ل�صيخة 
�لوحد�ت  �لعدد من  ه��ذ�  �أن  �لبلدية  ونوهت   . �حل��د�ئ��ق  من 
�أوىل لتو�صيع  �ل�صحية �مل�صتهدفة -�حلمامات �صيكون خطوة 
�ملر�فق  �أغ��ل��ب  لت�صمل  �ل�صحية  �ل���وح���د�ت  �ن��ت�����ص��ار  خ��ارط��ة 

�لرتفيهية و�ل�صو�رع ، و�ملناطق �لتجارية .

•• عجمان-وام:

�لنعيمي قائد  �ل�صيخ �صلطان بن عبد �هلل  �للو�ء  وجه �صعادة 
يف  �ملحلي  �لأزم����ات  �إد�رة  فريق  رئي�س  عجمان  �صرطة  ع��ام 
عجمان خالل تروؤ�صه �لجتماع �لدوري لفريق �إد�رة �لأزمات 
�ل�صرت�تيجية  �لأه���د�ف  يحقق  مبا  �جلهود  ب��ذل  ب�صرورة 
للجهات �مل�صرتكة يف دعم �لفريق يف �إد�رة �لكو�رث و�لأزمات 
�لأمنية  و�جلهات  �لفريق  يبذلها  �لتي  باجلهود  م�صيد�   ..
و�ملوؤ�ص�صات �خلدمية و�ملجتمعية للدولة و�لتي تهدف ب�صكل 
�أ�صا�صي حلماية �أبناء �لإمار�ت و�ملقيمني على �أر�صها من �أي 

طارئ و�ملحافظة على ممتلكات و�إجناز�ت �لدولة.
�ل�صام�صي  �لعزيز  عبد  �لعميد  �صعادة   .. �لج��ت��م��اع  ح�صر 
مدير �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين يف عجمان و�صعادة �لعميد 
حممد عبد �هلل علو�ن مدير �لإد�رة �لعامة لالإقامة و�صوؤون 
�لأجانب وعبد �هلل �إبر�هيم حممد �أبو �ل�صو�رب مدير مركز 
مدر�ء  من  وع��دد  عجمان  يف  �لوطني  و�ل�صتجابة  �لتن�صيق 

�ملوؤ�ص�صات و�لدو�ئر �لحتادية و�ملحلية يف �لإمارة.
�لفريق  �أع�����ص��اء  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �لتحديات  �لج��ت��م��اع  وناق�س 
مناق�صة  بجانب  لها  �ملنا�صبة  �حللول  و�إيجاد  عملهم  و�آلية 

ظاهرة ر�صو �ل�صفن يف �حلالت �جلوية �ل�صيئة لإيجاد حل 
لهذه �لظاهرة.

وثمن �صعادة �للو�ء �لنعيمي جهود �لفريق يف �صبيل حتقيق 
�إبر�هيم  �صيف  بان�صمام  �لإم���ارة ورح��ب  �لأم��ن و�لأم���ان يف 
�لنعيمي مدير �لهالل �لأحمر يف عجمان للفريق .. موؤكد� 
�أع�صاء  جميع  ق��ب��ل  م��ن  �جل��ه��ود  وت��وح��ي��د  تكثيف  ���ص��رورة 
�لفريق كل بدوره ومكانه لتعزيز ��صتعد�د�ت �لفريق لإد�رة 

�لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث.
من جهة �أخرى ��صتعر�س مدير مركز �لتن�صيق و�ل�صتجابة 
�مل�صتحدثة  �مل��رك��ز  و�إم��ك��ان��ي��ات  ق���در�ت  عجمان  يف  �ل��وط��ن��ي 
موؤكد�  و�لأزم�����ات..  �ل��ك��و�رث  ح��الت  ملو�جهة  و��صتعد�د�ته 
�أنهو�  �لخت�صا�س  ذ�ت  كل �جلهات  وبالتعاون مع  �ملركز  �أن 
�جلهات  مع  بالتن�صيق  و�لأم��ط��ار  �ل�صتاء  ملو�صم  �ل�صتعد�د 

�مل�صوؤولة.
و��صتعر�س غرف �لعمليات يف �جلهات �حلكومية يف �لإمارة 
�إن�صاء  مت  �أن��ه  �إىل  لفتا   .. ط��ارئ  �أي  ملو�جهة  و��صتعد�د�تها 
غ���رف ع��م��ل��ي��ات ح��دي��ث��ة وم��ت��ط��ورة ل���دى �جل���ه���ات �ل��ت��ي ل 
�جلاهزية  من  �أعلى  م�صتوى  ل�صمان  عمليات  غ��رف  متلك 

و�ل�صتعد�د.

»فريق �الأزمات« يف عجمان يعزز �جلاهزية 
الإد�رة �لطو�رئ و�لكو�رث

حمد�ن بن حممد ي�ضارك يف تنظيف قاع �مليناء �ل�ضياحي خالل �ليوم �لعاملي للتطوع

�شمن اإطار حر�شها على تقدمي اأف�شل اخلدمات اإىل املجتمع

بلدية مدينة �أبوظبي تبد�أ �فتتاح 54 وحدة �ضحية �آلية خالل دي�ضمرب �حلايل و�لربع �الأول من �لعام �ملقبل يف �أبوظبي

دورة تدريبية يف �الإ�ضعافات �الأولية يف �لدفاع �ملدين يف عجمان

الطعام يف “عام اخلري” اإطعام  مبادرات  من  اخلري” تزيد  “بيت 

توزيع 48 �ألف عبوة حليب، و3.5 طن من �لع�ضائر خالل �ضهر و�حد و�أكرث من 85 �ألف وجبة غذ�ئية و300 ح�ضة من �للحوم �لطازجة �ضهريًا

•• عجمان ـ الفجر 

نظم �لإ�صعاف �لوطني بالتعاون مع �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين � عجمان، دورة 
على  �لأولية  و�لإ�صعافات  �لطو�رئ  ح��الت  يف  �لت�صرف  كيفية  حول  تدريبية 
�ملنهاج �لدويل لالإنعا�س �لقلبي �لرئوي و�حلروق و�ل�صدمة وحالت �لختناق 
وطرق �إيقاف �لنزيف، و�صارك فيها عدد من �ل�صباط و�صباط �ل�صف و�لأفر�د 
حال  �لأولية  �لإ�صعافات  خدمات  وتعريفهم  قدر�تهم  وتنمية  تاأهيلهم  بهدف 
وقوع �لأزم��ات و�لكو�رث. وقال �ملالزم �أول يا�صني �أحمد �ملن�صوري مدير فرع 
�لتدريب  �لت�صغيلية يف جمال  تاأتي �صمن بر�مج �خلطة  �ل��دورة  �إن  �لتدريب، 
جمال  يف  و�لتدريبية  �لتوعوية  �لرب�مج  �إط��ار  ويف  �لإد�رة،  ملوظفي  و�لتثقيف 
�لإ�صعافات �لأولية، �لتي ينظمها  �لإ�صعاف �لوطني ب�صفة م�صتمرة للموظفني 
فيها  �مل�صاركني  تثقيف  على  تعمل  �ل��دورة  �أن  �ملن�صوري  و�أ�صاف  و�ملتطوعني. 

وكل �أفر�د �ملجتمع �ملحلي حول �أ�ص�س �لإ�صعافات �لأولية.

•• دبي -وام:

�أك����د ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ص���د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي ، تنامي 
�لإدر�ك �لعاملي باأهمية �لبيئة و�صرورة �ملحافظة عليها 
..م�صري�ً �صموه �إىل تبني دولة �لإمار�ت �صيا�صة و��صحة 

يف حماية �لبيئة و��صتد�متها لالأجيال �ملقبلة.
ج����اء ذل����ك خ����الل ت��ن��ف��ي��ذ ���ص��م��وه مل��ه��م��ة ت��ن��ظ��ي��ف قاع 
مت  �لتي  �لتطوعية  �لأفكار  �أحد  وهي  �ل�صياحي  �مليناء 
تقدميها وتبناها �صموه عرب من�صة �لأفكار �جلماعية 
�صموه موؤخر�ً حيث طلب من �جلمهور  �طلقها  و�لتي 

�صموه  لينفذها  �لتطوعي  �لعمل  م��ق��رتح��ات  ت��ق��دمي 
�صموه  �أب���دى  حيث  للتطوع،  �لعاملي  �ل��ي��وم  م��ع  تز�مناً 
�صبيح  و�صعيد  “حممد  لالأطفال  مب�صاركته  �صعادته 
�أكر  ج��ان��ب  �ملري” �إىل  �أح��م��د  وع��ب��د�هلل  �ل��ف��ال���ص��ي، 
خمتلف  من  �لغو�س  يف  متخ�ص�صا  متطوعا   25 من 
�قرت�ح  ��صتالم  “�أ�صعدين  قائاًل:  و�جلن�صيات  �لعمار 
ر��صد  �لطفل  م��ن  �لبحرية  �لبيئة  وتنظيف  �لغو�س 
�مل���ري و�لطفلة ج��ن��ان حممد علي و�ل��ذي��ن ل  م���رو�ن 
يتعدون �لثانية ع�صرة من �لعمر وهو ما يعك�س مدى 
وعي �أبناءنا باأهمية حماية ونظافة �لبيئة �لبحرية مبا 
باحلياة يف  �لتمتع  �ملتعاقبة حقها يف  يحفظ لالأجيال 

�لأوىل  “�خلطوة   : �صموه  وقال  و�آمنة”.  �صحية  بيئة 
للق�صايا  �ل��وق��ت  تخ�صي�س  يف  ه��ي  �ل��ع��امل  تغيري  يف 
�لتي مت  �مل��ب��ادر�ت  �أوىل  �ل��ي��وم  نفذنا  بها،  ن��وؤم��ن  �لتي 
تنظيف  �لأفكار �جلماعية وهي  �قرت�حها عرب من�صة 
و�نعكا�س  ملحة  ���ص��رورة  فحمايتها  �لبحرية،  �لبيئة 
لنتماء �لفرد لأر�صه ووطنه” ..م�صدد�ً �صموه: “متثل 
�حلفاظ  فيجب  للجميع،  وموطنا  �لكبري  بيتنا  دب��ي 
قوي  ر�ب��ط  وهناك  م��و�رده��ا،  و��صتد�مة  نظافتها  على 
ومتني بني حماية �لبيئة و�لعمل �لتطوعي من منطلق 
متا�س  وع��ل��ى  �جلميع  يهم  ���ص��اأن  وحمايتها  �لبيئة  �أن 
ب�صيط  تغيري  ف��اأي  �ملجتمع،  فئات  خمتلف  مع  مبا�صر 

يف �أ�صلوب حياتنا ميكنه �إحد�ث تغيري جذري يف بيئتنا 
لالأف�صل«.

وينبع �ختيار هذ� �لن�صاط �لتطوعي من منطلق �إميان 
مكت�صب  وح��ق  �إن�صاين  و�ج��ب  �لبيئة  حماية  �أن  �صموه 
لالأجيال �لقادمة، وتعزيز�ً مل�صتوى �لوعي �لبيئي لدى 
�ملجتمع، وت�صجيعهم على �لنخر�ط يف  خمتلف فئات 
�لأعمال �لتطوعية حلماية �لبيئة وخدمتها، وت�صليط 
�ل�صوء على دور �لتطوع يف تعزيز قدر�ت �لعمل �لبيئي 
�إليها  ت�صتند  �أ�صا�صية  ركيزة  من  متثله  ملا  �ل��دول��ة،  يف 

م�صرية �لتنمية �مل�صتد�مة.
�صموه  �أطلقها  �لتي  �جلماعية  �لأفكار  من�صة  و�صهدت 

ل��ت��ق��دمي �مل��ق��رتح��ات ح���ول جم����الت �لتطوع  م���وؤخ���ر�ً 
تفاعاًل كبري�ً على كافة �مل�صتويات، حيث و�صل جمموع 
�لأف��ك��ار �مل��ق��رتح��ة لأك���ر م��ن 6 �آلف ف��ك��رة تطوعية 
وتنوعت �ملقرتحات و�لأفكار ب�صكل يعك�س مدى حتلي 
�أفر�د �ملجتمع بامل�صوؤولية جتاه حميطهم، مبا يوؤكد �أن 
نهج �لعمل �لتطوعي جزء ل يتجز�أ من �لن�صيج �لثقايف 

و�لجتماعي للدولة.
�لبناءة  ومقرتحاتكم  تفاعلكم  “�أ�صكر  �صموه:  وق��ال 
يعترب من  �لتطوعي  فالعمل  للتطوع  �لعاملي  �ليوم  يف 
�ملجتمعات  مبكانة  للنهو�س  �مل�صتخدمة  �لو�صائل  �أهم 
عو�مل،  ع��دة  على  جناحه  ويعتمد  �حل��ايل  ع�صرنا  يف 

�أهمها �لعن�صر �لب�صري �ملتحم�س لتبني ودعم �لق�صايا 
�لجتماعية، و�ملدرك لأبعاد �لعمل �لتطوعي ونتائجه 

�لإيجابية و�حلقيقية«. 
وميثل �لعمل �لجتماعي جماًل مهماً ل�صقل مهار�ت 
ثقافتهم من  �إث��ر�ء  وي�صهم يف  وبناء قدر�تهم  �لأف��ر�د 
�مل�صاريع  �لعديد من  �لتطوع يف  مو�ءمة فر�س  خالل 
و�ملبادر�ت �ملجتمعية مع مهار�ت �لأفر�د وتوفري فر�س 
تعلم مهار�ت جديدة، وتعترب �لأن�صطة �لتطوعية من 
على  �ملحافظة  يف  ت�صهم  �لتي  �لعامة  �لن�صاطات  �أه��م 
تطور �ملُجتمع، كما ت�صاعد �لأفر�د على �ل�صتفادة من 

وقت فر�غهم، وحتويله �إىل ن�صاط مفيد.

•• دبي-وام:

ب��اإد�رة �صالمة �لغذ�ء - بتقدمي خدمة  تقوم بلدية دبي - ممثلة 
ت�صجيل وتقييم �لبطاقة �لغذ�ئية جلميع �ملنتجات �لغذ�ئية �لتي 
بهدف  م�صتوردة  �أو  حملية  كانت  �صو�ء  �لأ���ص��و�ق  يف  تد�ولها  يتم 
�صمان ��صتيفائها ملتطلبات و��صرت�طات �لبطاقة ح�صب �ملو��صفات 
وتقييم  ت�صجيل  �صعبة  من  عمل  فريق  وق��ام  �ملعتمدة.  �لغذ�ئية 
باإد�رة  �لغذ�ئية  و�لأن��ظ��م��ة  �ل��در����ص��ات  بق�صم  �لغذ�ئية  �لبطاقة 
�صالمة �لغذ�ء بزيارة �ملجمعات �لتجارية ومتاجر �لأق�صام �لكربى 
لدر��صة مدى مطابقة �لبطاقة �لغذ�ئية مع �ملو��صفات �لغذ�ئية 
باإمارة  �ملتو�جدة  �لغذ�ئية  �مل�صانع  زي��ارة  متت  ثم  ومن  �ملعتمدة 
دبي وذلك للتحقق من مدى ��صتيفاء �ملنتجات �لغذ�ئية �مل�صنعة 

حمليا ملتطلبات و��صرت�طات �لبطاقة �لغذ�ئية. وز�ر �لفريق 73 
م�صنعا من �أ�صل 277 م�صنعا غذ�ئيا م�صجال يف نظام �لتفتي�س 
للمنتجات  �لغذ�ئية  �لبطاقة  تقييم  �إع��ادة  مت  حيث  دب��ي  ببلدية 
 4700 عددها  و�لبالغ  زيارتها  متت  �لتي  �مل�صانع  من  �ملحلية 
منتج غذ�ئي حملي. و�طلع �لفريق على خمططات �لإنتاج وطرق 
�لت�صنيع �ملتبعة يف �ملوؤ�ص�صة �لغذ�ئية وقام مبطابقتها باملعلومات 
عدم  من  �لتاأكد  �إىل  بالإ�صافة  �لغذ�ئية  �لبطاقة  على  �مل��ذك��ورة 
للح�صا�صية  �مل�صببة  ل��ل��م��و�د  �لإن���ت���اج  خ��ط��وط  يف  ت��د�خ��ل  وج���ود 
و�لتحقق من ذكر هذه �ملو�د ب�صكل و��صح على �لبطاقة �لغذ�ئية 
ومت توجيه هذه �مل�صانع ب�صرورة تقدمي طلبات تقييم �لبطاقة 
�لغذ�ئية لأي منتج غذ�ئي جديد للتاأكد من ��صتيفائه ملتطلبات 

�لبطاقة ح�صب �ملو��صفات �لغذ�ئية �ملعتمدة.

•• دبي-وام: 

بحث معايل حميد حممد �لقطامي رئي�س جمل�س �لإد�رة �ملدير �لعام لهيئة �ل�صحة بدبي 
من  وع��دد  �لدولة  ل��دى  �ل�صويدي  �ل�صفري  لنديرهومل  هينكر  �صعادة  �م�س  لقائه  خ��الل 
�ملوؤ�ص�صات  وجمموعة  بدبي  �ل�صحة  هيئة  بني  �لتعاون  �أوج��ه  حيث  �ل�صويدين  �مل�صوؤولني 

�ل�صحية �حلكومية و�خلا�صة يف �ل�صويد.
و�أكد معاليه خالل �للقاء - �لذي جرى يف مقر �لهيئة بدبي - �أن �نفتاح �لهيئة على �لعامل 
وتكوين �صر�كات جديدة قوية مع �ملوؤ�ص�صات �ل�صحية و�لعاملية ذ�ت �لعالقة يزيد من قدر�ت 
�لهيئة �لتناف�صية ويعزز توجهاتها �لر�مية �إىل ��صتحد�ث جمموعة من �لنماذج �ل�صحية 

�ل�صاملة و�ملتكاملة �لتي جتعل لإمارة دبي جتربتها �ل�صحية �ملميزة.
وتطرق �للقاء �إىل مناق�صة جمموعة من �ملو�صوعات �ملهمة يف مقدمتها ما يت�صل مببادرة 
�أبدى �جلانب �ل�صويدي ��صتعد�ده للم�صاركة يف دعم جهود  “م�صرعات دبي �مل�صتقبل” حيث 

�لهيئة �ملت�صلة بامل�صرعات م�صيد� باخلطو�ت �لتي نفذتها و�لإجناز�ت �لتي حققتها “�صحة 
دبي” يف هذ� �ملجال �ملهم.

كما بحث معايل �لقطامي مع �مل�صوؤولني �ل�صويدين �أو�صاع �لطلبة �ملو�طنني �ملبتعثني من 
�لهيئة  �أن  موؤكد�  �ملختلفة  �لطبية  �لتخ�ص�صات  يف  �لعليا  در��صتهم  ل�صتكمال  �لهيئة  قبل 
تويل �لعن�صر �ملو�طن جل �هتمامها وحتر�س ب�صدة على تنمية قدر�ته ومهار�ته و�إك�صابه 

�أف�صل �ملمار�صات �لطبية بجانب خرب�ته �لأكادميية و�لعلمية .
�ل�صحية  ملوؤ�ص�صاته  و�أن  �لقطاعات  و�أه���م  �أب���رز  م��ن  �ل�صويد  يف  �لطبي  �لقطاع  �إن  وق��ال 
�حلكومية ريادتها �لعاملية �لتي تفتح �ملجال لبناء �صر�كات يتم من خاللها تبادل �خلرب�ت 
و�لتجارب و�لزيار�ت ل�صيما مع وجود �لعديد من �لأه��د�ف �مل�صرتكة بني تلك �ملوؤ�ص�صات 
وهيئة �ل�صحة بدبي ومنها ما يتعلق بخدمات �لرعاية �ل�صحية �ل�صاملة وجودة �خلدمات 
و�لتقنيات �لذكية و �لرب�مج �لتدريبية و�لتاأهيلية �لتي ت�صتهدف �لكو�در �لطبية و�لطبية 

�مل�صاعدة.

»�ضحة دبي« تبحث �أوجه �لتعاون مع �ملوؤ�ض�ضات �ل�ضحية �ل�ضويدية بلدية دبي تقدم خدمة ت�ضجيل وتقييم �لبطاقة �لغذ�ئية
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بلدي����ة دب���ي حتتف����ل بال�ي���وم 
�لعامل����ي للتط����وع 

�ضفري �لدولة ي�ضارك يف �فتتاح �لدورة �ل� 158 
ملجل�س “�لفاو” يف روما

•• دبي-وام:

�حتفل “فريق تطوع” ببلدية دبي باليوم �لعاملي للتطوع �لذي ي�صادف 
فعالية دقائق للعطاء. بتنظيم  عام  كل  من  دي�صمرب   5

ح�صر �لح��ت��ف��ال��ي��ة ���ص��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س ح�صني ن��ا���ص��ر ل��وت��اه م��دي��ر عام 
�لبلدية و فاطمة على �إبر�هيم �أكرب م�صنة متطوعة يف دولة �لإمار�ت 
و�ملوظفون. و�أكد لوتاه خالل �لحتفالية �لتي �أقيمت مببنى �لبلدية 

�لرئي�س �م�س حر�س “بلدية دبي” على تعزيز �لتطوع كقيمة �إن�صانية 
بني  بامل�صوؤولية  �حل�س  وتر�صخ  �خل��ري  ع��ام  ث��و�ب��ت  جت�صد  وح�صارية 
�أفر�د �ملجتمع وحتفز روح �ملبادرة �صعيا �إىل ��صتثمار �ملهار�ت و�خلرب�ت 
و�لطاقات �لفردية يف بر�مج و�أن�صطة تطوعية ت�صب يف فائدة �ملجتمع 
ككل . من جانبها قالت منى مالك رئي�س فريق تطوع ببلدية دبي �إن 
�إن�صانية  كقيمة  �لتطوعي  �لعمل  �أهمية  لتاأكيد  ج��اءت  �ملنا�صبة  ه��ذه 

نبيلة يحتفل بها �لعامل تكرميا للعمل �لتطوعي و�ملتطوعني

•• روما -وام:

�صارك �صعادة �صقر نا�صر �لري�صي �صفري �لدولة لدى �جلمهورية �لإيطالية 
�أعمال  �فتتاح  روم��ا يف  �لدولية يف  �ملنظمات  ل��دى  للدولة  �ل��د�ئ��م  و�مل��ن��دوب 
“ �لفاو” �لتابعة لالأمم  158 ملجل�س منظمة �لأغذية و�لزر�عة  �ل�  �لدورة 
�ملتحدة �لتي بد�أت �أم�س �لأول وت�صتمر حتى �لثامن من دي�صمرب �جلاري يف 

مقر �ملنظمة يف �لعا�صمة �لإيطالية روما.
و�أكد جوزيه غر�زيانو د� �صيلفا مدير عام �ملنظمة - يف كلمته �لفتتاحية - 

�أهمية بناء �لقدرة على �ل�صمود يف �ملجتمعات �لريفية �لفقرية لتمكينها من 
مو�جهة �آثار �لنز�عات و�لتغري �ملناخي.

ويناق�س �ملجل�س �لتعديالت يف برنامج �لعمل و�مليز�نية خالل �لفرتة 2018 
2019 بجانب �لق�صايا �ملتعلقة بالأغذية و�لزر�عة يف �لعامل و�لأن�صطة   -
�ملالية  و�لإد�رة  �لإد�ري�����ة  �مل�صائل  ذل��ك  يف  مب��ا  للمنظمة  و�ملقبلة  �جل��اري��ة 
�لتقرير  ��صتعر��س  �إىل  �إ�صافة  و�لقانونية  �لد�صتورية  و�ل�صوؤون  للمنظمة 
�ملرحلي حول �لتعاون بني �لوكالت �لتي توجد مقارها يف روما �إ�صافة �إىل 

�نتخاب �صتة �أع�صاء يف �ملجل�س �لتنفيذي لربنامج �لأغذية �لعاملي.

•• مو�صكو -وام:

�لإمار�تية  �لربملانية  �ل�صعبة  �أك��دت 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت���������ادي - 
�ملوؤمتر  �أع��م��ال  يف  م�صاركتها  خ��الل 
�صد  “برملانيون  �ل���دويل  �ل��ربمل��اين 
�لربملان  ن��ظ��م��ه  �ل����ذي  �ملخدر�ت” 
�لدوما  جم��ل�����س  م��ق��ر  يف  �ل���رو����ص���ي 
مو�صكو  �ل��ع��ا���ص��م��ة  يف  �لأول  �أم�����س 
�لإم���ار�ت  �أن   - دول���ة   44 مب�صاركة 
تبنت ��صرت�تيجية متكاملة ملكافحة 
�آثارها  م��ن  و�لتقليل  �مل��خ��در�ت  �آف��ة 

�ل�صلبية.
يف  مثلها  �ل��ت��ي   - �ل�صعبة  و�أ���ص��اف��ت 
�ملوؤمتر �صعادة �ملهند�صة عزة �صليمان 
�لوطني  �ملجل�س  ع�صو  �صليمان  بن 
�لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  �أن   - �لحت�����ادي 
مكافحة  ق�����ص��ي��ة  �أول��������ت  ل���ل���دول���ة 
ودوليا  و�إق��ل��ي��م��ي��ا  حمليا  �مل���خ���در�ت 
�أهمية ق�صوى .. لفتة �إىل �أن هناك 
موؤ�ص�صات دولية ثمنت �جلهود �لتي 
تبذلها دولة �لإمار�ت يف حماربة �آفة 
�ملخدر�ت �إجتار� وترويجا وتعاطيا ملا 

�لأوجه  متعددة  خماطر  من  متثله 
�لجتماعية  �ل�����ص��ع��د  خمتلف  ع��ل��ى 

و�لقت�صادية و�لأمنية.
و�أك������دت ���ص��ع��ادة ع����زة ���ص��ل��ي��م��ان - يف 
دولة  �أن   - �مل��وؤمت��ر  خ��الل  لها  كلمة 
�إجر�ء�ت وخطو�ت  �لإمار�ت �تخذت 
وجتفيف  �مل��خ��در�ت  ملكافحة  فاعلة 
منابعه وتبنت ��صرت�تيجية متكاملة 
مل��ك��اف��ح��ت��ه��ا و�ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن �آث���اره���ا 
�أهمها  ع��دة  حم��اور  ت�صمل  �ل�صلبية 
مالحقة  يف  �ملتمثل  �لأم��ن��ي  �مل��ح��ور 
حتاول  �ل��ت��ي  �لإج��ر�م��ي��ة  �لعنا�صر 
تهريب ه��ذه �مل��خ��در�ت و�لإجت���ار به 
و�إجر�ء�ت �لوقاية و�لتوعية وحمور 
�ل��ت��وع��ي��ة و�ل��ت��ث��ق��ي��ف جل��م��ي��ع �أف����ر�د 
هذه  ب��خ��ط��ورة  وق��ط��اع��ات��ه  �ملجتمع 
�مل�صكلة. و�أ�صارت �إىل �أن �لدولة �أقامت 
�لعديد من مر�كز �لتاأهيل و�لتثقيف 
ومنها  �ملخدر�ت  ملكافحة  و�لتدريب 
�أبوظبي  يف  للتاأهيل  �لوطني  �ملركز 
ت���ف���اه���م بينه  �ل������ذي وق�����ع م����ذك����رة 
ب�صاأن  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ��رة  وب��ني 
“فو��صل” للوقاية  برنامج  تطبيق 

م��ن �مل��خ��در�ت يف ثماين م��د�ر���س يف 
ك��م��رح��ل��ة جتريبية  �أب��وظ��ب��ي  �إم�����ارة 
مد�ر�س  جميع  على  تعميمها  قبل 

�لإمارة.
وت���اب���ع���ت ����ص���ع���ادة ع����زة ���ص��ل��ي��م��ان �أن 
متكاملة  منظومة  �أن�����ص��اأت  �ل��دول��ة 
�لالزمة  و�لت�صريعات  �لقو�نني  من 
للوقاية و�لتوعية وحماربة �ملخدر�ت 
وق����دم �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
�خت�صا�صه  وف���ق   2016 �ل��ع��ام  يف 
تو�صيات  ت�صع  و�لرقابي  �لت�صريعي 
�ملو�د  م��ن  �ملجتمع  حلماية  برملانية 
�مل�����خ�����درة وو�����ص����ع����ت �ل�����دول�����ة ع���دة 
�ملخدر�ت  مل��ك��اف��ح��ة  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
 ”2021 �لإم��ار�ت  “روؤية  وحتقيق 
�لروؤية  م��ع  �ن�صجاما  ج���اءت  و�ل��ت��ي 
�ل�صرت�تيجية لوز�رة �لد�خلية �لتي 
عام  يف  �ل��دول��ة  تكون  �أن  �إىل  تهدف 
�لأول يف معدلت  �ملركز  يف   2021

تناق�س �جلر�ئم �ملقلقة.
و�أو�صحت �صعادتها �أن دولة �لإمار�ت 
�لتفاقيات  م����ن  �ل���ع���دي���د  وق����ع����ت 
�ل�صاأن  ه��ذ�  يف  و�لإقليمية  �لدولية 

ومنها �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة 
�جل����رمي����ة �مل���ن���ظ���م���ة ع����رب �حل�����دود 
على  وعملت   -  2002  - �لوطنية 
عقد �ل�صر�كات و�لتعاون مع �جلهات 
�ملخت�صة ويف مقدمتها مكتب �لأمم 
و�ملخدر�ت  باجلرمية  �ملعني  �ملتحدة 
�لوحيد من  و�ل��ذي يعد  �أبوظبي  يف 

نوعه يف �ملنطقة.
بعقد  �لربملانات  قيام  �أهمية  و�أك��دت 
�ل�صر�كات �ل�صرت�تيجية مع مر�كز 
�لأبحاث و�لدر��صات و�ملجتمع �ملدين 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �خلا�س  و�لقطاع 
و�ل�صرت�تيجيات  �خل��ط��ط  وو���ص��ع 
�ل�صاأن  ب��ه��ذ�  �لكفيلة  و�لإج�������ر�ء�ت 
دوري  بتحديث  �ملطالبة  �إىل  �إ�صافة 
جل��������د�ول وق�����و�ع�����د ب���ي���ان���ات �مل�����و�د 
و�لتو�صع  دول��ي��ا  �مل��م��ن��وع��ة  �مل���خ���درة 
�ملدمنني  ت��اأه��ي��ل  م���ر�ك���ز  �إن�����ص��اء  يف 
و�لقدر�ت  ب��الإم��ك��ان��ي��ات  وت��زوي��ده��ا 
و�لتاأهيلية  �ل��ل��وج�����ص��ت��ي��ة  �ل��ف��اع��ل��ة 

و�ل�صتيعابية و�لرقابية.
عامل  يف  �ل��ي��وم  نعي�س  “�إننا  وق��ال��ت 
�إىل و�صع خطط  ونحتاج  �إلكرتوين 

وقو�نني وت�صريعات ملكافحة �لرتويج 
و�أ�صكالها  ل��ل��م��خ��در�ت  �لإل���ك���رتوين 
عليه  يطلق  ب��ات  ما  ومنها  �حلديثة 

�ملخدر�ت �لرقمية«.
وعر�صت �صعادة عزة �صليمان تو�صيات 
�أكدت �أهمية  �ل�صعبة �لربملانية �لتي 
�إقامة مر�صد وطني لتكوين قاعدة 
و�لقيام  �مل���خ���در�ت  مل��دم��ن��ي  ب��ي��ان��ات 
و�لتثقيفية  �ل��ت��وع��وي��ة  ب��احل��م��الت 
�مل��خ��در�ت وت��اأث��ري�ت��ه على  مبخاطر 

�لذ�ت و�ملجتمع و�لدولة وتنميتها.
�ملخدر�ت  م�صكلة  �أن  �إىل  و�أ����ص���ارت 
�مل�صكالت  �أك������رب  م����ن  ح���ال���ي���ا  ت���ع���د 
وت�صعى  �ل��ع��امل  دول  تعانيها  �ل��ت��ي 
�أ�صر�ر  من  لها  ملا  ملحاربتها  جاهدة 
�ل�صحية  �ل���ن���و�ح���ي  ع��ل��ى  ج�����ص��ي��م��ة 
و�لجتماعية و�لقت�صادية و�لأمنية 
و�لبيئية و�لتنمية و��صتد�متها وفقا 
�ملعني  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  لتقرير 
ملنظمة  �لتابع  و�جلرمية  باملخدر�ت 

�لأمم �ملتحدة لعام 2016.
وق������د ن���اق�������س �مل������وؤمت������ر �ل����ربمل����اين 
�ملخدر�ت”  �صد  “برملانيون  �ل��دويل 

�آف����ة  م��ك��اف��ح��ة  يف  �ل����ربمل����ان����ات  دور 
وتعاطيا  وترويجا  �إجت��ار�  �مل��خ��در�ت 
مل���ا مت��ث��ل��ه ه����ذه �لآف�����ة م���ن خماطر 
خمتلف  ع���ل���ى  �لأوج�����������ه  م����ت����ع����ددة 
و�لقت�صادية  �لجتماعية  �ل�صعد 
�لتفاق  �أهمية  على  و�صدد  و�لأمنية 
�لفاعلة  �لإج��ر�ء�ت و�خلطو�ت  على 

ملحاربة �ملخدر�ت وجتفيف منابعه.
�ملوؤمتر  يف  جل�صات  ث��الث  عقد  ومت 
بتح�صني  تتعلق  مو�صوعات  تناولت 
�لتنظيم �لت�صريعي ملكافحة �لإجتار 
غ���ري �مل�������ص���روع ب���امل���خ���در�ت و�إدم�����ان 
للعالج  �حل��دي��ث  �لنهج  �مل��خ��در�ت.. 
�ملنظمات غري  ودور  �لتاأهيل  و�إع��ادة 

�لربحية يف مكافحة �ملخدر�ت.
وعلى هام�س �ملوؤمتر .. بحثت �صعادة 
عزة �صليمان مع عدد من �لربملانيني 
يف “ جمل�س �لدوما �لرو�صي “ �صبل 
تعزيز �لتعاون �لربملاين بني �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي و�لدوما �لرو�صي. 
وقد �أ�صاد �لربملانيون �لرو�س بجهود 
وز�رة  �إن�������ص���اء  يف  �لإم����������ار�ت  دول������ة 
“�أ�صحاب  م�صمى  و�ختيار  �ل�صعادة 

�لرتويج  يتم  �أن  �لهمم” و�قرتحو� 
ب�صكل  �مل�صمى  ذل���ك  لع��ت��م��اد  ع��امل��ي��ا 

�إي��ج��اب��ي��ة وحتفيز  م��ن  فيه  مل��ا  دويل 
وحما�س.

•• ح�رضموت-وام:

وقعت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �م�س مذكرتي 
و  �ل��ري��ف  م��ي��اه  مل�صاريع  �لعامة  �لهيئة  م��ع  تفاهم 
تقدمي  تن�صان على  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  مكتب 
�لدعم مل�صاريع مياه �لريف وم�صاريع �لتعليم بو�دي 

ح�صرموت و�صحر�ئها.
ن��ائ��ب رئي�س ف��ري��ق �لهالل  �ل��ن��ي��ادي  �أح��م��د  �أك���د  و 
�لإم����ار�ت����ي ب��ح�����ص��رم��وت يف ت�����ص��ري��ح��ات ل���ه عقب 
توقيع �ملذكرتني بح�صور ع�صام حربي�س �لكثريي 

وكيل حمافظة ح�صرموت ل�صوؤون مديريات �لو�دي 
م�صاريع  بدعم وحت�صني  �لهيئة  �إهتمام  و�ل�صحر�ء 
�إىل جانب تقدمي  و�لتعليم  �ملياه  و  �لتحتية  �لبنية 
�لإن�������ص���اين و�لغ���اث���ي لأه�����ايل ح�صرموت  �ل���دع���م 
�لر�صيدة  �لقيادة  �إط��ار توجيهات  وو�دي��ا يف  �صاحال 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  ل�صاحب 
�لهيئة  �صعي  �إىل  ون��وه  �هلل.  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لتنموية  للم�صاريع  �ل��دع��م  لتقدمي  حثيث  ب�صكل 
وحل  ح�����ص��رم��وت  و���ص��ح��ر�ء  و�دي  يف  و�لتعليمية 
م�صكالت نق�س �ملياه وندرتها يف �ملناطق �ل�صحر�وية 

باإعتبارها �أكر �ملناطق معاناة من �جلفاف .. وقال 
:” لذ� حر�صت �لهيئة على تنفيذ هذ� �مل�صروع �لهام 
لتوفري مياه �ل�صرب و �لري و�لتخفيف على �ل�صكان 
م�صقة �حل�صول على �ملاء من خالل م�صاريع �ملياه 

�ملتنوعة.
جت�صيد�  ت��اأت��ي��ان  �مل��ذك��رت��ني  ه��ات��ني  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
ل��اله��ت��م��ام �ل���ذي ت��ول��ي��ه دول���ة �لم�����ار�ت وقيادتها 
�لر�صيدة لتح�صني �لأو�صاع �لإن�صانية ب�صورة عامة 
لأبناء ح�صرموت وتعزيز� للمبادر�ت �لتي ت�صطلع 
ب��ه��ا ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي لتخفيف 

ملو�جهة  �لتحتية  �لبنية  م�صاريع  ودع��م  معاناتهم 
�لظروف �لتي يتعر�صون لها.

و �أ�صاد وكيل حمافظة ح�صرموت ل�صوؤون مديريات 
�لكبرية  ب��اجل��ه��ود  م��ن جانبه  و�ل�����ص��ح��ر�ء  �ل����و�دي 
�لتي تبذلها دولة �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وهيئة 
ح�صرموت  �أبناء  لدعم  �لم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل 
خا�صة و �ل�صعب �ليمني عامة يف خمتلف �ملجالت 
و �لتي �صاهمت يف �لتخفيف من معاناتهم .. م�صري� 
�إىل �لفو�ئد من ور�ء توقيع هذه �ملذكرة ممثلة يف 
�ملباين  �لتعليم و�صيانة وترميم  �لرتقاء مب�صتوى 

يف  نق�صها  م�صكالت  حل��ل  �مل��ي��اه  ودع���م  �لتعليمية 
�ملناطق �لريفية بو�دي و�صحر�ء ح�صرموت.

عام  مدير  غيثان  خمي�س  ح�صام  �ملهند�س  �أع��رب  و 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة مل�����ص��اري��ع م��ي��اه �ل��ري��ف ع��ن �صكره 
وتقديره لدولة �لإمار�ت وذر�عها �لإن�صانية متمثلة 
�ل��ه��الل �لأح��م��ر على م��ا تقدمه م��ن دعم  يف هيئة 
مل�صاريع �لبنى �لتحتية وم�صاريع �ملياه يف ح�صرموت 
وخمتلف �ملحافظات �ملحررة من �أجل ت�صهيل حياة 
�ليمنيني خا�صة يف قطاع �ملياه و�لتعليم �لذي يهم 
مذكرة  �أن  �إىل  م�صري�  �ل�صكان..  م��ن  كبرية  فئات 

�ل�صريط  �آب����ار يف  ع��ل��ى ح��ف��ر  �ل��ت��ي تن�س  �ل��ت��ف��اه��م 
�لهيئة  قبل  من  ح�صرموت  ملحافظة  �ل�صحر�وي 

�صيكون لها تاأثري �يجابي كبري على حيالو �لنا�س.
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  مكتب  ع���ام  م��دي��ر  وح��ي��ا 
ب����و�دي ح�����ص��رم��وت �ل��دك��ت��ور حم��م��د �أح��م��د فلهوم 
�جلهود �لتي تبذلها هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 
يف دعم �لتعليم بالو�دي و�إعادة تاأهيل وتاأثيث بع�س 
�ملد�ر�س يف �إطار �لدعم �لذي تقدمه دولة �لإمار�ت 
�ل��ي��م��ن��ي��ة �ملحررة  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ات  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 

خ�صو�صا حمافظة ح�صرموت.

�لهالل يوقع مذكرتي تفاهم لدعم م�ضاريع �ملياه و �لتعليم بو�دي ح�ضرموت و�ضحر�ئها

�أحمد �لفال�ضي : ميد�لية حممد بن ر��ضد للتميز �لعلمي 
توؤكد دور �لعلوم يف دعم �لتوجهات �مل�ضتقبلية

•• دبي -وام: 

�أحمد بن عبد�هلل حميد بالهول �لفال�صي وزير دولة  �أكد معايل �لدكتور 
جمال  يف  �ملتميزين  تكرمي  �ن  �ملتقدمة  و�مل��ه��ار�ت  �لعايل  �لتعليم  ل�صوؤون 
�لعلوم  ودور  �أه��م��ي��ة  على  و����ص��ح��ا  م��ث��ال  يعد  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لعلمي  �لبحث 
و�ملهار�ت �ملتقدمة يف دعم روؤى �لدولة وتوجهاتها �مل�صتقبلية ويبعث ر�صالة 

ثقة وم�صاندة تامة من �حلكومة للمجتمع �لعلمي �لإمار�تي وجهودهم.
و�أ�صار معاليه - يف ت�صريح مبنا�صبة �نعقاد �لجتماع �ل�صنوي �لأول ملجمع 
يف  �لفائزين  وت��ك��رمي  بدبي  �لحت���اد  متحف  يف  للعلماء  ر����ص��د  ب��ن  حممد 
جمال �لبحث �لعلمي و�لتطوير مبيد�لية حممد بن ر��صد للتميز �لعلمي 
- �ىل تاأكيد �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل خالل جل�صته �حلو�رية 
�صمن �لقمة �لعاملية للحكومات باأن ��صتئناف �حل�صارة يبد�أ بفهم موؤ�صر�ت 
حتقيق  ط��ري��ق  ع��ن  يتم  �ل���ذي  �لأم���ر  وه��و  و��صتباقها  �مل�صتقبل  وم��الم��ح 
�لكت�صافات و�لتطور�ت �لعلمّية وتوظيفها خلدمة �لب�صرية ..لفتا �ىل �ن 
�ل�صبيل �لأمثل لتحفيز هذه �لكت�صافات هو دعم �ملجتمع �لعلمي وتر�صيخ 
ميد�لية  م��ب��ادرة  �ن  معاليه  وق��ال  �ملتقدمة.  و�مل��ه��ار�ت  �لعلوم  ت��ع��ّزز  بيئة 
حممد بن ر��صد للتمّيز �لعلمي تعك�س توجه �لإمار�ت نحو تو�صيع قاعدة 
�لبحث �لعلمي ورفدها بالعقول و�لكو�در �لإمار�تّية �لباحثة. م�صري� �ىل 
�ن وز�رة �لرتبية و�لتعليم و�صعت ويف �إطار هذ� �لتوجه هدفا يتمثل يف رفع 
ن�صبة �ملبتعثني للح�صول على درجتي �ملاج�صتري و�لدكتور�ه بن�صبة 50% 
على مدى �ل�صنو�ت �خلم�س �ملقبلة. وتعد ميد�لية حممد بن ر��صد للتميز 
�لعلمي مبادرة من �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم لتكرمي 
يف  و�لإ�صهامات  �لإجن���از�ت  �أ�صحاب  من  �ملتخ�ص�صني  و�لباحثني  �لعلماء 
خمتلف �ملجالت وتعزيز مكانة �لعلم يف �ملجتمع لي�صبح �لعامل و�لباحث 
بيئة  وخلق  ت�صجيع  �إىل  بالإ�صافة  �لوطن  فخر  وم�صدر  ق��دوة  و�مل��خ��رتع 
و�لباحثني  �لعلماء  وتاأهيل جيل من  �لعلمي  و�لبحث  �لبتكار  على  حتفز 

�لإمار�تيني وخا�صة من فئة �ل�صباب.

�ل�ضعبة �لربملانية توؤكد �أن �الإمار�ت تبنت ��ضرت�تيجية متكاملة ملكافحة �ملخدر�ت

وّجه بعمل �شيناريو م�شرتك بهدف زيادة التن�شيق والن�شجام بني جميع الأع�شاء

�للو�ء �ملري يرت�أ�س �الجتماع �الأول للجنة تاأمني فعاليات ر�أ�س �ل�ضنة �مليالدية
•• دبي-الفجر:

تر�أ�س �صعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام 
فعاليات  ت��اأم��ني  للجنة  �لأول  �لج��ت��م��اع  دب���ي،  ل�صرطة 
ر�أ�س �ل�صنة �مليالدية 2018م، يف قاعة مركز �لعمليات 
بو�صط مدينة دبي، بح�صور �لعميد عبد�هلل علي �لغيثي، 
مدير �لإد�رة �لعامة لأمن �لهيئات و�ملن�صاآت و�لطو�رئ، 
رئ��ي�����س جل��ن��ة ت��اأم��ني �ل��ف��ع��ال��ي��ات، و�ل�����ص��ي��د �أح��م��د ثاين 
�لعقارية،  �عمار  ملجموعة  �ملنتدب  �لع�صو  �ملطرو�صي، 
ملوؤ�ص�صة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  در�ي،  ب��ن  خليفة  و�ل��ع��م��ي��د 
�ملع�صم،  خليفة  ر��صد  و�لعميد  �لإ�صعاف،  خلدمات  دبي 
وممثلي  و�لنقاذ،  �لإطفاء  ل�صوؤون  �لعام  �ملدير  م�صاعد 
جلنة تاأمني �لفعاليات من جميع �لهيئات و�ملوؤ�ص�صات يف 

حكومة دبي.
وقال �صعادة �لقائد �لعام ل�صرطة دبي �إن �حتفالية ر�أ�س 
�إمارة دبي،  �أهم �لفعاليات �لتي تنظمها  �ل�صنة تعد من 
�إذ �صارت كل و�صائل  وقد باتت ت�صغل حيز�ً عاملياً لفتاً، 
ب��رج خليفة، مكان �حلدث  على  �ل�صوء  ت�صلط  �لإع��الم 
�أ�صوة  �أخبارها  مقدمة  يف  �لحتفالت  وتنقل  �لرئي�صي، 
خليفة  برج  �صار  بل  �مل�صهورة،  �لعاملية  �لعو��صم  بباقي 
بحلة  ع��ام جديد  ب��دء  ع��ن  معلناً  �لأخ��ب��ار  تلك  يت�صدر 
مئات  بح�صور  و�لأل��ع��اب  و�لتاألق  �لإ���ص��اءة  من  جديدة 

�لآلف وماليني �مل�صاهدين.
يزد�د  �لذي  �لفعاليات  تاأمني  بفريق جلنة  �ملري  و�أ�صاد 
تطور�ً و�ن�صجاماً كل �صنة، وقد بد� ذلك و��صحاً يف �لكثري 

من �لفعاليات �لتي يديرها �لفريق و�لذي �كت�صب خربة 
�مل��ري فريق جلنة  �للو�ء  �ملجال، وطالب  ه��ذ�  كبرية يف 
و�لعمل  �ل�صابقة  �خلطط  مبر�جعة  �لفعاليات  ت��اأم��ني 
موؤكد�ً  �حل��دث،  تطور  مع  يتنا�صب  مبا  تطويرها  على 
ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  م�صوؤولية  لي�صت  �مل�صوؤولية  �أن 
دبي وحدها ولكنها م�صوؤولية م�صرتكة لكل �جلهات ذ�ت 
�لعالقة، و�لنجاح حم�صوب للجميع و�لف�صل ل قدر �هلل 
حتت  يعمل  و�ح��د  فريق  فالكل  �جلميع،  على  حم�صوب 
مظلة و�حدة، ولعل زيارة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 

بن ر��صد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة، رئي�س جمل�س 
يف  �لعمليات  لغرفة  �ملا�صي  �ل��ع��ام  دب��ي،  حاكم  �ل����وزر�ء، 
لحتفالية  �لأمنية  �خلطة  على  و�ط��الع��ه  خليفة  ب��رج 
تاأمني  جلنة  و�أهمية  و�صمعة  مكانة  �أثبتت  �ل�صنة  ر�أ���س 
يف  �للجنة  مع  �صيكون  �إن��ه  �صعادته  م�صيفاً  �لفعاليات، 
ميد�ن �لعمل، كما وجه بعمل �صيناريو م�صرتك حماكي 
ب��ني جميع  �لتن�صيق و�لن�����ص��ج��ام  زي���ادة  ب��ه��دف  ل��ل��و�ق��ع 
ب��امل��رور على  �مل���دين  �ل��دف��اع  �أع�����ص��اء �للجنة، كما وج��ه 
�حلريق  طفايات  �صالمة  م��ن  للتاأكد  و�ل��ف��ن��ادق  �مل��ب��اين 

و�صيانة كل معد�ت �لأمن و�ل�صالمة.
ك��م��ا وّج����ه ���ص��ع��ادة �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�����ص��رط��ة دب���ي �لإد�رة 
�لطرق  هيئة  مع  و�لجتماع  بالت�صاور  للمرور  �لعامة 
�ملتمثلة  �مل��روري��ة  �ل��ت��ح��دي��ات  بع�س  و�مل��و����ص��الت حل��ل 
�ل�صيخ ز�يد  �مل�صاة يف �صارع  �مل��روري وعبور  يف �لزدح��ام 

ب�صكل ع�صو�ئي.
ومن جانبه �صكر �لعميد عبد �هلل �لغيثي، رئي�س جلنة 
تاأمني �لفعاليات، �لقائد �لعام ل�صرطة دبي، على تر�أ�صه 
�لجتماع �صخ�صياً مما يدل على �هتمامه باأعمال جلنة 
للجنة  معنوياً  دعماً  ح�صوره  وميثل  �لفعاليات  تاأمني 
�لأعمال  حتقيق  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه��ا  ن�صاطها  م��ن  وي��زي��د 
ه���ادف، م��دي��ر مركز  �ل�صيد �صعيد  ب��ه��ا. وق���دم  �مل��ن��وط��ة 
�لقيادة يف و�صط مدينة دبي، �صرحاً و�فياً ومف�صاًل عن 
فعاليات ر�أ�س �ل�صنة ومناطق �لفعاليات ومو�قع �مل�صاهدة 
�ملو��صالت،  �أم��اك��ن  ت��و�ج��د �جلمهور وحت��دي��د  و�أم��اك��ن 
بالإ�صافة �ىل  �لفعالية،  ملكان  �ملوؤدية للو�صول  و�لطرق 
�مل�صاندة  و�خليم  و�لعز�ب  للعائالت  �ملخ�ص�صة  �لأماكن 
لتقدمي �خلدمات للجمهور مثل �لإ�صعاف وغريها من 

�خلدمات �لأخرى.
�ملري،  �هلل  عبد  �ل��ل��و�ء  �صعادة  �صكر  �لجتماع  ختام  ويف 
جلنة  م��ن  �حل�صور  جميع  دب��ي،  ل�صرطة  �ل��ع��ام  �لقائد 
تاأمني �لفعاليات على ح�صورهم و�هتمامهم بنجاح هذ� 
�حلدث �ملهم و�لكبري، متمنياً عاما جديد� ي�صوده �لأمن 
و�لوئام يف كافة �أرجاء �لعامل ب�صكل عام ودولة �لأمار�ت 

�لعربية �ملتحدة على وجه �خل�صو�س.
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باأن وزير �خلارجية  �أنباء �جلمهورية �لإير�نية )�إرن��ا(  �أفادت وكالة 
�لرتكي مولود جاوي�س �أوغلو �أجرى �ت�صاًل هاتفياً بنظريه �لإير�ين 
حممد جو�د ظريف، �أعرب فيه عن �أ�صفه حلادثة �إطالق �لنار �لذي 
��صتهدف �أفر�د�ً من حر�س �حلدود �لإير�ين يف منطقة ماكو �لتابعة 

ملحافظة �أذربيجان �لغربية �صمال غربي �إير�ن.
و�أكد �أن �ل�صلطات �ملعنية يف بالده تتابع �لق�صية و�صتطلع �مل�صوؤولني 
�لإير�نيني علي �لنتيجة. و�صرح �ملتحدث با�صم �خلارجية �لإير�نية 
بهر�م قا�صمي باأن �لوزير �لرتكي �تهم م�صلحي منظمة حزب �لعمال 
�لكرد�صتاين بامل�صوؤولية عن �لهجوم، و�أكد �أن �ل�صلطات �لرتكية �ملعنية 
تتابع �لق�صية يف �لوقت �حلا�صر و�صتطلع �مل�صوؤولني �لير�نيني علي 
نتائج �لتحقيق. وقال �ملتحدث �إن �ل�صبب �لدقيق ور�ء �حلادث تتم 
وز�رة  قبل  وكذلك من  �ملعنية  �ل�صلطات  قبل  ومتابعته من  در��صته 
�أذربيجان  ملحافظة  �لتابعة  ماكو  مقام مدينة  قائم  كان  �خلارجية. 
�صرح  تركيا،  م��ع  للحدود  و�ملتاخمة  �إي���ر�ن،  غربي  �صمال  �لغربية 
�أف���ر�د�ً من حر�س �حل��دود وخ��رب�ء يف موؤ�ص�صة �ملياه يف منطقة  ب��اأن 
ب��ور�لن تعر�صو� لإط��الق ن��ار  ما �أدى �إىل �إ�صابة �ثنني من حر�س 
�حلدود و�ثنني من خرب�ء موؤ�ص�صة �ملياه، ولقي �أحد �حلر��س حتفه 
يف �مل�صت�صفى متاأثر�ً باإ�صابته. و�أو�صح �أن هوؤلء �لأفر�د كانو� توجهو� 

�إىل هذه �ملنطقة لدر��صة �ملياه �حلدودية يف �ملنطقة.

ترحيل  طلب  ح��ول  حكماً  �صت�صدر  �إنها  بروك�صل  يف  حمكمة  قالت 
كارلي�س بوغدميون، و�أربعة من وزر�ئه  �إقليم كتالونيا �صابقاً  زعيم 

�صابقاً �إىل �إ�صبانيا يف 14 دي�صمرب.
وح�صر �ل�صا�صة �لنف�صاليون جل�صة �ل�صتماع �لثانية، �لتي تر�أ�صها 
يف  �صاعات  ث��الث  مل��دة  مغلقة  �أب���و�ب  خلف  وع��ق��دت  بلجيكي  قا�صي 

�لعا�صمة �لبلجيكية بروك�صل.
ل�صتقالل  حملته  ب�صبب  �إ�صبانيا  جانب  من  مطلوب  وبوغدميون 
�لق�صاء  �أن  رغم  �أكتوبر   1 ��صتفتاء  على  بناًء  �إ�صبانيا،  عن  �لإقليم 

�لإ�صباين ق�صى بال د�صتورية �ل�صتفتاء.  
بالتمرد  �تهامه  بعد  �أكتوبر  �أو�خ��ر  يف  بلجيكا  �إىل  بوغدميون  وف��ر 

و�إثارة �لفتنة و�ختال�س �أمو�ل عامة.
وزر�ئه  من  و�أربعة  بحقه  �أوروبية  توقيف  مذكرة  �إ�صبانيا  و�أ�صدرت 

�ل�صابقني يف 3 نوفمرب.
�أربعة  ورف�صت �ملحكمة �لعليا يف مدريد �لإثنني مطالبات من قبل 
من  �صر�حهم  �إط���الق  يتم  ب��اأن  �لنف�صاليني،  م��ن  ب��ارزي��ن  قياديني 

�لحتجاز على ذمة �ملحاكمة بعد توجيه �لتهم �إليهم �أي�صاً.

�أعلنت �حلكومة �لأملانية توفري 120 مليون يورو �إ�صافية مل�صاعدة 
�لالجئني يف ليبيا.

وقال وزير �خلارجية �لأملاين زيغمار غابريل، : يتمثل �لتز�منا جتاه 
��صتقر�ر  وحتقيق  �لإن�صانية،  �ملعاناة  تخفيف  على  �لعمل  يف  ليبيا 
�لبالد وتعزيز �حلكومة، وو�صف �لزعيم �ل�صابق للحزب �ل�صرت�كي 
ي����ز�ل ك��م��ا كان  ب��اأن��ه ل  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي م��وق��ف �ل��الج��ئ��ني يف ليبيا 

ماأ�صاوياً.
وت�صري تقدير�ت �إىل �أن يف ليبيا ما يرت�وح بني 400 �ألف �إىل مليون 
مهاجر يعي�صون يف �أ�صو�أ �لظروف بوؤ�صاً، يف �نتظار رحلة تنقلهم عرب 

�لبحر �ملتو�صط �إىل �أوروبا.
يذكر �أن �خلارجية �لأملانية تدعم جهود �ل�صليب �لأحمر، وبرنامج 
يورو،  مليون  ب�28  و�لكونغو  �لو�صطى،  �أفريقيا  يف  �لعاملي  �ل��غ��ذ�ء 
وقالت �لوز�رة: ل ينبغي �أن نغفل �لو�صع �ملاأ�صوي ملاليني �لب�صر يف 

�أفريقيا �ملت�صررين حالياً من �أزمات و�صر�عات.
بني  �لو�صطى  �أفريقيا  يف   2013 يف  �ندلعت  �أهلية  ح��رب  وك��ان��ت 
�مل�صلمة،  �لأقلية  من  و�أخ��رى  �مل�صيحية  لالأغلبية  تابعة  ميلي�صيات 
غري �أن �لو�صع عاد �إىل �ل�صتقر�ر بطيئاً بعد تدخل ع�صكري فرن�صي 
ومهمة �أممية لل�صالم، قبل �أن يتجدد �لعنف مرة �أخرى يف �لأ�صهر 

�ملا�صية.

عوا�صم

�أنقرة

برلني

بروك�سيل

�أملانيا: غابريل يطالب 
ب�ضيا�ضة جديدة جتاه �أمريكا

•• برلني-وكاالت:

طالب وزير �خلارجية �لأملاين زيغمار غابريل، ب�صيا�صة �أملانية جديدة جتاه 
�لوليات �ملتحدة.

�لثالثاء، خالل  �م�س  يلقيه،  �أن  �ملقرر  لن�س خطابه  وفقاً  غابريل،  وق��ال 
منتدى برلني لل�صيا�صة �خلارجية �لذي تنظمه موؤ�ص�صة “كوربر” �لأملانية 
�إن �لوليات �ملتحدة حتت قيادة �لرئي�س دونالد تر�مب ل تفي بدورها كقوة 

خالقة �إل على نحو �صعيف.
وجاء يف كلمة جابريل �لتي ن�صرتها على نحو م�صبق �صحيفة زود دويت�صه 
ت�صايتوجن �لأملانية �ل�صادرة �ليوم �أنه يتعني على �أملانيا �أن متثل م�صاحلها 
�ل�صركاء  بني  مو�قعنا  حتديد  علينا  يتعني  وق��ال:  �لنف�س،  يف  �أك��رب  بثقة 

وو�صع خطوط حمر�ء �إذ� لزم �لأمر و�لرتكيز على م�صاحلنا �خلا�صة.
و�أ�صاف جابريل �لنظرة �لبديهية �لتي ننظرها لدور �لوليات �ملتحدة كر�ع 
�لوليات  �أن  تتال�صى، م�صيفاً  ب��د�أت  �لأح��ي��ان-  بع�س  -رغ��م �خلالفات يف 
�ملتحدة �أي�صا �صارت تنظر �إىل �أملانيا على نحو خمتلف عما كان يف �ملا�صي 
�أنه يتم �لنظر  �أي�صاً  ك�صريك بني كثري من �ل�صركاء، وق��ال: هذ� ل يعني 

�إلينا حتما كمناف�س.
مو�قع  بهدوء  حتلل  �أن  �لأملانية  �حلكومة  على  يتعني  �أن��ه  جابريل  وذك��ر 
�خلالف بني �أملانيا و�لوليات �ملتحدة وت�صع �صيا�صة �أكر ��صتقاللية جتاه 
و��صنطن، وتابع: �صن�صتثمر يف هذه �ل�صر�كة يف �مل�صتقبل �أي�صاً. �لأمر يدور 
مع  �لتعامل  على  ��صرت�تيجياً  ر�صوخاً  ي�صفي  �صيا�صي  ��صتثمار  حول  �لآن 

�لو�صع �جلديد.

ال�شعودية: نقل ال�شفارة الأمريكية للقد�ص ا�شتفزاز مل�شاعر امل�شلمني 

ليربمان: لن نرت�جع عن �إعد�م عنا�ضر �ملقاومة �لفل�ضطينية

هندور��س تتجاهل حظر �لتجول و�الحتجاجات تتو��ضل

�الإمار�ت ت�ضارك يف �جتماع مندوبي �جلامعة �لعربية حول �لقد�س 

رئي�س بعثة �ل�ضالم بال�ضومال 
يحذر من خف�س �لقو�ت 

•• مقدي�صو-رويرتز:

ق���ال رئ��ي�����س ب��ع��ث��ة ح��ف��ظ �ل�����ص��الم �ل��ت��اب��ع��ة لالحتاد 
لتقلي�س  �لحت���اد  خطة  �إن  �ل�صومال  يف  �لأف��ري��ق��ي 
�إ�صايف  عتاد  تدبري  يتم  مل  ما  باملهمة  �صي�صر  �لقوة 
�لقوة  و�نت�صرت  �ل��ق��و�ت.  ع��دد  �نخفا�س  لتعوي�س 
�أل���ف���ا يف �ل�����ص��وم��ال ق��ب��ل نحو  �ل��ب��ال��غ ق��و�م��ه��ا 22 
�أفر�دها بو�قع  �ملقرر خف�س عدد  ع�صر �صنو�ت ومن 
�لأجل  �إط��ار خطة طويلة  �لعام يف  ه��ذ�  �أل��ف جندي 
عن  �مل�صوؤولية  وت�صليم  �لبلد  ه��ذ�  م��ن  لالن�صحاب 
ق���وة حفظ  �ل�����ص��وم��ايل. وت��ت�����ص��دي  �لأم����ن للجي�س 
�ل�صالم حلركة �ل�صباب �ملت�صددة �لتي تعززت �صفوفها 
مبقاتلي تنظيم د�ع�س �لفارين من �نتكا�صات ع�صكرية 
يف ليبيا و�صوريا. و�نت�صرت �لقوة للم�صاعدة يف تاأمني 
1991 لب�صط  ت��ك��اف��ح م��ن��ذ  �ل��ت��ي  �ل���دول���ة  ح��ك��وم��ة 
يف  �ل�صالم  حفظ  جنود  و�صاعد  �ملركزية.  �ل�صيطرة 
ما  �حل��رك��ة  لكن  مقدي�صو  م��ن  �ل�صباب  حركة  ط��رد 
�أهد�فا مدنية وع�صكرية ب�صكل متكرر.  ز�لت تهاجم 
�ل�صالم  وقال فر�ن�صي�صكو مادير� رئي�س بعثة حفظ 
�إنه ما  �لأول �لثنني  بال�صومال لرويرتز يوم �م�س 
مل يتم �إيجاد دعم �إ�صايف فيما يتعلق بالعتاد “�صيكون 
ل��ه��ذ� �لن�����ص��ح��اب ت��اأث��ري ك��ب��ري ج���د� ع��ل��ى مهمتنا«. 
�لو�صائل  �صتجد  �ملتحدة  �لأمم  �أن  “نعتقد  و�أ���ص��اف 
تنتج  قد  �لتي  �لفجوة  تعوي�س  �أو  لتغطية  �لالزمة 
عن ذل��ك«. ك��ان م��ادي��ر� وه��و من مدغ�صقر يتحدث 
على هام�س موؤمتر عن �لأمن يف مقدي�صو. وقال �إن 

من �ل�صعب تقدير عدد مقاتلي �ل�صباب.

�لق�ضاء ت�ضمح بتنفيذ 
�أمر تر�مب بحظر �ل�ضفر 

•• وا�صنطن-رويرتز:

�أهدت �ملحكمة �لعليا �لأمريكية ن�صر� للرئي�س دونالد تر�مب 
ب�صماحها بالتطبيق �لكامل لأحدث �أمر له بخ�صو�س حظر 
�لوليات  �إىل  م�صلمة  �أغلبية  ذ�ت  دول  �صت  مو�طني  �صفر 
��صتمر�ر طعون ق�صائية �صده يف حماكم  �ملتحدة حتى رغم 
�أدنى درجة. وو�فقت �ملحكمة، �لتي رف�س �ثنان من ق�صاتها 
�أمرين  ب��رف��ع  ت���ر�م���ب  �إد�رة  ط��ل��ب  ع��ل��ى  �ل����ق����ر�ر،  �ل��ت�����ص��ع��ة 
�أ�صدرتهما حمكمتان �أدنى درجة عرقال جزئيا حظر �ل�صفر 
�لأمريكي  �لرئي�س  �صعى  �أم��ر  م��ن  ن�صخة  ثالث  ميثل  �ل��ذي 
للمرة �لأوىل لتنفيذه بعد �أ�صبوع من توليه �ل�صلطة يف يناير 
�لكامل  بالتنفيذ  �لعليا  �ملحكمة  وي�صمح قر�ر  �لثاين.  كانون 
للحظر على مو�طني �إير�ن وليبيا و�صوريا و�ليمن و�ل�صومال 
وت�صاد. كانت حماكم �أدنى درجة قد ق�صرت �حلظر على من 
لي�صت لهم رو�بط �أ�صرية حمددة �أو رو�بط �أخرى بالوليات 
�ل�صمالية  ك��وري��ا  م��ن  �أن��ا���ص��ا  �أي�صا  �حلظر  وي�صمل  �مل��ت��ح��دة. 
درجة  �لأدن��ى  �ملحاكم  لكن  فنزويال  من  بعينهم  وم�صوؤولني 
كانت قد �صمحت بالفعل بتنفيذ تلك �لبنود. وقالت �ملحكمة 
�لعليا يف �أمرين مت�صابهني يوم �لثنني �إنه ينبغي تعليق �أو�مر 
�أمر  �أح��دث  �لتي منعت جزئيا تنفيذ  �لأدن��ى درج��ة،  �ملحاكم 
باحلظر، �أثناء نظر حمكمتي �ل�صتئناف يف �صان فر�ن�صي�صكو 
وفرجينيا �لق�صايا. وتنظر �ملحكمتان �لق�صايا هذ� �لأ�صبوع. 
وو�جه �حلظر طعونا ق�صائية منف�صلة قادتها ولية هاو�ي 
و�لحتاد �لأمريكي للحريات �ملدنية قالت �إن �حلظر �لأخري، 
مثله يف ذلك مثل �لن�صختني �ل�صابقتني، ينطوي على متييز 
قو�نني  و�إن  �لأم��ري��ك��ي  للد�صتور  �ن��ت��ه��اك  يف  �مل�صلمني  �صد 

�لهجرة �لأمريكية ل جتيزه.

رو�ضيا ت�ضجل 9 و�ضائل �إعالم 
�أمريكية »عميلة �أجنبية« 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

�صجلت وز�رة �لعدل �لرو�صية �خلمي�س �ملا�صي ت�صع و�صائل �إعالم �أمريكية 
من بينها �إذ�عة “�صوت �أمريكا” على �أنها عميلة �أجنبية وذلك بعد توقيع 
ت�صنيف  يتيح  قانونا  �ملا�صي  �ل�صهر  بوتني  فالدميري  �لرو�صي  �لرئي�س 

و�صائل �إعالم �أجنبية حتت هذه �لت�صمية �ملثرية للجدل.
�أمريكا”  “�صوت  �إذ�ع��ت��ي  �إن  يقول  بيانا  موقعها  على  �ل����وز�رة  ون�صرت 
و�صائل  و�صبع  �لأم��ريك��ي  �لكونغر�س  م��ن  �ملمولتني  �حلرة”  و”�وروبا 
�أجنبي يف  �نها تقوم مبهام عميل  �عالمية تابعة لهما مت ت�صنيفها على 

�لبالد.
�أي  ت�صنيف  يتيح  قانونا  نوفمرب  �لثاين  ت�صرين  �أو�خ���ر  يف  بوتني  و�أق��ر 
و�صيلة �عالم �أجنبية عاملة يف رو�صيا حتت هذه �لت�صمية �ملثرية للجدل 
مبوجب قر�ر من وز�رة �لعدل، وذلك رد� على �إلز�م �صبكة “رو�صيا �ليوم” 

�ن ت�صجل يف هذه �خلانة يف �لوليات �ملتحدة.
�لعدل مبوجبه  �ن وز�رة  بالقانون، معترب�  وندد جمل�س حقوق �لن�صان 

قادرة على ت�صنيف �أي و�صيلة �عالم �أجنبية عميلة �أجنبية.
“هيومن  م��ن منظمة  �صديدة  لن��ت��ق��اد�ت  تعر�س  �ل��ذي  �ل��ق��ان��ون  وي��ل��زم 
ر�يت�س ووت�س” �لكيانات �ملعنية بتزويد �ل�صلطات مبعلومات حول و�صعها 

�ملايل، وبالإ�صارة يف �ملو�د �لتي تنتجها �ىل �أنها م�صنفة عميال �أجنبيا.
وي�صتند �لقانون �جلديد �لذي ي�صمل و�صائل �لعالم �ىل قانون �آخر يعود 

�ىل 2012 وكان ي�صمل فقط �ملنظمات غري �حلكومية.
�لكونغر�س  �للتان ميولهما  ي���وروب  وف��ري  �م��ريك��ا  �إذ�ع��ت��ا �صوت  وك��ان��ت 
بهذه  ت�صجيلهما  باحتمال  مو�صكو  تلقى حتذير� من  �أول من  �لأمريكي 

�ل�صفة.

تيلر�ضون يجتمع بنظر�ئه 
يف �الحتاد �الأوروبي 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

�لأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  يجتمع 
ري��ك�����س ت��ي��ل��ر���ص��ون م���ع ن���ظ���ر�ئ���ه يف 
�صمال  وح���ل���ف  �لأوروب���������ي  �لحت������اد 
لتعزيز  ب���روك�������ص���ل  يف  �لأط���ل�������ص���ي 
�لرغم  على  �حللفاء،  مع  �لعالقات 

من �ل�صكوك حول م�صتقبله.
و�صيجري تيلر�صون حمادثات خالل 
بلد�ن  غ��د�ء مع نظر�ئه من  م��اأدب��ة 
�لحتاد �لأوروبي ومع وزيرة خارجية 
قبل  موغرييني،  فيديريكا  �لحت��اد 
�لطل�صي  ����ص���م���ال  حل���ل���ف  �ج���ت���م���اع 
برنامج  على  ويركز  يومني  ي�صتمر 
�ل�صمالية  ك����وري����ا  يف  �ل�������ص���و�ري���خ 
زيارة  وخماوف تثريها رو�صيا. لكن 
تيلر�صون تاأتي يف وقت �صعب لأنه يف 
تر�مب،  دونالد  �لرئي�س  مع  خالف 
ع���ن �مكان  ت���ق���اري���ر  وق����د حت���دث���ت 
��صتبد�له يف غ�صون ��صابيع ما يثري 
ميلكها  �لتي  �ل�صلطة  ح��ول  �صكوكا 

للتحدث با�صم و��صنطن.
وه�����ن�����اك �خ�����ت�����الف�����ات ك����ب����رية بني 
و����ص��ن��ط��ن و�أوروب�������ا ح���ول ع���دد من 
ول  �لرئي�صية،  �ل�صيا�صية  �مل��ج��الت 
���ص��ي��م��ا �لت����ف����اق �ل����ن����ووي �لإي������ر�ين 
�لذي د�نه تر�مب ب�صدة بينما ت�صعى 

بروك�صل للحفاظ عليه.

�لدول  وم��ن��دوب��ي  ج���رد�ت  تي�صري  �لفل�صطينية  �خل��ارج��ي��ة 
عربي  موقف  �صياغة  �ىل   - باجلامعة  �لأع�����ص��اء  �لعربية 
لتجنب �صدور ما يرتدد عن نية �لرئي�س �لمريكي دونالد 
ونقل  ��صر�ئيل  لدولة  عا�صمة  بالقد�س  �لع��رت�ف  تر�مب 
�ل�صفارة �لمريكية للقد�س وذلك بناء على طلب من دولة 
�ل��دول �لعربية قد  فل�صطني . وك��ان �لأم��ني �لعام جلامعة 
طالب يف كلمته �مام �لجتماع �لإد�رة �لأمريكية بالمتناع 
تغيري و�صعية  �إىل  ُتف�صي  �أن  �صاأنها  م��ب��ادر�ت من  �أي��ة  عن 
ق�صايا  م��ن  ب���اأٍي  �مل�����س  �أو  و�ل�صيا�صية،  �لقانونية  �ل��ق��د���س 
�لق�صية  �أن  يظن  م��ن  يخطئ  �ن��ه  ..وق����ال  �لنهائي  �حل��ل 
�لفل�صطينية، ويف �لقلب منها م�صاألة �لقد�س، ميكن �أن تكون 
م�صرحاً للتالعب �أو جماًل للعبث من دون عو�قب خطرية 

•• القاهرة-وام:

�صارك �صعادة �ملهند�س جمعة مبارك �جلنيبي �صفري �لدولة 
ل���دى ج��م��ه��وري��ة م�صر �ل��ع��رب��ي��ة وم��ن��دوب��ه��ا �ل���د�ئ���م لدى 
جامعة �لدول �لعربية يف �أعمال �لدورة غري �لعادية ملجل�س 
�جلامعة على م�صتوى �ملندوبني �لد�ئمني �لتي عقدت �م�س 
�لتطور�ت  لبحث  �لعربية  للجامعة  �لعامة  �لأم��ان��ة  مبقر 
�ل��ت��ي مت�����س مب��ك��ان��ة م��دي��ن��ة �ل��ق��د���س وو���ص��ع��ه��ا �لقانوين 

و�لتاريخي.
وي�صعى �لجتماع �لذي تر�أ�صه مندوب �ل�صود�ن �لد�ئم لدى 
�جلامعة �لعربية �ل�صفري عبد �ملحمود عبد�حلليم مب�صاركة 
وك��ي��ل وز�رة  و   ، �لغيط  �ب��و  �ح��م��د  �ل��ع��ام للجامعة  �لأم���ني 

على �لأمن و�ل�صتقر�ر يف �ملنطقة. و�صدد �بو�لغيط على �إن 
�لعبث مب�صري �لقد�س ، مبا لها من مكانة يف قلب كل �لعرب 
، من �صاأنه تاأجيج م�صاعر �لتطرف ونعر�ت �لعنف و�لعد�ء 
جانبه  من  و�لإ�صالمي.  �لعربي  �لعاملني  بطول  و�لكر�هية 
�أن  ج��رد�ت  تي�صري  �لفل�صطينية  وز�رة �خلارجية  وكيل  �كد 
�أي �عرت�ف بالقد�س كعا�صمة لإ�صر�ئيل من �ي جهة كانت 

�إمنا هو جتاوز للقانون �لدويل و�لعر�ف �لدولية.
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  ل���ه خ����الل �لج���ت���م���اع  ك��ل��م��ة  ودع�����ا يف 
�لمريكية �ىل �حرت�م كافة قر�ر�ت �ل�صرعية �لدولية ذ�ت 
لة مبدينة �لقد�س ..موؤكد� �ن �لقد�س لها مكانتها يف  �ل�صِّ
�أوىل �لقبلتني وثالث  عقول وقلوب �لعرب �مل�صلمني كونها 

�حلرمني �ل�صريفني.

�الأزهر يحّذر من �العرت�ف بالقد�س عا�ضمة الإ�ضر�ئيل 
 •• القاهرة-اأ ف ب:

حّذرت م�صيخة �لأزهر يف بيان �م�س من �إقد�م �لوليات �ملتحدة على خطوة �لعرت�ف بالقد�س عا�صمة لإ�صر�ئيل، موؤكد� �أن 
من �صاأنها �أن تهدد �ل�صالم �لعاملي. وجاء يف بيان �ملرجعية �ل�صنية “�ن �أي �إعالن بهذ� �ل�صاأن �صيوؤجج م�صاعر �لغ�صب لدى 
جميع �مل�صلمني، ويهدد �ل�صالم �لعاملي، ويعزز �لتوتر و�لنق�صام و�لكر�هية عرب �لعامل«. وتز�من بيان �لأزهر مع �إعالن 
�لبيت �لبي�س �أن �لرئي�س �لمريكي دونالد تر�مب �أرجاأ قر�ره يف �صاأن نقل �ل�صفارة �لمريكية يف ��صر�ئيل �ىل �لقد�س، 
على �لرغم من �أن �ملهلة �ملحددة لتخاذ قر�ر بهذ� �ل�صاأن تنتهي �لثنني. يف �لوقت نف�صه، ت�صاعدت حدة �لتحذير�ت يف 
�لعامل �ل�صالمي من مغبة �تخاذ مثل هذ� �لقر�ر. و�أقّر �لكونغر�س �لمريكي يف عام 1995 قانونا ين�س على “وجوب 
ويطالب بنقل �ل�صفارة من تل �أبيب �ىل �لقد�س. ورغم �ن قر�ر �لكونغر�س  �لعرت�ف بالقد�س عا�صمة لدولة ��صر�ئيل”، 
ملزم، لكنه يت�صمن بند� ي�صمح للروؤ�صاء بتاأجيل نقل �ل�صفارة �صتة ��صهر حلماية م�صالح �لمن �لقومي. وقام �لروؤ�صاء 
�لمريكيون �ملتعاقبون ب�صورة منتظمة بتوقيع �أمر تاأجيل نقل �ل�صفارة مرتني �صنويا، معتربين �ن �لظروف مل تن�صج 
لذلك بعد. وهذ� ما فعله تر�مب يف حزير�ن يونيو �ملا�صي. وطلب �لأزهر من �لأمم �ملتحدة وجمعيتها �لعامة �لت�صدي 

لهذ� �لأمر، باعتباره يهدد �ل�صلم و�لأمن �لدوليني.

�أ���ص��ادت به  �أي�����ص��ا ه��رن��ان��دي��ز، �ل���ذي �صبق و�أن  و�أح��ج��م 
�ل�صو�رع،  ع�����ص��اب��ات  ع��ل��ى  �مل��ت��ح��دة حل��م��ل��ت��ه  �ل���ولي���ات 
ع��ن �إع����الن ف����وزه �أم�����س �لث��ن��ني رغ���م �أن����ه �أق����دم على 

�خلطوة  ه���ذه  تنفيذ  �أن  “ترى  �ململكة  �أن  “و��س”، 
م�صرية  �ملفاو�صات”،  على  �لتاأثري  ع��دم  مببد�أ  �صيخل 
�أكدت  �لتي  �لدولية  �ل��ق��ر�ر�ت  تخالف  �خلطوة  �أن  �إىل 
و�لر��صخة  �لتاريخية  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  على 
يف �لقد�س، و�لتي ل ميكن �مل�صا�س بها �أو حماولة فر�س 

�أمر و�قع عليها.
حال  يف  “�صتمثل  �خل��ط��وة  ه���ذه  �أن  �مل�����ص��در  و�أ����ص���اف 
�تخاذها تغيري�ً جوهرياً و�نحياز�ً غري مربر يف موقف 
، يف �لوقت �لذي يتطلع فيه �جلميع  �لوليات �ملتحدة 
�ملاأمول يف  �أن تعمل و��صنطن على حتقيق �لإجن��از  �إىل 

م�صرية عملية �ل�صالم«.
تد�عيات  لها  �صيكون  �خلطوة  هذه  �أن  �مل�صدر  و�أ�صاف 
�لتعقيد�ت  م���ن  �مل���زي���د  و���ص��ت�����ص��ف��ي  �خل���ط���ورة،  ب��ال��غ��ة 
�جلهود  وتعطل  �لإ�صر�ئيلي،  �لفل�صطيني  �لنز�ع  على 

•• تيجو�صيجالبا-رويرتز:

تدفقت �أعد�د كبرية من مو�طني هندور��س على �صو�رع 
و�ن�صم  و�لأوع��ي��ة  �لأو�ين  يقرعون  و�أخ���ذو�  �لعا�صمة 
�إل��ي��ه��م �أف�����ر�د م��ن �ل�����ص��رط��ة يف حت���دي ح��ظ��ر للتجول 
�نتقاد�  لقيت  رئا�صية  �نتخابات  بعد  �ل�صلطات  فر�صته 

حاد� من منظمة �لدول �لأمريكية.
و�ن�صمو�  م��و�ق��ع��ه��م  �ل�����ص��رط��ة  �أف������ر�د  ب��ع�����س  وت�����رك 
مدى  على  �ملدينة  �أنحاء  يف  �نت�صرت  �لتي  للمظاهر�ت 

�صاعات بعد �ملوعد �ملقرر لبدء �صريان حظر �لتجول.
و�صدر بيان با�صم �ل�صرطة �لوطنية جاء به �أن �ل�صرطة 
ناقة  �صيا�صية ل  �أزم��ة  بها �حلكومة يف  �أن تزج  �أزعجها 

لها فيها ول جمل.
وق���ال �أح���د �أف����ر�د ق���و�ت �لأم���ن �خل��ا���ص��ة ق��ارئ��ا �لبيان 
“�صعبنا حر ذو �صيادة... ل ميكننا �أن نت�صدى له ونقمع 

حقوقه«.
�أم�س �لثنني من فرز �لأ�صو�ت بعد  و�نتهت �ل�صلطات 
�لنتخابات  ب�صاأن  �أ�صبوع  مدى  على  متز�يدة  �نتقاد�ت 
�ل��ت��ي ج���رت يف 26 ن��وف��م��رب ت�����ص��ري��ن �ل���ث���اين، و�أب����دت 

�تهامات  لت�صديق  م��ي��ال  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل����دول  منظمة 
�ملعار�صة باأن �حلكومة تالعبت يف �لنتائج.

�لذي  �ل�صابق  بوليفيا  رئي�س  كويروجا  خورخي  وق��ال 
�لأمريكية يف  �ل��دول  تابعة ملنظمة  يقود مهمة مر�قبة 
هندور��س �لفارق �ل�صئيل �إىل جانب �ملخالفات و�لأخطاء 
و�مل�صاكل �ملتعاقبة �لتي �كتنفت هذه �لنتخابات ل تتيح 

للمهمة �أن تكون على يقني من �لنتائج.
خو�ن  �لرئي�س  ح�صول  �لنتخابية  �ل�صلطات  و�أعلنت 
�أورلندو هرنانديز على 42.98 يف �ملئة من �لأ�صو�ت 
�ملعار�صة  مر�صح  عليها  ح�صل  �ملئة  يف   41.39 مقابل 
من  �ملئة  يف   99.96 لفرز  ��صتناد�  �هلل  ن�صر  �صلفادور 
�لأ�صو�ت. ومع هذ� �أحجمت �ل�صلطات عن �إعالن �لفائز 
�ملعار�صة �لتي يتزعمها ن�صر �هلل وتتبع ي�صار  وطالبت 
�لو�صط باإعادة فرز نحو ثلث �لأ�صو�ت وهو طلب �أيدته 

منظمة �لدول �لأمريكية ومر�قبو �لحتاد �لأوروبي.
ومم���ا ي��ع��زز ه���ذه �ل���روؤي���ة ق���ول ق��ائ��د يف ق����و�ت �لأم���ن 
�إع��ادة فرز جميع  �لبالد تريد  �إن  �خلا�صة لل�صحفيني 
لأن  �مل�صلحة  �ل��ق��و�ت  ودع��ا  �لنتائج  لتو�صيح  �لأ���ص��و�ت 

تقف يف �صف �حتجاج �ل�صرطة.

•• عوا�صم-وكاالت:

�أف���ي���غ���دور ليربمان  ق����ال وزي����ر �حل����رب �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي 
وقتل  �لفل�صطينية  �لعمليات  تكر�ر  �إن  �لثالثاء،  �م�س 
�لع�صكريني �لإ�صر�ئيليني يتطلب �صرورة تطبيق حكم 
�صد  عملية  �أي  يف  ي�صارك  فل�صطيني  �أي  على  �لإع���د�م 

�إ�صر�ئيل.
و�أ����ص���اف ل��ي��ربم��ان يف ت��غ��ري��دة ل��ه ع��رب ت��وي��رت، �م�س 
�لثالثاء، �أنه “ل بديل عن تغيري �لقانون و�صن ت�صريع 
�لذين  �لإ�صر�ئيليني  بحاجات  �أ�صماه،  ما  يلبي،  جديد 
يرغب غالبيتهم �لآن يف معاقبة �أي فل�صطيني ي�صارك 

�أو يقوم بعملية يف �إ�صر�ئيل بالقتل«. 
يذكر �أن �لقانون �لإ�صر�ئيلي ل توجد به عقوبة �لإعد�م، 
ولكن فقط عقوبة �ملوؤبد �لتي يتم فر�صها على عنا�صر 

�ملقاومة �لفل�صطينية. 
وت�����ص��ه��د �ل�����ص��اح��ة �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ج�����د�ًل و�����ص���ع���اً منذ 
ف����رتة، ح��ي��ث ي��ط��ال��ب �ل��ك��ث��ري م���ن �ل�����ص��ا���ص��ة ب�صرورة 
�ملقاومة  عنا�صر  م��ن  عن�صر  �أي  على  �لإع���د�م  تطبيق 
�لفل�صطينية، وهو ما يرف�صه �لي�صار و�أع�صاء �لكني�صت 

�لعرب ممن يعار�صون هذ� �لتوجه. 
ميد�نيا �عتقلت قو�ت �لحتالل �لإ�صر�ئيلي، فجر �م�س 
�أنحاء خمتلفة يف مدينة  7 فل�صطينيني من  �لثالثاء، 
�لقد�س �ملحتلة، بينهم �صيدة وخم�صة �أطفال، وحولتهم 

�إىل مر�كز حتقيق وتوقيف تابعة لها.
و�صملت �لعتقالت �صيدة وطفليها من حي كفر عقب 
�صمال �لقد�س �ملحتلة، مت وحتويلهم �إىل �ملركز �ملعروف 
�أف��ادت م�صادر  للتحقيق، كما  �لقد�س  يف  “عوز”  با�صم 
ر�أ�س  حي  من  �أط��ف��ال،  ثالثة  باعتقال  “وفا”،  لوكالة 

�لعامود ببلدة �صلو�ن جنوب �مل�صجد �لأق�صى �ملبارك.
كما �عتقلت قو�ت �لحتالل فل�صطينيني �ثنني، ود�همت 
ع���دة ب���ل���د�ت، وف��ت�����ص��ت م��ن��ازل �مل��و�ط��ن��ني يف حمافظة 

�خلليل.
على  ع�صكرية  ح��و�ج��ز  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل��ق��و�ت  ون�صبت 

م��د�خ��ل ب��ل��د�ت وق���رى وخم��ي��م��ات �مل��ح��اف��ظ��ة، وفت�صت 
�ملركبات و�ملو�طنني.

ويف �صياق مت�صل، �عتقلت قو�ت �لحتالل �لإ�صر�ئيلي، 
ون�صبت  جنني،  �صرق  جلقمو�س  قرية  م��ن  فل�صطينياً 

حاجز�ً ع�صكرياً على �صارع جنني نابل�س.
�ىل ذلك، �أكد ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح حممد 
�إر�دة  ميتلكون  وقيادته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  �أ�صتية، 
حقوقهم  من  تنتق�س  �لتي  �لأط��روح��ات  لكل  �لرف�س 
عا�صمة  �ل�صريف  �لقد�س  وخا�صة  �مل�صروعة  �لوطنية 

دولة فل�صطني �لأبدية.
و�صدد �أ�صتية يف ت�صريح �صحايف، �م�س �لثالثاء، على �أن 
عزم �لإد�رة �لأمريكية على �لعرت�ف بالقد�س كعا�صمة 
لإ�صر�ئيل، يدلل على �نحياز �صافر حلكومة �لحتالل، 
مما يفقد �لوليات �ملتحدة دورها كو�صيط ويغلق �أبو�ب 
�ل�صالم، مطالباً دول �لعامل بالعرت�ف بدولة فل�صطني 

وعا�صمتها �لقد�س.
خطو�ت  �أي��ة  تقبل  لن  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أن  و�أو�صح 
مع  بالتن�صيق  وتعمل  �ل�صريف،  �لقد�س  مكانة  مت�س 
�ململكة �لأردنية �لها�صمية و�لدول �لعربية و�لإ�صالمية 
�أية  �تخاذ  عن  وثنيها  �لأمريكية  �لإد�رة  على  لل�صغط 
�لذي  �ل��ع��ادل  �ل�صالم  �إن��ه��اء فر�س  �صاأنها  م��ن  ق���ر�ر�ت 
يكفل لل�صعب �لفل�صطيني حقه يف تقرير م�صريه و�إقامة 
�لدولة �لفل�صطينية على حدود �لر�بع من حزير�ن 67 
وفق  �لالجئني  وع���ودة  �ل�صرقية،  �لقد�س  وعا�صمتها 

قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة وخا�صة قر�ر 194.
�لفل�صطينية  �لوطنية  �مل�صاحلة  �أن  على  �أ�صتية  و�صدد 
�صرورة وطنية ويجب تذليل كل �ل�صعوبات �لتي حتول 

دون حتقيقها.
�خلارجية  ب������وز�رة  م�������ص���وؤول  م�����ص��در  ع���رب  ذل�����ك،  �ىل 
عزم  م��ن  و�لعميق  �لبالغ  �ململكة  قلق  ع��ن  �ل�صعودية، 
�لإد�رة �لأمريكية �لعرت�ف بالقد�س عا�صمة لإ�صر�ئيل 

ونقل �صفارتها �إليها.
و�أو�صح �مل�صدر يف بيان ن�صرته وكالة �لأنباء �ل�صعودية 

ه���ذه �خل��ط��وة م����ر�ر� م��ن��ذ �إج�����ر�ء �لن��ت��خ��اب��ات. وقال 
و�لتعقل  ول��الأخ��وة  لل�صالم  �أدع���و  “�إنني  لل�صحفيني 

و�لوحدة �لوطنية«.

من  �أن  كما  �ل�����ص��الم،  عملية  لإح��ي��اء  �لقائمة  �حلثيثة 
�لعامل، يف  كافة حول  �مل�صلمني  م�صاعر  ��صتفز�ز  �صاأنها 

ظل حمورية �لقد�س و�أهميتها �لق�صوى.
يف  �لأمريكية  �لإد�رة  �أخ��ذ  “�أهمية  على  �مل�صدر  و�صدد 
�حل�صبان �لعو�قب �لبالغة �ل�صلبية لهذه �خلطوة، و�أمل 
�ململكة �لعربية �ل�صعودية يف عدم �تخاذها، لكي ل توؤثر 
م�صاعيها  مو��صلة  على  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ق���درة  على 
�لفل�صطينية،  للق�صية  ع����ادل  ح���ل  �إىل  �ل��و���ص��ول  يف 
�ل�صالم  وم��ب��ادرة  �ل�صلة  ذ�ت  �لدولية  �ملرجعيات  وف��ق 

�لعربية«.
و�أكد �مل�صدر موقف �ململكة �لثابت من �لقد�س، ووقوفها 
لينال  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جانب  �إىل  و�لد�ئم  �لر��صخ 
حقوقه �مل�صروعة و�إقامة دولته �لفل�صطينية وعا�صمتها 

�لقد�س �ل�صرقية.
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تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �صبي�صاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 270205   بتاريخ:  22 / 3 / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�ص��م :  بر�نديز  مانفاكت�صرينج �أند ماركيتينج بي يف تي �أل تي دي..
وعنو�نه:  بلوت منرب 490  �أيه ، فورث بيز ، نيك�صت تو �صب – ريجي�صرت�ر �أوفي�س ، بينيا �إند��صرتيال �إريا 

، باجنالور ، 560058 ، �لهند.
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ، لب�س �لقدم ، �غطية �لر�أ�س. 
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (

و�صف �لعالمة:     "     2GO ACTIVE WEAR "  بحروف لتينية ب�صكل مميز  بالألو�ن �لأحمر 
و �لأ�صود.

�ل�ص��رت�طات: 
�لقت�صاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �صبي�صاليزد
خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 270325   بتاريخ:  26 / 3 / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�ص��م :  هي �إك�صيزهني.
وعنو�نه:  رقم  �إف 3 – 17195 ييويو �إنرتنا�صيونال تريد �صيتي ، ييويو �صيتي ، جينهو� �صيتي ، زهيجياجن 

بروفين�س ، �ل�صني.
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

مكاوي )غري كهربائية( للمالب�س ، مكاوي �صعر ، �أدو�ت يدوية غري كهربائية لتجعيد �ل�صعر ، �أدو�ت كهربائية 
وغري كهربائية لإز�لة �ل�صعر ، م�صذبات �للحية ، مق�صات  �ل�صعر �لكهربائية ، ق�صا�صات �ل�صعر لال�صتخد�م 

�ل�صخ�صي "�لكهربائية وغري �لكهربائية "، �أطقم �لعناية باأظافر �ليدين ، �أطقم �لعناية باأظافر �لقدمني
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 8 (

و�صف �لعالمة:   "       SOKANY "  بحروف لتينية  ب�صكل مميز.
�ل�ص��رت�طات: 

�لقت�صاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �صبي�صاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 267801   بتاريخ:  6 / 2 / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�ص��م :    ذي بربر كافيه .
وعنو�نه:  �س.ب   450030   دبي ، �لإمار�ت  �لعربيىة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�صروبات، وخدمات �لإيو�ء �ملوؤقت.

�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (
و�صف �لعالمة: "  �صعلة �صالة و مقهى       SHOLA Lounge & Cafe " بحروف عربية و لتينية 
بالألو�ن  �لعالمة  و  �لأ���ص��ود  باللون  على خلفية مظللة  و �جلميع  ب�صكل مميز  �صعلة   ور�صم   ب�صكل مميز  

�لأبي�س و �لأحمر و �لأ�صود .
مقهى  و  �صالة  �لكلمات  ع��ن  ح�صري  بحق  �ملطالبة  ع��دم  و  جمملها  يف  للعالمة  �حلماية  �ل�ص��رت�طات: 

�لعادي. �لو�صع  يف  حدى  على  كل   Lounge & Cafe
�لقت�صاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل /

 �صبي�صاليزد خلدمات �لعالمات �لتجارية.
 بطلب لتجديد ت�صجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 104132
با�ص������م : �س.   زيجيانغ وينو�ي ما�صيرني كو.، �أل تي دي .

وعنو�ن����ه :    �ملنطقة �ل�صناعية ، هوزن ، جينيون ، زيجيانغ ، جمهورية �ل�صني. 
و�مل�صجلة حتت رقم :  )  99934 (    بتاريخ : 17  / 2  / 2010

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���ري  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�صتظل 
�حلم��اية يف : 10 / 12 / 2017

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�صر �صنو�ت وفقاً لالأو�صاع 
و�ل�صروط �ملن�صو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�صادر يف 

�صاأن �لعالمات �لتجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �صبي�صاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 271973   بتاريخ:  22 / 4 / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�ص��م :  هاجنزهو جريت �صتار �إند��صرتيال كو.، �أل تي دي.
وعنو�نه:     رقم 35 جيهو�ن رود ، جياجنان دي�صرتيكت ، هاجنزهو ، زهيجياجن ، �ل�صني.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مالزم )للنجارين �أو �صانعي �لرب�ميل �خل�صبية( ، كما�صات م�صامري ، كما�صة / ملقاط ، كما�صات ، ك�صار�ت 
جوز ، مالزم / ملزمة  �حلد�دة ، مالزم  �لنجارة ) عدد يدوية ( ،   م�صد�ت �أ�صالك )عدد يدوية( ، �أدو�ت قطع 

)عدد يدوية( ، عدد يدوية تد�ر باليد.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 8 (

و�صف �لعالمة:   "       Cabinet Claw "  بحروف لتينية  ب�صكل مميز  .
�ل�ص��رت�طات: 

�لقت�صاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �صبي�صاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 271972   بتاريخ:  22 / 4 / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�ص��م :  هاجنزهو جريت �صتار �إند��صرتيال كو.، �أل تي دي.
وعنو�نه:     رقم 35 جيهو�ن رود ، جياجنان دي�صرتيكت ، هاجنزهو ، زهيجياجن ، �ل�صني.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
م�صابك معدنية للكبالت و�ملو��صري ، �أغلفة )خردو�ت معدنية( ، جلبات معدنية للمو��صري ، قنو�ت معدنية 
ملن�صاآت �لتدفئة �ملركزية ، �صمامات معدنية بخالف �أجز�ء �لآلت ، مو�د تقوية معدنية للمو��صري ، م�صائد 
)�صمامات( معدنية لهو�ء �ملجاري ، �صمامات معدنية ملو��صري �ملاء ، �أطو�ق معدنية لربط �ملو��صري ، مو��صري 

متفرعة معدنية..
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 6 (

و�صف �لعالمة:   "       Jorgensen "  بحروف لتينية  ب�صكل مميز  حتتها ر�صم خط
�ل�ص��رت�طات: 

�لقت�صاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �صبي�صاليزد

 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 271974   بتاريخ:  22 / 4 / 2017

تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�ص��م :  هاجنزهو جريت �صتار �إند��صرتيال كو.، �أل تي دي.

وعنو�نه:     رقم 35 جيهو�ن رود ، جياجنان دي�صرتيكت ، هاجنزهو ، زهيجياجن ، �ل�صني.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

مالزم )للنجارين �أو �صانعي �لرب�ميل �خل�صبية( ، كما�صات م�صامري ، كما�صة / ملقاط ، كما�صات ، ك�صار�ت 

جوز ، مالزم / ملزمة  �حلد�دة ، مالزم  �لنجارة ) عدد يدوية ( ،   م�صد�ت �أ�صالك )عدد يدوية( ، �أدو�ت قطع 

)عدد يدوية( ، عدد يدوية تد�ر باليد.

�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 8 (

و�صف �لعالمة:   "       Jorgensen "  بحروف لتينية  ب�صكل مميز  حتتها ر�صم خط .

�ل�ص��رت�طات: 

�لقت�صاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �صبي�صاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 271672   بتاريخ:  17 / 4 / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�ص��م :  هاجنزهو جريت �صتار  �إند��صرتيال  كو.، �أل تي دي. .. 
وعنو�نه:     رقم 135 جيهو�ن رود ، جياجنان  دي�صرتيكت ، هاجنزهز ، زهيجياجن ، �ل�صني.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مالزم )للنجارين �أو �صانعي �لرب�ميل �خل�صبية( ، كما�صات م�صامري ، �لكما�صة / ملقط ، كما�صات ، ك�صار�ت 
جوز ، مالزم  / ملزمة �حلد�د ،  دكة  �ملالزم  )عدد يدوية( ، م�صد�ت �أ�صالك )عدد يدوية( ، �أدو�ت قطع )عدد 

يدوية(  ، عدد يدوية تد�ر باليد  
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 8 (

و�صف �لعالمة:   "     PONY"    بحروف لتينية ب�صكل مميز .
�ل�ص��رت�طات: 

�لقت�صاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �صبي�صاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 270411   بتاريخ:  2627 / 3 / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�ص��م :  �صامنثا ثيفا�صا  �ليابان ليمتد.
وعنو�نه: 1-2  – 3 – كيتا – �أوياما ، ميناتو – كي يو ، طوكيو ، �ليابان ، زيبكود : 107 – 0061 .

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أخرى،  �ل��و�ردة يف فئات  �مل��و�د غري  �مل�صنوعة من هذه  و�ملنتجات  �ملدبوغة  �ملدبوغة وتقليد �جللود  �جللود 
�ل�صياط  و�لع�صي،  و�ل�صما�صي  �ملظالت  �ل�صفرية،  �ل�صناديق و�حلقائب  �ملدبوغة،  �أو  جلود �حليو�نات �خلام 

و�أطقم �حليو�نات و�ل�صروج .
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 18 (

و�صف �لعالمة:   "     Samantha Thavasa  "  بحروف لتينية ب�صكل مميز  .
�ل�ص��رت�طات: 

�لقت�صاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �صبي�صاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 271671   بتاريخ:  17 / 4 / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�ص��م :  هاجنزهو جريت �صتار  �إند��صرتيال  كو.، �أل تي دي. .. 
وعنو�نه:     رقم 135 جيهو�ن رود ، جياجنان  دي�صرتيكت ، هاجنزهز ، زهيجياجن ، �ل�صني.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
م�صابك معدنية للكبالت و�ملو��صري ، �أغلفة )خردو�ت معدنية( ، جلبات معدنية للمو��صري ، قنو�ت معدنية 
ملن�صاآت �لتدفئة �ملركزية ، �صمامات معدنية بخالف �أجز�ء �لآلت ، مو�د تقوية معدنية للمو��صري ، م�صائد 
)�صمامات( معدنية لهو�ء �ملجاري ، �صمامات معدنية ملو��صري �ملاء ، �أطو�ق معدنية لربط �ملو��صري ، مو��صري 

متفرعة معدنية 
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 6 (

و�صف �لعالمة:   "     PONY"    بحروف لتينية ب�صكل مميز .
�ل�ص��رت�طات: 

�لقت�صاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �صبي�صاليزد

 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 271024   بتاريخ:  5 / 4 / 2017

تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�ص��م :  موؤ�ص�صة  تركري  .

وعنو�نه:     �س.ب   48750   ،  دبي ، �لإمار�ت  �لعربيىة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�صاط �ملكتبي. 

�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

 TRUCKCARE.COM THE ULTIMATE AUTO     " �ل���ع���الم���ة:    و���ص��ف 

AFTERMARKET "  بحروف لتينية ب�صكل مميز يعلوها ر�صم خط و �لعالمة بالألو�ن �لأحمر 
و �لأ�صود.

�ل�ص��رت�طات: 

�لقت�صاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �صبي�صاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 270412   بتاريخ:  27 / 3 / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�ص��م :  �صامنثا ثيفا�صا  �ليابان ليمتد.
وعنو�نه: 1-2  – 3 – كيتا – �أوياما ، ميناتو – كي يو ، طوكيو ، �ليابان ، زيبكود : 107 – 0061 .

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أخرى،  �ل��و�ردة يف فئات  �مل��و�د غري  �مل�صنوعة من هذه  و�ملنتجات  �ملدبوغة  �ملدبوغة وتقليد �جللود  �جللود 
�ل�صياط  و�لع�صي،  و�ل�صما�صي  �ملظالت  �ل�صفرية،  �ل�صناديق و�حلقائب  �ملدبوغة،  �أو  جلود �حليو�نات �خلام 

و�أطقم �حليو�نات و�ل�صروج .
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 18 (

و�صف �لعالمة:   "     Samantha Thavasa Petit Choice  "  بحروف لتينية ب�صكل مميز  .
�ل�ص��رت�طات: 

�لقت�صاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191

اإعالن جتديد 
يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي/ عبا�س �حلو�ي 

بطلب لتجديد ت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م: 97052
با�ص������م : جمموعة �صركات �ل�صفري   

وعنو�ن����ه:  �س . ب  :22320    �ل�صارقة ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�صجلة حتت رقم:      )91086(     بتاريخ: 2008/08/17

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��ري  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�صتظل   
�حلم��اية يف : 2017/7/3

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�صر �صنو�ت وفقاً لالأو�صاع 
و�ل�صروط �ملن�صو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�صادر يف 

�صاأن �لعالمات �لتجارية.
�ل�صرت�طات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191

منوذج اعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:�لديو�ن للتربيد و�حلد�دة

 Diwan : طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :274054     بتاريخ : 2017/5/28

با�ص������م :�لديو�ن للتربيد و�حلد�دة
وعنو�نه:�ل�صارقة �ملجاز - �صارع جمال عبد�لنا�صر - بناية �كرم �جلرد - هاتف:065599455 

g.manager@aldiwanref.com:فاك�س:065599522- �صندوق �لربيد:29172 -  �مييل
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:11
�آلت �ملطاحن و�ملخابز - �لثالجات و�ملجمد�ت - �لغ�صالت و معد�ت تنظيف �ملالب�س - �لجهزة �لكهربائية 

�ملنزلية - �لقاليات باأنو�عها - �ل�صو�يات بانو�عها.
�ل�صفر  باللون  �لطاهي  قبعة  �لزرق مع  باللون  �لنكليزية  باللغة  دي��و�ن  كلمة  �لعالمة:عبارة عن  و�صف 

وحتتها �صعار �لتربيد و�لت�صخني باللونني �لزرق و�لحمر.
�ل�صرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191

منوذج اعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:موؤ�ص�صة �ملارد

 Happy Day EXTRA طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :�ك�صرت� هابي دي
�ملودعة بالرقم :278514     بتاريخ : 2017/8/22

با�ص������م :موؤ�ص�صة �ملارد
�صر�صر هاتف:  �ح��م��د ح��م��د  ب��ن��اي��ة  �ل��ت��ا���ص��ع  �ل�����ص��ارع   1 رق���م  رق���م 5 حم��ل  �لعقابية قطعة  وع��ن��و�ن��ه:�ل��ع��ني 

0506436704 �صندوق �لربيد:64544 �لربيد �للكرتوين: hesham.22@live.com �لعني
 �شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 م�صتح�صر�ت تبيي�س �لقم�صة ومو�د �خرى ت�صتعمل يف 
غ�صل وكي �ملالب�س م�صتح�صر�ت تنظيف و�صقل وجلي وك�صط �صابون عطور وزيوت عطرية م�صتح�صر�ت 

جتميل غ�صول )لو�صن( لل�صعر منظفات ��صنان.
و�صف �لعالمة:

�ل�صرت�طات:�لعالمة عبارة عن كلمة )Happy Day EXTRA( حيث كتب ��صفلها كلمة )هابي دي 
�ك�صرت�( باللغة �لعربية وجميع �لعالمة باللون �لبي�س و�ل�صود على خلفية عدمية �للون.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191

منوذج اعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:موؤ�ص�صة �ملارد

 EXTRA MIMI �طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :ميمي �ك�صرت
�ملودعة بالرقم :278513     بتاريخ : 2017/8/22

با�ص������م :موؤ�ص�صة �ملارد
�صر�صر هاتف:  �ح��م��د ح��م��د  ب��ن��اي��ة  �ل��ت��ا���ص��ع  �ل�����ص��ارع   1 رق���م  رق���م 5 حم��ل  �لعقابية قطعة  وع��ن��و�ن��ه:�ل��ع��ني 

0506436704 �صندوق �لربيد:64544 �لربيد �للكرتوين: hesham.22@live.com �لعني
 �شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 م�صتح�صر�ت تبيي�س �لقم�صة ومو�د �خرى ت�صتعمل يف 
غ�صل وكي �ملالب�س م�صتح�صر�ت تنظيف و�صقل وجلي وك�صط �صابون عطور وزيوت عطرية م�صتح�صر�ت 

جتميل غ�صول )لو�صن( لل�صعر منظفات ��صنان.
و�صف �لعالمة:

 )EXTRA MIMI( حيث كتب ��صفلها كلمة )�ل�صرت�طات:�لعالمة عبارة عن كلمة )ميمي �ك�صرت�
باللغة �لعربية وجميع �لعالمة باللون �لبي�س و�ل�صود على خلفية عدمية �للون.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191

منوذج اعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:�لديو�ن للتربيد و�حلد�دة

 Deluxe : طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :274056     بتاريخ : 2017/5/28

با�ص������م :�لديو�ن للتربيد و�حلد�دة
وعنو�نه:�ل�صارقة �ملجاز - �صارع جمال عبد�لنا�صر - بناية �كرم �جلرد - هاتف:065599455 

g.manager@aldiwanref.com:فاك�س:065599522- �صندوق �لربيد:29172 -  �مييل
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:11
�لثالجات - �ملجمد�ت - �ل�صو�يات - مقايل كهربائية.

باللون  فوقها  دي  ح��رف  مع  �لخ�صر  باللون  �لنكليزية  باللغة  ديلوك�س  كلمة  عن  �لعالمة:عبارة  و�صف 
�لخ�صر �صمن د�ئرة باللون �لخ�صر �لفاحت.

�ل�صرت�طات:عدم �ملطالبة بحق ح�صري عند ��صتخد�م كلمة Deluxe مبعزل عن �لعالمة لعتبارها كلمة 
�صائعة �ل�صتخد�م.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  دي�سمرب 2017 العدد 12191 العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن حكم بالن�سر 
اإعالن حكم غيابي 

يف الدعوى رقم 02/08733 جتاري ل�سنة 2017 ايجارات   
�ىل �ملحوم له طالب �لإعالن / تيكوم لال�صتثمار�ت منطقة حرة - ذ م م 

�ملحكوم عليه �ملطلوب �إعالنه / دبليو ��س �صي جروب منطقة حرة - ذ م م   
منطوق �حلكم �ل�صادر بجل�صة : 2017/11/28 

حكمت �للجنة مبثابة �حل�صوري : 
�لز�م �ملدعي عليها : دبليو ��س �صي جروب منطقة حرة - ذ م م 

�لز�م �ملدعي عليهما باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�صليمها للمدعية خالية من �صو�غلها 
وحتى   2016/11/18 م��ن  ل��ل��ف��رتة  دره����م   99264 �لي���ج���ار  ب���دل  ب�����ص��د�د  عليها  �مل��دع��ي  �ل����ز�م 

2017/10/17
�لز�م �ملدعي عليها بان ي�صلم للمدعي بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه للفو�تري �مل�صتحقة 

على �ملاأجور حتى تاريخ �لخالء �لفعلي 
�لز�م �ملدعي عليها مبا ي�صتجد من �إيجار بو�قع 108.288 درهم �صنويا من تاريخ 2017/10/18 

وحتى �لخالء �لتام 
�لز�م �ملدعي عليها بر�صوم وم�صروفات �لدعوى 

وملا كان هذ� �حلكم قد �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �ل مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة �حل�صوري ، فهو قابل لالإ�صتئناف خالل 15 يوما �عتبار� من تاريخ ن�صر هذ� 

�لإعالن و�إل �صار نهائيا قابال للتنفيذ

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/08514/2017 جتاري ل�سنة 2017 ايجارات 

�ملحكوم له طالب �لعالن / علري�صا هادي ملكى  
�ملحكوم عليها �ملطلوب �عالنها/1- �صبوت  ليت لالنتاج �لفني - �س ذ م م 

2- �صالح حممد ر��صد �صامل �ملخيني     
منطوق �حلكم �ل�صادر بجل�صة 2017/11/5   

�ملوؤجرة  ب��اخ��الء  �لوىل  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م   -1   : �حل�صوري  مبثابة  �للجنة  حكمت 
وت�صليمها للمدعي خالية من �صو�غلها 

2- بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن ب�صد�د مبلغ وقدره )165.000( مائة وخم�صة و�صتون 
�لف درهم للفرتة من 2016/3/15 وحتى تاريخ 2017/9/15 ، بال�صافة �ىل �لز�م �ملدعي 
عليها �لوىل مبا ي�صتجد من �يجار حتى �لخالء �لتام بو�قع مبلغ وقدره 110.000 مائة 

وع�صرة �لف درهم �صنويا 
�لكهرباء و�ملياه  بالز�م �ملدعي عليها �لوىل بان ت�صلم للمدعي بر�ءة ذمة من هيئة   -3
عليهما  �ملدعي  و�لزمت   ، �لفعلي  �لخ��الء  تاريخ  حتى  �ملاأجور  على  �مل�صتحقة  للفو�تري 
بامل�صروفات - وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه 
يف  عليه  �لطعن  ع��دم  حالة  نهائي  لي�صبح  متهيد�  باحلكم  نعلنكم  لذلك  �لطعن  م��ن 

�ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي
يف الدعوى رقم 02/08874/2017 جتاري ل�سنة 2017 ايجارات

�ملحكوم له طالب �لعالن / �صركة �لعبار للعقار�ت - ذ م م 
�ملحكوم عليها �ملطلوب �عالنها/ مطعم ومقهى رويال كباب  

منطوق �حلكم �ل�صادر بجل�صة 2017/11/19   
حكمت �للجنة مبثابة �حل�صوري :

�لز�م �ملدعي عليها باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�صليمها للمدعية خالية من �صو�غلها 
بالز�م �ملدعي عليها ب�صد�د مبلغ وقدره )119.000( مائة وت�صعة ع�صر �لف درهم للفرتة 

من 2016/5/1 وحتى 2017/9/30 
رف�س �ملطالبة �ملالية - ر�صوم خدمات 

بالز�م �ملدعي عليها بان ت�صليم للمدعية بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه للفو�تري 
�مل�صتحقة على �ملاأجور حتى تاريخ �لخالء �لفعلي 

بالز�م �ملدعي عليها مبا ي�صتجد من �يجار من 2017/10/1 وحتى �لخالء �لتام بو�قع 
مبلغ وقدره 84000 درهم )�ربعة وثمانون �لف درهم �صنويا( 

بالز�م �ملدعي عليها بر�صوم وم�صروفات �لدعوى 
وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك 

نعلنكم باحلكم متهيد� لي�صبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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عربي ودويل
م�ضوؤول �أممي يف طريقه �إىل كوريا �ل�ضمالية

•• بكني-اأ ف ب:

يتوجه م�صاعد �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة لل�صوؤون �ل�صيا�صية 
�لأمريكي جيفري فيلتمان من بكني �إىل كوريا �ل�صمالية حيث 
يقوم بزيارة نادرة ت�صتمر �أربعة �أيام، وذلك بعيد �إطالق بيونغ 

يانغ �صاروخا بال�صتيا عابر� للقار�ت.
وو�صل فيلتمان �إىل مطار بكني �لدويل على ما �أفاد �صحافيون 
يف وكالة فر�ن�س بر�س، على �أن يغادر �إىل بيونغ يانغ يف رحلة 

ل�صركة “�إير كوريو” يف �ل�صاعة 4،55 ت غ.
وتاأتي هذه �لزيارة �لتي �أعلنت عنها �لأمم �ملتحدة يف ظل توتر 
�صديد بعد �صتة �أيام على �إطالق نظام كيم جونغ �أون �صاروخا 

موقع  �أي  �إ�صابة  على  بح�صبه  ق���ادر�  للقار�ت  ع��اب��ر�  بال�صتيا 
على �لأر��صي �لأمريكية. وبا�صرت كوريا �جلنوبية و�لوليات 
�ملتحدة �م�س �لأول �لثنني مناور�ت ع�صكرية جوية هي �أكرب 
 230 مب�صاركة  �لآن  حتى  �لبلدين  بني  نوعها  من  تدريبات 
طائر�ت بينها مقاتالت خفية �مريكية من طر�ز “�ف-22«.

تاما  ����ص��ت��ف��ز�ز�  باعتبارها  �مل���ن���اور�ت  ه��ذه  ي��ان��غ  بيونغ  ود�ن���ت 
�ىل  بال�صعي  تر�مب  دونالد  �لمريكي  �لرئي�س  �د�رة  متهمة 

�حلرب �لنووية باأي ثمن.
وقال �ملتحدث با�صم �لمم �ملتحدة �صتيفان دوجاريك �لثنني 
�أن فيلتمان �صيجري حمادثات مع م�صوؤولني كوريني �صماليني 
من غري �أن  تتناول “مو��صيع ذ�ت �هتمام وقلق م�صرتكني”، 

فيلتمان  �صيقابل  كما  �أون.  جونغ  كيم  �صيلتقي  ك��ان  �إن  يوؤكد 
كوريا  يف  �ملنت�صر  �ملتحدة  �لأمم  وفريق  �أج��ان��ب  دبلوما�صيني 
تن�صط  مو�قع  عدة  و�صيزور  �ن�صانية.  مهمة  �صمن  �ل�صمالية 
فيها �لمم �ملتحدة، بح�صب �ملتحدث �لذي ��صار �ىل �ن �لزيارة 

�صتجري ب�صورة رئي�صية يف منطقة �لعا�صمة بيونغ يانغ.
�ل�صمالية  كوريا  �ملتحدة يف  ل��الأمم  تابعة  وك��الت  �صت  وتعمل 
�ملتحدة  �لأمم  �لإمنائي ومنظمة  �ملتحدة  برنامج �لمم  وهي 
للطفولة يوني�صف ومنظمة �لأمم �ملتحدة لالأغذية و�لزر�عة 
فاو وبرنامج �لغذية �لعاملي و�صندوق �لأمم �ملتحدة لل�صكان 
ومنظمة �ل�صحة �لعاملية. ويعمل يف هذه �لوكالت 50 موظفا 

دوليا.

�ل�ضرطة �الأملانية تنفذ مد�همات متعلقة باأعمال �ضغب
•• برلني-رويرتز:

نفذت �ل�صرطة مد�همات يف خمتلف �أرجاء �أملانيا فجر �م�س �لثالثاء يف �إطار حتقيقات يف ��صتباكات 
عنيفة بني حمتجني مناه�صني للر�أ�صمالية ورجال �صرطة يف ميناء هامبورج �أثناء �جتماعات قمة 
جمموعة �لع�صرين يف يوليو متوز �ملا�صي. وقالت �صرطة هامبورج �إن �ل�صباط فت�صو� عقار�ت تابعة 

جلماعة بالك بلوك �ملناه�صة للر�أ�صمالية يف عدة وليات.
و�صهدت قمة جمموعة �لع�صرين �لتي ��صت�صافتها �مل�صت�صارة �لأملانية �أجنيال مريكل م�صاجر�ت بني 
�ل�صرطة ون�صطاء مناه�صني للر�أ�صمالية خا�صة بالك بلوك �لتي �صميت كذلك لأن �أع�صاءها يرتدون 
�لنارية.  �أغطية ر�أ�س و�أقنعة �صود�ء.  و�ألقى بع�س �لن�صطاء �حلجارة و�لزجاجات و�أطلقو� �لألعاب 
وذكرت �صحيفة دير �صبيجل على موقعها �لإلكرتوين �أن �ملد�همات �صملت 20 عقار� يف �صبع وليات 
بيانات  جمعو�  �ل�صرطة  رج��ال  و�أن  وب��ادن-ف��رمت��ربج  ف�صتفاليا  ر�ي��ن  ون��ورد  وبرلني  هامبورج  منها 

و�صادرو� معد�ت �ت�صال.

   الربازيل واملك�شيك 
تغرق   ... وت�شيلي 
الالتينية  اأم��ري��ك��ا 
انتخابي  ماراثون  يف 
���ش��ي�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى 
 .2018 ع��ام  نهاية 
املناه�ص  واخل��ط��اب 
اأو  مي��ي��ن��ا  ل��ل��ن��ظ��ام، 
كل  يف  يتقدم  ي�شارا، 
مكان تقريبا، مما يثري 
امل�شتثمرين  ا�شتياء 

وخماوفهم.

    لول �أو �أملو؟ هل باإمكان هذين 
�لي�صار  م��ن  �ل��ق��دمي��ني  �مل��ح��ارب��ني 
�لأمريكي �لالتيني حتقيق �ملفاجاأة 
�لعام  �ل��رئ��ا���ص��ي��ة  �لن���ت���خ���اب���ات  يف 
على  و�ملك�صيك،  �لرب�زيل  يف  �ملقبل 

�لتو�يل؟
ي��ز�ل بعيد� قبل  �مل��ب��ار�ة ل    ح�صم 
ولكن  �لنتخابات،  من  �أ�صهر  �صتة 
�صيتي  مل��ك�����ص��ي��ك��و  �ل�����ص��اب��ق  �ل��ع��م��دة 
�أوب����ر�دور  �ن��دري�����س م��ان��وي��ل لوبيز 
�ملعروف با�صم “ �أملو “، و�لرئي�س 
يت�صدر�ن  �ل�������ص���اب���ق  �ل����رب�زي����ل����ي 
�إمكانية  �ل��������ر�أي.     ����ص��ت��ط��الع��ات 
�نت�صار �أملو يف حماولته �لثالثة �أو 
�لعودة �إىل �ل�صلطة بالن�صبة للول، 
�صنو�ت  ت�صعة  بال�صجن  �إد�نته  رغم 
قوة  تو�صح  �لف�صاد،  بتهمة  ون�صف 
لال�صتبل�صمنت  �ملناه�صة  �حل��رك��ة 
�ل��ق��ارة جر�ء  ت��خ��رتق معظم  �ل��ت��ي 
�لعام  و�ل�����ص��ع��ور  و�ل��ع��ن��ف  �ل��ف�����ص��اد 
ب����الإح����ب����اط ب����ني �ل�������ص���ك���ان �ل����ذي 
�ل�صيا�صية  �ل��ط��ب��ق��ة  رف�����س  ي��غ��ذي 

�لتقليدية.
�إىل حد  �ل��رب�زي��ل و�ملك�صيك هما    
�ملنطقة،  يف  �قت�صادين  �أك��رب  بعيد 
�لناخبني  ث��ل��ث��ي  ي��ق��ارب  م��ا  �أن  �إل 
�إىل  �صيدعون  �لالتينية  �أمريكا  يف 
�لعام  ب��ن��ه��اي��ة  �لق������رت�ع  ���ص��ن��ادي��ق 
�ملقبل. ومن �ملنتظر �جر�ء ما يفوق 
خالل  �ملنطقة  يف  �نتخابات  �لع�صر 
�لثني ع�صر �صهر� �ملقبلة يف �عقاب 
�لنتخابات �لرئا�صية �لتي جرت يف 
و�لنتخابات  �ملا�صي،  �لح��د  �صيلي 
يف  �كتوبر  يف  جرت  �لتي  �لربملانية 

�مل��ت��ط��رف. ويف �أع��ق��اب �إق��ال��ة ديلما 
رو����ص���ي���ف، و�ل���ب���ح���ث �ل��ي��ائ�����س عن 
�صي�صفي  �ل�����ذي  �مل���ع���ج���زة  �ل���رج���ل 
�لنظام �ل�صيا�صي �لفا�صد من علله، 
وب��ط��ري��ق��ة غ���ري م��ن��ت��ظ��رة، �أغ����وى 
�صريحة  بول�صونارو  جايرو  خطاب 
متز�يدة من �لناخبني، بو�أته حاليا 
��صتطالعات  يف  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��رت��ب��ة 
�ل�����ر�ي )ب���ح���و�يل 15 ب��امل��ائ��ة من 
�ل��ت�����ص��وي��ت(. ول��ك��ن بحلول  ن��و�ي��ا 
تظهر  �أن  ميكن  �أكتوبر،  �نتخابات 
تر�صحات �أخرى خارجة عن �لنظام 
مقدم  وه��و  ه���وك،  لوت�صيانو  مثل 
�لتلفزيون  ع��ل��ى  ���ص��ه��ري  م��ن��وع��ات 
�ل����رب�زي����ل����ي، و�ل�������ذي مي�������ّول، �إىل 
منهم  بارزين،  �أعمال  رج��ال  جانب 
“�لتجديد  �صندوق  دينيز،  �أبيليو 
ت�صكيل  �إىل  ي���ه���دف  �ل�صيا�صي” 
��صتعد�د�  ج���دي���دة  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة  �أط����ر 

لنتخابات �لعام �لقادم.
�أي�����ص��ا خيبة  ه��ن��اك  �ملك�صيك،     يف 
�أمل  خيبة  �ل��ق��ل��ق.  وي�صيطر  �أم���ل 
جتاه حكومة عاجزة على مكافحة 
و�صعت  بالتاأكيد،  و�لف�صاد.  �لعنف 
�إ�صالحات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل�����ص��ل��ط��ة 
فتح  خ���الل  م��ن  ط��م��وح��ة،  هيكلية 
���ص��وق �ل��ن��ف��ط و�لت�������ص���الت، لكنها 
�ىل  �ل��ن��م��و  ن�صق  ت��رف��ي��ع  يف  ف�صلت 
�إىل  وبالإ�صافة  باملائة.   2 ف��وق  ما 
ذلك، فاإن �لقلق �لرئي�صي لأو�صاط 
م�صتقبل  على  يقوم  و�لأعمال  �ملال 
�حل���رة لأمريكا  �ل��ت��ج��ارة  �ت��ف��اق��ي��ة 
ي�صغط  �ل���ت���ي  ن���اف���ت���ا،  �ل�����ص��م��ال��ي��ة 
دون����ال����د ت���ر�م���ب م���ن �ج����ل �إع�����ادة 
�لتفاو�س ب�صاأنها. ويف حالة �لف�صل، 
�أن  لأملو  �لقومي  للخطاب  ميكن 
يجد �صدى كبري� لدى �جلماهري 

�ملك�صيكية.
   يف �لثناء، �مل�صتثمرون على �صفيح 
بلد�ن  �أك���ر  �ملك�صيك  �ن  ���ص��اخ��ن: 
و�ل�صكوك،  ل��ل��ق��ل��ق  �ث�����ارة  �مل��ن��ط��ق��ة 
�أو���ص��ح��ت م��وؤخ��ر� بليز �ن��ت��ني، من 
�لكاليفورين.  �ل�صتثمار  �صندوق 
�إن ج��م��ي��ع �ل���ذي���ن ي�����ص��ت��ث��م��رون يف 
�ملك�صيك حاليا ي�صعرون بالقلق �إز�ء 
ب�����ص��اأن م�صتقبل  �مل��ف��او���ص��ات  ت��ط��ور 
�نتخابات  ونتائج  �لنافتا  �تفاقية 
�لرئا�صة يف يوليو.    �خلال�صة، يف 
�ملك�صيك، كما هو �حلال يف �لعديد 
من دول �أمريكا �لالتينية �لأخرى، 
ف����ان �مل��ر���ص��ح��ني �لإ���ص��الح��ي��ني يف 

و�صع مزعج وحرج .
عن ليزكو الفرن�شية

�لرج���ن���ت���ني.    يف �حل��ال��ة �لأوىل، 
�ل�صابق  �ل���ل���ي���رب�يل  �ل��رئ��ي�����س  ف����از 
ع��ل��ى مر�صح  ب��ي��ن��ري�  ���ص��ي��ب��ا���ص��ت��ي��ان 
�ل����رئ����ي���������ص����ة �مل����ن����ت����ه����ي����ة ولي����ت����ه����ا 
�ل�صرت�كية مي�صيل با�صيليه بن�صبة 
37 باملائة من �لأ�صو�ت، لكن �لأهم 
�لآخرين  �ملناف�صني  م��ن  �ث��ن��ني  �ن 
�ل�صيا�صي  �ل���ط���ي���ف  خ��������ارج  م�����ن 
�لتقليدي حققا �ملفاجاأة: بياتري�س 
ي�صاري  ح����زب  رئ��ي�����ص��ة  ���ص��ان�����ص��ي��ز، 
ج���دي���د )�جل��ب��ه��ة �ل��ع��ري�����ص��ة، مبا 

   و�إذ� ثبتت �إد�نة لول مرة �أخرى، 
وميكن  موؤهل،  غري  �صي�صبح  فاإنه 
خ�صومه  م��ن  �ل��ع��دي��د  ي��ط��ال��ب  �أن 
�ل�����ص��ج��ن. وه����ذ� يعني  ب��اإل��ق��ائ��ه يف 
�صيا�صي-ق�صائي  ����ص��ط��ر�ب  ح��ال��ة 
حقيقي يف �لفق. من ناحية �أخرى، 
تر�ّصحه  ف�����اإن  ت���ربئ���ت���ه،  مت���ت  �إذ� 

�صي�صتفيد من قوة دفع جديدة.
�لأخالقي  �ل�����ص��ق��وط  �أدى  ل��ق��د     
يف  �لتقليدية  �ل�صيا�صية  للطبقة 
�ليمني  �صعود  �ىل  �أي�صا  �لرب�زيل 

�ل�صاللة  �ز�ح����ة  �ل����ذي مت��ك��ن م��ن 
�ل�������ص���ل���ط���ة قبل  �ل����ب����ريون����ي����ة م�����ن 
عامني، عزز �صلطته،    وهذ� ميثل 
��صتثناء لأن قادة �أمريكا �لالتينية 
ب�صعبية  ي���ح���ظ���ون  ل  �لآخ�����ري�����ن 
وهو  ت��ي��م��ر،  مبي�صيل  ب���دء  ك��ب��رية، 
�ل�صتبل�صمنت  �صخ�صيات  �أب��رز  من 
�ل�صلطة  �إىل  و����ص���ل  �ل���رب�زي���ل���ي، 
ب��ع��د ع����زل دي��ل��م��ا رو����ص���ي���ف. وعلى 
�ل��رغ��م م��ن �لإ���ص��الح��ات �ل��ت��ي قام 
�لكبري  �لقت�صادي  و�لتح�صن  بها، 

�لأ�صو�ت(،  من  باملائة   20 يقارب 
وخ��و���ص��ي��ه �أن��ط��ون��ي��و ك��ا���ص��ت، �لذي 
�ل�صيا�صي  �ل��وري��ث  �ن���ه  ع��ل��ى  ت��ق��دم 
 8( بينو�صيه  �ل�����ص��اب��ق  ل��ل��دك��ت��ات��ور 
باملائة(. ومعركة �جلولة �لثانية يف 
17 دي�صمرب تبدو حامية �لوطي�س 

�أكر مما كان متوقعا.

الأرجنتني، حالة منف�شلة
   يف �لأرجنتني، وعلى �لعك�س من 
ماكري،  موري�صيو  �لرئي�س  ذل��ك، 

�صعبيته  على  �حلفاظ  من  �ل�صابق 
�لناخبني  م����ن  ك���ب���ري  ج�����زء  ل�����دى 
�لي�صاريني و�لفقر�ء �لذين حت�صنت 
فرتتي  خ���الل  �ملعي�صية  ظ��روف��ه��م 
غري   .2010  -  2003 رئ��ا���ص��ت��ه 
�أكتوبر  �نتخابات  يف  م�صاركته  �أن 
�أدي����ن �بتد�ئيا  غ��ري م���وؤك���دة: ف��ق��د 
حل�صوله على �متياز�ت عينية من 
�ل�صركات �لفا�صدة، و�صتعلن حمكمة 
�ل�صتئناف حكمها يف ق�صية �لف�صاد 

يف �لأ�صهر �ملقبلة. 

خ��الل �ل��ع��ام �مل��ا���ص��ي، ف���اإن �صورته 
كبري  ح���د  �إىل  م��رت��ب��ط��ة  ت�����ز�ل  ل 
�لتي  �مل���ت���ع���ددة  �ل���ف�������ص���اد  ب����ح����الت 
ك���ان ل��ه��ا �أث���ر م��دم��ر ع��ل��ى �لطبقة 
�لتقليدية برمتها ي�صار�  �ل�صيا�صية 
�لنتخابات  من  عام  وقبل  وميينا. 

�لرئا�صية، يبقى �لت�صويق قائما.
ي���ق���ود لول  �ل����ر�ه����ن،  �ل���وق���ت    يف 
�ل�����ّص��ب��اق ب��ح��و�يل 35 ب��امل��ائ��ة من 
نو�يا �لت�صويت. ورغم م�صاكله مع 
�لرئي�س  متكن  و�ل��ع��د�ل��ة،  �لق�صاء 

لول يت�صدر ��صتطالعات �لر�ي يف �لرب�زيل رغم متاعبه �لق�صائية موري�صيو ماكري عزز �صلطته يف �لرجنتني

�صيبا�صتيان بينري� جولة ثانية حامية يف �صيلي

�ندري�س مانويل لوبيز �أوبر�دور �لوفر حظا يف �ملك�صيك بياتري�س �صان�صيز، رئي�صة حزب ي�صاري جديد

�أغوى خطاب جايرو بول�صونارو �صريحة متز�يدة من �لناخبني

معركة �جلولة �لثانية يف �الرجنتني تبدو حامية �لوطي�س �أكرث مما كان متوقعا

ثلثا �لناخبني يف �أمريكا �لالتينية �ضيدعون �إىل �ضناديق �القرت�ع بنهاية �لعام �ملقبل

على اأبواب حمطات انتخابية:

�ضبح �ل�ضعبوية يخّيم على �أمريكا �لالتينية...!
اأدى ال�شقوط الأخالقي للطبقة ال�شيا�شية التقليدية يف الربازيل اىل �شعود اليمني املتطرف

معظم قادة �أمريكا �لالتينية
 ال يحظ��ون ب�ض��عبية كبي��رة

يقود لول ال�ّشباق يف الربازيل
 رغم م�شاكله مع الق�شاء والعدالة

يجد اخلطاب القومي �شدى 
كبريا لدى اجلماهري املك�شيكية

•• الفجر – خرية ال�صيباين
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 2027
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ �صامي �حمد مر�صال - فل�صطيني �جلن�صية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�صيدة/ ندى خمتار �لطاهر 
لال�صت�صار�ت  �مل�صتقبل  �فاق   / �مل�صماة  �لرخ�صة  يف  وذلك  �جلن�صية   �صود�نية   - ح�صني 

�لهند�صية - تاأ�ص�صت باإمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )726663( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 2028
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ �صازه �ل�صالم �صودري - بنغالدي�صي �جلن�صية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لكاملة 60% للطرفني - )20%( �ىل �ل�صيد/ حممد 
�أمري ح�صني بخ�صو مياه  �ل�صيد/  و )40%( �ىل  بنغالدي�صي �جلن�صية   - �أني�س  �أبو�لب�صر 
و�لتي   ) �لهند�صية  للخر�طة  روكي  )ور�صة  �مل�صماة  �لرخ�صة  بنغالدي�صي �جلن�صية يف   -

تاأ�ص�صت باإمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )216299( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 2026
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ عبد�ملنان �صم�س �حلق - بنغالدي�صي �جلن�صية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�صيد/ �صوبون نور �حلق - 
بنغالدي�صي �جلن�صية يف �لرخ�صة �مل�صماة / �لو��صط لتجارة �صكر�ب �ملعادن و�لتي تاأ�ص�صت 

باإمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )562901( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 2025
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ حممد علي كرم نوروز لري - �إمار�تي  �جلن�صية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100%  �ىل �ل�صيد/ �رون فارجي�س فارجي�س - هندي 
�جلن�صية وذلك يف )لتا ملقاولت تركيب وحد�ت �لتكييف( تاأ�ص�صت باإمارة �ل�صارقة مبوجب 
رخ�صة رقم )217917(  تعديالت �خرى : - مت تغيري �ل�صكل �لقانوين من موؤ�ص�صة فردية �ىل 

موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��صبوعني  بعد  �ليه  �مل�صار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
 يف  الق�سية  رقم  2017/4802  جتاري كلي ال�سارقة  

دعوة �ىل �ملرفوعة �صده �ل�صيخ عبد�هلل بن جا�صم بن حممد �لعبد 
�لرحمن �آل ثاين نعلمكم باأنه مت حتديد جل�صة �خلربة و�ملعاينة يف 
�لدعوى �ملرفوعة �صدكم من �صركة �لوثبة ملقاولت �لبناء - ذ م م  
يف �مل�صروع مو�صوع �لنز�ع وذلك يوم �ل�صبت �ملو�فق يف 2017/12/9 
�ل�صاعة �لعا�صرة �صباحا و�لتي يتوجب عليكم ح�صورها م�صطحبني 

معكم �لوثائق �لتي تخ�س �لدعوى.  
هاتف اخلبري 
     050-7921696

اإعالن اإجتمـــاع خبـــرة ومعاينة 

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- خورفكان  : �ل�صيد/ 
�لت�صديق  وطلب   ، �لإم���ار�ت   : �جلن�صية   - �حل��م��ادي  فرحان  �صلمان  عبد�هلل  ماجد 
مطعم  �ل��ت��ج��اري  �ل���ص��م  يف   %100 �لبالغة  ح�صته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�صمن  حم��رر  على 
، و�ملرخ�س من  �لن�صائية  ، خياطة �ملالب�س  ، ن�صاط �لرخ�صة مطعم  جنم حيدر�باد 
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية يف  خورفكان رخ�صة جتارية رقم 752623 �ل�صادر بتاريخ 
2017/5/2 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بخورفكان. �ىل �ل�صيد/ غالم حمي �لدين 
�لعدل يف  �لكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما    - �لهند   : ، �جلن�صية  �صيخ غالم  �صيخ 
مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي �ل�صاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�صاء ��صبوعني من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اإعالن بالن�سر

رقم 2017/8306   
�ملنذر : خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه - وميثله بالتوقيع �ل�صيد/ ن�صات �مني �لد�صوقي �حمد �بو 
�لنجا - هاتف : 0507321771 مبوجب وكالة م�صدقة ��صول بتاريخ 2014/1/13 حتت رقم  حمرر 

  2014/1/6997
�ملنذر �ليه : �صم�س �لوفاء لالأعمال �لفنية  - �لعنو�ن : جمهول �لهوية  

�ملو�صوع : ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�صد�د مبلغ )15600( درهم خم�صة ع�صرة �لف و�صتمائة درهم 
وذلك يف مدة �ق�صاها 30 يوم من تاريخ ��صتالمه هذ� �لن��ذ�ر و�خالء �لعقار بعد �نتهاء �لعقد 
لعدم رغبته يف �لتجديد وت�صليمه للمنذر خالية من �ل�صو�غل وباحلالة �لتي ت�صلمها عليه مع 
��صالح ما قد يكون حلق بها من �صرر وتلف وت�صليم �ملفاتيح و�صد�د م�صاريف ��صتهالك �لكهرباء 
و�ل  �ليه  �ملنذر  �لتز�م  ع��دم  على  ترتبت  �خ��رى  ��صر�ر  و�ي  �لفعلي  �لخ��الء  تاريخ  حتى  و�ملياه 
�صي�صطر �ملنذر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لق�صائية �لالزمة للمطالبة مبا ذكر ، مع �لتعوي�س �جلابر 

للعطل و�ل�صرر وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/8307   

�ملنذر : خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه - وميثله بالتوقيع �ل�صيد/ ن�صات �مني �لد�صوقي �حمد �بو 
�لنجا - هاتف : 0507321771 مبوجب وكالة م�صدقة ��صول بتاريخ 2014/1/13 حتت رقم  حمرر 

  2014/1/6997
�ملنذر �ليه : �أي يو كيه للخدمات �لفنية   - �لعنو�ن : جمهول �لهوية  

�ملو�صوع : ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�صد�د مبلغ )32000( درهم �ثنني وثالثون �لف درهم  وذلك 
يف مدة �ق�صاها 30 يوم من تاريخ ��صتالمه هذ� �لن��ذ�ر و�خ��الء �لعقار بعد �نتهاء �لعقد لعدم 
رغبته يف �لتجديد وت�صليمه للمنذر خالية من �ل�صو�غل وباحلالة �لتي ت�صلمها عليه مع ��صالح 
ما قد يكون حلق بها من �صرر وتلف وت�صليم �ملفاتيح و�صد�د م�صاريف ��صتهالك �لكهرباء و�ملياه 
حتى تاريخ �لخالء �لفعلي و�ي ��صر�ر �خرى ترتبت على عدم �لتز�م �ملنذر �ليه و�ل �صي�صطر 
�ملنذر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لق�صائية �لالزمة للمطالبة مبا ذكر ، مع �لتعوي�س �جلابر للعطل 

و�ل�صرر وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/8353   

�ملنذر / بنك �بوظبي �لتجاري - �س م ع 
بوكالة �ملحامي / عبد�هلل خمي�س �لناخي 

�ملنذر �ليه / �صريجي�س �يالف �صاندر� �صيخازن - جمهول حمل �لقامة 
حيث �ن �ملنذر ينذركم ب�صرورة �صد�د �ملرت�صد يف ذمتكم وقدره 17650.25 )�صبعة ع�صر 
�لف و�صتة مائة وخم�صون درهما وخم�صة وع�صرون فل�صا( خالل 7 �يام من ن�صر هذ� 
�لنذ�ر حتت طائلة �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية لبيع �ل�صيارة من نوع - ني�صان تيد� - 
خ�صو�صي - رقم �للوحة Q-27602 - دبي - �للون رمادي - �صنة �ل�صنع 2012 -  طبقا 
لن�س �ملادة 172 من قانون �ملعامالت �لتجارية مع حتميلكم �ي م�صاريف �و ر�صوم �و 

�تعاب حماماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

 يف الدعوى رقم 2017/680 تنفيذ عقاري 
�لتنفيذ/�مالك  �ن طالب  �لقامة مبا  �لدين  جمهول حمل  تاج  �لدين  �حمد ظهور  �ملنفذ �صده/1-  �ىل 
باحلكم  نعلنكم  �حل��م��ادي    �حمد  �بوبكر  حممد  عبد�للطيف   / وميثله  عامة  م�صاهمة  �صركة   - للتمويل 
تنفيذيا  �صند�  باعتباره  بتاريخ  2017/9/27  �لربعاء  يوم  كلي  2017/320 عقاري  رقم  �لدعوى  �ل�صادر يف 
وذلك : 1- بالز�مكم ب�صد�د مبلغ وقدره )1740838( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% حتى متام �ل�صد�د 
وت�صليمه �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن 2/ بف�صخ �تفاقية 
رقم  �لوحدة  �ملدعية  بت�صليم  �ملدعي عليه  وبالز�م  �لدعوى  بالتملك ومالحقها مو�صوع  �ملنتهية  �لج��ارة 
)G02( بالعقار �مل�صمى ريحان 4 و�ملقام على قطعة �لر�س رقم 198 مبنطقة برج خليفة باإمارة دبي خالية 
وعبارة  �مللكية  ب�صهادة  �ل��و�رد  م�صتاأجر  ب�صفته  عليه  �ملدعي  ��صم  وب�صطب  �ليها  �حليازة  ورد  �ل�صو�غل  من 
�لد�ئرة..  ل��دى  �مل��ودع  وملحقاته  �لعقد  من  بالتملك  �ملنتهية  �لج��ارة  ترتيبات  �ىل  �لعقار  ملكية  تخ�صع 
�لتنفيذية بحقك يف  �لج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  و�لأم��الك بذلك. وعليه  �لر��صي  د�ئ��رة  وخماطبة 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3308  تنفيذ جتاري  
�ملهريي  جمهول  ب��الل مبارك  �صامل  �صيخة  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�صرف �لهالل - �س م ع - قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�و خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )91449.66( درهم �ىل طالب  �ملنفذ 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 
يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
يف  الدعوى رقم 2017/3285  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليهم : 1- �صركة �ليكتو �ل�صرق �لو�صط للو�صاطة �لتجارية - ذ م م 
2- حممد �صامل عبيد �ل�صام�صي  3- �صام  كنيفاتى 

مبوجب �حلكم �ل�صادر من حماكم دبي ندبنا خبري ح�صابي يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
، وقد مت �لبدء يف �أعمال �خلربة �حل�صابية ، وعليه يتوجب عليكم �حل�صور �ىل مكتبنا 
�خل�صر وم�صاركوه حما�صبون قانونيون وبرفقتكم كافة �مل�صتند�ت �خلا�صة مبو�صوع 
�لدعوى �ملقامة من �ل�صيد )طالل حممد ر�صا عبد�حلليم �حلفناوي( وذلك حل�صور 
�جتماع خربة مبقر مكتبنا �لكائن مبنطقة )دبي - �ملمزر - بناية �أبر�ج �ملمزر - مكتب ) 

A-506 ( يف تاريخ 2017/12/12 يف متام �ل�صاعة 10.00 �صباحا. 
�خلبري �حل�صابي : �صامل ر��صد �صامل �خل�صر �ل�صام�صي

�سامل را�سد اخل�سر ال�سام�سي 
اخلبري املحا�سبي      

دعوة اجتماع خربة ح�سابية 

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
    بالدعوى رقم 2017/2742 جتاري جزئي- دبي     

�ىل �ملدعي عليها / �صميح �لظاهر ملقاولت �لبناء - �س ذ م م - دبي 
�حل�صابية   �خل��ربة  باأعمال  للقيام   ، �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
بالدعوى �أعاله ، �ملقامه من �ملدعي : هورمان �ل�صرق �لو�صط - م م ح  ، بوكالة �ملحامية / 
�أمريه �بر�هيم عبد�هلل عبد�لو�حد كمال بور �لب�صتكي مكتب / �أمريه �بر�هيم للمحاماة 
و�ل�صت�صار�ت �لقانونية، و��صتكمال لأعمالنا نحدد لكم موعد� �جتماع خربة ح�صابية يوم 
، مبقر مكتبنا  �ل�صاعة �حلادية ع�صر و�لن�صف �صباحا  �ملو�لفق 2017/12/11   �لثنني  
مكتب   - �لثاين  �ل��دور   - �صلطان  قا�صم  بناية   - �ملطار  �صارع   -  : �لتايل  بالعنو�ن  بدبي 
206 ، هاتف رقم : 2942611-04 ،   فاك�س رقم : 2942612-04 وهاتف : 5736924-06 و 
4822793 - 050 و فاك�س : 5736925-06 - يرجى �حل�صور باملوعد وتقدمي كافة �قو�لكم 

وم�صتند�تكم بالدعوى �أعاله. 
اخلبري املنتدب/ وليد اإبراهيم ال�شايغ  

اإعالن دعوة
 لجتماع اخلربة احل�سابية 

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 2017/192
بنغالدي�س   ، مياه  مادو  بن  �لرحمن  دليل  حممد  �ل�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   )F1312623( رقم  جو�ز  ويحمل  �جلن�صية 
�حل�ص�س �لبالغة )100%( يف )كافترييا عذ�رى( ، مبوجب رخ�صة رقم )27500( وذلك 

�ىل �ل�صيد/ مو�صهيد �لرحمن موجيب �لرحمن ، بنغالدي�س �جلن�صية 
تعديالت �خرى : تنازل مالك �لرخ�صة لخر.

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب الكاتب العدل بلدية ال�سارقة ال�سناعية 5   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                             �ىل �ملدعي عليه/ ميز�ن ب�صري للخدمات �لفنية - �س ذ م م  

نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 
لها جل�صة  2017/12/13 �ل�صاعة 15.00 

�و  م��ذك��ر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�صور  �ملحكمة  وكلفتكم 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل بال�صافة �ىل �لر�صوم و�مل�صاريف ويف 

حالة تخلفكم �صوف ي�صدر �حلكم مبثابة �حل�صوري.    
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�صية
 11103/2017/13 
 11101/2017/13
 11194/2017/13
 11195/2017/13

م
1
2
3
4

��صم �ملدعي
 حممد �صاهد �حمد ب�صري 
عدنان علي م�صتاق �حمد 
نفيد �جنوم نذير �حمد 
ز�هد علي ��صالم �لدين 

مبلغ �ملطالبة
 8578  درهم + تذكرة �لعودة
10596  درهم + تذكرة �لعودة
9615  درهم + تذكرة �لعودة

12329  درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اإعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية بالن�سر 

 يف الدعوى رقم 2017/2833 مدين جزئي
بناء على طلب مكتب �د�رة �لدعوى يف حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

�ىل �ملدعى عليه/حممد �عجاز �نور حممد �نور - باك�صتاين �جلن�صية 
�قامت �ملدعية/�لهيئة �لعامة لل�صوؤون �ل�صالمية و�لوقاف - متثلها ق�صايا �لدولة 

�لدعوى رقم )2017/2833( - مدين جزئي - عجمان 
�ملو�صوع : �لز�م �ملدعي عليه باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�صليمها خالية من �ل�صو�غل ، و�لز�م �ملدعي عليه ب�صد�د 
بدلت �ليجار �عتبار� من 2017/1/1 وحتى �لخالء �لفعلي للعني ، و�لز�م �ملدعي عليه ب�صد�د ما ترتب عليه من 
م�صتحقات �لكهرباء و�ملاء على �لعني �ملوؤجرة وتقدمي ما يثبت بر�ءة ذمته من �ي مطالبات مالية عنها ، و�لز�م  

�ملدعي عليه �لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
 �نت مكلف باحل�صور �مام  حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية يوم �لأربعاء  �ملو�فق 2018/1/10  �صخ�صيا �و 
بو��صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك للنظر يف �لدعوى 

�ملذكور رقمها �عاله بو�صفك �ملدعي عليه حرر بتاريخ   2017/11/28
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4856   

�ملنذر / �يه �ت�س كيه �لقاب�صة - �س ذ م م 
�ملنذر �ليه / ليدر بزن�س �صنرت - جمهول حمل �لقامة 

خالل  وذل��ك   - �يجارية  قيمة  من  ذمتكم  يف  �ملرت�صد  ب�صد�د  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
مدة �ق�صاها ثالثني يوما من تاريخ ��صتالمكم ذلك �لنذ�ر و�ل يلزم �خالء �ملاأجور 
وت�صليمه للمنذر مع ت�صليم �ملنذرة بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي حتى تاريخ 
�ملطالبة ببدل �ليجار �ملرت�صد عن فرتة  �ملنذر يف  �لفعلي - مع حفظ حق  �لخ��الء 
�لجر�ء�ت  كافة  �ت��خ��اذ   �ىل  �صي�صطر  و�ل  �لتام  �لخ��الء  تاريخ  وحتى  �مل��اأج��ور  �صغل 
كافة  �لق�صائية مع حتميله  �لدعوى  �قامة  فيها  له حقه مبا  �لتي حتفظ  �لقانونية 

ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة وغريها.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8451   

�ملنذرة : دياليت لتجارة �لأغذية - �س ذ م م 
�ملنذر �ليها : جينور للتجارة �لعامة - �س ذ م م 

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليها ب�صرورة ب�صد�د �ملبلغ �ملرت�صد يف ذمتها وقدره 837.160 
درهم )ثمامنائة و�صبعة وثالثون �لف ومائة و�صتون درهم( و�ل �صت�صطر �ملنذرة 
�تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �صد �ملنذر �ليها للز�مها ب�صد�د مبلغ �ملديونية مع 
�لفو�ئد �لتجارية و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة وذلك جر�ء تعامالت 
جتارية فيها بينهما على �ن نقوم ب�صد�د �ملديونية خالل موعد �ق�صاها خم�صة �يام 

من تاريخ ��صتالمكم هذ� �لنذ�ر مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4855   

�ملنذر / �يه �ت�س كيه �لقاب�صة - �س ذ م م 
�ملنذر �ليه / مركز ديو دتزل لالعمال - �س ذ م

جمهول حمل �لقامة 
خالل  وذل��ك   - �يجارية  قيمة  م��ن  ذمتكم  يف  �ملرت�صد  ب�صد�د  �مل��ن��ذرة  تنذركم 
ثالثني يوما من تاريخ ��صتالمكم ذلك �لنذ�ر و�إل يلزم �خالء �ملاأجور وت�صليمه 
للمنذرة خالية من �ل�صو�غل مع ت�صليم �ملنذرة بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه 
دبي حتى تاريخ �خالء �ملاأجور - مع حفظ حق �ملنذر يف �ملطالبة ببدل �ليجار 

�ملرت�صد عن فرتة �صغل �ملاأجور حتى تاريخ �لخالء �لتام
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اإعالن بالن�سر

رقم 2017/8450   
�ملنذر / موؤ�ص�صة �رنكو للعقار�ت 

�ملنذر �ليه / �ك�صبيديت للخدمات �لفنية  
�ملو�صوع : 

ينذر �ملنذر/ �ملنذر �ليه ب�صرورة �صد�د مبلغ )453040( درهم و�ملرت�صدة بذمته 
 ، �لن�صر  تاريخ  ي��وم من   30 �ق�صاه  خ��الل موعد  وذل��ك  �ليجارية  �لقيمة  من 
و�ل �صي�صطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه، 
ل�صنة  �لقانون رقم 26  �ملادة )1/25( من  �لعقار طبقا لن�س  و�ملطالبة باخالء 

2007 ، و�عتبار �لعقد منتهي من تلقاء نف�صه ، ورفع �لدعوى �ملو�صوعية
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8457   

�ملنذر / �يه �ت�س كيه �لقاب�صة - �س ذ م م 
�ملنذر �ليه / �تلري بر�كيت �نترييور�س - ذ م م  - جمهول حمل �لقامة 

خالل  وذل��ك   - �يجارية  قيمة  من  ذمتكم  يف  �ملرت�صد  ب�صد�د  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
مدة �ق�صاها ثالثني يوما من تاريخ ��صتالمكم ذلك �لنذ�ر و�ل يلزم �خالء �ملاأجور 
وت�صليمه للمنذر مع ت�صليم �ملنذرة بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي حتى تاريخ 
�ملطالبة ببدل �ليجار �ملرت�صد عن فرتة  �ملنذر يف  �لفعلي - مع حفظ حق  �لخ��الء 
�لجر�ء�ت  كافة  �ت��خ��اذ   �ىل  �صي�صطر  و�ل  �لتام  �لخ��الء  تاريخ  وحتى  �مل��اأج��ور  �صغل 
كافة  �لق�صائية مع حتميله  �لدعوى  �قامة  فيها  له حقه مبا  �لتي حتفظ  �لقانونية 

ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة وغريها.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اإعالن بالن�سر

رقم 2017/8448   
�ملنذر / موؤ�ص�صة �رنكو للعقار�ت 

�ملنذر �ليه / �ركوما ملقاولت �لبناء 
�ملو�صوع : 

ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�صرورة �صد�د مبلغ )32500( درهم و�ملرت�صدة بذمته 
 ، �لن�صر  تاريخ  ي��وم من   30 �ق�صاه  خ��الل موعد  وذل��ك  �ليجارية  �لقيمة  من 
و�ل �صي�صطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه، 
ل�صنة  �لقانون رقم 26  �ملادة )1/25( من  �لعقار طبقا لن�س  و�ملطالبة باخالء 

2007 ، و�عتبار �لعقد منتهي من تلقاء نف�صه ، ورفع �لدعوى �ملو�صوعية
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8449   

�ملنذر  : ديجيث باتاو� فيدو 
�ملنذر �ليه : عثمان ديل �صاجان  - جمهول حمل �لقامة 

�صتاندرد  بنك  على  و�مل�صحوب  دره��م   )27000( �جمايل  مببلغ  �صيك  بتحرير  �ليه  �ملنذر  قام   2017/7/8 بتاريخ   -1
ت�صارترد ويحمل رقم )423274( 

2- �متنع �ملنذر �ليه من ت�صليم �ملنذر �ملبلغ �مل�صار �ليه �صلفا 
 3- طالب �ملنذر �ملنذر �ليه ب�صد�د مبلغ وقدره )25000( درهم و�ملرت�صد بذمته ل�صاحله مر�ر� وتكر�ر� ولكن دون جدوى 

4- قام �ملنذر بفتح بالغ يف مركز �صرطة بردبي رقم )2017/22860( 
5- وحيث �ن �ملنذر �ليه لز�ل ممتنع دون وجه حق �و �صند قانوين عن �صد�د �ملبلغ

6- وحيث  �نكم ورغم �ت�صالنا بكم �ل �نكم غري ملتزمني بدفع �ملبلغ وعمال بن�س �ملر�صوم رقم 26 ل�صنة 2007 لذلك 
�لقانونية  تاريخه جتنبا لتخاذ �لج��ر�ء�ت  �لعمل مبا جاء بهذ� �لن��ذ�ر خالل �صهر من  فاننا نخطركم ب�صرورة 

�لالزمة مع حتميلكم كافة �ل�صر�ر و�لر�صوم. 
4- كما نخطركم ب�صرورة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمتكم خالل �ملهلة �لقانونية من تاريخه 

مع حفظ كافة �حلقوق �لخرى من �ي نوع كانت. 

الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/10147  عمايل جزئي             
�أن  بيلو�صيلو جاليكو   جمهول حمل �لقامة مبا  �ملدعى عليه/1- روب��ن  �ىل 
�ملدعي/�صالون �لربج �لبي�س للرجال - فرع وميثله / ح�صن عبد�هلل حممد 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية  �لدعوى ومو�صوعها  �أقام عليك  �لعبدويل - قد 
وقدرها )15000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من 
�ملو�فق  �لرب��ع��اء   يوم  لها جل�صة  وح��ددت  �لتام.  �ل�صد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ 
2017/12/20  �ل�صاعة 8.30 �صباحا  بالقاعة رقم ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
�تهام �لعر�ق بانتهاكات خالل حماكمات ملتطرفني

•• بغداد-رويرتز:

ق��ال��ت م��ن��ظ��م��ة ه��ي��وم��ن ر�ي��ت�����س ووت�������س �م�����س �ل��ث��الث��اء �إن 
تنتهك  �ل��ع��ر�ق  يف  و�لكردية  �لحت��ادي��ة  �لق�صائية  �ل�صلطات 
حقوق �مل�صتبه بانتمائهم لتنظيم د�ع�س �لإرهابي من خالل 
يف  تع�صفي  ب�صكل  و�حتجازهم  معيبة  ملحاكمات  �إخ�صاعهم 

�أو�صاع قا�صية.
 200 �أحكاما �صدرت بحق  �إن  ووت�س  ر�يت�س  وقالت هيومن 

على �لأقل ومت �إعد�م 92 على �لأقل.
�ل��ع��د�ل��ة بحق  �ل��ع��ر�ق��ي��ة م��ه��م��ة تطبيق  وت���و�ج���ه �حل��ك��وم��ة 
�لنتقامية  �لهجمات  منع  نف�صه  �لوقت  ويف  �لتنظيم  �أع�صاء 
�إر�صاء  جهود  يقو�س  قد  فيما  بالتنظيم  �صلة  لهم  من  �صد 

�ل�صتقر�ر على �ملدى �لبعيد. وقالت �ملنظمة �حلقوقية �لتي 
مقرها نيويورك �إن تقرير� يقع يف 80 �صفحة ن�صرته �م�س 
تقو�س  خ��ط��رية  قانونية  ق�صور  �أوج���ه  وج���ود  �إىل  “تو�صل 
و�ملرتبطني  �لإرهابي   د�ع�س  و�أع�صاء  مقاتلي  تقدمي  جهود 
�لق�صاء  جمل�س  با�صم  متحدث  ورف�����س  �ل��ع��د�ل��ة«.  �إىل  بها 
�ل�����ص��ل��ط��ة �لق�صائية  ي�����ص��رف ع��ل��ى  �ل����ذي  �ل��ع��ر�ق��ي،  �لأع���ل���ى 
�لحتادية، �لتعليق على حمتوى �لتقرير قبل ن�صره. وتناول 
�لتقرير عدة نقاط من بينها مدى �صهولة �تهام �أي �صخ�س 
تف�صي  �أن  ومي��ك��ن  و�ح��ت��ج��ازه.  �لإره��اب��ي  لد�ع�س  بالنتماء 
ل�صهور  بهم  م�صتبه  �حتجاز  �إىل  �أدل��ة  دون  �ملطلوبني  قو�ئم 
حتى لو كانو� متهمني بطريق �خلطاأ. و�أ�صار �لتقرير �إىل �أن 
مر�كز �لحتجاز مكد�صة و�أن �ل�صلطات مل تف�صل �ملحتجزين 

�لأطفال عن �لبالغني. وين�س �لقانون �لعر�قي على �أن ميثل 
�أي حمتجز �أمام قا�س خالل 24 �صاعة من �حتجازه لكن هذ� 
�إن �ملحتجزين كثري� ما يتعر�صون  �لتقرير  ل يحدث. وقال 
للتعذيب ول ي�صمح لهم بروؤية حمام كما ل ُتبلغ �أ�صرهم عن 
يف  حتقق  �إنها  �لعر�قية  �ل�صلطات  وتقول  تو�جدهم.  �أماكن 

هذه �ملز�عم لكنها مل تعلن �أي نتائج.
على  و�ل��ك��ردي��ة  �لعر�قية  �ملحاكم  �عتماد  �أن  �لتقرير  وذك���ر 
ق��و�ن��ني م��ك��اف��ح��ة �لإره�����اب مل��ح��اك��م��ة �مل�صتبه ب��ه��م ب���دل من 
��صتخد�م قو�نني �أخرى يف �لقانون �جلنائي يعني �أن �جلر�ئم 
ل ت�صنف بح�صب ج�صامتها و�أن �ل�صحايا ل يكونون جزء� من 
�لعملية لأن �مل�صتبه بهم ل يحاكمون على �أعمال فردية مثل 

�لقتل و�لغت�صاب و�لتعذيب �أو �ل�صتعباد.

�جلنائية ترجح �رتكاب بريطانيا جر�ئم حرب بالعر�ق �الأزهر �ل�ضريف يحذر من �أي عبث بعروبة �لقد�س وهويتها �لفل�ضطينية

ميلي�ضيا �حلوثي �غتالت �الأمني �لعام �مل�ضاعد حلزب �ملوؤمتر جريحًا 
•• �صنعاء-وكاالت:

يد  �ل��زوك��ا، على  ع��ارف  �ل�صعبي  �مل��وؤمت��ر  �مل�صاعد حل��زب  �لعام  �لأم��ني  �لثالثاء، مقتل  �م�س  �أك��دت م�صادر مينية 
ميلي�صيات �حلوثي بعد نقله �إىل �مل�صت�صفى �لع�صكري يف �صنعاء جريحاً، �إثر �إ�صابته �أثناء وجوده مع �لرئي�س �ل�صابق 
علي عبد �هلل �صالح، حيث �أُجهز عليه جريحاً بعد و�صوله �إىل �مل�صت�صفى. و�أفادت م�صادر وفقاً لقناة �لعربية، �أن 
يف  �عتقالهم  مت  �لذين  �لأ�صرى  ع�صر�ت  �إىل  تعدتهم  بل  وحدهم،  �ملوؤمتر  قياد�ت  على  تقت�صر  مل  �لقتل  عمليات 
�حلي �ل�صيا�صي بالعا�صمة �ليمنية، عالوة على حر��س منزل �صالح ومنازل �أقاربه �لتي مت �قتحامها. كما فر�صت 
ميلي�صيات �حلوثي على �لعا�صمة حالة طو�رئ غري معلنة، بعد �غتيالها �صالح يف �صيارته �أم�س، ون�صرت عنا�صرها 
على  �حلر��صات  وع��ززت  تفتي�س جديدة،  نقاط  �مليلي�صيات  و��صتحدثت  �صنعاء.  د�خل  �ملناطق  �مل�صلحة يف خمتلف 
مقر�تها. وكانت �أ�صرة �لقيادي بحزب �ملوؤمتر �ل�صعبي �لعام يا�صر �لعو��صي، نفت مقتله �أم�س، ح�صبما جاء يف رو�ية 
ميلي�صيات �حلوثي ون�صرها ل�صورة زعمت �أنها له، موؤكدة �أنه مل يكن يف �صيارة �لرئي�س �ل�صابق علي عبد �هلل �صالح 

�لذي ن�صب له �حلوثيون كميناً، وقامو� بقتله.

•• عوا�صم-وكاالت:

غرّي �إعالن مقتل �لرئي�س �ليمني 
�صالح  ع����ب����د�هلل  ع���ل���ي  �لأ�����ص����ب����ق 
م���ن جم���ري���ات �لأح�������د�ث وطرح 
يف  �ليمن  م�صتقبل  عن  ت�صاوؤلت 
ظ��ل ����ص��ت��م��ر�ر �لن��ق��الب وفر�س 

�لأمر �لو�قع بالدماء. 
للرئي�س  و�أن�����ص��ار  خ�صوم  و�أع��ل��ن 
�ليمني �ل�صابق �إنه قتل يف �إطالق 
�لتحالف  �إىل  ع���ودت���ه  ب��ع��د  ن����ار 
�ل���د�ع���م ل��ل�����ص��رع��ي��ة م��ت��خ��ل��ي��اً عن 
حتالفه مع �حلوثيني �ملدعومني 

من �إير�ن.
�حلوثي  بجماعة  م�صادر  وقالت 
�صالح  �صيارة  �أوقفو�  مقاتلني  �إن 
�مل�صفحة بقذيفة �صاروخية خارج 
�لنار  عليه  �أط��ل��ق��و�  ث��م  ���ص��ن��ع��اء، 
فقتلوه بدم بارد، ثم مثلو� بجثث 

و�أعدمو� �أكر من 200 �أ�صري. 
�مللك  عبد  �حلوثيني  زعيم  وهناأ 
خطاب  يف  �أن�����������ص�����اره  �حل�����وث�����ي 
�لت�صفي،  بلهجة  مليء  تلفزيوين 
حليفه  باغتياله  �صعادته  مظهر�ً 
�ل���������ص����اب����ق، ف���ي���م���ا ق������اد �أن���������ص����اره 
�صنعاء  �����ص����و�رع  يف  ����ص���ي���ار�ت���ه���م 
ل��الح��ت��ف��ال ع��ل��ى وق����ع �لأغ�����اين 

�حلربية.
وق��ال��ت م�����ص��ادر يف ح��زب �ملوؤمتر 
�حلوثيني  �إن  �صنعاء  يف  �ل�صعبي 
ط��ل��ب��و� م��ن ق��ب��ائ��ل ���ص��ن��ح��ان دفن 
�ل�صابق  �ليمني  �لرئي�س  جثمان 
ع��ل��ي ع��ب��د �هلل ���ص��ال��ح يف م�صقط 
ر�أ�صه، �صريطة عدم عمل مر��صيم 
تزيد  خطوة  يف  ر�صمية،  جنائزية 
من تاأجيج �لغ�صب �ل�صعبي جتاه 

ممار�صاتهم.

النتفا�شة �شد الحتالل
�ليمني  �لرئي�س  دع��ا  جانبه،  من 
ع��ب��د رب���ه م��ن�����ص��ور ه����ادي جميع 
�صد  �لن��ت��ف��ا���س  �إىل  �ل��ي��م��ن��ي��ني 

�حلوثيني بعد مقتل �صالح. 
قناة  بثتها  كلمة  خ��الل  وط��ال��ب، 
مبا�صرة،  �ل���ه���و�ء  ع��ل��ى  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لقتال  يف  ج��دي��دة  �صفحة  بفتح 

�صد �حلوثيني.

منازلهم وباتت �ل�صو�رع مهجورة 
و�صط حالة من �خلوف مع فر�س 
�لكاملة،  �ل�����ص��ي��ط��رة  �حل��وث��ي��ني 
يف  �لتحالف  مقاتالت  و��صتمرت 

�لتحليق يف �ل�صماء.
�لتلفزيونية  �مل�صرية  قناة  ونقلت 
�صهود  ع���ن  ل��ل��ح��وث��ي��ني  �ل��ت��اب��ع��ة 
�حل���وث���ي  م���ق���ات���ل���ي  �إن  ق���ول���ه���م 
�صيطرو� على منزل �لعميد طارق 

�بن �صقيق �صالح.
وذكر �صكان �أن �لأطر�ف �ملتحاربة 
تبادلت �إطالق نري�ن �أ�صلحة �آلية 
تقدم  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف  ومدفعية 
ف��ي��ه �حل��وث��ي��ون يف و���ص��ط �حلي 
�صالح  م��ع��ق��ل  ح��ي��ث  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي 

و�أ�صرته، وفقاً لوكالة رويرتز.
ع�صنا  �ملنطقة:  �صكان  �أح��د  وق��ال 
�أياماً من �لرعب، دبابات �حلوثي 
�لقذ�ئف  وتت�صاقط  �ل��ن��ار  تطلق 

على �أحيائنا �ل�صكنية.
���ص��ر���س للغاية  �ل��ق��ت��ال  و�أ����ص���اف: 
ون�صعر �أننا �صنموت يف �أي حلظة، 

ل ميكننا �خلروج من منازلنا.
وم�صادر  �إع����الم  و���ص��ائ��ل  وق��ال��ت 
�إن مقاتلي  �أي�صاً  �صيا�صية حوثية 
م�صقط  ب��اجت��اه  تقدمو�  �حل��وث��ي 
ر�أ�����س ���ص��ال��ح يف ق��ري��ة ت��ق��ع خارج 
ق�صر�ً  مي��ت��ل��ك  وح���ي���ث  ���ص��ن��ع��اء 

حم�صناً.
�جلي�س  ع���ل���ى  ����ص���ال���ح  و���ص��ي��ط��ر 
وو���ص��ع وحد�ت  عقود  م��دى  على 
رئي�صية حتت قيادة �أقاربه، ولكن 
�ل�صرعة �لتي حقق بها �حلوثيون 
�إىل  ت�صري  حلفائه  على  مكا�صب 
�أن ل��ه��م �ل��ي��د �ل��ع��ل��ي��ا �ل��ق��وي��ة يف 
ي�صيطرون  ك��ان��و�  �لتي  �لأر����ص��ي 

عليها معاً.
�حلوثيني  ���ص��ي��ط��رة  و����ص���اه���م���ت 
وو�صائل  �لرئي�صية  �ل��وز�ر�ت  على 
�لإعالم �حلكومية منذ ما يقرب 
جزء  حتويل  على  �صنو�ت   3 م��ن 
لدعم  �ليمني  �ملجتمع  من  كبري 
حملتهم �لع�صكرية ذ�ت �ل�صعار�ت 

�لطائفية �لإير�نية.
وهذ� يطرح ت�صوؤًل حول تطور�ت 
�لأو�صاع على �لأر�س مع ��صتمر�ر 

حالة �جلمود.

�صعبنا  �أبناء  جميع  “�أدعو  وق��ال: 
�ل��ي��م��ن��ي يف ك��ل �مل��ح��اف��ظ��ات �لتي 
لز�ل������ت ت�����رزح حت���ت وط������اأة هذه 
�لإرهابية  �لإج��ر�م��ي��ة  �مللي�صيات 
وج���ه���ه���ا  يف  �لن�����ت�����ف�����ا������س  �إىل 
و�صيكون  ون���ب���ذه���ا  وم��ق��اوم��ت��ه��ا 
ج��ي�����ص��ن��ا �ل���ب���ط���ل �مل����ر�ب����ط حول 
���ص��ن��ع��اء ع��ون��اً و���ص��ن��د�ً ل��ه��م، فقد 

وجهنا بذلك«.
�إىل �حلوثيني  �إ���ص��ارة  و�أ���ص��اف يف 
“يكفي �صعبنا �ليمني هذه �ملعاناة 
�لع�صابات  تلك  ل��ه  �صببتها  �لتي 
�لإج�����ر�م�����ي�����ة، ه������ذ� �ل�������ص���ع���ب ل 
�لكرمية  �حل����ي����اة  �إل  ي�����ص��ت��ح��ق 

و�لعي�س �لكرمي«.
�ملوؤمتر  ق���ي���اد�ت ح����زب  ك��م��ا دع����ا 
يتزعمه  كان  �ل��ذي  �لعام  �ل�صعبي 
قيادتها  خ��ل��ف  “للتوحد  ���ص��ال��ح 
�ل�صرعية  وخ����ل����ف  �ل�������ص���رع���ي���ة 
�ل�صرعية  و�حلكومة  �لد�صتورية 
�لتي كانت و�صتظل خيمة وطنية 
�إىل  �ملهرة  من  �لوطن  �أب��ن��اء  لكل 

�صعدة«.
وكان �صالح )75 عاماً( قال يوم 

على  �أج���رب  ���ص��ال��ح  ول��ك��ن  قبلية. 
وطاأة  حت��ت   2012 يف  �ل��ت��ن��ح��ي 
�لعربي  �لربيع  �نتفا�صات  �إح��دى 
حماولة  �أث����ن����اء  �إ����ص���اب���ت���ه  وب���ع���د 
لغ���ت���ي���ال���ه، وذل�����ك ���ص��م��ن خطة 
لالنتقال �ل�صيا�صي تو�صطت فيها 

�ل�صعودية.
�ملوؤمتر  م�صوؤولون يف حزب  و�أك��د 
يتزعمه  �ل�����ذي  �ل���ع���ام  �ل�����ص��ع��ب��ي 
�لعام  �لأم����ني  م��ع  مقتله  ���ص��ال��ح 
�لعو��صي  يا�صر  للحزب  �مل�صاعد 
خارج �صنعاء، يف هجوم بالقذ�ئف 
�ل�صاروخية و�لر�صا�س ��صتهدف 

موكبه.
و�أكد رئي�س �أركان �لأمن �ملركزي 
�ليمني �ل�صابق و�بن �صقيق �صالح 
�صالح،  �هلل  ع��ب��د  حم��م��د  ي��ح��ي��ى 
مقتل عمه يف من�صور على موقع 
�لر�حل  ب��وك، وو�صف عمه  في�س 

بال�صهيد.

هدوء يف �شنعاء
�صنعاء  يف  �لو�صع  �أن  �صكان  ذك��ر 
�ل��ن��ا���س د�خل  ه����د�أ، وظ���ل معظم 

ت�صليم  ووق���ف  ب��امل��دن��ي��ني  �ل�صبل 
�مل�صاعد�ت �لإن�صانية �لعاجلة مبا 
يف ذل��ك �ل��وق��ود و�إم�����د�د�ت �ملياه 
�لنظيفة. وقالت �ملنظمة �لدولية 
يف بيان يف �أعقاب منا�صدتها هدنة 
بع�صاً  �إن  �لثالثاء  �م�س  �إن�صانية 
�أع���ن���ف �ل���ص��ت��ب��اك��ات وقعت  م���ن 
قرب  �لدبلوما�صية  �ملنطقة  حول 
بينما  �مل���ت���ح���دة،  �لأمم  جم���م���ع 
�مل�����ص��اع��دة من  رح���الت  تعليق  مت 
مطار �صنعاء و�إليه. وقالت �لأمم 
�ملتحدة: “�لو�صع �ملت�صاعد يهدد 
�لتي  �لأ�صا�صية  �خل��دم��ات  ب��دف��ع 
�لتوقف،  �إىل  ت��ق��ري��ب��اً  ت��ع��م��ل  ل 
لأ�صر�ر  تعر�صت  �خل��دم��ات  ه��ذه 

�صديدة بالفعل جر�ء �حل�صار«.
و�أ�صافت �أن �لقتال �متد �أي�صاً �إىل 

حمافظات �أخرى مثل حجة.
ويف و��صنطن قال م�صوؤول بالإد�رة 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إن  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�ليمن  يف  �لأط���ر�ف  جميع  تدعو 
�ل�صيا�صية  �ملفاو�صات  �إح��ي��اء  �إىل 

لإنهاء �حلرب �لأهلية.
�إىل  �لآن  �لأن������ظ������ار  و����ص���ت���ت���ج���ه 

لفتح  م�صتعد  �إن��ه  �ملا�صي  �ل�صبت 
�لعالقات  يف  جديدة”  “�صفحة 
�حلوثيني  دف��ع  م��ا  �لتحالف  م��ع 

لتهامه باخليانة.
�صنعاء  يف  م���ن���اط���ق  و�����ص����ه����دت 
قتاًل  عالية  �صكانية  كثافة  ذ�ت 
ب���ني �حل��ل��ي��ف��ني �ل�����ص��اب��ق��ني على 
�حلوثيون  و���ص��ي��ط��ر  �أي�����ام  م����دى 
بالعا�صمة  ك��ث��رية  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى 
بينما  ����ص���ال���ح،  م���ن���زل  وف����ج����رو� 
مو�قع  �لتحالف  ق�صفت طائر�ت 

للحوثيني.
بني  �ل���ت���ح���ال���ف  �إن����ه����اء  �أن  وب������د� 
�صيحول  �حلوثي  وجماعة  �صالح 

جمريات �حلرب.
وت�صببت �لأزمة �ليمنية يف حدوث 
�لقتتال  دف��ع  �إذ  �إن�صانية،  كارثة 
�لد�خلي �ملاليني �إىل �صفا جماعة 

وعجل بتف�صي �أوبئة مميتة.
�لقتال  �إن  �ملتحدة  �لأمم  وق��ال��ت 
و�ل�����ص��رب��ات �جل���وي���ة ����ص��ت��دت يف 
مغلقة  �ل���ط���رق  ح��ي��ث  ���ص��ن��ع��اء، 
�لعديد  يف  م��ن��ت�����ص��رة  و�ل���دب���اب���ات 
من �ل�صو�رع، مما �أدى �إىل تقطع 

�صيعطي  ح����دث  م���ا  �أن  و�أ�����ص����اف 
�لتحالف وحكومة هادي �لفر�صة 
�حلوثيني  على  ع�صكرياً  لل�صغط 
حم����اول����ة  يف  ج����ب����ه����ات  ع�������دة  يف 

لال�صتفادة من �لتطور �جلديد.
�لنتقام  غربي:  دبلوما�صي  وقال 
�ل�صبيل  ي����ك����ون  ق����د  �ل���وح�������ص���ي 

�لوحيد �أمام ع�صرية �صالح.
يهدف  ق��د  �لتحالف  �أن  و�أ���ص��اف 
على  خ����اط����ف  ه����ج����وم  ����ص���ن  �إىل 
�لتي  �لرئي�صية  �ملر�كز �حل�صرية 
�صنو�ت  خ��الل  �صيطرته  �أ�صعفت 

�حلرب.
�إذ� كانو�  ن���رى م��ا  وق����ال: دع��ون��ا 
����ص���ي�������ص���ت���غ���ل���ون �����ص����ب����اب �حل�����رب 
ويحاولون �أخذ �صنعاء �أو �حلديدة 

�ملطلة على �لبحر �لأحمر.
�مل��ا���ص��ي حكمه  و���ص��ب��ه ���ص��ال��ح يف 
عاماً   33 ����ص��ت��م��ر  �ل����ذي  لليمن 
�لثعابني  روؤو�����س  ع��ل��ى  ب��ال��رق�����س 
وهي فرتة �صهدت توحيد �ل�صمال 
�ملارك�صي  و�جل����ن����وب  �مل���ح���اف���ظ 
وحرباً �أهلية و�نتفا�صات وحمالت 
و�صر�عات  �إ�صالميني  ملت�صددين 

وقادته  �ل�صيا�صيني  �صالح  حلفاء 
�ل����ع���������ص����ك����ري����ني، �ل�����ذي�����ن ي���ق���ول 
����ص���اع���دو� تقدم  �إن���ه���م  حم��ل��ل��ون 
�حل���وث���ي���ني ب����اجت����اه �جل����ن����وب يف 
2014 لل�صيطرة على مناطق يف 

غرب �ليمن.

روؤو�ص الثعابني
�ليمني  �ل�����ص��اأن  يف  �خل��ب��ري  ق���ال 
للعالقات  �لأوروب��������ي  ب��امل��ج��ل�����س 
لوكالة  ب������ارون  �أدم  �خل���ارج���ي���ة 
�إذ�  روي����رتز: م��ا ح���دث �لآن وم���ا 
كانت عائلته وحلفائه �ل�صيا�صيني 
يت�صح  مل  �ل��ق��ت��ال  ���ص��ي��خ��و���ص��ون 

بعد.
�صيتملكهم  رج����ال����ه  و�أ�������ص������اف: 
�لغ�صب وكثري منهم �صيتعط�صون 
ل��ك��ن هناك  ب��ال��ت��اأك��ي��د،  ل���ل���دم���اء 
�لعديد يقفون يف �ملنت�صف خا�صة 
�لتي �صتقف مع من  �لقبائل  بني 

يبدو �أقوى �أياً كان هو.
وقال رئي�س �ملركز �ليمني لقيا�س 
�إنه  �لبكاري  حافظ  �لعام  �ل���ر�أي 

يتوقع ت�صاعد �ل�صر�ع. 

م�ضر حتذر من �أي خطو�ت �أحادية 
توؤثر على عملية �ل�ضالم يف �ملنطقة

•• القاهرة-وام:

�أي خطو�ت  �ت��خ��اذ  م��ن  ح���ذرت م�صر 
ت���وؤث���ر ع��ل��ى م�صار  �أح����ادي����ة �جل���ان���ب 
�لفل�صطيني  �جل��ان��ب��ني  ب��ني  �لت�صوية 
و�لإ�صر�ئيلي وت�صع عقبات �أمام عملية 
�ل�صالم. و�صدد �ل�صفري يا�صر �لعطوي 
مندوب م�صر �لد�ئم باجلامعة �لعربية 
�لجتماع غري  �أم��ام  �م�س  كلمته  - يف 
على  �لعربية  �جلامعة  ملجل�س  �لعادي 
على   - �ل��د�ئ��م��ني  �مل��ن��دوب��ني  م�صتوى 
يقت�صي  للقد�س  �لقانوين  �لو�صع  �أن 
ت��وخ��ي �حل��ر���س يف �ل��ت��ع��ام��ل م��ع هذ� 
�مل��ل��ف �حل�����ص��ا���س ن��ظ��ر� مل��ك��ان��ة �لقد�س 
لدى �لفل�صطينيني و�ل�صعوب �لعربية 
�إىل �حلكمة يف  ..د�ع��ي��ا  و�لإ���ص��الم��ي��ة 
تاأجيج  مي��ك��ن��ه��ا  خ���ط���و�ت  �أي  �ت���خ���اذ 
�صتو��صل  م�����ص��ر  �أن  و�أك����د   . �مل��ن��ط��ق��ة 
�ل�صعب  ح���ل���م  ل���ت���ح���ق���ي���ق  ج����ه����وده����ا 
�لفل�صطيني �مل�صروع يف تر�به �لوطني 
وعا�صمتها  �مل�صتقلة  دول��ت��ه  و�إق���ام���ة 
�ملحافل  �أم��ام  وذل��ك  �ل�صريف  �لقد�س 
�لدولتني  حل  على  و�لتاأكيد  �لدولية 
وف���ق م���ب���ادرة �ل�����ص��الم �ل��ع��رب��ي��ة �لتي 
تبلور موقفا عربيا موحد� من عملية 

�ل�صالم وق�صايا �حلل �لنهائي.

تهديدها  وم��دى  مغز�ها   1980
فتجنبو�  �ملنطقة،  يف  لال�صتقر�ر 
�تخاذها ..د�عيا �لإد�رة �لأمريكية 
�لثابت  �لنهج  ب��ه��ذ�  �لتم�صك  �ىل 
�أي��ة م��ب��ادر�ت من  ،و�أن متتنع ع��ن 
�صاأنها �أن ُتف�صي �إىل تغيري و�صعية 
�أو  و�ل�صيا�صية،  �لقانونية  �لقد�س 
�مل�س باأٍي من ق�صايا �حلل �لنهائي 

.
و�����ص����دد �ب�����و �ل���غ���ي���ط ي��خ��ط��ئ من 
�لفل�صطينية،  �لق�صية  �أن  ي��ظ��ُن 
�لقد�س،  م�صاألة  منها  �لقلب  ويف 
للتالعب  م�صرحاً  تكون  �أن  ميكن 
عو�قب  دون  من  للعبث  جم��ال  �أو 
خطرية على �لأمن و�ل�صتقر�ر يف 

�ملنطقة.
�لقد�س  مب�صري  �لعبث  �ن  موؤكد� 
لها من مكانة يف قلب كل  مبا   –
تاأجيج م�صاعر  �صاأنه  �لعرب - من 
و�لعد�ء  �لعنف  ون��ع��ر�ت  �لتطرف 
�لعربي  �لعاملني  بطول  و�لكر�هية 

و�لإ�صالمي.
�لإد�رة  م����ن  ن��ن��ت��ظ��ر  �إن����ن����ا  وق������ال 
�ل��ق��ر�ر �ل�صليم  �ت��خ��اذ  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�لوليات  دور  م��ع  ين�صجم  �ل���ذي 
�ملتحدة �لتقليدي يف رعاية �لعملية 

�ل�صلمية.

وقال �بو �لغيط “ لقد �صبق لهذ� 
ت�صجيع  �صخ�صياً،  ويل  �مل��ج��ل�����س، 
�حلالية  �لأمريكية  �لإد�رة  جهود 
�ل�صيا�صية  �لت�صوية  م�صار  لإحياء 
و�لإ�صر�ئيليني  �لفل�صطينيني  بني 
�إن�����ن�����ا ر�أي������ن������ا يف �له����ت����م����ام  ،ب�������ل 
�ملحورية  �لق�صية  بهذه  �لأمريكي 
�مل����وؤ�زرة  ت�صتدعي  �إي��ج��اب��ي��ة  ب���ادرة 
وت�صتلزم �لتاأييد و�لدعم ..م�صري� 
�لعربية  �ل����دول  م��ن  ع���دد  �ن  �ىل 
عربت عن ذلك �لدعم جلهود �إد�رة 
�لرئي�س �لمريكي دونالد تر�مب، 
كما جتاوبت �ل�صلطة �لفل�صطينية 
مع هذه �جلهود بكل �نفتاح وبروح 
�لنفتاح  ه���ذ�  �أن  غ��ري   ، �إي��ج��اب��ي��ة 
�صوى  تقابل  �لإي��ج��اب��ي��ة مل  وت��ل��ك 
ب�صيا�صة �إ�صر�ئيلية مُتعن يف �لبناء 
توتري  �إىل  وت�صعى  �ل�صتيطاين، 
كما  �مل�صكالت  و�خ��ت��الق  �لأج����و�ء 
�لقدمية  �ل��ب��ل��دة  �أزم�����ة  يف  ح����دث 
بالقد�س يف يوليو �ملا�صي، وغريها 

.
و�أ������ص�����اف “ م����ع ذل�����ك ف���ق���د ظل 
ور�ئه  وم��ن  �لفل�صطيني،  �لطرف 
�ل������دول �ل���ع���رب���ي���ة، ح��ري�����ص��ا على 
جتنب �لت�صعيد ، بل وعمل جاهد�ً 
�ل��د�خ��ل��ي عرب  �ل��ب��ي��ت  ع��ل��ى تهيئة 

•• القاهرة-وام:

حذر �أحمد �أبو �لغيط �لأمني �لعام 
�لإد�رة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  جل��ام��ع��ة 
�إقد�مها  خ��ط��ورة  م��ن  �لأم��ري��ك��ي��ة 
على قر�ر نقل �ل�صفارة �لأمريكية 
�أو  �ل���ق���د����س  �إىل  �إ����ص���ر�ئ���ي���ل  ل����دى 
كعا�صمة  ب���ال���ق���د����س  �لع��������رت�ف 
ل��ه��ا ..م���وؤك���د� �ن �ت��خ��اذ م��ث��ل هذ� 
�لإجر�ء �خلطري �صتكون له عو�قب 
وتد�عيات ولن مير من دون تبعات 

تتنا�صب ومدى خطورته.
�لغيط  �أب������و  ك��ل��م��ة  يف  ذل�����ك  ج�����اء 
�لعادية ملجل�س  غ��ري  �ل���دورة  �أم���ام 
ع��ل��ى م�صتوى  �ل��ع��رب��ي��ة  �جل��ام��ع��ة 
�مل��ن��دوب��ني �ل��د�ئ��م��ني �ل��ت��ي عقدت 
لبحث  �لعامة  �لمانة  �م�س مبقر 
مبكانة  مت�������س  �ل���ت���ي  �ل����ت����ط����ور�ت 
�ل����ق����د�����س وو�����ص����ع����ه����ا �ل����ق����ان����وين 
و�لتاريخي. و�أكد �بو �لغيط �همية 
�لجتماع كونه يعقد يف ظرف بالغ 
�لدقة ُيحتم �تخاذ مو�قف و��صحة 
تو�تر  مبا  منوها   .. فيها  لب�س  ل 
�لإد�رة  �ع���ت���ز�م  ب�����ص��اأن  �أن���ب���اء  م���ن 
�لأمريكية نقل �ل�صفارة �لأمريكية 
�أو  �ل���ق���د����س  �إىل  �إ����ص���ر�ئ���ي���ل  ل����دى 
لها.   كعا�صمٍة  بالقد�س  �لع��رت�ف 

عا�صمة لإ�صر�ئيل.
�لقر�ر  ه����ذ�  م���ن خ���ط���ورة  وح�����ذر 
�لق�صاء  �صاأنه  من  �صيكون  و�ل��ذي 
كو�صيط  �لأم���ري���ك���ي  �ل�����دور  ع��ل��ى 
م����وث����وق ل���رع���اي���ة �ل��ت�����ص��وي��ة بني 
�لقائمة  و�ل���ق���وة  �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني 
�لق�صاء  ث�����مَّ  ،وم������ن  ب���الح���ت���الل 
لإحياء  حقيقية  فر�صة  �أي���ة  على 
���ص��ي��ا���ص��ي��ة ذ�ت م��ع��ن��ى بني  ع��م��ل��ي��ة 
..وقال  و�إ���ص��ر�ئ��ي��ل  �لفل�صطينيني 
للجميع  و��صحا  يكون  �أن  لب��د   “
�لقد�س،  �إىل  ���ص��ف��ارة  �أي  ن��ق��ل  �أن 
�لأمريكية،  �ل�������ص���ف���ارة  وب����ال����ذ�ت 
�لو�صعية  ت���غ���ي���ري  يف  ���ص��ُي�����ص��ه��م 
للمدينة،  و�ل�صيا�صية  �لقانونية 
تقوم  �ل������ذي  ب���الأ����ص���ا����س  وي�������ص���ر 
حالة  ويف  �ملنتظرة  �لت�صوية  عليه 
�ل�����ص��ف��ارة �لأم��ري��ك��ي��ة ���ص��وف ي�صع 
عالمة ��صتفهام كربى حول �لتز�م 
ك�صيغة  �لدولتني  بحل  و��صنطن 
�ل��ت�����ص��وي��ة.  و�أك������د �ن هذ�  ل���ه���ذه 
ن�صابها  يف  �لأم����ور  ي�صع  �ملجل�س 
�أو تهويل ، ولي�س  من دون تهوين 
للتحذير  و�إمن�����ا  م�����ص��اع��ر  لإث������ارة 
�ل��ع��و�ق��ب �خل��ط��رية لالإقد�م  م��ن 
�لروؤ�صاء  ع��رف  ط��امل��ا  خ��ط��وة  على 
منذ  �مل���ت���ع���اق���ب���ون  �لأم����ري����ك����ي����ون 

�مل�صاحلة  م�����ص��ار  ُق��دم��اً يف  �ملُ�����ص��ي 
�ل������ذي طاملا  �لن���ق�������ص���ام،  و�إن�����ه�����اء 
�أجل  من  ذريعة  �إ�صر�ئيل  �تخذته 
و�لتحلل  �للتز�مات  من  �لتن�صل 

من �مل�صئوليات.
�ل�صيا�صة  ه�����ذه  �ن  �ىل  و�������ص�����ار 
�لعاقلة  و�ل��ع��رب��ي��ة  �لفل�صطينية 
ق���اب���ل���ه���ا �ل�����ط�����رف �لإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي 
بالتعنت و�لتمرت�س خلف مو�قفه 
�ملُتطرفة، ولن يكون هناك د�فع �أو 
مربر كاف ل�صتمر�ر هذه �ل�صيا�صة 
�أقدمت  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�رة  �أن  ل��و 
�إىل  �لأمريكية  �ل�صفارة  نقل  على 
بالقد�س  �لع�����رت�ف  �أو  �ل��ق��د���س، 

�أيام �لرعب يف �ضنعاء..  �حلوثيون ينفذون �غتياالت و�إعد�مات ومتثيل باجلثث

�أبو �لغيط يحذر �الإد�رة �الأمريكية من خطورة �إقد�مها على نقل �ضفارتها للقد�س

••القاهرة-وام:

حذر �لأزهر �ل�صريف ب�صدة من خطورة �إقد�م �لإد�رة 
�ل�صريف عا�صمة  بالقد�س  �لأمريكية على �لعرت�ف 
بيان  يف  �ل�صريف  �لأزه����ر  و�أك���د  �ل�صهيوين.  للكيان 
�أ�صدره �م�س �أن �أي �إعالن بهذ� �ل�صاأن �صيوؤجج م�صاعر 
�لعاملي  �ل�صالم  ويهدد  �مل�صلمني  جميع  لدى  �لغ�صب 

ويعزز �لتوتر و�لنق�صام و�لكر�هية عرب �لعامل.
و�صدد �لأزهر على �أن �لنحياز �لفج للكيان �ل�صهيوين 
ومنع تنفيذ �لقر�ر�ت �لأممية �لر�مية لردعه ووقف 
�لإجر�مية  �صيا�صاته  �لتمادي يف  جر�ئمه �صجعه على 
بحق �لإن�صان و�لأر�س و�ملقد�صات يف فل�صطني �ملحتلة 

 •• الهاي-اأ ف ب:

�ن  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �لعامة  �ملدعية  قالت 
بريطانيني  جنود�  بان  لالعتقاد  منطقيا  �أ�صا�صا  هناك 
�رتكبو� جر�ئم حرب يف �لعر�ق بعد �لغزو �لأمريكي عام 

.2003
و�أو�صحت فاتو بن �صود� يف تقرير �نه بعد �إجر�ء تقييم 
قانوين دقيق للمعلومات �ملتاحة، هناك �أ�صا�س منطقي 
�لربيطانية  �مل�صلحة  ب��ال��ق��و�ت  �ع�����ص��اء  ب���اأن  لالعتقاد 

�رتكبو� جر�ئم حرب �صد معتقلني.
74 �صفحة يف وقت  ومت ن�صر هذ� �لتقرير �ملوؤلف من 
تنعقد �لدورة �ل�صنوية �ل�صاد�صة ع�صرة للدول �لع�صاء 

و�أفقد �صعوب �لعامل �لثقة يف نز�هة �ملجتمع �لدويل.
وق����ال �إن ه���ذ� ك���ان �أح����د �أه����م �لأ����ص���ب���اب �ل��ت��ي غذت 
�أن عروبة �لقد�س وهويتها  �لإرهاب يف �لعامل.. و�أكد 
�لفل�صطينية غري قابلة للتغيري �أو �لعبث و�أن مو�ثيق 
�مل�صا�س  ب��ع��دم  �مل��ح��ت��ل��ة  �ل���ق���وة  ت��ل��زم  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
ب��الأو���ص��اع ع��ل��ى �لأر������س ول ت��ع��رتف ب���اأي �إج�����ر�ء�ت 

تخالف ذلك.
وطالب �لأزهر عقالء �لعامل و�ملوؤ�ص�صات �لدولية ويف 
بالت�صدي  �لعامة  �ملتحدة وجمعيتها  �لأمم  مقدمتها 
�لدوليني..  �ل�صلم و�لأمن  باعتباره يهدد  �لأمر  لهذ� 
ودعا �لدول �لإ�صالمية و�لعربية �إىل �لعمل �جلماعي 

�مل�صرتك من �أجل منع �صدور هذ� �لقر�ر.

�جلنائية  للمحكمة  �ملوؤ�ص�س  �لأ���ص��ا���ص��ي  روم���ا  ن��ظ��ام  يف 
�لدولية. ويف وقت �صابق من هذ� �لعام قررت �حلكومة 
�تهامات  يف  �لتحقيق  مكلف  ج��ه��از  �ل��غ��اء  �لربيطانية 
بانتهاكات حقوق �لن�صان �رتكبها ع�صكريون بريطانيون 

يف �لعر�ق، وفق ما �أعلنت وز�رة �لدفاع �لربيطانية.
�لقر�ر  �ل��ف��ور  ع��ل��ى  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��ف��و  و�ن��ت��ق��دت منظمة 
عدم  ينبغي  �لعر�ق  يف  �ملقرتفة  �لنتهاكات  �ن  معتربة 

ن�صيانها.
وخدم نحو 120 �لف جندي بريطاين يف �لعر�ق �ثناء 
�حل���رب. وغ���ادر �آخ���ر �جل��ن��ود �لربيطانيني �ل��ع��ر�ق يف 
 2011 ع��دد� حم��دود� حتى  �بقت  لندن  2009 لكن 

لتدريب �لقو�ت �لعر�قية.

�الأملان يرون تر�مب م�ضكلة 
�أكرب من كوريا �ل�ضمالية 

•• برلني-رويرتز:

�لرئي�س  ي���رون  �لأمل����ان  �أن  ك��ورب��ر  موؤ�ص�صة  �أج��رت��ه  ل��ل��ر�أي  ��صتطالع  �أف���اد 
�لأمريكي دونالد تر�مب حتديا �أكرب بالن�صبة لل�صيا�صة �خلارجية �لأملانية 

من زعماء كوريا �ل�صمالية �أو رو�صيا �أو تركيا.
وت�صدر �لالجئون قائمة �ملخاوف ب�صاأن �ل�صيا�صة �خلارجية فيما �أبدى 26 
�أملانيا على ��صتيعاب  يف �ملئة من �مل�صاركني يف �ل�صتطالع قلقهم من قدرة 
�ملتحدة يف  و�لوليات  �لعالقات مع تر�مب  �للجوء. وج��اءت  تدفق طالبي 
�ملركز �لثاين �إذ و�صفها 19 يف �ملئة باأنها حتد كبري تليها تركيا بن�صبة 17 
يف �ملئة وكوريا �ل�صمالية بن�صبة ع�صرة يف �ملئة ورو�صيا بن�صبة ثمانية يف �ملئة. 
ومنذ دخوله �لبيت �لأبي�س يف يناير كانون �لثاين �أثار تر�مب قلق �لأملان 
بان�صحابه من �تفاقية باري�س للمناخ ورف�صه �لت�صديق على �متثال �إير�ن 
وم�صاهمة  �لأمل���اين  �لتجاري  �لفائ�س  و�نتقاده  �ل��دويل  �ل��ن��ووي  لالتفاق 

برلني يف حلف �صمال �لأطل�صي.
ودف��ع��ت حت��رك��ات ت��ر�م��ب �مل�صت�صارة �أجن��ي��ال م��ريك��ل �ل��ت��ي ع���ادة م��ا تت�صم 
تتمكن من  برلني رمبا ل  �إن  �لعام  �صابق هذ�  �لقول يف وقت  �إىل  باحلذر 
�لعتماد على �لوليات �ملتحدة يف �مل�صتقبل. كما دعت �أوروبا لأن تاأخذ زمام 
�أمورها باأيديها. ويف �ل�صتطالع �لذي �صمل 1005 �أملان يف �صن �لنتخاب 
و�أجري يف �أكتوبر ت�صرين �لأول و�صف 56 يف �ملئة من �لأملان �لعالقات مع 

�لوليات �ملتحدة باأنها �صيئة �أو �صيئة للغاية.
ورغم تعهد مريكل فقد �أظهر �ل�صتطالع ت�صككا �صديد� بني �لأملان ب�صاأن 
دور �أك���ر �إي��ج��اب��ي��ة لأمل��ان��ي��ا يف �لأزم����ات �ل��دول��ي��ة �إذ ق��ال 52 يف �مل��ئ��ة من 
�مل�صاركني يف �ل�صتطالع �إن على �أملانيا �أن ت�صتمر يف �صيا�صة �لناأي بالنف�س 

�لتي �نتهجتها بعد �حلرب.

 60 نائبا يابانيا يزورون �ضريح يا�ضوكوين  
•• طوكيو-اأ ف ب:

ل�صريح  زي���ارة  �م�����س  �صباح  �ل��ي��اب��اين  ب��ال��ربمل��ان  ع�صو�  �صتني  نحو  �ج���رى 
يا�صوكوين بطوكيو، �ملخ�ص�س لتكرمي قتلى �ليابان خالل �حلروب �حلديثة. 
ومل ي�صارك �ي م�صوؤول يف �حلكومة �ليابانية بهذه �لزيارة �ل�صنوية لل�صريح. 
�أ�صماء  وج��ود  ب�صبب  و�لكوريني  �ل�صينيني  من  مكروه  يا�صوكوين  و�صريح 
14 جمرم حرب مد�نني من قبل �حللفاء بعيد �حلرب �لعاملية �لثانية. يف 
�ملجموع، ز�ر 61 نائبا معظمهم من �حلزب �لليرب�يل �لدميوقر�طي �لذي 
ينتمي �ليه �صينزو �بي هذ� �ل�صريح �لثالثاء فيما �وفد 75 �خرون ممثلني 
عنهم بح�صب ما قال �حد �لنو�ب ل�صحافيني كانو� متو�جدين باملكان. ويف 
ت�صرين �لأول �كتوبر مل يزر �صينزو �بي �ل�صريح يف خطوة بد� �نها حماولة 
�ل��ي��اب��ان حتر�س  �ل�����ص��ني وك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة، �ذ �ن  للحد م��ن �ح��ت��ج��اج��ات 
ميثله  �ل��ذي  �لتهديد  مو�جهة  يف  �لبلدين  هذين  مع  عالقاتها  حفظ  على 

�لربناجمان �لنووي و�لبال�صتي لكوريا �ل�صمالية.
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العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم  2017/40   بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ: بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �لو�صط �ملحدودة 

عنو�نه : دبي ، مكتب �لإد�رة �ل�صرق �لو�صط ، مدينة دبي لالنرتنت 
�ملنفذ �صده : حممد ر��صد خالق بن �صيخ عبد�خلالق - عنو�نه :  دبي ، �لثنية �لثالثة - �بر�ج لينك�س غرب )لينك�س غرب 

تي 1(  ذ� فيوز ، �ل�صقة رقم 906 ، �لطابق 9 ، رقم �لبلدية 388-1484 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% 
من �لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من 
م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع. وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
�صقة �صكنية - �ملنطقة : �لثنية �لثالثة - رقم �لر�س : 16 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : لينك�س وي�صت تي 1 - رقم 

�لعقار : 906 - �مل�صاحة : 137.31 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )2.069.187( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2015/569   تنفيذ جتاري 
طالب �لتنفيذ: بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع  - عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة �لق�صي�س - �صارع دم�صق - 

بناية نهال - بالقرب من حمل �لثلج �لبي�س - هاتف رقم : 042914040 
�ملنفذ �صده : حممد �بر�هيم حممد بن فار�س  - عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة �ملزهر - �صارع رقم 1 - فيال رقم 

 0503466687 بالر�صاد    - مول  �ملزهر  من  بالقرب   - بي   19
5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال  2017/12/13 �ل�صاعة  �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 
وعلى  للمز�د�ت  �لم��ار�ت  �لبيع)�صركة  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  لدى  �دن��اه  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �صيجرى 
موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع 
�لتقدم  �لبيع  �عرت��س على  لديه  ولكل من  �ملز�يدة  دخ��ول  قبل  �لأ�صا�صي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل 
باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع. 
وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  :  ح�صة يف عقار : رقم �لر�س : 63 - �ملنطقة : هور �لعنز - �مل�صاحة : 138.73 

مرت مربع - �ملقدرة ب��� )583.221( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2017/186   تنفيذ عقاري  

طالب �لتنفيذ: بنك �خلليج �لول - فرع دبي
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ملرقبات - �صارع �أبوبكر �ل�صديق 

�ملنفذ �صده : �صعيد ح�صني من�صئى - و�آخرون 
عنو�نه :  يعلن على حمب�صه بالد�رة �لعامة  للمن�صات �لعقابية �لعوير 

�قت�صى �حلال �صيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  9.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2017/12/6 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت 
قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�صارييف خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع. وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
�صقة �صكنية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�صة - رقم �لر�س : 907 - �ل�صم �ملبنى : جمري� باي تاور �ك�س 3 - رقم �ملبنى : 

درهم   )509.132( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   47.30  : �مل�صاحة   -  3605  : �لعقار  رقم   -  1
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2017/54   بيع عقار مرهون            

طالب �لتنفيذ:  م�صرف �بوظبي �ل�صالمي - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - مدينة دبي لالنرتنت - 
بناية م�صرف �بوظبي �ل�صالمي - خلف �جلامعة �لمريكية - هاتف : 044372000 

ز�يد  �ل�صيخ  �صارع   - �إم��ارة دبي - بردبي   : :   فار�س �صمري رفاعى �حلمود - علياء عالء طوقان - عنو�نه  �ملنفذ �صده 
 333792  : م��ول - �س ب  �ملارينا  - مقابل مركز   1201 رق��م  �صقة   - بناية مارينا مان�صيز   - دب��ي مارينا  - منطقة 

دبي - هاتف : 044204494  
�نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �ج��ر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�صركة 

�لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه 
�ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة  �لتقدم  �لبيع  �عرت��س على 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف خالل ع�صرة �يام �لتالية 
جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �أو�صاف �لعقار : - عبارة عن �صقة �صكنية - رقم �لر�س : 103 - �ملنطقة : 
مر�صى دبي - رقم �ملبنى : 1  - ��صم �ملبنى : بارك �يالند فريفيلد - رقم �لوحدة : 1606 - �لطابق : 16 - �مل�صاحة : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    1432782.00  - �لتقديرية  �لقيمة   - مربع  مرت   73.95
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده 
فى الدعوى رقم  2017/54   بيع عقار مرهون 

طالب �لتنفيذ:  م�صرف �بوظبي �ل�صالمي - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - مدينة دبي لالنرتنت - 
بناية م�صرف �بوظبي �ل�صالمي - خلف �جلامعة �لمريكية - هاتف : 044372000 

�ملنفذ �صده :   فار�س �صمري رفاعى �حلمود - و�آخرون  
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - منطقة دبي مارينا - بناية مارينا مان�صيز - �صقة رقم 1201 - مقابل 

مركز �ملارينا مول - �س ب : 333792 دبي - هاتف : 044204494  
�نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �ج��ر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�صركة 

�لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه 
�ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة  �لتقدم  �لبيع  �عرت��س على 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف خالل ع�صرة �يام �لتالية 
جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �أو�صاف �لعقار : - عبارة عن �صقة �صكنية - رقم �لر�س : 103 - �ملنطقة : 
مر�صى دبي - رقم �ملبنى : 1  - ��صم �ملبنى : بارك �يالند فريفيلد - رقم �لوحدة : 1606 - �لطابق : 16 - �مل�صاحة : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   1432782.00  - �لتقديرية  �لقيمة   - مربع  مرت   73.95
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2016/69   بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ: بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �لو�صط �ملحدودة  

عنو�نه :  �إمارة دبي - مكتب �لد�رة �ل�صرق �لو�صط -  مدينة دبي لالنرتنت - �س ب : 66 
�ملنفذ �صده : باري فري غ�صون  - عنو�نه : �إمارة دبي - �صارع �ل�صيخ حممد بن ز�يد - و�دي �ل�صفا - 3 ، �لرب�ري ، �ل�صعفة 

�ملتحدة   �لعربية  �لإمار�ت   ، دبي   ،  3 فيال   ،  19
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
�جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  ع�صرة  خ��الل  و�مل�صارييف 
�لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : قطعة �لر�س )مبنية ( - رقم �لر�س : 109 - �ملنطقة : و�دي 
�ل�صفا -3 - �مل�صاحة : 11.359.05 قدم مربع - �لقيمة بعد �نقا�س �لثمن �ل�صا�صي 25 % ب�� )10.500.000( 

درهم ويباع لعلى عطاء  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2013/43 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة منطقة بور �صعيد - بجو�ر ديرة �صتي �صنرت 
�ملنفذ �صده : ناري�س كربالين تيكم د��س كربالين 

عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة برج خليفة - مبنى 8 بوليفلرد و�لك �صقة رقم 3304 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
�جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  ع�صرة  خ��الل  و�مل�صارييف 
�لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : عبارة عن �صقة �صكنية - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �لر�س 
33 - �لقيمة �لتقديرية :  3304 �لطابق :  8 - رقم �لعقار :  1 - ��صم �ملبنى : بوليفارد و�ك  184 - رقم �ملبنى :   :

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   1.070.066

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2016/151  بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد - �س م ع - عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بجو�ر دو�ر 

�ل�صاعة - �متد�د �صارع �ملكتوم - بناية �ل�صاملية - خلف فندق مو�صكو - �لطابق �لر�صي 
�ملنفذ �صده : �كا�س كوتاري ��صوك مال كوتاري - و�آخرون 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - برج �لعطار - �لطابق 29 - مكتب رقم 2901 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
�جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  ع�صرة  خ��الل  و�مل�صارييف 
�لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �صقة �صكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم 
�لر�س : 11 - ��صم �ملبنى : وي�صت هايت�س 3 - رقم �ملبنى : 7 - رقم �لوحدة : 3602 - �مل�صاحة : 144.37 مرت مربع 

و�ملقدرة قيمتها ب��� )1.398.585 ( درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر -  للمنفذ �سده  

فى الدعوى رقم  2016/112   بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ: بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �لو�صط  �ملحدودة  - عنو�نه : دبي - مكتب �لد�رة �ل�صرق �لو�صط -  مدينة 

دبي لالنرتنت - �س ب : 66 دبي ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 
�ملنفذ �صده : باتريك �نتوين هانلون  ، عنو�نه : دبي ، معي�صم �لوىل - عقار�ت جمري� جولف ، فيال بي 24 ، ليم تري 

فايل ، رقم �لر�س  957 ، رقم �لبلدية : 1-685 ، �مل�صاحة )753.60( م م ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
�جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  ع�صرة  خ��الل  و�مل�صارييف 
�لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  :  نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : معي�صم 
�ل�صا�صي  �لثمن  م��ن   25% �نقا�س  بعد  �لقيمة   - م��رب��ع  م��رت   753.60  : �مل�صاحة   -  957  : �لر����س  رق��م   - �لول 

)5.250.000( درهم ويباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2016/7 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: �لبنك �لتجاري �لدويل - �س م ع  - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة -بور�صعيد - بناية �لبزن�س بوينت مكتب رقم 

 050-8650437  ،   04-2946945  : هاتف   - لل�صيار�ت  �لني�صان  وكالة  خلف   ،  401
�ملنفذ �صده : عو�صه عبد�هلل ر��صد �لعريدى �ملهريي زوجة �ملتوفى حممد بن ظاهر بن هالل بن ظاهر �ملهريي  - و�آخرون  
عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة �خلو�نيج - �صارع رقم -89 - فيال رقم DM 39 ( 64( خلف م�صروع فلل و�دى �لعمردى  
- �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�صرة �يام �لتالية 
لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة 
 - 105 �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س مبنية - �ملنطقة : �لق�صي�س �لوىل - رقم �لر���س 

�مل�صاحة : 32.000/00 قدم مرقع و�ملقدرة قيمتها ب��� )58.000.000.00( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2016/151  بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد - �س م ع - عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بجو�ر دو�ر 

�ل�صاعة - �متد�د �صارع �ملكتوم - بناية �ل�صاملية - خلف فندق مو�صكو - �لطابق �لر�صي 
�ملنفذ �صده : كانتي لل جامناد��س فادهاديا  - و�آخرون 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - برج �لعطار - �لطابق 29 - مكتب رقم 2901 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
�جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  ع�صرة  خ��الل  و�مل�صارييف 
�لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �صقة �صكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم 
�لر�س : 11 - ��صم �ملبنى : وي�صت هايت�س 3 - رقم �ملبنى : 7 - رقم �لوحدة : 3602 - �مل�صاحة : 144.37 مرت مربع 

و�ملقدرة قيمتها ب��� )1.398.585 ( درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2016/69   بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ: بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �لو�صط  �ملحدودة

عنو�نه :  �إمارة دبي - مكتب �لد�رة �ل�صرق �لو�صط -  مدينة دبي لالنرتنت - �س ب : 66 
�ملنفذ �صده : باري فري غ�صون  - عنو�نه : �إمارة دبي - �صارع �ل�صيخ حممد بن ز�يد - و�دي �ل�صفا - 3 ، �لرب�ري ، �ل�صعفة 

�ملتحدة   �لعربية  �لإمار�ت   ، دبي   ،  3 فيال   ،  19
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
�جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  ع�صرة  خ��الل  و�مل�صارييف 
�لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : قطعة �لر�س )مبنية ( - رقم �لر�س : 109 - �ملنطقة : و�دي 
�ل�صفا -3 - �مل�صاحة : 11.359.05 قدم مربع - �لقيمة بعد �نقا�س �لثمن �ل�صا�صي 25 % ب�� )10.500.000( 

درهم ويباع لعلى عطاء  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2013/43  بيع عقار مرهون
طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة منطقة بور �صعيد - بجو�ر ديرة �صتي �صنرت 
�ملنفذ �صده : ناري�س كربالين تيكم د��س كربالين 

عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة برج خليفة - مبنى 8 بوليفلرد و�لك �صقة رقم 3304 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
�جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  ع�صرة  خ��الل  و�مل�صارييف 
�لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : عبارة عن �صقة �صكنية - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �لر�س 
33 - �لقيمة �لتقديرية :  3304 �لطابق :  8 - رقم �لعقار :  1 - ��صم �ملبنى : بوليفارد و�ك  184 - رقم �ملبنى :   :

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   1.070.066

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم 2016/151  بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد - �س م ع - عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بجو�ر دو�ر 

�ل�صاعة - �متد�د �صارع �ملكتوم - بناية �ل�صاملية - خلف فندق مو�صكو - �لطابق �لر�صي 
�ملنفذ �صده : كانتي لل جامناد��س فادهاديا  -  �كا�س كوتاري ��صوك مال كوتاري   

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - برج �لعطار - �لطابق 29 - مكتب رقم 2901 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
�جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  ع�صرة  خ��الل  و�مل�صارييف 
�لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �صقة �صكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم 
�لر�س : 11 - ��صم �ملبنى : وي�صت هايت�س 3 - رقم �ملبنى : 7 - رقم �لوحدة : 3602 - �مل�صاحة : 144.37 مرت مربع 

و�ملقدرة قيمتها ب��� )1.398.585 ( درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2016/112  بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �لو�صط  �ملحدودة  - عنو�نه : دبي - مكتب �لد�رة �ل�صرق �لو�صط -  مدينة 

دبي لالنرتنت - �س ب : 66 دبي ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 
�ملنفذ �صده : باتريك �نتوين هانلون  ، عنو�نه : دبي ، معي�صم �لوىل - عقار�ت جمري� جولف ، فيال بي 24 ، ليم تري 

فايل ، رقم �لر�س  957 ، رقم �لبلدية : 1-685 ، �مل�صاحة )753.60( م م ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
�جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  ع�صرة  خ��الل  و�مل�صارييف 
�لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  :  نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : معي�صم 
�ل�صا�صي  �لثمن  م��ن   25% �نقا�س  بعد  �لقيمة   - م��رب��ع  م��رت   753.60  : �مل�صاحة   -  957  : �لر����س  رق��م   - �لول 

)5.250.000( درهم ويباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2016/7 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: �لبنك �لتجاري �لدويل - �س م ع  - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة -بور�صعيد - بناية �لبزن�س بوينت مكتب رقم 

 050-8650437  ،   04-2946945  : هاتف   - لل�صيار�ت  �لني�صان  وكالة  خلف   ،  401
�ملنفذ �صده : عو�صه عبد�هلل ر��صد �لعريدى �ملهريي زوجة �ملتوفى حممد بن ظاهر بن هالل بن ظاهر �ملهريي  - و�آخرون  
عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة �خلو�نيج - �صارع رقم -89 - فيال رقم DM 39 ( 64( خلف م�صروع فلل و�دى �لعمردى  
- �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�صرة �يام �لتالية 
لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة 
 - 105 �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س مبنية - �ملنطقة : �لق�صي�س �لوىل - رقم �لر���س 

�مل�صاحة : 32.000/00 قدم مرقع و�ملقدرة قيمتها ب��� )58.000.000.00( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم  2016/176 بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ: م�صرف �لإمار�ت �ل�صالمي - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - مدينة دبي �لطبية - مقابل حديقة �خلور - بناية رقم )16( )�ملكتب �لتنفيذي( - �لطابق �لثالث 
�ملنفذ �صده : منوهر ر�م�صند ر�من�صد�ين  و�آخرون  - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع علي بن �بي طالب - مقابل �لفق 

لل�صقق �لفندقية - بناية �حلاج على و�حلاج ح�صن �للوز )بناية �للوز( - حمل بالطابق �لر�صي 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
�جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  ع�صرة  خ��الل  و�مل�صارييف 
�لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : نخلة جمري� 
%25 من �لثمن �ل�صا�صي :  13.398.38 - �لقيمة بعد �نقا�س  1199 - �مل�صاحة بالقدم �ملربع :  - رقم �لر�س : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - عطاء  لعلى  ويباع  درهم   20.250.000.00

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2014/750   تنفيذ عقاري  
طالب �لتنفيذ: �صركة د�ماك �لعقارية - ذ م م  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �لرب�صاء - منطقة تيكوم - مبنى �كزيكيوتف هايت�س 
�ملنفذ �صده : �م دي �صافيقور رحمن كريون 

عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي  - مكتب رقم د 8 - برج �لعطار - �صارع �ل�صيخ ز�يد - قرب من �بر�ج �لإمار�ت دبي 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
�جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  ع�صرة  خ��الل  و�مل�صارييف 
�لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �صقة �صكنية - �ملنطقة : مر�صى دبي - رقم �لر�س : 
47 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : �أو�صن هايت�س - رقم �لوحدة : 3102 - رقم �لطابق : 31 - �مل�صاحة : 98.01 مرت 

مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )1.476.957.00( درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2016/236   تنفيذ عقاري  
طالب �لتنفيذ: خليل هادي كاظم كاظم 

عنو�نه : �ل�صارقة - �صارع �لتعاون - بناية �لتايجر رقم 203  �أعلى بنك �مل�صرق 
�ملنفذ �صده : �ملا�صة �نرتنا�صيونال للتطوير �لعقاري - �س ذ م م  

عنو�نه :   دبي - منطقة �جلمري� - �بر�ج بحرية �جلمري� - برج �لريف - �لطابق �لر�صي )لي�س لدينا عناوين �خرى( 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
�جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  ع�صرة  خ��الل  و�مل�صارييف 
�لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �صقة �صكنية - �ملنطقة : �لرب�صاء جنوب �لر�بعة 
- رقم �لر�س : 277 - ��صم �ملبنى : تا�صكون ريزيدين�س  1 / �صينا -2 رقم �ملبنى : 2 - رقم �لعقار : 116 - �مل�صاحة : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    )679.159( ب���  قيمتها  و�ملقدرة  مربع  مرت   78.87

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم  2017/7   بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �صارع �لحتاد - بناية بنك دبي �لتجاري - بجو�ر ديرة �صيتي �صنرت - �لطابق �لثالث 
�ملنفذ �صده : فريد خليل �بر�هيم �ل�صايغ - و�آخرون  - عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - برج خور دبي - �لدور 

)21( مكتب رقم )21( جمموعة �ل�صهالوى للمحاماة 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
�جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  ع�صرة  خ��الل  و�مل�صارييف 
�لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : مردف - رقم 

�لر�س : 3/2569 - �مل�صاحة : 1393.55 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )11.000.000.00 ( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده     

فى الدعوى رقم  2016/176 بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ: م�صرف �لإمار�ت �ل�صالمي - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - مدينة دبي �لطبية - مقابل حديقة �خلور - بناية رقم )16( )�ملكتب �لتنفيذي( - �لطابق �لثالث 
�ملنفذ �صده : منوهر ر�م�صند ر�من�صد�ين  و�آخرون  - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع علي بن �بي طالب - مقابل �لفق 

لل�صقق �لفندقية - بناية �حلاج على و�حلاج ح�صن �للوز )بناية �للوز( - حمل بالطابق �لر�صي 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
�جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  ع�صرة  خ��الل  و�مل�صارييف 
�لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : نخلة جمري� 
%25 من �لثمن �ل�صا�صي :  13.398.38 - �لقيمة بعد �نقا�س  1199 - �مل�صاحة بالقدم �ملربع :  - رقم �لر�س : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - عطاء  لعلى  ويباع  درهم   20.250.000.00

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2017/57  بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �لو�صط �ملحدودة 

عنو�نه : مكتب �لإد�رة �ل�صرق �لأو�صط ، مدينة دبي لالإنرتنت ، �س ب : 66 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
، �ل�صقة رقم  ، �جل��د�ف ، مبنى بلالزو فري�صات�صثي  �ملنفذ �صده : حممد حيان مري�صنت بن حممد حنيف  - عنو�نه :  دبي 
 ،  0506283602  : ، جو�ل   326-865  : �لبلدية  ، رقم   460  : ، قطعة �لر�س   1  : �ملبنى  ، رقم   4 �لطابق   ،  2420

ت : 043535222/043429699/065035678 ، دبي 
5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع  2017/12/13 �ل�صاعة  �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 
www.( لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة 
ويف  للبيع  �مل��ح��ددة  �جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  م��ن  ي���ربره  مب��ا  م��ع��زز�  باعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف خالل ع�صرة 
�ملز�د  �لتالية لر�صوم  �يام  �لع�صرة  �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل  �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من  �لتالية جلل�صة  �يام 
�ملحكمة وفيما  و�مل�صروفات خزينة  �ملعرو�س  �لثمن  بايد�ع كامل  يقوم  �ن  �لثمن على  �لزيادة  عن ع�صر  �ل تقل هذه  ب�صرط 
يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �صقة �صكنية - �ملنطقة : �جلد�ف - رقم �لر�س : 460 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : 
بالزو فري�صات�صثي - رقم �لوحدة : 2420 - �مل�صاحة : 208.04 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )4.030.779.00( درهم 

-  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2014/1   تنفيذ عقاري  
طالب �لتنفيذ: على �أحمد رخ�صان 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : دبي - ديرة 
�ملنفذ �صده : ديفاين بروبريتي�س -  ذ م م  / م م ح  و�آخرون 

عنو�نه : �إمارة �لفجرية - هيئة �ملنطقة �حلرة - مكتب رقم 3 - مرفق ربطا �صور �لرخ�صة 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
�جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  ع�صرة  خ��الل  و�مل�صارييف 
�لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  :  نوع �ملركبة : �ر�س ف�صاء - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �لر�س 

: 349 - �مل�صاحة : 7207.88 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )100.860.369.00( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/7   بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �صارع �لحتاد - بناية بنك دبي �لتجاري - بجو�ر ديرة �صيتي �صنرت - �لطابق �لثالث 
�ملنفذ �صده : فريد خليل �بر�هيم �ل�صايغ - و�آخرون  - عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - برج خور دبي - �لدور 

)21( مكتب رقم )21( جمموعة �ل�صهالوى للمحاماة 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
�جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  ع�صرة  خ��الل  و�مل�صارييف 
�لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : مردف - رقم 

�لر�س : 3/2569 - �مل�صاحة : 1393.55 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )11.000.000.00 ( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

ز�يد  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�صيخ  �صمو  �أك���د 
�أمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
موؤ�ص�صة ز�يد بن �صلطان �آل نهيان 
و�لإن�صانية  �خل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
�لريا�صي  �أبوظبي  جمل�س  رئي�س 
�أن دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ل�صمو  بالقيادة �حلكيمة ل�صاحب 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ 
�هلل”  “حفظه  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
نهج  ملو��صلة  و��صعا  �هتماما  تويل 
�لنماء  مل�صرية  �لد�عمة  �لعطاء�ت 
�ل�صخي  دع��م��ه  و�لزده������ار يف ظ��ل 
بني  �صاأنه  و�إع���الء  �ل��وط��ن  لرفعة 
�حلبيبة  دولتنا  غ��دت  حتى  �لأمم 
م���ن���ارة ع��امل��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار و�لب�����د�ع 

و�لتفوق و�لنجاح.
وق�����ال ���ص��م��وه “ ك��م��ا مي��ث��ل دعم 
بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ل�صمو  و����ص���اح���ب  �هلل”  “رعاه 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�مل�����ص��ل��ح��ة ملحاور  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 

�لثر  �لتنمية  وع��م��ل��ي��ات  �ل��ت��ق��دم 
�لكبري يف تعزيز �ملنجز�ت �ملكت�صبة 
مببادر�ت ر�ئدة تر�صم �فاق �لنجاح 

و�لتميز ».
و�أكد �صموه �ن ��صت�صافة �لإمار�ت 
لالأندية  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  مل��ن��اف�����ص��ات 
�ملكانة  ي��ع��ك�����س   14 �ل����  بن�صختها 
�لعاملية  و�ل��ث��ق��ة  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لكبرية بدورها �لريادي و�صمعتها 
�مل��رم��وق��ة وه��و �لم���ر �ل���ذي ميثل 
لنا �لفخر و�لعتز�ز ملو��صلة رحلة 
�ل���ع���ط���اء�ت و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ترجمة 
�ملنجز�ت  م�����ص��رية  ودع���م  �خل��ط��ط 
تو�كب  مهمة  باإ�صافات  �لتنموية 
�لتي  �ل�صاملة  �لنه�صة  وتعا�صر 
 “ �صموه  وق��ال   . �ل��دول��ة  ت�صهدها 
منذ �أن و�صعنا يف جمل�س �أبوظبي 
�أبوظبي  ج��ع��ل  روؤي������ة  �ل���ري���ا����ص���ي 
ب�صعار  ل��ل��ري��ا���ص��ة  ع��امل��ي��ة  ع��ا���ص��م��ة 
��صت�صافة”  مم��ار���ص��ة  “مناف�صة 
�لروؤية  ه���ذه  �أن  �لي����ام  ل��ن��ا  تثبت 
ت��ت��ج�����ص��د و�ق��ع��ي��ا ب��اح��ت�����ص��ان �أهم 
�لريا�صية  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  و�أب���������رز 
�لتطور�ت  عك�صت  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة 

�لكبرية  و�لم��ك��ان��ي��ات  �ل��ري��ا���ص��ي��ة 
�لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  �ه��ت��م��ام  ظ��ل  يف 
ورعايتها �لد�ئمة مل�صرية �لريا�صة 

و�لريا�صيني ».
��صت�صافة  �أن  �إىل  ���ص��م��وه  و�أ����ص���ار 
لكاأ�س  �ل��ث��ال��ث��ة  ل��ل��م��رة  �أب���وظ���ب���ي 
ن�صختي  ب���ع���د  ل���الأن���دي���ة  �ل����ع����امل 
ثمرة  ج�����اء  و2010   2009
تعا�صرها  �ل��ت��ي  �لكبرية  �لنه�صة 
�ملنا�صبات  ه��ذه  باعتبار  �لإم����ار�ت 
�ل��ر�ئ��دة و�لد�عمة  �مل��ب��ادر�ت  �ح��د 
و�لتنمية  �لتقدم  ب�صمات  لتحقيق 
�ملو�رد  ودع��م  �لريا�صي  �لقطاع  يف 
�لقت�صادية و�ل�صياحية و�ملجتمعية 
لالرتقاء  �ل��ف��اع��ل��ة  و����ص��ه��ام��ات��ه��ا 
وحتقيق  �لإم��������������ار�ت  ب����ري����ا�����ص����ة 
�إيجابية  وجت���������ارب  م���ك���ت�������ص���ب���ات 

لريا�صيينا وفرقنا وجمتمعنا.
�لكبرية  �لنجاحات  �أن  �صموه  و�أكد 
�ل�صابقة خالل ��صت�صافة �لمار�ت 
لكاأ�س �لعامل لل�صباب عام 2003 
لعامي  ل���الأن���دي���ة  �ل���ع���امل  وك���اأ����س 
�لعامل  وك��اأ���س  و2010   2009
من  ر�فقه  وم��ا   2013 للنا�صئني 

و��صد�ء  وم��ت��ك��ام��ل  مم��ي��ز  تنظيم 
و����ص��ع��ة ر�صخت  ع��امل��ي��ة  �إع���الم���ي���ة 
�ل�صر�كة �ملتينة مع �لحتاد �لدويل 
“ فيفا” وق��ادت ملزيد  لكرة �لقدم 
من �ملنجز�ت �لهامة لريا�صة وكرة 

�لمار�ت.
ورحب �صموه بوفد �لحتاد �لدويل 
�لفرق  لكرة �لقدم “فيفا” ونخبة 
�مل�صاركة  �ل��ق��ار�ت  �أب��ط��ال  �لعاملية 
�لدولية  �لإع����الم����ي����ة  و�ل�����وف�����ود 
�لكبري  �ع��ج��اب��ه  ���ص��م��وه  ..م���ب���دي���ا 
وجاهزية  �مل��ر�ح��ل  ك��اف��ة  باكتمال 
�لم������ار�ت و����ص��ت��ادي م��دي��ن��ة ز�يد 
�لريا�صية وهز�ع بن ز�يد ل�صتقبال 

�لندية �بطال �لقار�ت.
�ملخل�صة  ب��اجل��ه��ود  ���ص��م��وه  و�أ����ص���اد 
�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل��ح��ل��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة 
�للو�ء  م��ع��ايل  ب��رئ��ا���ص��ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
�لقائد  �ل��رم��ي��ث��ي  خ��ل��ف��ان  حم��م��د 
�ل���ع���ام ل�����ص��رط��ة �أب��وظ��ب��ي ودوره����ا 
تنظيم  ع��ل��ى  �ل���ع���ام  �ل�����ص����ر�ف  يف 
�صي�صكل  �ل���ذي  �ل��ع��امل��ي  �مل��ون��دي��ال 
لعمليات  وم��ه��م��ة  ����ص��اف��ة ج��دي��دة 

�لتقدم �لريا�صي.

و�أع�����رب ���ص��م��وه ع��ن ف��خ��ر جمل�س 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ص��ي ب��ت��ق��دمي هذ� 
لريا�صة  �ل��ك��ب��ري  �ل��ع��امل��ي  �حل����دث 
�أبوظبي �لتي  �لإم��ار�ت وللعا�صمة 
يف  ل��رت���ص��ي��خ��ه��ا  بخططنا  ن��ت��ط��ل��ع 
م��ق��دم��ة �ل��وج��ه��ات �ل���ر�ئ���دة عامليا 
�لفعاليات  ك�����ربى  ب��ا���ص��ت�����ص��اف��ة 
مبدى  �لعامل  وتعريف  �لريا�صية 
�إليه  و�صلت  �ل��ذي  �لكبري  �لتطور 
�ل��ف��اع��ل يف دع���م �حلركة  ودوره�����ا 
�لوجهة  لتغدو  �لدولية  �لريا�صية 
تلك  وع���ق���د  ت��ن��ظ��ي��م  �لأم�����ث�����ل يف 
�ل���ف���ع���ال���ي���ات ب��ف�����ص��ل �لإم����ك����ان����ات 
�مل���ت���و�ف���رة و�ل��ب��ن��ى �ل��ت��ح��ت��ي��ة �لتي 
ميكنها �لإ�صهام يف �إجناح �أي حدث 
دويل ت�صت�صيفه �إىل جانب معاملها 
�لريا�صية  وم��ن�����ص��ات��ه��ا  �جل����ذ�ب����ة 

�لفخمة.
مب�صاركة  “ ن��ف��خ��ر  ���ص��م��وه  وق����ال 
لكرة  مم����ث����ال  �جل������زي������رة  ف����ري����ق 
لالأندية  �لعامل  كاأ�س  �لم��ار�ت يف 
و�ل��ن��ج��اح يف  �ل��ت��وف��ي��ق  ل��ه  ونتمنى 
مهمته �لعاملية و�أن يتخطى �ملبار�ة 
�لفتتاحية لالنتقال للدور �لثاين 

و�جلهات  �لأندية  كافة  ..د�عيا   “
�لدولة  م�صتوى  ع��ل��ى  �ل��ري��ا���ص��ي��ة 
مل���وؤ�زرة فريق �جل��زي��رة ممثل كرة 
�لإمار�ت يف مناف�صات كاأ�س �لعامل 
 “  2017 “�لمار�ت  ل���الأن���دي���ة 
و�لوقوف �صفا و�ح��د� خلف ممثل 
�ل��ق��ي��م �حلقيقية  وع��ك�����س  �ل��وط��ن 
ل�صعب �لم��ار�ت و�ل��رو�ب��ط �ملتينة 
توحيد  ع��ل��ى  و�ل���ع���م���ل  ل���الأن���دي���ة 
عالية  �لوطن  ر�ية  كلمتها لإعالء 

يف �لكرنفال �لعاملي.
�لإم����ار�ت ومن  �ن  �صموه  و�أو���ص��ح 
خ����الل ����ص��ت�����ص��اف��ت��ه��ا ل��ل��ك��ث��ري من 
�لريا�صية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لأح����د�ث 
ت��ول��دت ل���دى �أب��ن��ائ��ه��ا �ل��ك��ث��ري من 
تكون  �أن  مي��ك��ن  �ل���ت���ي  �خل������رب�ت 
�للجان  تقود  �لتي  �لثمرة  مبثابة 
لتحقيق  و�ملتطوعني  �لعمل  وفرق 
�إىل  ..م�����ص��ري�  جن��اح غ��ري م�صبوق 
�أن “ �أك���ر م��ا �أ���ص��ع��ده ه��و حر�س 
�لعمل  ع���ل���ى  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل�����ك�����و�در 
�لنجاح  يف  ورغ��ب��ت��ه��م  �لح������رت�يف 

وتفانيهم يف تاأدية �أدو�رهم ».
�ل�  �لن�صخة  تكون  �أن  �صموه  وتوقع 

ل���الأن���دي���ة  �ل����ع����امل  ل���ك���اأ����س   14
و�ح���دة م��ن �أجن���ح �ل��ب��ط��ولت و�أن 
على  �جل��م��اه��ريي  �حل�صور  يكون 
�مل�صتوى �ملطلوب ملا حتظى به كرة 
�لقدم يف �لعامل من �هتمام كونها 
..م�صري�  �لأوىل  �ل�صعبية  �للعبة 
�لإم����ار�ت  جماهري  �أن  �إىل  �صموه 
وكل �ملقيمني مدعوون لال�صتمتاع 
�مل��درج��ات لنهم  �أج��و�ء يف  باأف�صل 

�لتي  �لت�صهيالت  �صوف يجدو� كل 
ت���وف���ر ل��ه��م �لج������و�ء �مل��ث��ال��ي��ة مع 

�أ�صرهم.
�لكاملة  ثقته  ع��ن  ���ص��م��وه  و�أع����رب 
ب����اأن �جل��م��ه��ور ���ص��وف ي��ك��ون على 
يقوم  ���ص��وف  �لإع�����الم  و�أن  �ل��وع��د 
و�لتقدمي  �لأج���و�ء  لتهيئة  ب��دوره 
للبطولة بهدف حتفيز �جلماهري 

على �حل�صور.

••دبي – الفجر

�لوجهة  ج����ول����ف،  ت������وب  ك�����ص��ف��ت 
بلعبة  �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
مدينة  من  تتخذ  و�لتي  �جلولف، 
د�ل����س �لأم��ري��ك��ي��ة م��ق��ر�ً ل��ه��ا، عن 
“دبي  م����ع  �جل�����دي�����دة  ����ص���ر�ك���ت���ه���ا 
�أول  لإط�������الق  وذل������ك   ، جولف” 
�ل�صرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ه��ا  م��ن�����ص��اأة 
�لأو���ص��ط يف دب���ي، حيث ي��اأت��ي هذ� 
�لإعالن ��صتكماًل ل�صل�صلة عمليات 
�أعلنت عنها �لعالمة  �لتو�ّصع �لتي 

يف �أ�صرت�ليا وكند� و�ملك�صيك. 
من�صاأة  ت�صرع  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن  ه��ذ� 
دبي  يف  �أب���و�ب���ه���ا  جولف”  “توب 
�لإمار�ت  نادي  2019 �صمن  عام 
للجولف �ل�صهري باحت�صان بطولة 
كال�صيك‘  دي���زرت  دب��ي  ’�أوميجا 
�أب������رز مر�حل  �إح������دى  �ل�����ص��ن��وي��ة، 
�إىل  �لأوروبية”،  “�جلولة  بطولة 
’�أوميجا  لبطولة  �حت�صانه  جانب 
�لتي  كال�صيك‘  ل����ي����دي����ز  دب�������ي 
“�جلولة  ب���ط���ولت  خ��امت��ة  مت��ث��ل 
�ل�صيد�ت”،  جل��ول��ف  �لأوروب����ي����ة 
“توب  تبلغ م�صاحة من�صاأة  و�صوف 
من  و�مل��ك��ون��ة  جولف” �جل���دي���دة 
مربعة،  ق��دم  �أل��ف   60 طو�بق   3
على  مر�فقها  م��ع  ت��رتب��ع  �أن  على 

م�صاحة تقارب 12 هكتار�ً. 
�إي����ري����ك  ق������ال  ل������ه،  ت�������ص���ري���ح  ويف 
�لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �أن��در���ص��ون، 
ملجموعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل���رئ���ي�������س 
تقدم  جولف” �لرتفيهية:  “توب 
ف��ري��دة يف  “توب جولف” جت��رب��ة 

ملمار�صة  م��ب��ت��ك��رة  ط�����رق  ت���ق���دمي 
ري��ا���ص��ة �جل��ول��ف، و�ل��ت��ي تر�فقها 
ب����اق����ة م���ت���ن���وع���ة م�����ن �لأن�������ص���ط���ة 
�لرتفيهية �لتي تلقى رو�جاً كبري�ً 
على م�صتوى �لعامل، وميّثل تو�صعنا 
يف �ل�صرق �لأو�صط خطوة هامة يف 
ت�صّكل  وح��ق��ي��ق��ة  �ل��ن��ج��اح،  ط��ري��ق 
و�لرتفيهية  �لجتماعية  �لأن�صطة 
“توب  ن��ق��دم��ه��ا يف م��ن�����ص��اآت  �ل��ت��ي 
باملو�صيقى  حتفل  جولف”،و�لتي 
و�مل�صروبات،  �لأط���ع���م���ة  وم��ن��اف��ذ 

وج�����ه�����ًة ي���ن�������ص���ده���ا �جل���م���ي���ع من 
خمتلف �جلن�صيات و�لثقافات، و�أنا 
على ثقة باأن من�صاأة “توب جولف” 
مثالياً  خيار�ً  ت�صكل  �صوف  دب��ي  يف 
�لرتفيه،وللر�غبني  عن  للباحثني 
�حلقيقية  �مل��ت��ع��ة  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ع��رف 

لريا�صة �جلولف.  
م�صطفى  ���ص��ّرح  �ملنا�صبة،  وب��ه��ذه 
�ل�صيافة  ق�صم  رئي�س  �لها�صمي، 
و�صل  جم���م���وع���ة  يف  و�ل����رتف����ي����ه 
نادي  حافظ  لقد  �لأ�صول:  لإد�رة 

�نطالقته  �لإم��ار�ت للجولف منذ 
�ملرموقة  مكانته  1988على  عام 
ب���ني وج���ه���ات �جلولف  و�ل����ر�ئ����دة 
وحر�صنا  �لأو������ص�����ط،  �ل�������ص���رق  يف 
خالل �لثالثني عاماً �ملا�صية على 
و�ل�صتثمار  �لبتكار  على  �لرتكيز 
�حلفاظ  ل��ن�����ص��م��ن  م���ر�ف���ق���ن���ا  يف 
قائمة  يت�صدر  �ل��ذي  موقعنا  على 
�أب���رز وج��ه��ات �جل��ول��ف �ل��ر�ئ��دة يف 
�مل��ن��ط��ق��ة، وي�����ص��ع��دن��ا ج����د�ً تقدمي 
مرة  لأول  جولف”  “توب  جتربة 

يف �ل�صرق �لأو�صط. 
كري�صتوفر  ق������ال  ج���ان���ب���ه  وم������ن 
ل�”دبي  �لتنفيذي  �لرئي�س  م���اي، 
على  م���ث���اب���رون  ن��ح��ن  جولف”: 
تو�صيع ح�صور ريا�صة �جلولف يف 
“توب  من�صاأة  �صاأن  وم��ن  �ملنطقة، 
جولف” �جلديدة يف نادي �لإمار�ت 
للجولف، �أن تقدم طريقة جديدة 
�جلميع  ��صتمتاع  ت�صمن  وف��ري��دة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  يف دولة 
نتطلع  ون��ح��ن  �جل��ول��ف،  بريا�صة 

�صت�صكل  �لتي  �لوجهة  �فتتاح  �إىل 
�إ���ص��اف��ة خ��ا���ص��ة ل���ن���ادي �لإم�����ار�ت 

للجولف ولنا يف دبي جولف.  
»ت�����وب جولف«  م��ن�����ص��اآت  وت�����ص��ك��ل 
م��ن خ���الل م��ا ت��وف��ره م��ن جتارب 
لعب  ب��ج��ولت  مفعمة  ��صتثنائية 
�ملاأكولت  �أطيب  �جلولف، وتقدمي 
وجهًة  �مل���و����ص���ي���ق���ي���ة،  و�ل����ع����رو�����س 
م��ث��ال��ي��ة ت��ل��ه��م �جل��م��ي��ع م���ن كافة 
�للتقاء  �إىل  وت��دف��ع��ه��م  �لأع���م���ار، 
تناف�صية  �أجو�ء  و�صط  و�للعب معاً 

ي��ك��ون��و� من  و�إن مل  ر�ئ���ع���ة، ح��ت��ى 
�صيحظى  حيث  �جلولف،  ممار�صي 
�جلولف  ل��ع��ب  بفر�صة  �ل�����ص��ي��وف 
مناطق  ���ص��م��ن  �ل���ن���ق���اط  وك�����ص��ب 
�لرمي �ملخ�ص�صة، وذلك با�صتخد�م 
�إلكرتونية  ب�صر�ئح  م���زودة  ك���ر�ت 
�لتي  �مل�������ص���اف���ة  ت�����ص��ج��ل  ����ص���غ���رية 
لتعر�صها  ودقتها  �لرمية  قطعتها 

�ل�صا�صة �ملر�فقة ب�صكل فوري.
 ك����م����ا ت����ق����دم م����ن����اف����ذ �لأط����ع����م����ة 
و�مل�صروبات يف من�صاآت توب جولف 

�لتي  �مل��اأك��ولت  قائمة مم��ي��زة م��ن 
�إىل جانب  �أبرز �لطهاة،  رها  يح�صّ
�مل�����ص��روب��ات �ل��ل��ذي��ذة ، وك��م��ا ت�صم  
كبرية  �صا�صات  جولف  توب  من�صاأة 
�لريا�صية  �لأح����د�ث  �أه���م  لعر�س 
�أمتع  �ل�����ص��ي��وف  ي��ق�����ص��ي  ح��ي��ث   ،
�ملو�صيقى  �أنغام  وقع  على  �لأوق��ات 
ت��ت��ن��ا���ص��ب مع  �أج��������و�ء م��ك��ي��ف��ة  يف 
خمتلف �لف�صول، و�صوف تت�صمن 
حتت�صنها  �لتي  �لفعاليات  بر�مج 
م��ن�����ص��اأة »ت���وب ج��ول��ف« ع��ل��ى مد�ر 
�أن�صطة خم�ص�صة لالأطفال  �لعام، 
درو�����س  ج���ان���ب  �إىل   ، و�ل���ع���ائ���الت 
ومناف�صات  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وح�����ص�����س 
للمجموعات تتعلق بلعبة �جلولف 

�مل�صّوقة. 
من�صاأة  ت�صميم  يكون  و�صوف  ه��ذ� 
»ت����وب ج���ول���ف« يف دب���ي ع��ل��ى نحو 
ي�صابه من�صاآت �لعالمة يف �لوليات 
ت�صم  و���ص��وف  �لأمريكية،  �ملتحدة 
�إطاللة  توفر  �ل�صطح  على  �صرفًة 
ر�ئعة على �ملر�صى وعلى �أفق �أبر�ج 

دبي يف مد �لنظر.
جولف،  دب����ي  �أن  ذك�����ره  �جل���دي���ر   
�لذر�ع �لرتفيهية �لتابعة ملجموعة 
�صوف   ، �لأ�����ص����ول  لإد�رة  و����ص���ل 
توب  �إد�رة من�صاأة  تتوىل م�صوؤولية 
�لوثيق  ب��ال��ت��ع��اون  دب���ي  ج��ول��ف يف 
وذلك  ج��ول��ف،  ت��وب  م��ع  و�مل�صتمر 
��صتثانية  جت��رب��ة  �ل�����ص��ي��وف  مل��ن��ح 
�ل�صيافة  �لأف�����ص��ل يف ع��امل  ت��ق��دم 
و�لرتفيه وثقافة ريا�صة �جلولف، 
ومب����ا ي��ت��م��ا���ص��ى م���ع روؤي�����ة وهوية 

»توب جولف« عاملياً. 

نهيان بن ز�يد : كاأ�س �لعامل لالأندية ��ضافة مهمة مل�ضرية منجز�ت �الإمار�ت �لتنموية

ت�شتمر بالتو�شع عامليًا من بوابة دبي 

توب جولف تربم �ضر�كة مع دبي جولف الإطالق �أول من�ضاأة لها يف �ملنطقة يف نادي �الإمار�ت للجولف يف دبي 

•• اأبوظبي - الفجر

ن��ظ��م��ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ح��ل��ي��ة ل��الأومل��ب��ي��اد �خل���ا����س جل�صة 
ت��دري��ب��ي��ة ل��الع��ب��ني �مل�������ص���ارك���ني يف دورت������ي �لأل���ع���اب 
�لإقليمية لالأوملبياد �خلا�س 2018 و�لألعاب �لعاملية 
لالأوملبياد �خلا�س 2019 على مالعب نادي �لإمار�ت 

للجولف.
�صاي  “كيم  �جلنوبية  �لكورية  �جلولف  لعبة  وتولت 
يونغ” �صاحبة لقب بطولة غولف �ل�صيد�ت �لمريكية 
ت��دري��ب جم��م��وع��ة م��ن �ل��الع��ب��ني يف ن����ادي �لإم�����ار�ت 
على  وتدريبهم  مهار�تهم  �صقل  بهدف  دبي،  للجولف 

ت�صاعدهم  حمرتفة  وبطريقة  بدقة  �ل��ك��ر�ت  ت�صديد 
�لألعاب  مناف�صات  يف  �ل��ن��ق��اط  م��ن  �مل��زي��د  ك�صب  على 

�لأوملبية.
�لتدريبية  �حل�صة  �أثناء  ور�ئعة  مميزة  �أج��و�ء  و�صادت 
وح��ظ��ي �ل��الع��ب��ون ب��ل��ح��ظ��ات ح��م��ا���ص��ي��ة لت��ن�����ص��ى مع 
�لألعاب  �صفرية  �أ�صحت  �لتي  يونغ  �صاي  كيم  �لالعبة 

�لعاملية لالأوملبياد �خلا�س.
�لعاملية لالأوملبياد  وت�صكل �لألعاب �لإقليمية و�لألعاب 
�خلا�س ج��زًء� من روؤي��ة �لإم��ار�ت 2021 �لتي تدعم 
باملجتمع  �خل��ا���ص��ة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ف��ئ��ة  �ن���دم���اج 
�صتكون  كما  طبيعي.  ب�صكل  �ليومية  حياتهم  ملمار�صة 

ل��الأومل��ب��ي��اد �خل���ا����س، �حلدث  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأل���ع���اب  دورة 
�لأوملبياد  تاريخ  يف  وت�صامًنا  وح��دًة  �لأك��ر  �لريا�صي 
�خلا�س، و�لذي �صيقدم جتربة �صاملة للريا�صيني من 
على  �ملتطوعني  �لأ�صخا�س  �أو  �لذهنية  �لإع��اق��ة  ذوي 

حد �صو�ء.
حققت كيم موؤخًر� 3 �نت�صار�ت، منها فوزها �لأول يف 
�أول بطولة كربى حينما حققت لقب بطولة بريطانيا 
�ملفتوحة لل�صيد�ت، لتوؤكد �إنها قادمة بقوة ملناف�صة هذ� 
كال�صيك” �لتي  ليدز  دب��ي  “�أوميجا  بطولة  يف  �لعام 
تقام بالفرتة من 6 �إىل 9 دي�صمرب على مالعب نادي 

�لإمار�ت للجولف.

العبة �جلولف �لكورية ت�ضارك يف ��ضتعد�د�ت فريق �الإمار�ت 
خلو�س مناف�ضات �جلولف يف �الألعاب �الأوملبية �خلا�ضة

�ل�ضهباين يرت�أ�س وفد 
�لعني يف كو�الملبور

•• العني - الفجر 

تر�أ�س مطر عبيد �لظاهري “�ل�صهباين”، مدير فريق �لكرة �لأول بنادي 
�لعني، وفد “�لزعيم” �لذي و�صل م�صاء �أم�س �لعا�صمة �ملاليزية كو�لملبور 
وذلك حل�صور مر��صم قرعة دوري �أبطال �آ�صيا 2018 و�ملقرر �نعقادها يف 
متام �ل�صاعة �لثانية ع�صرة من ظهر �ليوم �لأربعاء مبقر �لحتاد �لآ�صيوي 
دوري  ور�صة  يف  ح�صوره  �لعني  ي�صجل  �أن  كذلك  �ملقرر  ومن  �لقدم.  لكرة 
كافة  ملناق�صة  ماريوت  بفندق  �لآ�صيوي  �لحت��اد  يعقدها  �لتي  �آ�صيا  �أبطال 

�لتفا�صيل �ملرتبطة بقو�نني ولو�ئح �مل�صابقة يف ن�صختها �جلديدة.
يذكر �أن �لعني �صيو�جه �ملالكية �لبحريني يف �لثالثني من �صهر يناير �ملقبل 

باإ�صتاد هز�ع بن ز�يد، �صمن �لدور �لتمهيدي �ملوؤهل ملرحلة �ملجموعات. 

جو يفوز بجائزة العب 
�لعام يف �لرب�زيل 

�لدوري  يف  لعب  كاأف�صل  كورنثيانز  لعب  جو  �ملهاجم  �لريا�صيون  �لنقاد  �ختار 
�لرب�زيلي لكرة �لقدم بعدما �أنهى �ملو�صم متقا�صما �صد�رة هد�يف �لبطولة. و�أحرز 
 18 �إجنلرت�،  و�إيفرتون يف  �صيتي  �صيئتني يف مان�ص�صرت  �لذي ق�صى فرتتني  جو، 
باللقب  كورنثيانز  وف��از  فلوميني�صي.  لع��ب  دور�دو  هرنيك  م��ع  ليت�صاوى  هدفا 
ع��دد لع��ب��ي جرمييو  نف�س  وه��و  �ل��ع��ام  ت�صكيلة  �إىل  ث��الث��ة لع��ب��ني منه  و�ن�����ص��م 
“نحن �صعد�ء.  �لفائز بكاأ�س ليربتادوري�س. وقال جو يف حفل يف ريو دي جانريو 
عملنا بجدية و�للقب كان م�صتحقا لذ� �أهدي �لكرة �لذهبية جلماهري كورنثيانز 
بجائزة  �أتليتيكو مينريو  �أوت��ريو لعب  وفاز  �أي�صا«.  ي�صتحقونها  �لذين  وزمالئي 

هدف �لعام �لذي �صجله يف مرمى كوريتيبا من 50 ياردة من فوق �حلار�س.

����ص��ت��ع��اد �ودي��ن��ي��زي ت���و�زن���ه ب��ف��وز ك��ب��ري ع��ل��ى م�صيفه 
كروتوين -3�صفر يف ختام �ملرحلة �خلام�صة ع�صرة من 

�لدوري �لإيطايل لكرة �لقدم.
نف�صه  يانكتو  يعقوب  �لو�عد  �لت�صيكي  �ملهاجم  وفر�س 
جنما للمبار�ة بت�صجيله ثنائية يف �لدقيقتني 40 و53، 

و�أ�صاف كيفن لز�نيا �لهدف �لثالث يف �لدقيقة 66.
وه���و �ل��ف��وز �خل��ام�����س لودي��ن��ي��زي ه���ذ� �مل��و���ص��م و�لول 
بعد خ�صارتني متتاليتني فرفع ر�صيده �ىل 15 نقطة 
�لذي  ك��روت��وين  �ل��ر�ب��ع ع�صر م��ع  �مل��رك��ز  وف�س �صر�كة 
�نت�صار�ت   3 مقابل  �مل��و���ص��م  �لتا�صعة  بخ�صارته  مني 

ومثلها تعادلت فتجمد ر�صيده عند 12 نقطة وتر�جع 
�ىل �ملركز �لثالث ع�صر بفارق نقطة و�حدة خلف جنوى 
�ملو�صم  ه��ذ�  �لثالث  ف��وزه  وحقق  و��صل �صحوته  �ل��ذي 
و�لثاين يف مبارياته �لثالثة �لخرية �لتي مل يذق فيها 

طعم �خل�صارة.
فوز جنوى على ح�صاب م�صيفه هيال�س فريونا  وجاء 
بهدف وحيد �صجله �لدويل �ملقدوين غور�ن بانديف يف 

�لدقيقة 47.
وبقي هيال�س فريونا يف �ملركز �لتا�صع ع�صر قبل �لخري 

بر�صيد 9 نقاط.

�ودينيزي ي�ضتعيد تو�زنه بدوري �إيطاليا 
�لو�فد  جريونا  م�صيفه  على  �لثمني  بفوزه  �لأخ��ري  �ملركز  من  �لفي�س  ديبورتيفو  تخل�س 
�ل��دوري �ل�صباين لكرة  3-2 يف ختام �ملرحلة �لر�بعة ع�صرة من  حديثا �ىل دوري �لأ�صو�ء 

�لقدم.
وكان جريونا �لذي يخو�س مناف�صات دوري �لدرجة �لأوىل للمرة �لأوىل يف تاريخه يف طريقه 
بهدفني  تقدم  عندما  �ل�صابع  �ملركز  �ىل  و�لرت��ق��اء  �ملو�صم  ه��ذ�  �خلام�س  ف��وزه  حتقيق  �ىل 

لالوروغوياين كري�صتيان �صتوياين وخو�نبي لوبيز.
لكن ديبورتيفو �لفي�س، و�صيف بطل م�صابقة �لكاأ�س �ملو�صم �ملا�صي، رف�س �ل�صت�صالم وقلب 
�لطاولة على م�صيفه بف�صل ثالثية ملهاجمه �يباي غوميز يف �لدقائق 72 و87 من ركلة 

جز�ء و�لثانية من �لوقت بدل �ل�صائع.
وهو �لفوز �لثالث لديبورتيفو ل�في�س هذ� �ملو�صم مقابل 11 هزمية، فرفع ر�صيده �ىل 9 
نقاط و�صعد �ىل �ملركز �لتا�صع ع�صر بفارق نقطة و�حدة �مام ملقة �لذي تر�جع �ىل �ملركز 

�لخري، فيما جتمد ر�صيد جريونا عند 17 نقطة يف �ملركز �لثاين ع�صر.

ما�ضكري�نو ي�ضر على مغادرة بر�ضلونة يف »�ل�ضتوية«ديبورتيفو �الفي�س يتخل�س من �ملركز �الأخري 
بر�صلونة،  ن���ادي  م��د�ف��ع  �إن  �ل��ك��ات��ال��ون��ي��ة  ديبورتيفو”  “موندو  �صحيفة  ق��ال��ت 
�لأرجنتيني خافيري ما�صكري�نو، ي�صر على �لنتقال من �لبالوغر�نا يف �لنتقالت 

�ل�صتوية �ملقبلة، �لتي تفتح �أبو�بها �لأول من يناير �ملقبل.
وبح�صب �ل�صحيفة، فاإن ما�صكري�نو ي�صع ن�صب عينيه �مل�صاركة يف مونديال رو�صيا 
�ملقبلة،  �لفرتة  يف  م�صاركته  �إمكانية  من  �لرغم  على  �لرحيل  ويرغب   ،2018
�أومتيتي. ول يرى ما�صكري�نو نف�صه حمل  �إ�صابة �ملد�فع �لفرن�صي �صامويل  بعد 
ثقة بالن�صبة للمدير �لفني �لإ�صباين �إرني�صتو فالفريدي، وقد ينتقل �إىل �لدوري 
ما�صكري�نو  وجاء  ل�صمه.  عر�صاً  هناك  �لكربى  �لأندية  �أحد  قدم  حيث  �ل�صيني، 
�إىل بر�صلونة قادماً من ليفربول يف 2010، ويخو�س مو�صمه �ل�صابع مع �لنادي 
�لكاتالوين، لكنه �صيتجه �إىل ف�صخ تعاقده، �لذي ينتهي يف 2019، �صعياً للم�صاركة 

�أ�صا�صياً قبل �نطالقة مونديال رو�صيا. 
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�أك���د ���ص��ع��ادة ع���ارف حمد �ل��ع��و�ين �لأم���ني �لعام 
�ملحلية  �للجنة  ع�صو  �لريا�صي  �أبوظبي  ملجل�س 
لالأندية  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  لبطولة  �ملنظمة  �لعليا 
لكاأ�س  �لإم��ار�ت  دولة  �أن تنظيم  �لبطولة  مدير 
�ل��ع��امل ل��الأن��دي��ة “ �لإم����ار�ت 2017 “ يعك�س 
ثقة �لعامل يف �لدولة و مدى �لثقل و�ملكانة �لتي 
تتمتع بها على خمتلف �لأ�صعدة ولي�س �ل�صعيد 

�لريا�صي فح�صب.
وقال �لعو�ين يف ت�صريحات خا�صة لوكالة �أنباء 
�لإمار�ت “و�م” على هام�س �جلل�صة �لإعالمية 
�أبوظبي  م��ق��ر جم��ل�����س  �م�������س يف  ع���ق���دت  �ل���ت���ي 
ت��زخ��ر بجميع  �إن دول���ة �لإم�����ار�ت   .. �ل��ري��ا���ص��ي 
مناحي �لتميز يف �حلياة من بنية حتتية متكاملة 
ومطار�ت متطورة و�صبكة نقل ذ�ت جودة عالية 
مبعايري  متتعها  �إىل  بالإ�صافة  متميزة  وفنادق 
�لأمن و�لأمان للمقيمني و�لز�ئرين ناهيك عن 

موقعها �ل�صرت�تيجي �لر�ئد.
و �أعرب �صعادته عن فخره بتنظيم هذه �لبطولة 
و�لتي  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لثالثة  للمرة  �لعاملية 
تتز�من مع �لحتفالت باليوم �لوطني �ل�صاد�س 

مبدى  خالله  نحتفي  �ل��ذي  للدولة  و�لأرب��ع��ني 
�لتقدم �لذي و�صلت �إليه دولة �لإمار�ت و�ملكانة 
م�صتوى  على  بها  حتظى  �أ�صحت  �لتي  �ل��ر�ئ��دة 
�ل����ع����امل يف ظ����ل دع�����م ورع����اي����ة ق����ي����ادة �ل���دول���ة 

�لر�صيدة.
�إنه خالل م�صرية �لحتاد �لتي �متدت  �أ�صاف  و 
من  �لعديد  �لإم����ار�ت  دول��ة  حققت  ع��ام��اً   46
�حتاد  تاأ�صي�س  بد�ية  منذ  �لريا�صية  �لإجن���از�ت 
�أدى  ما  �ملا�صي  �لقرن  �صبعينيات  يف  �لقدم  ك��رة 
�إىل تعزيز ثقة �لعامل يف دولة �لإمار�ت وقدرتها 
�لريا�صية  �ل��ب��ط��ولت  �أرق����ى  ��صت�صافتها  ع��ل��ى 

�لعاملية.
و ع��ن �حل�����ص��ور �جل��م��اه��ريي �مل��ت��وق��ع للبطولة 
�إن ت��و�ج��د �ل��ع��دي��د م��ن �لفرق  .. ق��ال �ل��ع��و�ين 
�ل��ع��ري��ق��ة ذ�ت �جل��م��اه��ريي��ة �ل��ك��ب��رية ع���زز من 
وت��وق��ع��ات ح�صور  �ل��ب��ط��ول��ة  ت��ذ�ك��ر  ب��ي��ع  عملية 
�مل���ب���اري���ات .. م��ع��رب��ا عن  ك��ب��ري يف  ج���م���اه���ريي 
بني  �لف��ت��ت��اح��ي��ة  �مل���ب���ار�ة  ت�صهد  �أن  يف  متنياته 
�لنيوزيالندي  �صيتي  و�أوك��الن��د  �جل��زي��رة  ن��ادي 
ح�صور� جماهري� كبري� لت�صجيع نادي �جلزيرة 

وحتفيزه على تخطي هذه �ملبار�ة و�لو�صول �إىل 
�لأدو�ر �ملتقدمة من �لبطولة.

و �أ�صار �إىل �أن حتى �ليوم مت بيع �أكر من 100 
�أخ���رى من  ت��ذك��رة للبطولة وه��ن��اك كمية  �أل��ف 
حتديد  عند  طرحها  و�صيتم  حمجوزة  �لتذ�كر 
و�لنهائي  �لنهائي  ن�صف  �ل��دور  مباريات  ط��ريف 
�ل��دور ن�صف  �أن ن�صبة �حلجز ملبار�تي  �إىل  لفتا 

�لنهائي و�لنهائي و�صلت �إىل 80 %.
�لذي حظي  �لدعم �جلماهريي و�لر�صمي  وعن 
قال   .. �ملا�صية  �لفرتة  ن��ادي �جلزيرة خالل  به 
ع���ارف �ل���ع���و�ين �إن �جل��م��اه��ري ل��ه��ا دور ه���ام يف 
حتفيز نادي �جلزيرة على حتقيق نتائج متميزة 
�جلماهري  جميع  �أن  �إىل  م�صري�   .. �لبطولة  يف 
يف  �جل��زي��رة  وم���و�زرة  �حل�صور  �إىل  متعط�صون 
هذه �لبطولة �لعاملية.. و�أكد �أن �ل�صارع �لريا�صي 
ينظر بتفاوؤل و حما�س �إىل م�صاركة �جلزيرة يف 

هذه �لبطولة.
�لبطولة  �ف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  �أن  �إىل  �ل���ع���و�ين  ول��ف��ت 
���ص��ي��ك��ون م��ب�����ص��ط ح�����ص��ب �ل��ن��ظ��م �مل��ع��ت��م��دة من 
فعاليات  ويت�صمن  �لقدم  لكرة  �ل��دويل  �لحت��اد 

�لتي  �ملتطورة  �لتكنولوجيا  على  تعتمد  �صيقة 
يحظى بها ��صتاد هز�ع بن ز�يد يف مدينة �لعني 
ختامي  حفل  تنظيم  �صيتم  �أن���ه  �إىل  م�صري�   ..

للبطولة.
�لعامل  ل��ك��اأ���س  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ربن��ام��ج  �إن  وق����ال 
من  م��ت��ط��وع   7300 ن��ح��و  ��صتقطب  ل��الأن��دي��ة 
�ل�صباب من خمتلف �أنحاء �لدولة م�صري� �إىل �أن 
�لعديد من  �ملتطوعني �صاركو� يف تنظيم  هوؤلء 
�أبوظبي  وبطولة   1 �لفورمول  مثل  �لبطولت 

للجولف.
�ل�صباب  �ل��ق��ادة  برنامج  تنظيم  مت  �إن��ه  و�أ���ص��اف 
لالأندية  �لعامل  كاأ�س  هام�س  على  �لريا�صة  يف 
خمتلف  م�����ن  �����ص����اب����ا   165 ن����ح����و  وح���������ص����ره 

�جلن�صيات.
�لفيديو  تقنية  تطبيق  �صيتم  �أن���ه  �إىل  و�أ����ص���ار 
�خلا�صة باحلكام للمرة �لثانية يف �لبطولة بعد 
باليابان  �ملا�صي  �لعام  ن�صخة  �أن مت تطبيقها يف 
�لالزمة  �لتجهيز�ت  كافة  توفري  مت  �أن��ه  موؤكد� 

لتطبيق هذه �لتقنية .
�مل��ت��وق��ع حتقيقها  �ل��ع��و�ئ��د �لق��ت�����ص��ادي��ة  وع���ن 

م���ن �ل���ب���ط���ول���ة.. ق����ال ع�����ارف �ل���ع���و�ين �لأم����ني 
�أدو�ت  هناك  �إن  �لريا�صي  �أبوظبي  ملجل�س  �لعام 
قيا�س للعو�ئد �ملتوقعة من �لبطولت �لتي يتم 
تنظيمها م�صري� �إىل �أن هناك 7000 غرفة مت 
حجزها ل�صتخد�مات �لفرق �ملختلفة بالإ�صافة 

�إىل 25 �ألف ليلة فندقية.
و لفت �إىل �أن خالل �لفرتة �ملا�صية مت ن�صر �أكر 
�أبوظبي تقدر  7000 خرب عن �لبطولة و  من 
مليون   120 ي��ق��ارب  مب��ا  �لق��ت�����ص��ادي��ة  قيمتها 
درهم كما �أن هناك 397 مطبوعة على م�صتوى 
�لإم����ار�ت و��صت�صافة  �ل��ع��امل حتدثت ع��ن دول��ة 
�لإجنليزية  ب��ال��ل��غ��ة  ل���الأن���دي���ة  �ل���ع���امل  ك���اأ����س 
بالإ�صافة �إىل ما يقارب 1940 مطبوعة باللغة 
تتعلق  �مل��وؤ���ص��ر�ت  ه��ذه  �أن  �إىل  م�صري�  �لعربية.. 

بالفرتة �لتي ت�صبق �لبطولة فقط.
�ىل ذلك و�صل معايل �ل�صيخ �صلمان بن �بر�هيم 
�آل خليفة رئي�س �لحتاد �لآ�صيوي لكرة �لقدم �إىل 
كاأ�س  بطولة  مناف�صات  �فتتاح  حل�صور  �أبوظبي 
تقام  2017” �لتي  “�لإمار�ت  �لعامل لالأندية 
دي�صمرب �جلاري   16 �إىل   6 �لفرتة من  خ��الل 

ع��ل��ى ملعبي ����ص��ت��اد م��دي��ن��ة ز�ي���د �ل��ري��ا���ص��ي��ة يف 
�أبوظبي و��صتاد هز�ع بن ز�يد يف مدينة �لعني.

مرو�ن  �ملهند�س  �صعادة  معاليه  ��صتقبال  يف  كان 
�لإمار�ت  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  غليطة  بن 
لكرة �لقدم و�صعادة عارف حمد �لعو�ين �لأمني 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ص��ي و���ص��ع��ادة عبد  �ل��ع��ام ملجل�س 
رئي�س  �لحت��اد  رئي�س  نائب  �جلنيبي  نا�صر  �هلل 
جلنة دوري �ملحرتفني و�صعادة حممد عبد �هلل 
بن هز�م �لظاهري �لأمني �لعام لحتاد �لإمار�ت 
لكرة �لقدم. و رحب �صعادة عارف حمد �لعو�ين 
له  متمنيا  �إب��ر�ه��ي��م  ب��ن  �صلمان  �ل�صيخ  مب��ع��ايل 
�أ�صار  و  �أب��وظ��ب��ي..  �لعا�صمة  يف  �لإق��ام��ة  طيب 
�لريا�صية من  �لقياد�ت  �أن عدد� كبري� من  �إىل 
�أبوظبي  �إىل  �صتح�صر  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  خمتلف 
لالأندية  �لعامل  كاأ�س  بطولة  مناف�صات  ملتابعة 
�لدولة  ت�صت�صيفها  �لتي   ”2017 “�لإمار�ت 
للمرة �لثالثة. وقال �لعو�ين : �إننا نعد �جلميع 
بتنظيم مبهر خالل فعاليات ومناف�صات �لبطولة 
بالطريقة �لتي تليق ب�صمعة �لإمار�ت و�مكاناتها 

�لب�صرية وبنيتها �لتحتية.

•• تغطية: خالد النقبي

�ل�صم�صي  ح�صن  حم��م��ود  بح�صور 
�لإمار�ت  نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
وقع حممد �إ�صماعيل �لعو�صي نائب 
و�ملهند�س  �لإد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�صركة  م��ال��ك  حم��م��د حنفي مم��ث��ل 
�لتجاري  �ملجمع  �إن�صاء  عقد  �لعلي 
يف و�جهة �لنادي على �لطريق �لعام 
و�لذي ي�صم 10 معار�س مع طابق 
�أر����ص���ي وم��ي��ز�ن��ني وك��ذل��ك جممع 
�صتوديو   52 ي�����ص��م  �صكنية  ���ص��ق��ق 
�ل��ع��م��ل يف حجر  ي��ب��د�أ  وي��ن��ت��ظ��ر �ن 
�لأ���ص��ا���س ب��ع��د �أ���ص��ب��وع��ني م��ن �لآن 
دي�صمرب  نهاية  يف  ت�صليمه  وينتظر 
�لعائد  يكون  �أن  ومتوقع   2018
من �إيجار �مل�صروع بني 3 ماليني �أو 

3 ماليني ون�صف �صنوياً.
�لعو�صي  ��صماعيل  حممد  و�أو���ص��ح 

�أن  �لإد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
ب��د�أ يف �لبحث عن مو�رد  �لإم���ار�ت 
�حلكومي،  �ل����دع����م  غ����ري  �أخ��������رى 

ع����ن ط����ري����ق �إن���������ص����اء �مل�������ص���روع���ات 
�ل�صتثمارية �لتي تهدف جلب �أرباح 
للنادي بعيد�ً عن �لدعم �حلكومي، 

وت�����ص��ب يف خ��دم��ة ن����ادي �لإم�����ار�ت 
م�صاريع  �لطريق  ويف  وج��م��اه��ريه، 
م��ه��م��ة ���ص��ت��دع��م خ��زي��ن��ة �ل���ن���ادي يف 

�لفرتة �ملقبلة.
وع����ن ف���ائ���دة ت��ل��ك �مل�����ص��اري��ع �لتي 
�لذي  �لقدم  �صتعود على فريق كرة 

للجمهور،  بالن�صبة  �لأه����م  يعترب 
ق���ال: ك��رة �ل��ق��دم حت��ت��اج د�ئ��م��اً �إىل 
م��ي��ز�ن��ي��ة، ف��الأن��دي��ة �ل��ك��ب��رية �لتي 

لديها ميز�نية مالية كبرية هي �لتي 
حت��ق��ق ط��م��وح��ات ج��م��اه��ريه��ا، �أما 
�لأندية �لأقل فتطمح �إىل �لو�صول 

ج���دول  يف  �ل��و���ص��ط��ى  �مل����ر�ك����ز  �إىل 
�ل�صعيفة  و�لفرق  �ل��دوري،  ترتيب 
م���ادي���اً ت�����ص��ارع ع��ل��ى �ل��ب��ق��اء وعدم 
�ل��ه��ب��وط وه����ذ� ل��ي�����س يف �لإم�����ار�ت 
فقط بل يف �لعامل كله، فحتى ن�صل 
�أن  ي��ج��ب  �ل��ك��ب��رية  �مل��ي��ز�ن��ي��ات  �إىل 
و�إي����ر�د�ت  م���و�رد مالية  ع��ن  نبحث 
�حلكومي.  �ل����دع����م  غ����ري  �أخ��������رى 
لذلك فكرنا يف م�صاريع ��صتثمارية، 
بهذه  �جل��م��ه��ور  ي�����ص��ع��د  �أن  ف��ي��ج��ب 
�صت�صب  �مل�صاريع  هذه  لأن  �خلطوة 
لكرة  �لأول  �ل��ف��ري��ق  م�����ص��ل��ح��ة  يف 
�ل��ق��دم و�لأل���ع���اب �لأخ����رى بالنادي 
وت��دع��م��ه م���ن خ����الل �ل��ت��ع��اق��د مع 
مدربني ولعبني �أجانب ومو�طنني 
فهذ� كله يحتاج �إىل ميز�نية كبرية، 
ف���ه���ذه �مل��ي��ز�ن��ي��ة ت���اأت���ي م���ن خالل 
�إىل مو�رد  �إ�صافة  �لدعم �حلكومي 

�أخرى مثل �مل�صاريع �مل�صتقبلية.

•• دبي- وام:

مناف�صات  �لأرب����ع����اء  �ل���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
“�أوميجا  لبطولة  �ل�12  �لن�صخة 
 - ل��ي��دز كال�صيك” ل��ل��ج��ول��ف  دب���ي 
�جلولة  ملو�صم  �خلتامية  �لبطولة 
�لتي   - �ل�صيد�ت  جلولف  �لأوروبية 
�ملقبل  �ل�صبت  ي��وم  حتى  �صتتو��صل 
على ملعب �ملجل�س يف نادي �لإمار�ت 
لعبة   180 مب�����ص��ارك��ة  ل��ل��ج��ول��ف 
�للو�تي  �ل��ع��امل  �أف�صل لع��ب��ات  م��ن 

مالية  ب��ج��و�ئ��ز  ل��ل��ظ��ف��رة  يتناف�صن 
�أمريكي  دولر  �أل�����ف   500 ت��ب��ل��غ 
�ألف   75 على  �لبطلة منها  حت�صل 

دولر.
ت��ن��ط��ل��ق ه����ذه �ل��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى وقع 
ب�صبب  جديدة  بطلة  ظهور  �نتظار 
�لتي  فينج  �صان�صان  �ل�صينية  غياب 
�ل�صنو�ت  يف  �ل��ل��ق��ب  ع��ل��ى  ���ص��ي��ط��رت 
تو�جدها  عدم  لكن  �ملا�صية  �لثالث 
�صي�صمح  ل��ظ��روف خا�صة  �مل��رة  ه��ذه 
باعتالء  ب��احل��ل��م  �ل��الع��ب��ات  لبقية 

مكانة  حتتل  �ل��ت��ي  �لبطولة  ع��ر���س 
�لأوروبية  �أجندة �جلولة  بارزة على 
�لناب�س  �ل��ق��ل��ب  ومت��ث��ل  ل��ل��ج��ول��ف 
جلولف �ل�صيد�ت يف �ملنطقة. وتربز 
باللقب  للفوز  �ملر�صحات  قائمة  يف 
�لتي حتمل  ديفيز  ل��ور�  �لإجنليزية 
�جلولة  يف  ل��ق��ب��ا   45 ج��ع��ب��ت��ه��ا  يف 
و�لأمريكية بيث �ألن �صاحبة �مل�صرية 
�حلافلة مب�صاركتها يف 167 بطولة 
و�لربيطانية  �لأوروب��ي��ة  �جلولة  يف 
يف  �لأوىل  �مل�����ص��ن��ف��ة  ه����ول  ����ص���اريل 

بريطانيا وو�صيفة �لن�صخة �ملا�صية 
�ل�صاعدة  و�لأم���ريك���ي���ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
ب���ري���ت���ن���ي ل��ي��ن�����ص��ي��ك��وم��ي �ل����ت����ي قد 
يف  �لأ�صود”  “�حل�صان  دور  تلعب 

�لبطولة.
و�صتكون �لكورية �جلنوبية �إن كيوجن 
كيم مر�صحة للعب دور هام يف �ل�صباق 
نحو �للقب بو�صفها �صبق لها �لفوز 
يف ن�صخة عام 2009 وجنحت �لعام 
ب��ل��ق��ب بطولة  �ل���ف���وز  �حل�����ايل م���ن 
�أن  تتطلع  لكنها  �ملفتوحة  بريطانيا 

ت�صيف لقبا ثانيا يف دبي ف�صال عن 
توجت  �لتي  �آ���ص��وك  �آدي��ت��ي  �لهندية 
بنت  فاطمة  “�ل�صيخة  ك��اأ���س  بلقب 
مبارك للجولف” �ل�صهر �ملا�صي يف 
�أبوظبي ..فيما �صتكون �ملغربية مها 
�حلديوي �لالعبة �لعربية �لوحيدة 

يف �لبطولة.
�لإجنليزية  ت���دخ���ل  �أن  وي���ت���وق���ع 
�ملناف�صة  ع��ل��ى خ��ط  ه���ول  ج��ورج��ي��ا 
ترتيب  ت�صدرت  �لتي  �لالعبة  وهي 
�ل���الع���ب���ات يف �جل���ول���ة �لأوروب����ي����ة 

جمعت  ب���ع���دم���ا  �حل��������ايل  �مل����و�����ص����م 
�أل���ف ي���ورو جو�ئز   363 �أك���ر م��ن 
�إقامة  9 بطولت. و�صيتم  مالية يف 
�أو  �لزهرية”  “�جلمعة  م����ب����ادرة 
تكت�صي  �ل���ت���ي  فر�يدي”  “بينك 
�لالعبات  وقم�صان  �لبطولة  فيها 
للتوعية  �لزهري  باللون  و�أدو�ت��ه��ن 
�ل��ث��دي وتعزيز  ���ص��رط��ان  مب��خ��اط��ر 
مع  بالتعاون  منه  للوقاية  �جل��ه��ود 
�جلليلة،  م��وؤ���ص�����ص��ة  �أب���ح���اث  م��رك��ز 
�لأول  �مل�صتقل  �لأب��ح��اث  وه��و مركز 

م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�����ص��ت��وى �لإم�����ار�ت 
بتخ�ص�صاته �ملتعددة.

وتوقع ديفيد �صبين�صر مدير بطولة 
�أوميجا دبي ليدز كال�صيك �أن تكون 
�لأق���وى  م��ن  و�ح����دة  �لن�صخة  ه���ذه 
م�صتويات  ت����ق����ارب  ���ص��ع��ي��د  ع���ل���ى 
�ل���الع���ب���ات �مل�������ص���ارك���ات وق�����ال .. “ 
ق��ب��ل �جلولة  �ل��ل��ق��ب  ي��ت��م ح�صم  ل��ن 
يتطلع  م��ا  وه��ذ�  بالتاأكيد  �لأخ���رية 
�أبو�ب  فتحنا  �ل���ذي  �جل��م��ه��ور  �إل��ي��ه 
�ل����ن����ادي ل���ه ل���ل���دخ���ول جم���ان���ا .. و 

�لبطولة  ه���ذه  ت�����ص��ك��ل  لأن  ن��ت��ط��ل��ع 
�ملر�أة  ريا�صة  لتعزيز  مهمة  مبادرة 
ومو��صلة  و�مل���ن���ط���ق���ة  �ل����دول����ة  يف 
�لعاملي  �مل�صتوى  على  �حل��دث  �إب���ر�ز 
دب���ي يف  �مل��ع��ت��اد يف  �لتنظيم  ب��روع��ة 
وحتديد�  �لريا�صية  �لألعاب  جميع 
�صنويا  تزدهر  �لتي  ريا�صة �جلولف 
�ل��ذي حتظى به وهو  بف�صل �لدعم 
�لألعاب  �أك���ر  بو�صفها  �نعك�س  م��ا 
ذ�ت �ملردود على �قت�صاد دبي بح�صب 

تقرير متخ�ص�س.

رئي�ص الحتاد الآ�شيوي يح�شر افتتاح مونديال الأندية

�أبوظبي �لريا�ضي : تنظيمنا ل�»كاأ�س �لعامل لالأندية« يعك�س ثقة �لعامل يف �الإمار�ت

نادي �الإم��ار�ت ي��وق���ع عق���د �إن�ض���اء �مل�ض���روع �ال�ضتثم�����اري

»�أوميجا دبي ليدز كال�ضيك« للجولف تنطلق �ليوم بدبي مب�ضاركة 180 العبة 

»دبي �لبحري« يكّرم »مر��س« �لقاب�ضة
مر��س  �لبحرية  للريا�صات  �ل���دويل  دب��ي  ن��ادي  ك��رم 
وفعاليات  لأن�صطة  �لكبري  لدعمها  تقدير�  �لقاب�صة 
�لنادي يف �ملو�صم �لريا�صي �لبحري 2018-2017 
و�آخرها ��صت�صافة حدث جائزة دبي �لكربى للدر�جات 
�لر�بعة وقبل �خلتامية من بطولة  - �جلولة  �ملائية 
�لعامل -2017 و�لتي ��صت�صافها �صاطئ كايت بيت�س 

يف جمري�.
وقدم حممد عبد �هلل حارب ع�صو جمل�س �إد�رة نادي 
دبي �لدويل للريا�صات �لبحرية  �ملدير �لتنفيذي درع 
�لرئي�س مكتب مدير  نائب  نا�صر  �إىل عي�صى  �لنادي 

عام �صركة مر��س �لقاب�صة يف �حتفال مب�صط �أقيم يف 
مقر �لنادي يف �مليناء �ل�صياحي.

�لذي  �لكبري  بالتعاون  ح��ارب  �هلل  و�أ�صاد حممد عبد 
يف  �لوطنية  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  ي��رب��ط 
و�مل�صتمر  �لالفت  و�لتعاون  عامة  ب�صفة  دب��ي  �إم���ارة 
بني مر��س �لقاب�صة و�لنادي يف �لكثري من �ملجالت 
ومنها تنظيم �لأحد�ث �لريا�صية و�لتي تربط كثري� 
�لبحرية  �لو�جهة  يف  مر��س  تنفذها  �لتي  بامل�صاريع 
دبي  �خل���ري«  »ع���ام  م�����ص��اري��ع  لأوىل  تنفيذها  و�أي�����ص��ا 

هاربر يف �مليناء �ل�صياحي.

�لكامريون تقيل �ملدرب هوغو برو�س
�أعلن �لحتاد �لكامريوين لكرة �لقدم �إقالة �ملدرب هوغو برو�س من قيادة �ملنتخب 
�لأفريقية، وقبل  �لأمم  بكاأ�س  �لفوز  و�ح��د على  ع��ام  �أق��ل من  م��رور  بعد  �لوطني 

�صهرين فقط من �نتهاء عقده �ملمتد لعامني.
�ل�صابق منتخب �لكامريون للفوز بكاأ�س �لأمم يف بد�ية �لعام  وقاد مدرب بلجيكا 

�جلاري يف �لغابون، بعد �لتفوق يف �لنهائي على م�صر.
يف  �لقار�ت  بكاأ�س  متو��صع  ب�صكل  �لظهور  �إن  بيان،  يف  �لكامريوين  �لحت��اد  وق��ال 
برو�س.  عن  �لنف�صال  ور�ء   2018 �لعامل  لكاأ�س  �لتاأهل  يف  �لف�صل  ثم  رو�صيا، 
�لإقامة يف  برو�س  رف�س  �لإقالة  �أ�صباب  �إىل من  �أي�صاً  �أ�صار  �لذي  �لبيان  و�أ�صاف 
�لكامريون، ودخوله يف خالفات مع بع�س �لالعبني، قائاًل: “مل يتمكن برو�س من 
قيادة �لكامريون �إىل كاأ�س �لعامل 2018 يف رو�صيا«. وكان برو�س ياأمل يف متديد 
عقده وقيادة �لفريق يف رحلة �لدفاع عن لقب كاأ�س �لأمم 2019، خا�صة �أنه من 

�ملفرت�س �إقامة �لبطولة يف �لكامريون. 
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الفجر الريا�ضي

حلجز بطاقة الدور الثاين بدوري الأبطال

ليفربول بحاجة �ىل نقطة ونابويل يتطلع �ىل �ضيتي  
�صيكون ليفربول �لإنكليزي، �ملتاألق حمليا يف �لآونة �لأخرية، بحاجة 
�ىل نقطة من مبار�ته و�صيفه �صبارتاك مو�صكو �لرو�صي لكي ي�صمن 
�ليوم �لأربعاء بطاقة تاأهله �ىل �لدور �لثاين من م�صابقة دوري �بطال 

�أوروبا لكرة �لقدم.
�ملدرب  رج��ال  م��وؤخ��ر�  يقدمه  �ل��ذي  �مللفت  �لهجومي  �لأد�ء  ويف ظل 
�لفوز  يبدو  ل  �صالح،  حممد  �مل�صري  بقيادة  كلوب  يورغن  �لأمل��اين 
بعيد� عن متناولهم يف مبار�ة �جلولة �لأخرية من مناف�صات �ملجموعة 
�خلام�صة، ويف حال حتقق ذلك �صيح�صم “�حلمر” �ل�صد�رة ل�صاحلهم 

بغ�س �لنظر عن نتيجة �ملبار�ة �لأخرى.
�أمام  نقطة  وب��ف��ارق  ن��ق��اط   9 بر�صيد  �لرتتيب  ليفربول  ويت�صدر 
3-3 يف  �ل��ت��ع��ادل  �أج���رب ف��ري��ق ك��ل��وب على  �ل���ذي  ��صبيلية �لإ���ص��ب��اين 
بذلك  و�أج���ل  نظيفة  بثالثية  متخلفا  ك��ان  بعدما  �ل�صابقة  �جل��ول��ة 
نقاط   6 بر�صيد  �لثالث  �ملركز  مو�صكو  �صبارتاك  يحتل  فيما  تاأهله، 
ما يعني �أن �لفريق �لرو�صي بحاجة �ىل �لفوز يف �أنفيلد ليح�صل على 

بطاقته )تعادل مع ليفربول ذهابا 1-1(.
�ىل  بطاقته  ليفربول  يحجز  لكي  مالئمة  �ل��ظ��روف  جميع  وت��ب��دو 
�إذ  2008-2009، ل�صيما  �لأوىل منذ مو�صم  للمرة  �لثاين  �ل��دور 
قدم �د�ء مماثال لذلك �لذي قدمه يف مبار�تيه �لأخريتني يف �لدوري 

�ملحلي حني �كت�صح �صتوك �صيتي -3�صفر وبر�يتون 1-5.

عاد  �لأخ����رية،  �ل�صت  م��ب��اري��ات��ه  �ن��ت�����ص��ار�ت يف  وب��ع��د حتقيقه خم�صة 
للمرة  �ملمتاز  �ل��دوري  -ر�بعا يف  �لأوىل  �لأربعة  �ملر�كز  �ىل  ليفربول 

�لأوىل منذ �آب �غ�صط�س.
�ىل  طريقه  وج��د  بعدما  ملفتا  هجوميا  �أد�ء  كلوب  فريق  وي��ق��دم 

�لثماين  م���ب���اري���ات���ه  يف  م����رة   25 �ل�����ص��ب��اك 
�لأخرية يف جميع �مل�صابقات، ما دفع مدرب 

�لقول بعد  بر�يتون كري�س هيوتون �ىل 
خ�صارة �ل�صبت �أمام ليفربول باأن �لأخري 

�أف�صل فريق و�جهناه هذ� �ملو�صم.
�لهجومي  �ل�صعيد  على  ليفربول  وتاألق 
ل��ي�����س حم�����ص��ور� ب���ال���و�ف���د �جل���دي���د من 

روم����ا �لإي����ط����ايل �مل�����ص��ري حم��م��د �صالح 
�ل�15  م��ب��اري��ات��ه  ه��دف��ا يف   12 �ل���ذي �صجل 

�أم��ر مل يحققه لعبون  ه��و  �ل���دوري  �لأوىل يف 
�لإ�صباين  �أو  �صو�ريز  لوي�س  �لأوروغوياين  مثل 
يف  و17  �حل��م��ر،  �صفوف  يف  توري�س  فرناندو 
�أو  �مل�صابقات،  جميع  يف  خا�صها  م��ب��ار�ة   22
�صانع �لألعاب �ملميز �لرب�زيلي فيليبي كوتينيو، 

بل يتاألق �ي�صا مو�طن �لأخري روبرتو فريمينو 
�ل����ذي ���ص��ج��ل ث��ن��ائ��ي��ة يف م���ب���ار�ة �ل�����ص��ب��ت، ر�فعا 

ر�صيده �ىل 11 هدفا يف جميع �مل�صابقات.
و�أ�صاد كلوب بفريمينو قائال “روبرتو �صجل 

مرتني، لكن ما قام به قبل �لت�صجيل هو 
م�صيفا  ب�صر�حة”،  �عجابي  �أث��ار  ما 

ل�صحيفة ليفربول �يكو: يف جميع 
ك��ان هو  �مل��رت��دة،  �لهجمات 

��صتخل�س  م����ن 
�ل���ك���رة يف 

�صاديو  �ملميز  �ل�صنغايل  ليفربول  هجوم  ي�صم  كما  �لأح��ي��ان.   �أغلب 
مانيه �لذي �صيكون يف �لت�صكيلة �لأ�صا�صية للفريق يف مبار�ة �صبارتاك 
مو�صكو، بح�صب ما �أكد كلوب �لذي �أجرى 54 تغيري� على ت�صكيلته 
�ل�15 �لتي خا�صها �لفريق يف �لدوري �ملمتاز،  �لأ�صا�صية يف �ملباريات 
بهدف جتنب ما ح�صل �ملو�صم �ملا�صي عندما دخل �حلمر �ىل �ل�صهر 
�لأول من �لعام �جلديد وهم مرهقون، ما جعلهم يكتفون بفوز يتيم 
يف 10 مباريات. ويف �ملبار�ة �لأخرى، �صيكون ��صبيلية بحاجة �ي�صا �ىل 
�لتعادل �أمام م�صيفه ماريبور �ل�صلوفيني لكي ي�صمن تاأهله، كما �أنه 

�صيتاأهل يف حال �خل�صارة، �صرط عدم فوز �صبارتاك على ليفربول.
�لدور �لأول يف �ل�صد�رة يف حال فوزه  �لأندل�صي  �لنادي  كما �صينهي 

وتعر ليفربول.
وب���ع���دم���ا ���ص��م��ن ت���اأه���ل���ه و�����ص����د�رة 
يحل  �ل���������ص����اد�����ص����ة،  �مل���ج���م���وع���ة 
مت�صدر  ���ص��ي��ت��ي،  م��ان�����ص�����ص��رت 
�ملمتاز،  �لإنكليزي  �ل��دوري 
�صاختار  على  ثقيال  �صيفا 
د�ن���ي���ي���ت�������ص���ك �لأوك����������ر�ين 
ع��������ل��������ى م����ل����ع����ب 

�ملعتمد من قبل ��صحاب �لأر�س  خاركيف  �صتاديوم” يف  “ميتالي�صت 
نظر� للو�صع �لأمني يف د�نييت�صك و�صرق �لبالد.

�لإ�صباين  �مل���درب  رج���ال  �أم���ام  �ل��ه��زمي��ة  �ىل جتنب  �صاختار  وي��ح��ت��اج 
جو�صيب غو�رديول لكي يح�صم �لبطاقة �لثانية، �أو �ىل تعر نابويل 

�لإيطايل �أمام م�صيفه فيينورد روترد�م �لهولندي.
بجميع  ف��از  متاألق  فريق  �أم��ام  بتاتا  �صهلة  �صاختار  مهمة  تكون  ول��ن 
من  منت�صر�  �ي�صا  وخ��رج  �لآن،  حتى  �مل�صابقة  يف  �خلم�س  مبارياته 
 8 �ل��ذي يت�صدره بفارق  �ل��دوري �ملحلي  �ل�13 �لأخ��رية يف  مبارياته 
 45 �أ���ص��ل  م��ن  نقطة   43 بعدما ح�صد  �ق��رب مالحقيه  ع��ن  نقاط 
ممكنة. و�صيتطلع نابويل �ىل �صيتي لكي ي�صدي له خدمة بالفوز على 
�ل��ذي خ�صر �صد�رة  �لإيطايل  �لفريق  �لأوك���ر�ين، لكن على  م�صيفه 
�لدوري �ملحلي يف نهاية �ل�صبوع مل�صلحة �نرت ميالن ب�صقوطه على 
مع  م��ب��ار�ت��ه  على  �أول  �لرتكيز  )�صفر1-(،  يوفنتو�س  �م���ام  �ر���ص��ه 
يف  ف�صل  بعدما  �صريف  بفوز  �لبطولة  توديع  �صيحاول  �ل��ذي  فيينورد 

�حل�صول على �ي نقطة من مبارياته �خلم�س.
�لأملاين  وليبزيغ  �لربتغايل  بورتو  يت�صارع  �ل�صابعة،  �ملجموعة  ويف 
مل�صلحة  و�ل�����ص��د�رة  �لأوىل  ح�صمت  بعدما  �لثانية  �لبطاقة  لن��ت��ز�ع 

ب�صكتا�س �لرتكي.
�صد  �أر�صه  على  للفوز  يحتاج  �لذي  بورتو  مل�صلحة  �لأف�صلية  وتبدو 
م��ون��اك��و ب��ط��ل فرن�صا �ل���ذي ف��ق��د �لم���ل ح��ت��ى يف �حل�����ص��ول على 
ليغ”  “يوروبا  �لقاري يف  �لثالث ومو��صلة م�صو�ره  �ملركز 
كونه ميلك نقطتني فقط، �أو �ىل حتقيق نف�س نتيجة 
ليبزيغ مع �صيفه ب�صكتا�س، لأن �لفريق �لربتغايل 
ميلك �أف�صلية �ملو�جهتني �ملبا�صرتني مع �لو�فد 

�جلديد �ىل �لبطولة �لقارية.
يتو�جه  برنابيو”،  “�صانتياغو  ملعب  وعلى 
�لن�صختني  ب��ط��ل  �لإ���ص��ب��اين،  ري���ال م��دري��د 
دورمتوند  بورو�صيا  �صيفه  مع  �لأخريتني، 
�لأملاين يف قمة هام�صية، وذلك لأن �لنادي 
للمجموعة  كو�صيف  ت��اأه��ل��ه  ح�صم  �مل��ل��ك��ي 
�لذي  �لإنكليزي  توتنهام  خلف  �لثامنة 
�ملو�جهتني  ب����ف����ارق  �ل���������ص����د�رة  ���ص��م��ن 

�ملبا�صرتني.
و�صيحاول دورمتوند �لذي عاين �لأمرين 
ور�أ�س  مو�صمه  ينقذ  �أن  وق��اري��ا،  حمليا 
ب��و���س ومو��صلة  ب��ي��رت  �ل��ه��ول��ن��دي  م��درب��ه 
�مل�صو�ر �لقاري يف “يوروبا ليغ”، وهذ� �لأمر 
�صيتحقق حتى يف حال تلقيه هزميته �لر�بعة على 
يد ريال، �صرط خ�صارة �بويل نيقو�صيا �لقرب�صي على ملعب 

مرجح جد�. �أمر  وهو  توتنهام،  “وميبلي” �أمام 

من�ضور بن ز�يد : كاأ�س �لعامل لالأندية متثل �إ�ضافة جديدة مل�ضرية قطاع �لريا�ضة يف �لدولة
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو  �أك��د 
�أن  �لريا�صي  �جل��زي��رة  ن��ادي  رئي�س  �لرئا�صة  ���ص��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
 2017 لعامي  ل��الأن��دي��ة  �ل��ع��امل  لكاأ�س  �لإم����ار�ت  دول��ة  ��صت�صافة 
لدعم  ذ�ت��ه  �لوقت  و�إ�صافة جديدة يف  و2018 ميثل قيمة كبرية 
م�صرية �لقطاع �لريا�صي مبنجز�ت مهمة تعزز مكانته وتر�صخ ريادة 

�لدولة عامليا.
ونوه �صموه يف ت�صريحات له بهذه �ملنا�صبة بالدور �لبارز ملثل هذه 
و  م�����ص��ار�ت  على  �لكبري  و�نعكا�صها  �لعاملية  �لريا�صية  �لفعاليات 
خطط �لتطوير مل�صرية �لريا�صة يف �لإمار�ت وقال �إن �حلدث ي�صكل 
�أبطال  �لأندية  نخبة  بني  للتو�جد  لفرقنا  كبرية  تاريخية  فر�صة 

�يجابية  نتائج  حتقيق  �إىل  و�ل�صعي  �لإم���ار�ت  كرة  ومتثيل  �لقار�ت 
مهمة تعا�صر �لتطور�ت �لتنموية �لتي ت�صهدها �لدولة بالقطاعات 
�لأخرى. ووجه �صموه �لدعوة جلماهري �لإم��ار�ت ملوؤ�زرة وم�صاندة 
فريق �جلزيرة “بطل دوري �خلليج �لعربي “ �ملو�صم �ملا�صي و�لذي 
ميثل �لوطن يف �ملحفل �لعاملي �ملرتقب موؤكد� �أن �لت�صجيع �حل�صاري 
�لذي تت�صف به عموم جماهري �أندية �لإمار�ت �صي�صكل حافز� مهما 
�ملبار�ة  لتخطي  ت��ق��وده  مم��ي��زة  نتيجة  لتحقيق  �جل��زي��رة  لالعبي 
�لفتتاحية �أمام فريق �أوكالند �صيتي �لنيوزيلندي بطل �أوقيانو�صيا 

و�لنتقال للدور �لثاين ملو�جهة بطل �لقارة �لآ�صيوية.
للتفاعل مع مباريات �حلدث  �لإم���ار�ت  �صموه عموم جمتمع  ودع��ا 

ز�يد  مدينة  ملعبي  على  وي��ق��ام  �أب��وظ��ب��ي  حتت�صنه  �ل���ذي  �ل���دويل 
�لريا�صية وهز�ع بن ز�يد يف �لعني.

و�أ�صاد �صموه بتح�صري�ت �للجنة �ملحلية �لعليا �ملنظمة لكاأ�س �لعامل 
لالأندية برئا�صة معايل �للو�ء حممد خلفان �لرميثي �لقائد �لعام 
ل�صرطة �أبوظبي ودورها يف �كمال مر�حل �لعمل �لتنظيمي للبطولة 
�ل�صر�كات  تعزيز  �صعيد  على  �يجابيا  �أم��ر�  ��صت�صافتها  متثل  �لتي 
�لعاملية مع �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم “ فيفا” و�لحتاد�ت �لقارية 
�قت�صادية  ع��و�ئ��د  م��ن  م��ا حتققه  ج��ان��ب  �إىل  �مل�����ص��ارك��ة  و�لأن���دي���ة 
فر�صة  كونها  �إىل  ��صافة  مهمة  وجمتمعية  وترويجية  و�صياحية 

جديدة للكو�در �لوطنية �ملتطوعة لكت�صاب خرب�ت تنظيمية.

ووري��رز يقل���ب تخلف����ه �أم����ام ني����و �ورلي����ان������ز 
ووري���رز بطل  �صتايت  غ��ول��دن  قلب 
�مل��و���ص��م �مل��ا���ص��ي ت��خ��ل��ف��ه �م����ام نيو 
نقطة   20 بفارق  بيليكنز  �ورليانز 
يف نهاية �ل�صوط �لول، وخرج فائز� 
�لثنني  �لأول  �م�س    115-125
�لمريكي  �ل�صلة  ك��رة  دوري  �صمن 

للمحرتفني.
�ملنقذ  دور  ك����وري  ���ص��ت��ي��ف��ن  ول��ع��ب 
وحتديد� يف �لربع �لثالث بت�صجيله 
15 من ��صل نقاطه �ل�31، ليقلب 
�ن  بعد  فريقه  م�صلحة  يف  �لم���ور 
�ل�صوط  نهاية  يف   69-49 تخلف 
متريرة   11 كوري  و�أ�صاف  �لول. 

حا�صمة و5 متابعات.
يقلب  ف���ري���ق  �ول  ووري�������رز  وب�����ات 
�أو  20 نقطة  تخلفه مرتني بفارق 
�أكر مرتني خالل مو�صم و�حد يف 
ت��اري��خ �ل���دوري �لم��ريك��ي، بعد �ن 
بفارق  تخلفه  ق��ل��ب  �ي�����ص��ا يف  جن��ح 
�ل�صوط �لول  نهاية  يف  نقطة   22
�صيك�صرز  �صفنتي  فيالدلفيا  �م���ام 
نوفمرب  �ل���ث���اين  ت�����ص��ري��ن   18 يف 

�ملا�صي.
ل���ك���ن ك������وري ت���ع���ر����س لإ����ص���اب���ة يف 

ك��اح��ل��ه �ج���ربت���ه ع��ل��ى ع���دم �كمال 
�لولية  �لفحو�س  و�ك���دت  �مل��ب��ار�ة 
خطرية  ل���ي�������ص���ت  �ل�����ص����اب����ة  ب������ان 
بالرنني  لفح�س  خ�صوعه  بانتظار 

�ملغناطي�صي �لثالثاء.
يف �ملقابل، حقق كليفالند كافاليريز 
ع�صر  �ل��ث��اين  ف��وزه  �لبطل  و�صيف 
بولز  �صيكاغو  على  بتغلبه  ت��و�ل��ي��ا 

مبناف�صه  م��ل��ح��ق��ا   ،91-113
�خل�صارة �لتا�صعة ع�صرة.

و�صاهم كل من كيفن لف وليربون 
�ل���ع���ري�������س  �ل������ف������وز  يف  ج���ي���م�������س 

 24 �لول  ب��ت�����ص��ج��ي��ل  ل��ك��ل��ي��ف��الن��د 
 23 و�ل��ث��اين  متابعة  و13  نقطة 
مترير�ت  و6  متابعات  و7  نقطة 
�لفائز ر�صيده �ىل  حا�صمة، لريفع 

هز�ئم هذ�   7 مقابل  �نت�صار�   17
�ملو�صم.

24 نقطة  كما ��صاف دو�ي��ن و�ي��د 
للفائز.

م�����ص��ج��ل��ني يف �صفوف  �ف�����ص��ل  �م����ا 
لوبيز  روب��������ني  ف���ك���ان���ا  ����ص���ي���ك���اغ���و 
وجا�صنت هوليد�ي وجنح كل منهما 

يف ت�صجيل 14 نقطة.

�ل�40  �لنقاط  تنفع  مل  �ملقابل،  يف 
يف  �نتيتوكومنبو  ياني�س  لليوناين 
باك�س  �بعاد �خل�صارة عن ميلووكي 
-100 �صلتيك�س  ب��و���ص��ط��ن  �أم�����ام 

.111
�صفوف  يف  �يرفينغ  ك��اي��ري  وت��األ��ق 
لريفع  نقطة،   32 م�صجال  �لفائز 
فريقه ر�صيده �ىل 21 فوز� مقابل 

هز�ئم.  4
ويف �مل��ب��اري��ات �لخ���رى، ف��از د�ل�س 
ناغت�س  دن���ف���ر  ع���ل���ى  م���اف���ري���ك�������س 
122-105، و�صان �نتونيو �صبريز 
ع���ل���ى دي����رتوي����ت ب��ي�����ص��ت��ون��ز 96-

�تالنتا  على  نت�س  وبروكلني   ،93
جاز  وي���وت���ا   ،90-110 ه��وك�����س 
على و��صنطن ويز�ردز 69-116، 
ميني�صوتا  على  غريزليز  وممفي�س 
وت�صارلوت   ،92-95 متربوولفز 
�أورلن������دو ماجيك  ه��ورن��ت�����س ع��ل��ى 

.94-104
ك���م���ا ف�����از �ن����دي����ان����ا ب���اي�������ص���رز على 
 ،97-115 ن���ي���ك�������س  ن����ي����وي����ورك 
فيالدلفيا  ع��ل��ى  ���ص��ن��ز  وف��ي��ن��ي��ك�����س 

�صفنتي �صيك�صرز 101-115.

�تفق �أيقونة كرة �لقدم �لربتغالية، كري�صتيانو رونالدو، 
�أبرز �صل�صلة فندقية يف بالده على م�صروع  مع بي�صتانا 
م�صرتك، ياأمل �لفندق �أن ي�صاهم يف فتح �أ�صو�ق جديدة 
�إ���ص��ب��ان��ي��ا و�لوليات  ت��و���ص��ع��ات يف  �آ���ص��ي��ا، وت��ع��زي��ز  ل��ه يف 
�ملتحدة. ويقتفي رونالدو �أثر ريا�صيني بارزين �آخرين 
��صتثمرو� يف جمال �لفنادق، ومنهم لعبا �لتن�س �آندي 
مور�ي، و�آندريه �أغا�صي، ولعبا كرة �لقدم جاري نيفيل، 

ور�يان غيغز، لكن م�صروع رونالدو يطمح للعاملية.
جديدين  فندقني  �فتتاح  يف  وبي�صتانا  رون��ال��دو  وياأمل 
2018، يحمالن �لعالمة �لتجارية �صي.�آر.7،  بنهاية 
رونالدو  كري�صتيانو  ��صم  من  حرفني  �أول  حتمل  �لتي 

ورقم قمي�صه يف �مللعب. 
ي��ح��م��الن �لعالمة  �آخ����ري����ن  ف��ن��دق��ني  �ف���ت���ت���اح  و���ص��ب��ق 

�لتجارية نف�صها يف �لربتغال. وقال �لرئي�س �لتنفيذي 
ملجموعة بي�صتانا، جوزيه تيوتونيو: “�لفندقني �للذين 
ويحمالن  ول�����ص��ب��ون��ة،  م��دري��د  يف  �صخب  دون  �فتتحا 

�لعالمة �صي.�آر.7 يحققان نتائج جيدة«.
و�أ�صاف: �لعالمة �لتجارية �مل�صرتكة تفتح فر�صاً و�آفاقاً 

ل�صل�صلة بي�صتانا مل تكن لت�صل �إليها �إل بجهد جهيد.
�أخ���رى حتظى  �أ���ص��و�ق  ل��دخ��ول  �ت�صالت  وت��اب��ع: لدينا 
ق���وي يف  ب��ظ��ه��ور  �صي.�آر.7  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الم��ة  ف��ي��ه��ا 
�لذي  ب��اله��ت��م��ام  م�صت�صهد�ً  �لأو����ص���ط،  و�ل�����ص��رق  �آ���ص��ي��ا 
�ل�صريكان من  وينحدر  ودب���ي.    وم��ك��او  �ل�صني  �أب��دت��ه 
جمموع  وي�صل  �لربتغالية،  م��ادي��ر�  وج��زي��رة  منتجع 
يورو،  مليون   75 نحو  �إىل  �مل�����ص��روع  يف  �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت 

ويت�صمن �لفندقني �للذين �فتتحا بالفعل.

�أع��ل��ن �لحت���اد �لأ����ص���رت�يل ل��ك��رة �ل��ق��دم �أن���ه �صي�صتعني 
�جلديد  �ملدرب  �ختيار  يف  خرب�ء” للم�صاهمة  “بهيئة 
للمنتخب �لأ�صرت�يل، خلفاً للمدرب �آجني بو�صتيكوغلو، 
�ل�����ذي رح����ل ف���ج���اأة ع���ن ت���دري���ب �ل���ف���ري���ق يف نوفمرب 

�ملا�صي.
ترك  لكنه   ،2013 يف  �مل�صوؤولية  بو�صتيكوغلو  وت��وىل 
�لفريق على غري �ملتوقع عقب قيادته �إىل بلوغ نهائيات 

كاأ�س �لعامل 2018 يف رو�صيا.
ب��ارزي��ن يف  3 لع��ب��ني  “هيئة �خلرب�ء” م��ن  وت��ت��ك��ون 
و�صتان  ب��ري�����ص��ي��ان��و،  م���ارك  وه���م  �لأ����ص���رت�يل،  �ملنتخب 
لز�ريدي�س، ومارك �صفارتزر، كما ت�صم �أي�صاً خبريين 
دوليني. ويتخذ �لقر�ر �لنهائي ب�صاأن خليفة بو�صتيكوغلو 
قبل منت�صف فرب�ير �ملقبل، حتى تتاح �لفر�صة �لكافية 
�أمام �ملدرب �جلديد لإعد�د �لفريق قبل �ملباريات �لودية 

�لتي يخو�صها �لفريق يف مار�س �ملقبل.

وقال �لرئي�س �لتنفيذي لالحتاد، ديفيد غالوب: “كما 
ما  بالأمر..  عالية من لهتمام  درجة  لدينا  تتوقعون. 
�ختيار  ب�صاأن  متفتح  بعقل  نتعامل  م�صتبعد.  �أح��د  من 
�ملدرب وما �إذ� كان وطنياً �أم �أجنبياً، لكنه يجب �أن يقيم 

يف �أ�صرت�ليا«.
وكانت و�صائل �لإعالم �لأ�صرت�لية �أ�صارت �إىل �أن �ملدير 
و�لأمريكي،  �لأمل��اين  �ملنتخبني  من  لكل  �ل�صابق  �لفني 
�أحد  طريق  ع��ن  ��صتف�صر  كلين�صمان،  ي��ورغ��ن  �لأمل���اين 
ق���ي���ادة �ملنتخب  �مل��ن�����ص��ب �خل����ايل يف  �لأ����ص���دق���اء، ع���ن 
�أدفريتايزر”  “ذي  ���ص��ح��ي��ف��ة  وذك������رت  �لأ������ص�����رت�يل. 
�أحد  ���ص��األ  كلين�صمان  �أ���ص��دق��اء  �أح���د  �أن  �لأ���ص��رت�ل��ي��ة 
�لنجوم �ل�صابقني للمنتخب �لأ�صرت�يل عرب �لهاتف عن 
�ملنتخب  م�صتوى �لدوري �لأ�صرت�يل، و�حتمالت قدرة 
�لأ�صرت�يل على �ملناف�صة يف بطولة كاأ�س �لعامل 2018 

يف رو�صيا. 

رونالدو يدعم �ضل�ضلة فنادق 
بي�ضتانا �لربتغالية

�أ�ضرت�ليا تلجاأ ل�»هيئة خرب�ء« الختيار خليفة بو�ضتيكوغلو



   

 
يحلق �ضعر ر�أ�س زوجته ويهرب

يف  ح��ويل  مبنطقة  �لرميثية  خمفر  يف  �جلنائية  �ملباحث  تعمل 
تقدم زوجته  �إثر  و�إح�صار مو�طن خم�صيني،  �لكويت على �صبط 

ببالغ �صده يفيد باعتد�ئه عليها على مد�ر �أيام.
وك�صفت �ملجني عليها، �أن زوجها �حتجزها لأيام، وطو�ل هذه �ملدة، 
مل يكف عن �صربها �صرًبا مربًحا، كما منعها من �لتو��صل مع �أي 

�أحد، وقام بحلق �صعر ر�أ�صها، وفق �صحيفة �لأنباء �ملحلية.
و�أ�صافت يف �أقو�لها، �أن زوجها و�صعها د�خل غرفة تفتقر �إىل �أدنى 
وك�صرت  �ملنزل  من  خروجه  ��صتغلت  �أنها  مبينة  �لآدمية،  �صروط 
�لتي  �لآث���ار  تخفي  ك��ي  ر�أ�صها  على  غ��ط��اًء  وو�صعت  �لغرفة،  ب��اب 

�أحدثها زوجها بها، وتوجهت �إىل �ل�صرطة.
ومن �ملقرر �أن تتم مو�جهة �لزوج مبا ذكرته �ملدعية يف بالغها.

ر�ضالة طفل ت�ضكك يف �لبابا نويل 
قائمتك  �أن  �أع��ل��م  �ل��در����ص��ي...  �لف�صل  �أج���ل  م��ن  ذل��ك  "�أكتب 
�ملطيعني  لالأطفال  وقائمتك  �أ�صماء.  بال  �لأ�صقياء  "لالأطفال" 
فارغة �أي�صا. وحياتك خاوية. �أنت ل تعلم بامل�صكالت �لتي مررت 

بها يف حياتي. ود�عا".
كلوز  �صانتا  �إىل  �ل�صاد�صة  يف  �أمريكي  طفل  خطها  ر�صالة  كلمات 
�لبابا نويل ومهرها بكلمة "�أحبك"، ليقدمها يف ف�صله �لدر��صي، 
�لطفل  ورف�س  تويرت.  على  �ملف�صلة  �لق�ص�س  قائمة  وت�صدرت 

كتابة ��صمه يف نهاية �لر�صالة وكتب "لن �أخربك با�صمي".
و�نتف�س موقع تويرت بر�صالة �لطفل وهو من منطقة و��صنطن 

بعدما ن�صرتها �أمه �صار� ماكامون على ح�صابها �لأحد �ملا�صي .
تعمل  حيث  ر�دي���و  بابليك  نا�صيونال  �إذ�ع���ة  با�صم  متحدث  وق��ال 
بو�صعها  ولي�س  �صفر  على  �إنها  �ملحلي  للق�صم  مر��صلة  ماكامون 

�لتعليق �ليوم.
�لطفل  تفكري  مب�صتوى  �إعجابهم  ع��ن  ت��وي��رت  رو�د  بع�س  وع��رب 
ن�صرها  �لأم ماكامون عند  وقالت  قلقهم.  �آخ��رون عن  بينما عرب 
�لأول  بال�صف  ي��در���س  �ل��ذي  بابنها  ف��خ��ورة  �إن��ه��ا  �لر�صالة  ���ص��ورة 

و��صفة �لر�صالة باأنها "ر�ئعة".

تفر�س ر�ضمًا على �أفر�د عائلتها لتناول �لع�ضاء 
�لع�صاء  �أف��ر�د عائلتها لتناول  �إعالن نيتها تقا�صي ر�صماً من  بعد 
على  كبرية  �صجة  بريطانية  �م���ر�أة  �أث���ارت  �لكري�صما�س،  ليلة  يف 
مو�قع �لتو��صل �لجتماعي بت�صرف �عتربه �لكثريون م�صتهجناً 
�أم  وه��ي  �أن���دروز،  جيما  فر�صت  �لهامة.   �ملنا�صبة  بهذه  يليق  ول 
لأربعة �أطفال ت�صعرية على ع�صاء �لكري�صما�س مقد�رها 30 جنيهاً 
��صرتلينياً على �أفر�د عائلتها و�أ�صدقائها، وحثت �جلميع على فعل 

�لأمر ذ�ته ملا له من فائدة مادية على حد تعبريها. 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة، ق��ال��ت جيما  �ل��ق��ن��و�ت  �إح���دى  ويف ح��دي��ث لها على 
�أن  باأنها �صئمت من �لإنفاق على ع�صاء �لكري�صما�س، و�أنها قررت 
تفر�س ت�صعرية على كل �صخ�س يلبي دعوتها على �لع�صاء با�صتثناء 

�لأطفال. 
وق��د و�ج��ه��ت جيما م��وج��ة م��ن �لن��ت��ق��اد�ت �ل��الذع��ة على مو�قع 
تعاملها  �مل����ر�أة  على  �ملتابعني  �أن��ك��ر  حيث  �لج��ت��م��اع��ي،  �لتو��صل 
روح  م��ع  ي��ت��ع��ار���س  ب�صكل  وزو�ره�����ا  �أف����ر�د عائلتها  م��ع  �ل��ت��ج��اري 
مريور  �صحيفة  يف  ورد  م��ا  بح�صب  ورم��زي��ت��ه،  �لكري�صما�س  عيد 

�لربيطانية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�ملريخ ي�ضتقبل �أول �ضيارة 
ت�صعى �صركة �صباي�س �إيك�س �لأمريكية �إر�صال �صيارة من طر�ز تي�صال على منت �صاروخ جديد يرتقب �إطالقه يف 

يناير �ملقبل �صوب �ملريخ، وفق ما نقلت �صحيفة و��صنطن بو�صت �لأمريكية.
تي�صال  رود�صرت  ب�صيارته  �صيبعث  "�أنه  تويرت  على  تغريدة  يف  مو�صك،  �إيلون  �لأمريكية،  �ل�صركة  موؤ�ص�س  و�أعلن 

�حلمر�ء يف �أعلى �ل�صاروخ".
كائنات  قبل  من  عليها  �لعثور  �إمكانية  عن  ف�صال  متناه،  غري  مكان  يف  �ل�صيارة  �صري  بفكرة  معجب  �أن��ه  و�أو���ص��ح 

ف�صائية، بعد ماليني �ل�صنو�ت.
ويف حال جنحت عملية �لإطالق كما هو مرتب لها، �صت�صل �ل�صيارة �إىل مد�ر كوكب �ملريخ، وهو ما �صيكون دعاية 

غري م�صبوقة ل�صركتي �صبي�س �إيك�س وتي�صال.
يذكر �أنه جرى تاأجيل �إطالق �صاروخ فالكون هيفي من قبل، ب�صبب خماوف من ف�صله، �صو�ء تعلق �لأمر باحتمال 

�نفجار على �لأر�س �أو �أثناء �لنزول.
وتر�هن �ل�صركة �لأمريكية على �إظهار قدرتها على �إر�صال �صيء مفيد، لأول مرة، �صوب �لف�صاء، حتى و�إن يكن ثمة 

من �صي�صتفيد من �لعربة يف حميط �ملريخ حتى �لآن.
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�ضمكة تخ�ضى �ملاء
للدللة على �أمر م�صتحيل، لكن يف  ي�صتخدم  ماء" ت�صبيه  بال  "كال�صمكة 
�لو�قع هناك بالفعل ف�صيلة من �لأ�صماك ت�صتطيع �لعي�س خارج �ملياه يف 

جزيرة غو�م يف وليات ميكروني�صيا �ملتحدة.
 Pacific بالين"  ليبينغ  "�لبا�صيفيك  �صنف  م��ن  ه��ي  �ل��ت��ي  و�ل�صمكة 
�ل�صباحة  جتيد  ل  �إمن��ا  �مل��ي��اه،  من  فقط  تخ�صى  ل   Leaping Blenny
�أي�صاً، لذلك فهي تختبىء بعيد�ً يف كهف �صغري يرتفع 3 �أقد�م عن م�صتوى 
�ق��رت�ب موجة �صغرية منها، وتتنقل من خالل �لتدحرج  �مل��اء، خوفاً من 

بج�صمها فوق بركة �صغرية للبقاء رطبة. 
عن  م�صور�ً  و�أعّد �ل�صري ديفيد �تنوبري من برنامج "بلو بانيت 2" تقرير�ً 
�أن هذ� �لنوع من �لأ�صماك  �ل�صمكة �لتي تعي�س يف �ملحيط �لهادي، موؤكد�ً 
لتجنب  بو�صات  بثالث  ج�صمها  طول  من  بكثري  �أبعد  �إىل  يقفز  �أن  ميكن 
�صحبها يف �لبحر، وهي تتغذى على �لطحالب �لتي تنمو على وجه �ل�صخور 
جلذب  �لظهرية  زعنفتها  على  برتقالية  رقعة  وتلمع  عليها.  تعي�س  �لتي 
نقلته  ملا  وفقاً  بيو�صها،  ت�صع  حيث  �ل�صخرة  �صق  يف  منزلها  �إىل  �لإن���اث 

�صحيفة ديلي ميل �لربيطانية.

عمليات �لتجميل حتّول تو�أم �إىل بر�د بيت
حتّولت  �لتي  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لفتاة  ق�صة  �نت�صار  على  و�ح��د  �أ�صبوع  مي�س  مل 
لن�صخة مرعبة من �لنجمة �لعاملية �أجنلينا جويل بعد 50 عملية جتميل، 
�أنفقا  �أمريكي  لتو�أم  �لأجنبية ق�صة جديدة  �لإع��الم  و�صائل  فظهرت عرب 

�أمو�لهما على عمليات �لتجميل لي�صبها طليقها بر�د بيت.
و�أنفق �لتو�أم، مات ومايك �صليب )21 عاماً( من ولية �أريزونا �لأمريكية 
15 �ألف جنيه �إ�صرتليني على �جلر�حة �لتجميلية، لي�صبحا بجمال �لنجم 
�لأمريكي بر�د بيت. ومل تكن عملية �لتحول مكلفة فقط بل كانت حمفوفة 
�أريد وجه  �لو�قع  تلفزيون  باملعاناة. وظهر� يف تقرير موجز عرب برنامج 
جنم م�صهور عرب قناة �أم تي يف. وبح�صب �صحيفة ديلي ميل �لربيطانية، 
�لتي تركتهما غري قادرين على  �ملوؤملة  �لأ�صهر  �لعديد من  �لأمر  ��صتغرق 
تناول وجبات �لطعام �ملنا�صبة يف حماولة يائ�صة لتغيري مظهرهما. ورغم 
هذه �لآلم خالل عملية �لتحول، ل ي�صعر �لتو�أم بالندم حيال ذلك موؤكد�ن 
ونفخ  �أن��ف  لعملية  مايك  �مل��ر�ت. وخ�صع  ع�صر�ت  ذل��ك  تكر�ر  على  عزمها 
خدود وعملية جتميلية يف �لفك وزر�عة للذقن، بينما خ�صع مات لعملية 
ل�41 عملية  �لتو�أم  ذل��ك، خ�صع  �إىل  �لأن��ف وزر�ع��ة للذقن. وبالإ�صافة  يف 

فينري �لأ�صنان �صعياً للح�صول على �بت�صامة �صبيهة لرب�د بيت.
وكانت مو�قع �لتو��صل �لإجتماعي خالل �لأ�صبوع �ملا�صي قد �صجت بق�صة 
�لفتاة �لإير�نية �صحر طرب )19 عاماً( �لتي �أجرت 50 عملية جر�حية على 
مد�ر �صهور، وفقدت 40 كغم من وزنها يف حماولة للو�صول �إىل �أقرب �صكل 

لزوجة �لنجم بر�د بيت �ل�صابقة �أجنلينا جويل.

حتطيم متثال مي�ضي 
للمرة �لثانية

�خلا�س  �لتمثال  حطم جمهولون 
�لأرجنتيني  �ل���ق���دم  ك���رة  ب��الع��ب 
ليونيل مي�صي و�ملوجود بالقرب من 
�صفاف نهر »ل بالتا« يف �لعا�صمة 
�لأرجنتينية بوين�س �آير�س.  ووجد 
�لذي  �لأرجنتيني،  �لنجم  متثال 
بر�صلونة  ل��ن��ادي  م��ه��اج��م��اً  ي��ل��ع��ب 
�لإ�صباين، ملقي على �لأر�س، بعد 
�أن قامت جمموعة من �لأفر�د، مل 
�ل�صرطة من حتديد  تتمكن قو�ت 
هويتهم بعد، بقطع �صاقيه من بعد 
�أك���د موقع  �ل��ق��دم، ح�صبما  ك��اح��ل 
�لريا�صي  ���ص��ب��ورت�����س«  و����ص��ي  »ت���ي 

على �لإنرتنت. 
�لثانية �لتي  �مل���رة  وت��ع��د ه��ذه ه��ي 
ي��ت��ع��ر���س ف��ي��ه��ا مت��ث��ال م��ي�����ص��ي يف 
�ل�صتار  �إز�ح��ة  منذ  �آير�س،  بوين�س 
لأعمال   ،2016 ي��ون��ي��و  يف  ع��ن��ه 
�ل�صابقة يف  �مل��رة  وكانت  تخريب.  
يناير �ملا�صي، حيث ترك �ملخربون 
»�لتاجنو  م��ن��ت��خ��ب  جن����م  مت���ث���ال 
�لأرجنتيني« من دون ر�أ�س و�أذرع. 

ويوجد متثال مي�صي بجو�ر متاثيل 
�لريا�صة  ع��امل  مل�صاهري يف  �أخ��رى 
�ل�صلة  لع��ب  بينهم  م��ن  �ل��ع��امل��ي��ة، 
خينوبيلي،  �ميانويل  �لأرجنتيني 
مانويل  فورمول-1  و�����ص����ائ����ق 
جويرمو  �لتن�س  وب��ط��ال  فانخيو 

فيال�س وجابريال �صاباتيني. 
وحتطيم متثال مي�صي هو نوع من 
"لعبي  م�صجعي  م��ن  �لح��ت��ج��اج 
�لالعب  �لتانغو" على عدم متكن 
�ل����ع����امل لكرة  ك����اأ�����س  م����ن ج���ل���ب 
�لنجاحات  �لقدم لالأرجنتني رغم 
مع  مي�صي  حققها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 

ناديه �لكاتالين يف ��صبانيا. 

بيال حديد تثري �جلدل 
يف �أحدث �طاللة

حديد   �لعاملية  بيال  �لأزي��اء  عار�صة  خ�صعت 
موؤخر�ً جلل�صة ت�صوير �أثارت �جلدل، �رتدت 
وجو�رب  �ل�صاتان  م��ن  �ح��م��ر  لجن���ري  فيها 

طويلة �صفافة. 
���ص��ع��ره��ا �ىل �خللف،  ر�ف���ع���ة  ب��ي��ال  وظ���ه���رت 
وم��ع��ت��م��دة ل���وك ج��ل��د �ل��ن��م��ر. و�ل��الف��ت �أنها 
وملفتة  مثرية  بو�صعيات  �ل�صور  يف  ظهرت 

للنظر، ونالت �لعديد من �لتعليقات عليها. 
تفا�صيل  ك�صف  �ل��ذي  �لالجنري  وظهرت يف 
�مل�صطح  ببطنها  �لأن���ظ���ار  ول��ف��ت��ت  ج�صمها، 

و�بت�صامتها �جلميلة.
�لأحمر  �للون  �لت�صاوؤلت هو  �أث��ار  ما  و�أك��ر 
�لذي يدل على �لإثارة، و�لذي تتعدد �لأ�صباب 
يف  بيال  ج�صد   ليزين  �ختياره  ور�ء  بالطبع 

جل�صة �لت�صوير هذه!

طفل يعود �إىل �حلياة خالل جنازته   
فاجاأ طفل حديث �لولدة عائلته يف �لهند، عندما عاد �إىل 
�أعلن  �أن  بعد  �ملقربة،  �حلياة وهم يف طريقهم لدفنه يف 

�لأطباء وفاته، عقب ولدته بوقت ق�صري.
ب��ي��دو�ت )21  فار�صا  ل��دى  ل��ل��ولدة  �أول جتربة  وحتولت 
عاماً( �إىل كابو�س، بعد �أن �أعلن �لأطباء عن وفاة طفليها 
�لتو�أم، بعد ولدتهما مبا�صرة، لكن �لأمور �أخذت منحى 
�أن  بعد  للحياة،  �لطفلني  �أح��د  ع��اد  عندما  متوقع،  غري 
لحظت عائلته حركة ب�صيطة، د�خل �حلقيبة �لتي ت�صم 

جثته، وهم يف طريقهم �إىل �ملقربة �صمايل �لهند.
نوفمرب   28 ي��وم  �مل�صت�صفى  �إىل  نقلت  ب��ي��دو�ت،  وك��ان��ت 
طفلني  لتنجب  �ملخا�س،  �آلم  م��ن  تعاين  وه��ي  �ملا�صي، 
نوفمرب،   30 ي��وم  �صباح  م��ن   7:42 �ل�صاعة  عند  ت���و�أم، 
و�أع��ل��ن �لأط��ب��اء ع��ن وف���اة �لطفلة �لأن��ث��ى، يف ح��ني كان 
بعد  1:30 من  �ل�صاعة  �لذكر يف حالة حرجة. وح��و�يل 
�لظهر، مت �لإعالن عن وفاة �لطفل �لذكر �أي�صاً، وو�صعو� 
لالأ�صرة.  ت�صليمهما  ومت  حقيبتني،  يف  �لطفلني  جثتي 
طريقه  يف  �حلقيبتني  يحمل  �لطفلني  جد  ك��ان  وبينما 
�إحد�هما.  يف  خفيفة  حركة  لح��ظ  �مل��ق��ربة،  يف  لدفنهما 
وهرع �جلميع �إىل �أقرب مركز �صحي، ليتبني �أن �لطفل 
ل يز�ل على قيد �حلياة. ووفقاً لالأطباء، �أ�صيب �لطفل 
و�صعه يف حقيبة  نتيجة  وك��ان يف حالة حرجة،  بعدوى، 
�أمام  �صكوى  ت��ق��دمي  �إىل  �أ���ص��رت��ه  دف��ع  مم��ا  بال�صتيكية، 
حتقيق  بفتح  �مل�صوؤولون  ووعد  �مل�صت�صفى.  �صد  �ل�صرطة 
يف  �مل�صت�صفى  �صد  قا�صية  �إج���ر�ء�ت  و�ت��خ��اذ  �لق�صية،  يف 

حال ثبتت تهمة �لإهمال.

تتلقى ر�ضالًة من و�لدها �ملتوفى
من  �صيلرز  بيلي  ع���ادت  عندما  �ل�17،  ميالدها  عيد  يف 
غد�ء مع �أ�صدقائها، فوجئت بباقة من �لزهور �حلمر�ء 
و�لبنف�صجية على �صرفة منزلها. ومعها بطاقة ُكتب فيها 
"�صوف �أبعث �إليك بالزهور حتى عيد ميالدك �ل�21. مع 
ت��ويف قبل  �صيلرز، قد  و�ل��ده��ا، مايكل  ك��ان  بابا".  حبي.. 
ولكن  �لبنكريا�س.  ب�صرطان  �إ�صابته  بعد  �أ�صهر  ثالثة 
قبل وفاته فكر يف �أن يفعل �صيئاً، يجعلها تتذكره د�ئماً يف 
�ل�صنو�ت �لقادمة. بح�صب �صحيفة و��صنطن بو�صت، دفع 
�لو�لد مقدماً لأحد حمالت �لورود، و��صرتى جمموعة 
متنوعة من باقات �لزهور، على �أن تتلقى �بنته باقة منها 
كل عام م�صحوبة بر�صالة منه حتى عيد ميالدها �ل� 21. 
 Washington وقالت زوجته كري�صتي �صيلرز ل�صحيفة
معها  و�أن���ه  يحبها،  �أن���ه  ت��ع��رف  �أن  ي��ري��ده��ا  "كان   Post
يوم  يف  حياتها".  يف  خ��ط��وة  ك��ل  يف  معها  و�صيظل  د�ئ��م��اً 
بعيد  بيلي  �حتفلت   ،2017 �لثاين  ت�صرين  نوفمرب   26
تلقت  بيومني،  هذ�  وقبل  و�لع�صرين.  �حل��ادي  ميالدها 

�آخر باقة زهور من و�لدها.
كانت هناك  �لر�ئعة،  و�لأرجو�نية  �لبي�صاء  �لزهور  ومع 
ر�صالة جميلة وموؤثرة، كانت هي �لود�ع �لأخري لو�لدها:

�إليك حتى نلتقي مرة  �لأخرية  ر�صالتي  "بيلي، هذه هي 
�أخرى، طفلتي �حلبيبة، ل �أريدك �أن تذريف دمعة و�حدة 

علّي بعد �لآن، �أنا يف مكان �أف�صل �لآن".
طيور البطريق الأفريقية ترتدي مالب�ص عيد امليالد خالل نزهة مع حار�شتهم يف متنزه هاكيجيما �شي 

باراداي�ص يف يوكوهاما، قرب طوكيو.    )ا ف ب(

رجل يهدد �ضرطة 
�ملرور ب�ال�ضاطور

�ململكة  �مل��و�ط��ن��ني يف  �أح����د  ر���ص��د 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة م���ن خالل 
و�نت�صر  ب��ت�����ص��وي��ره،  ق����ام  م��ق��ط��ع 
�لجتماعي،  �لتو��صل  مو�قع  عرب 
�م�س �لأول �لثنني، حلظة ترجل 
يحمل  وه���و  ���ص��ي��ارت��ه  م��ن  �صخ�س 
���ص��اط��وًر� وي��رك�����س ب��اجت��اه دورية 
مرور. ويف �لفيديو، يظهر �صخ�س 
�صديقه  �أن  يبدو  بينما  �صيارة،  يف 
نازل  يقول  وه��و  بالت�صوير  يقوم 
�إذ وثق ظهور رجل وقد  ف�صاطور، 
ه����رع ب���اجت���اه دوري������ة م�����رور وهو 
�صاطوًر�، بحركة تدل  بيده  يحمل 
هناك  ك��ان��ت  فيما  �ل��ت��ه��دي��د.  على 
�صيارة  ت��ع��رت���ص��ان  م����رور  دوري���ت���ا 
�خللف  من  ��صطد�م  �آث��ار  وعليها 
ملنعها من �لتحرك على �صارع عام، 
�إذ  �لريا�س،  �لعا�صمة  يف  �إن��ه  قيل 
ملكيتها  ت��ع��ود  �ل�����ص��ي��ارة  �أن  يظهر 
�ندفع  �ل���ذي  �لغا�صب،  لل�صخ�س 

مرتجاًل وهو يحمل �صالًحا.
�لتو��صل  م����و�ق����ع  ع����رب  ووردت 
عن  موؤكدة  غري  �أنباء  �لجتماعي 
�إلقاء �لقب�س على �ل�صخ�س �لذي 

ظهر يف �ملقطع.
فيما ت��د�ول �آخ���رون ���ص��وًر� لرجل 
�صاطور،  و����ص���الح  �ل�����ص��ن  يف  ك��ب��ري 
قالو� �إنها تعود للرجل �لذي ظهر 
بعد  و�صالحه  �لفيديو  مقطع  يف 
ملوقع  يت�صن  ومل  ع��ل��ي��ه.  �ل��ق��ب�����س 
�لتثبت  ب��ث �خل��رب  �ل��ذي  نيوز  �إرم 
م���ن ���ص��ح��ة �مل��ع��ل��وم��ات �مل���ذك���ورة، 
مكان  حت�����دي�����ًد�  ي����ع����رف  مل  ك���م���ا 
ي�صدر  مل  فيما  �لفيديو.  وزم���ان 
عن  ر�صمي  بيان  �أي  �للحظة  حلد 

�جلهات �ملعنية ب�صاأن �لو�قعة.

طرد فتاة حمجبة من ماكدونالدز و�ل�ضركة تعتذر
�نت�صر على مو�قع �لتو��صل �لجتماعي يظهر �أحد 
موظفي �لأمن يف �صل�صلة مطاعم ماكدونالدز وهو 
�ملطعم  دخ���ول  م��ن  م�صلمة  بريطانية  ف��ت��اة  مينع 
ب�صبب �رت��د�ئ��ه��ا �حل��ج��اب، م��ا �أث���ار م��وج��ة �صخط 

و��صتياء على مو�قع �لتو��صل �لجتماعي.
وقدمت ماكدونالدز �عتذ�ر� ر�صميا للفتاة، ح�صب 
متحدثة  وقالت  �لربيطانية،  ميل  ديلي  �صحيفة 
با�صم ماكدونالدز: ل توجد �أي �صيا�صة متبعة لدى 
�ل�صل�صلة تقيد �أو متنع �أي �مر�أة ترتدي �حلجاب، �أو 
�أي زي ديني �آخر، من دخول مطاعمنا. و�أ�صافت: 
نعتذر  �أن  ونود  �ملعتقد�ت،  كل  بزبائننا من  نرحب 
م��ن زب��ون��ت��ن��ا ع��ن ه���ذ� �مل��وق��ف �ل���ذي مل ي��ك��ن من 
�ملفرت�س �أن يحدث. ناأخذ هذه �مل�صاألة على حممل 

�جلد ونعالج �لأمر مع �لأ�صخا�س �ملعنيني.
وكان فيديو �نت�صر على مو�قع �لتو��صل �لجتماعي 
يظهر ���ص��اب��ة ت��رت��دي �حل��ج��اب وه���ي ت��ت��ح��دث �إىل 
بلندن،  ماكدونالدز  �أح��د مطاعم  يف  �أم��ن  موظف 

قائلة: "مل ل �أ�صتطيع دخول ماكدونالدز؟ لأنني 
"�إنها م�صاألة  بالقول  �أرت��دي �حلجاب؟"، لريد هو 

تتعلق باإز�لته فقط".
�أرتدي  �أن��ا  بالقول:  حجابها  ع��ن  �ل�صابة  ود�ف��ع��ت 
�حلجاب لأ�صباب دينية ول�صت خجلة منه، و�صاأقف 

يف �لطابور و�أح�صل على طعامي.
و�إخبار  �لتدخل  �ملطعم  �ملوجودين يف  �أحد  وح��اول 
�أن يطالبها  ح��ق��ه  م���ن  ل��ي�����س  ب���اأن���ه  �لأم�����ن  رج����ل 
بخلع �حل��ج��اب، لكن �حل��ار���س ق��ال له ه��ذ� �أم��ر ل 

يخ�صك.
وتابعت �لفتاة �لكالم قائلة �إنها تعي�س يف بريطانيا 
منذ 19 عاما ومل تو�جه مثل هذ� �ملوقف، معتربة 

�أنه ميثل جرمية كر�هية.
وبعد حم��اولت مع �لعاملني يف �ملطعم �لذين مل 
تناول  تريد  ل  �إن��ه��ا  �لفتاة  قالت  لها،  ي�صتجيبو� 
�ل�صل�صلة  �صتقاطع  و�إن��ه��ا  ماكدونالدز  يف  �لطعام 

�ل�صهرية مدى �حلياة.

�ضويفت حتتفظ ب�ضد�رة 
قائمة بيلبورد 200 

 �حتفظت �ملغنية تيلور �صويفت ب�صد�رة قائمة بيلبورد 200 لأكر �لألبومات �لغنائية 
مبيعا يف �لوليات �ملتحدة لالأ�صبوع �لثالث على �لتو�يل. و�أظهرت �أرقام �صبكة نيل�صن 
�ألف وحدة   147 �ألبوم ريبيوتي�صن ل�صويفت باع  �أن  ميوزيك لتتبع مبيعات �لألبومات 
�أخرى خالل �لأ�صبوع �لذي �نتهى يف 30 نوفمرب ت�صرين �لثاين. وجاء يف �ملركز �لثاين 
�ألبوم بينتاتونك�س كري�صما�س لفرقة بينتاتونك�س يف حني �حتفظ �أحدث �ألبومات �صام 
�لذي جاء  �لوحيد  �لألبوم �جلديد  �لثالث. وكان  باملركز  �أول  �إت  �أوف  ذ� ثريل  �صميث 
�أون  )فريد�ي  �ألبوم  �لأ�صبوع  هذ�   200 بيلبورد  قائمة  يف  �ألبومات  ع�صرة  �أول  �صمن 
�إيلم �صرتيت( ملغنيي �لر�ب جاد�كي�س وفابولو�س و�حتل �ملركز �لعا�صر. وحت�صي قائمة 
بيلبورد 200 عدد �لن�صخ �ملباعة من �أي �ألبوم ومبيعات �لأغاين ع�صر �أغان تعادل �ألبوما 

و�حد� و�ل�صتماع �ملبا�صر على �لإنرتنت )1500 ��صتماع يعادل �ألبوما(.


