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درهم �سفقات القوات امل�سلحة  مليار   3.3
يف اليوم الثالث ملعر�ض دبي للطريان

•• دبي -وام:

اأعلن اللواء الركن طيار اإ�شحاق �شالح البلو�شي رئي�س الإدارة التنفيذية 
لل�شناعات وتطوير القدرات الدفاعية يف وزارة الدفاع نائب رئي�س اللجنة 
2017  عن  الع�شكرية للعمليات املنظمة ملعر�س دبي الدويل للطريان 
اإبرام 8 �شفقات يف اليوم الثالث للمعر�س بقيمة بلغت ثالث مليارات و 
األف درهم.و ت�شمنت ال�شفقات 3 �شركات حملية   123 و  347 مليوناً 
مت  اأن���ه  �شحايف  م��وؤمت��ر  خ��الل  البلو�شي  ع��امل��ي��ة.وق��ال  ���ش��رك��ات  وخم�س 
التعاقد مع �شركة ريثيون الأمريكية ل�شراء مواد ومعدات مكمالت قنابل 
 801 513 مليونا و  GBU-10 مببلغ مليارين و  GBU-12 وقنابل 

األف درهم. )التفا�شيل �س2(

القوات امل�سلحة تعلن عن حتديث 
طائراتها من طراز مرياج 9-2000 

•• دبي-وام:

اعلنت القوات امل�شلحة بدولة المارات العربية املتحدة عن نيتها التعاقد 
مع �شركتي دا�شو وتالي�س لتحديث طائراتها من طراز مرياج 2000 - 
9 . �شرح بذلك �شعادة اللواء الركن طيار اإ�شحاق �شالح البلو�شي رئي�س 
الإدارة التنفيذية لل�شناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع 
نائب رئي�س اللجنة الع�شكرية للعمليات املنظمة للمعر�س على هام�س 
فعاليات معر�س دبي الدويل للطريان 2017. وقال البلو�شي ان هذا 
التحديث ياأتي يف اإطار توجيهات القيادة الر�شيدة للدولة الهادفة اىل 
دعم وتعزيز عمليات التطوير ال�شاملة التي ت�شهدها قواتنا امل�شلحة يف 

خمتلف اأفرعها ومبا يتواكب مع متطلبات قواتنا امل�شلحة.
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حممد بن زايد خالل ا�شتقباله رئي�س مايل  )وام(

زار معر�ض دبي لل�ضيارات.. ووجه بتكرمي 46 �ضخ�ضية �ضمن اأوائل الدولة
حممد بن را�سد: االإمارات كانت وال تزال 

تقدم اأمثلة م�سرفة يف العطاء واخلري
•• دبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  زار �شاحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ظهر ام�س معر�س دبي الدويل 
لل�شيارات الذي ينظمه وي�شت�شيفه مركز دبي التجاري العاملي على مدى 

خم�شة اأيام.
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد  خليفة  �شعادة  يرافقه  �شموه  ج��ال  وق��د 
الت�شريفات وال�شيافة يف دبي و�شعادة هالل �شعيد املري الرئي�س التنفيذي 
ل�شلطة مركز دبي التجاري العاملي على خمتلف قاعات واأروقة املعر�س الذي 
يعد من الأحداث والفعاليات الهامة يف الدولة وي�شكل نقطة جذب لل�شياح 

العرب والأجانب واملقيمني على اأر�س الدولة خا�شة من فئة ال�شباب.
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وج��ه �شاحب  اخ��رى  م��ن جهة 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بتكرمي 46 
�شخ�شية رائدة ومتميزة يف املجال اخلريي والإن�شاين �شمن مبادرة اأوائل 

الإمارات وتزامنا مع احتفالت اليوم الوطني وعام اخلري.
وج����اءت ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل مكتوم 
بتخ�شي�س املكرمني هذا العام �شمن مبادرة اأوائل الإمارات لقطاع العمل 
اخلريي والإن�شاين يف اإطار عام عام اخلري ومبا يعك�س النهج الذي تبنته 
دولة الإم��ارات منذ تاأ�شي�شها يف العطاء الإن�شاين وتقدمي اخلري للجميع 

دون مقابل.
اأي��ادي الإم��ارات دائما بي�شاء كانت ول تزال  اأن  واأكد �شموه بهذه املنا�شبة 

تقدم اأمثلة م�شرفة يف العطاء واخلري.
يف  املتميزة  الإماراتية  النماذج  تعزيز  اإىل  الإم���ارات  اأوائ��ل  مبادرة  وتهدف 
املنجزين  اأوائ��ل  وت��رز  اإجنازاتها  على  ال�شوء  وت�شليط  املختلفة  املجالت 
الإماراتيني ممن عملوا باإخال�س منذ تاأ�شي�س دولة الإمارات وحتى يومنا 

)التفا�شيل �س3(لرت�شيخ الحتاد ورفع علم الدولة يف كافة املحافل.

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يف حوار وطني  )وام(

اأكدا على �ضمان حياة م�ضتقرة و�ضعيدة لأبناء وبنات الوطن وتاأمني امل�ضتقبل الزاهر للأجيال الواعدة
حممد بن را�سد وحممد بن زايد يوؤكدان اأهمية 

احلفاظ على مكانة دولتنا و�سمعتها الدولية الطيبة
•• دبي-وام: 

رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  التقى �شاحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأخاه �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
امل�شتمر  الت�شاور  اإط��ار  يف  وذل��ك  اأم�س  م�شاء  دب��ي  امل�شلحة يف  للقوات 

بينهما حول كل ما من �شاأنه تعميق روح التالحم الوطني والتكاتف 
الجتماعي بني القيادة ممثلة ب�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وال�شعب املعطاء.
واأكد �شموهما اأهمية تفعيل م�شرية التنمية والتطوير التي ت�شهدها 
حياة  ل�شمان  القطاعات  �شتى  ويف  كافة  ال�شعد  على  احلبيبة  دولتنا 

م�شتقرة و�شعيدة لأبناء وبنات الوطن.             )التفا�شيل �س2(

ا�ضتقبل وفد مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني ووفد الهيئة الحتادية للتناف�ضية والإح�ضاء

حممد بن زايد يبحث مع رئي�ض مايل ورئي�سة نيبال تعزيز عالقات التعاون
•• اأبوظبي -وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ال�شاطئ  ق�شر  يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
فخامة اإبراهيم بوبكر كايتا رئي�س جمهورية مايل ال�شديقة الذي يقوم 
بزيارة اإىل الدولة حل�شور منتدى ال�شحة العاملي الذي تنطلق فعالياته 

اليوم يف اأبوظبي.
ورحب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان بالرئي�س املايل 
و�شبل  البلدين  جتمع  التي  وال��ت��ع��اون  ال�شداقة  ع��الق��ات  معه  وبحث 

دعمها وتطويرها من اأجل حتقيق امل�شالح امل�شرتكة.
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل  اخ���رى  جهة  م��ن 
امل�شلحة ام�س يف  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  نهيان ويل عهد 
نيبال  جمهورية  رئي�شة  بهانداري  ديفي  بيديا  فخامة  ال�شاطئ  ق�شر 
ال�شحة  منتدى  حل�شور  الدولة  ت��زور  التي  الحتادية  الدميوقراطية 

العاملي الذي تنطلق فعالياته اليوم يف العا�شمة اأبوظبي.
الزيارة  هذه  متثل  اأن  يف  اأمله  عن  معربا  نيبال  برئي�شة  �شموه  ورح��ب 
وال�شعبني  البلدين  ب��ني  املتنامية  ال��ع��الق��ات  م�شرية  يف  مهمة  خطوة 

ال�شديقني.
اىل ذلك ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 
عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة وفد مركز اأبوظبي 

للتعليم والتدريب التقني واملهني.                 )التفا�شيل �س4-3-2(

                        بعد اتفاق التكامل الع�ضكري:
اأوروبا للدفاع: ال�سري يف حقل األغام!

•• الفجر - خرية ال�شيباين

الطريق  على  )تاريخية(  حلظة  دائ��م(  منظم  )ت��ع��اون  خلق  ي�شكل  هل 
الطويلة التي من �شاأنها اأن تو�شل الأوروبيني اإىل دفاع م�شرتك؟ اأم اأنها 

خطوة ب�شيطة لن تغري جذريا امل�شهد الأمني يف اأوروبا؟ 
من امل�شتحيل الجابة ما دمنا ل نعرف طبيعة وطموح امل�شاريع امل�شرتكة 
الأوروب���ي يف  املجل�س  ذل��ك خ��الل  �شيتم  اختيارها - مبدئيا  �شيتم  التي 
بني  م��ن  بلدا  وع�شرين  ثالثة  اأن  ووا���ش��ح  ثابت  ه��و  م��ا  لكن  دي�شمر. 
ور�شة  يف  انطلقت  الأوروب����ي،  الحت���اد  يف  والع�شرين  الثمانية  البلدان 
اأن جتميع  اآخ���ر:  ن��ره منذ ف��رتة طويلة ج��دا. وه��ن��اك يقني  بحجم مل 
لتعزيز  اإرادت��ه��م  تتطلبها  التي  وامل���واد  وال��رج��ال  والم��ك��ان��ات  الو�شائل 
الكتفاء الذاتي الأوروبي يف جمال الدفاع �شي�شطدم بنوعني على الأقل 

من ال�شعوبات.
على ال�شعيد ال�شيا�شي - الع�شكري، اأول، �شتكون م�شاألة حتديد امل�شارح 

واأنواع العمليات التي �شت�شطلع بها القوات الأوروبية م�شتقبال. 
)التفا�شيل �س13(

اأربيل توؤكد احرتام قرار املحكمة 
االنف�سال بحظر  االحت��ادي��ة 

•• اأربيل-وكاالت:

كرد�شتان  اإق��ل��ي��م  ح��ك��وم��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال���ع���راق، ام�����س، اأن��ه��ا حت���رتم قرار 
امل��ح��ك��م��ة الحت���ادي���ة ال��ع��ل��ي��ا الذي 
ي���ح���ظ���ر ان���ف�������ش���ال الإق����ل����ي����م عن 

العراق.
تف�شري  ن��ح��رتم  ب���ي���ان:  وق���ال���ت يف 
للمادة  العليا  الحت��ادي��ة  املحكمة 
نف�س  ويف  ال��د���ش��ت��ور،  م���ن  الأوىل 
الوقت نوؤكد اإمياننا باأن يكون ذلك 
�شامل  وطني  بحوار  للبدء  اأ�شا�شاً 
حلل اخلالفات عن طريق تطبيق 
جميع املواد الد�شتورية باأكملها مبا 
ي�شمن حماية احلقوق وال�شلطات 
والخت�شا�شات الواردة يف الد�شتور 

ل�شمان وحدة العراق.

اجتماع مو�ضع للمعار�ضة ال�ضورية بالريا�ض يف 22 نوفمرب

اأمريكا: التحالف لن يغادر �سوريا قبل جناح مفاو�سات جنيف

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

•• عوا�شم-وكاالت:

اأن  ماتي�س،  الأم��ريك��ي، جيم�س  ال��دف��اع  وزي���ر  اأع��ل��ن 
التحالف الدويل لن يغادر �شوريا طاملا اأن مفاو�شات 
امل��ت��ح��دة مل حترز  الأمم  ب��رع��اي��ة  ل��ل�����ش��الم  ج��ن��ي��ف 

تقدماً.
وق����ال م��ات��ي�����س، يف ت�����ش��ري��ح��ات م��ن ال��ب��ن��ت��اغ��ون، اإن 
اأن���ه �شينتظر  ي��غ��ادر يف احل���ال، م��وؤك��داً  ل��ن  التحالف 

اإحراز تقدم يف مفاو�شات جنيف املقبلة.
الق�شاء  هي  التحالف  ق��وات  مهمة  اأن  اإىل  اأ�شار  كما 
ل��الأزم��ة يف  �شيا�شي  واإي��ج��اد ح��ل  داع�����س  على تنظيم 
�شوريا، مو�شحاً اأن القوات الأمريكية �شتقاتل عنا�شر 

داع�س طاملا يريدون القتال.
من جهة اأخرى، وا�شتجابة لطلب املعار�شة ال�شورية، 
24 من  اإىل   22 الفرتة من  الريا�س يف  ت�شت�شيف 
ال�شهر احلايل اجتماعاً مو�شعاً للمعار�شة يهدف اإىل 
وفدها  وتوحيد  ومن�شاتها  اأط��راف��ه��ا  ب��ني  التقريب 
املفاو�س ل�شتئناف املفاو�شات املبا�شرة يف جنيف حتت 

اإ�شراف الأمم املتحدة.
مو�شعاً  اجتماعاً  �شت�شت�شيف  اأنها  ال�شعودية  واأعلنت 

ملختلف جمموعات املعار�شة ال�شورية .

وقالت احلكومة ال�شعودية التي تدعم اللجنة العليا 
لنظام  معار�شة  جمموعات  ت�شم  التي  للمفاو�شات 
الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد، يف بيان اإن : الجتماع 

�شيو�شع اإىل ف�شائل تدعمها دول اأخرى.
وذكرت وكالة الأنباء ال�شعودية الر�شمية اأن الجتماع 
)املعار�شة(  اأط���راف���ه���ا  ب���ني  ال��ت��ق��ري��ب  اإىل  ي���ه���دف 
ل�شتئناف  امل��ف��او���س  وف���ده���ا  وت��وح��ي��د  وم��ن�����ش��ات��ه��ا 
اإ���ش��راف الأمم  امل��ب��ا���ش��رة يف جنيف حت��ت  امل��ف��او���ش��ات 

املتحدة.
واأكدت احلكومة ال�شعودية �شيا�شتها الداعمة جلهود 
اأن  اإىل  م�شريًة  الإره����اب،  وم��واج��ه��ة  ال�شالم  اإح���الل 
ا�شتجابة  ج���اءت  مو�شع  اجتماع  عقد  اإىل  مبادرتها 

لطلب املعار�شة ال�شورية.
ومل تك�شف اأي معلومات عن املجموعات التي �شتدعى 

اإىل هذا الجتماع.
ه����ذا واأع����ل����ن وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال���رو����ش���ي، �شريغي 
ب�شمان  ت��ت��ع��ه��د  مل  ب����الده  اأن  ال���ث���الث���اء،  لف������روف، 
وفق  �شوريا،  لإي��ران من  املوالية  امليلي�شيات  ان�شحاب 

وكالة الإعالم الرو�شية.
عن  ل��الأن��ب��اء  الرو�شية  اإن��رتف��اك�����س  وك��ال��ة  نقلت  كما 

لفروف قوله، اإن وجود اإيران يف �شوريا �شرعي.
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احلريري يوؤكد عودته اىل لبنان خالل يومني
•• بريوت-وكاالت:

ا�شتقال  ال��ذي  �شعد احلريري  قال 
يف  لبنان  وزراء  رئي�س  من�شب  من 
ال�شعودية  من  نوفمر  من  الرابع 
اإنه بخري و�شيعود اإىل لبنان خالل 

اليومني املقبلني. 
ق���ال  ت����وي����رت  ع���ل���ى  ت����غ����ري����دة  ويف 
باألف  اأن�����ا  ي���ا ج��م��اع��ة  احل����ري����ري 
اأن��ا راج��ع خالل  خري واإن �شاء اهلل 
ببلدها  ب��اق��ي��ة  اأ���ش��رت��ي  ي���وم���ني... 
مملكة  ال�شعودية  العربية  اململكة 

اخلري. 
بطريرك  ق����ال  اآخ�����ر  ج���ان���ب  م���ن 
املوارنة مار ب�شارة بطر�س الراعي، 
اإنه يوؤيد الأ�شباب التي دفعت �شعد 
رئا�شة  م��ن  لال�شتقالة  احل��ري��ري 

احلكومة اللبنانية.
للريا�س  زي���ارت���ه  خ���الل  واأ����ش���اف 
دعمها  اأك��دت  ال�شعودية  القيادة  اأن 

للبنان.
وا�شتقبل خادم احلرمني ال�شريفني، 
امل��ل��ك ���ش��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، يف 
الريا�س  يف  اليمامة  بق�شر  مكتبه 
ال��ث��الث��اء، ب��ط��ري��رك امل���وارن���ة مار 
بطريرك  ال��راع��ي،  بطر�س  ب�شارة 

اأنطاكيا و�شائر امل�شرق للمراونة.
وج�����������رى خ���������الل ال�����ش����ت����ق����ب����ال، 
ا���ش��ت��ع��را���س ال���ع���الق���ات الأخ���وي���ة 
والتاأكيد  ول���ب���ن���ان،  امل��م��ل��ك��ة  ب���ني 
الأدي����ان  دور خمتلف  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
الت�شامح  ت��ع��زي��ز  يف  وال���ث���ق���اف���ات 
والإره���اب  والتطرف  العنف  ونبذ 
ل�شعوب  وال�����ش��الم  الأم���ن  وحتقيق 

املنطقة والعامل.
ال��وزراء اللبناين  كما التقى رئي�س 
امل�������ش���ت���ق���ي���ل، ����ش���ع���د احل������ري������ري، 
ب�شارة  م���ار  امل������اروين  ال��ب��ط��ري��رك 
اإقامته  م��ق��ر  ال���راع���ي، يف  ب��ط��ر���س 

بالريا�س.

الرئي�سي  املخطط  اع��ت��م��اد 
مل�سروع تطوير كورني�ض اأبوظبي

•• ابوظبي-الفجر: 

ك�شفت دائرة التخطيط العمراين 
املخطط  اعتمادها  عن  والبلديات 
كورني�س  تطوير  مل�شروع  الرئي�شي 
تعزيز  اإىل  ال�����ه�����ادف  اأب����وظ����ب����ي 
اإمكانياته ال�شياحية ، واإيجاد مرفق 
تتنا�شب  بحرية  وواجهة  ترفيهي، 
لرواد  وتتيح   ، اأبوظبي  مكانة  مع 
ملمار�شة  فريدة  فر�شة  الكورني�س 
الرتفيهية  الأن�������ش���ط���ة  خم��ت��ل��ف 
والريا�شية وفقاً ملوا�شفات عاملية . 
اأن م�شروع تطوير  واأكدت الدائرة 
على  ح��ر���ش��ه��ا  يعك�س  ال��ك��ورن��ي�����س 
جت�شيد اهتمام احلكومة الر�شيدة 
البنية  م��ك��ون��ات  ت��ع��زي��ز  ب��اأه��م��ي��ة 
التحتية.           )التفا�شيل �س4(

االأم��ن  م��ن  الع�سرات  مقتل 
لطالبان   بهجمات  االأف��غ��ان 

•• كابول-اأ ف ب:

اجلي�س  عنا�شر  م��ن  ع�����ش��رات  ُق��ت��ل 
�شل�شلة  يف  الأف�����غ�����ان  وال�������ش���رط���ة 
هجمات �شنها م�شلحو طالبان على 
نقاط تفتي�س يف البالد، بح�شب ما 
اأفاد م�شوؤولون ام�س يف وقت ي�شعد 
امل���ت���م���ردون ه��ج��م��ات��ه��م ���ش��د قوات 

الأمن.
وجاءت الهجمات يف وليتي قندهار 
)جنوب( وفرح )غرب( بعد �شاعات 
من هجوم انتحاري ب�شيارة مفخخة 
اأمريكية  ع�شكرية  قافلة  ا�شتهدف 

واأ�شفر عن اإ�شابة اأربعة جنود.
واأ�شدرت حركة طالبان بيانات على 
التوا�شل  م��واق��ع  ع��ل��ى  ح�����ش��اب��ات��ه��ا 

الجتماعي تبنت فيها الهجمات.

حتليل اخباري
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد يبحث مع رئي�ض مايل عالقات التعاون وامل�ستجدات االإقليمية والدولية

حممد بن زايد يبحث مع رئي�سة نيبال العالقات الثنائية و�سبل تطويرها

الفريقية ب�شكل عام.
اأهمية  اىل  احل�����دي�����ث  وت�����ط�����رق 
بلورة  يف  ال��ع��امل��ي  ال�شحة  منتدى 
م�شاريع  اىل  وحت��وي��ل��ه��ا  الأف���ك���ار 
ت�����ش��ت��ف��ي��د منها  وب����رام����ج ���ش��ح��ي��ة 

لتنويع  امل�شرتك  احلر�س  بف�شل 
ال��ع��الق��ات لت�شمل  ه���ذه  وت��و���ش��ي��ع 

املجالت كافة.
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  واأك��������د 
اآل نهيان ان دولة  حممد بن زايد 

موؤكدا  اأبوظبي  عهد  ويل  ال�شمو 
حر�س بالده على تنمية عالقاتها 
وتطويرها  الإم���ارات  مع  الثنائية 

يف خمتلف املجالت.
وثمن فخامته اجلهود التي تبذلها 

جم�����الت ال���ت���ع���اون ال��ق��ائ��م��ة بني 
القت�شادية  خ���ا����ش���ة  ال���ب���ل���دي���ن 

والتنموية.
بتطور  �شعادته  عن  �شموه  واأع��رب 
البلدين  ب����ني  ال����ع����الق����ات  ومن�����و 

الدول املحتاجة وال�شعوب الفقرية 
وتعزيز التنمية والتطوير فيها.

م��ن ج��ان��ب��ه اأب����دى ال��رئ��ي�����س املايل 
���ش��ع��ادت��ه ب���زي���ارة دول����ة الإم������ارات 
�شاحب  ول��ق��ائ��ه  امل��ت��ح��دة  العربية 

ب��ق��ي��ادة ���ش��اح��ب ال�شمو  الإم�����ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ت�شعى  الدولة »حفظه اهلل«  رئي�س 
ع��الق��ات منوذجية مع  اإق��ام��ة  اإىل 
ج��م��ه��وري��ة م���ايل خ��ا���ش��ة وال����دول 

مل�شتوى  ارت���ي���اح���ه���ا  ع����ن  ن���ي���ب���ال 
موؤكدة  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال���ع���الق���ات 
وتعزيز  تنمية  على  بالدها  حر�س 
ه����ذه ال���ع���الق���ات وال����ش���ت���ف���ادة من 

بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
تعزيز  اإىل  ت�����ش��ع��ى  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه 
م��ع جمهورية  ع��الق��ات��ه��ا  وت��ن��م��ي��ة 

ال����ق���������ش����اء على  ح�������ول  حم����������اوره 
الوقاية  مي��ك��ن  ال���ت���ي  الأم����را�����س 
اآث����ارا مدمرة  وال��ت��ي حت���دث  منها 
على ال�شحة العامة وتعوق م�شرية 

ت��ن��م��ي��ت��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا مب���ا يخدم 
امل�شالح امل�شرتكة.

وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان اإن دولة الإمارات 

التجربة التنموية لدولة الإمارات 
العربية املتحدة.

املنتدى  اىل  احل����دي����ث  وت����ط����رق 
ال�������ش���ح���ة ال���ع���امل���ي وال��������ذي ت����دور 

النيبال مبا يرتجم �شيا�شة الدولة 
التعاون  ج�����ش��ور  م���د  يف  ون��ه��ج��ه��ا 

وال�شداقة مع الدول ال�شديقة.
من جهته اأعربت رئي�شة جمهورية 

•• اأبوظبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
امل�����ش��ل��ح��ة ام�����س يف ق�شر  ل��ل��ق��وات 
بوبكر  اإب��راه��ي��م  فخامة  ال�شاطئ 
ك���اي���ت���ا رئ���ي�������س ج���م���ه���وري���ة مايل 
اإىل  ب��زي��ارة  يقوم  ال��ذي  ال�شديقة 
ال�شحة  منتدى  حل�شور  ال��دول��ة 
العاملي الذي تنطلق فعالياته غدا 

يف اأبوظبي.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ورح�����ب 
حممد بن زايد اآل نهيان بالرئي�س 
املايل وبحث معه عالقات ال�شداقة 
البلدين  جت��م��ع  ال���ت���ي  وال���ت���ع���اون 
اأجل  وتطويرها من  دعمها  و�شبل 

حتقيق امل�شالح امل�شرتكة.
وجرى خالل اللقاء الذي ح�شره 
الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ا�شتعرا�س  الداخلية  وزير  الوزراء 

دولة الم��ارات العربية املتحدة يف 
املجايل الإن�شاين والإغاثي ودورها 
يف دعم الرامج ال�شحية وخا�شة 
والوقاية  الأم���را����س  مكافحة  يف 

منها حول العامل.
ال���ل���ق���اء تبادل  ك��م��ا ج����رى خ����الل 
امل�شتجدات  ح���ول  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات 
وتطورات  وال���دول���ي���ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
اىل  اإ���ش��اف��ة  املنطقة  يف  الأح�����داث 
الهتمام  ذات  امل��وا���ش��ي��ع  م��ن  ع��دد 

امل�شرتك.
بنت  رمي  م���ع���ايل  ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���ش��م��ي وزي�����رة دولة 
ال���دويل و�شعادة  ال��ت��ع��اون  ل�����ش��وؤون 
امل����زروع����ي وكيل  حم��م��د م���ب���ارك 
كما  اأب���وظ���ب���ي  ع���ه���د  ويل  دي�������وان 
ح�شره من اجلانب املايل اجلرنال 
����ش���ل���ي���ف ت����������راوري وزي��������ر الأم������ن 
�شامبا  وم��ع��ايل  املدنية  واحل��م��اي��ة 
بوكاري  و�شعادة  ال�شحة  وزير  �شو 
مايل  ج��م��ه��وري��ة  �شفري  �شيديبي 

لدى الدولة.

•• اأبوظبي-وام: 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ام�����س يف ق�شر  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
ديفي  ب���ي���دي���ا  ف���خ���ام���ة  ال�������ش���اط���ئ 
نيبال  جمهورية  رئي�شة  بهانداري 
التي  ال��دمي��وق��راط��ي��ة الحت���ادي���ة 
منتدى  حل�������ش���ور  ال����دول����ة  ت������زور 
تنطلق  ال������ذي  ال���ع���امل���ي  ال�����ش��ح��ة 
العا�شمة  يف  ال����ي����وم  ف���ع���ال���ي���ات���ه 

اأبوظبي.
ورحب �شموه برئي�شة نيبال معربا 
الزيارة  ه��ذه  اأن متثل  اأمله يف  عن 
العالقات  م�شرية  يف  مهمة  خطوة 
وال�شعبني  البلدين  ب��ني  املتنامية 

ال�شديقني.
ا�شتعرا�س  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  ومت 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
القت�شادية  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
و�شبل  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة  وال��ت��ن��م��وي��ة 

والقت�شادية  الجتماعية  التنمية 
الفقرية  امل��ج��ت��م��ع��ات  م��ن  ك��ث��ري  يف 
حتفيز  يف  امل����ن����ت����دى  ه������ذا  ودور 
ودعم  للم�شاهم  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود 

اجلهود املبذولة.
ال���ل���ق���اء تبادل  ك��م��ا ج����رى خ����الل 
امل�شتجدات  ح���ول  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات 
وتطورات  وال���دول���ي���ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
اىل  اإ���ش��اف��ة  املنطقة  يف  الأح�����داث 
الهتمام  ذات  امل��وا���ش��ي��ع  م��ن  ع���دد 

امل�شرتك.
ح�������ش���ر ال����ل����ق����اء م����ع����ايل خ���ل���دون 
جهاز  رئ���ي�������س  امل������ب������ارك  خ���ل���ي���ف���ة 
و�شعادة حممد  التنفيذية  ال�شوؤون 
م����ب����ارك امل�����زروع�����ي وك���ي���ل دي�����وان 
اأب��وظ��ب��ي وم���ن اجلانب  ع��ه��د  ويل 
ال��ن��ي��ب��ايل ج���اي���ان���ت ت�����ش��ان��د وزي���ر 
ال���ت���م���وي���ن وال����ت����ج����ارة وال���دك���ت���ور 
م�شت�شار  ب��ه��ات��اراي  ك��وم��ار  م����ادان 
نيبال  لرئي�شة  اخلارجية  ال�شوؤون 
وزارة  وكيل  برياجي  دا���س  و�شانكر 

اخلارجية.

للطريان دبي  ملعر�ض  الثالث  اليوم  يف  امل�سلحة  القوات  �سفقات  درهم  مليار   3.3
•• دبي -وام:

اأع��ل��ن ال���ل���واء ال��رك��ن ط��ي��ار اإ���ش��ح��اق ���ش��ال��ح ال��ب��ل��و���ش��ي رئ��ي�����س الإدارة 
التنفيذية لل�شناعات وتطوير القدرات الدفاعية يف وزارة الدفاع نائب 
رئي�س اللجنة الع�شكرية للعمليات املنظمة ملعر�س دبي الدويل للطريان 
بلغت  بقيمة  للمعر�س  الثالث  اليوم  8 �شفقات يف  اإبرام  2017  عن 

ثالث مليارات و 347 مليوناً و 123 األف درهم.
وت�شمنت ال�شفقات 3 �شركات حملية وخم�س �شركات عاملية.

وقال البلو�شي خالل موؤمتر �شحايف اأنه مت التعاقد مع �شركة ريثيون 
وقنابل   GBU-12 قنابل  ومعدات مكمالت  مواد  ل�شراء  الأمريكية 

درهم. األف   801 و  مليونا   513 و  مليارين  مببلغ   GBU-10

4 ادفان�شد �شوليو�شن�س املحلية  واأف��اد باأنه مت التعاقد مع �شركة �شي  
ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات الت�������ش���الت وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات م���ع ت��وف��ري الدعم 
اللوج�شتي ملدة �شنتني مببلغ 305 ماليني و455 األف درهم والتعاقد 
خدمات  لتقدمي  البي�شاء  رو�شيا  من  اك�شبورت�س  تك  بيل  �شركة  مع 
األف   555 و  مليونا   57 مببلغ  ال����رادار  لأنظمة  والتاأهيل  ال�شيانة 

درهم.
واأ�شار اإىل التعاقد مع طريان الحتاد لتوفري خدمة نقل و�شحن مواد 
�شركة  مع  والتعاقد  دره��م،  األ��ف  و285  مليونا   165 ومعدات مببلغ 
قنابل  ل�شراء  الرتكية  كوربري�شن  اند�شرتي  ميكانيكال  اند  كيميكال 
MK-82 و MK-84 بقيمة 74 مليونا و29 األف درهم، وكذلك 
طلقات  ل�شراء  دفن�س  اي��ر  رينميتل  ال�شوي�شرية   ال�شركة  مع  التعاقد 

املدفعية 35 ملم للدفاع اجلوي مببلغ 32 مليونا و 675 األف درهم.
واأ�شاف اأنه مت التعاقد مع �شركة اي او ماك�س وهي �شركة اأمريكية، على 
 AIR TRACTOR لطائرات  ال�شيانة  خدمات  وتقدمي  تاأهيل 
�شركة  مع  والتعاقد  دره��م  و242  األفا   321 و  مليونا   41 مببلغ 
CAE املحلية، على اإن�شاء مركز تدريب على الأنظمة املي�شرة عن بعد 

مببلغ 157 مليون درهم.
وكان اليوم الأول من معر�س دبي للطريان قد �شهد اإبرام 11 �شفقة 
بلغت قيمتها �شتة مليارات و515 مليون درهم كما �شهد اليوم الثاين 
اإبرام 8 �شفقات بلغت قيمتها ثالث مليارات و274 مليوناً و687 األف 
ما  املعر�س  م��ن  الأوىل  الثالثة  الأي���ام  �شفقات  جم��م��وع  ليبلغ  دره���م 

يزيد على 13 مليارا و 136 مليونا و 980 األف درهم.

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

•• ابوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س جواو مانويل غونكالف�س لورين�شو � 

رئي�س جمهورية اأنغول مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده.  
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
مانويل  ج���واو  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�شلحة 

غونكالف�س لورين�شو.

اأكدا على �ضمان حياة م�ضتقرة و�ضعيدة لأبناء وبنات الوطن وتاأمني امل�ضتقبل الزاهر للأجيال الواعدة

حممد بن را�سد يلتقي اأخاه حممد بن زايد ويوؤكدان اأهمية احلفاظ على مكانة دولتنا و�سمعتها الدولية الطيبة
•• دبي-وام: 

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�شيخ  ال�شمو  اأخ��اه �شاحب  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
الأعلى للقوات  القائد  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد  حممد بن 
امل�شتمر بينهما حول  الت�شاور  اإط��ار  امل�شلحة يف دبي م�شاء ام�س وذلك يف 

الوطني والتكاتف الجتماعي بني  التالحم  �شاأنه تعميق روح  كل ما من 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ب�شاحب  ممثلة  القيادة 

الدولة “حفظه اهلل” و ال�شعب املعطاء.
ت�شهدها  التي  والتطوير  التنمية  م�شرية  تفعيل  اأهمية  �شموهما  واأك���د 
حياة  ل�شمان  ال��ق��ط��اع��ات  �شتى  ويف  ك��اف��ة  ال�شعد  على  احلبيبة  دول��ت��ن��ا 
امل�شتقبل الزاهر لالأجيال  م�شتقرة و�شعيدة لأبناء وبنات الوطن وتاأمني 

الواعدة.
احلفاظ  اأهمية  على  احلديث  اأط���راف  جتاذبهما  خ��الل  �شموهما  و�شدد 
اأولوية  �شمن  وو�شعها  الطيبة  ال��دول��ي��ة  و�شمعتها  دول��ت��ن��ا  مكانة  على 
الأولويات يف جميع اجلهات احلكومية وغري احلكومية وحماية مكت�شاتنا 
�شتى مواقعهم  ال�شباب يف  اإبداعات وجهود  التي حتققت بف�شل  الوطنية 

وم�شوؤولياتهم الوطنية.

اآل مكتوم ويل  را�شد  بن  بن حممد  ال�شيخ حمدان  �شمو   .. اللقاء  ح�شر 
عهد دبي و �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  و  ال��ظ��ف��رة 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�شانية و �شعادة 
اأب��و ظبي و �شعادة خليفة  دي��وان ويل عهد  املزروعي وكيل  حممد مبارك 

�شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف دبي.

االإمارات ومايل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون االأمني ومكافحة االإرهاب
•• ابوظبي-وام:

وق��ع��ت دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة مايل 
مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

�شاحب  ال�شاطئ  ق�شر  يف  التفاقية  توقيع  مرا�شم  �شهد 
ابوظبي  نهيان ويل عهد  ال  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة وفخامة اإبراهيم بوبكر 
التفاقية  ووق���ع  ال�شديقة.  م��ايل  جمهورية  رئي�س  كايتا 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية، ومعايل �شاليف تراوري وزير 
تعزيز  اإىل  امل��ذك��رة  وتهدف  امل��ايل.  املدنية  والوقاية  الأم��ن 
الإماراتية  الداخلية  وزارة  بني  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون 

ووزارة الأمن والوقاية املدنية يف مايل مبا يتعلق مبكافحة 
اأ���ش��ك��ال اجل���رائ���م، وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل�����رات واأف�شل 
املمار�شات ال�شرطية.  ح�شر مرا�شم توقيع التفاقية معايل 
التعاون  ل�����ش��وؤون  دول��ة  وزي���رة  الها�شمي  اإب��راه��ي��م  بنت  رمي 
دي��وان ويل  وكيل  امل��زروع��ي  و�شعادة حممد مبارك  ال��دويل 

عهد ابوظبي والوفد املرافق لرئي�س مايل.



األربعاء   15   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12174  
Wednesday  15   November   2017  -  Issue No   12174

03

اأخبـار الإمـارات
وجه بتكرمي 46 �ضخ�ضية �ضمن اأوائل الإمارات 

حممد بن را�سد: االإمارات كانت وال تزال تقدم اأمثلة م�سرفة يف العطاء واخلري
•• دبي - وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وج��ه 
ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي »رع����اه اهلل« ب��ت��ك��رمي 46 
مبادرة  �شمن  والإن�شاين  اخل��ريي  املجال  يف  ومتميزة  رائ��دة  �شخ�شية 

اأوائل الإمارات وتزامنا مع احتفالت اليوم الوطني وعام اخلري.
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  وج���اءت 
لقطاع  الإم���ارات  اأوائ��ل  مبادرة  �شمن  العام  ه��ذا  املكرمني  بتخ�شي�س 
العمل اخلريي والإن�شاين يف اإطار عام اخلري ومبا يعك�س النهج الذي 

تبنته دولة الإمارات منذ تاأ�شي�شها يف العطاء الإن�شاين وتقدمي اخلري 
للجميع دون مقابل.

اأي��ادي الإم��ارات دائما بي�شاء كانت ول  واأك��د �شموه بهذه املنا�شبة اأن » 
تزال تقدم اأمثلة م�شرفة يف العطاء واخلري«.

وتهدف مبادرة اأوائل الإمارات اإىل تعزيز النماذج الإماراتية املتميزة يف 
املجالت املختلفة وت�شليط ال�شوء على اإجنازاتها وترز اأوائل املنجزين 
الإم��ارات وحتى  دول��ة  تاأ�شي�س  باإخال�س منذ  الإماراتيني ممن عملوا 

يومنا لرت�شيخ الحتاد ورفع علم الدولة يف كافة املحافل.
منا�شبا  ي��رون��ه  م��ن  اأو  اأنف�شهم  تر�شيح  املجتمع  اأف���راد  لكافة  ومي��ك��ن 

ل��ل��دورة الرابعة م��ن »اأوائ���ل الإم����ارات« م��ن خ��الل امل��وق��ع الإلكرتوين 
للمبادرة  امل��خ�����ش�����س  وال���و����ش���م   www.uaepioneers.ae
تقوم  فيما   ..  2017 نوفمر   24 تاريخ  »#اأوائل_الإمارات« وحتى 
اللجنة القائمة على مبادرة »اأوائل الإمارات« بفرز الأ�شماء وامل�شاركات 
واملخت�شة  املعنية  اجلهات  مع  ومطابقتها  منها  للتاأكد  قوائم  واإع��داد 

وت�شنيفها.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  خا�شة  مبيدالية  الأوائ���ل  تكرمي  يتم  كما 
اليوم  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  �شنوي  حفل  �شمن  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
اأ�شمائهم يف ذاكرة  اإ�شافة لتخليد  الوطني لدولة الإم��ارات يف كل عام 

اأر�شفة حكومية وكتاب �شنوي حكومي خا�س بهم حتت  الإم��ارات عر 
ا�شم »مو�شوعة اأوائل الإمارات«.

اجلدير بالذكر اأن املبادرة انطلقت عام 2014 و كرمت خالل دوراتها 
ال�شابقة 132 �شخ�شية وجهة من كافة اإمارات الدولة خالل الدورات 

ال�شابقة يف قطاعات خمتلفة واحتفت بق�ش�س جناحهم ومتيزهم .
و�شل  الجتماعية  التوا�شل  مواقع  يف  تفاعل  على  امل��ب��ادرة  وح�شدت 
وتر�شيحات  #اأوائل_الإمارات  لو�شم  ت���داول  ماليني   3 م��ن  لأك��ر 
بلغت 2600 طلب تر�شيح يف الدورة الثالثة للمبادرة من خالل املوقع 

الإلكرتوين.
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الوطني للتاأهيل و�سهل يوؤهالن املر�سى املتعافني ل�سوق العمل

حممد بن را�سد يزور معر�ض دبي الدويل لل�سيارات

ا�ضتقبل وفد الهيئة الحتادية للتناف�ضية والإح�ضاء

حممد بن زايد: �سبابنا هم خري من يعلي راية الوطن ويعزز مكانة الدولة يف خمتلف املحافل 
بغية  ال��ع��امل��ي��ة  ال���راب���ط���ة  ه����ذه  يف 
ال�شرتاتيجي  ه���دف���ه���ا  حت���ق���ي���ق 
الب���ت���ك���ار �شمن  ث��ق��اف��ة  غ���ر����س  يف 
من  لواحدة  والن�شمام  موظفيها 
ت�شمل  التي  العاملية  ال�شبكات  اأه��م 
املوؤ�ش�شات  اأه�������م  م����ن  جم���م���وع���ة 
والأف��������راد امل��ه��ت��م��ني ب��الب��ت��ك��ار يف 
ل�����الط�����الع على  وذل��������ك  ال�����ع�����امل 
جتاربهم وم�شاركة اأف�شل املمار�شات 

املقدمة من اأع�شاء اجلمعية.
من  الهيئة  الع�شوية  ه��ذه  ومتكن 
يف  ومبادراتها  م�شاريعها  م�شاركة 
جمال البتكار مع اأع�شاء اجلمعية 
دولة  ري���ادة  ي��وؤك��د  وب�شكل  العاملية 
راأ�س  ببناء  امل�شاهمة  يف  الإم����ارات 
امل����ال ال��ف��ك��ري ال��ع��امل��ي يف جمالت 

التناف�شية والبتكار.

ثقافة  زرع  ع���ل���ى  ال���ه���ي���ئ���ة  ق�������درة 
البتكار والتطوير امل�شتمر لتحقيق 

الأهداف ال�شرتاتيجية .
اإىل  الفكرة منذ اطالقها  و تهدف 
ورفع  اجلماعي  العمل  روح  تعزيز 
اأق�شاها  اىل  الإنتاجية  م�شتويات 

خالل فرتة ال�شهر الف�شيل.
الأفكار  منظمة  اأن  بالذكر  جدير 
 IDEAS UK ال��ري��ط��ان��ي��ة 
م�شتقلة  ع��امل��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ع��ت��ر 
العام  يف  تاأ�شي�شها  مت  ربحية،  غري 
ب��رام��ج دمج  دع���م  ب��ه��دف   1987
املوظفني وال�شتفادة من مهاراتهم 
تطوير  يف  الب����داع����ي  وت��ف��ك��ريه��م 

املوؤ�ش�شات واملجتمعات.
للتناف�شية  الحتادية  الهيئة  كانت 
كع�شو  ان�����ش��م��ت  ق���د  والح�������ش���اء 

واأرج�����ع وف���د ال��ه��ي��ئ��ة ال���ف���وز بهذه 
اأ����ش���ل���وب  اإىل  ال���ع���امل���ي���ة  اجل�����ائ�����زة 
من  الهيئ��ة  يف  الب��ت��ك��اري  ال��ع��م��ل 
الرم�شاين  املع�شكر  ف��ك��رة  خ���الل 
وه����ي م���ب���ادرة ب�����داأت ع����ام 2011 
وي�����ت�����م خ����الل����ه����ا ت�������ش���ك���ي���ل ف����رق 
داخ��ل��ي��ة م��ن م��وظ��ف��ي ال��ه��ي��ئ��ة من 
للعمل  والأق�شام  الإدارات  خمتلف 
متعلقة  ودرا�����ش����ات  م�����ش��اري��ع  ع��ل��ى 
ل��ل��دول��ة مثل  اأه��م��ي��ة  مب��ل��ف��ات ذات 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة والح�������ش���اء واأه�����داف 
عر�س  ثم  ومن  امل�شتدامة  التنمية 
التو�شيات ذات العالقة على �شناع 

القرار يف الهيئة .
الرم�شاين  املع�شكر  فكرة  لق��ت  و 
اعجاب جلنة التحكيم من منظمة 
اأبرزت  لأن��ه��ا  الريطانية  الأف��ك��ار 

ليوا�شلوا  والم��ك��ان��ي��ات  ال��ظ��روف 
حمل راية الوطن مرفوعة خفاقة.

للتناف�شية  الحتادية  الهيئة  كانت 
���ش��ارك��ت يف املوؤمتر  والح�����ش��اء ق��د 
ال���دويل ال��واح��د وال��ث��الث��ني الذي 
نظمته منظمة الأفكار الريطانية 
�شهر  م����ن  وال���ت���ا����ش���ع  ال���ث���ام���ن  يف 

نوفمر اجلاري يف لندن .
و�شمن الفئات التي تناف�شت عليها 
بجائزة  الهيئة  ف��ازت  خمتلفة  دول 
امل�شتمر  التطور  لفئة  ال��ع��ام  ف��ك��رة 
لعام 2017 وهي واحدة من ع�شر 
قبل  م��ن  عليها  التناف�س  مت  فئات 
150 فكرة مبتكرة مت عر�شها من 
و�شركات  حكومية  موؤ�ش�شات  قبل 
دول  خمتلف  م��ن  اخل��ا���س  القطاع 

العامل.

من  النا�س  الآف  ع�شرات  عام  كل 
اأفريقيا  و���ش��م��ال  امل��ن��ط��ق��ة  دول 

وال�شرق الأو�شط عموما.
و ك��ان �شموه ط��وال جولته حمل 
ترحيب من العار�شني والزائرين 
التحية  ي��ب��ادل��ه��م  ���ش��م��وه  وك�����ان 
طيبة  اإقامة  لهم  متنى  و  مبثلها 

و�شعيدة يف رحاب مدينة دبي.

ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا دول�������ة الإم����������ارات 
ورواجا  اهتماما  تلقى  وم��ازال��ت 
و  ال�شباب  جيل  اأو�شاط  يف  وا�شعا 
رجال الأعمال وغريهم من فئات 

املجتمع ..
ي�����ش��ك��ل عامال  امل��ع��ر���س  اأن  ك��م��ا   
م��ه��م��ا م���ن ع���وام���ل دع���م �شناعة 
يزوره  حيث  ب��الدن��ا  يف  ال�شياحة 

النوع  هذا  ع�شاق  ت�شتقطب  التي 
من ال�شيارات غالية الثمن والتي 
مليوين  نحو  بع�شها  ثمن  ي�شل 

يورو.
بتطور  اإع���ج���اب���ه  ���ش��م��وه  واأب������دى 
و�شفه  و  ع��ام  بعد  ع��ام��ا  املعر�س 
التجارية  امل���ع���ار����س  م����ن  ب����اأن����ه 
التي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  وال�������ش���ي���اح���ي���ة 

خالل جولته عند بع�س من�شات 
ال����ع����ر�����س ال����ت����ي ت�������ش���م اأح������دث 
واحلديثة  ال��ق��دمي��ة  ال�����ش��ي��ارات 
و����ش���اه���د ���ش��م��وه اأن����واع����ا وط����رزا 
م�شتوى  على  تعر�س  مل  جديدة 
موديالت  وه��ي  قبل  من  املنطقة 
ع�شرية تتميز بتقنيات عالية اإىل 
“الكال�شيكية”  ال�شيارات  جانب 

ق���اع���ات واأروق�������ة امل��ع��ر���س ال���ذي 
والفعاليات  الأح������داث  م���ن  ي��ع��د 
نقطة  وي�شكل  ال��دول��ة  يف  الهامة 
والأجانب  ال��ع��رب  لل�شياح  ج��ذب 
الدولة  اأر�������س  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ني 

خا�شة من فئة ال�شباب.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت��وق��ف 
مكتوم  اآل  را������ش�����د  ب�����ن  حم���م���د 

مدى  على  العاملي  التجاري  دب��ي 
خم�شة اأيام.

�شعادة  ي��راف��ق��ه  �شموه  ج��ال  وق��د 
عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
يف  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ���رة 
املري  �شعيد  ه��الل  و���ش��ع��ادة  دب��ي 
ل�شلطة مركز  التنفيذي  الرئي�س 
دبي التجاري العاملي على خمتلف 

•• دبي-وام: 

ال�شيخ حممد  ال�شمو  زار �شاحب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل ظهر ام�س 
لل�شيارات  ال����دويل  دب���ي  م��ع��ر���س 
مركز  وي�شت�شيفه  ينظمه  ال��ذي 

الأداء  لتعزيز  التقنية  ال��ت��ط��ورات 
واخلدمات للو�شول اىل التناف�شية 

والريادة.
وقال �شموه اإن هذا الوطن ي�شتحق 
والعطاء  ال���ب���ذل  م���ن  امل���زي���د  م��ن��ا 
لإعالء �شاأنه �شريا على خطى الآباء 
اأحلك  ال��ذي��ن �شحوا يف  والأج����داد 
ال���ظ���روف واأ���ش��ع��ب��ه��ا و����ش���دد على 
والبناء  اجل��ه��ود  م�شاعفة  اأه��م��ي��ة 
على ما حتقق واأ�شاف اإن �شبابنا هم 
ويعزز  الوطن  راي��ة  يعلى  خري من 
املحافل  خمتلف  يف  ال��دول��ة  مكانة 
بف�شل حبهم لوطنهم وتفانيهم يف 

خدمته ورفعة �شاأنه.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأن منهد  اأهمية  اآل نهيان  زاي��د  بن 
اأف�شل  امل�شتقبل  لأج��ي��ال  ن��وف��ر  و 

وكذلك  العمل  �شوق  يحتاجها  التي  امل��ه��ارات  م��ن 
ال�شتقرار  اأن  لهم موؤكدا  تاأمني عائد مادي جيد 
ا�شتدامة  اإىل  املتعافني  يقود  والعائلي  الوظيفي 

التعايف وعدم التعر�س لأي انتكا�شة.
للتاأهيل  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  اأن  اإىل  ال��غ��اف��ري  ول��ف��ت 
الإدمان  مر�شى  لعالج  الرئي�شية  املرجعية  يعد 
وتاأهيلهم باإمارة اأبوظبي ويقوم باإجراء الدرا�شات 
اإىل حتقيق  ل��ذل��ك وي��ه��دف  ال���الزم���ة  وال��ب��ح��وث 

الوقاية والعالج والتاأهيل.
واأ�����ش����اد ب���ال���دور احل���ي���وي وامل���ه���م ال�����ذي ت���ق���وم به 
املوؤ�ش�شات لتوظيف املتعافني ودورهم الكبري واملهم 
يف امل�شاهمة بدجمهم وجعلهم فاعلني يف املجتمع 
اأبوظبي  مل�����ش��رف  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ش��ك��ر  م��ت��وج��ه��ا 
امل�شروع من خالل  الإ�شالمي على مبادرته بدعم 
جم��م��وع��ة م���ن امل����ب����ادرات وامل���م���ي���زات ال��ت��ي متنح 

للملتحقني من املتعافني من الإدمان.

املتعافني  املر�شى  من  جمموعة  ا�شتقطاب  ناحية 
العمل  ثم  وم��ن  البيانات  اأدخ���ال  على  وتدريبيهم 

على توظيفهم يف �شوق العمل.
واأ�شاف اأنها تواكب برامج الرعاية الالحقة التي 
تنفيذها  ع��ل��ى  للتاأهيل  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ي��ح��ر���س 
على  فح�شب  تعتمد  ل  ال��ت��ي  املتعافني  للمر�شى 
املركز واإمنا ترتكز على دور العديد من موؤ�ش�شات 

املجتمع والأ�شر.
عمل  بيئة  اإيجاد  هو  الرئي�شي  الهدف  اأن  واأو�شح 
ع��دة منها  اأه���داف  اأج��ل حتقيق  م��ن  لهم  منا�شبة 
برامج  ي�شهم يف جن��اح  ف��راغ��ه��م مب��ا  اأوق����ات  �شغل 
الرعاية الالحقة بالإ�شافة اإىل اك�شابهم جمموعة 

يتوافق  للمر�شى مبا  املقدمة  مب�شتوى اخلدمات 
امل��ع��اي��ري العاملية  امل��م��ار���ش��ات واأرق������ى  اأف�����ش��ل  م���ع 
واملحافظة  الأم���ان  لر  باملري�س  الو�شول  بهدف 
املنا�شبة  احل���ل���ول  ت���وف���ري  وك���ذل���ك  ���ش��ح��ت��ه  ع��ل��ى 
التام  احلفاظ  مع  اإيجابية  طبيعية  حلياة  لعودته 
وال�شحية  ال�شخ�شية  املعلومات  خ�شو�شية  على 

للمري�س.
اأنباء  لوكالة  خا�شة  ت�شريحات  يف  الغافري  وقال 
اإىل  ت��ه��دف  التفاهم  م��ذك��رة  “وام” اإن  الإم����ارات 
املجتمع  يف  باملركز  املتعافني  املر�شى  دم��ج  اإع���ادة 
وم�شاعدتهم على النخراط يف �شوق العمل م�شريا 
اإىل اأن ال�شراكة مع “�شهل” فريدة من نوعها من 

عام  مدير  الغافري  عبداهلل  حمد  الدكتور  �شعادة 
تنفيذ  على  املركز  حر�س  للتاأهيل  الوطني  املركز 
املر�شي  دم���ج  اإىل  ت��ق��ود  ال��ت��ي  املتكاملة  ال��رام��ج 
فر�س  ت��اأم��ني  على  والعمل  املجتمع  يف  املتعافني 
الرعاية  برامج  جن��اح  يف  ي�شهم  مبا  منا�شبة  عمل 

الالحقة املقدمة لهم.
واأثنى على جهود مركز الأعمال للخدمات “�شهل” 
دعم  يف  ومهم  فاعل  ا�شرتاتيجي  ك�شريك  ودوره 
جهود املركز الوطني للتاأهيل نحو حتقيق اأهدافه 

الرئي�شية يف دمج املتعافني يف املجتمع.
واأكد اأن املركز الوطني للتاأهيل �شيوا�شل خططه 
الرتقاء  ب��ه��دف  وال��ت��ح�����ش��ني  للتطوير  امل��ت��ك��ام��ل��ة 

•• اأبوظبي-وام:

مع  تفاهم  م��ذك��رة  للتاأهيل  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  وق��ع 
“�شهل” يقوم مبوجبها  الأعمال للخدمات  مركز 
من  املر�شى  تاأهيل  اإع���ادة  جهود  بدعم  “�شهل” 
وت�شغيلهم  ل��ت��دري��ب��ه��م  ب���رن���ام���ج  ت���وف���ري  خ����الل 

ومتكينهم من النخراط يف �شوق العمل.
وق��ع امل��ذك��رة م��ن ج��ان��ب امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للتاأهيل 
ام�س الأول �شعادة الدكتور حمد عبداهلل الغافري 
مدير عام املركز ومن جانب “�شهل “ اأحمد حممد 
“�شهل”  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��رم��ي��ث��ي  خمي�س 
العام  الأم���ني  احلميدان  ع��ب��داهلل  �شعادة  بح�شور 
الن�شانية  للرعاية  العليا  زاي��د  ملوؤ�ش�شة  ب��الإن��اب��ة 
وذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة و���ش��ام��ح ع��و���س اهلل 
الفراد  �شبكات  رئي�س  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب 
واأكد  الإ���ش��الم��ي.  اأبوظبي  م�شرف  يف  والت�����ش��ال 

الب�شرية  الكوادر  لبناء  وت�شخريها 
نحو  امل�شتقبلية  امل�شاريع  وتوجيه 
بطريقة  والح�������ش���اء  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 

مبتكرة.
وهناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بفوزها  الهيئة  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
التطور  لفئة  ال��ع��ام  ف��ك��رة  ب��ج��ائ��زة 

امل�شتمر لعام 2017 يف لندن.
واأ�����ش����اد ���ش��م��وه خ����الل ح��دي��ث��ه مع 
ال���وف���د ب���ال���روح ال���ت���ي ي��ت��ح��ل��ى بها 
الطموحة  الوطن ونظرتهم  �شباب 
اأنه  �شموه  موؤكدا  والتفوق  للتميز 
لخيار لنا اإل الرهان على النوعية 

والكفاءات.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان اأهمية ال�شتفادة 
من التكنولوجيا املتقدمة ومواكبة 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  وف����د  امل�����ش��ل��ح��ة 
ترافقه  والح�������ش���اء  ل��ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
الها�شمي  اإبراهيم  بنت  معايل رمي 
وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل 
رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة و�شعادة 

عبداهلل لوتاه مديرها العام.
و ا�شتمع �شموه من الوفد على اأهم 
بها  تقوم  التى  وامل�شاريع  ال��رام��ج 
والبحث  البتكار  جم��ال  يف  الهيئة 
واأف�شل  العاملية  التجارب  اأه��م  عن 
والطالع  املجال  املمار�شات يف هذا 
العامل  يف  الب���ت���ك���ار  م�����ش��رية  ع��ل��ى 
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي لالإعالم حت�سد 30 جائزة من مونديال القاهرة لالأعمال الفنية واالإعالم

•• ابوظبي-وام:

ح�شدت �شركة اأبوظبي لالإعالم على 30 جائزة يف الدورة ال�شاد�شة من 
“مونديال القاهرة لالأعمال الفنية والإعالم” الذي يقام برعاية الحتاد 
الفائزين  ال��ع��رب. ج��اء ذل��ك خ��الل حفل الإع���الن عن  العام للمنتجني 

الذي عقد يف مدينة الإنتاج الإعالمي، حتت �شعار “ل.. لالإرهاب”.
من  وا�شعة  مبجموعة  م�شاركتها  اإط��ار  يف  لالإعالم  اأبوظبي  فوز  وياأتي 
الرامج املتنوعة بني الإنتاج التلفزيوين والإذاعي، والتي لقت ح�شوراً 
وجناحاً جماهريياً وا�شعاً خالل العام 2017، حيث كانت اأبرز اجلوائز، 
بجائزة  لالإعالم  اأبوظبي  عام  بن متيم مدير  الدكتور علي  �شعادة  فوز 

العربي”. العامل  يف  موؤثر  اإعالمي  “اأف�شل 
 16 ب��ني  ل��الإع��الم  اأب��وظ��ب��ي  ح�شدتها  التي  اجل��وائ��ز  ح�شيلة  وتنوعت 

ذهبية، وف�شيتني، و�شت برونزيات اإىل جانب 3 �شهادات تقدير، و3 دروع 
متيز. وقال �شعادة الدكتور علي بن متيم تعقيباً على الفوز اإن اأبوظبي 
تاأكيد  ح�شدتها  ال��ت��ي  اجل��وائ��ز  ح�شيلة  خ���الل  م��ن  ت��وا���ش��ل  ل��الإع��الم 
القطاع  م�شتوى  على  تر�شيخه  الذي جنحت يف  الراقي  املهني  امل�شتوى 

الإعالمي يف دولة الإمارات خا�شة واملنطقة عامة.
واأ�شاف الدكتور ابن متيم اأن هذه اجلوائز تعتر تتويجاً مل�شرية عملنا 
التميز  و���ش��ع��ت  ال��ت��ي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م�شتهدفاتنا  م��ع  تن�شجم  ال��ت��ي 
واجلودة حماور اأ�شا�شية لتعزيز خمرجاتنا الفنية والإنتاجية، مدفوعة 
باملحتوى الهادف الذي يحاكي طبيعة الق�شايا املطروحة على ال�شاحتني 
ال�شعيدين  امل�شهد الإعالمي على  اأهلنا لريادة  العربية واخلليجية، ما 
املدير  ب��دوره قال عبدالرحمن عو�س احلارثي،  والإذاع��ي.  التلفزيوين 
اإن هذا الفوز  اأبوظبي لالإعالم  التنفيذي لدائرة التلفزيون بالإنابة يف 

اأبوظبي،  العاملون يف �شبكة تلفزيون  التي قدمها  يعك�س حجم اجلهود 
وثمرة للعمل املنظم والروؤية ال�شرتاتيجية الوا�شحة التي و�شعنا من 
خاللها الريادة هدفاً ن�شب اأعيننا، يف �شبيل تقدمي ما ينا�شب اهتمامات 
اجلمهور ويرفع م�شتوى الوعي الفكري من خالل ما نقدمه من اأعمال 
هادفة. من جهته، ثمن عبداهلل بوعتابة الزعابي املدير التنفيذي ل�شبكة 
العليا  الإدارة  الذي قدمته  والتوجيه  الدعم  بالإنابة،  الإذاعية  اأبوظبي 
الرئي�س  املحرك  كانت  والتي  التنفيذية،  لقياداتها  اأبوظبي لالإعالم  يف 
ن��ح��و ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال��ت��م��ي��ز، وت��وج��ي��ه امل��ح��ت��وى ال���ذي ي��ح��اك��ي تطورات 
املرحلة احلالية وانعكا�شاتها على تطلعات اجلمهور وتف�شيالته، والتي 
التي   16 ال�  اجلوائز  وتوزعت  واملتميز.  اجلديد  لتقدمي  حمفزاً  كانت 
نالتها اأبوظبي لالإعالم بني برامج �شبكة قنوات تلفزيون اأبوظبي و�شبكة 
برامج:  ع��ن  بالذهب  التلفزيون  دائ���رة  ف��ازت  حيث  الإذاع��ي��ة،  اأبوظبي 

وتوقيعات،  الإم���ارات،  يف  و�شنع  دقيقة،  و35  وعونك،  الظالم،  دهاليز 
وتراثنا التليد، ومن رحيق الإميان، و�شرية قلب وم�شرية وطن، وفيلم 
ديننا، وبرنامج  الريا�شية، وبرنامج  اأبوظبي  الأ�شاطري على  فار�س من 

القاهرة من قنوات اأبوظبي الريا�شية، وبرنامج اأ�شحاب الهمم.
ويف ال�شياق ذاته، فازت �شبكة اأبوظبي الإذاعية بالذهب عن برامج �شرية 
اأطفالنا جنومنا،  قلب وم�شرية وطن، وبرنامج �شرنجع يوماً، وبرنامج 

وبرنامج الأغنية الإذاعية.
برنامج فال�س،  الف�شية  التي فازت باجلوائز  الرامج  وت�شمنت قائمة 
برامج  ���ش��ت��ة  ف����ازت  ف��ي��م��ا  ن��ا���ش��ون��ال،  ذا  ل�شحيفة  ال��ت��ج��اري  والإع�����الن 
باجلائزة الرونزية وهي: برنامج توازن، والإعالن التجاري ل�شحيفة 
واإمارتية  اأبوظبي،  وفعاليات  غورميه،  اأبوظبي  وب��رام��ج  نا�شيونال،  ذا 

بامتياز، و�شاعة خري.

حمدان بن زايد يوجه بتعزيز عمليات الهالل االإغاثية للمتاأثرين من االأزمة ال�سورية واالأحداث يف اليمن

اإجناز املرحلة الأوىل مار�ض املقبل

دائرة التخطيط العمراين والبلديات تعتمد املخطط الرئي�سي لتطوير كورني�ض اأبوظبي

•• ابوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
وقيادتها  الإم����ارات  دول���ة  اهتمام  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  رئي�س 
الأزمة  م��ن  للمتاأثرين  ال��راه��ن��ة  الإن�شانية  الأو���ش��اع  مبجريات  الر�شيدة 

ال�شورية و الأحداث يف اليمن.
، وقال �شموه اإن الإم��ارات اآلت على نف�شها الوقوف بقوة بجانب الالجئني 
تلك  عن  الناجمة  ال�شتثنائية  ال��ظ��روف  لتداعيات  والت�شدي  والنازحني 
الأحداث ، وذلك من خالل تبني املبادرات الإن�شانية و التنموية التي حتدث 

فرقا يف م�شتوى اخلدمات ال�شرورية التي يحتاجها الأ�شقاء يف البلدين .
واأجرى �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ات�شالت هاتفية بروؤ�شاء فرق 
الهالل الأحمر الإغاثية يف عمان و عدن و�شبوة و ح�شرموت ، اطلع خاللها 
على اجلهود املبذولة لتعزيز ا�شتجابة الهيئة الإن�شانية جتاه املت�شررين و 
حت�شني ظروفهم الراهنة ، واأطماأن �شموه على اأو�شاع فرق الهيئة املتواجدة 

يف اليمن منذ بداية الأزمة .
للمتاأثرين  التنموية  امل�شاريع  و  الإغاثية  العمليات  بتكثيف  �شموه  ووج��ه 

اأ�شد املناطق تاأثرا واأك��را احتياجا للدعم و امل�شاندة ، و تعزيز الرامج  يف 
بالأ�شقاء  ال��ذي حلق  ال�شرر  الآث��ار املرتتبة على حجم  و اجلهود لتخفيف 

هناك .
وقال �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اإن الإمارات قيادة و�شعبا توؤمل كثريا على 
لتخفيف  الإم��ارات��ي حاليا  الأحمر  الهالل  هيئة  بها  ت�شطلع  التي  اجلهود 
اأف�شل  حياة  ظ��روف  وتوفري  الراهنة  الأو���ش��اع  وحت�شني  الإن�شانية  املعاناة 
على  الهيئة  فرق  �شموه  ، وحث  اليمن  يف  واملت�شررين  ال�شوريني  لالجئني 
تبني املبادرات التي تفي باحتياجات ال�شاحتني و حتدث الفرق يف تعزيز قدرة 
وحتقق   ، الراهنة  ظروفهم  جت��اوز  على  املتاأثرين  و  والنازحني  الالجئني 
ل�شحايا  الإن�شانية  الكرامة  �شون  يف  الر�شيدة  وقيادتها  الإم��ارات  تطلعات 
الكوارث و الأزمات . واأعرب �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد عن �شكر وتقدير 
متطوعو  يقدمها  التي  الت�شحيات  و  الكبرية  للجهود  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
اأ�شقائهم يف  و�شط  امليداين  تواجدهم  الإماراتي من خالل  الأحمر  الهالل 
اأكر املناطق �شعوبة واأ�شدها وطاأة يقدمون الدعم وامل�شاندة وي�شاهمون يف 
و�شعبا  قيادة  الإم��ارات  اإن  �شموه  موؤكدا   ، كاهلهم  املعاناة عن  تخفيف حدة 
يوؤدون  وامل�شطربة  امللتهبة  املناطق  يف  الإن�شانيني  ب�شفرائها  وتفخر  تعتز 

واجباتهم الإن�شانية بتجرد و كفاءة عالية .
عتيق  حممد  بالدكتور  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ات�شال  ويف 
الفالحي الأمني لهيئة الهالل الأحمر رئي�س وفد الهيئة املوجود حاليا يف 
تعرف   ، ب���الأردن  الم��ارات��ي  الفريق  رئي�س  و مبارك حممد اخليلي  اْلردن 
املخيمات  يف  ال�شوريني  لالجئني  الراهنة  الإن�شانية  الأو���ش��اع  على  �شموه 
بداأتها  التي  و  ال�شتوية  امل�شاعدات  برنامج  على  �شموه  اطلع  و   ، وخارجها 
املالب�س  و  الإي���واء  م��واد  و  التدفئة  واأج��ه��زة  الغذائية  امل��واد  بتوزيع  الهيئة 
ال�����ش��ت��وي��ة ع��ل��ى ال��الج��ئ��ني يف امل��خ��ي��م��ات ال��ع�����ش��وائ��ي��ة امل��ت��ن��اث��رة يف ع���دد من 
، كما  ال�شرورية  للكثري من الحتياجات  تفتقر  والتي  الأردنية  املحافظات 
مبريجيب  الأردين  الإم��ارات��ي  املخيم  يف  الالجئون  امل�شاعدات  م��ن  ينتفع 
الفهود و خميمات الزعرتي و اربد و املفرق حيث ي�شتفيد حوايل 20 األف 

لجئ �شوري من هذه امل�شاعدات .
اإىل ذلك اطلع �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد على �شري اخلدمات التي يقدمها 
التي  التو�شعة  ، وتعرف على  ال�شوريني  الإماراتي الأردين لالجئني  املخيم 
، كما اطلع على  افتتاحها موؤخرا  التي مت  املرافق اجلديدة  اأجريت عليه و 
الإماراتي  امل�شت�شفى  يقدمها  التي  اخل��دم��ات  و  الإح�شائية  التقارير  اآخ��ر 

الأردين يف حمافظة املفرق لالجئني و ال�شكان املحليني يف املحافظة.
احلاقها  مت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  والتخ�ش�شات  الإ���ش��اف��ات  على  �شموه  وت��ع��رف 
بامل�شت�شفى لتوفري املزيد من الرعاية ال�شحية الالزمة لالجئني واأ�شرهم ، 
وقد بلغ عدد املراجعني الذي ا�شتقبلهم امل�شت�شفى منذ اإن�شائه يف اأغ�شط�س 
األف مراجع ، فيما بلغ عدد الالجئني   300 2012 وحتى الآن مليونا و 
الذين متت ا�شت�شافتهم يف املخيم الإماراتي الأردين منذ الإن�شاء يف مايو 
الالجئني  ع���دد  ب��ل��غ  فيما   ، لج���ئ   702 و  اآلف   9 الآن  ح��ت��ى  2013و 

املتواجدين باملخيم حاليا 6 اآلف و 614 لجئا .
ويف حمور اآخر اأجرى �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد ات�شالت هاتفية برئي�س 
فريق الغاثة الماراتي يف عدن جمعة عبد اهلل حممد املزروعي ، و حممد 
الفريق  رئي�س  اجل��اب��ري  العزيز  عبد  و   ، �شبوة  يف  الفريق  رئي�س  امل��ه��ريي 
الماراتي يف ح�شرموت ، حيث وقف �شموه على اآخر املبادرات التي يجري 
، وتعرف على �شري الرامج  اليمنية  املتاأثرين من الأزم��ة  تنفذيها ل�شالح 
من  ع��دد  يف  تنفيذها  يتم  التي  التنموية  امل�شاريع  و  الإغ��اث��ي��ة  العمليات  و 
وتاأهيل  الكهرباء  و  املياه  خدمات  و  التعليم  و  كال�شحة  احليوية  املجالت 

البنية التحتية من اأجل اإعادة احلياة اإىل طبيعتها يف تلك املحافظات .

•• اأبوظبي – الفجر:

املخطط  اع��ت��م��اده��ا  ع��ن  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين  التخطيط  دائ���رة  ك�شفت 
اإمكانياته  تعزيز  اإىل  الهادف  اأبوظبي  كورني�س  تطوير  مل�شروع  الرئي�شي 
مكانة  مع  تتنا�شب  بحرية  وواج��ه��ة  ترفيهي،  مرفق  واإي��ج��اد  ال�شياحية، 
اأبوظبي، وتتيح لرواد الكورني�س فر�شة فريدة ملمار�شة خمتلف الأن�شطة 

الرتفيهية والريا�شية وفقاً ملوا�شفات عاملية. 
واأكدت الدائرة اأن م�شروع تطوير الكورني�س يعك�س حر�شها على جت�شيد 
مبا  التحتية  البنية  مكونات  تعزيز  باأهمية  الر�شيدة  احلكومة  اهتمام 
قدما  وامل�شي  ال�شتدامة،  قيم  على  احل��ف��اظ  م��ع  احل��ي��اة،  ج��ودة  ي�شمن 

العامة  املرافق  العاملية من حيث  امل��دن  لت�شاهي  املكونات  يف تطوير هذه 
واخلدمات ، ومنط املعي�شة، بالإ�شافة اإىل اللتزام بجودة البيئة للواجهة 
والبيئة على  العمراين  التطوير  املطلوب بني  التوازن  واإح��داث  البحرية 
حد �شواء. واأ�شارت الدائرة اأن امل�شروع �شينفذ على مراحل خمتلفة، ابتداًء 
وذل��ك �شمن   ، اأوىل  له كمرحلة  امل��وازي  واملم�شى  »ال��الغ��ون«  �شاطئ  من 

املخطط العام اجلديد لكورني�س اأبوظبي.
»مريال  �شركة  كلفت  ق��د  والبلديات  العمراين  التخطيط  دائ���رة  وك��ان��ت 
اإطار  �شمن  وذل���ك   ، رئي�شي  ك��م��ق��اول  امل�����ش��روع  تنفيذ  الأ����ش���ول«  لإدارة 
العام  القطاع  بني  والتكامل  التعاون  عالقات  تعزيز  اإىل  الهادفة  روؤيتها 
للم�شاهمة  املهم  القطاع  اأمام هذا  املجال  واإف�شاح   ، القطاع اخلا�س  وبني 

امل�شتدامة  التنمية  م�شاريع  وتنفيذ  التحتية  البنية  منظومة  تعزيز  يف 
وال�شاملة يف اأبوظبي و�شواحيها، والتي ت�شتهدف اإ�شعاد املجتمع وحتقيق 
اأرقى م�شتويات العي�س والرفاهية، واخلدمات احلديثة التي تلبي تطلعات 

املجتمع واحتياجاته.
�شهر  يف  امل�شروع  من  الأوىل  املرحلة  اإجن��از  تتوقع  اأنها  ال��دائ��رة  ونوهت   

مار�س من العام املقبل 2018.
واأ�شافت الدائرة اأن م�شروع املرحلة الأوىل البالغة 78000 مرت مربع  
ي�شم العديد من املرافق الرتفيهية واخلدمية والتجارية ومنها: حديقة 
مائية مت�شمنة العديد من الأن�شطة والريا�شات البحرية، �شينما خارجية، 
الهواء  يف  ومالعب  للمغامرات  منطقة  خارجية،  ريا�شية  �شالة  م�شرح، 

الطلق، جمموعة من الأك�شاك واملطاعم، وحدات وحمالت جتارية متنوعة 
ت�شمل الأطعمة وامل�شروبات، املالب�س ال�شاطئية وم�شتلزمات ال�شباحة. كما 
توفر اأعمال التطوير خدمات عديدة مثل نق�س احلناء، �شناديق الأمانات، 
والأك�شاك  “ال�شيقواي”،  ودراج��ات  الهوائية  والدراجات  القوارب  تاأجري 
بيع  وت�شمل  ال��ري��ا���ش��ي��ة  وامل��ح��الت   ، ال�شياحية  واجل����ولت   ، ال�شياحية 

امل�شتلزمات الريا�شية مثل األواح التزلج واملكمالت الغذائية. 
و�شمن هذا الإطار اأكدت بلدية مدينة اأبوظبي اأن بقية مناطق كورني�س 
مفتوحة  و�شتبقى  التطوير  م�شروع  تنفيذ  مبجريات  تتاأثر  لن  اأبوظبي 
وترحب بزوارها الكرام ح�شب املواعيد ذاتها من ال�شاعة 7 �شباحاً وحتى 

ال�12 �شباحاً.

ا�ضتقبل وفد مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني

حممد بن زايد: االإن�سان هو حمور وهدف خطط التنمية وامل�ساريع الوطنية
•• اأبوظبي-وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة وفد مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
التقني واملهني، اجلهة امل�شرفة على تنظيم م�شابقة املهارات العاملية اأبوظبي 

املركز. عام  مدير  ال�شام�شي  �شعيد  مبارك  يرافقهم   ،2017
ورحب �شموه بالوفد م�شيدا باجلهود التي بذلها فريق عمل مركز اأبوظبي 
للتعليم والتدريب التقني واملهني واجلهات الخرى امل�شاركة والتي اأ�شهمت 

يف جناح م�شابقة املهارات العاملية اأبوظبي 2017.
ونهج  �شيا�شة  على  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأك���د 

اإق��ام��ة م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات وغ��ريه��ا يف اك��ت�����ش��اف الكفاءات  الم�����ارات يف 
واملواهب و�شقلها والرتقاء بها بالإ�شافة اإىل اإذكاء روح البتكار والتناف�س 
اأن  . و�شدد �شموه على  العلمية والتقنية واملعرفية  ال�شباب يف املجالت  بني 
الإن�شان هو حمور وهدف خطط التنمية وامل�شاريع الوطنية باعتباره الروة 
الأغلى واملورد الأهم، وال�شباب هم الركيزة الأ�شا�شية التي يقوم عليها بنيان 

وا�شا�س الوطن، وهم الذخر الذي �شوف يحافظ على مكت�شبات ومنجزات 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  وف��د  اع�شاء  عر  جانبهم  من  ال��وط��ن. 
التقني واملهني عن �شعادتهم بلقاء �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
الذي حتقق وتعزيز  النجاح  نهيان موؤكدين بذل ق�شارى اجلهد ل�شتثمار 

مكانة دولة الإمارات على موؤ�شرات التناف�شية العاملية يف خمتلف املجالت.

فقدان جواز �سفرت
امل�������دع�������و/  حممد  ف����ق����د 
اأح��م��د هندي   حميد زب��ري 
اجلن�شية جواز �شفره رقم 
�شادر   -  )4989633(
ال���ه���ن���د  م����ن يجده  م����ن 
بال�شفارة  الت�����ش��ال  عليه 

الهندية  لدى الدولة 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل����دع����و/ ت���وري���ن���ه بت 
اندوني�شيا    ، ك�����ورام  رات���ي���م 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
)660754( - يرجى ممن 
يعر عليه ت�شليمه بال�شفارة 
الندوني�شية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفرت
يا�شر  ����ش���اره  امل���دع���و/  ف��ق��د 
ع���ل���ي ال���ت���وي���ج���ي ، ال���ع���راق  
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
يرجى   -  )5882161(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
بال�شفارة العراقية  او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفرت
امل�شعود    ع��ب��داهلل  امل��دع��و/  فقد 
   ، ال���ك���ب���ري  ف�������ش���ل  ام  ك�����ي  اي 
بنغالدي�س  اجلن�شية جواز �شفره 
 -  )2667327AF( رق���م 
يرجى ممن يعر عليه ت�شليمه 
ب��ال�����ش��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����ش��ي��ة او 
اقرب مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و/ رق����ي����ه بت 
اندوني�شيا    ، اك�����ى  ����ش���الم 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
)551396( - يرجى ممن 
يعر عليه ت�شليمه بال�شفارة 
الندوني�شية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفرت
روهيالواتى   / املدعو  فقد 
ب�������ت م�����وك�����م�����ني لت������ي������ب ، 
اجلن�شية  ان����دون����ي���������ش����ي����ا 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�������������واز   -
يجده  م����ن   )75161(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/9966604

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / نيفني ديتى 
الهند     ، ديتي  لك�شماياه  
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4231155( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي-وام:

اإنفاذاً  اجلزائي  الأم��ر  بنظام  العمل  بدء  دبي  العامة يف  النيابة  اأعلنت 
للقانون رقم 1 ل�شنة 2017 ال�شادر من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، 
ب�شفته حاكماً لإمارة دبي، والذي يخّول النيابة العامة �شلطة اإ�شدار 
الأمر اجلزائي بتوقيع الغرامة يف ق�شايا اجُلَنح واملخالفات الب�شيطة 
بدًل من اإحالتها اإىل املحكمة مبا يخدم يف رفع كفاءة العمل الق�شائي 
ب�شورة عامة، وي�شهم يف حتقيق اأهداف خطة دبي 2021 �شمن حمور 

احلكومة الرائدة واملتميزة.
العام  النائب  احل��م��ي��دان،  عي�شى  ع�شام  امل�شت�شار  �شعادة  اأ���ش��در  وق��د 
لإمارة دبي، القرارات التنفيذية للبدء يف العمل بنظام الأمر اجلزائي 
ال��ب��الغ على  ب��ت��اري��خ ع��ر���س ملف  املتهم  اإع���الن  وال��ت��ي ت�شمنت ط��رق 
الب�شيطة  اجلرائم  وح��ددت  اجلزائي،  الأم��ر  باإ�شدار  املخت�شة  النيابة 
النيابة  اأع�شاء  مبعرفة  ُتوّقع  التي  الغرامة  وقيمة  عليها  ُيطبَّق  التي 

والأحداث  والأ�شرة  دبي  وبر  ديرة  نيابات  الأم��ر يف  باإ�شدار  املخت�شني 
القرارات  ن��ّظ��م��ت  فيما  وامل����رور  وال�����ش��ري  والإق���ام���ة  اجلن�شية  ون��ي��اب��ة 
املُ��ق��ّررة وطريقة الع��رتا���س على  ال��غ��رام��ات  اإج����راءات حت�شيل قيمة 

الأمر اجلزائي.
امل�شتمرة لالأطر  اإطار عملية التطوير  اأنه يف  و�شرح �شعادة احلميدان 
بها  تتميز  التي  العالية  ال�شرعة  ي��واك��ب  مب��ا  والقانونية  الت�شريعية 
حركة التنمية ال�شاملة يف دبي وتبني احللول املبتكرة التي تعني على 
اخت�شار عن�شر الوقت، وبعد جناح تطبيق مبادرة ق�شية اليوم الواحد، 
تبداأ النيابة العامة بدبي يف تطبيق قانون الأمر اجلزائي الهادف اإىل 
اجلزائية  للدعوى  بدائل  واإيجاد  دب��ي،  يف  التقا�شي  اإج���راءات  تب�شيط 
واخت�شار مدة الت�شرف يف الق�شايا الب�شيطة اإىل عدة �شاعات باإ�شدار 

اإحالة  اإىل  الق�شايا دون احلاجة  املتهمني يف هذه  بتغرمي  اأمر جزائي 
اإجراءات  �شل�شلة  من  ذل��ك  يتطلبه  وم��ا  املحكمة  اإىل  والق�شية  املتهم 

طويلة، مبا ي�شهم يف حتقيق راحة النا�س.
واأو�شح �شعادة النائب العام اأن تطبيق نظام الأمر اجلزائي بداأ بالفعل 
الق�شايا  بع�س  معاجلة  خ��الل��ه  م��ن  مت��ت  حيث  اأ���ش��ب��وع��ني  نحو  منذ 
تعميم  ب�شدد  النيابة  اأن  �شعادته  موؤكداً  والإق��ام��ة،  باجلن�شية  املتعلقة 
لن�شره على  الإم��ارة  اأنحاء  دبي يف خمتلف  �شرطة  النظام على مراكز 
نطاق وا�شع اإمعاناً يف تي�شري عملية معاجلة مثل تلك الق�شايا التي ل 

حتتاج الإحالة اإىل املحكمة.   
حيث  الذكية  دبي  حكومة  توجه  مع  يتفق  النظام  اأن  �شعادته  واأ�شاف 
تتم جميع اإجراءات النظام والتوقيعات الواردة يف ملف الأمر اجلزائي 

التح�شيل  جهاز  خالل  من  الغرامة  قيمة  ل  حُت�شَّ حني  يف  اإلكرتونياً، 
الأماكن  من  وع��دد  ال�شرطة  ومراكز  النيابة  مبنى  يف  املوجود  الذكي 
احلكومية  اخل��دم��ات  لقائمة  نوعية  اإ�شافة  النظام  يجعل  ما  العامة 
اأن  اىل  م�شرياً  اجلمهور،  على  التعامالت  تي�شري  اإىل  الرامية  الذكية 
لبع�س  والفعال  ال�شريع  للتعامل  ومهمة  كبرية  ميزة  ميثل  النظام 
املخالفات الب�شيطة التي قد يقع فيها الزائرون من خارج الدولة، حيث 
تاأخري  اإىل املحكمة للبت يف هذه املخالفات قد تت�شبب يف  اإحالتهم  اأن 
�شفرهم، بينما ي�شهم نظام الأمر اجلزائي يف تطبيق القانون يف اأق�شر 

الأطر الزمنية. 
�شالحية  بدبي  العامة  النيابة  ُيخّول  اجلزائي  الأم��ر  قانون  اأن  ُيذكر 
ب�شيادة  امل�شا�س  دون  الب�شيطة من  الق�شايا  اأن��واع عديدة من  يف  البت 
العادلة،  املحاكمة  ب�شمانات  اأو  اأحكامه  من  ب��اأي  الإخ��الل  اأو  القانون 
على  العبئ  وتخفيف  ال��دع��اوى،  تلك  يف  ال��ب��ت  �شرعة  ت�شهيل  ب��ه��دف 
املحاكم، وتب�شيط اإجراءات التقا�شي واخت�شار الوقت واجلهد والنفقات 

على اأطراف الدعوى اجلزائية و�شوًل لتحقيق العدالة الناجزة.

ك�ضف عن م�ضاريع م�ضتقبلية يف املنطقة الو�ضطى 

حاكم ال�سارقة: الثقافة يف البادية تكمن يف ال�سدور
•• ال�شارقة-وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ك�شف 
الو�شطى من  قناة  به  متلفز خ�س  ح��وار  ال�شارقة يف  الأعلى حاكم  املجل�س 
اأحمد  را�شد  الدكتور  فيه  ح��اوره  لالإعالم،  ال�شارقة  ملوؤ�ش�شة  التابعة  الذيد 
ببع�س  والهتمام  الو�شطى  املنطقة  يف  م�شتقبلية  م�شاريع  ..ع��ن  املزروعي 
املهن والقطاعات واإعطائها مزيداً من الهتمام كقطاع املزارعني واأ�شحاب 

العزب والرعاة و�شيادي ال�شمك.
كما تطرق خالل املقابلة اىل ثقافة البادية وال�شحراء وما تتمتع به املنطقة 
واأ�شلوب حياة  واآث��ار وع��ادات وتقاليد  ال�شارقة من طبيعة  الو�شطى لإم��ارة 

ونظام بيئي وقبلي.
وت��ن��اول خ��الل احل���وار ال��ف��رق ب��ني اجل��ب��ال الظاهرة يف ال��ف��رق ب��ني اجلبال 
ال�شاحل  على  املمتدة  اجل��ري  جبال  و�شل�شلة  الو�شطى  املنطقة  يف  الظاهرة 
وفرة  و�شبب  الو�شطى  املنطقة  يف  اجلوفية  باملياه  الغنية  واملواقع  ال�شرقي 
ب�شكل عام  ال�شارقة  اإم��ارة  التي تطلق على مناطق يف  وامل�شميات  املياه فيها 

واملنطقة الو�شطى ب�شكل خا�س.
وعك�شت روؤية �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة يف املنطقة الو�شطى؛ احلفاظ 
نف�شة  الوقت  ويف  املجتمع،  وكيان  الأف���راد  وتقاليد  ع��ادات  خ�شو�شية  على 

مواكبة التقدم واحل�شارة بدون التخلي عن العادات والتقاليد ..
واأثنى �شاحب ال�شمو على اجلهود التي يقوم بها طاقم العمل الفني والإداري 

بقناة الو�شطى من الذيد يف اإبراز مالمح تلك املنطقة التي ينتمون لها.
ال�شحراوية  الو�شطى  املنطقة  ال�شمو حديثه حول طبيعة  وا�شتهل �شاحب 
البدوية حيث قال: كلمة »ال�شحراء« عربية واإذا اأعدناها اإىل اأ�شلها الثالثي 
بلون  يتميز  وال��ذي  الأ�شد  ِبُحْمَرة، حتى  ًة  ُغ��ْرَ لونه  اأي تغري  ِحَر«  »�شَ قلنا 
وا�شعة  العربية  واللغة  الأ�شد،  اأ�شامي  اأح��د  وهو  امل�شحر  ي�شمى  ال�شحراء 
فقط،  للونها  ن�شبة  �شحراء  فقيل  حتديد،  دون  ال�شحراء  �شملت  ولذلك 
ويف الدنيا �شحارى كثرية مثل �شحراء نيفادا، �شحراء كلهاري يف اأفريقيا، 
�شحراء فيكتوريا يف اأ�شرتاليا، �شحراء الكرى يف �شمال اأفريقيا، كل ذلك 
يبنّي كما قيل اأّن الأر�س ت�شّحرت، وكلمة »َت�َشّحَرْت« تعني زال النبات منها 
وبقيت الأر�س بلونها الطبيعي، والّت�شّحر موجود يف ال�شحراء الكرى يف 
اأفريقيا نالحظ اأن الع�شب واخل�شرة تنزاح وت�شبح الأر�س �شحراوية، اأي 

لي�س بها نبات ول ع�شب ول �شجر.
ال�شحراء،  هي  والبادية  البادية  هي  �شحراء،  كلمة  يف  هنا  املق�شود  ولكن 
لها  املناطق  هذه  جند،  وبادية  ال�شام  بادية  مثاًل  �شفات،  لها  البادية  ولكن 
معنى، فما هي؟ البادية من َبَداأ، والبدء هو اإظهار اأو اإ�شهار العداوة. تبادى 
اأهل  اأتى هذا ال�شم؟  ذلك لأن  اأي جاهروا بالعداوة، كيف  القوم بالعداوة، 
واأ�شعارهم  ق�شائدهم  يف  بالعداوة  يجاهرون  كانوا  الإ���ش��الم  قبل  املنطقة 
املنطقة،  اأه��ل  لأط��ب��اع  نظراً  م�شمى  على  ا�شم  وه��ي  البادية،  �شّميت  لذلك 
فيقولون على �شبيل املثال »يا فالن افعل ما بدا لك« مبعنى اأظهر العداوة 
للبادية، ومفردها  ن�شبة  »بدو«  ا�شم  ال�شكان فُيطلق عليهم  اأما  بها.  وجاهر 

َبَدوي اأو ِبْدوي وموؤنثها َبَدِوّية.
كيف كان يعي�س هوؤلء الأق��وام يف البادية؟ كانوا يعي�شون يف �شورة قبائل. 
اإذن  اأي واف����ق،  ال�����ش��رط  َق��ِب��َل  ي��ق��ال  ف��م��ا معنى قبيلة وه���ي م��ف��رد ق��ب��ائ��ل؟ 
فالِقَباَلة هو التزام جمموعة من النا�س بدين وفكر وعادات وتقاليد وهي 
نف�س ال�شفة ف�شموها القبيلة، وتبداأ القبيلة من ثالثة اأفراد، اأب واأم وابن 
فاأكر، فالقبيلة تختلف بعاداتها وتقاليدها عن اأي جن�س من الب�شر خارج 
نطاقهم.  وحول التكوين البيئي والت�شاري�س وجغرافية املنطقة الو�شطى 
قال �شموه: يف القدمي كانت الأودية تنزل من اجلبال وكل اخلريان املوجودة 
على ال�شاحل هي م�شّبات اأنهر، ولكن من بعد ذوبان اجلليد ت�شّحرت الدنيا 
ولذلك  و�شلم،  عليه  اهلل  النبي �شلى  ورد عن  ما  كانت خ�شراء، مثل  لأنها 
اخلايل«  »ال��رب��ع  العربية  باجلزيرة  الو�شطى  املناطق  من  ال��رم��ال  حتركت 
وو�شلت لهذه الأماكن. األ تالحظون الأتربة التي تغطي مركباتكم عندما 
اإم��ا عن  ال�شنني،  ذلك ملاليني  بالكم بحدوث  فما  �شهيل،  الرياح وقت  تهب 
طريق الهواء اأو التدحرج، فكانت هذه الرمال تتدحرج وت�شل لهذه الأماكن 
وُت�شمى هذه التالل الرملية بال�شوايف اأي ي�شفي اأي ينر. وقد قمت بتجربة 
ال�شارقة  مطار  عند  الإم����ارة،  يف  اجل��ب��ال  اإىل  و���ش��وًل  ال�شارقة  مدينة  م��ن 
ال�شجعة،  مبنطقة  م���روراً  احل��م��راء«،  »الرقعة  ا�شمها  رقعة  هناك  ال��دويل 
اأر�س ممتدة هي ذاتها طينية بطبيعتها، ومنطقة ال�شيوح ومنطقة الرقاع 

كلها متثل المتداد القدمي لالأر�س الطبيعية.
وبني �شموه الفرق بني اجلبال الظاهرة يف املنطقة الو�شطى و�شل�شلة جبال 
فلق  عن  ناجته  اجلبال  ه��ذه  بقوله:  ال�شرقي  ال�شاحل  على  املمتدة  اجل��ري 
ولي�س عن احتكاك لذلك ل نرى فيها حدوث اأي نوع من الزلزل، ويعتر ما 
يف�شلها فلق كبري، وقد تكون يف هذه املنطقة مياه جوفية كثرية من بعد هذا 
الفلق. ولكن ال�شوؤال هنا، هل تكوينة هذه اجلبال هي نف�شها تكوينة اجلبال 
الو�شطى  املنطقة  يف  اجلبال  ل.  فاجلواب  ال�شرقية؟  املنطقة  يف  احلجرية 
تتكون من �شخور ت�شمى باللغة الإجنليزية Limestone حجر جريي، 
فمن اأين اأتى هذا احلجر؟ هذا احلجر يف التكوين الأ�شلي لأن قاعدة هذه 
فاإننا  ولذلك،  للبرتول  اجل��ريي هو حامل  ج��ريي، واحلجر  اجلبال حجر 
اإمارة  اإل يف ج��زء معنّي يف  ال�شرقي  ال�شاحل  ل جند احلجر اجل��ريي على 
الفجرية ويوجد به فلق كذلك، اإذن اأين احلجر اجلريي؟ احلجر اجلريي 
يف قاعدة عميقة ترز بعد عدة كيلومرتات يف قاع البحر، ون�شتنتج اأن قاعدة 

اجلبل جريية ولي�س من ال�شطح.
واأو�شح �شموه املواقع الغنية باملياه اجلوفية يف املنطقة الو�شطى و�شبب وفرة 
الفاية  هي  الأوىل  البقعة  فقط،  مميزتان  بقعتان  هناك  قائال:  فيها  املياه 

»الفاّجة«، لذلك نالحظ منطقة البحاي�س »كانوا يبح�شون املاء وي�شربون«، 
هاتان  موجودة،  كثرية  مياه  كميات  بها  »عقارب«  عجارب  الثانية  واملنطقة 
املنطقتان فقط اللتان حجزتا مياه الوديان ب�شبب وجود اجلبال الناجت من 
اأما املناطق الأخرى لي�س بها ما يحجز املاء مثل الذيد وفلج املعال  الفلق. 
فاملياه تنحدر للبحر، فهناك جمرد ح�شاة اأثر حجر بالقرب من فريج بن 
حميان يف اخللف ومنطقة قرون الر طوي ال�شامان. جمرى الوادي لي�س 

به ما يحجز املاء لذلك جند املياه املنحدرة من اجلبال ت�شل اإىل البحر.
وحول بع�س امل�شميات التي تطلق على مناطق يف اإمارة ال�شارقة ب�شكل عام 
واملنطقة الو�شطى ب�شكل خا�س قال �شموه: اأوًل البدوي يف البادية ل يرتك 
له اأثر، حتى ولو طبخ يدفن الرماد، لكن ما هي الآثار املوجودة يف البادية؟ 
نالحظ مثاًل الأثايف، وهو احل�شى امل�شتخدم يف الطبخ والذي مل ُيدفن. اأما 
الأثايف من اأََثَف، اأََثَف الرجل باملكان اأي اأقام به. وعند الطبخ حت�شر ح�شاتان 
وُتركن اجلهة الثالثة للجبل، ويقول باملثل »رماه بثالثة الأثايف« والثالثة هي 
الذي  الوحيد  املكان  ه��ذا  اإذن  �شيء.  واأق��وى من كل  �شدة  اأ�شد  وه��ي  اجلبل 
ُي�شتدل عليه لالأثر. فما هو الأثر؟ يقولون الأطالل، وهي كلمة م�شتعملة 
باخلطاأ يف اللغة العربية، لأن الأطالل هو املكان املرتفع املطل، وقيل الأثر. 
ولكن  املرتفعة،  الأم��اك��ن  هي  الأط���الل  ولكن  ب��الأط��الل  يتغنون  وال�شعراء 
هوؤلء الذين يف البادية لي�شت لديهم مبان مرتفعة ما عدا اأولئك القريبني 
ُيْنِبئنا  اأو  الأر���س ُيخرنا  اإذن ل يوجد �شيء يف  بها ق�شور،  من جند فكان 
ال��رتح��ال خيمة وخ�شب وحبال  ُرّح��ل واأدوات��ه��م يف  عن ه��وؤلء القوم لأنهم 
ب��داأت يف هذا الأم��ر عِملت  اأول ما  اأي دليل. لذلك  ول ُتعطِي هذه الأدوات 
مهددة  لأنها  وحفظتها  بنكا  لها  وعملت  البادية  يف  النباتات  كل  جمع  على 
بالنقرا�س ب�شبب العمران وال�شيارات والقحط والرعي اجلائر، خا�شة اأن 
للقحط  النباتات نظراً  وال�شاه حتفر يف جذور  البهائم مثل احلمري  بع�س 
لذلك مل تكن ترتك اأية اآثار. فجمعت بذور هذه النباتات ومنيتها وزرعتها 
لأنها  تربيتها  على  وعملت  البادية  حيوانات  كل  جمعت  وكذلك  وكرتها، 
ال�شوارع  اأن��وار  توؤثر عليها  التي  الليلية  مهددة بالنقرا�س مثل احليوانات 

واملركبات، اأعمل على اإكثارها واإرجاعها اإىل بيئتها.
اما ما تبقى من اأثر البادية هو الدرب وما نطلق عليه جمازا الطريق والبئر 
»اأي طوينا عليه احلجر«  اإذا كان حماطا باحلجر ي�شمى طوي  وهو نوعان 
اأما اإذا كانت حمفورة مثل البدع ت�شمى بري، وملا نعود لرنى طبيعة ال�شارقة 
جند الطريق باجتاه مليحة يبداأ من ال�شبخة يف املنطقة ال�شناعية بطريق 
ا�شمه »درب الدراري« عملت منطقة با�شم الدراري، ويف الطريق كذلك عود 
كبري ي�شمى »عود راكان« فهناك ج�شر ا�شمه ج�شر عود راكان على �شارع �شامل 
بن �شلطان، وبال�شتمرار باجتاه مليحة تاأتي منطقة البديع ومل اأ�شاأ اأن اأ�شق 
الطريق،  لن��ح��راف  خططنا  ل��ذا  وم��رع��ى  و�شكن  مياه  بها  لأن  بها  طريقا 
منذ  �شقر«  ب��ن  حممد  »بئر  وا�شمها  بئر  ه��ذه  ال�شيوح  منطقة  وت�شادفنا 
اأما بالن�شبة لطريق الذيد  اأحييت البئر با�شم املنطقة.  �شنوات عديدة، لذا 
باجتاه  مويلح  منطقة  اإىل  ال�شارقة  وم��ن  مطروق  ولي�س  درب  كذلك  فهو 
الفرو�شية، وهي طرق  اليليل »اجلليل« بالقرب من نادي  ال�شرق جند عود 
للقوافل، وهناك طريق اخر يبداأ من ال�شبخة وي�شمى درب احلومه م�شهور 
لدى اأهل البادية مرورا بند الثعالب وند املفتاح اإىل اأن ن�شل اإىل  ما ي�شمى 
فاع�شيو  فاحلويه  را�شد  ط��وي  ثم  وم��ن  ماغ�س  ملنطقة  موا�شال  القرين 
تعريفها  و�شيتم  املناطق  لهذه  اإحياء  هذا  اع�شيو،  درب  هنا  ال��درب  وي�شمى 
جميعاً باللوحات، وهي م�شاألة تعريف الأ�شياء مهما كانت ب�شيطة، وكذلك 
الأمر لالأنفاق باجتاه خورفكان، كل نفق ياأخذ ا�شمه الأ�شلي لالإبقاء عليها 
كما كانت �شابقاً، وكذلك احلال لالأمور الأخرى كالآبار اأحافظ على البئر 
بحفظ ا�شمه، اإحياء لآثار موجودة و�شفات اإما جلبال اأو تالل اأو اآبار، هذه 
اأمور ا�شتطعت اأن اأحافظ عليها والباقي يف �شدور النا�س، واأحييت الأ�شماء 

التي تكاد تختفي.
اجلبال  حتى  اأو  وال��ت��الل  الآب���ار  اأو  املناطق  على  اأطلقت  التي  الأ���ش��م��اء  ك��ل 
اإزالة  يف  فقط  ونتدخل  عليه،  امل�شمى  ال�شيء  و�شفات  طبيعة  من  ا�شتمدت 
ال�شم ال�شائن لأنه ل ي�شح. اأما يف ت�شمياتي مل اأتعمق ملا هو اأكر من الأمور 
العامة، لذلك اأ�شماء الطرق كطريق مليحة وطريق الذيد وطريق خورفكان 
ال�شخ�س  على  لي�شهل  اإل��ي��ه  املتجه  بالطريق  البلد  اأع���ّرف  كلباء،  وط��ري��ق 

ا�شتخدام هذه الطرق، تعريف م�شبق بالوجهة.  
بطحاء  فيه  فا�شت  القرحة  وادي  ال�����ش��ارق��ة:  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  وق���ال 
�شلطان بن �شيخان  اأ�شتفيد من علم ومعرفة  وادي��اً، كنت  واأ�شبح  الرفيعة 
رحمه اهلل، وقد اأخرين اأن البطحاء فا�شت اإىل اأن و�شلت و�شبت يف خور 
البطاح تغرَي جمراها فمجرى  عجمان حيث كان ي�شكن قط مفتاح، فهذه 
البطحا الأ�شلي وهي ذاتها منطقة الفاية مل يكن ي�شل اإىل الرفيعة، فقد 
كان ينحرف قبل البيوت ال�شعبية احلالية بالجتاه اإىل ال�شارقة وهذا املجرى 
هو مكّون �شيح امل�شمود، وي�شل هذا املجرى اإىل بحرية خالد وي�شب فيها، 
احلفر  عمليات  اأثناء  البح�س  وجدنا  خالد  بحرية  على  الإن�شاءات  وخ��الل 

دللة على و�شول الوادي حممال بالبحاي�س لهذه املنطقة ال�شاحلية.
اأما بالن�شبة لت�شمية الوادي بهذا ال�شم ن�شبة ملائها القريح اأي احللو، ميتلئ 
اأي مياه حلوة بالتايل فاإن البئر التي حفرت هناك  ال��وادي مبياه الأمطار 

ماوؤها عذب ولي�س ماء من جوف الأر�س تراكمت به الأمالح.
اإمارة  تغذي  جالون  مليون   16 تنتج  فهي  البديع،  اآب��ار  على  درا�شة  عملت 
ويف  ال�شتاء،  يف  الو�شطى  املنطقة  يف  ت�شقط  الأم��ط��ار  املا�شي،  يف  ال�شارقة 
اأ�شهر   6 اأخ��ذت ما يقارب  اأن املياه  ال�شيف ترتفع مياه الآب��ار، وذل��ك يعني 
 .1،500 الأر���س وت�شل بدرجة ملوحة تبلغ  اأمالح  املياه حتمل  للو�شول، 

اأما املياه يف جمرى الوادي خمتلفة وتبقى عذبة.
  وحول طرق القوافل والكيفية التي كانت تقطع بها تلك ال�شحاري اجلافة 

الرحل من  ليتمكن  القوافل  درب  تقع يف  دائماً  الآب��ار  قائال:  �شموه  اأو�شح 
�شرب املاء، واملنطقة الو�شطى فيها ات�شال ال�شمال باجلنوب يربط الطبيعة 
وات�شال ال�شرق بالغرب يربط املدن، نالحظ اأن هذه املنطقة فيها ترحال، 
غرير  ب��ن  ن��د  �شت�شلك  فهل  اخليمة،  ل��راأ���س  ال��ذه��اب  تريد  اأن��ك  لنفرت�س 
واملرقبات وهذه املناطق؟ بالطبع ل لأن البئر ي�شعب حفرها هناك ل�شمك 
الرمال اإىل الأر�س لذلك ل اأحد ي�شلك هذا الطريق، الطريق املاأهول مير 
يف منطقة �شهيلة، فهناك جمرى وديان وعلى اليمني كلها جبال فهو مكان 
جتمع مياه وهنا حتفر الآب��ار، وه��ذه هي احل��ال لنقل الب�شائع من جنوب 
املياه املحجوزة بها  اأق��دام اجلبال لوجود  العني، وت�شمى  ت��وام يف  اإىل  عمان 
للو�شول اإىل توام، وكانت الب�شائع تنقل اإىل بئر يطلق عليه ا�شم »بينونة« 
قيل يف  ي�شرب.  ع��ذب  امل��اء  لأن  ال�شباخ  يف  ولي�س  الرملية  ال��ت��الل  يف  وه��ي 
التجارة  اإن  وقيل  وانقطع،  الرمال  الطريق غطته  هذا  اإن  القدمي  التاريخ 
كانت تنقل بال�شحراء اإىل »القرحا«، وقيل اإن القرحا بني الكويت والبحرين 
عملت  ال��ع��رب«.  »�شط  على  ميناء  »اأب���ول«  اإىل  بال�شفن  ت�شحن  هناك  وم��ن 
اململكة  يف  احلفريات  ب�شركات  ات�شالتي  واأجريت  الأم��ر  يف  وبحثت  درا�شة 
العربية ال�شعودية وموؤ�ش�شات الآثار لكن مل اأ�شتطع الو�شول ل�شيء، والأثر 
خالل  القوافل  يف  ماتوا  لأ�شخا�س  القبور  هي  يوجد  اأن  املمكن  من  ال��ذي 
ترحالهم، من بعد حفريات الق�شي�س ل يوجد ول قر اإىل اأن ن�شل اإىل اأم 

النار يف اأبوظبي على البحر.
ال�شباخ هذه قاتلة ول تتوفر بها املياه، اإذن كيف كانوا ينقلون هذه التجارة؟ 
و�شويل  وعند  باملكر  اخلريطة  وتتبعت  قدمية،  بطليمو�س  خريطة  لدي 
البينونة ي�شمى  اأن مينا  القرحا بقربها، فتبني يل  راأي��ت  بينونة  قريباً من 
القوافل  على  تدل  الآب��ار  فهذه  العربي.  التاريخ  يف  كتب  ما  ولي�س  القرحا 
حمطة  ك��ل  يف  ب��ئ��را  يحفرون  ل  يرحلون  عندما  ال��ب��دو  حتى  الآن  فلذلك 
يقفون بها لأنها مكلفة ومتعبة، ولكنها اآبار اأ�شاًل موجودة بطريق القوافل. 
هناك  ي�شكنون  الذين  النا�س  كل  ال�شامان«  و«ط��وي  »مبيبيغ«  مثل  الآب���ار 
يرتوون من هذه الآبار، ول ي�شكنون مبا�شرة عند الآبار واإمنا حواليها بعيداً 

بع�س ال�شيء.
اأثرها موجودا،  اأثريه م��ازال  وقال �شموه: يف طوي احل�شن توجد ح�شون 
قبل  �شنة  اآلف  ثالثة  بنحو  تاريخها  ويقدر  با�شمها،  �شميت  بئر  وبجانبها 
كانت  مل��اذا  اأ�شحابها.  تعوي�س  مت  منها  بالقرب  م��زارع  هناك  كانت  امليالد، 
املنطقة الو�شطى كمليحة واملدام بهذه احلال؟ يف هذه املنطقة، والتي ت�شمى 
وكانت  والرومان  الفر�س  بني  طاحنة  ح��روب  هناك  كانت  الأو�شط،  ال�شرق 
التجارة تاأتي من الهند وال�شند وال�شني وتدخل من خالل اخلليج العربي 
الرومان  اأم��ا  املنطقة،  ه��ذه  على  م�شيطرين  والفر�س  هرمز،  م�شيق  عند 
اإىل مليحة.  راأ�شاً  البحرين  اإىل  »َفْيلََكة«  ياأتي من  اآخر  فقد اتخذوا طريقاً 
والب�شاعة تاأتي كذلك اإليها من عمان »من م�شقط اأو �شحار«، والقادم من 
تاأتي  الطريق  ه��ذا  على  اجلبال  انتهاء  وعند  القور  وادي  من  ياأتي  �شحار 
ولكنها  ح��اء  تكتب  »ملوخة«  اليونانية  وباللغة  �شراج  ت�شمى  وا�شعة  اأر���س 
تنطق خاء، من هنا اأتت ت�شمية مليحة حيث اإنها مل تاأخذ ت�شميتها من البئر 
التاريخ ومذكورة كثرياً  به.  فهذه ت�شمية قدمية يف  املالح  للماء  ن�شبة  ول 
ولكن املوؤرخني ل يعلمون اأين تقع هذه املنطقة وقد اأو�شحت لهم اأنها تقع 
يف املنطقة الو�شطى. يف هذا الطريق وبالذات يف هذه املنطقة ورغم الزخم 
الكبري من الكت�شافات والآثار بها فاإنه ل يوجد اأثر فار�شي بها رغم قربهم 
من املنطقة، وذلك يعود ل�شبب �شيطرة الرومان على هذه املنطقة و�شعوبة 
اأختام للرمانيني قالبني  اإليها. فلدى مركز مليحة لالآثار  الفر�س  و�شول 
ل�شب النقود تعود لإ�شكندر املقدوين  الأكر، مما يدل على اأن هذه املنطقة 

كانت غنية بالتجارة واملرور فيها من ال�شمال اإىل اجلنوب.
بع�شا منها  ذاك��را  الو�شطى وطبيعتها  املنطقة  اأف��الج  ح��ول  �شموه  وحت��دث 
اأمر قدمي،  وم�شمياتها بقوله: هذه الأف��الج قدمية، واخ��رتاع تف�شيل املاء 
ال�شارقة، هم  الذيد باجتاه  الأر���س مائلة »منحدرة« من  اأن طبيعة  خا�شة 
اآب��ارا موجودة »عيون الفلي« »ثقاب«، وهي ثقب يف الأر���س لي�س له  حفروا 
للمياه  ح��ف��روا  ول��ذل��ك  ان�����ش��دادات  هناك  كانت  اإن  التنظيف  �شوى  وظيفة 
وم�شوا بها وجعلوا املاء ين�شاب بها، وبعد قطع م�شافة توقفوا ل�شعوبة حب�س 
اأخرى وهكذا. لو ك�شفت هذه الآبار  اأطول لذا حفروا بئرا  الأنفا�س لفرتة 
وال��ث��اين قد  الأول �شحيح  املجرى  اأن  امل��ي��اه  ف�شيالحظ  للنظر يف جم��رى 
يكون غري دقيق لعدم الروؤية مما ا�شطرهم لتو�شعته حتى تتمكن املياه من 

اجلريان، وقد �شهدت تنظيف فلج الذيد وعملت عليه درا�شة.
وحول تعمري واحة النخيل يف الذيد قال �شموه: اإن املنطقة الو�شطى غنية 
بنخيلها ولذلك كلها كانت متجمعة يف هذا املكان تروى بطريقة توزيع املياه 
بالأفالج، ونعمل حاليا على اإ�شالح الأفالج، ون�شتقطع اأر�شا �شغرية لإقامة 

م�شروع يخدم املنطقة.
وك�شف �شموه عن اإقامة م�شروع حيوي يخدم املنطقة الو�شطى �شريى النور 
النخيل  واح��ة  منطقة  يف  متكامل  متحف  اإن�شاء  يف  يتمثل  اهلل  ب��اإذن  قريباً 
النباتات ال�شحراوية  باأنواع  اأو بالقرب منها ي�شم ق�شما حلديقة تعريفية 
..كما  بها  النا�س  لتعريف  البديع،  ق�شر  م�شتل  يف  �شموه  ل��دى  كاملوجودة 
ي�شمل م�شروع املتحف ق�شما حليوانات البيئة ال�شحراوية حمنطة، وق�شما 

ثالثا لالأدوات واملقتنيات البدوية.
 وبني �شموه اأن اخلطوة القادمة من تطوير تلك الواحة وما يحيط بها من 
اإقامة جدران ذات طابع تقليدي لف�شل  اآثار ومعامل تاريخية وتراثية هي 

العمران القائم، و�شريى امل�شروع النور قريباً باإذن اهلل.
والتي  الو�شطى،  املنطقة  طالت  التي  العمرانية  النه�شة  اإىل  �شموه  واأ�شار 
اخلالفات  وجتنب  والقبائل  العوائل  خ�شو�شية  على  احلفاظ  فيها  روع��ي 
ال��ت��ي ق��د حت��دث ل��وج��ود ال��غ��رب��اء حيث مت تق�شيم الأف����راد وال��ع��وائ��ل على 

جمموعات ت�شم اأفرادا من ذات العائلة فقط.
اإما اأن تكون   وبني �شموه اأن الثقافة يف املجتمع الإماراتي لها ثالثة اأوجه 
يف  توجد  الثالثة  وباأنواعها  ب��ادي��ة  ثقافة  اأو  ري��ف  ثقافة  اأو  مدينة  ثقافة 
ال�شارقة ولكون �شموه رجل ثقافة اأراد لها اأن تعم بني اأفراد املجتمع، ولذلك 
و�شمن م�شروعه الثقايف اأمر باإن�شاء واإقامة قناة الو�شطى من الذيد لن�شر 

ثقافة البادية الكامنة يف �شدور اأبناء املنطقة الو�شطى.
لتعريف  التي جترونها  املقابالت  وب�شكل م�شتمر  اأتابع  اإين   : �شموه  وتابع   
النا�س بق�ش�س وحكايات ال�شحراء وعادات اأهلها وتقاليدهم، والتي ي�شارك 
فيها رجالهم ون�شاوؤهم وكبارهم و�شغارهم، وذلك �شعياً منكم للحفاظ على 
الرتاث غري امللمو�س، من خالل توثيقه يف فلم ت�شجيلي يحفظ لالأجيال 
القادمة، فاإين اأول اأتوجه بال�شكر لكبار ال�شن الذين تتم مقابلتهم يف قناة 
اأنتم جهودكم ومثابرتكم  الو�شطى فهم املعني الذي ل ين�شب، وا�شكر لكم 

واهتمامكم.
وعك�شت روؤية �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة يف املنطقة الو�شطى؛ احلفاظ 
نف�شة  الوقت  ويف  املجتمع،  وكيان  الأف���راد  وتقاليد  ع��ادات  خ�شو�شية  على 

مواكبة التقدم واحل�شارة بدون التخلي عن العادات والتقاليد.
 وك�شف �شموه عن م�شاريع م�شتقبلية يف املنطقة الو�شطى والهتمام ببع�س 
املهن والقطاعات واإعطائها مزيداً من الهتمام كقطاع املزارعني واأ�شحاب 

العزب والرعاة و�شيادي ال�شمك.
ندر�س  واأن��واع��ه��ا  اأ�شكالها  مبختلف  املا�شية  اأ���ش��ح��اب  اأن  �شموه:  واأ���ش��اف   
اإق���ام���ة م�����ش��روع امل��ح��م��ي��ات امل�شورة،  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م، وم���ن ه���ذه امل��ت��ط��ل��ب��ات 
وريها،  وزراعتها  حمدة  منطقة  يف  كالتي  للرعي  كبرية  اأرا���س  وتخ�شي�س 
بهدف رعي وتربية املوا�شي يف مناطق خم�ش�شة لها، وهنا اأعمل اتزانا بني 
واأخ�ش�س  اآخ��ر يف منطقة مليحة،  والإن��ب��ات، و�شيكون هناك مرعى  الرعي 
املا�شية  م��ن  ���ش��اللت  اإي��ج��اد  على  �شنحر�س  ..ك��م��ا  م��رع��ى  امل��ن��اط��ق  لبع�س 
وال�شاأن  كاملاعز اخلالدي  والتكاثر  والألبان  اللحوم  اأف�شل يف  اإنتاجية  ذات 

النجدي والنعيمي.
 واأكد �شموه اأنه يويل اهتماماً باملنطقة الو�شطى وال�شتثمار يف الإن�شان من 
خالل اإقامة املتاحف واملدار�س واجلامعات التي تخدم املجتمع، وتوفري كافة 
مقومات واأ�شا�شيات احلياة وتاأهيل املنطقة ملواكبة هذه النه�شة العمرانية 
للطالب  الأ�شا�شية  البنية  وتوفري  �شبكات طرق متطورة  توفري  من خالل 
اإىل مكان  للو�شول  والطلبة  املنطقة  اأبناء  لتمكني  مرتادي هذه اجلامعات 

عملهم والعودة اإىل م�شاكنهم ب�شالم وراحة.
اأن النه�شة العمرانية وامل�شاريع اخلدمية بداأت يف الجتاه اإىل  وبني �شموه 
�شبة  مركز  وحممية  البطائح،  يف  الريا�شية  املدينة  ومنها  ال��ذي��د،  مدينة 
اجلزيرة العربية، م�شرياً اأن الهدف عدم اإفراغ املكان من اأهله، وحتى نوفر 

لهم فر�س عمل قريبة منهم حتى ل يرتكوا م�شاكنهم وي�شتقروا يف املدن.
وارتبطت  الذيد  من  الو�شطى  قناة  على  بث  ال��ذي  حديثه  �شموه  واختتم   
معها باقي قنوات واإذاعات موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم بقوله : اأهيب بجميع 
العاملني بهذه القناة واملجتهدين وامل�شاهمني معكم بالكلمة والفكرة، نحن 
ي��رز واأن ي�شجل واأن  اأن  املكنون وامل��خ��زون، فال بد له  ل ن�شتغني عن ه��ذا 
املنطقة حية، ول  اأن هذه  ين�شر وي�شمعه الآخ��رون ويطلعون عليه ليعلموا 
لها  بطريقة  اأن ترز  نتمنى  ونحن  التمدن،  عليهم  نفر�س  اأن  علينا  يجب 
منوذج معني، وهي ثقافة البادية، ونحن �شعداء اأن نرى اأمثالكم يعملون يف 
هذه القناة الفتية، واجتهادكم يف البحث وو�شولكم ملناطق والتعريف باأهلها 
لكم  واأمتنى  واأ�شكركم  املنطقة  حتيون  وبدوركم  لنا،  بالن�شبة  تقدير  حمل 

التوفيق.
بعد ذلك رافق �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
حماوره الدكتور را�شد اأحمد املزروعي وطاقم عمل الرنامج من موظفي 
قناة الو�شطى من الذيد يف جولة مب�شتل ق�شر البديع وحتدث �شموه لهم 
عن جتربة زراعة �شجرة الق�شد،  وذكر �شموه اأنه يف اأثناء طريق عودته ذات 
يوم  للق�شر، �شادف اأنه �شاهد �شجرة الق�شد على تل رملي، وت�شاءل �شموه 
عن �شبب وجودها على التل كونها ل ت�شلح يف البيئة ال�شحراوية، قال �شموه 
ماذا جاء  وت�شاءلت  اأنها منطقة �شغرية،  ووج��دت  مبا�شرة  اإليها  توجهت   :

ببذرتها اإىل هذه املنطقة.
اإن�شاء الطريق يف مراحله الأوىل خالل  فاأرجع �شموه الأ�شباب اإىل مرحلة 
ال��ت��ي مت  ال��ك��ن��ك��ري، حيث اح��ت��وت ه��ذه الأح��ج��ار  �شب الأح��ج��ار ال�شغرية 
والعوامل اجلوية  الرياح  ب��ذور، حملتها  على  اح�شارها من منطقة جبلية 

اإىل هذه املنطقة.
 ووجه �شموه املزارع اإىل ا�شتخدام الهرمون يف اإكثار هذه ال�شجرة، وجنحت 

التجربة، وتعتر من الأ�شجار املهددة بالنقرا�س يف الإمارات.
 وتطرق �شموه اإىل جهود اإمارة ال�شارقة واهتمامها بالأ�شجار ال�شحراوية، 
الأ�شجار  من  كبريا  ع��ددا  ت�شم  والتي  املحميات  اإقامة  على  حر�شت  حيث 
مت  كما  والدغابي�س«،  وال�شمر  وال�شدر  »الغاف  من  ال�شحراوية  والنباتات 

اإكثار اأكر من 2 مليون �شتلة، ويرتكز اأكرها على الأ�شجار املحلية.
اإنباته  اأن��واع النباتات وال�شجريات يتم  اأن عددا كبريا من  اإىل  واأ�شار �شموه 
اإىل جتربة زراعة بع�س الأ�شجار غري  واإكثاره يف م�شتل الق�شر، بالإ�شافة 
واحليوان  الإن�����ش��ان  منها  ي�شتفيد  حيث  الأف��ري��ق��ي،  الق�شيم  منها  املحلية 
يف  املوجودة  والنباتات  الأ�شجار  اأغلب  اأن  �شموه  مبينا  الطيور،  وخ�شو�شا 
املحميات  يف  زراعتها  واإع���ادة  اإكثارها  ويتم  املحلية  البيئة  من  هي  الق�شر 

واملناطق الأخرى.
البيئي يف  التنوع  البيئة واحلفاظ على   واأكد �شموه �شرورة حماية و�شون 
املناطق  اإعمار  اإع��ادة  بهدف  واأ�شجار،  نباتات  من  ت�شمه  وما  الرية  البيئة 

ال�شحراوية لتدب فيها احلياة كما كانت.

نيابة دبي تبدا العمل بنظام االأمر اجلزائي 
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اأخبـار الإمـارات
اعتماد اخلطة اال�سرتاتيجية لتاك�سي دبي»2017 � 2022«

•• دبي -وام:

ال��ع��ام ورئ��ي�����س جمل�س  امل��دي��ر  ال��ط��اي��ر  ���ش��ع��ادة مطر  اعتمد 
املديرين يف هيئة الطرق واملوا�شالت اخلطة ال�شرتاتيجية 
ملوؤ�ش�شة تاك�شي دبي 2017 � 2022 التي ت�شمنت حتديث 
ال�شرتاتيجية  والأه�������داف  وال���غ���اي���ات  وال��ر���ش��ال��ة  ال���روؤي���ة 

للموؤ�ش�شة وموؤ�شرات قيا�س الأداء.
اجلديدة  ال�شرتاتيجية  اإن��ه مبوجب اخلطة  الطاير  وق��ال 
تقدمي  يف  ال��ري��ادة  ه��ي  دب��ي  تاك�شي  موؤ�ش�شة  روؤي���ة  �شتكون 
خدمات نقل اآمنة وموثوقة وذكية اأما الر�شالة فهي تقدمي 

مبتكرة  ب�����ش��ورة  العاملية  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  وف��ق  نقل  خ��دم��ات 
ومتميزة وم�شتدامة لإ�شعاد النا�س .

والطاقة  وال�شعادة  التميز  هي  قيم  �شت  اخلطة  وتت�شمن 
ال��ف��ري��ق وال�شتدامة  ب���روح  وال��ع��م��ل  الإي��ج��اب��ي��ة والب��ت��ك��ار 
تتوزع  ال�شرتاتيجية  الغايات  اأن  اإىل  م�شرياً  والتناف�شية 
على خم�شة حماور هي التنقل الذكي وذلك بزيادة التواجد 
الرقمي وتطوير اخلدمات الذكية وثانياً ا�شت�شراف امل�شتقبل 
امل�شتقبلية وال�شتعداد  والتوقعات  البداع  تعزيز  من خالل 
لها وال�شتدامة املالية عر تر�شيد النفقات وزيادة اليرادات 
اأما املحور الرابع فهو ا�شعاد النا�س من خالل حت�شني ب����يئة 

وخام�شاً  للمت������عاملني  متم������يزة  خ������دمات  وتوفري  الع������مل 
ال�شالمة  موا�شفات  بتح�شني  وذل��ك  املتم�����يز  الت���شغ������يل 
عمليات  اإدارة  ن��ظ��ام  وحت�����ش��ني  ال�����ش��وق��ي��ة  احل�����ش��ة  وزي�����ادة 

الأ�شطول.
واأو�شح �شعاد املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين اإن اخلطة 
ال�شرتاتيجية طويلة املدى ملوؤ�ش�شة تاك�شي دبي ترتكز على 
القيادة  ذاتية  الأ���ش��ول  تطبيق  يتيح  ت�شغيل  من��وذج  تطوير 
وو�شع  القيادة  ذاتية  الأ���ش��ول  مع  املبا�شر  التفاعل  واإت��اح��ة 
بالأ�شول  واملتعلقة  امل�شافة  القيمة  ذات  اخلدمات  وتنفيذ 

ذاتية القيادة.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�ض اجتماع املجل�ض التنفيذي

مبنا�ضبة اليوم العاملي لل�ضكري 

م�ست�سفى راأ�ض اخليمة يطلق حملة �سحية ملواجهة مر�ض ال�سكري 

•• ال�شارقة-وام: 

ت���را����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد 
رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
ال�شارقة  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
�شباح ام�س يف مكتب �شمو احلاكم 
الذي  التنفيذي  املجل�س  اج��ت��م��اع 
ج����رى خ��الل��ه م��ن��اق�����ش��ة ع����دد من 
املو�شوعات املهمة املتعلقة بتطوير 
���ش��ري ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي والط���الع 
ع���ل���ى امل���������ش����روع����ات ال���ت���ن���م���وي���ة يف 

خمتلف املجالت اخلدمية.
و���ش��م��ن م���ا ا���ش��ت��ج��د ع��ل��ى ج���دول 
املجل�س  اأط���ل���ق  اجل��ل�����ش��ة  اأع����م����ال 
برنامج  اخلا�س  الذكي  التطبيق 
حكومة  م����وظ����ف����ي  خ���������ش����وم����ات 

ال�����ش��ام�����ش��ي مدير  ع��ب��ي��د  ���ش��ع��ي��د 
وال�شنة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  موؤ�ش�شة 
مدير  درج��ة  اإىل  بالإنابة  النبوية 
دائرة ويعني مديراً لها اعتباراً من 

تاريخه.
ك��م��ا اأ����ش���در امل��ج��ل�����س ال���ق���رار رقم 
نظام  ب�����ش��اأن   2017 ل�شنة   33
ال�شارقة،  اإم���ارة  يف  امل��رك��ب��ات  تتبع 
من  احل�����د  اإىل  ال����ق����رار  وي����ه����دف 
الإم����������ارة  ارت������ك������اب اجل������رائ������م يف 
ال��ك�����ش��ف عنها  ع��م��ل��ي��ة  وت�����ش��ه��ي��ل 
عليهم،  والقب�س  مرتكبيها  وتتبع 
ا�شرتاتيجية  ����ش���راك���ات  وحت��ق��ي��ق 
اأم��ن��ي��ة م��ع امل��وؤ���ش�����ش��ات اخل��ا���ش��ة يف 
قنوات  وتو�شيع  وخارجها،  الإم��ارة 
ال�����ش��ي��ط��رة الأم���ن���ي���ة يف الإم�������ارة، 
وت�����ش��خ��ري ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة يف 

كافة  اإىل  والو�شول  ا�شتخدامه  يف 
ال�شركات  م��ن  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 
املجل�س  واأثنى  امل�شاركة،  واجلهات 
الب�شرية  امل���وارد  دائ��رة  جهود  على 
يف توفري اأف�شل اخلدمات ملوظفي 

حكومة ال�شارقة.
امل��ج��ل�����س م�����ش��روع قانون  واع��ت��م��د 
ال�شارقة  ���ش��ن��دوق  ت��ن��ظ��ي��م  ب�����ش��اأن 
ل���ل�������ش���م���ان الج����ت����م����اع����ي ووج�����ه 
املجل�س بت�شمني امل�شروع عددا من 
املالحظات التي اأ�شار اإليها اأع�شاء 
اإىل  املجل�س ورفع م�شروع القانون 
املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة 

ا�شتكماًل لدورته الت�شريعية.
حول  تقرير  على  املجل�س  واط��ل��ع 
اإم������ارة  ال���و����ش���ع الق���ت�������ش���ادي يف 
�شعادة  ع����ر�����س  ح���ي���ث  ال�������ش���ارق���ة 

�شعادة  واأو���ش��ح  “وفر”،  ال�شارقة 
ال��دك��ت��ور ط����ارق ب���ن خ����ادم رئي�س 
اطالق  اأن  الب�شرية  امل����وارد  دائ���رة 
الكبري  النجاح  بعد  ياأتي  التطبيق 
لرنامج وفر وم�شاركة عدد كبري 
تقدم  التي  ال�شركات واجلهات  من 
واخل�شومات  ال���ع���رو����س  اأف�������ش���ل 

ملوظفي حكومة ال�شارقة.
واأ�شاف رئي�س دائرة املوارد الب�شرية 
�شهولة  اإىل  ي��ه��دف  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اأن 
العرو�س  اإىل  امل��وظ��ف��ني  و����ش���ول 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  من  املقدمة 
امل�شاركة، و�شهولة التعرف على كل 
ما هو جديد يف الرنامج، ومواكبة 
اخلدمات  ل��ط��رح  الع�شر  تقنيات 
احلكومية الذكية، ويوفر التطبيق 
عددا من املميزات واخلوا�س املرنة 

رئي�س  ال�شويدي  ه��ده  بن  �شلطان 
عدداً  القت�شادية  التنمية  دائ���رة 
م��ن امل���وؤ����ش���رات الق��ت�����ش��ادي��ة التي 
الأن�شطة  خمتلف  يف  النمو  تو�شح 
حتليلية  وم��وؤ���ش��رات  الق��ت�����ش��ادي��ة 
املهمة يف خمتلف مدن  للقطاعات 
واأ�شار  ال�����ش��ارق��ة،  اإم�����ارة  وم��ن��اط��ق 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س 
الدائم  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  �شعي  اإىل 
لتوفري اأف�شل البيئات القت�شادية 
ورواد  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن  امل���ح���ف���زة 
اإىل  �شكره  املجل�س  وق��دم  الأعمال، 

الدائرة على جهودها التنموية.
 32 ال��ق��رار رق��م  واأ���ش��در املجل�س 
اإىل  الرتقية  ب�شاأن   2017 ل�شنة 
درج���ة م��دي��ر دائ����رة ون�����س القرار 
ال�����ش��ي��د ع��م��ر علي  اأن ي��رق��ى  ع��ل��ى 

••  راأ�س اخليمة – الفجر

يف اإطار الرتكيز على الوقاية من 
على  والت�شجيع  ال�شكري  م��ر���س 
اأمناط احلياة الن�شطة وبالتزامن 
اأعلن  لل�شكري،  العاملي  اليوم  مع 
اخليمة  راأ�����س  م�شت�شفى  م��ن  ك��ل 
لل�شكري  اخل��ي��م��ة  راأ������س  وم���رك���ز 
يف دب���ي ع���ن اإط�����الق ح��م��ل��ة متتد 
اإىل  تهدف  كامل  �شهر  م��دار  على 
ال��ت��خ��ل��ي عن  ال��ن��ا���س ع��ل��ى  حتفيز 
واأطلقت  اخلاملة.  احلياة  اأمن��اط 
احل��م��ل��ة، ال��ت��ي ت�����ش��ت��م��ر ب���ني 13 
’حتدي  دي�����ش��م��ر،  و14  ن��وف��م��ر 
يدعوا  ال�����ذي  الزرقاء‘  احل��ل��ق��ة 
املقيمني يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة لإجراء فحو�شات جمانية 
 RBS ال���دم  يف  ال�شكر  مل�شتويات 
لدى كلتا اجلهتني لتعريفهم على 
ال��ت��اأث��ري الإي��ج��اب��ي ال���ذي حتمله 
م�شتويات  على  البدنية  التمارين 

ال�شكر يف الدم.
وبداأت احلملة ر�شمياً يف م�شت�شفى 
راأ�س اخليمة، باإجراء الفحو�شات 
جلميع موظفي جمموعة الرعاية 
ال�شحية العربية و�شائقي �شيارات 
الأج������رة يف راأ������س اخل��ي��م��ة. ومن 
الفحو�شات  اأن ميتد نطاق  املقرر 
ل��ي�����ش��م��ل ����ش���رط���ة دب�����ي ي�����وم 14 
وعامة  امل��م��زر  حديقة  يف  نوفمر 

لدى  الت�شويق  ق�شم  رئي�س  �شيخ، 
ال�شحية  ال����رع����اي����ة  جم���م���وع���ة 
ال����ع����رب����ي����ة وم�������ش���ت�������ش���ف���ى راأ��������س 
اخل���ي���م���ة: »مي���ك���ن ل��ل��م��ق��ي��م��ني يف 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم�����ارات 
هذا  يف  وامل�شاركة  الت�شجيل  اأي�شاً 
ال��ت��ح��دي ع���ر ���ش��ب��ك��ة الإن���رتن���ت 
واحل�شول على ق�شيمة فحو�شات 
بقيمة  ال�����ش��ك��ري  مل���ر����س  ���ش��ح��ي��ة 
درهم اإماراتي مقابل درهم   700
واحد فقط، وميكن ا�شتخدام هذه 
م�شت�شفى  م���ن  ك���ل  يف  ال��ق�����ش��ي��م��ة 
ال�شكري  وم���رك���ز  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
دب��ي. وت��ن��درج احلملة يف خانة  يف 
لل�شركات،  الجتماعية  امل�شوؤولية 
و�شيقوم كل من امل�شت�شفى ومركز 
ال�شكري بدبي باإ�شافة درهم واحد 
مقابل كل عملية ت�شجيل – بغ�س 
النظر عما اإذا كان النا�س يقومون 
باإجراء الفحو�شات اأم ل – و�شيتم 
لإط���الق  امل��ب��ل��غ  ك��ام��ل  تخ�شي�س 
ت��وع��ي��ة ملكافحة  ب��رام��ج وح��م��الت 

داء ال�شكري«.

مكا�ضب احلملة:
الأ�شخا�س  ج��م��ي��ع  و���ش��ي��ح��ظ��ى 
ال���ذي���ن ق���ام���وا ب��ال��ت�����ش��ج��ي��ل عند 
الزرقاء‘  احل��ل��ق��ة  ’حتدي  ن��ه��اي��ة 
بفر�شة  دي���������ش����م����ر،    14 ي������وم 
هاتف  مثل  ك��رى  بجوائز  ال��ف��وز 

ال�شماء  ال��غ��دد  ا�شت�شاري  ج��ل��زار، 
راأ�س اخليمة ومركز  يف م�شت�شفى 
دبي:  يف  لل�شكري  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
ال�شكري  داء  ع���ن  ال��ك��ث��ري  ن���ق���راأ 
وارت����ب����اط����ه ب��ال��ن�����ش��اط ال���ب���دين، 
ونرغب من خالل حتدي احللقة 
ال��ن��ت��ائ��ج ب�شورة  اإظ���ه���ار  ال���زرق���اء 
ع��م��ل��ي��ة. ومي���ك���ن ل����ل����زوار اإج�����راء 
ال�شروع  الدم قبل  فحو�شات �شكر 
اأن  ال��ذي ميكن  التمرين  نظام  يف 
اأو  ال��دراج��ات  رك���وب  على  ي�شتمل 
امل�شي ال�شريع اأو ال�شباحة اأو القفز 
اأو  الزومبا  اأو  اجل��ري  اأو  باحلبلة 
للقلب  املن�شطة  التمارين  من  اأي 

املوؤ�ش�شات  وم��وظ��ف��ي  اجل��م��ه��ور 
وال�����ش��رك��ات ي���وم 15 ن��وف��م��ر يف 
لل�شكري يف  راأ�����س اخل��ي��م��ة  م��رك��ز 
اخليمة  راأ����س  يف  وال�شركات  دب��ي، 
خالل يوم 16 نوفمر  و�شيتوىل 
ق�����س ���ش��ري��ط اف��ت��ت��اح احل��م��ل��ة يف 
لل�شكري يف  راأ�����س اخل��ي��م��ة  م��رك��ز 
�شنجل  علي  الدكتور  العميد  دب��ي 
رئ��ي�����س ال��ق�����ش��م ال��ع�����ش��ك��ري للجنة 
دب����ي، مدير  ال��ط��ب��ي��ة يف ح��ك��وم��ة 

اخلدمات الطبية يف �شرطة دبي.

 : ريا�ضة  دقيقة   20
زين  الدكتور  ق��ال  ال�شدد،  وبهذا 

والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة. وب��ع��د مرور 
مي��ك��ن ل��ه��م اإج����راء  دق��ي��ق��ة،   20
للتحقق  اأخ���رى  م��رًة  الفحو�شات 
من مدى انخفا�س م�شتويات �شكر 
ال�شكري  مر�شى  و�شي�شهد  ال��دم. 
و�شطية  م��ع��دلت  وف��ق  انخفا�شاً 
�شكر  م�����ش��ت��وي��ات  يف   20% ت��ب��ل��غ 
ال����دم ب��ع��د 20 دق��ي��ق��ًة ف��ق��ط من 
ن�شبة  تختلف  ح��ني  يف  التمارين، 
غري  الأ�شخا�س  لدى  النخفا�س 
امل�شابني بال�شكري ومن �شاأن هذا 
الأمر اأن يعزز اأهمية احلفاظ على 

الن�شاط بطريقة اأكر فعالية. 
وبدورها، قالت الدكتورة يا�شمني 

وم��ن�����ش��اآت خ���دم���ات ن��ق��ل الأم�����وال 
من�شاآت  واأي  الثمينة  واملجوهرات 
اأخ�����رى ي�����ش��در ب�����ش��اأن��ه��ا ق����رار من 

القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة.
و���ش��م��ن م���ا ا���ش��ت��ج��د ع��ل��ى ج���دول 
على  املجل�س  اطلع  اجلل�شة  اأعمال 

اأ�شاليب التحري عن اجلرمية من 
خالل و�شع �شيا�شات الك�شف املبكر 

عن اجلرائم وتتبعها.
من�شاآت  على  القرار  اأحكام  وتطبق 
ت�����اأج�����ري امل����رك����ب����ات ون����ق����ل امل������واد 
امل�����واد اخلطرة  ال��ب��رتول��ي��ة ون��ق��ل 

جدول اأعمال اجلل�شة الثالثة لدور 
النعقاد العادي الثالث من الف�شل 
للمجل�س  ال���ت���ا����ش���ع  ال��ت�����ش��ري��ع��ي 
ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة واملقرر 
 16 امل��واف��ق  ي��وم اخلمي�س  عقدها 

نوفمر 2017.

ب��اع��ت��ب��اره �شبب ل��ظ��ه��ور ع���دد من 
خماطر  كزيادة  املزمنة  المرا�س 
الإ�شابة بداء ال�شكري ومرحلة ما 

قبل ال�شكري ب�شورة كبرية.
ال�شكري يوؤثر  اأن داء  املعلوم  ومن 
على واحد من بني كل 5 اأ�شخا�س 
، يف حني تفيد  التقارير الإخبارية، 
اأن عدد امل�شابني مبر�س ال�شكري 
املتحدة  الإم����ارات عربية  دول��ة  يف 
�شهد ارتفاعاً كبرياً و�شلت ن�شبته 

اإىل %35 منذ عام 2014.

حتدي احللقة الزرقاء:
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور ر�شا 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ����ش���دي���ق���ي، 
ملجموعة الرعاية ال�شحية العربية 
راأ�س  مل�شت�شفى  التنفيذي  واملدير 
النا�س  بت�شجيع  »نرغب  اخليمة: 

’�شمارت جري‘  X‘ و�شاعة  ’اآيفون 
ومعدات ريا�شية ودراجات هوائية 
�شنوية  وق�شائم فحو�شات �شحية 

للعائالت.
الأ�شخا�س  احل���م���ل���ة  وت��ط��م��ئ��ن 
ال����ذي����ن ه����م يف م���رح���ل���ة م����ا قبل 
على  ال�شيطرة  باإمكانية  ال�شكري 
دون  واحليلولة  ال�شحية  حالتهم 
و���ش��ول��ه��ا اإىل الأ����ش���واأ وذل���ك من 
خالل ممار�شة التمارين ملدة تراوح 
ف��ق��ط على  دق��ي��ق��ًة   30-20 ب��ني 
اأيام يف الأ�شبوع، كما  مدار خم�شة 
ميكن للن�شاط البدين اأن يخف�س 
م�شتويات �شكر الدم ب�شورة كبرية 
ووفقاً  ال�����ش��ك��ري.  م��ر���ش��ى  ل����دى 
يعتر  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����ش��ّح��ة  ملنظمة 
من����ط احل����ي����اة اخل����ام����ل م����ن بني 
للوفاة  الرئي�شية  الع�شر  الأ�شباب 

ال�شخ�شية  �شحتهم  تقييم  على 
اأف�شحنا  ال�شبب  ولهذا  العام.  هذا 
امل�شاركة يف حت��دي احللقة  جم��ال 
�شواء  النا�س  اأم��ام جميع  ال��زرق��اء 
مبر�س  امل�������ش���اب���ني  م�����ن  ك�����ان�����وا 
مقار  نق�شد  كما  ل.  اأم  ال�شكري 
ال�����ش��رك��ات وامل���وؤ����ش�������ش���ات لإج�����راء 
فحو�شات ’حتدي احللقة الزرقاء‘ 
يف اأم���اك���ن ت��واج��ده��ا ب��اع��ت��ب��ار اأن 
واملوؤ�ش�شات  ال�����ش��رك��ات  يف  ال��ع��م��ل 
اأمناط  تطوير  اإىل  عموماً  ي��وؤدي 

حياة خاملة ب�شورة كبرية. 
وكانت جمموعة الرعاية ال�شحية 
اأطلقت يف وقت �شابق  العربية قد 
’�شحة  ب��رن��ام��ج  ال���ع���ام  م���ن ه����ذا 
على  رك���ز  اأوًل‘ ال����ذي  م��وظ��ف��ي��ن��ا 
على  ال�����ش��رك��ات  م��وظ��ف��ي  ت�شجيع 

اتباع اأمناط حياة ن�شطة.

الفريق الكويتي لت�سوير الطائرات ي�سارك يف معر�ض دبي للطريان
•• دبي-وام:

ي�شارك الفريق الكويتي لت�شوير الطائرات يف معر�س دبي للطريان يف دورته احلالية مبجموعة من 
ال�شور التي التقطها اأع�شاء الفريق للطائرات من خمتلف مطارات العامل.

وقالت عدوية عبداجلليل موؤ�ش�شة الفريق يف ت�شريح لوكالة الأنباء المارات “وام” اإن الفريق تاأ�ش�س 
2016 بت�شعة اع�شاء وي�شم جمموعة من هواة ت�شوير الطائرات ويقوم الفريق مبجهودات  عام 
الفريق حاليا  زواي��ا خمتلفة، ويركز  اللقطات من  الطائرات واخذ  فردية من خالل متابعة حركة 
على احلركة اجلوية مبطار الكويت الدويل وتعد امل�شاركة يف املعر�س هي الأوىل خارج الكويت منذ 
تاأ�شي�شه. واأ�شافت عبداجلليل اأنه قبل تاأ�شي�س الفريق كان عدد من الأع�شاء يقوم بالتقاط ال�شور 
للطائرات من خمتلف بلدان العامل وذلك ل�شغفهم بالت�شوير والتنقل من دولة اإىل دولة لأخذ اجمل 

ال�شور واأكرها احرتافيه.

لل�سكري  العاملي  اليوم  الب�سرية” حتيي  للموارد  “االحتادية 
•• دبي -وام:

اأحيت الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية ام�س منا�شبة اليوم العاملي لل�شكري الذي ي�شادف الرابع ع�شر 
من �شهر نوفمر من كل عام حيث نظمت حما�شرات تثقيفية وفحو�شات طبية خمتلفة ملوظفيها وذلك بالتعاون 

مع عيادات اآ�شرت للرعاية ال�شحية.
و اأو�شح ال�شيد علي اأهلي مدير اإدارة املوارد الب�شرية واخلدمات الرئي�س التنفيذي لل�شعادة والإيجابية يف الهيئة 
اأن فعاليات الهيئة باملنا�شبة �شملت حما�شرات توعوية واإجراء فحو�س طبية وتقدمي الإر�شادات ال�شحية وتوزيع 
من  لال�شتفادة  املوظفني  من  كبرياً  اإق��ب��اًل  �شهدت  الفعاليات  اأن  اإىل  م�شرياً  املوظفني  على  التثقيفية  الن�شرات 

فحو�شات ال�شكر وال�شغط وكتلة اجل�شم.

فقدان جواز �سفرت
نيدهي�س  امل�������دع�������و/  ف����ق����د 
جايابراكا�س  ج��اي��اب��راك��ا���س 
كي�شاوان ، الهند  اجلن�شية جواز 
 )1063262( رق���م  ���ش��ف��ره 
عليه  ي���ع���ر  مم����ن  ي����رج����ى   -
او  الهندية  بال�شفارة  ت�شليمه 
اقرب مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ ري���ت���ف���ي���ك 
جايابراكا�س  ج��اي��اب��راك��ا���س 
كي�شاوان ، الهند  اجلن�شية جواز 
 )1063264( رق���م  ���ش��ف��ره 
عليه  ي���ع���ر  مم����ن  ي����رج����ى   -
او  الهندية  بال�شفارة  ت�شليمه 
اقرب مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل�������دع�������و/ ����ش���ارم���ي���ال 
 ، فيلو  كي�شافان  جايابراكا�س 
�شفره  ج��واز  اجلن�شية  الهند  
رقم )1063330( - يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /ج��������ارى 
ماركانو تي�شكون ، الفلبني   
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4614566( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 056/1652107

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
حممد  ف�������������راز  ف��������رح��������ان 
باك�شتان   ، ن�����ش��ي��م  ا����ش���رف 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
يجده  من   )8916352(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 055/8784136

فقدان جواز �سفرت
رحمن  ن��ور   / املدعو  فقد 
باك�شتان     ، خ����ان  ج��م��ع��ه 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )9151471( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/8362707

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و /اده���م خالد  فقد 
فل�شطني   ، الع�شلى  �شعيد 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )3614257( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/1728422

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /حممد ار�شد 
الهند   ، ا�شماعيل  م��وه��د 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )8254001( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/2867999

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الب�شر  اب������و  ع���ب���دال���ك���رمي 
اجلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س     ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  م���ن   )446555(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 054/7232936

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/773  ا�ستئناف جتاري    
عليم�شانداين   -2 ����س.م.م  العامه  للتجاره  اف��وان  �شركه   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
الثالثة  عليها  امل��دع��ي  مدير  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  ناريندا�س  ارج��ون��د���س 
�����س.ذ.م.م  التجارية  اي��دم��رك  �شركة   / امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
وميثله:ابراهيم علي كرم حممد خوري قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
2017/82 جتاري جزئي بتاريخ:2017/4/18  وحددت لها جل�شه يوم الحد املوافق 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي  بالقاعة رقم  ال�شاعة 10.00 �شباحا    2017/11/26

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/886  ا�ستئناف جتاري    
عليم�شانداين   -2 ����س.م.م  العامه  للتجاره  اف��وان  �شركه   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
الثالثة  عليها  امل��دع��ي  مدير  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  ناريندا�س  ارج��ون��د���س 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / حبيب بنك ايه جي زيورخ وميثله:جمعة 
بطي جمعة البواردي قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2017/149 
جت����اري ج��زئ��ي ب�����ت�����اري�����خ:2017/5/4  وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ه ي���وم الث���ن���ني املوافق 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي  بالقاعة رقم  ال�شاعة 10.00 �شباحا    2017/11/20

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
       اإعادة اإعالن  بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/1347  احوال نف�س م�سلمني
اىل املدعي عليه / 1- حممد احمد ح�شني ن�شار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�شاره علي ح�شني حممد ال�شناوي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة نفقة 
بنوة موؤقتة وبدل م�شكن ح�شانة �شاملة واجر احل�شانة وموؤخر ال�شداق ونفقة عده 
وبدل الر�شوم الدرا�شية والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم  
الثالثاء املوافق  2017/11/21   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة رقم:)7( يف مبنى الحوال 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  .ل��ذا  القرهود  منطقة  يف  ال�شخ�شية 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/339 تنفيذ عقاري  
اىل املنفذ �شده/1-تاون �شنرت منجمنت املحدودة جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بتول حم�شن جواد وميثله:عبا�س م�شتت فندي 
اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2017/11/12  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  املالكي 
ل�شداد قيمة املطالبة )473956.054( درهم يف ملف التنفيذ اعاله وال 
املنطقة:جممع   - �شكنية  العقار:�شقة  )ن��وع  احلجز  حم��ل  العقار  بيع 
رقم   -  H11:املبنى ا�شم   - الر�����س:541  رق��م   - الول  لال�شتثمار  دب��ي 

العقار:H11/202 خالل 30 يوم من تاريخ العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر :

ملتالزمة  الم���������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ع���ق���دت   
بدبي خلوة  ���ش��ان��غ��ري��ال  ف��ن��دق  يف  داون 
ف�����ك�����ري�����ة ل������ش�����ت�����������ش�����راف امل�������ش���ت���ق���ب���ل 
واأ�����ش����ره����م  داون  م����ت����الزم����ة  ل���������ذوي 
جعرور  رف��ي��ق  م��ن��ال  بح�شورالدكتورة 
وال�شيدة  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
نائب رئي�س جمل�س  نا�شر  ن��وال احل��اج 
دروي�س  ح�شني  عالية  الإدارة  وال�شيدة 
اجلل�شة  واأدار   ، الإدارة  جمل�س  ع�شو 
ا�شرتاتيجي  خ��ب��ري  ���ش��داد  ع��ل��ى  ال�شيد 
ب�����ش��رط��ة دب���ي ب��ح�����ش��وراأول��ي��اء الأم����ور 

ونخبة من املتطوعني.
اجلمعية  ع�����ش��و  اجل��ل�����ش��ة  يف  و�����ش����ارك 
ال��ع��م��وم��ي��ة ����ش���ع���ادة ع��ي��د حم��م��د ثاين 
امل�شت�شارة  ج�������اد  ح����������ارب ود.امي����������ان 
الرتبوية للجمعية عميدة كلية الرتبية 
وال�شيدة  بدبي،  الريطانية  باجلامعة 
ع��ائ�����ش��ة ال����درب����ي م����دي����رة م���رك���ز دبي 

التابع  الهمم  اأ�شحاب  وتاأهيل  لرعاية 
وال�����ش��ي��دة رمي  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  ل�����وزارة 
التابع  اينيبل  �شركة  ع��ام  مدير  الغيت 
نادره  وال��دك��ت��ورة  ال�����ش��ح��راء  ملجموعة 
الأمريكية   ب��اجل��ام��ع��ة  ا���ش��ت��اذ  ال��ب��ورن��و 

التنظيم  ا���ش��ت��اذ  عبداحلليم  ود.ه�����ش��ام 
والدارة مبركز التعليم امل�شتمر بجامعة 

ال�شارقة
وقدم احل�شور جمموعة من املقرتحات 
الجتماعي  العمل  مل�شرية  التطويرية 

خدمة  يف  ال���ري���ادي  ودوره�����ا  للجمعية 
ذوي متالزمة داون

الأن�شطة  حم�����اور  اخل���ل���وة   وناق�شت 
واأ�شرهم  داون  متالزمة  ل��ذوي  املقدمة 
عامة وال�شتثمار  ب�شفة  وللمجتمع 

الأم�����ث�����ل ل���و����ش���ائ���ل وب�����رام�����ج ال����ذك����اء 
ال���ش��ط��ن��اع��ي وال��ن��ق��ل��ة ال��ن��وع��ي��ة التي 
يحدثها يف تطوير اخلدمات واملكت�شبات، 
وموا�شلة الدور الريادي اجلمعية منذ 
داون  متالزمة  ذوي  خلدمة  تاأ�شي�شها 
يف  الكامل  ودجم��ه��م  قدراتهم  وحت��ري��ر 

املجتمع
قبل  ج��ع��رور  الدكتورة منال  وق��دم��ت 
ب����داي����ة اخل����ل����وة ن����ب����ذة ت���ع���ري���ف���ي���ة عن 
اجلمعية  ت���ق���دم���ه���ا  ال����ت����ى  اخل�����دم�����ات 
مركز  يف  ممثلة  داون  م��ت��الزم��ة  ل���ذوي 
تطوير ذوي متالزمة داون الذي يقدم 
ف�شول التدخل املبكر والإر�شاد الأ�شري 
ال�شلوك  وت��ع��دي��ل  اخل��ا���ش��ة  وال��رتب��ي��ة 
واخلدمات  الأن�����ش��ط��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
والتدريب  امل��ه��ن��ي  ال��ت��اأه��ي��ل  الأخ������رى 
املجتمعية  ال��ت��وع��ي��ة  التعليمي  ال��دم��ج 
الرامج  الرتفيهية  الرامج  التوظيف 
ال���ري���ا����ش���ي���ة ور�������س ال���ع���م���ل وال��������دورات 

التدريبية الور�س الفنية   

حم��دان ب���ن حم�م���د ي���زور مع��ر�ض دب����ي ال���دول����ي للطي����ران 

مكت��وم ب��ن حمم��د ي���زور مع�ر�ض دب���ي الدول���ي للطي����ران 

•• دبي-وام:

اآل  ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد  زار �شمو 
مكتوم ويل عهد دبي وللمرة الثانية على التوايل 

معر�س دبي الدويل للطريان2017.

املعر�س  امل�شاركني يف  راح��ة  اإىل  �شموه  واط��م��اأن 
الذين ميثلون خمتلف �شناعات العامل يف قطاع 
الوقت  يف  وميثلون  وتقنياته  ال��ط��ريان  �شناعة 
دولة  اإىل  ج����اءوا  متنوعة  ع��امل��ي��ة  ث��ق��اف��ات  ذات���ه 
لدولتنا  وثقة  حمبة  ر�شائل  يحملون  الإم���ارات 

على  �شيوفها وحت��ر���س  ت��رع��ى  ال��ت��ي  احل��ب��ي��ب��ة 
راحتهم واإ�شعادهم وتكرميهم بجميع ال�شبل.

اأرج��اء املعر�س  فقد جال �شمو ويل عهد دبي يف 
يرافقه �شعادة الفريق حممد عبد الرحيم العلي 
اللواء طيار  و�شعادة  امل�شاعد  الدفاع  وزارة  وكيل 

امل�شاعد  ال��وزارة  الها�شمي وكيل  ال�شيد  عبد اهلل 
بداية اجلولة  توقف يف  امل�شاندة حث  للخدمات 
لل�شناعات  ت��اي��ف��ون  ي���وروف���الي���رت  ج��ن��اح  ع��ن��د 
اجل��وي��ة وال��دف��اع��ي��ة وال����ذي ت�����ش��ارك ف��ي��ه دول 
دبي  جناح  ثم  واأملانيا  واإيطاليا  املتحدة  اململكة 

مل�شروع  �شخما  جم�شما  ي��ع��ر���س  ال���ذي  ج��ن��وب 
مطار اآل مكتوم الدويل يف مدينة دبي للطريان 

بجميع مراحل اإن�شائه الأربع.
الأمريكية  ب��وي��ن��غ  ���ش��رك��ة  ج��ن��اح  ���ش��م��وه  زار  ث��م 
مبادلة  ل�شركة  “�شرتاتا” التابع  وجناح م�شنع 

لت�شنيع اأجزاء من الطائرات .
وعرج �شموه على جناح وكالة الإم��ارات للف�شاء 
الدفاعية  لل�شركات  الإم�����ارات  جمل�س  وج��ن��اح 
للطائرات   »Boom “بوم  ���ش��رك��ة  وج���ن���اح 

املدنية.

•• دبي-وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  زار 
مكتوم نائب حاكم دبي ام�س معر�س دبي الدويل 
اآل  مطار  يف  ع�شرة  الثالثة  ن�شخته  يف  للطريان 

مكتوم الدويل يف جبل علي جنوب.
بن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  يرافقه  �شموه  ج��ال  وق��د 

للطريان  دب����ي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  ���ش��ع��ي��د 
الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإم��ارات رئي�س 
اللواء  و�شعادة  للمعر�س  املنظمة  العليا  اللجنة 
التنفيذية  الإدارة  رئي�س  البلو�شي  اإ�شحاق  طيار 
وزارة  يف  الدفاعية  ال��ق��درات  وتطوير  لل�شناعات 
الدفاع نائب رئي�س اللجنة العليا املنظمة للمعر�س 
الذي  املعر�س  اأرج��اء  �شموه يف  . وج��ال  للعمليات 

ت�شارك فيه نحو مائة �شركة عاملية متخ�ش�شة يف 
والأنظمة  اجل��وي  والدفاع  النقل  �شناعات  قطاع 
وتقنياتها  احل��رب��ي��ة  وال���ط���ائ���رات  ال�����ش��اروخ��ي��ة 
امل��ت��ن��وع��ة. وت��وق��ف ���ش��م��وه ع��ن��د اأج��ن��ح��ة ع���دد من 
فرن�شا  منها  ال���دويل  احل��دث  يف  امل�شاركة  ال���دول 
�شركة  وجناح  الإحتادية  ورو�شيا  املتحدة  واململكة 

اإيربا�س ل�شناعة الطائرات املدنية العمالقة .

الأجنحة  ه��ذه  على  القائمني  م��ن  �شموه  واط��ل��ع 
وم�������ش���وؤويل ال�����ش��رك��ات ذات ال�����ش��ل��ة ع��ل��ى اأح���دث 
ابتكاراتها ومعرو�شاتها يف قطاعي النقل اجلوي 
املدين والدفاع اجلوي والتي يك�شف عنها لأول مرة 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا وجنوب 
اآل  ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد  اآ�شيا. �شمو 
اأعرب  الأوىل  للمرة  املعر�س  ي��زور  ال��ذي  مكتوم 

الوا�شع وجناح  ال��دويل  التجمع  بهذا  �شعادته  عن 
املعر�س عاما بعد عام ما يوؤكد الثقة املطلقة التي 
الدولية و�شوابية  الأو�شاط  بها دولتنا يف  حتظى 
وثقافة  مفهوم  تر�شيخ  يف  الر�شيدة  قيادتنا  روؤي��ة 
وال�شياحي  والتجاري  والإن�شاين  الثقايف  النفتاح 
على خمتلف دول العامل و�شعوبها واحلر�س على 
تعزيز اأ�ش�س التنمية امل�شتدامة وال�شتقرار املعي�شي 

اإىل  اخل��ري  يد  وم��د  العزيز  ل�شعبنا  والجتماعي 
ال�شعوب املحتاجة والفقرية حول العامل.

لهذا  املنظمة  العليا  اللجنة  جهود  �شموه  وب��ارك 
احل�����دث ال���ع���امل���ي ال�����ذي ي��ح��ظ��ى ب�����ش��م��ع��ة دولية 
ميادينها  مب��خ��ت��ل��ف  ال���ع���امل  اأو����ش���اط  يف  وا���ش��ع��ة 
والثقافة  وال�شياحة  ال�شناعة  يف  واخت�شا�شاتها 

والبتكار وغريها.

•• الفجرية-وام:

وقعت بلدية الفجرية مذكرة تفاهم مع منطقة ال�شالمة روتردام 
وتبادل  الطرفني  بني  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  اإط��ار  يف  بهولندا 
اخلرات واملعرفة وحت�شني التنمية ال�شناعية امل�شتدامة يف قطاع 

النفط ومواكبة التطورات العاملية يف احلفاظ على البيئة.
وقع التفاقية من جانب بلدية الفجرية �شعادة املهند�س حممد 
ال��ف��ج��رية وم��ن ج��ان��ب منطقة  �شيف الف��خ��م م��دي��ر ع��ام بلدية 
اأبو طالب عمدة مدينة روتردام  اأحمد  ال�شالمة �شعادة املهند�س 

ب�شفته رئي�س منطقة ال�شالمة روتردام.
ومبوجب املذكرة تقوم منطقة ال�شالمة روتردام بتقييم املن�شاآت 
ومنتجاته،  النفط  وتخزين  تكرير  جمال  يف  العاملة  ال�شناعية 

، ومن�شاآت  ال��زي��ت��ي��ة  امل��خ��ل��ف��ات  م��ع��اجل��ة  ال��ع��ام��ل��ة يف  وامل��ن�����ش��اآت 
ال�شناعات املعدنية من حيث مواكبتها لأحدث التقنيات واأف�شل 

املمار�شات العاملية للحد من الآثار ال�شلبية على البيئة.
التابعة  الهواء  ج��ودة  مراقبة  �شبكة  تقييم  املذكرة  تت�شمن  كما 
مماثلة  حديثة  تقنية  واإدخ���ال  كفاءتها،  لرفع  الفجرية  لبلدية 
روتردام  مدينة  يف  والتتبع  املراقبة  عمليات  يف  املطبقة  للتقنية 
منطقة  تقدم  فيما  وحتكم  مراقبة  غرفة  وان�شاء   E-Noses
واخلطوط  القوانني  لتطوير  الفجرية  لبلدية  الدعم  ال�شالمة 

الر�شادية لهذه الأن�شطة.
بلدية  ع��ام  م��دي��ر  الأف��خ��م  �شيف  حممد  املهند�س  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
ال�شلطات  تواجه  التي  املت�شابهة  للتحديات  نظرا  اأن��ه  الفجرية 
م��ن حيث  الفجرية  واإم����ارة  روت����ردام  م��ن مدينة  ك��ل  البيئية يف 

التطور املت�شارع لل�شناعة البرتولية بالقرب من املناطق ال�شكنية 
تطبيق  اإىل  البلدية  �شعت  فقد  ال��ه��واء،  ج���ودة  على  ي��وؤث��ر  مم��ا 
الإدارة  نظام  حتاكي  التي  التقنيات  واأح���دث  املمار�شات  اأف�شل 
البيئية امل�شتدامة يف عملية املراقبة موؤكدا اأهمية تر�شيخ مفهوم 
اإىل  تهدف  حديثا،  اإداري���ا  اأ�شلوبا  باعتبارها  البيئية  امل�شوؤولية 

حماية املجتمع والبيئة من مظاهر انت�شار التلوث.
مع  التعاون  اأهمية  على  روت���ردام  مدينة  عمدة  اأك��د  جانبه  م��ن 
للموانئ  امل�����ش��ت��دام  ال��ت��ط��وي��ر  ي�شاهم يف  ال���ذي  ال��ف��ج��رية  ب��ل��دي��ة 
الب�شمة  وتخفي�س  العامل  حول  البرتولية  ال�شناعات  ومناطق 
الكربونية لها متا�شيا مع اتفاق باري�س للمناخ يف 2016 م�شريا 
اإىل اأن دولة الإمارات ومملكة هولندا من الأطراف املوقعة على 

هذا التفاق.

••دبي-وام:

بن  ب��ن حم��م��د  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��در 
را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
التنفيذي القرار رقم 3 ل�شنة 2017 باإعادة 
د  للتوحُّ دب���ي  م��رك��ز  اإدارة  جم��ل�����س  ت�شكيل 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��م��وه. ون�������ّس ال���ق���رار ع��ل��ى اع���ادة 
مبوجب  املُ�شّكل  املركز،  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل 

ل��ي�����ش��م يف   ،2016 ل�����ش��ن��ة   1 رق����م  ال����ق����رار 
القا�شم،  ع��ب��داهلل  ه�شام  م��ن:  ك��اًل  ع�شويته 
نائباً للرئي�س، وال�شيخة الدكتورة علياء بنت 
الريامي،  ي��اق��وت  و���ش��ام��ي  القا�شمي،  حميد 
مدير  اإىل  اإ�شافة  املالك،  عبدالكرمي  وخالد 
ع��ام امل��رك��ز، وذل���ك ملُ���ّدة ث��الث ���ش��ن��وات قابلة 
ل��ل��ت��ج��دي��د. وُي��ع��م��ل ب��ه��ذا ال���ق���رار م��ن تاريخ 

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. �شُ

بلدية الفجرية ومنطقة ال�سالمة روتردام يوقعان اتفاقية للحفاظ على البيئة حمدان بن حممد ي�سدر قرارا باإعادة 
ت�سكيل جمل�ض اإدارة مركز دبي للتوحد

•• دبي-وام: 

القطاع  م��ن�����ش��اآت  وال��ت��وط��ني  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد  وزارة  دع���ت 
بعد  التوطني  �شركاء  نادي  لع�شوية  الن�شمام  اىل  اخلا�س 
لال�شتفادة  عليها  املن�شو�س  وامل��ع��اي��ري  ال�����ش��روط  ا�شتيفاء 
النادي واملتمثلة بالر�شوم  من المتيازات املمنوحة لأع�شاء 
املخف�شة على ت�شاريح العمل والعفاء من ال�شمان امل�شريف 
تقدمها  التي  باخلدمات  تتعلق  اأخ��رى  امتيازات  جانب  اإىل 

الوزارة للمن�شاآت امل�شجلة لديها.
جاء ذلك خالل جمموعة من الور�س نظمتها الوزارة موؤخرا 
يف اأبوظبي ودبي للتعريف بامتيازات نادي �شركاء التوطني 
وح�شور  مب�شاركة  وذل��ك  الع�شوية  نقاط  احت�شاب  وباآلية 

ممثلي عدد كبري من املن�شاآت.
تعمل  التي  اخلا�س  القطاع  ملن�شاآت  النادي  ع�شوية  ومتنح 
���ش��وق العمل  ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة ذات الأول���وي���ة يف  يف 
الب�شرية  للموارد  اإدارة  ولديها  احلكومية  للتوجهات  وفقاً 
وذل����ك وف��ق��ا ل��ث��الث��ة م��ع��اي��ري رئ��ي�����ش��ي��ة ت�����ش��م��ل ن�����ش��ب��ة عدد 
بها من  العمال  اإجمايل عدد  اإىل  باملن�شاة  املواطنني  العمال 
بها  املعمول  للعمال  املهارية  امل�شتويات  �شمن  العمال  فئات 

لدى ال��وزارة والتي ت�شم ثالثة م�شتويات ا�شافة اىل تعدد 
على  لها  اجلغرايف  والنت�شار  باملن�شاأة  القت�شادية  الأن�شطة 
فئات  م��ن  ال��ع��م��ال  ن�شبة  وك��ذل��ك  ال��دول��ة  اإم����ارات  م�شتوى 

امل�شتويات املهارية الثالث اإىل اإجمايل عدد العمال باملن�شاأة.
واأك��دت فريدة عبد اهلل اآل علي وكيل وزارة امل��وارد الب�شرية 
امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة الوطنية  امل�����ش��اع��د ل��ت��وظ��ي��ف  وال��ت��وط��ني 
اخلا�س  القطاع  يف  التوطني  ملف  م��ع  تتعامل  ال����وزارة  اإن 
ال���ه���دف ال���ش��رتات��ي��ج��ي الأه������م وذل�����ك تنفيذا  ب���اع���ت���ب���اره 
لروؤية  وتطبيقا  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  وت��ط��ل��ع��ات  ل��ت��وج��ي��ه��ات 

المارات 2021.
نادي  يف  الأع�����ش��اء  املن�شاآت  تبديه  ال��ذي  بالتعاون  وا���ش��ادت 
م��ن�����ش��اأة يف دعم   141 ن��ح��و  وع����دده����ا  ال���ت���وط���ني  ����ش���رك���اء 
ومبادراتها  وبراجمها  الب�شرية  امل���وارد  وزارة  ا�شرتاتيجية 
املعنية بتعزيز ملف التوطني يف القطاع اخلا�س وهو الأمر 

الذي تنظر اإليه الوزارة بكثري من الهتمام والتقدير.
الن�����ش��م��ام اىل ع�شوية  ت��ق��دمي ط��ل��ب  امل��ن�����ش��اآت  وط��ال��ب��ت 
ال���وزارة عن طريق  مع  املبا�شر  التوا�شل  خ��الل  النادي من 
الإلكرتوين  ال��ري��د  اأو   80066473 الت�����ش��ال  م��رك��ز 

.TAWTEEN@MOHRE.GOV.AE

»املوارد الب�سرية «: ر�سوم خمف�سة 
لت�ساريح من�ساآت نادي �سركاء التوطني 

مدير عام حماكم دبي يكرم »دناتا« لتعاونهم امل�ستمر وتفاعلهم االإيجابي 

خل��وة فك�ري��ة  مل�ستقب��ل اأف�س��ل ل��ذوي مت��الزمة داون

•• دبي –الفجر:

�شالح  ال�شيد/  دبي  حماكم  عام  مدير  املن�شوري  عيد  طار�س  �شعادة  كرم 
لل�شفر  الوطنية  دبي  وكالة  يف  احلكومي  بالقطاع  الأعمال  مدير  من�شور 
»دناتا«، وذلك للتعاون امل�شتمر والتفاعل الإيجابي مع املتطلبات التطويرية 
للعمليات امل�شرتكة بني املحاكم ودناتا، ولتقدميهم العرو�س والت�شهيالت 
�شركة  تبذلها  التي  الكبرية  باجلهود  �شعادته  واأ�شاد  للموظفني.  اخلا�شة 
اإىل  م�شرياً  الدائرة،  ملوظفي  الت�شهيالت  كل  تقدميها  خالل  من  »دناتا«، 
اأنها توفر اأرقى معايري اخلدمات للم�شافرين، اإذ تعد »دناتا« اأحد ال�شركاء 

ال�شرتاتيجيني يف دعم قطاع ال�شياحة يف الدولة.
موؤ�شر  وترفع  املوظفني،  ر�شا  حتظى  مميزة  خدمات  »دن��ات��ا«  تقّدم  حيث 
والرفاهية  الراحة  بتوفري  دبي  حماكم  من  �شعياً  وذل��ك  لديهم،  ال�شعادة 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بروؤية  منها  واإمي��ان��اً  للموظفني، 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 

»ال�شعادة قيمة اإن�شانية تعمل الإمارات على تر�شيخها اأ�شلوب حياة«.

حلبة مر�سى يا�ض ت�ست�سيف »ام�ض 2017« اجلمعة املقبل
•• اأبوظبي -وام:

التابع ل�شركة  لل�شكري  اإمريال كوليدج لندن  ينظم مركز 
مبادلة لال�شتثمار فعالية “ام�ِس 2017” يف حلبة مر�شى 
17 نوفمر احلايل حتت  يا�س بجزيرة يا�س باأبوظبي يوم 
الحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  رع��اي��ة 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  العام  الن�شائي 
كٍل  وب��دع��م  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
الريا�شي  اأبوظبي  وجمل�س  – اأبوظبي  ال�شحة  دائ��رة  من 
هيلث  وم�شت�شفى  اأب��وظ��ب��ي  كلينك  كليفالند  وم�شت�شفى 
بوينت. ودعا مركز اإمريال كوليدج لندن لل�شكري اجلمهور 
للم�شاركة يف الفعالية لتخاذ خطوة اإيجابية نحو احلد من 
وت�شكل   . �شحي  حياة  اأ�شلوب  وات��ب��اع  ال�شكري  مر�س  اآث���ار 
فعالية ام�س 2017 جزءاً من حملة ال�شحة العامة للتوعية 

تعد  عمل” والتي   .. معرفة   .. “ال�شكري  ال�شكري  مبر�س 
من اأوائل حمالت التوعية ال�شحية العامة يف دولة الإمارات 
و   ”2017 “ام�ِس  فعالية  حققت  حيث  املتحدة  العربية 
و ح�شورا  اإيجابيا  تغيريا  التوايل  على  ع�شر  احل��ادي  للعام 
قويا بني اأفراد جمتمع امارة اأبوظبي من اأجل الوقاية من 
باتريك  لوران�س  وق��ال  م�شاعفاته.  ومعاجلة  ال�شكري  داء 
لل�شكري  لندن  كوليدج  اإم��ري��ال  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
بهدف   2007 ع���ام  م��ن��ذ  “ام�س”  م���ب���ادرة  اط��الق��ه��م  ان 
اإحداث تغيري اإيجابي بني اأفراد املجتمع باأبوظبي مما يوؤكد 
ال�شكري  ملر�شى  �شاملة  عالجية  خدمات  بتقدمي  التزامهم 
ال��ع��واين الأم���ني العام  اأك��د �شعادة ع��ارف حمد  . م��ن جهته 
ملجل�س اأبوظبي الريا�شي حر�س جمل�س اأبوظبي الريا�شي 
اإىل  الو�شول  بهدف  املجتمعية  الريا�شة  دعم وتطوير  على 

جمتمع �شحي ومتكامل.
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العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعــــــــــلن
للعقارات  وود  ال�ش�����ادة/تيكنو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�شيانه العامه رخ�شة رقم:CN 1168762 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد حمد �شامل �شعيد الرا�شدي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان حمد �شامل الرا�شدي

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعــــــــــلن
للمقاولت  التقان  ال�ش�����ادة/رمز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة  رخ�شة رقم:CN 2214061 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نا�شر م�شلم عو�س مطرف ال�شيعري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل م�شلم عو�س ال�شيعري

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعــــــــــلن
ال�شبلي  جمعه  ال�ش�����ادة/را�شد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعقارات  رخ�شة رقم:CN 1899215 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جمعه �شعيد �شليمان �شامل ال�شبلي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد جمعه �شعيد �شليمان ال�شبلي

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعــــــــــلن
العقبة احلمراء  ال�ش�����ادة/�شالون  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

للحالقة الرجالية

رخ�شة رقم:CN 1103816 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عاملجري غالم حممد %100

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة �شويد مبارك �شويد را�شد الكتبي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل حممد را�شد �شليمان النقبي

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج جم�شتي ل�شالح 

ال�شيارات  رخ�شة رقم:CN 1284760 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي عبداهلل علي احمد ال علي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم وكافيه هوت دجريز ذ.م.م

  رخ�شة رقم:CN 1722836 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء/ماجد �شيف عبيد ماجد املهريي من 51% اىل %26

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد �شيف حممد خلفان %50
تعديل ن�شب ال�شركاء/عمر حممد احلجي بدوي من 49% اىل %24

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 3.70*1 اىل 1*5.70
تعديل ا�شم جتاري من/ مطعم وكافيه هوت دجريز ذ.م.م
HOT DEGREES RESTAURANT & CAFE LLC

اىل/مطعم كب�شة غوزي ال�شعبي ذ.م.م
KABSA GOOZY POPULAR RESTAURANT LLC

تعديل ن�شاط/حذف خدمات متوين باملواد الغذائية )5629001(
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عر ال�شرق الو�شط لنظمة الكمبيوتر

  رخ�شة رقم:CN 1026251 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي واولده القاب�شة ذ.م.م

ALI AND SONS HOLDING LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي خلفان را�شد املطوع الظاهري
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ عر ال�شرق الو�شط لنظمة الكمبيوتر

TRANS MIDDLE EAST COMPUTER SYSTEMS

اىل/عر ال�شرق الو�شط لنظمة الكمبيوتر - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
TRANS MIDDLE EAST COMPUTER - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اوبتيما لو�شاطة التاأمني ذ.م.م

  رخ�شة رقم:CN 1175529 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.30*0.50
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل فرع

تعديل ا�شم جتاري من/ اوبتيما لو�شاطة التاأمني ذ.م.م
OPTIMA INSURANCE BROKER LLC

اىل/اوبتيما لو�شاطة التاأمني �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 1
OPTIMA INSURANCE BROKER LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

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

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

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الركن الف�شي لتجارة الجهزة 

اللكرتونية   رخ�شة رقم:CN 1009538 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خمي�س عثمان احلمادي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/خمي�س عثمان احلمادي من 100% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد رحمت ابوالكالم %49

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موناليزا للكتب والهدايا

  رخ�شة رقم:CN 1195466 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ موناليزا للكتب والهدايا
MONA LISA BOOKS AND GIFTS

اىل/موناليزا للهدايا
MONA LISA GIFTS

تعديل ن�شاط/حذف بيع الكتب وال�شحف واملجالت )4761001(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

برج دبي لتجارة العدد احلديدية- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات 
الدارية اأنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 

ال�شادر بتاريخ 2017/11/08
بحل وت�شفية �شركة

 برج دبي لتجارة العدد احلديدية - ذ م م
فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى 
 53181 �س.ب   026716054 فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني 
الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �شعيد  بناية  ال�شياحي  بالنادي  ابوظبي 
الثبوتيه، وذلك خالل  امل�شتندات  واإح�شار  )4( مكتب رقم )403( 

مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اوول تريد ميدل اي�ست لتجارة املالب�ض- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات 
الدارية اأنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 

ال�شادر بتاريخ 2017/11/13
بحل وت�شفية �شركة

 اوول تريد ميدل اي�ضت لتجارة امللب�ض - ذ م م
فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى 
 53181 �س.ب   026716054 فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني 
الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �شعيد  بناية  ال�شياحي  بالنادي  ابوظبي 
الثبوتيه، وذلك خالل  امل�شتندات  واإح�شار  )4( مكتب رقم )403( 

مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

دعوة لجتماع اجلمعية العمومية ل�ضركة
�ضالون ذا اإليجانت للرجال ذ م م

رقم 2017/1
دعوى  )�شريك(  معلوف  ن�شري  �شعيد  ال�شيد/  اإىل  نوجه 
حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية لل�شركاء ب�شركة )�شالون 
ذا اإليجانت للرجال ذ م م( وذلك للمناق�شة يف جدول الأعمال 

املحدد للجمعية وهو النظر يف ت�شفية ال�شركة.
يف   2017/11/20 املوافق  الثنني  يوم  موعدا  حددنا  لذلك 
متام ال�شاعة احلادية ع�شرة �شباحاً يف فندق روزوود-الطابق 

الأر�شي- حمل رقم 2
�ضيف �ضلطان �ضيف بو الروغة الزعابي

اإع��������الن 
منوذج اعلن الن�ضر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:�شركة ربدان للتجارة العامة
RABDAN طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : ربدان

املودعة بالرقم :267144     بتاريخ : 2017/1/26
با�ش������م :�شركة ربدان للتجارة العامة

وعنوانه:املرور - هاتف:026168888 - �شندوق الريد:145669
اأبوظبي  Rabdan_uae@hotmail.com:امييل 

�ضورة العلمة

ت�شتعمل  اخرى  وم��واد  القم�شة  تبيي�س  م�شتح�شرات  بالفئة:3  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
 ، عطرية  وزي���وت  عطور   ، �شابون   ، وك�شط  وجلي  و�شقل  تنظيف  م�شتح�شرات   ، املالب�س  وك��ي  غ�شل  يف 

م�شتح�شرات جتميل ، غ�شول )لو�شن( لل�شعر ، منظفات اأ�شنان.
و�شف العالمة: ر�شمه راأ�س خيل وحتته ا�شم ربدان بالعربية والجنليزية.

ال�شرتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  15  نوفمرب 2017 العدد 12174 العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعالن رقم:2017-29
)ADAFZ00162(:تعديل الرخ�شة رقم

�شاحب الرخ�شة:ايديفي انرتنا�شيونال ذ.م.م
Eddyfi International LLC

العنوان:اأبوظبي - املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي
يف  ال�شركاء  تغيري  عن  اأبوظبي  ملطارات  احلرة  املنطقة  تعلن 

الرخ�شة املذكورة على النحو التايل:
خروج/اإديفي اإن دي تي انك

لت�شبح الرخ�شة بال�شماء التالية:
اإديفي انرتنا�شيونل م.م.ح 

املنطقة  او اعرتا�س مراجعة  او جهة اي حق  فعلى كل �شخ�س 
احلرة ملطارات ابوظبي خالل اأ�شبوعني من تاريخ العالن دون 

حتمل املنطقة ادنى م�شوؤولية جتاه حقوق الغري.

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعالن رقم:2017-30

)ADAFZ00123(:تعديل الرخ�شة رقم

�شاحب الرخ�شة:�شرف لل�شحن ذ.م.م- فرع

Sharaf Cargo  LLC - Branch

العنوان:اأبوظبي - املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�شة املذكورة

املنطقة  او اعرتا�س مراجعة  او جهة اي حق  فعلى كل �شخ�س 

احلرة ملطارات ابوظبي خالل اأ�شبوعني من تاريخ العالن دون 

حتمل املنطقة ادنى م�شوؤولية جتاه حقوق الغري.

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/باينابل للهواتف املتحركة  

رخ�شة رقم:CN 1109368 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جمعه �شعيد �شليمان �شامل ال�شبلي %100

تعديل مدير

حذف را�شد جمعه �شعيد ال�شبلي

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

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

الرمال للمقاولت العامة
 رخ�شة رقم:CN 2379403  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

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

الهتمام ل�شيانة الكمبيوتر ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1144706  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعــــــــــلن
�شبا للرجال   ال�ش�����ادة/مركز نوفا  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 2399566 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة هزاع بن خليفه بن �شلطان الهنائي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف هدى عبداهلل �شلطان �شيف الكعبي

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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•• راأ�س اخليمة – الفجر

فرع   – وال�����دوري�����ات  امل������رور  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
التوعية والإعالم املروري – بالإدارة العامة 
ل�شرطة  العامة  بالقيادة  املركزية  للعمليات 
راأ�س اخليمة حملة توعوية ل�شائقي املركبات 
مب�شارك”  اإلتزم   .. “ل�شالمتك  �شعار  حتت 
بهدف زيادة ن�شبة الوعي لديهم يف اجلوانب 
اللتزام  ب��ع��دم  يتعلق  فيما  خا�شة  امل��روري��ة 
بخط ال�شري الإلزامي وذلك للحد من وقوع 

احلوادث املرورية و�شبط اأمن الطرق.
اإدارة  واأكد العقيد علي �شعيد العلكيم مدير 
امل�����رور وال����دوري����ات ب�����ش��رط��ة راأ������س اخليمة 
اإطار  ي  احلملة  ه��ذه  اأطلقت  الإدارة  اأن  اإىل 
راأ�س  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ا�شرتاتيجية 
ال���وع���ي لدى  زي�����ادة  اإىل  ال���رام���ي���ة  اخل��ي��م��ة 
املرورية  ال�شالمة  م�شتوى  لرفع  ال�شائقني 
ال��ع��ام حتر�س  م��دار  اأن��ه وعلى  اإىل  ، م�شرياً 
اأج��ل توفري  الإدارة على بذل كل اجلهد من 
من  العديد  تنفيذ  ع��ر  للجميع  اآم��ن��ة  بيئة 
الأف���ك���ار وامل���ب���ادرات ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا حتقق 
“ ت�شمنت  العلكيم  املرجوة. وقال  الأه��داف 
ح��م��ل��ة ال���ت���وع���ي���ة  ط���ب���اع���ة ن���ح���و 25 األ����ف 
يت�شمن  احلملة  هذه  حول  توعوي  برو�شور 
باللتزام  التوعية  وع��ب��ارات  الإر���ش��ادات  اأه��م 
تبيان  املرورية مع  بالقواعد والنظمة  التام 
امللتزمني  ال���غ���ري  ع��ل��ى  امل���رتت���ب���ة  امل��خ��ال��ف��ة 
الإر�شادية  وال��ل��وح��ات  املخ�ش�شة  ب��امل�����ش��ارات 
الالئحة  م��ن   86 رق���م  م���ادة  ن�شت  ح��ي��ث   ،
التنفيذية املعدلة لقانون ال�شري واملرور اإىل 

وقوع غرامة مالية قدرت ب� 400 درهم.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ح��ازت دائ��رة حماكم راأ���س اخليمة 
لعام  املوؤ�ش�شي  البتكار  و�شام  على 
2017 من الهيئة العاملية لتبادل 
ال����ولي����ات  امل���ع���رف���ة وم���ق���ره���ا يف 
اأول  املتحدة الأمريكية، باعتبارها 
على  ح�شل  حملية  حكومية  جهة 
هذا الو�شام على م�شتوى الإمارة. 

ت��ك��رمي الدائرة  ج���اء ذل���ك خ���الل 
للريادة  الثالث  العاملي  املوؤمتر  يف 
ال����ذي يقام  والب���ت���ك���ار وال��ت��م��ي��ز، 
نوفمر احلايل،  و14   13 يومي 
دبي  ان��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال  ف���ن���دق  يف 
ا�شتلم  ح��ي��ث  ���ش��ي��ت��ي،  ف��ي�����ش��ت��ي��ف��ال 
�شعادة  ال���ت���ك���رمي  ودرع  اجل����ائ����زة 
بوخطامني  ع��ل��ي  �شيف  ال��دك��ت��ور 
راأ�س  ال�شويدي مدير عام حماكم 
اخليمة، كما عر�شت الدائرة فيلما 

وثائقيا عن اآخر اإجنازاتها.
ال�شويدي  �شيف  الدكتور  واأو���ش��ح 
ح�شول  اأن  ال����دائ����رة  ع����ام  م���دي���ر 
ال������دائ������رة ع���ل���ى و�����ش����ام الب���ت���ك���ار 
تاأكيد  مب���ث���اب���ة  ه����و  وت���ت���وي���ج���ه���ا 
التي  امل��ت��م��ي��زة  الإجن���������ازات  ع��ل��ى 
تتبعه  ال������ذي  وال���ن���ه���ج  ح��ق��ق��ت��ه��ا، 

امل���ح���اك���م يف ع��م��ل��ه��ا وامل���ب���ن���ي على 
الإب�������داع والب���ت���ك���ار، ف��ي��م��ا يعتر 
و���ش��ام الب��ت��ك��ار اأح��د اأه��م اجلوائز 
العاملية  الهيئة  هذه  تقدمها  التي 
ال����دائ����رة  اأن  م��ب��ي��ن��ا  امل����رم����وق����ة. 
امل�����ش��ارك��ة يف  ع��ل��ى  حت��ر���س �شنويا 
ج���وائ���ز ال��ت��م��ي��ز ����ش���واء امل��ح��ل��ي��ة اأو 
العاملية، حيث حظيت على العديد 

من التكرميات يف خمتلف املجالت 
الدعم  بف�شل  وذل��ك  لها،  تقديرا 
ال��ك��ب��ري ال�����ذي حت��ظ��ى ب���ه دائ����رة 
ال�شمو  �شاحب  قبل  م��ن  امل��ح��اك��م 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ 
راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
�شمو  وتوجيهات  ومتابعة  اخليمة 
بن �شقر  �شعود  بن  ال�شيخ حممد 

اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  القا�شمي 
رئي�س جمل�س الق�شاء.

الهيئة  ك��رم��ت  مت�شل  ���ش��ي��اق  ويف 
امل��ع��رف��ة املوظف  ل��ت��ب��ادل  ال��ع��امل��ي��ة 
امل��خ��رتع م��ن دائ����رة حم��اك��م راأ�س 
اخل��ي��م��ة ع��ب��د اهلل ال�����ش��ح��ي خالل 
املوؤمتر وذلك لإجنازاته يف جمال 

البتكار والخرتاع. 

•• دبي-الفجر:

عن  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
العمليات  هند�شة  م�����ش��روع  اإط���الق 
ت�����ش��م��ي��م خمتلف  ب���ه���دف  امل����ط����ور 
العمليات التنفيذية واإدارتها بجانب 
التقاطعات  ي���و����ش���ح  اإط�������ار  و����ش���ع 
والتداخالت مع العمليات، وت�شميم 
املوؤ�ش�شية  ال���ع���م���ل���ي���ات  وت���ط���وي���ر 
والتداخل  الزدواج����ي����ة  وم��ع��اجل��ة 
ومتابعة الأداء، حتقيقاً لأف�شل اأداء 

حكومي فعال.
جاء ذلك  خالل اللقاء الذي نظمته 
وامل�شتقبل  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة 
مببنى 2071 يف مقر الوزارة بدبي 
لطالع القيادات الرتبوية بالوزارة 
التميز  م��ن��ظ��وم��ة  حت���دي���ث���ات  ع��ل��ى 
احلكومي “اجليل الرابع” بالتعاون 
للتميز  خليفة  ال�شيخ  ب��رن��ام��ج  م��ع 
جميلة  م��ع��ايل  بح�شور  احل��ك��وم��ي، 
التعليم  ل�شوؤون  دولة  وزير  املهريي 
ال��وك��الء والوكالء  ال��ع��ام  و���ش��ع��ادة 
ع��م��ل منظومة  وف����رق  امل�����ش��اع��دي��ن 

التميز احلكومي واملدراء العموم.
امل��ه��ريي يف  واأك�����دت م��ع��ايل جميلة 
كلمة لها اأمام احل�شور، اأن منظومة 
اأجل  م��ن  احل��ك��وم��ي وج���دت  التميز 
موؤ�شرات  اأف�شل، وحتقيق  اأداء  بلوغ 
الدولة الوطنية واأجندتها، وت�شريع 
يف  ال��ري��ادة  وحتقيق  التطور  عجلة 
املعايري املتبعة، وا�شتخال�س اأف�شل 
ال��رام��ج وامل���ب���ادرات والأف��ك��ار التي 
ترقى بالعمل احلكومي، مبا ينعك�س 
على اخلدمات املقدمة وجودة الأداء 

ب�شكل عام.
ودع��������ت م���ع���ال���ي���ه���ا احل���������ش����ور من 
واملخت�شني  ال���رتب���وي���ة  ال���ق���ي���ادات 

وامل��ع��ن��ي��ني ب�����ش��رورة ال��ع��م��ل �شمن 
منهجية  وف�����ق  ال�����واح�����د،  ال���ف���ري���ق 
اأداء  وت���ق���دمي  وم����وح����دة،  وا���ش��ح��ة 
مم��ي��ز  وم�����ش��رف وحت��ق��ي��ق املعايري 
املطلوبة للتميز متبوعة مبخرجات 

عالية الأداء.
و�����ش����ددت م��ع��ال��ي��ه��ا ع���ل���ى ����ش���رورة 
بني  وامل��ت��وا���ش��ل  امل�شتمر  التن�شيق 
روؤية  ب��ال��وزارة، ل�شمان  العمل  فرق 
���ش��ح��ي��ح��ة، وحت��ق��ي��ق امل��ط��ل��وب وفق 
منظومة  وحم��������ددات  م��ق��ت�����ش��ي��ات 
اأن  ال���ت���م���ي���ز احل����ك����وم����ي، م�����وؤك�����دة 
الو�شول اإىل من�شات التتويج �شمن 

الأهمية  بالغ  ه��دف  املنظومة  ه��ذه 
ن�����ش��ع��ى اإل���ي���ه، وم���ا ط����راأ م���ن تغيري 
جذري ونوعي يف املنظومة التعليمية 
ن�����رزه،  اأن  م���ن���ا ج��م��ي��ع��اً  ي�����ش��ت��ح��ق 
متوا�شلة  جهود  ثمرة  اإي��اه  معترة 
من جميع عنا�شر امليدان الرتبوي، 
من  الكثري  ينتظرنا  ي���زال  ل  واأن���ه 
العمل مبا يحقق الأهداف املن�شودة 
والطموحة يف تعليم تناف�شي ينقلنا 

اإىل جمتمع اقت�شاد املعرفة.
�شعادة  ا�شت�شافة  اللقاء  خ��الل  ومت 
املدير  م�����ش��اع��د  احل����م����ادي  م�����رمي 
احلكومي  وال��ت��م��ي��ز  ل������الأداء  ال���ع���ام 

مب��ك��ت��ب رئ���ا����ش���ة جم��ل�����س ال�������وزراء، 
ال�شيخ  ب��رن��ام��ج  يف  ال��ع��م��ل  وف���ري���ق 
خليفة للتميز احلكومي، بغية �شرح 
اجلديدة  وال��ت��ح��دي��ث��ات  ال��ت��ط��ورات 
على املنظومة، من حيث  التعديالت 
احلكومي  ال��ت��م��ي��ز  م��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى 
التعديالت  وك��ذل��ك  ال��راب��ع  اجل��ي��ل 
ع��ل��ى ف��ن��ات اأو���ش��م��ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء اجلديدة، اإذ مت اإطالق فئات 
وم��ع��اي��ري ج���دي���دة لأو���ش��م��ة رئي�س 

جمل�س الوزراء.
وت��ط��رق��ت م����رمي احل���م���ادي خالل 
�شرحها اإىل التعديل يف اآلية امل�شاركة 

م�شرتكة،  خ���دم���ة  اأف�������ش���ل  ف��ئ��ة  يف 
واملواعيد املتوقعة لتقدمي الطلبات 
ب���ن را�شد  ن��ظ��ام ج���ائ���زة حم��م��د  يف 
– الدورة  املتميز  احلكومي  ل��الأداء 
اخل��ام�����ش��ة، م�����ش��ل��ط��ة ال�����ش��وء على 
منظومة  التميز  يف  مفاهيم  اأب����رز 
 اجلبل الرابع، و ال�شعادة والإيجابية، 
اأهمية  و  اإب����راز  ال���ق���درات  وحت��دي��ث 
و حتديث  الإي���ج���اب���ي���ة،  و  ال�����ش��ع��ادة 
موؤ�شرات  ال�شعادة  املوؤ�شرات  وادراج 
اأهمية ال�شراكة  والإيجابية، بجانب 
اأهمية  واإب����������راز  امل���ع���ن���ي���ني،  دور  و 
احلكومية  اجل���ه���ات  ال�����ش��راك��ة  بني 

موؤ�ش�شات  اخل����ا�����س  و   وال����ق����ط����اع 
امل��ج��ت��م��ع، ف�����ش��اًل ع��ن احل��دي��ث عن 
اأهمية  واإدراج  احلكومية،   امل�شرعات 
مبادرات  و  م�شاريع  م��ن  امل�شرعات 
حتقيق  يف  يف  الإ����ش���راع   للم�شاهمة 
النتائج، والبتكار احلكومي واهميه 
البتكار والتفكري املتجدد و الأبحاث 
وحلول  خروج  ابتكارات  يف  واملعارف 
م��ب��دع��ة ت��خ��دم اجل���ه���ات وال���دول���ة، 
وتناولت م�شاألة اخلدمات امل�شرتكة 
�شركات  ب��ن��اء  واأه��م��ي��ة  وامل��ت��ك��ام��ل��ة، 
بخدمات  متكاملة  للخروج  ناجحة 
جديدة  من خالل  توظيف  التقنيات 

احلديثة وذهبت اإىل التاأثري املبا�شر 
ع��ل��ى م���ب���ادئ ال��ت��م��ي��ز وال��ت��ع��دي��ل يف 
اجليل  منظومة  يف  التميز  مفاهيم 
ال��راب��ع، اإ���ش��اف��ة اإىل ال��ت��ع��دي��الت يف 
هيكلة  تغيري  ح��ي��ث  م��ن  الت�شميم 
بع�س  وتعديل  املعايري  و  املنظومة 
املعايري الفرعية و الأوزان املعمارية، 
وعلى املقدمة الإر�شادية للمحاور اأو 
املعايري الرئي�شية، واإعادة ال�شياغات 
او امل�شميات،  والتعديل على م�شميات 
امل����وؤ�����ش����رات ل��ل��ت��و���ش��ي��ح م����ن خالل 
املوؤ�شرات.  على  واأمثلة  املحاور  ذكر 
مفاهيم  اأي�����������ش�����اً،  وا����ش���ت���ع���ر����ش���ت 

م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي، مثل 
الروؤية امل�شتقبلية الطموحة لإعداد 
هيكل حكومات امل�شتقبل، واحلكومة 
جديدة  ق����ي����ادات  خل��ل��ق  ال��ر���ش��ي��ق��ة 
احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  ل��ل��ت��م��ي��ز 
ا�شت�شراف  م��ف��ه��وم  اإىل  م�����ش��ت��ن��دة 
والتجديد  الأداء  ور�شاقة  امل�شتقبل 
متميزة  ق��درات  وبناء  املمار�شات،  يف 
عملها  و�شمان  نوعها،  من  وفريدة 
يف ن��ظ��ام م��ت��ك��ام��ل م��ن خ���الل تبني 
التغيريي، وقيادة البتكار،  التفكري 
ف�شاًل عن بناء حكومات قادرة على 
التغيريي  التفكري  وق��ي��ادة  البتكار 
لتكون منوذجا رياديا يف ابتكاراتها، 
النوعية،  القيمة  مفاهيم  ب��ج��ان��ب 
فعالية  يف  امل��واط��ن��ني  ثقة  وحتقيق 
م��ن خ��الل حتقيق  اأداء احل��ك��وم��ات 
وخدمات  مل���ه���ام  ال��ن��وع��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة 
مفهوم  وكذلك  احلكومية،  اجلهات 
والرتكيز   ، امل�شتدام  الريادي  الأداء 
على النتائج ذات الأثر طويل املدى، 
وجتاوز الأهداف التي تدفع باجتاه 
املراكز الريادية واللتزام بتحقيقها 

وتوفري الإمكانيات ل�شتدامتها.
م���ن ج��ان��ب اآخ����ر ا���ش��ت��ع��ر���س �شامل 
القريني، مدير اإدارة ال�شرتاتيجية 
والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  وامل�شتقبل 
نظام اإدارة العمليات املوؤ�ش�شية املطور 
ت�شميم وتطوير  اإىل  والذي يهدف 
ومعاجلة  امل���وؤ����ش�������ش���ي���ة  ال���ع���م���ل���ي���ات 
ومتابعة  وال���ت���داخ���ل  الزدواج�����ي�����ة 
لأف�شل  حت��ق��ي��ق��اً  وذل������ك  الأداء، 
م�شتويات يف الأداء احلكومي الفعال 
وا�شتمل  والتعليم،  الرتبية  ب���وزارة 
العر�س على اآلية تقدمي املالحظات 
والتعديالت على العمليات من قبل 

املعنيني بالوزارة.

•• دبي : الفجر

دبي  امل�������ش���ري يف  ال����ن����ادي  ي��ن��ظ��م 
الوطني  باليوم  ك���رى،  احتفالية 
العربية  الإم������ارات  ل��دول��ة  ال�46 
امل�شرية يف  با�شم اجلالية  املتحدة، 
“هم�شة م�شرية  المارات بعنوان  
 28 ي��وم  يف حب الإمارات” وذل��ك 
ب��ف��ن��دق جراند  احل�����ايل  ن��وف��م��ر 

احلبتور دبي.
الكبري  الفني  العمل  يف  وي�����ش��ارك 
الفنانني  من  نخبة  “الأوبريت” 

وال��ذي يجري  وال��ع��رب،  امل�شريني 
الإع�������داد ل���ه م��ن��ذ ���ش��ه��ري��ن، حيث 
النهائية  ال��روف��ات  حالياً  جُت���رى 

للعمل بالقاهرة.
وق���ال امل��ه��ن��د���س اح��م��د اب���و عجيلة 
ال����ن����ادي  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
امل�����ش��ري يف دب���ي: ف��ك��رن��ا يف تهنئة 
ب��ط��ري��ق��ة متميزة  الإم������ارات  دول���ة 
وخ����ا�����ش����ة، ف���ك���ان���ت ف����ك����رة اإع�������داد 
با�شم  وت�شجيله  كتابته  مت  اأوبريت 
دولة الإمارات، ُي�شجل لهذا الإحتاد 
فرادته ور�شوخه وجناحه يف توحيد 

كلمات  وتتناول  الإم��ارات��ي،  البيت 
وف���ق���رات الأوب����ري����ت مم���ي���زات كل 
اإم��ارة وتفردها، من خالل لوحات 

تعبريية كالما و�شورا.
امل�شرية  العالقات  تتميز  واأ�شاف: 
الإم��ارت��ي��ة على م��ر ال��ت��اري��خ ومنذ 
زاي��د بن  ال�شيخ  ال��وال��د  ل��ه  املغفور 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
للعالقات  ُي���ح���ت���ذى  م���ث���ال  ب���اأن���ه���ا 
لالأ�شقاء  ومثال  العربية،  العربية 
ح���ي���ث الإم����������ارات مل ت����ت����واين عن 
يف  م�������ش���ر  ج����ان����ب  اإىل  ال�����وق�����وف 

املجالت  ويف  اق��ت�����ش��ادي��ا  اأزم���ت���ه���ا، 
التنموية والجتماعية وال�شيا�شية، 
وكانت خري مثال لالأخ الذي يقف 
اأخ��ي��ه الأك���ر يف حمنته، ومن  م��ع 
وقيادتها  الإم���ارات  حب  ت�شلل  هنا 
اإىل قلوب امل�شريني، حيث ل جتد 
بيتا يف م�شر اإل ويحمل كل احلب 

والتقدير لزايد ولالإمارات.
اجلالية  ب���اأن  عجيلة  اأب���و  واأو����ش���ح 
امل�����ش��ري��ة يف الإم��������ارات ت��ع��ي�����س يف 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ه��ا  ورع���اي���ة  ك��ن��ف 
وت�شاهم يف م�شرية التطور والنماء 

اإنني  ومبا  والإخال�س،  احلب  بكل 
دبي  يف  امل�����ش��ري��ة  للجالية  مم��ث��ال 
التهنئة  هذه  نقدم  اأن  ارتاأينا  فقد 
اإعدادها  التي مت  الفنية والثقافية 
خالل  من  الغر�س  لهذا  خ�شي�شا 
اأوب����ري����ت غ��ن��ائ��ي ع��رف��ان��ا جلميل 
الم���ارات يف دع��م م�شر، واأي�شا ل 
وامل�شاعر  امل��م��ي��ز  اح��ت��ف��ائ��ه��ا  نن�شى 
وفرحتها  ل���ق���ادت���ه���ا،  ال���ف���ي���ا����ش���ة 
امل�شري  املنتخب  ب�شعود  العارمة 

اإىل كاأ�س العامل رو�شيا 2018. 
�شتقام  الحتفالية  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

ع��ل��ى م�����ش��رح ق��اع��ة ف��ن��دق جراند 
ع��دد كبري  دب��ي بح�شور  حبتور يف 
الدولة  يف  ال�شخ�شيات  ك��ب��ار  م��ن 
وكل من ال�شفري امل�شري باأبوظبي 
وال��ق��ن�����ش��ل ال����ع����ام يف دب�����ي وع����دد 
امل�شرية  اجل��ال��ي��ة  اأب��ن��اء  م��ن  كبري 
ال���ع���رب���ي���ة يف دول�����ة  واجل�����ال�����ي�����ات 

الإمارات.
وحول الأوبريت قال رئي�س النادي 
ت��األ��ي��ف الدكتور  اأن���ه م��ن  امل�����ش��ري 
الدكتور  وتلحني  ا�شماعيل  ع��م��اد 
املخرج  واأخ�����رج�����ه  ح���م���ي���دة  ع���ل���ي 

العامو�س  ف��الح  ال��دك��ت��ور  الأردين 
جمموعة  اأغ�����ان�����ي�����ه  وي�����������وؤدي   ..
امل�شريني  ال��ف��ن��ان��ني  م��ن  م��ت��م��ي��زة 
م�شر  جمهورية  من  وهم  والعرب 
ومن  ع��ب��دال��ب��اق��ي  حلمي  ال��ع��رب��ي��ة 
اآيات  امل�شرية  الأوب��را  اأع�شاء فرق 
اجلمهورية  وم���ن  ول��وج��ني،  نبيل 
ع����الم �شبيح  ال�����ش��وري��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ومن اململكة الأردنية ب�شار �شرحان 
ومن دولة فل�شطني ح�شن الأ�شقر. 
احلفل  اأن  اإىل  عجيلة  اب���و  واأ����ش���ار 
الإع����داد لتنفيذه  ب���داأ  والأوب���ري���ت 

احلايل  العام  من  �شبتمر   15 يف 
القنوات  م��ن  ال��ع��دي��د  طلبت  وق���د 
منها  والعربية  امل�شرية  الف�شائية 
بقناتيه  امل�شرية  الدولة  تلفزيون 
والثانية،  )ال��ف�����ش��ائ��ي��ة(  الأوىل 
مبا�شرة،  ال��ه��واء  على  احلفل  نقل 
العربية  القنوات  ف�شال عن بع�س 

الأردنية وغريها.

نظمت لقاًء تعريفيًا لإطلع القيادات الرتبوية مبنظومة التميز احلكومي»اجليل الرابع«

»الرتبية« تطلق م�سروع هند�سة العمليات املوحد بالوزارة لتحقيق اأف�سل اأداء حكومي

جميلة املهريي: التن�ضيق امل�ضتمر والعمل بروح الفريق بني قطاعات الوزارة �ضرورة ت�ضهم يف التميز وحتقيق النتائج املرجوة

�سفري الدولة يلتقي رئي�ض الربملان الغيني
•• كوناكري-وام: 

اخلاجة  حممد  عبدالرحيم  نا�شر  اأحمد  �شعادة  التقى 
�شفري الدولة لدى جمهورية غينيا ب�شعادة ال�شيد كلود 

كوري كونديانو، رئي�س الرملان الغيني. 
واأعرب �شعادة اأحمد نا�شر اخلاجة عن �شكره وتقديره 
ل��رئ��ي�����س ال���رمل���ان ال��غ��ي��ن��ي م�����ش��ت��ع��ر���ش��ا اه��م��ي��ة تعزيز 
ال��ب��ل��دي��ن وال�����ش��ب��ل الكفيلة  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
بتطويرها مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة لكال البلدين. 

واقرتح �شعادة �شفري الدولة على رئي�س الرملان الغيني 
زيارة دولة الإم��ارات العربية املتحدة لاللتقاء برئي�شة 

تعزيز  كيفية  يف  للتباحث  الإم��ارات��ي  الوطني  املجل�س 
التعاون بني اجلانبني حيث رحب �شعادة رئي�س الرملان 
الغيني بهذا الق��رتاح، معرباً عن �شكره ل�شعادة �شفري 
ل��ه ك��ل التوفيق  ال��زي��ارة، ومتمنيا  دول��ة الإم����ارات على 

وال�شداد يف مهامه.
ب��ال��ع��الق��ات الغينية  ال��غ��ي��ن��ي  ال���رمل���ان  وا����ش���اد رئ��ي�����س 
عالقات  وتطوير  لتعزيز  تطلعه  عن  معربا  الإماراتية 
التعاون بني الطرفني يف كافة املجالت م�شريا اىل اأنه 
اإن�شاء جمموعة ال�شداقة لتنظيم اللجنة امل�شرتكة  مت 
بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  كيفية  يف  للبحث  وذل��ك 

الإمارات وجمهورية غينيا.

•• عجمان : الفجر

يف اطار اجلهود املبذولة لتحقيق اأعلى معدلت ال�شعادة ل�شائقي مركبات الأجرة 
نظمت جلنة “عام اخلري” من موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة عجمان مبادرة “ا�شعاد 
ال�شائق  واأن  العمل، خا�شة  البناءة والرقي يف  املناف�شة  ن�شر روح  �شائق” بهدف 
�شبل  ل��ه  توفر  اأن  املوؤ�ش�شة  وعلى  وامل��وا���ش��الت  النقل  منظومة  م��ن  واح��د  يعد 
العينية  الهدايا  ا�شعاده وذلك من خالل  التي تدعم مكانته وتعزز من  الراحة 
التي توزع عليه يف امليدان. وقالت �شارة اأحمد احلو�شني رئي�س جلنة موا�شالت 
اخلري اأن هذه املبادرة تاأتي �شمن الجندة ال�شرتاتيجية لدعم �شائقي مركبات 
الجرة وحافالت النقل العام مما ي�شهم يف تعزيز التوا�شل معهم والوقوف على 
متطلباتهم من خالل تو�شيل ر�شالة �شكر على اجلهد املبذول يف متثيل املوؤ�ش�شة 

لدي اجلمهور باأ�شلوب راقي وتعامل مثايل. 

موا�سالت عجمان تكرم ال�سائقني 

بعنوان »هم�ضة م�ضرية يف حب الإمارات«ومب�ضاركة عدد من الفنانني امل�ضريني والعرب

النادي امل�سري يف دبي ينظم احتفالية كربى مبنا�سبة اليوم الوطني االإماراتي 

 400 درهم غرامة املخالفني 

مرور راأ�ض اخليمة : خط ال�سري اجباري ل�سائقي املركبات 
 »و�س��ام االبتك��ار املوؤ�س��سي العامل����ي« 

ملحاك���م راأ�ض اخليم����ة 
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•• ال�شارقة-الفجر:

لدعم  امل�شرتكة  جهودهما  اإط���ار  يف 
الأط��ف��ال م��ن ذوي الإع��اق��ة وتوفري 
اأف�شل �شبل الرعاية واخلدمات لهم، 
وتعزيزاً مل�شوؤوليتهما املجتمعية، وّقع 
اتفاقية  ال�شارقة  فروع نادي �شيدات 
تعاون مع مدينة ال�شارقة للخدمات 
الإن�شانية، موؤخراً، تهدف اإىل تنظيم 
عن  املبكر  والك�شف  للم�شح  برنامج 
يف  الأط��ف��ال  ل��دى  النمائية  امل�شاكل 
التابعة  “تاله”،  ح�����ش��ان��ات  ج��م��ي��ع 
���ش��م��ن فروعه  وامل����وج����ودة  ل��ل��ف��روع 
مناطق  خمتلف  يف  املنت�شرة  الع�شرة 

اإمارة ال�شارقة.
خراء  �شيعقد  التفاقية،  ومبوجب 
ال�شارقة  م��دي��ن��ة  م��ن  متخ�ش�شون 
تدريبية  دورات  الإن�شانية  للخدمات 
العامالت  وامل�������ش���رف���ات  ل��ل��م��ع��ل��م��ات 
ال���ن���ادي، ح���ول كيفية  يف ح�����ش��ان��ات 
لدى  النمائية  امل�شاكل  ع��ن  الك�شف 
الأطفال، وطرق التعامل ال�شحيحة 
الإع����اق����ة،  م���ن ذوي  الأط����ف����ال  م���ع 
للحالت  املنهجية  التعليم  واأ�شاليب 

الب�شيطة منهم.
و�شتنظم املدينة عمليات ك�شف دورية 
حل�شانات  املنت�شبني  الأط��ف��ال  على 
ف�������روع ن�������ادي �����ش����ي����دات ال�������ش���ارق���ة، 
م�شاكل  يف  اأخ�������ش���ائ���ي���ون  ي��ج��ري��ه��ا 
ال�شمع والب�شر والنطق، و�شت�شتقبل 
املزيد  ل��ع��م��ل  الأط����ف����ال  م��ق��ره��ا  يف 
با�شتخدام  ل��ه��م،  امل��ب��ك��رة  الفحو�س 
اأحدث الأجهزة املتخ�ش�شة لتحديد 
اإدارة  وت��زوي��د  امل�شاكل،  ه��ذه  طبيعة 
بنتائج  عنهم  ي��ن��وب  م��ن  اأو  ال��ن��ادي 

الفحو�شات.
ويف اجلانب التوعوي، تتوىل مدينة 
عقد  الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة 
ج��ل�����ش��ات ت��وع��ي��ة لأول����ي����اء الأم������ور، 
اأي  عن  املبكر  الك�شف  يف  مل�شاعدتهم 

باأطفالهم،  خا�شة  منائية  م�شاكل 
ال�شليم  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  وت��و���ش��ي��ح 
معها، ومتابعتها من خالل اأخ�شائيي 
املدينة. من جانبه، يلتزم فروع نادي 
ب��ت��زوي��د مدينة  ال�����ش��ارق��ة،  ���ش��ي��دات 
ال�شارقة للخدمات الإن�شانية بجدول 
مف�شل عن حالت الأطفال اخلا�شة 
املعلومات  على  يحتوي  وج���دت،  اإن 
اخل��ا���ش��ة بكل ط��ف��ل، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
الالزمة  وامل�شتندات  البيانات  توفري 

لإمتام اإجراءات فحو�س الأطفال.
النادي  ف�����روع  مم���ر����ش���ات  وت���ت���وىل 
املتعلقة  الإج�����������راءات  ك����ل  م��ت��اب��ع��ة 
حني  اإىل  الأط������ف������ال  ب���ف���ح���و����ش���ات 
وموافقة  ب��ح�����ش��ور  م��ن��ه��ا،  الن��ت��ه��اء 
اأه�����ايل الأط����ف����ال، ل�����ش��م��ان حتقيق 

اأف�شل النتائج لعمليات الفح�س.
من  كل  �شيتبادل  لالتفاقية،  ووفقاً 
امليدانية  ال��زي��ارات  ال��ن��ادي وامل��دي��ن��ة 
املعلمات  ب�����ني  ال����ت����ع����اون  ل���ت���ع���زي���ز 
اخلرات  وت��ب��ادل  املدينة  وموظفات 
امل�شاركة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ب��ي��ن��ه��ن، 
واملوؤمترات  ال��ت��دري��ب��ي��ة،  ال��ور���س  يف 

والفعاليات املنعقدة يف اجلهتني.

و�شوف يعمل اجلانبان على التن�شيق 
املنت�شبني  الأط��ف��ال  لدمج  امل�شرتك 
مل��رك��ز ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر ال��ت��اب��ع ملدينة 
ال�����ش��ارق��ة ل��ل��خ��دم��ات الإن�����ش��ان��ي��ة يف 
حلالة  وفقاً  فروع ح�شانات “تاله”، 
كل طفل وم��دى وجودها يف مناطق 
الفروع، بالإ�شافة اإىل اإقامة اأن�شطة 
وفعاليات م�شرتكة تعزز الدمج بني 

الأطفال.
اإدارة  مدير  ال�شنا�شي،  اآمنة  وقالت 
يعتر  ال�شارقة:  �شيدات  نادي  فروع 
جمتمعياً  وم��رف��ق��اً  م��ن�����ش��اأة  ال���ن���ادي 
باملراأة  الأول  املقام  يف  ُيعنى  حيوياً، 
���ش��ب��ي��ل ذلك  وي����وف����ر يف  وال���ط���ف���ل، 
العديد من املرافق التي تقدم اأف�شل 
واأبنائهن،  ل��ل��م��ن��ت�����ش��ب��ات  اخل���دم���ات 
مهماً  ج���زءاً  ت��ال��ه  ح�شانات  وت�شكل 

من هذه املرافق.
مع  ات��ف��اق��ي��ت��ن��ا  “تهدف  واأ����ش���اف���ت: 
مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�شانية، 
ال���رع���اي���ة  م�����ن  اإط���������ار  ت����وف����ري  اإىل 
لأطفال ح�شانات  ال�شاملة  ال�شحية 
فروع نادي �شيدات ال�شارقة، للك�شف 
اأو م�شكالت تواجه  اأي �شعوبات  عن 

املبكر  الكت�شاف  ي�شهل  اإذ  من��وه��م، 
عالجها،  م���ن  احل������الت  ه����ذه  مل��ث��ل 
الإمكانات  لها  ت��واف��رت  اإن  ل�شيما 
املدينة  ت��ت��ي��ح��ه��ا  ك��ال��ت��ي  احل���دي���ث���ة 
ال�شنا�شي:  واأو���ش��ح��ت  ل��الأط��ف��ال. 
توؤكد التفاقية التزام النادي بتحمل 
ال�شريحة  ه����ذه  اأم������ام  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه 
املهمة من املجتمع، من خالل عقده 
ب��ن��اءة م��ع خمتلف اجلهات  ���ش��راك��ات 
اإىل  ونتطلع  الإم����ارة،  يف  احلكومية 
ال�شارقة  مدينة  مع  التعاون  تعزيز 
ل��ل��خ��دم��ات الإن�����ش��ان��ي��ة وغ��ريه��ا من 
اجل���ه���ات ل��رت���ش��ي��خ م��ك��ان��ة ال���ن���ادي 

واإ�شعاد منت�شابتنا واأ�شرهن.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا، ق���ال���ت ����ش���ع���ادة منى 
مدينة  مدير  اليافعي  ال��ك��رمي  عبد 
تتيح  الإن�شانية:  للخدمات  ال�شارقة 
ت��ق��دمي خدمات  لنا ه��ذه الت��ف��اق��ي��ة 
لأط���ف���ال ح�شانات  امل��ب��ك��ر  ال��ف��ح�����س 
ال�������ش���ارق���ة يف ظل  �����ش����ي����دات  ن�������ادي 
هذه  ت�شمح  اإذ  واآم��ن��ة،  مثالية  بيئة 
للتعامل  املبكر  بالتدخل  الفحو�س 
م���ع احل���ال���ة وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا ع���ن كثب، 
يتعلق  فيما  النتائج  اأف�شل  وحتقيق 

بالعالج والتاأهيل.
توفري  ع����ل����ى  ����ش���ن���ع���م���ل  وت�����اب�����ع�����ت: 
ال��ف��ح��و���ش��ات ل��الأط��ف��ال ع��ل��ى اأي���دي 
اخل������رات  ذوي  م�����ن  اأخ�������ش���ائ���ي���ني 
التقنيات  اأح��دث  با�شتخدام  العالية، 
و�شتتم  امل�����ج�����ال،  ه�����ذا  يف  امل���ت���اح���ة 
دقيقة  بيانات  خ��الل  م��ن  متابعتهم 
وبالتايل  باأول،  اأوًل  تر�شد حالتهم 

توفري اأف�شل �شبل الرعاية لهم.
والفعاليات  الور�س  تتيح  واأ�شافت: 
امل�������ش���رتك���ة ب����ني اجل���ان���ب���ني ت���ب���ادل 
املتمثلة  ال���������ش����روري����ة،  اخل��������رات 
باأ�شاليب التعليم احلديثة لالأطفال، 
واأ�شاليب  ال�شحية  الرعاية  وط��رق 
�شاأن  ومن  معهم،  ال�شحيح  التعامل 
هذا الأمر الرتقاء بنوعية اخلدمات 
ال��ت��ي ي��ت��ل��ق��اه��ا الأط����ف����ال، ����ش���واء يف 
النادي اأو املدينة، مبا يعزز مكانتهم 

بني اأقرانهم ويف املجتمع.
التطويرية  ال������روؤي������ة  اإط���������ار  ويف 
ال�شمو  �شاحب  لقرينة  والتحديثية 
حاكم ال�شارقة، �شمو ال�شيخة جواهر 
بنت حممد القا�شمي، رئي�شة املجل�س 
تاأ�شي�س  مت  الأ���ش��رة،  ل�شوؤون  الأعلى 
مناطق  خم��ت��ل��ف  يف  ل��ل��ن��ادي  ف�����روع 
اإمارة ال�شارقة، لتت�شكل باقة من 10 
فروع، موزعة يف املنطقتني ال�شرقية 
�شيدات  ن������ادي  وه�����ي  وال���و����ش���ط���ى، 
ودب����ا احل�شن،  وك��ل��ب��اء،  خ��ورف��ك��ان، 
واملليحة،  وال���ذي���د،  احل���ل���و،  ووادي 
والثميد،  واحل���م���ري���ة،  وال��ب��ط��ائ��ح، 
واملدام. وتقدم هذه الأندية خدماتها 
الرتفيهية والريا�شية والجتماعية 
روؤية  م��ن  تنطلق  ال��ت��ي  وال��ث��ق��اف��ي��ة، 
يف  تتمثل  وا���ش��ح��ة،  وقيمة  ور���ش��ال��ة 
ت��وف��ري م��ك��ان اآم���ن ل��ل��م��راأة وطفلها، 
ال�شيدات  ف��ي��ه  ت��ل��ت��ق��ي  راق  وم�����الذ 
الأن�شطة  خمتلف  مل��زاول��ة  والفتيات 
وترتقي  ه���واي���ات���ه���ّن  ُت���ن���م���ي  ال���ت���ي 

مبهارتهن وتلبي تطلعاتهن.

•• دبي –الفجر:
نظمت جمموعة �شركات موارد للتمويل 
ال�شعودي  امل�شت�شفى  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون   ،
الأملاين بدبي ، اأم�س مبادرة »لأجل بيئة 
ا�شت�شافت  حيث  ال�شكري«،  من  خالية 
موارد فريقا طبيا من ال�شعودي الأملاين، 
ال�شامل  الطبي  الفح�س  ب��اإج��راء  ق��ام 
250 م��وظ��ف��ا وم���وظ���ف���ة  من  ل��ن��ح��و 
موظفي موارد للتمويل والراغبني من 
ال�شركة  مبقر  الخ��رى  ال�شركات  كافة 
، وت�شمنت  ب��ح��ريات اجل��م��رية  ب���اأب���راج 

الفحو�شات الطبية قيا�س ل�شغط الدم 
الدم  يف  ال�شكر  وم�شتوى   ، ال�����ش��ري��اين 
وح�شاب معدل كتلة اجل�شم ، والتوعية 
معدلت  يف  الهائلة  ال��زي��ادة  مبخاطر 

الإ�شابة بهذا املر�س.
من جهتها ذكرت فاطمة بن فهد نائب 
للتمويل  مل�����وارد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
اعتادت  م����وارد  اأن  ال��ب�����ش��ري��ة،  ل��ل��م��وارد 
متخ�ش�شة  طبية  ف��رق  ا�شت�شافة  على 
الدوري  للك�شف  الأمل��اين  ال�شعودي  من 
كاليوم  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه����ذه  م���ع  ت���زام���ن���ا 

العاملي لل�شكر وكذا اليوم العاملي للقلب 
ولل�شرطان م�شرية اىل اأن هذه املبادرات 
ال���ت���ي ت��ت��ب��ن��اه��ا م�������وارد ب���ال���ت���ع���اون مع 
تكون  اأن  �شاأنها  من  الأمل���اين  ال�شعودي 
تلك  ع��ن  بالك�شف  يبكر  اإن�����ذار  ج��ر���س 
بعالجها  وامل�شارعة   ، املزمنة  المرا�س 
قبل اأن تتفاقم ، لفتة اىل اأن معظمها 
ميكن اأن ت�شنف �شمن اأمرا�س ال�شمنة 

وقلة احلركة.
واأ�شارت بن فهد اىل اأن ال�شعود الملاين  
التعاون  لهذا  ا�شتعدادها  �شنويا  تبدي 

اإر���ش��اء مفهوم  ، يف اإط���ار احل��ر���س على 
ينخرط  عام  كتوجه جمتمعي  العطاء، 
ف��ي��ه ك��اف��ة ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع، م���ن خالل 
تبنيها لإطار �شامل هدفه تفعيل “عام 
الك�شف  على  احل��ر���س  وك���ذا  اخلري” ، 
الم���را����س، لفتة  تلك  م��ن  لأي���ا  املبكر 
اىل اأنه ووفق الإح�شائيات العاملية التي 
لل�شكري،  ال���دويل  الإحت���اد  اإليها  اأ���ش��ار 
فاإن اأكر من 400 مليون بالغ م�شاب 
بداء ال�شكري، و�شتزيد هذه الن�شبة اإىل 
اكر من 592 مليون يف عام 2035، 

 5 عام  كل  ال�شكري  داء  ب�شبب  ويتوفى 
ماليني م�شاب.

املديرة  عثمان  رمي  الدكتورة  واأ�شافت 
ال�شعودي  ان  للم�شت�شفى،  التنفيذية 
اأه��م موؤ�ش�شات  المل��اين تعد واح��دة من 
ت���ب���ادر بتقدمي  ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي ال��ت��ي 
خدماتها الن�شانية يف الرعاية ال�شحية 
واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  لكافة   ،
ل���رت����ش���ي���خ ق���ي���م���ة ال���ع���ط���اء وال���ت���ط���وع 
هذه  م���ث���ل  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  اىل  م�������ش���رية   ،
احلمالت للفحو�شات الطبية املجانية، 

تاأتي تلبية لدعوات املوؤ�ش�شات املجتمعية 
مبا  احلكومية  اأو  منها  اخل��ا���س  ���ش��واء 
ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع ج��ه��ودن��ا ل��ل��ح��ف��اظ على 
منط  وت�شجيع  املجتمع،  اأف����راد  �شحة 

حر�شنا  على  وتعبرياً  ال�شحي،  احلياة 
والفعاليات  اجل��ه��ود  يف  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
�شحي  جمتمع  ب��ن��اء  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
خا�شة واأن ما تنباأت به منظمة ال�شحة 

العام  يف  ال�شكري  م��ر���س  ب���اأن  العاملية 
الأ�شباب  م��ن  ي�شبح  ���ش��وف   2030
امل�شبب  يكون  و�شوف  للوفاة  الرئي�شية 

ال�شابع للوفاة حول العامل.

•• اأبوظبي-وام:

مبخاطر  للتوعية  متنوعة  فعاليات  امل��ف��رق  م�شت�شفى  نظم 
مر�س ال�شكري وبالتزامن مع اليوم العاملي لل�شكري متا�شيا 
وخدمات  �شحية  حياة  لتحقيق  اأب��وظ��ب��ي  خطة  برنامج  م��ع 

وقائية وعالجية مب�شتويات عاملية.
وا�شتهدفت الفعاليات الأطفال واأولياء اأمورهم وفئة الطالب 
ومتابعي  امل�شت�شفى  وزوار  م��راج��ع��ي  ج��ان��ب  اإىل  وامل��وظ��ف��ني 
و�شائل التوا�شل الجتماعي، حيث ت�شمنت الفعاليات يومني 
ريا�شيني ملر�شى ال�شكري الأطفال وور�شة عمل لطلبة جامعة 
اأبوظبي للتعرف على خماطر وتاأثري داء ال�شكري يف وظائف 
الكلى وحما�شرة توعوية اإىل جانب فحو�شات جمانية لإدارة 

مرور املناطق اخلارجية ف�شال عن ان�شطة توعوية عن تاأثري 
نائب  امل�شعبي  ال��ق��ادر  عبد  الدكتور  واأك���د  بالعني.  ال�شكري 
مدير ال�شوؤون الطبية يف م�شت�شفى املفرق يف ت�شريح لوكالة 
اإمارة  يف  ال�شكري  مكافحة  اىل  �شعيهم  الإم�����ارات-وام  اأن��ب��اء 
الناجتة عن  ال�شحية  الق�شايا  اأبرز  اأحد  تعد  والتي  اأبوظبي 
ال�شحية  باملخاطر  والإدراك  ال��وع��ي  وق��ل��ة  ال�شحي  النظام 

العديدة التي ل ميكن ح�شرها وي�شببها داء ال�شكري.
جتنبه  ميكن  الثاين  النوع  من  خا�شة  ال�شكري  داء  اإن  وق��ال 
اأ�شلوب  ع��ن  التخلي  باأهمية  ال��ع��ام  ال���راأي  تغيري  مت  حالة  يف 
احلياة الع�شري الذي يت�شم باخلمول والنظام الغذائي عايل 
بالن�شاط  يت�شم  �شحي  حياة  وباأ�شلوب  احل��راري��ة  ال�شعرات 

والأغذية الغنية بالعنا�شر املفيدة ل�شحة الإن�شان.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت معايل فرن�شي�س فيتزجريالد، نائبة رئي�س الوزراء 
ووزيرة امل�شاريع والأعمال والبتكار يف اإيرلندا، اأن هناك 
الإمارات  دول��ة  بني  العالقات  لتوطيد  حقيقية  فر�شة 

العربية املتحدة واإيرلندا.
الي��رل��ن��دي��ة حاليا  ال����وزراء  رئي�س  نائبة  م��ع��ايل  وت��ق��وم 
بزيارة لدولة الم��ارات العربية املتحدة على راأ���س بعثة 
موؤ�ش�شة  الزيارة  وتنظم  ع�شوا   32 من  مكونة  جتارية 
على  البعثة  يف  ال�شركات  ..وت��رك��ز  للم�شاريع  اي��رل��ن��دا 

العديد  م��ع  امل��ال��ي��ة،  والتكنولوجيا  ال��ط��ريان  ق��ط��اع��ات 
للطريان هذا  دبي  امل�شاركني يف معر�س  العار�شني  من 
الأ�شبوع.  وقالت يف ت�شريح لوكالة اأنباء الإمارات “وام” 
تطوير  على  ال�����ش��وء  لت�شليط  فر�شة  تعد  ال��زي��ارة  اإن 
اإمكانات منو  اأن  وتنوعها، م�شيفة  الأيرلندية  املنتجات 
ال�شادرات ل تقت�شر على الطريان والتكنولوجيا املالية 
الخرى  امل��ج��الت  م��ن  العديد  هناك  اي�شا  ب��ل  فح�شب 

مثل الغذاء والزراعة ومنتجات اللبان وال�شياحة.
�شعيد  ب��ن  �شلطان  م��ع��ايل  بلقاء  �شعادتها  ع��ن  واع��رب��ت 
امل��ن�����ش��وري وزي���ر الق��ت�����ش��اد، م�����ش��رية اإىل اأن الإم����ارات 

بالبحث  الل���ت���زام  وت��ت��ق��ا���ش��م��ان  مت�شابهتان  واي��رل��ن��دا 
والذكاء  اجل��دي��دة  بالتكنولوجيات  وال��ع��م��ل  والب��ت��ك��ار 
ال�شطناعي، موؤكدة اأن لهذا ميكن اأن تكون بني البلدين 

�شراكة جيدة جدا.
العالقات  ب��اأن  ثقتها  عن  اليرلندية  امل�شوؤولة  واأعربت 

بني البلدين �شتنمو وتتطور يف ال�شنوات املقبلة.
العربية  الم���ارات  اىل  اليرلندية  ال�����ش��ادرات  اأن  يذكر 
 6“ ي��ورو  مليار   1.4 اىل  املا�شي  العام  و�شلت  املتحدة 
مليارات درهم” مع توقعات باأن ت�شل اإىل 2 مليار يورو 

درهم” بحلول عام2020. مليار   8.58“

م�سوؤولة ايرلندية: هناك فر�سة حقيقية لتوطيد العالقات بني االإمارات واإيرلندا م�ست�سفى املفرق ينظم فعاليات للتوعية مبخاطر ال�سكري

تزامنا مع اليوم العاملي لل�ضكر

»الأجل بيئة خالية من ال�سكري « مبادرة اأطلقتها موارد للتمويل بالتعاون مع ال�سعودي االملاين
و�ضتزيد لأكرث من 592 مليون يف عام 2035 ال�ضكري  بداء  م�ضاب  بالغ  مليون   400 من  • اأكرث 
• يف العام 2030 �ضوف ي�ضبح مر�ض ال�ضكري امل�ضبب ال�ضابع للوفاة حول العامل

•• دبي- وام:

بالتعاون  بدبي  ال�شحة  هيئة  اأجرته  الذي  امل�شح  اأظهر 
بال�شكري  ال�شابة  ن�شبة  اأن  لالإح�شاء  دب��ي  مركز  مع 
املقيمني  وب��ني  باملائة   19 دب��ي  ام��ارة  املواطنني يف  بني 
�شكان  بني  الإ�شابة  ن�شبة  بلغت  فيما  14.7باملائة.. 

باملائة. دبي ب�شكل عام 15.20 
التكميلي  ال�شحي  امل�شح  نتائج  ام�����س  الهيئة  واأع��ل��ن��ت 
 2017 اإم��ارة دبي لعام  للك�شف عن مر�س ال�شكري يف 
حميد  م��ع��ايل  بح�شور  عقدته  �شحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل 
العام  امل��دي��ر  الإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ق��ط��ام��ي  حم��م��د 
�شملت  حيث  امل�شوؤولني  من  وع��دد  بدبي  ال�شحة  لهيئة 
اأ�شرة  و1800  مواطنة  اأ���ش��رة   2500 الأ���ش��ا���س  عينة 
العمالية.  التجمعات  من  �شخ�س  و700  مواطنة  غري 
امل�شخ�شني  غ��ري  امل��ر���ش��ى  ن�شبة  اأن  امل�����ش��ح  اأظ��ه��ر  ك��م��ا 
باملائة   11 املواطنني  اأو���ش��اط  يف  بلغت  بدبي  بال�شكري 
ولدى املقيمني 11.3 وو�شل اإجمايل الإ�شابة 11.25 

باملائة.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��الأ���ش��خ��ا���س ال��ق��اب��ل��ني ل��الإ���ش��اب��ة بداء 
ال�شكري يف دبي - الذين يرتاوح معدل ال�شكر الرتاكمي 
الن�شبة  اأن  ت��ب��ني  ف��ق��د   -  4.6 اإىل   7.5 ب���ني  ل��دي��ه��م 
و�شلت لدى املواطنني اىل 18.6 باملائة وبني املقيمني 
باملائة ..يف حني بلغت ن�شبة الأ�شخا�س القابلني   15.5
ل��الإ���ش��اب��ة ب��ال�����ش��ك��ري ب���ني ���ش��ك��ان دب����ي م���ن مواطنني 
تقديراته  يف  امل�شح  وخل�س  ب��امل��ائ��ة.   15.8 ومقيمني 
العامة  الن�شبة  ثبات  على  حافظت  دب��ي  مدينة  اأن  اإىل 
19باملائة منذ  لالإ�شابة بال�شكري لدى املواطنني عند 
لل�شكري  العاملي  الحت���اد  توقعات  ظ��ل  يف   2012 ع��ام 
العامل  وم��دن  ب��الد  يف  بال�شكري  الإ�شابة  ن�شب  ب��زي��ادة 
..مبينا   2040 ع��ام  حلول  مع  باملائة   50 اإىل  لت�شل 
اأعداد  وزي����ادة  ال�شكري  م��ن  للوقاية  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
تعزيز  اإىل  بو�شوح  ي�شري  ال��ذي  الأم���ر  دب��ي  يف  املواليد 
19 باملائة  فر�س خف�س معدل الإ�شابة بال�شكري من 
لالأجندة  وفقاً   ،2021 عام  بحلول  باملائة   16.4 اإىل 
يعد  ال�شكري  داء  اأن  القطامي  معايل  واأك���د  الوطنية. 
املجتمعات واملوؤ�ش�شات  التي تواجه  التحديات  اأكر  اأحد 
ال�شحية يف العامل نظرا ملا ي�شكله هذا الداء من خماطر 
نتيجة  الإنتاجية  والقوى  الب�شرية  التنمية  يف  مبا�شرة 
ارتباطه بالعديد من الأمرا�س املزمنة الأخرى ..لفتا 
اإىل اأن اجلهود املبذولة يف دولة الإمارات ويف مدينة دبي 
على وجه التحديد جتاه مكافحة ال�شكري، كفيلة باحلد 
املمتدة على  واث��اره  ال��داء وتفادي خماطره  انت�شار  من 

�شحة الفرد واملجتمع.
وذكر معاليه اأن هيئة ال�شحة بدبي تتبنى تنفيذ العديد 
واأنها  والعالجية  والوقائية  الت�شخي�شية  الرامج  من 
ال�شكري  معدلت  خف�س  جت��اه  قوية  بخطوات  ما�شية 

ما متتلكه من قدرات  انح�شارها، ل�شيما  والعمل على 
ال���ك���وادر ال��ط��ب��ي��ة والطبية  واإم��ك��ان��ي��ات ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 

امل�شاعدة.
اإن �شحة دبي ل تدخر و�شعا يف  وق��ال معايل القطامي 
من  ال�شكري  ملر�شى  الطبية  اخل��دم��ات  اأف�شل  ت��وف��ري 
الأجهزة احلديثة والذكية والأدوية املتطورة اإىل الرعاية 
اخلا�شة واملتكاملة اإ�شافة اإىل اجلهود املبذولة يف م�شار 
اأفراد املجتمع من هذا الداء وحفزهم على اتباع  وقاية 
ممار�شة  على  وت�شجيعهم  ال�شليمة  الغذائية  الأمن���اط 
والتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك  لل�شحة  امل��ع��ززة  الأن�����ش��ط��ة 
املعنية  والأط���راف  واجلمعيات  والهيئات  املوؤ�ش�شات  مع 
الوطنية  الأه���داف  من  العديد  بها  جتمعنا  التي  كافة، 
اأه��م��ي��ة ت�����ش��اف��ر اجلهود  امل�����ش��رتك��ة. ودع���ا م��ع��ال��ي��ه اإىل 
مكافحة  يخ�س  فيما  للدولة،  الوطنية  الأج��ن��دة  ح��ول 
الأمرا�س، ومر�س ال�شكري على وجه التحديد. موؤكدا 
اأن هناك العديد من الفر�س للحد من انت�شار ال�شكري 
وخف�س معدلت الإ�شابة بها اإىل املعدل املطلوب بحلول 
2021 واملقدر ب�� 16.4 باملائة. وثمن معايل القطامي 
دب��ي لالإح�شاء  م��رك��ز  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الكبرية  اجل��ه��ود 
على  وحر�شه  بدبي  ال�شحة  هيئة  مع  ال��دائ��م  وتعاونه 
التي  ال�شحية  احل��م��الت  م��ا يخ�س  ك��ل  الهيئة يف  دع��م 
ت�شتند اإىل بيانات ومعلومات دقيقة. واأثنى معاليه على 
جميع اجلهود التي قامت بها جلنة مكافحة ال�شكري يف 
الهيئة والفرق املعاونة من الهيئة ومركز دبي لالإح�شاء 
م�شيدا بالدور املهم الذي تقوم به م�شت�شفيات �شحة دبي 
الأولية  ال�شحية  الرعاية  ومركز دبي لل�شكري ومراكز 
الك�شف  يف  ال��ب��ارز  ودوره����ا  ال�شكري  انت�شار  م��ن  للحد 
املبكر عن داء ال�شكري وم�شبباته. من جانبه اأ�شاد طارق 
لالإح�شاء  دب��ي  ملركز  التنفيذي  امل��دي��ر  نائب  اجلناحي 
وم�شروعات  خطط  من  بدبي  ال�شحة  هيئة  تنفذه  مبا 
املجتمع وحتقيق  اأف��راد  للحفاظ على �شحة  وم��ب��ادرات 
�شعادتهم. موؤكدا اأن مركز دبي لالإح�شاء �شيظل �شريكا 
ذلك  مقدمة  ويف  لأهدافها  وداعما  للهيئة  ا�شرتاتيجيا 
اأكر �شحة و�شعادة. وا�شتعر�شت  اإىل جمتمع  الو�شول 
الدكتورة فتحية العو�شي ا�شت�شارية ورئي�شة ق�شم الغدد 
ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  ب��داي��ة  يف  دب��ي  م�شت�شفى  يف  ال�شماء 
تفا�شيل ومعدلت الإ�شابة بداء ال�شكري بني املواطنني 
واملقيمني يف دبي. م�شرية اإىل اجلهد البحثي الذي قامت 
به فرق العمل من اأجل الو�شول اإىل عينات دقيقة متثل 
املجتمع مبختلف �شرائحه وفئاته، للخروج بنتائج ميكن 
العتماد عليها يف اتخاذ القرار، وتوجيه برامج الوقاية 
والعالج. وذكرت اأن لدى هيئة ال�شحة بدبي العديد من 
باأن  ..منوهة  والعالجية  الوقائية  والو�شائل  الرامج 
من بني اخلطوات املهمة يف هذا ال�شاأن ا�شتحداث برامج 
وتطبيقات ذكية م�شتقبال لتنمية الوعي املجتمعي جتاه 

داء ال�شكري وم�شبباته واثاره على الفرد واملجتمع.

»�سحة دبي« تعلن نتائج امل�سح ال�سحي التكميلي 
لداء ال�سكري و�سبل احلد من انت�ساره

دعمًا للأطفال ذوي الإعاقة وتعزيزًا مل�ضوؤوليتهما املجتمعية

فروع �سيدات ال�سارقة و»اخلدمات االإن�سانية« يتعاونان للك�سف املبكر عن امل�ساكل النمائية لدى االأطفال

للعام ال�ضابع على التوايل

طالبًا وطالبة من جامعة اأبوظبي يتطوعون كمر�سدين علميني يف »مهرجان اأبوظبي للعلوم«  250
250 طالب وطالبة من اجلامعة 
دقيقة  علمية  مفاهيم  ت��ق��دمي  يف 

لزوار املهرجان من الأطفال. 
العينني  جيهان  الدكتورة  واأك���دت 
الطفيليات  علم  يف  م�شارك  اأ�شتاذ 
تن�شيق  وم�������ش���ئ���ول���ة  ب���اجل���ام���ع���ة 
�شنوياً  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  م�شاركة 
اأبوظبي  »م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
ال���ط���ل���ب���ة على  ل���ل���ع���ل���وم« ح����ر�����س 
الذي  املهرجان  يف  �شنوياً  امل�شاركة 
ي��ت��ي��ح ل��ه��م ف��ر���ش��ة ال��ت��ف��اع��ل مع 
نخبة  وت��ق��دمي  النا�شئة  الأج��ي��ال 
من الفعاليات والأن�شطة التعليمية 
فروع  يف  والرتفيهية  والتفاعلية 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  م��ت��ن��وع��ة 
والتي  وال��ري��ا���ش��ي��ات،  وال��ه��ن��د���ش��ة 
اآليات تقدميها خراء  دربهم على 

•• اأبوظبي-الفجر:

بن  �شعيد  علي  �شعادة  اأم�س  اطلع 
ح��رم��ل ال��ظ��اه��ري رئ��ي�����س جمل�س 
ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ن��ف��ي��ذي على 
نخبة من جمموعة الور�س العلمية 
وطالبات  ط����الب  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
يف  علميني  ك��م��ر���ش��دي��ن  اجل��ام��ع��ة 
فعاليات »مهرجان اأبوظبي للعلوم« 
يف »متنزه خليفة« باأبوظبي والذي 
التوايل  على  ال�شابع  للعام  تنظمه 
دائرة التعليم واملعرفة حتت رعاية 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
اأبوظبي  جمل�س  رئ��ي�����س  امل�شلحة 
من  اأك���ر  ي�����ش��ارك  حيث  للتعليم، 

وت���وج���ه احلكومة  م���ب���ادرات  دع���م 
العربية  الإم��ارات  الر�شيدة لدولة 
املتحدة لالنتقال اإىل اقت�شاد قائم 

على املعرفة والبداع.
ول��ف��ت��ت ال��دك��ت��ورة ج��ي��ه��ان اإىل اأن 
م�شاركة اجلامعة يف املهرجان تاأتي 
اأي�شاً من خالل ور�س عمل تت�شمن 

املعارف  عامليون ليتمكنوا من نقل 
ال���ع���ل���م���ي���ة ال���دق���ي���ق���ة ل���الأط���ف���ال 
بحيث  وترفيهي  مب�شط  باأ�شلوب 
الوقت  نف�س  ويف  منها  ي�شتفيدون 
يعزز من توجههم اإىل حب العلوم 
وث���ق���اف���ة ال���ش��ت��ك�����ش��اف وم���ه���ارات 
يف  ي�شاهم  ومب��ا  املبتكر،  التفكري 

الكيمياء  يف  علمية  جت��ارب  اأرب��ع��ة 
الكهربائية،  والهند�شة  احليوية، 
واملالحة اجلوية وعلوم املحركات، 
كما ي�شارك طلبة اجلامعة بفرعها 
يف  علميني  ك��م��ر���ش��دي��ن  ال��ع��ني  يف 
ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان ال��ت��ي ت��ق��ام يف 

»حديقة احليوانات بالعني«.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأكد بيرت ماورير رئي�س اللجنة الدولية 
لل�شليب الأحمر اأن اللجنة تقدر كثريا 
ال������دور الأ����ش���ا����ش���ي ال�����ذي ت��ل��ع��ب��ه دول���ة 
باملنطقة  الإن�شاين  املجال  يف  الإم���ارات 
والعامل باأ�شره وتقدر جهودها الإن�شانية 

البارزة يف اليمن.
الإمارات  اأنباء  وكالة  وقال يف حوار مع 
الناعمة لدولة الإمارات  القوة  اإن  »وام« 
هذا  يف  م�����ش��ي��دا  ع��امل��ي��ا  مكانتها  ت��ك��ر���س 
باإن�شاء  الإم���ارات  دول��ة  ال�شدد مب��ب��ادرة 
يعد عمال  الذي  الناعمة  القوة  جمل�س 
رائعا ي�شهم يف تعزيز ال�شمعة الإيجابية 

للدولة.
وعن اأوجه التعاون مع دولة الإمارات يف 
اإنه على  ..قال ماورير  الإن�شاين  املجال 
نتعاون  كنا  املا�شيني  ال��ع��ام��ني  ام��ت��داد 
ب�شكل م��ت��زاي��د وف��ع��ال م��ع ال��دول��ة من 

العاملية  املدينة  اللجنة يف  خالل تواجد 
للخدمات الإن�شانية بدبي.

موؤكدا اأن قنوات التعاون والتن�شيق زادت 
ب��ني اجل��ان��ب��ني ع��ر امل�����ش��ارك��ة ���ش��وي��ا يف 

مهام اإن�شانية متعددة.
لل�شليب  الدولية  اللجنة  رئي�س  واأ�شاد 
الأح���م���ر ب��ن��ه��ج دول����ة الإم�������ارات للعمل 
الإن�شاين الذي ل ينظر اإىل دين اأو عرق 
اأو لون م�شريا اإىل اأنها ذات الفل�شفة التي 
يعمل مبوجبها ال�شليب الأحمر الدويل 
وتقوم على تلبية الحتياجات الإن�شانية 
اأو  ال��ت��ح��ال��ف��ات  اإىل  ال��ن��ظ��ر  دون  ف��ق��ط 
هذا  اأن  واأ���ش��اف  الثقافات.  اأو  الديانات 
فمن  عاملنا  يف  عمليا  الأك���ر  النهج  ه��و 
يتعني  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  للعمل  يت�شدى 
الإن�شاين الدويل  القانون  عليه احرتام 
ال��ذي يجب  ال��ذي هو الإط���ار الأ�شا�شي 
ال���دويل يف  اأن ي��ج��ري العمل الإن�����ش��اين 
�شياقه فنحن ل نقوم بتقدمي امل�شاعدات 

ن��ت��وا���ش��ل م��ع الأط����راف  فح�شب واإمن����ا 
املتخا�شمة حتى تت�شرف ب�شكل مقبول 
واللوائح  ل��ل��ق��واع��د  الم��ت��ث��ال  وت��ظ��ه��ر 

الالزمة.
ال��ه��الل الأحمر  اأن  واأك���د بيرت م��اوري��ر 
الإم����ارات����ي ���ش��ري��ك م��ه��م وق��ي��م للجنة 
جميع  يف  الأح���م���ر  لل�شليب  ال��دول��ي��ة 
اللجنة  اأن  م�����ش��ي��ف��ا  ال����ع����امل.   اأن����ح����اء 
مع  ت��ع��م��ل  الأح���م���ر  لل�شليب  ال��دول��ي��ة 
بالعمل  وت��ل��ت��زم  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات 
الإن�������ش���اين امل��ح��اي��د وامل�����ش��ت��ق��ل. وحول 
باإن�شاء جمل�س  الإم����ارات  دول��ة  م��ب��ادرة 
رئي�س  ماورير  بيرت  اأكد  الناعمة  للقوة 
اأنه  الأح��م��ر  لل�شليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة 
كدبلوما�شي �شوي�شري كان م�شوؤول عن 
�شوي�شرا  يف  الناعمة  القوة  دبلوما�شية 
يقدر كثريا قيام الدول بتطوير مهارات 
ال��ق��وة ال��ن��اع��م��ة والن���خ���راط يف حلول 
ت��ف��او���ش��ي��ة وحم���اول���ة اإق���ن���اع الأط�����راف 

�شلمية  خيارات  اإىل  باللجوء  املت�شاربة 
مبا ي�شهم يف حتقيق ال�شتقرار.

وث��م��ن ج��ه��ود دول���ة الإم������ارات لتطوير 
اأن���ه ما  ال��ق��وة الناعمة م��وؤك��دا  م��ه��ارات 
مت ميثل عمال رائعا من �شاأنه اأن ي�شهم 
للدولة  الي��ج��اب��ي��ة  ال�شمعة  ت��ع��زي��ز  يف 
اأكادميية  وك��ان��ت  وال���داخ���ل.  يف اخل���ارج 
مع  وبالتعاون  الدبلوما�شية  الإم����ارات 
ال����دويل  وال���ت���ع���اون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة 
رئي�س  م��اوري��ر  بيرت  اأم�����س  ا�شت�شافت 
يف  الأح��م��ر  لل�شليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة 
جل�شة نقا�س تفاعلية حول »الدبلوما�شية 
الفعالة يف الأعمال الإن�شانية« ح�شرها 
اإىل  الدبلوما�شيني بالإ�شافة  ح�شد من 
عدد من الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س 

وموظفي الأكادميية.
و������ش�����ارك م�����اوري�����ر احل�������ش���ور ال�������روؤى 
الوا�شعة  خراته  اإىل  م�شتندا  والأف��ك��ار 
ال�شلك  يف  عمله  خ���الل  اكت�شبها  ال��ت��ي 

ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ويف جم����ال ال���دف���اع عن 
ح��ق��وق الإن�����ش��ان ل���دى ���ش��وي�����ش��را وعلى 

مدى ثالثة عقود.
وحت��������دث رئ����ي���������س ال���ل���ج���ن���ة ال����دول����ي����ة 
املبادئ  اأه��م��ي��ة  ع���ن  الأح���م���ر  لل�شليب 
ارتباطهما  وم��دى  الإن�شانية  والأع��م��ال 
ب��ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة. وق����ال م���اوري���ر خالل 
اللجنة  ع��م��ل  ينح�شر  ل  اإن���ه  اجلل�شة 
تقدمي  يف  الأح���م���ر  لل�شليب  ال��دول��ي��ة 
ت�شعى  بل  فح�شب  الإن�شانية  امل�شاعدات 
جميع  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإىل  دائ��م��ا  اللجنة 
اجل���ه���ات ال��ف��اع��ل��ة واحل���ك���وم���ات بهدف 
اأه���م���ي���ة العمل  ال�������ش���وء ع��ل��ى  ت�����ش��ل��ي��ط 
الإن�شانية  املبادئ  على  القائم  الإن�شاين 
الإن�شاين  ال������دويل  ال���ق���ان���ون  وت��ن��ف��ي��ذ 
م��ع��رب��ا ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب��امل�����ش��ارك��ة يف هذه 
الإمارات  باأكادميية  النقا�شية  اجلل�شة 
القيام  اأهمية  توؤكد  الدبلوما�شية والتي 
اإىل جنب مع  الإن�شانية جنبا  بالأعمال 

الدبلوما�شية.
التحديات  بع�س  م��اوري��ر  وا���ش��ت��ع��ر���س 
الدبلوما�شيون  يواجهها  التي  العاملية 
يف م���ع���اجل���ة ال��ق�����ش��اي��ا الإن�������ش���ان���ي���ة يف 
للح�شور  و�شرح  متنوعة  �شيناريوهات 
اأهم ال�شرتاتيجيات التي يجب اتباعها 
الإن�شاين  ال���ع���م���ل  ت�����ش��ه��ي��ل  اأج������ل  م����ن 
اخلارجية  ال�شيا�شة  اأه�����داف  وحت��ق��ي��ق 
باملكانة  م��اوري��ر  بيرت  واأ���ش��اد  لدولتهم. 
الرائدة التي و�شلت اإليها دولة الإمارات 
امل��ت��ح��دة يف جم����الت تطوير  ال��ع��رب��ي��ة 
الأعمال  ودع����م  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  ال��ع��م��ل 
م�شتوى  ع��ل��ى  واخل����ريي����ة  الإن�������ش���ان���ي���ة 

العامل.
برناردينو  ����ش���ع���ادة  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ل��ي��ون م��دي��ر ع���ام اأك���ادمي���ي���ة الإم������ارات 
ت�شرفت  الأك��ادمي��ي��ة  اإن���ه  الدبلوما�شية 
املتميزة  ال�شخ�شية  ه���ذه  با�شت�شافة 
يف جم����الت ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة والأع���م���ال 

الإن�����ش��ان��ي��ة يف الأك��ادمي��ي��ة وق���د قدمت 
لدبلوما�شي  امل��ل��ه��م��ة  اجل��ل�����ش��ة  ه�����ذه 
التحديات  ح���ول  قيمة  روؤى  امل�شتقبل 
الأعمال  تنفيذ  جمريات  يف  توؤثر  التي 
العامل  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف  الإن�������ش���ان���ي���ة 
ب���ني اجلهود  ال�����ش��ل��ة  ل��ه��م  واأو����ش���ح���ت 
بطريقة  والإن�������ش���ان���ي���ة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

واق��ع��ي��ة وع��م��ل��ي��ة. واأع������رب ع���ن الثقة 
مماثلة  نقا�شية  جل�شات  ا�شت�شافة  ب��اأن 
القرن  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ت��ع��زي��ز  م��ن  متكننا 
احلادي والع�شرين ب�شكل كبري ومتكننا 
ملواجهة  الأك��ادمي��ي��ة  طلبة  اإع�����داد  م��ن 
امل�شتقبلية  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 

بفاعلية واقتدار.

•• ال�شارقة-وام:

ال�شارقة  مدينة  بلدية  يف  الأم��ط��ار  ط���وارئ  جلنة  اأن��ه��ت 
اإج���راءات���ه���ا الح����رتازي����ة وا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا مل��و���ش��م �شقوط 
الأمطار من خالل و�شع خطة متكاملة للتعامل ال�شريع 
اأية جتمعات حمتملة ملياه الأمطار و�شمان ان�شيابية  مع 
لأعلى  حتقيقا  املدينة  وميادين  ���ش��وارع  يف  ال�شري  حركة 
درجات الراحة وال�شالمة للمواطنني واملقيمني على اأر�س 

املدينة البا�شمة.
وق���ال ���ش��ع��ادة ث��اب��ت ال��ط��ري��ف��ي م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة مدينة 
بكافة  البلدية  اإن  الأمطار  ط��وارئ  جلنة  رئي�س  ال�شارقة 

املا�شية  الفرتة  خ��الل  و�شاق  ق��دم  على  عملت  قطاعاتها 
ال�شريع  للتعامل  وج��اه��زي��ت��ه��ا  ا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا  ل�شتكمال 
وفق  املحتملة  املناطق  يف  للمياه  جتمعات  اأي��ة  مع  والآين 
اخلطة املو�شوعة من اأجل �شمان ان�شيابية حركة ال�شري 
للجمهور  والراحة  ال�شالمة  درج��ات  اأعلى  اإىل  والو�شول 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال�����ش��ك��ل احل�����ش��اري واجل���م���ايل لالإمارة 

البا�شمة.
ولفت اإىل اأن البلدية نفذت عدة حمالت لتنظيف فتحات 
املدينة  اأن��ح��اء  جميع  يف  الأم��ط��ار  مياه  ت�شريف  �شبكات 
واآليات  للم�شخات  ال���الزم���ة  ال�����ش��ي��ان��ة  اأع���م���ال  واإج�����راء 
ال�شتعداد  اأمت  ع��ل��ى  ت��ك��ون  ح��ت��ى  امل��ي��اه  ���ش��ح��ب  وم���ع���دات 

اأي جتمعات  وج��ود  ح��ال  ال��ف��وري يف  للتعامل  واجلاهزية 
التفاق  املهند�س ح�شن  اأكد  لالأمطار باملدينة. من جانبه 
تعمل  البلدية  اأن  والبيئة  للزراعة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�شاعد 
على التن�شيق الدائم مع الدوائر احلكومية املخت�شة عند 
مبا  والإعالمي  امليداين  امل�شتويني  على  الأمطار  هطول 
..عازياً جناح  باأف�شل �شورة ممكنة  العمل  اإجناز  ي�شمن 
ت�شريف  و�شرعة  الأمطار  جتمعات  من  احلد  يف  البلدية 
ا�شتيعاب  ع��ل��ى  ق����ادرة  ت�����ش��ري��ف  �شبكة  وج����ود  اإىل  امل��ي��اه 
فرق  انت�شار  اىل  ا�شافة  الأمطار  مياه  من  كبرية  كميات 
العمل اأثناء وبعد هطول الأمطار يف اأنحاء املدينة خا�شة 

الأماكن التي ت�شهد جتمع كميات كبرية من الأمطار.

بلدية ال�سارقة تنهي ا�ستعداداتها ال�ستقبال مو�سم االأمطار

رئي�ض »ال�ضليب الأحمر الدويل« لـوام: 

القوة الناعمة لالإمارات تكر�ض مكانتها عامليا ونقدر دورها االإن�ساين باليمن
الهلل الأحمر الإماراتي �ضريك مهم وقيم للجنة الدولية لل�ضليب الأحمر يف جميع اأنحاء العامل

“ املوارد الب�سرية” تبحث التعاون يف جماالت العمل مع عدد من ال�سفراء بالدولة
•• ابوظبي-وام:

وزير  الهاملي  ث��اين  بن  نا�شر  معايل  التقى 
�شفراء  من  ع��ددا  والتوطني  الب�شرية  امل��وارد 
الدول ال�شديقة املعتمدين لدى الدولة حيث 
الثنائية  العالقات  تطوير  اف��اق  بحث  ج��رى 
ا�شواق  واق��ع  وا�شتعرا�س  العمل  جم��الت  يف 
العمل والقوى العاملة و�شبل تبادل واخلرات 

والتجارب مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة.
ف��ق��د ا���ش��ت��ق��ب��ل م��ع��ال��ي��ه يف دي����وان ال������وزارة يف 

اأب��وظ��ب��ي ام�����س ك��ال ع��ل��ى ح���دة ���ش��ع��ادة ارثر 
اأ���ش��رتال��ي��ا و�شعادة  ���ش��ف��ري  ���ش��ب��اي��رو  م��ي��ل��ت��ون 
�شريفي بهادور حممود زاده �شفري جمهورية 
�شفري  بجي�س  ح�شني  و���ش��ع��ادة  طاجيك�شتان 
واأكد  الدولة.  لدى  الإندوني�شية  اجلمهورية 
معايل نا�شر بن ثاين الهاملي ان وزارة املوارد 
املثلى  الب�شرية والتوطني ت�شعى نحو الدارة 
�شوق  يف  العاملة  وال��ق��وى  الب�شرية  ل��ل��م��وارد 
ا�شرتاتيجية  خطط  مب��وج��ب  وذل���ك  العمل 
ال�شوق  انتاجية  زي���ادة  ت�شتهدف  و�شيا�شات 

وتعزيز ال�شتقرار يف عالقات العمل وليكون 
ال�شوق ممكنا للمواطنني وجاذبا للكفاءات.

الفر�س  ي���وف���ر  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  ان  واأك������د 
وللعمالة  الوطنية  الب�شرية  للموارد  اجلاذبة 
امل�شتويات  ذات  وامل���وؤه���ل���ة  امل���درب���ة  ال����واف����دة 
التوجه  ظ��ل  يف  خ�شو�شا  ال��ع��ال��ي��ة  امل��ه��اري��ة 
وجود  يتطلب  م��ا  وه��و  املعرفة  اقت�شاد  نحو 
والكفاءة  ب���اخل���رات  ت��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي  ال��ع��م��ال��ة 
يف  كله  وذل��ك  الوظائف  تلك  ل�شغل  املطلوبة 
ظل الت�شريعات الوطنية التي توفر احلماية 

ا�شحاب  م�شالح  و�شمان  العمالية  للحقوق 
العمل.

ال�شديقة  ال��دول  �شفراء  ا�شاد   ، جانبهم  من 
ال��ع��م��ل يف  ���ش��وق  ال��ت��ي ي�شهدها  ب��ال��ت��ط��ورات 
الدولة ل �شيما يف ظل الت�شريعات وال�شيا�شات 
ت��ع��اق��دي��ة تتميز  اق��ام��ة ع��الق��ات  ال��ت��ي تكفل 

بال�شفافية.
وكيل  النعيمي  الدكتور عمر  اللقاءات  ح�شر 
امل�شاعد  وال��ت��وط��ني  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد  وزارة 

لالت�شال والعالقات وعدد من املعنيني.

•• �شبوة -وام: 

قدمت هيئة الهالل الأحمر الإمارتي م�شاعدات غذائية 
اأه���م مناطق  اإح����دى  ع��اج��ل��ة لأه����ايل منطقة احل��وط��ة 
الذين  و  اليمنية  �شبوة  مبحافظة  “ميفعة”  مديرية 

يواجهون اأو�شاعا معي�شية �شعبة .
على  �شلة غذائية  الآف  اأربعة  ام�س  الهيئة  وزع��ت  فقد 
اأهايل املنطقة �شمن برنامج امل�شاعدات الإن�شانية الذي 

تنفذه يف عموم مديريات �شبوة .
الهالل  هيئة  فريق  ممثل  املهريي  �شيف  حممد  واأك��د 
رفع  على  �شتعمل  الهيئة  اأن  ب�شبوة  الإم��ارات��ي  الأحمر 
الدرجات  لأق�����ش��ى  احل��وط��ة  مب��دي��ن��ة  ال��دع��م  م�شتوى 
اأهم  وتوفري  ل�شكانها  املعي�شية  احلياة  اآم��ال يف حت�شني 

اإن�شانية واإغاثية فيها  متطلبات املرحلة من م�شاعدات 
الهيئة  اأن  اىل  لف��ت��ا  اخل��دم��ي��ة  م�شاريعها  اأب���رز  ودع���م 
التي  الإن�شانية  ال��ن��داءات  م��ع  ع��اج��ل  وب�شكل  جت��اوب��ت 
تلقتها من اأهايل مدينة حوطة ال�شالم مبيفعة حر�شا 
على التخفيف من معاناتهم . واأكد املهريي اإيالء الهيئة 
الأهمية الق�شوى ل�حوطة ال�شالم، نظرا ملا تعانيه من 

ظروف اإن�شانية �شعبة عا�شها الأهايل لفرتات طويلة.
اأ���ش��اد الأه����ايل ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي تبذلها دولة  و 
الأحمر  الهالل  اليمن  يف  الإن�شانية  وذراعها  الإم��ارات 
الإماراتي يف تقدمي الدعم الإن�شاين والإغاثي يف مناطق 
وم��دي��ري��ات امل��ح��اف��ظ��ة وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا م��دي��ن��ة احلوطة. 
وامتنان  �شكر  املدينة عن  اأبناء  اأع��رب عدد كبري من  و 

اأهايل مدينتهم لالإمارات قيادة وحكومة و�شعبا.

•• دبي-وام:

الدفاع �شركة  ل�شوؤون  الفال�شي وزي��ر دول��ة  ال��ب��واردي  زار معايل حممد بن احمد 
كاليدو�س الإماراتية الرازيلية التي ت�شارك يف معر�س دبي للطريان 2017.

ال�شركة من طائرات  اأنتجته  اأحدث ما  التفقدية على  اطلع معاليه خالل جولته 
حديثة ال�شنع ومتعددة املهام.

كما اأثنى معايل وزير دولة ل�شوؤون الدفاع على التطور الذي ت�شهده ال�شركة مما 
طبيعة  حول  احلديث  معهم  وتبادل  العاملية  ال�شركات  كرى  انظار  حمط  جعلها 
م�شاركاتهم واأهم املعرو�شات وامل�شاريع والرامج التي تقدمها ال�شركة يف املعر�س.

البواردي يزور �سركة كاليدو�ض االإماراتية 
الربازيلية يف معر�ض دبي للطريان 2017

اله��الل االأحم��ر يوا�س��ل دعم��ه الأهال���ي �سب������وة

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2430  مدين جزئي

ان  الق��ام��ة مب��ا  احمد مهدي جمهول حم��ل  عليه /عمر حممد  امل��دع��ي  اىل 
ح�شن  وميثله:عبدالرحمن  اح��م��د  ع��ب��دامل��وج��ود  م��دب��ويل  امل��دع��ي/ع��ب��داحل��ي 
حممد املطوع قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )60.000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %9 
وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة 
 Ch1.B.10 يوم اخلمي�س املوافق 2017/11/23  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/818  ا�ستئناف جتاري    

ال�شفينة  م�شغل  ب�شفتها  ����س.م.ح  ب��ال��ك  جلوبال   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
امل�����ش��ت��اأن��ف / كاريزما  ان  الق���ام���ة مب���ا  ���ش��ن جم���ه���ول حم���ل  ف��ورت�����ش��ون��ا 
رم�شان  ح�شن  وميثله:احمد  ليميتد  كومباين  ج��روب  او�شن  ا�شو�شيي�شن 
كلي  جت��اري   2017/91 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  علي  ال 
ب��ت��اري��خ:2017/4/26  وح��ددت لها جل�شه ي��وم الح��د امل��واف��ق 2017/12/10 
ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/141  ا�ستئناف تنفيذ عقاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة جي بي دي انف�شتمنتز ا�س بي يف ون ليميتد  
الوطني  اخليمة  را���س  بنك   / امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل 
ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  اخلظر   ربيع  عبيد  وميثله:موزة  ����س.م.ع 

بالدعوى رقم 2017/62 ا�شكال عقاري     
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2017/12/6 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر
                يف  الدعوى 2017/440  نزاع تعيني خربة جتاري

اىل امل��ت��ن��ازع ���ش��ده / 1-ري��ن��ا ال��ت��ج��اري��ة �����س.م.ح منطقة ح��رة جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املتنازع / ال�شدة للمقاولت ���س.ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى 
رقم  حتت  ال�شيكيني  وا�شرتجاع  متخ�ش�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�شوعها 
)294-209( امل�شحوبني من بنك دبي ال�شالمي مع الزام املدعي عليه بالر�شوم 
يوم  لها جل�شة  .وح��ددت  املعجل بال كفالة  بالنفاذ  وامل�شاريف و�شمول احلكم 
فاأنت  ل��ذا  امل�شلح   8.30 �س مبكتب  ال�شاعة  امل��واف��ق 2017/11/15    الرب��ع��اء 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

الت�سويات  الودية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2514  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /خليل احمد حممد �شليم جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
حممد كا�شف معني حممد حفيظ قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )157000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/12/4  
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/915  ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- الكرنك الدولية لل�شفر وال�شياحة ذ.م.م - 
فرع دبي - ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / فرالني 
ب��ي��ن��الك ب��ي��ن��دي��رو  ق��د ا���ش��ت��اأن��ف/ احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

2017/1312 عمايل جزئي بتاريخ:2017/5/7     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2017/11/27 ال�شاعة 10.00 
او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �شباحا  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1426 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- ابراهيم احمد حممد ابراهيم ال�شويدي جمهول 
حممد  علي  اب��راه��ي��م  التنفيذ/ح�شن  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
احلو�شني  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7594790( درهم اىل طالب التنفيذ او 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الغربية اجلديدة للنقليات 

العامة  رخ�شة رقم:CN 1170195 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد عبيد حمدان �شويدان را�شد العامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم �شامل را�شد عبيد املن�شوري

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعــــــــــلن
هوت  وكافترييا  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كاري  رخ�شة رقم:CN 2159171 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمدان حممد علي �شامل ال�شيعري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �شعيد احمد �شيف ال�شخري

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املر خليفه املر لل�شيانه العامه 

وادارة العقارات   رخ�شة رقم:CN 2136144 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ املر خليفه املر لل�شيانه العامه وادارة العقارات
ALMUR KHALIFA ALMUR GENERAL MAINTENANCEREAL ESTATE MANAGEMENT

اىل/هومز اند ابارمتنت�س العقارية
HOMES AND APARTMENTS PROPERTIES

تعديل ن�شاط/ا�شافة الو�شاطة يف بيع العقارات و�شرائها )6820004(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مغ�شلة ال�شاعد

رخ�شة رقم:CN 1118306 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خمي�س علي خمي�س �شامل البادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف لدا لونك�شون �شهى
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ مغ�شلة ال�شاعد
AL SAED LAUNDRY

اىل/مغ�شلة ال�شاعد اوتوماتيكيه
AUTOMATIC WASHING MACHINE

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

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

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة داميوند لتجارة مواد البناء ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1185856 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خليفة عبداهلل حارب جا�شم الظاهري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خليفة عبداهلل حارب جا�شم الظاهري من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف كولديب �شينغ راتان �شينغ

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*2.9 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري من/ �شركة داميوند لتجارة مواد البناء ذ.م.م
DIAMOND BUILDING MATERIALS TRADING LLC

اىل/موؤ�ش�شة جنوم البحر لتجارة مواد البناء
NAJUM ALBAHR BUILDING MATERIALS TRADING EST

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

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

منوذج اعلن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:مطعم جدارا ذ.م.م

Drive & Dine : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :280016     بتاريخ : 2017/9/25

با�ش������م :مطعم جدارا ذ.م.م
hadialloh@gmail.com - وعنوانه:ال�شارقة المارات العربية املتحدة

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري الطعمة وامل�شروبات.
 D&D باللغة الجنليزية ب�شكل مميز باللون البي�س و Drive & Dine و�شف العالمة: عبارة عن

باللغة الجنليزية باللون الحمر داخل دائرة بي�شاء وخليفة �شوداء.
ال�شرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  15  نوفمرب 2017 العدد 12174

منوذج اعلن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:�شركة الينبوع لل�شناعات الغذائية ذ.م.م

BE WELL : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :267276     بتاريخ : 2017/1/28
با�ش������م :�شركة الينبوع لل�شناعات الغذائية ذ.م.م

وعنوانه:دبي - مبنى رقم:930 597 جممع دبي لال�شتثمار 2 دبي - المارات العربية املتحدة
info@yabnoufood.com:هاتف:048895885 - فاك�س:048895544 - �شندوق الريد:184318- امييل

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 النب وال�شاي والكاكاو وال�شكر والرز والتابيوكا ، بدائل 
النب ، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر والكعك واحللويات ، املثلجات ، الع�شل 

والع�شل ال�شود ، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح اخلردل واخلل ، والتوابل والبهارات والثلج.
و�شف العالمة: BE WELL كلمة تعني كن ب�شحة جيدة.

ال�شرتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  15  نوفمرب 2017 العدد 12174

منوذج اإعلن الن�ضر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك :  نا�س اأند اأ�شو�شيوت�س
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

با�شم : �س . جو�شي جروب كو . ال تي دي
وعنوانه : توجنك�شياجن ايكومنيك ديفلومبنت زون، 

ووتوجن تاون،  زهيجياجن 314500، ال�شني .
بتاريخ :2007/8/16     املودعة بالرقم 98914 

 بيانات الأولوية :  
�ضورة العلمة 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارا  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
وحتى تاريخ:2027/8/16    احلماية يف:2017/8/16   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  15  نوفمرب 2017 العدد 12174

منوذج اإعلن الن�ضر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

با�شم : �س . جو�شي جروب كو . ال تي دي

وعنوانه : توجنك�شياجن ايكومنيك ديفلومبنت زون، 

ووتوجن تاون،  زهيجياجن 314500، ال�شني .

بتاريخ :2007/8/16     املودعة بالرقم 98918 

 بيانات الأولوية :  

�ضورة العلمة 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارا  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

وحتى تاريخ:2027/8/16 احلماية يف:2017/8/16   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  15  نوفمرب 2017 العدد 12174

منوذج اإعلن الن�ضر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

با�شم : �س . جو�شي جروب كو . ال تي دي

وعنوانه : توجنك�شياجن ايكومنيك ديفلومبنت زون، 

ووتوجن تاون،  زهيجياجن 314500، ال�شني .

بتاريخ :2007/8/16     املودعة بالرقم 98915 

 بيانات الأولوية : 

�ضورة العلمة 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارا  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

وحتى تاريخ:2027/8/16 احلماية يف :2017/8/16   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  15  نوفمرب 2017 العدد 12174

منوذج اإعلن الن�ضر عن التجديد

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

با�شم : �س . جو�شي جروب كو . ال تي دي
وعنوانه : توجنك�شياجن ايكومنيك ديفلومبنت زون، 

ووتوجن تاون،  زهيجياجن 314500، ال�شني .
بتاريخ :2007/8/16     املودعة بالرقم 98916 

 بيانات الأولوية : 
�ضورة العلمة 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارا  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
وحتى تاريخ:2027/8/16 احلماية يف :2017/8/16   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  15  نوفمرب 2017 العدد 12174

منوذج اإعلن الن�ضر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

با�شم : �س . جو�شي جروب كو . ال تي دي

وعنوانه : توجنك�شياجن ايكومنيك ديفلومبنت زون، 

ووتوجن تاون،  زهيجياجن 314500، ال�شني .

بتاريخ :2007/8/16     املودعة بالرقم 98917 

 بيانات الأولوية : 

�ضورة العلمة 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارا  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

وحتى تاريخ:2027/8/16 احلماية يف:2017/8/16   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  15  نوفمرب 2017 العدد 12174

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/08963/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : ح�شام خليل رم�شان علي  
 مبا اأن املدعي : �شركة الإمارات الوطنية لال�شتثمار - �س  م م     

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/08963/2017 /�شكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2017/4/15 وحتى 
2017/8/14  فرت�شد بذمته مبلغ 47.500 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او 

الإخالء يف 2017/8/30
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �شيك مببلغ )47500( كقيمة ايجارية وتبني )اإغالق 

احل�شاب( وميتنع عن �شداد مقابلة. 
من  ولب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�شتهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�شتاجر  ان   - م�شتندات  بت�شليم  ال��زام 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد بدل القيمة اليجارية امل�شتحقة بذمته اعتبارا من 
2017/8/15 وحتى تاريخ الخالء الفعلي على ا�شا�س القيمة اليجارية ال�شنوية املحددة بالعقد 

البالغة 130.000 درهم 
وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الأحد  املوافق 2017/11/19  ال�شاعة 
ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  ال�شابعة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  2.30م 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . 

فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات .  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
رحمت  امل�������دع�������و/   ف����ق����د 
اأفغان�شتاين   ن���ي���ازى  اهلل 
اجلن�شية جواز �شفره رقم 
�شادر   -  )0737260(
من افغان�شتان  من يجده 
ب�شفارة  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

افغان�شتان  لدى الدولة 

فقدان جواز �سفرت
�شديق  اأبوبكر  املدعو/   فقد 
بنجالدي�شي     ، ح�شن  ب��الي��ت 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
�����ش����ادر   )0195806(
م��ن ب��ن��ج��الدي�����س  م��ن يجده 
بال�شفارة  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

بنجالدي�س   لدى الدولة 

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/08193/2017/ جتاري 
اىل املدعى عليه : بارافا لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي - �س ذ م م 

مبا اأن املدعي : حممد  ا�شماعيل عبا�س ا�شماعيل اخلوري 
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/08193/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

وحتى    2017/2/10 من  للفرتة  للماأجور  الأج���رة  �شداد  عن  ميتنع  عليه  املدعى  ان   - عقار  اخ��الء 
2017/9/9 فرت�شد بذمته مبلغ 62954 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الإخالء 

يف 2017/7/22 بالن�شر   
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من  2017/5/10 وحتى 

2017/9/9  و رغم اخطاره بالن�شر يف 2017/7/22 بالن�شر ميتنع عن ال�شداد
مطالبة مالية- ان املدعي عليه حرر له �شيك مببلغ )26980 درهم( كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود 

ر�شيد له وميتنع عن �شداد مقابلة 
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد  مبلغ القيمة ايجارية للفرتة من 2017/9/10 وما ي�شتجد 

من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعادة اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني املوافق 2017/11/20  
ال�شاعة 2.30م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة ال�شاد�شة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 

الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات . 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/7473
                           املنذر / ال�شادة / خدمات ترنتي امليكانيكية - �س ذ م م ، ال�شادر لها الرخ�شة ال�شناعية رقم )645593( وميثلها 

ال�شيد/ �شاه جاجادي�س مانيال - العنوان : دبي - الإمارات العربية املتحدة ، ت : 0506504733
رقم  �شفر  ج��واز  ويحمل   ، اجلن�شية  اإم��ارات��ي   - الظاهري  عبداهلل  حممد  ال�شيد/  وميثلها   ، للخراطة  فوكا�س   : اليه  1-امل��ن��ذر 
)JFJP57529( - وعنوانه : دبي - ميدل اي�شت للعقارات - �س ذ م م  - برج كلوفر باي - اخلليج التجاري - 346 - زعبيل - دبي - 
الطابق )24( مكتب رقم )2401( و )2404( و )2406( - �شارع البراج - الإمارات العربية املتحدة  ، ت : 0506469555 - 0506593371 

 045629299 - 045629292 -
2- املنذر اليه / طالل القي�شى ، )مدير الت�شويق(  - وعنوانه : دبي - ميدل اي�شت للعقارات - �س ذ م م  - برج كلوفر باي - اخلليج 
التجاري - 346 - زعبيل - دبي - الطابق )24( مكتب رقم )2401( و )2404( و )2406( - �شارع البراج - الإمارات العربية املتحدة  

، ت : 0508889659 - 045629292  - 045629299  
يخطر املنذر باأنه قد ا�شدر ال�شيكات التالية اىل املنذر اليهم : 

- ال�شيك رقم ) 026657( امل�شحوب على بنك �شتاندرد ت�شارترد بتاريخ )2017/6/15( ب���� مبلغ وقدره )150.000.00( درهم 
- ال�شيك رقم ) 026659 ( امل�شحوب على بنك �شتاندرد ت�شارترد بتاريخ )2017/7/1( ب���� مبلغ وقدره )150.000.00( درهم 

- ال�شيك رقم ) 026661 ( امل�شحوب على بنك �شتاندرد ت�شارترد بتاريخ )2017/10/1( ب���� مبلغ وقدره )150.000.00( درهم
- ال�شيك رقم ) 026657 ( امل�شحوب على بنك �شتاندرد ت�شارترد بتاريخ )2017/1/1( ب���� مبلغ وقدره )150.000.00( درهم 

حيث ان املنذر اليهم ا�شدروا اي�شال ا�شتالم رقم )10221( بتاريخ 2017/6/16 مقابل ا�شتالم ال�شيكات ، وبالرغم من الطالبات 
العديدة من جانب املنذر اليه لتوقيع وا�شدار عقد اليجار ، ال ان املنذر اليهم مل يوقعوا وي�شدروا عقد اليجار اىل املنذر

لذلك :-  ينذر املنذر املنذر اليه ب����   1- ا�شدار عقد اليجار اإيجاري للم�شتاأجر يف غ�شون )30( يوما  2- ا�شالح متديدات املياه 
للم�شتاأجر   3- انذار بانهاء العقد وعدم جتديد عقد اليجار يف 2018/3/31 م 

وللم�شتاأجر احلق يف املطالبة بالتعوي�س عن كافة اخل�شائر وال�شرار وامل�شايقات التي حدثت له يف العمل ب�شبب عدم اداء املوؤجرة 
للتزاماته القانونية كما له احلق يف اتخاذ كافة الجراءات الالزمة �شد املوؤجرة مبا يف ذلك رفع دعوى اىل هيئة التنظيم العقاري 
ب��� الزاماته القانونية وذلك خالل مهلة اق�شاه  ثالثني )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن ، و�شوف  )ري��را( للزام املوؤجر 
ي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �شده مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية وا�شت�شدار امر الداء ، مع حتميل املنذر 

بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2517  مدين جزئي

القامة مبا  الفال�شي جمهول حمل  النوبي  بخيت  �شعيد  /عبداهلل  عليه  املدعي  اىل 
العبدويل قد  �شميدع وميثله:ح�شن عبداهلل حممد  �شامل علي  املدعي/وليد عمر  ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامم والت�شامن 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )350000( وق��دره  مبلغ  بدفع  والتكافل 
والفائدة 12% �شنويا من تاريخ �شند املديونية احلا�شل يف:2012/6/12 وحتى ال�شداد 
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة  املوافق 2017/11/26   التام. وحددت لها جل�شة يوم الحد 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.10

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
Announcement of presence before the Director of Case 

Management Department   to be published
Case no. (2017/2833) Civil  Plenary  (in Arabic and English)

Referring to the request made by the case management office at Ajman Federal Court 
of First Instance Against the defendant Mr. Mohammed Iajaz Anwar Mohammed 
Anwar - Pakistani  And for The plaintiff/ the General Authority of Islamic Affairs and 
Endowments – represented by the State Affairs Department Case no. (2017/2833) 
Civil Plenary Ajman  Subject : The defendant is obliged to evacuate the leased 
property and deliver the premises subject to the lease contract free of any occupation. 
The defendant is compelled to pay the rental fees as of 1/1/2017 until the actual 
evacuation of the premises, including all the electricity and water dues and provide 
disclaimer showing that all financial liabilities are duly settled.  The defendant is duly 
forced to pay the attorney fees.  Accordingly, you are required to stand before the case 
management department director at Ajman Federal Court of First Instance on Sunday 
19/11/2017 in person or by an accredited representative and provide a rejoinder in 
response to the plaintiff including all the documents so that the court considers the 
case mentioned above in your capacity as the defendant. Done on 6/11/2017
The announcement written by Maryam Al Kaabi
Case Management Office    

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Ajman Federal Court of First Instance
Case Management Office

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
اإنذار عديل بالن�سر

رقم )2017/8043(
املنذر : �شركة الريف مول - �س ذ م م  

املنذر اليه : مقهى نيو رايت بايت  )ال�شم التجاري "كابنت بطيطو( 
العنوان )جمهول حمل الإقامة(

الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



األربعاء   15   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12174  
Wednesday  15   November   2017  -  Issue No   12174

13

عربي ودويل

عرت منظمة “فريدوم هاو�س” ام�س ان عددا متزايدا من الدول 
التوا�شل  ال��ت��دخ��ل يف �شبكات  ي��ح��ذو ح��ذو رو���ش��ي��ا وال�����ش��ني يف  ب��ات 
الج��ت��م��اع��ي ور���ش��د امل��ع��ار���ش��ني ع��ل��ى الن���رتن���ت، يف ت��ه��دي��د خطري 
درا�شة حول حرية النرتنت اجرتها هذه  للدميوقراطية. وك�شفت 
املنظمة املدافعة عن احلقوق يف 65 بلدا، ان ثالثني حكومة تالعبت 
 23 مقابل  اللكرتونية،  املعلومات  لت�شويه   2017 يف  بالإنرتنت 
“احلرية على  ع��ن��وان  ال��ذي يحمل  التقرير  وا���ش��ار  امل��ا���ش��ي.  ال��ع��ام 
معلقني  ا���ش��ت��خ��دام  �شملت  ه��ذه  ال��ت��الع��ب  عمليات  ان  النرتنت” 
اعالمية  مواقع  او  بوت�س،  اآلية  وح�شابات  ومت�شيدين  ماأجورين 
هذه  اللكرتوين  والت�شليل  التالعب  تكتيكات  ان  واأ�شاف  مزيفة. 
لعبت دورا مهما يف النتخابات العام املا�شي يف 18 بلدا على القل 
ان  ابراموفيتز  املنظمة مايكل  رئي�س  وقال  املتحدة.  الوليات  بينها 
لن�شر  ال�شيا�شية  الآل��ي��ة  واحل�شابات  امل��اأج��وري��ن  املعلقني  ا�شتخدام 
اول،  اإعالمية حكومية مت تطويره من قبل رو�شيا وال�شني  دعاية 

لكنه ا�شبح ظاهرة عاملية الآن.
ان  النرتنت”  على  “احلرية  م�شروع  م��دي��رة  كيلي  �شاجنا  وراأت 
عمليات التالعب هذه ي�شعب ر�شدها يف اغلب الحيان ومكافحتها 
ا���ش��ع��ب م��ن ان����واع اخ���رى م��ن ال��رق��اب��ة م��ث��ل ح��ج��ب بع�س املواقع 

اللكرتونية.

القوات  م��ن  عنا�شر  و���ش��ول  ع��ن  امل�شرية  امل�شلحة  ال��ق��وات  اعلنت 
امل�شلحة التابعة للمملكة الأردنية الها�شمية اإىل م�شر للم�شاركة يف 
فعاليات التدريب امل�شرتك العقبة 3 ، والذي ي�شتمر لعدة اأيام خالل 
ال�شهر اجلاري مب�شاركة عنا�شر من الت�شكيالت الرية من املنطقة 
وعنا�شر  اجل��ن��وب��ي  الأ���ش��ط��ول  م��ن  ووح����دات  الع�شكرية  اجلنوبية 
من  وعنا�شر  البحرية  اخلا�شة  والوحدات  واملظالت  ال�شاعقة  من 

القوات اجلوية.
وقال العقيد تامر الرفاعي املتحدث الع�شكري امل�شري ان التدريب 
ي�شتمل على العديد من الأن�شطة لنقل وتبادل اخلرات بني القوات 
امل�شاركة  العنا�شر  وجاهزية  ق��درة  وتاأكيد   ، اجلانبني  من  امل�شاركة 
التدريبية  للمهام  امل�شرتك  والتنفيذ  والتن�شيق  التخطيط  على 
املخططة ملواجهة التهديدات غري النمطية وما تفر�شه التحديات 

الراهنة واملحتملة.
امل�شرتكة  التدريبات  اإط��ار خطة  ياأتي يف  التدريب  ه��ذا   ان  وا�شاف 
والتعاون  ال�شراكة  اأوج���ه  وتعزيز  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال���دول  م��ع 

الع�شكري بني القوات امل�شلحة لكال البلدين.

غادر الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب مانيال ام�س يف ختام جولة 
اىل  له  الأوىل  هي  اآ�شيوية  دول  خم�س  و�شملت  يوما   12 ا�شتمرت 

املنطقة منذ توليه ال�شلطة، وكانت براأيه ناجحة جدا.
بعد  مانيال  يف  اكينو  نينوي  مطار  من  الرئا�شية  الطائرة  واقلعت 
ظهر الثالثاء يف ختام رحلته التي قادته اىل اليابان وكوريا اجلنوبية 

وال�شني وفيتنام والفيليبني.
الفيليبني  م��غ��ادرت��ه  قبيل  لل�شحافيني  الم��ريك��ي  الرئي�س  وق���ال 
ثمار  اأن  اأعتقد  واأ���ش��اف  م�شتوى.  اعلى  على  ك��را  ا�شدقاء  �شنعت 

عملنا �شتكون مذهلة.
ولكن  التجارة  على  منفتحة  املتحدة  ال��ولي��ات  ان  “او�شحنا  وتابع 
التجارة املتوازنة«. و�شغل امللف النووي الكوري ال�شمايل حيزا كبريا 

من الرحلة التي لقي خاللها ترامب ا�شتقبال حافال.
ويف ك��ل حمطة م��ن حمطات اجل��ول��ة ع��ر الرئي�س الم��ريك��ي عن 
رغبته يف اعادة التوازن اىل املبادلت التجارية مع هذه املنطقة من 
العامل، ودعا بدون ان يحقق جناحا كبريا اىل فتح ال�شواق الآ�شيوية 

ب�شكل اكر امام ال�شركات المريكية.
اأن��ه اأح��رز تقدما  واك��د دونالد ترامب ال��ذي ب��داأ جولته من اليابان 
خالل الرحلة نحو هدفه املتمثل يف خف�س العجز التجاري الأمريكي 

مع دول املنطقة.

عوا�شم

وا�شنطن

مانيال

القاهرة

ترييزا ماي اأمام معركة نيابية حول بريك�ست 
•• لندن-اأ ف ب:

تخو�س رئي�شة احلكومة الريطانية ترييزا ماي معركة نيابية كرى مع 
ا�شتئناف جل�شات النقا�س حول م�شروع القانون الذي يهدف اىل و�شع حد 

ل�شيادة الت�شريعات الأوروبية على القانون الريطاين يف اطار بريك�شت.
وكان الرملان �شادق يف قراءة اأوىل يف اأيلول �شبتمر املا�شي على هذا الن�س 
احليوي الذي من املفرت�س ان يتيح للموؤ�ش�شات يف اململكة املتحدة موا�شلة 

اأعمالها ب�شكل طبيعي بعد خروجها ب�شكل تام من الحتاد الأوروبي.
اأخذ  ب�شرورة  ذل��ك  وب��ررت احلكومة  ت��اأخ��رت.  دقيق  ب�شكل  لكن مراجعته 
بها  التقدم  مت  التي  ال188  التعديالت  خمتلف  لدرا�شة  ال��ك��ايف  ال��وق��ت 

و�شتكون مو�شوع املراجعة امام الرملان يف ال�شابيع املقبلة.
يف  اأ�شا�شية  تعديالت  حول  لنتكا�شات  التعر�س  امكانية  احلكومة  تواجه 
املعار�شة.  اأح��زاب  العماليني، اكر  النواب  حال وقف نواب حمافظون مع 
الرملان  يف  ب�شيطة  غالبية  �شوى  ال��واق��ع  يف  متلك  ل  احلكومة  فرئي�شة 

نتيجة تعاونها مع احلزب الوحدوي اليرلندي ال�شمايل. 
نف�شها يف  رئي�شة احلكومة  فيه  ال��ذي جتد  الوقت  الختبار يف  وياأتي هذا 
يونيو  ح��زي��ران  يف  الأخ����رية  الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات  بعد  �شعيف  م��وق��ف 

وتواجه �شعوبات لفر�س �شيطرتها حتى داخل حكومتها نف�شها.
ففي ال�شابيع املا�شية، قدم وزيران ا�شتقالتهما الول على خلفية ف�شيحة 
حتر�س جن�شي والثانية بتهمة القيام بدبلوما�شية موازية مع ا�شرائيل. كما 
ت�شهد احلكومة جتاذبا وا�شحا بني موؤيدي طالق وا�شح واآخرين يف�شلون 

مقاربة اأقل �شرامة.
واأوردت �شحيفة “ميل اأون �شنداي” ان وزيري اخلارجية بوري�س جون�شون 
والبيئة مايكل غوف وكالهما من �شقور بريك�شت �شارم، ا�شرتطا ال�شتعداد 
ب�شكل وا�شح ومف�شل لحتمال اخلروج من التكتل الوروبي بدون التو�شل 

اىل اتفاق مع بروك�شل.

بعد اتفاق التكامل الع�ضكري:

اأوروبا للدفاع: ال�سري يف حقل األغام...!
تعدد الربامج الع�ضكرية امل�ضرتكة ميكن اأن يي�ضر مهمة احلكومات 

ارتفاع ح�ضيلة الغارات على بلدة الأتارب اىل 61 قتيًل

ا�ستمرار اخلالف حول متديد مهمة التحقيق يف �سوريا

احتماالت ال�سالم الفل�سطيني االإ�سرائيلي عالقة يف اأزمات اأخرى .. الرئي�ض االأمريكي م�سّر على اإمتام »�سفقة القرن«

املجل�س  خ��الل  ذل��ك  �شيتم  مبدئيا 
الأوروب���ي يف دي�شمر. لكن ما هو 
وع�شرين  ثالثة  اأن  ووا���ش��ح  ثابت 
الثمانية  ال���ب���ل���دان  ب���ني  م���ن  ب��ل��دا 
الأوروب����ي،  الحت���اد  يف  والع�شرين 
نره  مل  بحجم  ور���ش��ة  يف  انطلقت 
م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة ج����دا. وهناك 
الو�شائل  جت��م��ي��ع  اأن  اآخ����ر:  ي��ق��ني 
والم��ك��ان��ات وال��رج��ال وامل���واد التي 
الكتفاء  لتعزيز  اإرادت��ه��م  تتطلبها 
الدفاع  الأوروب���ي يف جمال  الذاتي 
�شي�شطدم بنوعني على الأقل من 

ال�شعوبات.

قوة رو�ضيا
  على ال�شعيد ال�شيا�شي - الع�شكري، 
اأول، �شتكون م�شاألة حتديد امل�شارح 
�شت�شطلع  ال��ت��ي  العمليات  واأن����واع 
م�شتقبال.  الأوروب���ي���ة  ال��ق��وات  بها 
نحن نعلم اأنه يف جمال الأمن، لكل 
للتهديدات  اخلا�شة  روؤيتها  دول��ة 
التي حتيط بها. فالدول ال�شرقية 
ت��خ�����ش��ى م���ن ق���وة رو���ش��ي��ا، وت�شعر 
زعزعة  اإزاء  خ��ا���س  ب��ق��ل��ق  ف��رن�����ش��ا 
جنوب  اأف���ري���ق���ي���ا  يف  ال����ش���ت���ق���رار 
احلرب  وت��ق��ود  ال��ك��رى  ال�شحراء 
���ش��د الإره�����اب الإ���ش��الم��ي. ويرى 
توما�س بيلريين-كارلني من معهد 
الرهانات  اأح���د  “اأن  دي��ل��ور،  ج���اك 
ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال���دف���اع الأوروب�����ي 
يتمثل يف اأن كابو�س البع�س ي�شبح 
قبل ان ي�شيف  كابو�س الآخرين”، 
امل�شالح.  تتالقى  ف�شيئا  �شيئا  ان��ه 

اأن جميع م�شاريع الطائرات بدون 
ط��ي��������������ار ال��ع�����ش��������ك��ري��ة ف�����ش��ل��ت حتى 

الن.

طائرة مقاتلة
  واملباراة تبدو اأكر تعقيدا بالن�شبة 
مل�شروع ت�شنيع مقاتلة لتحل حمل 
رافال دا�شو ويوروفيرت التي جتّهز 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ات، عملت  ل��وف��ت��واف. يف 
واإ�شبانيا  واإيطاليا  واأملانيا  فرن�شا 
م��ع��ا ل��ت��ط��وي��ر ط��ائ��رة ق��ت��ال��ي��ة، ثم 
ان��ف�����ش��ل��ت م�����ش��ارات��ه��م ب�����ش��رع��ة، اذ 
تطوير  الفرن�شية  ال��دول��ة  ف�شلت 
رافال،  دا���ش��و  اخل��ا���س،  م�شروعها 
ت����ارك����ة ل���الآخ���ري���ن الن����ط����الق يف 
تلتقي  ي��وروف��اي��رت، حيث  م�����ش��روع 
لل�شناعات  الوروب���ي���ة  امل��ج��م��وع��ة 
اجلوية والدفاعية اإي اأيه دي اإ�س، 

وبريتي�س ايرو�شبي�س. 
  وقد ا�شُتّلت ال�شكاكني مرة اأخرى 
بني دا�شو التي تتحفظ ب�شدة على 
الطائرة املقاتلة الفرن�شية الأملانية 
التي  اإ���س  دي  اأي��ه  واإي  امل�شتقبلية، 
قيادة  على  عزمها  اأعلنت  ان  �شبق 
�شيا�شية  اإرادة  ووح��ده��ا  امل�����ش��روع، 
ح��ازم��ة ق���ادرة على جت��اوز ت�شخم 

النا ل�شناعيي ال�شلحة.   
الع�شكرية  ال����رام����ج  ت���ع���دد  ان   
ي��ُي�����ّش��ر مهمة  اأن  امل�����ش��رتك��ة مي��ك��ن 
لل�شناعيني  �شمحت  اإذا  احلكومات 
يف جم��ال الأ���ش��ل��ح��ة ب��ت��وزي��ع املهام 

وقيادة امل�شاريع.
عن ليزيكو الفرن�ضية

ت�ضميم املعدات اخلا�ضة
   التحدي الرئي�شي الآخر، هو قدرة 
و�شائلهم  جتميع  على  الأوروب��ي��ني 
املعدات  لت�شنيع  والتقنية  املالية 
الع�شكرية. اأرهقهم ال�شطرار اإىل 

ب�شع ع�شرات  اإ�شتونيا  اأر�شلت  وقد 
اأفريقيا  من اجلنود اإىل جمهورية 
ال���و����ش���ط���ى، ب��ي��ن��م��ا ت���ت���وىل وح����دة 
تدريب  بعثة  مقر  حماية  ت�شيكية 

اجلي�س املايل يف باماكو.

�شراء طائرات املراقبة بدون طيار، 
الأمريكيني،  من  النقل  وط��ائ��رات 
ي��ب��دو اأن الأورب��ي��ني ع��ازم��ون على 

ت�شميم معداتهم اخلا�شة.
 وق�����د ب�������داأت اإي����رب����ا�����س ودا�����ش����وا 

فينميكانيكا  ليوناردو  والإيطالية 
اأول��ي��ة لت�شنيع  يف اج���راء درا���ش��ات 
طائرة بدون طيار اأوروبية �شتكون 

جاهزة للعمل عام 2025. 
العتبار  يف  يو�شع  اأن  يجب  ولكن 

اأ�شهر متتالية ملعرفة تفا�شيل النزاع الأكر تعقيداً يف العامل واخلروج بخطة 
جديدة لإنهاء حالة اجلمود الذي ف�شل فيه اأغلب ال�شيا�شيني من ذوي اخلرة 
الكبرية يف املنطقة. واأو�شحت ال�شحيفة اأن عملية ال�شالم يف املنطقة، مت�شعبة 
ومرتبطة مبحيطها الإقليمي وتطوراته كما ظهر يف الأيام الأخرية من خالل 
التوتر احلا�شل بني كل من ال�شعودية و حزب اهلل املدعوم من اإيران يف لبنان، 
تبذلها  التي  اجلهود  وكذلك  اهلل  حزب  اإزاء  بالقلق  اإ�شرائيل  �شعور  جانب  اإىل 
اإيران لإقامة ممر اأر�شي يف جنوب �شوريا، ويف حال اندلعت حرب مع حزب اهلل، 

فاإنها �شتف�شل اأي جهود فى هذا الإطار. 
اأجل التعرف على  اإن فريق ترامب جمع وثائق وبيانات من  وتقول ال�شحيفة 
خمتلف الق�شايا املتعلقة بالنزاع الإ�شرائيلي-الفل�شطيني، وقال م�شوؤولون اإنهم 
يتوقعون اأن تعالج اخلطة نقاط اخلالف الرئي�شية مثل القد�س وامل�شتوطنات يف 
ال�شفة الغربية املحتلة.  ومع اأن ترامب مل يلتزم بدولة فل�شطينية، فقد نقلت 

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأن  الأبي�س يف �شحيفة نيويورك تاميز  البيت  بيكر، كبري مرا�شلي  كتب بيرت 
�شهره  بقيادة  م�شت�شاريه  من  وجمموعة  ترامب  دون��ال��د  الأمريكي  الرئي�س 
الفل�شطيني- ال�شراع  لإنهاء  اأمريكية  م�شودة  �شياغة  يريدون  كو�شرن  جاريد 

الإ�شرائيلي، اإل اأن احتمالت ال�شالم عالقة يف اأزمات اأخرى يف املنطقة.
وقال بيكر اإن الرئي�س ترامب بداأ مع م�شت�شاريه يف و�شع خطة جديدة لإنهاء 
اإىل  وتهدف اخلطة  والفل�شطينيني،  اإ�شرائيل  بني  امل�شتمر منذ عقود  ال�شراع 
بغر�س  ال�شابقة  الأمريكية  احلكومات  قبل  من  القدمية  الأط��روح��ات  جت��اوز 

حتقيق ما �شماها الرئي�س ترامب ب��شفقة القرن.
املهتمني حديثاً  ت��رام��ب م��ن  ف��ري��ق  اإن  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  م�����ش��وؤول��ون يف  وق���ال 
 10 ملدة  الق�شية  درا�شة  اإىل  دفعه  ما  وهو  الأو�شط  ال�شرق  ال�شالم يف  بعملية 

ال�شحيفة عن حمللني اأن بناء اخلطة �شيتم وفق ما ي�شمى بحل الدولتني الذي 
كان حمور اجلهود من اأجل ال�شالم ل�شنوات. ونقلت ال�شحيفة عن جي�شون دي 
الوقت  الكثري من  اأم�شينا  الرئي�شيني قوله: لقد  املفاو�شني  غرينبالت كبري 
الرئي�شيني  الإقليميني  والقادة  والفل�شطينيني  ال�شرائيليني  اإىل  ال�شتماع  يف 
اإىل  التو�شل  يف  للم�شاعدة  معهم  وال���ش��رتاك  املا�شية  القليلة  الأ�شهر  خ��الل 

اتفاق �شالم دائم. 
واأ�شاف: لن ن�شع جدوًل زمنياً ملزماً لتطوير اأو عر�س اأية اأفكار حمددة ولن 
لتح�شني  دائ��م  �شالم  اتفاق  اإم��الء،  ولي�س  ت�شهيل،  هو  وهدفنا  اتفاقاً.  نفر�س 

حياة الإ�شرائيليني والفل�شطينيني والأمن يف جميع اأنحاء املنطقة.
قرر يف  التفاق،  نف�شه �شاحب  يعتر  ال��ذي  ترامب،  اأن  اإىل  ال�شحيفة  وت�شري 
من�شبه،  ت��وىل  عندما  وذل��ك  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  ال�شالم  يناير خو�س جتربة 
املهمة جلاريد  واأوك���ل  اآخ���رون،  روؤ���ش��اء  م��ا ف�شل فيه  النجاح يف  وت���راوده فكرة 

كو�شرن، �شهره وم�شت�شاره، مع افتقاره لأي خلفية عن الق�شية، وهو ما قوبل 
ح��ان، يف  الوقت قد  اأن  لل�شحيفة  وفقا  ترامب  وي��رى فريق  وقتها.  ب���الزدراء 
التي  اإي��ران،  الرتكيز على  اأج��ل  امل�شاألة من  العربية حلل  ال��دول  ا�شتعداد  ظل 
يعترها التهديد الأكر. ومن هذا املنطلق، �شاهمت م�شر يف اجناز امل�شاحلة 
ال�شلطة  تعزز موقف  اأن  �شاأنها  بني حممود عبا�س، وحما�س، وهي خطوة من 
الفل�شطينية كممثل لل�شعب الفل�شطيني. وا�شتدعت اململكة العربية ال�شعودية 

عبا�س اإىل الريا�س لتعزيز اأهمية التو�شل اإىل اتفاق.
عهد  يف  اخلارجية  ب���وزارة  م�شوؤولة  كانت  وه��ي  ويت�س،  كوفمان  مت��ارا  وق��ال��ت 
فقط  لي�س  ب�شدة”  “مقيدون  والفل�شطينيني  الإ�شرائيليني  القادة  اإن  اأوباما، 

من قبل الئتالفات احلاكمة ولكن من قبل اجلمهور. 
تنازلت  تقدمي  الراغبني  ال�شيا�شيني  القادة  على  حتى  هذا  ي�شّعب  واأ�شافت: 

كبرية يف ظل هذه الظروف.

املدنيني، وفق ح�شيلة جديدة  ال�شاحقة من  غالبيتهم 
اأوردها املر�شد ال�شوري حلقوق الن�شان الثالثاء. وقال 
مدير املر�شد رامي عبد الرحمن لوكالة فران�س بر�س 
بجراحهم،  متاأثرين  احلياة  امل�شابني  من  عدد  “فارق 
ما رفع ح�شيلة القتلى جراء الغارات على �شوق يف بلدة 
الأتارب الثنني اىل 61 �شخ�شاً بينهم خم�شة اأطفال«. 
اأفادت  الث��ن��ني  ليل  للمر�شد  �شابقة  ح�شيلة  وك��ان��ت 
مدنيون.  معظمهم  الأق����ل،  على  �شخ�شاً   53 مبقتل 

•• عوا�شم-وكاالت:

بني  م�شتمراً  زال  م��ا  اخل���الف  اإن  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون  اأف����اد 
الفريق  مهمة  متديد  ب�شاأن  ورو�شيا  املتحدة  ال��ولي��ات 
الأممي املكلف التحقيق يف ا�شتخدام اأ�شلحة كيماوية يف 

�شوريا، والذي تنتهي مهمته بعد 3 اأيام فقط.
ورداً على اأ�شئلة ال�شحافيني حول ما اإذا ح�شل تقارب يف 
املواقف بني مو�شكو ووا�شنطن بهذا ال�شاأن، قال ال�شفري 
الرو�شي يف الأمم املتحدة فا�شيلي نيبينزيا: نتحدث عن 
م�شروع  لدينا  ولكن  ب��ه،  تقدموا  ال��ذي  القرار  م�شروع 
الأمريكيني  م��ع  نتوا�شل  واأ���ش��اف:  ب��ه.  تقدمنا  ق���رار 
توؤيد  رو���ش��ي��ا  اأن  على  م�����ش��دداً   ، بعد  تنته  مل  وامل�����ش��األ��ة 
الذي يوؤدي عماًل مهماً،  التحقيق  متديد مهمة فريق 
ال��ولي��ات املتحدة  ات��ف��اق م��ع  اإىل  ت��اأم��ل التو�شل  واأن��ه��ا 
ب�شاأن متديد مهمة “اآلية التحقيق امل�شرتكة بني الأمم 
املتحدة ومنظمة حظر الأ�شلحة الكيماوية. ومل يتاأخر 
رد وا�شنطن، اإذ قالت البعثة الأمريكية يف الأمم املتحدة 
اإن: رو�شيا تعّر بالكلمات عن دعمها لتمديد مهمة اآلية 
موؤيدة  لي�شت  الكلمات  ه��ذه  ولكن  امل�شرتكة  التحقيق 
باأفعال. واأ�شافت البعثة اأن م�شروع القرار الذي قدمته 
باأي  يتمتع  ول  مفيداً  لي�س  مفاو�شات،  اأي  دون  رو�شيا 
اأخ��ذه على حممل اجل��د. والتوتر على  دع��م ول ميكن 

للجنة  التمديد  ح��ول  العظميني  القوتني  ب��ني  اأ���ش��ده 
التحقيق امل�شرتكة بني منظمة حظر الأ�شلحة الكيماوية 
والأمم املتحدة والتي ينتهي تفوي�شها يف 16 نوفمر. 
واتهم تقرير و�شعته اآلية التحقيق امل�شرتك بني الأمم 
�شهر،  قبل  الكيماوية  الأ�شلحة  حظر  ومنظمة  املتحدة 
التي  �شيخون  خ��ان  بلدة  بق�شف  ال�شوري  اجل��و  �شالح 
ت�شيطر عليها املعار�شة يف حمافظة اإدلب بغاز ال�شارين 

يف 4 اأبريل الفائت مما اأوقع اأكر من 80 قتياًل.
لكن رو�شيا رف�شت العرتاف بنتائج التحقيق بدعوى 
اأن املحققني مل ي�شافروا اإىل خان �شيخون وعملوا على 
الغربية  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  اأج��ه��زة  ت��ك��ون  اأن  ميكن  عينات 
تالعبت بها. وين�س م�شروع القرار الرو�شي على متديد 
عمل جلنة التحقيق �شتة ا�شهر، ولكنه يف املقابل يطلب 
التحقيق  ي�شبح  حتى  عملها  بنتائج  “الحتفاظ  منها 
الكامل واملالئم يف موقع احلادث ممكناً«. طرحت دول 
عدة بينها ال�شويد وم�شر حلول ت�شووية لكن وا�شنطن 
وتنتهي  دبلوما�شيني.  ح�شب  قاطعا،  رف�شا  رف�شتها 
يتعني  ول��ذل��ك  اخلمي�س  م�شاء  التحقيق  جلنة  مهمة 
اإ�شدار قرار قبل حلول هذا املوعد  على جمل�س الأمن 
ارتفعت  ذل��ك،  اىل  بعم  ال�شتمرار  من  اللجنة  لتمكني 
ا�شتهدفت  التي  اجلوية  الغارات  ج��راء  القتلى  ح�شيلة 
�شوقاً يف بلدة الأتارب يف �شمال �شوريا اىل 61 �شخ�شاً، 

والقتلى جميعهم من املدنيني با�شتثناء ثالثة عنا�شر 
املر�شد. ونفذت طائرات  املحلية، بح�شب  ال�شرطة  من 
كانت  اإذا  م��ا  حت��دي��د  م��ن  امل��ر���ش��د  يتمكن  مل  ح��رب��ي��ة 
�شورية اأم رو�شية، ثالث غارات الثنني على �شوق �شعبي 
معار�شة  ف�شائل  عليها  ت�شيطر  التي  الأت���ارب  بلدة  يف 
“مع  القتلى  ارتفاع ح�شيلة  املر�شد  واإ�شالمية. ورجح 
ووجود  واملفقودين  العالقني  انت�شال  عمليات  ا�شتمرار 

اأعداد كبرية من اجلرحى، حالت بع�شهم خطرة«.

هل تنجح اوروبا يف حتقيق الكتفاء الذاتي الع�شكري؟املقاتلة الوروبية اجلديدة حمور �شراع

اوروبا تبحث عن ا�شتقاللها 
الع�شكري جتاه امريكا

•• الفجر - خرية ال�شيباين
حلظة  دائم”  منظم  “تعاون  خلق  ي�ضكل  هــل     
اأن  �ضاأنها  التي من  الطويلة  تاريخية على الطريق 

تو�ضل الأوروبيني اإىل دفاع م�ضرتك؟
 اأم اأنها خطوة ب�ضيطة لن تغري جذريا امل�ضهد الأمني 

يف اأوروبا؟ 
طبيعة  نعرف  ل  دمنا  ما  الجابة  امل�ضتحيل  من    

وطموح امل�ضاريع امل�ضرتكة التي �ضيتم اختيارها ..

حتليل اخباري

تعزيز االكتفاء الذاتي االأوروبي يف جمال الدفاع 
�س��ي�سطدم بنوع��ني على االأق���ل من ال�سعوب���ات

من التحديات القائمة قدرة الأوروبيني على جتميع 
امكاناتهم املالية والتقنية لت�ضنيع املعدات الع�ضكرية

يتمثل اأحد الرهانات التي يواجهها الدفاع االأوروبي 
يف اأّن كاب���و�ض البع�ض ي�سب���ح كاب����و�ض االآخري��ن

الحتاد الوروبي يتو�شل اىل اتفاق تكامل يف املجال الع�شكري
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1902
اجلن�شية  هندي    - دا�س  بور�شوتام  كومار  برامود  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ راج�شكومار 
فكتوريا  بحرية  موؤ�ش�شة   / امل�شماة  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  هندي   - هارفاين  دايالبهاي 
دائرة  من  ال�شادرة   )602899( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت   - للتجارة 

التنمية القت�شادية بال�شارقة  تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1904
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شفيق ال�شالم �شديق الرحمن ، بنغالدي�س  اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الرخ�شة مهنية امل�شماة �شفيق 
�شجن مياه  ال�شيد/ حممد  اىل  وذلك  رقم  550210  ، رخ�شة  ال�شباغ  ملقاولت  �شديق 
حممد �شديق مياه - بنغالدي�شي اجلن�شية بن�شبة 100%  وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
فقد   . العدل  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5(
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1903
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شليمان حممد �شعيب خوري ، اإماراتي اجلن�شية يرغب يف البيع 
حممد  حممد  عبدالرحمن  حممد  ال�شيد/  اىل  وذلك    %51 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
لبناين اجلن�شية   - وال�شيد/ عماد عارف ح�شن  بن�شبة %51  اإماراتي اجلن�شية   - العو�شي  �شريف 
احلمدان  فواز  غاندي  ال�شيد/  اىل  وذلك   %49 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتناز  البيع  يف  يرغب 
- �شوري اجلن�شية بن�شبة 51% يف الرخ�شة املهنية امل�شماة / مكتب املعمار ال�شالمي - مهند�شون 

ا�شت�شاريون - رخ�شة رقم   527174 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1905
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ج ارجون ياديف بن بيدايا ياديف - هندي اجلن�شية 
التجارية  الرخ�شة  يف    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
امل�شماة )ري�شة الطاوو�س ملقاولت النجارة امل�شلحة( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب 
رخ�شة رقم )738202( وذلك اىل ال�شيد/ �شاجنيت كومار يادف راما�شاري يادف - 
هندي اجلن�شية  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه 
�شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعـــــــالن       

 : خورفكان   والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
ال�شيد/ كي ام �شيف اهلل غازي احمد - اجلن�شية : بنغالدي�س ، بوكالة ال�شيدة/ 
فائزه فهد فهد حممد اقبال اجلن�شية : باك�شتان ، وطلب الت�شديق على حمرر 
يت�شمن )تنازل( يف ال�شم التجاري مغ�شلة الوطن واملرخ�س من دائرة التنمية 
القت�شادية يف ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 241140 ال�شادر بتاريخ 1989/11/28 
 - ميا  ���ش��وروز  ع��زي��ز  ال�شيد/  اىل  ب��خ��ورف��ك��ان.  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن 
مدينة  يف  ال��ع��دل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   - بنغالدي�س   : اجلن�شية 
بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 يف  الق�سية  رقم  2017/3699  ت ج  ال�سارقة   

املرفوعة من بنك دبي ال�شالمي �شد المري ملعلجة وتكرير خملفات الزيوت واآخرون  
وحيث انه وقد مت ندب اخلبري / ح�شني �شامل الها�شمي يف الدعوى اعاله وعليه يعلن 
ال�شادة/المري ملعاجلة وتكرير خملفات الزيوت وال�شيد/ كي�شان �شينج باجراجن �شينج ، 
وال�شيد/ كا�شور �شينغ راغيوناث �شينغ ، وال�شيد/ برجميت �شينغ كولهي ، وذلك   حل�شور 
اجتماع اخلرة يوم الثالثاء  21 نوفمر  2017  يف متام ال�شاعة 30 : 5 م�شاء ، وذلك 
مبكتبنا بدبي - بردبي �شارع خالد بن الوليد  - بجانب القن�شلية امل�شرية  - بناية احمد 
لوتاه ، بنف�س البناية براند اند لي�س الطابق الثالث مكتب رقم : 308 ، الرجاء احل�شور 
يف املوعد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ويف حالة تخلفكم عن احل�شور فاأن 

اخلرة �شوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتندات 
اخلبري امل�سريف واحل�سابي 
ح�سني �سامل الها�سمي             

          دعوة اجتماع اخلربة
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

املدعي عليه / 1- خالد م�شطفى جمال الدين ال�شويفي 
املدعي عليها / 2 دينا خريي ناجي ر�شوان 

تنفيذ لقرار عدالة حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية يف الدعوى 2017/4280 
جتاري جزئي  املقامة �شدكم من املدعي / بنك ابوظبي التجاري فقد مت ندبنا 
خبريا م�شرفيا يف الدعوى امل�شار اليها وعليه فقد مت حتديد يوم الثنني  املوافق 
مكتبنا  مقر  يف  اخلرة  لجتماع  موعدا  ظهرا   4  :  30  : ال�شاعة    2017/11/20
هاتف    ،  306 رقم  مكتب   -1 املدينة  برج   - زايد  ال�شيخ  �شارع   - دبي  يف  الكائن 
، راجني احل�شور او من ميثلكم قانونا يف  3275322  فاك�س رقم 3275311 دبي 

املوعد املحدد م�شطحبني معكم �شورة عن كافة امل�شتندات املوؤيدة لدفوعكم.
  عبد احلميد زيتون 
خبري حما�ضبي وم�ضريف   

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة   
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

   يف  الدعوى 2017/1361  جتاري كلي    
ال�شلي(   2- ماني�س جويل  )املدين  �س  م  د  م  وايد  وورلد  �شيلبي   -1 / املدعي عليهم  ال�شادة 

موكي�س  كومار )الكفيل ال�شخ�شي(  3- �شيلبي كيبل تكنولوجي - كفيلة للمديونية 
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �شدكم من قبل املدعي / بنك دبي التجاري )�س م ع ( 

بالدعوى  ال�شادر  احلكم  مبوجب  بالدعوى  م�شرفيا  خبريا  تعيينا  مت  واأنه  دبي  حماكم  اأمام 
اأعاله فاإننا ندعوكم حل�شور اجتماع اخلرة بالدعوى وذلك يوم الثنني  املوافق 2017/11/20  
يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا  مبقر مكتبنا انرتا لال�شت�شارات املالية  وذلك بالعنوان التايل 
الثالث - مكتب  303 مقابل مركز  امليزان - الطابق  : دبي - حمي�شنة - �شارع بريوت - بناية 
كلداري لتعليم قيادة ال�شيارات وبذات البناية يوجد بنك دبي  التجاري تليفون : 042206899 
، فاك�س : 042206877  يرجى الطالع و اإح�شار كافة ما لديكم من م�شتندات واحلر�س على 

احل�شور  يف املوعد اق�شاه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
   د. علي را�سد الكيتوب 

 اإعالن بالن�سر
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

 اخطار دفع بالن�سر
يف الق�سية التنفيذية رقم 2017/1225 

اىل املحكوم عليه: �شلطان احمد عبيد علي عالي النقبي ، اجلن�شية : الإمارات ، العنوان : الإمارات 
راأ�س اخليمة - الظيت اجلنوبي - راأ�س اخليمة - الهاتف املتحرك : 971521788448+ 

يف   2017/7/13 بتاريخ  حكما  بحقك  ا�شدرت  قد  اخليمة  را���س  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
الر�شوم  �شامال  درهم  وق��دره 28520.00  بدفع مبلغ  بالزامك  ق�شية )2017/200( جتاري جزئي 
وامل�شاريف  ل�شالح : املحكوم له : الريان للعقارات ، وميثلها / ترمي �شيف حمد ابراهيم بن ترمي 
الزعابي - اإماراتي اجلن�شية ، اجلن�شية :     العنوان : الإمارات راأ�س اخليمة بالقرب من م�شت�شفى 

اجلزيرة احلمراء اجلزيرة احلمراء ، الهاتف املتحرك : 9710504444917+   
 ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. 

مالحظات : بال�شافة اىل باقي منطوق احلكم 
فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف 
حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم، 

والر�شوم املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�سم التنفيذ

        حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
اعالن للح�سور امام مدير ادارة الدعوى بالن�سر 

 يف الدعوى رقم 2017/2435 مدين جزئي 
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

اىل املدعى عليها/ �شركة خيال ملقاولت البناء �س ذ م م - مديرها / جاتيندر بال �شينك جا�شوانت �شينك 
اقامت املدعية/الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوقاف - وتنوب عنها ادارة ق�شايا الدولة 

الدعوى رقم )2017/2435( عجمان 
املو�شوع : 1- الزام املدعي عليه ب�شداد املبالغ امل�شتحقة عليه من ا�شتمرار �شغلة للعني املوؤجرة بال�شافة لبقية قيمة 
ايجار اول �شنة )4000 درهم( 2- الزام ا ملدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من ال�شواغل 3- الزام 
املدعي عليه باح�شار �شهادة براءة ذمة للكهرباء واملاء عن جممل مدة العقد اىلحني الخالء الفعلي للعني املوؤجرة 

4- الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املوافق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  البتدائية  الحت��ادي��ة  ال��دع��وى مبحكمة عجمان  ادارة  ام��ام مدير  باحل�شور  ان��ت مكلف   
2017/11/21 �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�شفك املدعي عليه  - حرر بتاريخ : 2017/11/12
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
على  الت�شديق  الإم����ارات   وطلب   : اجلن�شية   - علي  �شالح خدابخ�س  الكرمي  عبد 
حمرر يت�شمن )تنازل(  يف ال�شم التجاري ال�شاطبي للخياطة والتطريز واملرخ�س 
ال�شادر    241487 رق��م  جتارية  رخ�شة  ال�شارقة  يف   القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من 
�شيد  ال�شيد/  اىل  بخورفكان.  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من   1991/11/6 بتاريخ 
ال�شالم �شاجو حممد عزيز الرحمن - اجلن�شية : بنغالدي�س - ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2016/163   بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

عنوانه / اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �شارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين   
واآخرون    ( كورانا  بالقامة( جاني�س  وارد  ملا هور  )ال�شم طبقا  كهورانا  راج  بلديب  كهورانا  :جاني�س  املنفذ �شده 

ال�شم طبقا ملا هور وارد مبلكية العقار (  
   wr09 - 58 عنوانه / اإمارة دبي - ند ال�شبا - رقم الر�س 4331 - رقم البلدية 8475-600 فيال

اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  5.00 م�شاء ويف الي��ام  ال�شاعة   2017/11/22 املوافق  انه يف يوم الربعاء  
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�شركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�شارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 

ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : اأو�شاف العقار : - 
عبارة عن ار�س - املنطقة : ند ال�شبا - رقم الر�س : 4331 - رقم البلدية : 8475-600 - امل�شاحة : 720.18 

مرت مربع القيمة التقديرية : 5000000  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم  2016/163   بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 
عنوانه / اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �شارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين   

واآخرون    ( كورانا  بالقامة( جاني�س  وارد  ملا هور  )ال�شم طبقا  كهورانا  راج  بلديب  كهورانا  :جاني�س  املنفذ �شده 
ال�شم طبقا ملا هور وارد مبلكية العقار (  

   wr09 - 58 عنوانه / اإمارة دبي - ند ال�شبا - رقم الر�س 4331 - رقم البلدية 8475-600 فيال
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  5.00 م�شاء ويف الي��ام  ال�شاعة   2017/11/22 املوافق  انه يف يوم الربعاء  
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�شركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�شارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 

ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : اأو�شاف العقار : - 
عبارة عن ار�س - املنطقة : ند ال�شبا - رقم الر�س : 4331 - رقم البلدية : 8475-600 - امل�شاحة : 720.18 

مرت مربع القيمة التقديرية : 5000000  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 يف  الق�سية  رقم 2017/2779  جتاري جزئي  

املدعية / حمل رفيق حاجي للتجارة واملوا�شي 
املدعي عليه / جديد عبداهلل جديد الرا�شدي 

عطفا على اجتماع اخلرة املنعقد بتاريخ 2017/11/11 ، وبالرغم من اأن اخلرة قد توا�شلت 
مع املدعي عليه حل�شور اجتماع اخلرة يف الق�شية املذكورة اعاله ونظرا لعدم ح�شور املدعي 
عليه الجتماع ، فقد تقرر اإعالن املدعي عليه حل�شور جل�شة اخلرة احل�شابية يف الق�شية 
املذكورة اعاله يف مقر اخلرة يف مدينة ابوظبي �شارع الكرتا قرب بناية احلمرا بالزا وخلف 
معر�س الهوندا لل�شيارات - موجود يف نف�س البناية حمل نا�شا للكهربائيات - الطابق ال�شابع 
ع�شر مكتب رقم  1701 ، يوم الربعاء املوافق 2017/11/29 ال�شاعة الثانية ظهرا وذلك لعقد 
حل�شور  بالن�شر  عليه  املدعي  باإعالن  املدعية  اخلرة  كلفت  وقد   ، الثاين  اخلرة  اجتماع 

اجتماع اخلرة يف املكان واملوعد املحددين اعاله. 
اخلبري احل�سابي / ع�سام ح�سني احلامد  
  050 - 3314644

اإعالن حل�سور 
جل�سة اخلربة احل�سابية 

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
يعلن امل�سفي الق�سائي " غادة لطفي على �سلبي"

)عن حل وت�سفية �سركة فاينان ميدل اي�ست للمقاولت - ذ م م( 
بناء على قرار حمكمة ابوظبي البتدائية الدائرة التجارية الكلية بتاريخ 2017/9/27 يف الدعوى 
رقم 2017/317 جتاري كلي فقد تقرر ف�شخ عقد �شراكة ال�شركة امل�شماة )فاينان ميدل اي�شت 
للمقاولت - ذ م م (  - رخ�شة جتارية رقم ) CN-1345891 ( )ابوظبي (  وحلها وت�شفيتها ، 
وب�شفتي امل�شفي الق�شائي املنتدب بناء على قرار املحكمة امل�شار اليه اعاله فعلى كل من له حق او 
ذمة لدى ال�شركة املذكورة مراجعة امل�شفي الق�شائي خالل خم�شة واربعون يوما من تاريخ ن�شر 
العالن وال �شقط حقه يف املطالبة بعد انق�شاء املهلة املذكورة للمراجعة العنوان : اإمارة ابوظبي 
- النادي ال�شياحي - بناية خمابز الكورني�س التوماتيكية - بجوار فندق الدانة - مقابل الزاهية 
مول - الطابق الول مكتب رقم 205 .   اإمارة دبي - منطقة ديرة - �شارع ال مكتوم - بناية ام ام 
تاورز - الطابق الثالث - مكتب رقم 303 ، 304  ،   تليفون : 2999555-04 ، 4457890-02  فاك�س : 

2999333-04 ، 4457894-02  ، هاتف متحرك : 050-9851888 
م�سفي ق�سائي /  غادة لطفي علي �سلبي
قيد رقم 441

اإعـــــــــــالن 
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 يف  الدعوى 2017/947  جتاري كلي    

اخلبري املنتدب : يو�شف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك �شادرات ايران 

املدعي عليهم : ب�شتون التجارية - �س ذ م م  ، وعبا�س ر�شا ايرواين
مت ندبنا خبري م�شرفيا يف الدعوى املذكورة املرفوعة من بنك �شادرات ايران �شد 
ب�شتون التجارية - �س ذ م م ،  وعبا�س ر�شا ايرواين وعليه ندعوكم حل�شور اجتماع 
اخلرة  او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�شح ادناه 
وذلك يوم الثالثاء  املوافق 2017/11/21 م  يف متام ال�شاعة 00 : 10 �شباحا ،  ويرجى 
منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع - دبي 
- مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ،  الطابق الول مكتب رقم : 17B1 - هاتف : 

2681400-04 � فاك�س : 04-2681300
اخلاجة حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون اداريون       

 اجتماع خربة 

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2016/93 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �شده : كري�شنا مور�س �شيام كومار - واآخرون   - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة الثنية اخلام�شة - بناية جولد 

كر�شت التنفيذي ار�س رقم 972 �شقة رقم 2210 الطابق رقم 22 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/11/22 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �شقة �شكنية : املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 972 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : جولد كر�شت 
التنفيذي - رقم الوحدة : 2210 - رقم الطابق : 22 - امل�شاحة : 71.52 مرت مربع - مببلغ : 769.834.00 

درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/8052

املنذر / الزاجل للعقارات - وميثله : حممد �شفيق ابو ال�شعود �شلمان ، وميثلها رجاء ادري�شي ت�شويل 
كو�شتي  مبوجب وكالة م�شدقة رقم املحرر )2017/1/17439( - عنوانه / دبي - انرتنا�شيونال 
�شيتي - احلي الفرن�شي بناية P20 حمل رقم 14 ور�شان الوىل ت : 0555564669 - 043623629  

املنذر اليه : فا�شي كرا للمقاولت  - ذ م م 
عنوانه / املرار ديرة �شقة - 404 - رقم الر�س : 842-117 ت : 0502522159 

و�شداد قيمة   )  404 - �شقة  دي��رة  )امل��رار  للعقار  التام  الخ��الء  اليه ب�شرورة  املنذر   / املنذر  ينذر 
اليجار امل�شتحقة، بال�شافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�شاها �شهر من تاريخ 
التي حتفظ حقه يف املطالبة  القانونية  املنذر لتخاذ الج��رءات  ن�شر هذا الن��ذار وال �شي�شطر 
ال�شلطات  اىل  اللجوء  ذل��ك  يف  مبا  وامل��ي��اه  الكهرباء  وم�شاريف  اليجارية  القيمة  كامل  ب�شداد 
املخت�شة واجلهات الق�شائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي 

مبا فيها اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/8048   

املنذر : احمد عبدالرحيم احمد العطار - اإماراتي اجلن�شية 
املنذر اليه : عبدالرحمن عبد النظر - هندي اجلن�شية 

جمهول حمل القامة 
الكائنة  ارق��ام 03-02  ال��وح��دات  اخ��الء  ب�شرورة  اليه  املنذر   - املنذر  يكلف 
الر�س  قطعة  على  الثانية  التجاري  املركز  منطقة   - زاي��د  ال�شيخ  ب�شارع 
رقم 212-336 وت�شليمها اىل املنذر بعد اكتمال 12 �شهرا من تاريخ العالن 
لال�شتعمال  وذل��ك  ام���وال  اأو  ا�شخا�س  او  �شواغل  اي  م��ن  خالية  ال��راه��ن 

ال�شخ�شي مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى بوجه عام.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/8042   

املنذر  : �شركة بوابة ال�شرق العقارية - �س ذ م م
املنذر اليه : تنني ال�شحراء لتجارة مواد البناء - �س ذ م م 

جمهول حمل القامة 
تتوجه املنذر بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالتي :  ب�شرورة �شداد بدل اليجار 
املرت�شد بذمته املنذر اليه والبالغ مقدراه مبلغ وقدره 21.083 درهم متثل بدل اليجار 
من  واح��د  �شهر  خ��الل  وذل��ك   2017/10/31 حتى   2017/8/1 من  الفرتة  عن  امل�شتحق 
تاريخ ا�شتالمكم هذا الخطار ويف حال العدم اخالء املاأجور وت�شليمه للمنذر خاليا من 
ال�شواغل وال �شن�شطر اآ�شفني للجوء اىل اجلهات املخت�شة لخالئكم جرا مع الزامكم 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
  الكاتب العدل

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
يف الدعوى رقم 2017/2204 جتاري جزئي

يعلن اخلبري / را�شد احمد ال�شيخ مبارك املنتدب يف الدعوى املذكورة اعاله مبوجب احلكم 
 / املدعي  املرفوعة من  بتاريخ 2017/11/2   املوقرة  دبي  ال�شادر عن عدالة هيئة حمكمة 
ازادور   / عليه  املدعي  اخلبري  يعلن   - دبي  فرع  اأنك  �شنز  �شوليو  �شني  �شبالي  ا�س  بي  يو 
اجتماع اخلرة  ما ميثلها حل�شور  او  عليه  املدعي  لدعوة  وذلك  تي  ال  كون�شالتيننغ جي 
احل�شابية يوم الثالثاء  املوافق 2017/11/21 ال�شاعة اخلام�شة م�شاء  مبقر مكتبنا بدبي 
الكائن مبنطقة هور العنز �شرق - بناية ال�شيخ را�شد بن خليفة بجوار وزارة العمل والعمال 
القدمية الدور الول مكتب رقم )118.119(  واإح�شار كافة الوثائق وامل�شندات التي توؤيد 
موقفكم يف الدعوى ، حتى ن�شتطيع اأداء املهمة املوكلة لنا وفقا للقواعد وال�شول ويف الوقت 

املحدد لال�شت�شفار الت�شال على الرقم : 0509092192  
اخلبري احل�سابي 
را�سد احمد ال�سيخ مبارك  

 اعالن حل�سور    
احل�سابية اخلربة  مبا�سرة    اجتماع 

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 يف  الدعوى 2017/1528  جتاري كلي دبي 

املعلن اليه / املدعي عليه / بنك برودا 
املدعي عليه الول / براموك جيم�س - �س ذ م م  

املدعي عليه الثاين / �شنجاي ديني�س كومار �شولنكي  
املدعي عليه الثالث / كيتا نكومار ديني�شكومار �شولنكي 

املدعي عليه الرابع / اميت كومار ديني�س كومار �شولنكي 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الحد  
الأول للخرة  ال�شاعة احلادية ع�شر والن�شف �شباحا لعقد الجتماع  املوافق 2017/11/19  يف متام 
وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة ، �شارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب 
رقم 119 ، مقابل �شركة اأرامك�س ، لذا يطلب ح�شوركم او من يثملكم قانونا حل�شور الجتماع املذكور 
مع اإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى.  وعليكم مراجعة اخلبري اأول  باأول ب�شاأن اأية ا�شتف�شارات 

وملتابعة تطورات اإجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها.
اخلبري/ �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�سور 
 الجتماع الأول للخربة

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن حكم بالن�سر 

يف  الدعوى رقم 2016/5160 ت ج 
الرفوعة من املدعي / البنك التجاري الدويل - �س م ع   

املدعي عليه / فرج ا�شماعيل فرج مبارك 
حكمت املحكمة بالزام املدعي على ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره / 85.208.31 / 
درهم والزمته بفائدة تاأخريية بواقع 5% �شنويا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى 
متام ال�شداد على ال تزيد الفائدة على ا�شل الدين املق�شى به والزمته بامل�شروفات 

وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
لالعالن،  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما 
بحقكم  و�شتتخذ  اليه  امل�شار  احلكم  على  منكم  طعن  دون  امليعاد  هذا  وبوات 

اليجراءات القانونية لتنفيذه �شدكم
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
اإعالن تغيري م�سمى القبيلة 

 تقدم كل من : 
1- حممد علي احمد علي الكوخردي   

2- زينب احمد علي
3- مرمي احمد علي 

4- رحيمة احمد علي الكوخرجي 
5- عائ�شة احمد علي عبدالرحمن الكوخردي 

القبيلة  م�شمى  تغيري  بطلب   ، التوثيق  ق�شم   / ال�شرعية  ال�شارقة  حمكمة  اىل 
)الكوخردي ( اىل )املال ( اىل ا�شمائهم املذكورة اعاله 

فمن لديه اعرتا�س يتقدم به  وباأدلته اىل الق�شم املذكور باملحكمة خالل خ�شة ع�شر 
يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

القا�سي مبحكمة ال�سارقة ال�سرعية 
حمد بن عبداهلل احلويكم  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية



األربعاء   15   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12174  
Wednesday  15   November   2017  -  Issue No   12174

15

عربي ودويل
اجلي�ض البورمي ينفي ارتكاب انتهاكات �سد الروهينغا 

 •• رانغون-اأ ف ب:

نفى اجلي�س البورمي ان يكون ارتكب اي جتاوزات بحق اقلية 
الروهينغا امل�شلمة، يف نتائج حتقيق داخلي ن�شرها قبل زيارة 
لوزير اخلارجية الأمريكي ريك�س تيلر�شون ما يوؤكد ا�شراره 
على موقفه على الرغم من اتهامات الأمم املتحدة له بالقيام 

بتطهري عرقي.
وذكرت �شحيفة غلوبال نيو ليت اوف ميامنار الر�شمية التي 
ن�شرت التقرير ان اجلنود مل يرتكبوا اعمال عنف جن�شي ول 

قتلوا مدنيني.
وا�شارت نتائج التحقيق اىل ان اجلنود مل يعتقلوا او ي�شربوا 

 2800 من  اكر  اىل  التحقيق  وا�شتند  قرويني.  يقتلوا  او 
�شهادة لقرويني م�شلمني جمعت يف ظروف مل يتم التحقق 

منها.
املنطقة  اىل  م�شتقل  ب�شكل  التوجه  لل�شحافيني  ميكن  ول 
الواقعة يف �شمال ولية راخني. وخالل رحالت نادرة منظمة 

لل�شحافيني، يح�شر �شباط كل ملقابالت.
ال��ب��ورم��ي��ني مل يحرقوا  ال��ت��ق��ري��ر ان اجل��ن��ود  وق����ال م��ع��دو 

امل�شاجد يف القرى امل�شلمة.
ول يقر اجلي�س �شوى باطالق رجال ال�شرطة النار على ح�شد 
من الروهينغا قام مبهاجمتهم يف نهاية اآب اغ�شط�س، م�شريا 

اىل انهم كانوا يف حالة الدفاع امل�شروع عن النف�س. 

وق���ال ان ق���وات الم���ن اط��ل��ق��ت ال��ن��ار ع��ل��ى الرج����ل لكنه مل 
يتحدث عن عدد الذين قتلوا يف احلادثة.

حملة   2017 اغ�����ش��ط�����س  اآب  اأواخ������ر  م��ن��ذ  اجل��ي�����س  و���ش��ن 
ع�شكرية يف ولية راخني الغربية اأعلن اأنها ت�شتهدف اإخماد 
مترد للروهينغا. ونددت الأمم املتحدة باحلملة، مبا يف ذلك 
واتهم  تقارير  واغت�شاب جماعي حتدثت عنها  قتل  عمليات 
تطهري  اإىل  جميعا  ترقى  اأن��ه��ا  معترة  بتنفيذها،  اجلي�س 

عرقي.
ويتوجه وزير اخلارجية ريك�س تيلر�شون اإىل بورما الأربعاء 
وقائد  ت�شي  �شو  ���ش��ان  اون���غ  امل��دن��ي��ة  احل��ك��وم��ة  رئي�شة  للقاء 

اجلي�س اجلرنال مني اأونغ هلينغ.

تطبيق جزئي ملر�سوم ترامب حول الهجرة 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

الثالثة من مر�شوم الرئي�س  ا�شتئناف يف �شان فران�شي�شكو بتطبيق جزئي لل�شيغة  �شمحت حمكمة 
دونالد ترامب الذي يهدف اىل احلد من الهجرة، ردا على اعرتا�س من احلكومة الأمريكية.

الن�س  تطبيق  علقت  التي  املحاكم  من  ع��دد  ق���رارات  مواجهة  يف  الع��رتا���س  ترامب  اإدارة  وقدمت 
اجلديد. وكتبت حمكمة ال�شتئناف يف املنطقة التا�شعة يف �شان فران�شي�شكو ان تطبيق الن�س اجلديد 

مقبول جزئيا ومرفو�س جزئيا.
لهم مع  �شلة حقيقية  وج��ود  على  الرهنة  الذين ميكنهم  الأجانب  املر�شوم  املحكمة من  وا�شتثنت 
والعمات  والعموم  والحفاد  الج��داد  املر�شوم  من  وا�شتثني  املتحدة”.  الوليات  يف  كيان  او  �شخ�س 

وابنائهم وغريهم.
اما يف العالقات مع كيانات مثل جامعة او رب عمل فيجب ان تكون ر�شمية وموثقة لطلب الدخول 

اىل الوليات املتحدة، ح�شب قرار حمكمة ال�شتئناف.

•• الفجر – تون�س - خا�س
ال�شيا�شي  امل�����ش��ه��د  حت����ّول  ت��ق��دم      
دون  لكن  اإ���ش��اف��ي��ة  خ��ط��وة  تون�س  يف 
حيث  خارطته،  ملكونات  نهائي  ح�شم 
تاأ�شي�س  عن  ر�شميا  الإع��الن  يتم  مل 
ات�شحت  وان  اجل����دي����دة  ال���رتوي���ك���ا 
مالحمها واأهدافها املرحلية، وتاأجل 
اأي�شا الإعالن عن اجلبهة الرملانية 
الو�شطية التقدمية لع�شر خما�شها، 
مطروحة  الأ�شئلة  جميع  ُيبقي  مما 
ال��ت��ح��ول وطبيعته  ه����ذا  م����ال  ح����ول 
اغلب  يقول  كما  هو  وهل  وخلفياته، 
اإعادة  جم��رد  وال�شيا�شيني  املحللني 
ذاتها،  ال�شلطة  داخل  و�شراع  متوقع 
والق�شبة..  ق���رط���اج  ق�����ش��ر  ب���ني  اأي 
بال�شلطة  مي�شك  من  حم��وره  �شراع 

متهيدا ل�شتحقاق 2019.

عودة طبيعية
   فقد مّت اإثر اللقاء الت�شاوري الذي 
ن�����داء تون�س  ج��م��ع ك���ل م���ن ح���رك���ة 
احلر،  ال��وط��ن��ي  والحت����اد  والنه�شة 
الوطني  ع���ودة  ع��ن  ر�شميا  الإع����الن 
اإىل وثيقة قرطاج، وعن دعمه  احلر 
حل��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة ب��ع��د ان 
كان �شليم الرياحي قد مزق الوثيقة 
ال�شاهد  حكومة  يف  امل�شاركة  ورف�س 

معلنا دخوله املعار�شة.
   كما مت التفاق على تكوين جلنة فنية 
الأحزاب  ه��ذه  ممثلي  ب��ني  م�شرتكة 
القوانني  م�شاريع  يف  للنظر  الثالثة 
التي يجب تغيريها من بينها م�شروع 
قانون املالية ل�شنة 2018.    ولفت 
رئي�س حركة النه�شة را�شد الغنو�شي 
الإعالن  �شيتم  ما  طبيعة  بخ�شو�س 
اإنه  احل��ر،  الوطني  ان�شمام  اإث��ر  عنه 
�شتكون  اإذا كانت  مل يتحدد بعد عما 
بني  ك��ان��ت  ال��ت��ي  للتن�شيقية  تو�شيعا 
النداء والنه�شة ام هي كتلة برملانية 
قد  امل�����ش��األ��ة  ه���ذه  اأن  مبينا  ج��دي��دة، 
اإثر  ال��ق��ادم  اإىل الثنني  اإرج��اوؤه��ا  مت 

اجتماع �شينعقد مبقر النه�شة.
الر�شمي  ال��ن��اط��ق  ق��ال  م��ن جانبه     
ت���ون�������س منجي  ن������داء  ب���ا����ش���م ح�����زب 
وجهات  ت���ب���ادل  مت  ان����ه  احل����رب����اوي، 
النظر مع وفد الحتاد الوطني احلر 
ال�شيا�شي  ع��ن ���ش��رورة دع��م احل���زام 
وخمرجاته  ق����رط����اج  ات����ف����اق  ح�����ول 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ع���ر ع����ودة احل����زب اإىل 
اأر����ش���ي���ة ات���ف���اق ق���رط���اج مب���ا يقوي 
لفائدة  امل��ط��ل��وب  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��دع��م 

حكومة الوحدة الوطنية.
   كما اأبرز اأنه مت التفاق على تكوين 
جل���ن���ة ف��ن��ي��ة خم��ت�����ش��ة ت���ت���ك���ون من 
لالأحزاب  الرملانية  الكتل  من  ن��واب 
الثالث لتجاوز الإ�شكاليات احلا�شلة 
يف  والنظر  املالية  ق��ان��ون  م�شروع  يف 
ال��ت��ع��دي��الت ال�����ش��روري��ة ال��ت��ي يجب 
امل�شلحة  اأجل  لتح�شينه من  اإدخالها 

الوطنية.
   من جانبه اأكد رئي�س حزب الحتاد 
اأن  ال��ري��اح��ي،  �شليم  احل���ر  ال��وط��ن��ي 
ع���ودة ح��زب��ه اىل وث��ي��ق��ة ق��رط��اج هو 
دعوة  ع��ل��ى  ب��ن��اء  وج����اء  اأم����ر طبيعي 
النه�شة والنداء وذلك بهدف  حزبي 
للحكومة،  ال�شيا�شي  احل���زام  تقوية 
احل���ر من  ال��وط��ن��ي  خ���روج  اأن  مبينا 
بع�س  �شهدت  كان يف فرتة  احلكومة 
اإن  وق���ال  ت��ع��ب��ريه.  وف��ق  التحفظات، 
العودة اإىل وثيقة قرطاج قد مت اليوم 
رئي�س  �شيلتقي  واأن���ه  ر�شمية  ب�شفة 

ان�����ش��ح��اب ع���دد م��ن��ه��م.   ع���الوة على 
ان�������ش���ح���اب���ات، عرفت  ع����ن  احل����دي����ث 
ل��ه��ا خالفات  ي���وم  اجل��ب��ه��ة م��ن��ذ اول 
كل  انتقد  اذ  الع���الن  طريقة  ح��ول 
اولد  وليلى  احمد  بن  من م�شطفى 
العالن  بالت�شرع يف  ا�شمياه  ما  علي 
ال�شحبي  عن ميالد اجلبهة، وتكفل 
بن فرج النائب عن احلرة بذلك دون 

اتفاق م�شبق.
املا�شي  اخل��م��ي�����س  مت  اأن�����ه  ي���ذك���ر     
الع����الن ر���ش��م��ي��ا ع��ن ت��ك��وي��ن جبهة 
  45 ت�شم  تقدمية  و�شطية  برملانية 
كتلة  منها  الكتل  خمتلف  م��ن  نائبا 
وكتلة  تون�س،  م�شروع  حلركة  احلرة 
اإىل  الوطنية،  والكتلة  تون�س،  اأف���اق 
ج��ان��ب ن���واب م��ن ح��رك��ة ن���داء تون�س 

وم�شتقلني.

»ولدت ميتة«
  وق�����د و����ش���ف رئ���ي�������س ك��ت��ل��ة حركة 
اجلبهة  ط��وب��ال  �شفيان  تون�س  ن���داء 
الرملانية ب�البدعة التي ولدت مّيتة، 
اأّنها اّتخذت حجما اأكر من  م�شيفا 

حجمها.
اإعالمي  ت�شريح  يف  ط��وب��ال  واأّك����د    
عقب اجتماع اأحزاب النداء والحتاد 
احلزب  اأّن  والنه�شة،  احل��ر  الوطني 
اأي وثيقة ر�شمية تثبت  مل ترد عليه 
ال��ت��ح��اق ن����واب م��ن ال���ن���داء باجلبهة 

الرملانية.
   وقال من �شيلتحق من نواب النداء 
ب��ه��ذه اجل��ب��ه��ة ال��رمل��ان��ي��ة ع��ل��ي��ه اأن 

يعتر نف�شه قد غادر كتلة النداء.
    يف ح���ني اع���ت���ر رئ��ي�����س الحت����اد 
ال��وط��ن��ي احل���ر ���ش��ل��ي��م ال���ري���اح���ي، يف 
اإن اجلبهة الرملانية  ت�شريح اذاعي، 
لت�شبح  ن��ف�����ش��ه��ا  جت���ه���ز  امل���و����ش���ع���ة 
وت�شتعد  ب��امل��ع��ار���ش��ة  وت��ل��ت��ح��ق  ك��ت��ل��ة 

لنتخابات 2019.
    واأ�شاف �شليم الرياحي اأنه ل ميكن 
ال��ط��ري��ق��ة م�شددا  ب��ه��ذه  ب��ن��اء دول����ة 
احلالية  احلكومة  دع��م  �شرورة  على 
ل��ت��وا���ش��ل م��ه��ام��ه��ا اإىل ح���ني اإج����راء 

النتخابات املقبلة.
    من جهته اعتر ح�شني اجلزيري 
هذه  اأّن  النه�شة،  حركة  يف  القيادي 
عمل  على  الت�شوي�س  حت��اول  اجلبهة 
وت���ع���ت���ر خرقا  ال�������ش���اه���د،  ح���ك���وم���ة 
للتوافق خللط الأوراق يف اإطار لعبة 
ال�����ش��ي��ق��ة لبع�س  امل�����ش��ال��ح  ���ش��ت��خ��دم 
بالبالد،  ���ش��ي�����ش��ر  م���ا  وه����و  الأف�������راد 
اأّن���ه���ا ل مت��ث��ل رئي�س  م�������ش���ّددا ع��ل��ى 

احلكومة. 
ال�شعبية  ع��ن اجلبهة  ال��ن��ائ��ب  ام��ا     
اجل��ي��الين ال��ه��م��ام��ي، فقد ���ش��رح اأن 
تكوين  اأن  ت����رى  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  اجل��ب��ه��ة 
من  ج��دي��دت��ني  ب��رمل��ان��ي��ت��ني  جبهتني 
م��ك��ون��ات الئ��ت��الف احل��اك��م ه��و نتاج 
ت�شدع وفرقعة هذا الئتالف، م�شريا 
عالمة  هو  اجلبهتني  تكوين  اأن  اىل 
واأن  احلاكم  الئتالف  داخ��ل  انق�شام 

النق�شام بينهما اأ�شبح علنيا.
اجلبهة  اأن موقف  الهمامي  واأك���د     
هو  اجل��ب��ه��ت��ني  ه��ذي��ن  م��ن  ال�شعبية 
م���وق���ف���ه���ا م����ن الئ�����ت�����الف احل���اك���م، 
معترا انهما نتاج ال�شراع بني ق�شر 

قرطاج وق�شر احلكومة بالق�شبة.
جبهتني  تكوين  اأن  الهمامي  واأو�شح 
جديدتني لن يغري �شيئا على ال�شاحة 
ال�شيا�شية، م�شريا اأن ال�شراعات بني 
احل��اك��م مت�س يف  الئ��ت��الف  مكونات 

الأخري موؤ�ش�شات الدولة وعملها.

الأي����ام ملناق�شة  ق���ادم  اجل��م��ه��وري��ة يف 
الوثيقة من ناحية تطويرها خا�شة 
القت�شادي  ب��اجل��ان��ب  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
حتديد  يف  وال���ن���ظ���ر  والج���ت���م���اع���ي 
اقت�شادية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م���الم���ح 
اإط���ار  يف   2019 ���ش��ن��ة  اإىل  ل��ل��دول��ة 

وثيقة قرطاج.
   و����ش���دد ع��ل��ى دع���م ح��زب��ه حلكومة 
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة ل��ي��ك��ون ج���زء من 
قائال  للحكومة،  ال�شيا�شي  احل���زام 
امل��ع��ار���ش��ة لكنه يخري  احل���زب ج���رب 
اليوم حتمل امل�شوؤولية واملحاربة من 
داخل  م��ن  ال��ت��ون�����ش��ي  م�شلحة  اأج����ل 

احلكم ولي�س من خارجه.
   كما �شجل املجتمعون خالل اللقاء 
الوطنية  ال��ق��وى  ك��ل  على  انفتاحهم 
مت�شكا مببداأ احلوار ال�شامل ملواجهة 
خمتلف ال�شتحقاقات التي تواجهها 

ب��الن�����ش��ح��اب وت�����ش��دي��د اح�����زاب مثل 
نداء تون�س على حدوث عملية حتّيل 
النواب  ام�������ش���اءات  جت��م��ي��ع  راف���ق���ت 
عر  املذكورة  اجلبهة  يف  لالنخراط 
يو�شف  احلكومة  رئي�س  ب��ان  الي��ه��ام 

ال�شاهد يقف وراءها.
ن�����داء ت��ون�����س ع��ل��ى ل�شان     وي���وؤك���د 
عدد  ان  طوبال،  �شفيان  كتلته  رئي�س 
املنخرطني يف اجلبهة من الندائيني 
والبالغ  عنه،  املعلن  الرقم  عن  بعيد 
6 ن���واب وه���م ان�����س احل��ط��اب ووفاء 
واملن�شف  ادري�������س  وزه�����رة  خم���ل���وف 
ال���ه���ادي قدي�س  ال�����ش��الم��ي وحم��م��د 

وكمال احلمزاوي.
ان  م����وث����وق����ة  م���������ش����ادر  وت������وؤك������د     
عدد  على  مور�شت  كبرية  �شغوطات 
اجلبهة،  يف  املنخرطني  ال��ن��واب  م��ن 
اف�����ش��ت اىل  ال�����ش��غ��وط��ات  ت��ل��ك  وان 

خطوة ا�شرتاتيجية يف اأنها ت�شاهم يف 
تو�شيح موقف ا�شرتاتيجي كان غري 

وا�شح.
 ف���ي���ظ���ه���ر م������ن ي���ت���م���وق���ع م������ع من 
ذلك  يح�شل  وح��ني  م���اذا؟  ول�شالح 
ال�شرتاتيجية  الدارة  عملية  ت�شهل 
ال�شيا�شية  ل��ل��م�����ش��ارات  وال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة 

املتداخلة اأو املتعاقبة«.
  وقال مرزوق “الن يف تون�س �شارت 
�شورة املوقف ال�شيا�شي وا�شحة جدا، 
ومن مل ي�شهد اأو ي�شاهد فلن ي�شهد 
النتيجة  اأب���دا.....ول���ك���ن  ي�شاهد  اأو 
�شاء  ان  ه��ي  ه��ي  �شتكون  ال��ن��ه��اي��ة  يف 

اهلل«..

ال�شتحقاقات  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  ال��ب��الد 
القت�شادية والجتماعية.

وتعليقا عن اول اجتماع ل� “الرتويكا 
قال المني العام حلركة  اجلديدة”، 
م�شروع تون�س حم�شن مرزوق، ان ما 
�شيكون  ف�شاعدا  هنا  م��ن  �شيح�شل 
مت�شارع  ا���ش��ت��ق��ط��اب��ي  مل�����ش��ار  ت��ك��ث��ي��ف��ا 
ي�شبه ما ح�شل خالل �شنتي 2012 
تعديالت  يتطلب  م��ا  وه��و  ًو2013 
وم���ع���اجل���ات ���ش��ي�����ش��م��د ف��ي��ه��ا رج���ال 
كما  البع�س  عنها  ويتخلف  ون�����ش��اء 

ح�شل �شابقا.
   وا�شاف يف تدوينة له على في�شبوك 
قائال “يف بع�س الأحيان يتمثل جناح 

لي�شت  اجلبهة  اإن  ال�شريف  وق���ال     
اي  م���ع  او  ط����رف  اأي  ���ش��د  م��وج��ه��ة 
ط����رف، واأن���ه���ا ج����اءت ل��دع��م العمل 

الرملاين.
وج�����ود  ع�����ن  راج  ع���م���ا  وت���ع���ل���ي���ق���ا     
النائب  اأك���د  اجلبهة  م��ن  ان�شحابات 
ان�شحاب  “ل ميكن احلديث عن  اأن��ه 
يف الوقت الذي مل يتم فيه العالن 
الرملانية  تكوين اجلبهة  ر�شميا عن 

التقدمية«.
كتلة احلرة،  رئي�س  وي��اأت��ي حتفظ     
ل��ي��وؤك��د ح��ال��ة الرت���ب���اك ال��ت��ي تعي�س 
خالفات  ب�شبب  اجلبهة  وقعها  على 
منها  البع�س  وتلويح  مكوناتها  بني 

ولدة ع�ضرية
   يف امل��ق��اب��ل، ي��ب��دو ان امل���ب���ادرة التي 
والنه�شة  ال�����ن�����داء  ع���ل���ى  ف���ر����ش���ت 
وت�شكيل  �شريعا  ردا  احل��ر  والوطني 
قرابة  ت�شّم  جديدة  برملانية  ترويكا 
130 نائبا مقابل حوايل 45 نائبا، 

يبدو انها تواجه ولدة ع�شرية.
   فقد ك�شف النائب عن كتلة احلرة 
اليوم  اأن  ال�����ش��ري��ف،  ال������روؤوف  ع��ب��د 
الر�شمي  الإعالن  الربعاء هو موعد 
ع�����ن م�����ي�����الد اجل����ب����ه����ة ال���رمل���ان���ي���ة 
ال��ت��ق��دم��ي��ة ب��ع��د ت��وق��ي��ع ال��ن��واب على 
املكلفة  اللجنة  اع��دت��ه  ال���ذي  امل��ي��ث��اق 

بتح�شريه اإثر اجتماعها.

الرياحي: ندعم حكومة الوحدة 
الوطنية وجزءًا من حزامها ال�سيا�سي

تاأجيل االإعالن الر�سمي عن ميالد 
اجلبهة الربملانية الو�سطية التقدمية

عبد الروؤوف ال�شريف  اليوم العالن عن اجلبهة الو�شطية

نداء تون�س  اجلبهة الرملانية ولدت ميتة

�شليم الرياحي العودة اىل املربع الول

الهمامي: تكوين جبهتني برملانيتني جديدتني من مكونات الئتلف احلاكم هو نتاج ت�ضدعه

ترويكا جديدة ب�ضدد الت�ضكل:

تون�ض: عودة �سليم الرياحي اإىل وثيقة قرطاج...!

طوبال: 
اجل���ب���ه���ة 
الربمل��اني�ة 
ب�����دع�����ة

ول���������دت 
م����ّي����ت����ة

الغنو�س��ي:
نح��دد  ل��م 
ب������ع������د
�����س����ك����ل 
التن�س��يقية 
ال��ث��الث��ي��ة

حم�سن مرزوق: �سنعي�ض �سيناريو �سنتي 2012 و2013

ترويكا جديدة ب�شدد الت�شكل
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االأمم املتحدة تندد بطريقة وقف املهاجرين يف ليبيا متظاهرون يغلقون مدخال رئي�سيا يف اإ�سالم اأباد
 •• ا�شالم اباد-اأ ف ب:

الرئي�شي  الطريق  مت�شددة  ملجموعة  تابعون  متظاهرون  اأغلق 
اآباد لليوم ال�شاد�س و�شط تردد  ال�شريع الذي يو�شل اىل اإ�شالم 

ال�شلطات يف التحرك ملنعهم.
األفي متظاهر با�شتقالة وزير العدل زاهد حامد  ويطالب نحو 
ينبغي  ال��ذي  للق�شم  �شريعا  التخلي عنه  تعديل مت  على خلفية 
اأن يوؤديه املر�شحون يف النتخابات، وهو تغيري ربطه املتظاهرون 

بالتجديف.
اإ�شالم  يربط  ج�شر  على  اأ�شبوع  نحو  منذ  املتظاهرون  واعت�شم 
اأباد مبدينة روالبندي، حيث يقود اآلف الأ�شخا�س �شياراتهم كل 

يوم للو�شول اإىل اأعمالهم يف العا�شمة.

اأي �شخ�س يقرتب من موقع  ويفت�س �شباب م�شلحون بهراوات 
العت�شام ومينعون ال�شيارات من العب������ور فيما ير�شقون كل من 

يقرتب باحلجارة.
اإقب���������ال لوكالة  اأدوي����������ة يدعى عدنان  وقال املوظف يف �ش�������ركة 
اأنا عالق على الطريق منذ �شاعة ون�شف �ش��������اعة  فران�س بر�س 

ب�ش���بب هذه الفو�شى.
وينتمي املتظاهرون اإىل حركة لبيك يا ر�شول اهلل الباك�شتانية. 
واأطلقوا حراكهم بعدما قدمت احلكومة تعديال تغريت مبوجبه 
�شيغة الق�شم الذي يجر املر�شحني على احللفان باأن حممد هو 

اآخر الر�شل.
واأ�شارت احلكومة اإىل اأن التغيري كان غري مق�شود حيث تراجعت 

عنه عر تعديل اآخر.

بينها  واإفريقية  اأوروبية  دول��ة   13 )ت�شم  املتو�شط  البحر  و�شط  يف  الهجرة 
ليبيا( الثنني خالل اجتماع يف برين ب�شوي�شرا، العمل على حت�شني ظروف 

املهاجرين يف مراكز الحتجاز يف ليبيا، مع تطوير بدائل لهذا احلل.
وندد املفو�س يف بيانه بامل�شاعدة التي يقدمها الحتاد الأوروبي واإيطاليا خلفر 
التي  امل��خ��اوف  رغ��م  البحر  عر�س  يف  املهاجرين  ل�شبط  الليبيني  ال�شواحل 

اأعربت عنها جمموعات الدفاع عن حقوق الإن�شان ب�شاأن م�شري املهاجرين.
ولفت اإىل اأن تدخالت الحت��اد الأوروب��ي ودول��ه الأع�شاء املتزايدة مل ت�شمح 

حتى الآن بخف�س عدد التجاوزات التي يتعر�س لها املهاجرون.
ليبيا  يف  لو�شعهم  �شريع  تدهور  عن  بالفعل  يك�شف  املراقبة  نظام  اإن  وق��ال 
اإىل  الأول  من  طرابل�س  اإىل  توجهوا  الإن�شان  حلقوق  مراقبني  اأن  مو�شحا 
ال�شاد�س من ت�شرين الثاين نوفمر لزيارة مراكز العتقال ومقابلة املهاجرين 

املعتقلني فها.

 •• جنيف-اأ ف ب:

ام�س  الإن�شان زيد رعد احل�شني  ال�شامي حلقوق  املتحدة  ندد مفو�س المم 
بظروف احتجاز املهاجرين يف ليبيا وا�شفا تعاون الحتاد الأوروب��ي مع هذا 

البلد على هذا ال�شعيد باأنه ل اإن�شاين.
اإن �شيا�شة الحت��اد الأوروب��ي القا�شية مب�شاعدة خفر  وقال احل�شني يف بيان 
اإن�شانية.  ل  املتو�شط  واإع��ادة مهاجرين يف  اعرتا�س  الليبيني على  ال�شواحل 
وا�شاف ل ميكن اأن ت�شتمر الأ�شرة الدولية يف غ�س الطرف عن الفظاعات التي 
تفوق الت�شور التي يواجهها املهاجرون يف ليبيا، والدعاء باأنه ل ميكن ت�شوية 
املهاجرين  اأن معاناة  وتابع  العتقال.  ال من خالل حت�شني ظروف  الو�شع 
املحتجزين يف ليبيا و�شمة على �شمري الإن�شانية” وا�شفا الو�شع باأنه كارثي. 
وجاء نداء امل�شوؤول الدويل يف وقت قرر ممثلو جمموعة الت�شال حول طريق 

   اإن احلرب الأهلية التي �شتدمر 
القوة العظمى الأمريكية يف نهاية 
 ... بكثري  اأ����ش���واأ  ���ش��ت��ك��ون  ال���ق���رن، 
الوليات  الأم��ة بني  �شيتم تق�شيم 
“احلمراء” يف اجلنوب، والوليات 
و�شيغرّي  ال�شمال،  يف  “الزرقاء” 
احلدود  ج��ذري  ب�شكل  املناخ  تغرّي 

واأ�شكال احلياة.
  ولية فلوريدا، على �شبيل املثال، 
�شوف مّتحي من الوجود، وتف�شح 
ال�شا�شعة  امل����ي����اه  ل��ت��ل��ك  امل����ج����ال 
�شت�شمى  والتي  للمالحة  القابلة 
الهجوم  و�شيتمثل  فلوريدا.  بحر 
بيولوجي  ن�شر عامل  الإرهابي يف 
وب��اء كل ع�شر  جديد �شيت�شبب يف 
 110 م����ن  اأك�������ر  ويف  �����ش����ن����وات، 

ماليني وفاة.

رواية موؤثرة وواقعية تقريبا
ت��ن��ب��وؤات قارئ  ل��ي�����ش��ت  ان��ه��ا     ل، 
تخمينات  وامن���������ا  امل�������ش���ت���ق���ب���ل، 
وفر�شيات روائي. عمر العقاد 35 
ويعمل  م�شرية،  ا�شول  من  عاما 
�شحفي حامال اجلن�شية الكندية، 
اأفغان�شتان،  ح��رب  اأخ��ب��ار  وغ��ط��ى 
و�شجن خليج غوانتانامو، والربيع 
يف  العن�شري  وال�����ش��راع  ال��ع��رب��ي، 
مي�شوري.  ب����ولي����ة  ف���ريغ�������ش���ون 
ا����ش���ت���ل���ه���م م�����ن ه������ذا ال�����ع�����دد من 
الأح�����داث ل��ك��ت��اب��ة رواي���ت���ه الوىل 
امل���خ���ي���ف���ة وال���ره���ي���ب���ة وامل���رع���ب���ة، 

“احلرب الأمريكية.«
انت�شرت  الأخ��������رية،  الآون�������ة  يف    
املدينة  اأدب  الدي�شتوبيا  رواي����ات 
املرير،  ال��واق��ع  ع��امل  اأو  ال��ف��ا���ش��دة 
ت��دور اح��داث حبكتها يف م�شتقبل 
م��ث��ري ل��ل��ق��ل��ق. وم���ن ال��وا���ش��ح اأن 

اليوم  يهيمن  ال��ذي  املو�شوع  وه��و 
اإىل حد كبري على النقا�س العام يف 

الوليات املتحدة.
   ولكن اأعظم جناح لهذه الرواية 
ح�شاب  ج�������ردة  و�����ش����ع  ه����و  رمب������ا 
للعامل، متطرفة وخميفة، ولكنها 
للت�شديق،  قابلية  اأق���ل  لنا  ت��ب��دو 
وال���ت���ي ت��ت��وق��ف، يف ال���واق���ع، على 
والعمل  نعتمدها  التي  اخل��ي��ارات 

الذي نقوم به اليوم.
معهد  �ضريف يف  *كاتب وع�ضو 
ـــدويل.  ال لل�ضلم  كــارنــيــجــي 
التجارة  وزيـــر  من�ضب  �ضغل 
فنزويــل،  يف  ــنــاعــة  والــ�ــض
للبنك  الــتــنــفــيــذي  واملـــديـــر 
كونــه  عــن  فــ�ــضــل  ـــــدويل،  ال
ـــف  اأ�ـــضـــتـــاذا لــلقــتــ�ــضــاد. اأّل
عديد الكتب من بينها الكتاب 
العاملي  لــلقــتــ�ــضــاد  الأ�ـــضـــود 
ونهاية ال�ضلطة، ورا�ض حترير 
طيلة  بولي�ضي  فورين  جملة 

14 عاما.

احلرب الأمريكية تنتمي اىل هذا 
النوع.

   مي���ت���د ال�����ن�����زاع امل�������ش���ل���ح ال����ذي 
 2074 بني  الكتاب  ه��ذا  يتناوله 
مفّجره  ان  ورغ�������م  و2095، 
الرئي�س  اغ���ت���ي���ال  ه����و  امل���ب���ا����ش���ر 
الأمريكي يف هجوم انتحاري، فان 
احلركة تتنزل يف جمتمع ل ميكن 
التوفيق فيه بني القيم، واأ�شاليب 

احلياة، والقناعات ال�شيا�شية.
   فبعد �شن قانون يحظر ا�شتخدام 
جميع  يف  الأح������ف������وري  ال�����وق�����ود 
ترف�س  املتحدة،  ال��ولي��ات  اأن��ح��اء 
وجورجيا  واأل���ب���ام���ا  م�����ش��ي�����ش��ي��ب��ي 
وتك�شا�س  اجل��ن��وب��ي��ة  وك��ارول��ي��ن��ا 
تطبيقه، وتعلن ا�شتقاللها.. يتاأّزم 
الو�شع ويوؤدي اإىل احلرب الأهلية 

الأمريكية الثانية!
  مي��د امل��وؤل��ف خ��ي��ط رواي��ت��ه بدءا 
تلك  م��ن  ع��ادي��ة  عائلة  ق�شة  م��ن 
املرحلة، عائلة ت�ش�شتنات التي بلغ 
درجة  على حياتها  احل��رب  ت��اأث��ري 

ال��دي�����ش��ت��وب��ي��ا ه���و ت�����ش��وي��ر عامل 
اليوم من خالل تطعيمه بعنا�شر 
م�شتقبلية. ويف هذه احلالة، يفعل 

املوؤلف ذلك براعة.
اأن��ه عندما  العقاد  وي�شرح عمر     
الكتاب قبل ثالث  تاأليف هذا  بداأ 
�شنوات، اأراد اأن “ي�شع قراءه امام 
ويو�شح  الطائفي،  العنف  فظائع 
ل��ه��م اىل اي م���دى ان ال��رغ��ب��ة يف 

النتقام ظاهرة كونية«.
   كما يعرتف باأنه مل يكن يتوقع 
الفرتا�شي   - ال��ت��دخ��ل  ي��ك��ون  اأن 
لقوة   - ال����وق����ت  ذل�����ك  يف  مت���ام���ا 
الأمريكية  ال�شيا�شة  يف  اأج��ن��ب��ي��ة 
الداخلية،  اخل����الف����ات  ل��ي��ف��اق��م 
واقعة.  حقيقة  ي�شبح  ان  مي��ك��ن 

   البطلة امل�شادة، هي واحدة من 
ت�ش�شتنات،  �شارة  ت�ش�شتنات،  بنات 
با�شم  اجل���م���ي���ع  ي���ن���ادي���ه���ا  ال����ت����ي 
التواأم،  �شقيقتها  توفيت  ���ش��ارات. 
�شواريخ  حت���ت  ح��اف��ل��ة  يف  دان������ا، 
بعد،  عن  للتحكم  طائرة  اأطلقتها 
واح��دة من الطائرات ب��دون طيار 
يف  ح�شورها  والطاغي  ال�شهرية، 

هذه الرواية.

جزء من الواقع
اأي�شا ح�شورا  ان لالإرهاب     كما 
يتم  ال�������ش���ر،  ب��������ارزا. يف خم���ّي���م 
واأ�شبحت  ���ش��ارات،  ال�شابة  جتنيد 
عميل  هو  �شيخ  يد  على  متطرفة 
لالإمراطورية البوعزيزية. وهذه 

خميم  يف  ال���ش��ت��ق��رار  اىل  دفعتها 
قا�س  ب�شكل  �شاخر  ا�شمه  اإن�شاين 

“ال�شر«.
الكاملة  معرفته  م��ن  ان��ط��الق��ا    
الأو�شط،  ال�����ش��رق  يف  ب��امل��خ��ي��م��ات 
ي�شف عمر العقاد براعة و�شخاء، 
املدن  ت��ل��ك  يف  املعي�شية  ال��ظ��روف 
الفقرية، والتي ُيزعم انها موؤقتة، 
ولكنها غالبا ما تنتهي باأن ت�شبح 

دائمة.
    تتمزق اأ�شرة ت�ش�شتنات با�شتمرار 
ال�شيا�شية،  ال�������ش���راع���ات  ب�����ش��ب��ب 
املوروثة،  الكراهية  تغذيها  ال��ت��ي 
ال�شطرابات  ب�����ش��ب��ب  وت��ف��اق��م��ت 
امل����ن����اخ����ي����ة وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ات 

اجلديدة. 

�شرارة  مطلقا  تون�س  يف   2010
الربيع العربي.

ت�شعى  ال�����ع�����ق�����اد،  رواي�����������ة  يف     
البوعزيزية  الإم������راط������وري������ة 
وتعزيز  ال�������ش���راع���ات  اذك������اء  اإىل 
الن���ق�������ش���ام���ات داخ�������ل ال����ولي����ات 
املحتمل  املناف�س  هذا  ملنع  املتحدة 
من الزدهار. ولكن بنجاح ن�شبي، 
�����ش����ارات من  ال��ع��م��ي��ل��ة  اذ مت��ك��ن��ت 
توحيد  اإع�����ادة  ح��ف��ل  اإىل  الت�شلل 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ل��ن�����ش��ر امل����ادة 
البالد  �شت�شّل  التي  امل�شببة للوباء 

ل�شنوات عديدة.

رواية واج�ضة؟
    �شمنيا، هدف العديد من روايات 

الإمراطورية غري املتوقعة ولدت 
بعد �شل�شلة طويلة من الثورات يف 
الو�شطى،  واآ���ش��ي��ا  العربية  ال���دول 
دولة  لت�شكيل  ال��ظ��روف  وخ��ل��ق��ت 

موحدة، عا�شمتها القاهرة.
والإم��������راط��������وري��������ة  ال���������ش����ني    
ال����ب����وع����زي����زي����ة ه����م����ا ال���ق���وت���ني 
بحيث  ال��ع��امل،  يف  القت�شاديتني 
الأوروبيني  م��ن  امل��الي��ني  ي��ه��اج��ر 
عن  للبحث  اأف��ري��ق��ي��ا  ���ش��م��ال  اإىل 
بلدانهم  وظائف غري موجودة يف 

بعد انهيار “الحتاد الأوروبي«.
   ا�شم هذه الإمراطورية اجلديدة 
م�شحون  ه��و  ب��ل  اعتباطيا،  لي�س 
هو  البوعزيزي  حممد  ب��امل��ع��اين: 
ال�����ش��اب ال����ذي اأح�����رق ن��ف�����ش��ه عام 

�ضتكون اأكرث فتكا من الأوىل:

هل يجب ان نتوقع حربا اأهلية اأمريكية ثانية...؟
البداية باغتيال الرئي�ض الأمريكي يف هجوم انتحاري

•• الفجر - مو�شى نعيم
ترجمة خرية ال�شيباين

ــة  ــي ــل الأه   احلـــــرب 
الثانية التي �ضتنفجر 
املتحدة  الوليات  يف 
تدمريا  اأكــرث  �ضتكون 
بــداأت  التي  تلك  مــن 
ففي   .1861 عــــام 
الأول،  ال�ضراع  ذاك 
الوفيات  عدد  جتاوز 
كل  �ضحايا  جمــمــوع 
احلروب التي �ضاركت 
فيها الوليات املتحدة 

منذئذ.

حرب اهلية امريكية جديدة ا�شد فتكا

التغري املناخي من ا�شباب احلرب

هل �شيعيد التاريخ نف�شه

عمر العقاد خيال يالم�س الواقع

�ضراع بني �ضمال امريكا وجنوبها ب�ضبب التغري املناخي وانت�ضار وباء غام�ض
تغري املناخ والتكنولوجيات اجلديدة والهجمات الإرهابية جزء من واقعنا

تتنزل االحداث يف جمتمع ال ميكن التوفيق فيه 
بني القيم واأ�ساليب احلياة والقناعات ال�سيا�سية

اأراد الكاتب اأن ي�سع قراءه امام فظائع العنف 
الطائفي ويو�سح لهم ان الرغبة يف االنتقام كونية

خماوف من حكم مبا�سر للندن يف اإيرلندا ال�سمالية   •• لندن-اأ ف ب:

ل�شالح  بريطانيا  يف  ال��ن��واب  ���ش��وت 
ف�����ر������س م����ي����زان����ي����ة ع����ل����ى اي����رل����ن����دا 
على  اإليه  ينظر  حت��رك  يف  ال�شمالية، 

اأنه خطوة نحو فر�س ال�شلطة املبا�شرة على املقاطعة التي تتمتع ب�شبه حكم 
ذاتي والعالقة منذ اأ�شهر يف خالف بني القوميني والوحدويني.

جيم�س  الريطانية  احلكومة  يف  ال�شمالية  ايرلندا  �شوؤون  وزي��ر  وعر�س 
بروكن�شاير امليزانية ب�رتدد كبري. وقال اإنه مل يكن هناك اأي خيار اآخر بعد 
النظر بني طريف  وجهات  لتقريب  �شهور  على مدى  ا�شتمرت  ف�شل جهود 

برملان بلفا�شت حيث يتقا�شمان ال�شلطات.
وقال للنواب خالل جل�شة مناق�شة كنت اأف�شل دون �شك اأن ت�شع حكومة يف 

ايرلندا ال�شمالية ميزانيتها.

االحتالل مينع اآالف التجار يف غزة من ال�سفر
•• غزة -وام:

اأكد رئي�س جلنة ال�شوؤون املدنية يف قطاع غزة �شالح الزق ان ما يزيد على ثالثة 
اآلف تاجر ورجل اأعمال من قطاع غزة ما زالوا ممنوعني من ال�شفر منذ ان قام 
اجلانب “ال�شرائيلي” قبل اأكر من عامني ب�شحب ت�شاريح ال�شفر املمنوحة لهم 
لفتاً اىل اأن عدد التجار امل�شموح لهم بال�شفر حالياً يقدر بنحو 800 تاجر. وبني 
اأن اجلانب ال�شرائيلي عمد منذ �شنتني اىل رفع الفئة العمرية اخلا�شعة للفح�س 
اإخ�شاع كل  55 عاماً ما يعني  35 عاماً اىل  المني للتجار ورج��ال العمال من 
متقدم للح�شول على ت�شريح �شفر ممن دون �شن اخلام�شة واخلم�شني للفح�س 
على  التاجر  ك��ي يح�شل  انتظار طويلة  ف��رتة  عليه  ال��ذي يرتتب  الم��ر  الأم��ن��ي 

املوافقة ال�شرائيلية مبنحه ت�شريح �شفر.

ول تزال ايرلندا ال�شمالية دون حكومة منذ اأكر من ع�شرة اأ�شهر.
وف�شل اأكر حزبني يف املقاطعة -احلزب الوحدوي الدميوقراطي املتحالف 
�شني  ح��زب  من  والقوميني  احلاكم  املحافظ  بروكن�شاير  ح��زب  مع  حاليا 
م�شائل  على عدة  واختلفا  ال�شلطة  لتقا�شم  على حكومة  التفاق  فني- يف 

بينها قانون يتعلق باللغة اليرلندية.
وي�شتمن�شرت قد جتر على  اأن  ال��ذي حذر لأ�شابيع من  بروكن�شاير  وق��ال 
اخلدمات  �شري  ا�شتمرار  ل�شمان  �شروريا  كان  امليزانية  و�شع  ان  التدخل، 

العامة.
اأنها  اإل  امليزانية  وي�شتمن�شرت  يف  املعار�شة  ال�شيا�شية  الأح����زاب  ودع��م��ت 

اأع��رب��ت ع��ن خم��اوف يف ه��ذا ال�شاأن. 
وق��ال وزي��ر الظل م��ن ح��زب العمال 
اإن مل  عن ايرلندا ال�شمالية للنواب 
فاإنه يقرتب  يكن هذا حكم مبا�شر، 
املبا�شر  ف��ر���س احل��ك��م  اأن  ك��ذل��ك. وح���ذر م��ن  ي��ك��ون  اأن  ب�شكل خطري م��ن 
�شيكون خطوة هائلة اإىل الوراء. اأما وزير خارجية ايرلندا �شامين كوفيني 

فاأكد اأنه حمبط لعدم تو�شل ا�شهر من املفاو�شات اإىل اتفاق. 
باللغة  املرتبطة  تلك  حتديدا  مناق�شتها-  جتري  التي  امل�شائل  اأن  واأ�شاف 
لذا  ال�شمالية،  ايرلندا  جمتمع  يف  النق�شامات  �شميم  يف  ه��ي  والثقافة 

�شيكون التفاق دائما م�شاألة �شعبة للغاية.
اتفاق  اتفاق مبني على  اإىل  التو�شل  اإمكانية  ي��زال واثقا من  اأن��ه ل  واأك��د 
ايرلندا  ذات��ي��ة يف  ح��ك��وم��ة  تن�شيب  ع��ل��ى  ن�����س  ال���ذي   1998 ع���ام  ���ش��الم 

ال�شمالية للمرة الأوىل.
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الفجر الريا�ضي
اإطلق �ضيارة بور�ضه GT3 Cup 911 اجلديدة للمرة الأوىل يف ال�ضرق الأو�ضط

ال�سائقون ينهون اختبارًا لل�سيارة اجلديدة قبل بداية املو�سم التا�سع من حتدي كاأ�ض بور�سه جي تي 3 ال�سرق االأو�سط يف البحرين

ينظمها جمل�ض دبي الريا�ضي

اليوم لل�سيدات  الريا�سية  لالألعاب  هند  ال�سيخة  دورة  يف  تتناف�ض  دراجة   63

بداأ ال�شائقون امل�شاركون يف املو�شم التا�شع من حتدي كاأ�س بور�شه جي تي 3 
ال�شرق الأو�شط ا�شتعداداتهم للمو�شم اجلديد، من خالل خو�س الختبارات 
التجريبية التي امتدت ليومني يف حلبة البحرين الدولية، وذلك على اأحدث 

.GT3 Cup 911 ن�شخة من �شيارة بور�شه
ل�شل�شلة  ومثري  جديد  ملو�شم  انطالقة  املفتوحة  التدريب  جل�شات  و�شكلت 
ال�شباقات الأكر جناحاً واحرتافيًة يف املنطقة، واأي�شاً مع وجود اجليل القادم 

من اأف�شل �شيارة �شباق يف العامل للمرة الأوىل يف املنطقة.
فر�شة  التا�شع  املو�شم  يف  اجل��دد  ال�شائقني  من  العظمى  الغالبية  وا�شتغلت 
جتربة �شيارة بور�شه GT3 Cup 911 لأول مرة يف ال�شرق الأو�شط، حيث 
ب�شعة  اأ�شطوانات  �شت  واملكون من  املطور  املحرك  ذات  ال�شيارة  منهم  كل  قاد 

مبا�شر للوقود داخل حلبة ال�شخري خالل 10 �شاعات  حقن  مع  ليرتات   4
من التجارب. بالإ�شافة اإىل تقدمي ال�شيارة اجلديدة، �شيقدم املو�شم التا�شع 
جمموعة من ال�شائقني اجلدد امل�شاركني يف البطولة كجزٍء من ال�شبكة الأكر 
تنوعاً وعاملية على الإطالق. وي�شارك �شائقون من ت�شع جن�شيات خمتلفة يف 
ال�شباق الفتتاحي يوم 17 نوفمر يف البحرين، منهم �شبعة �شائقني ي�شاركون 
للمرة الأوىل يف ال�شل�شلة قدموا من اأ�شكتلندا وجنوب اأفريقيا. وقال الوافد 
اجلديد اجلنوب اأفريقي �شول هاك: متتلك ال�شيارة اجلديدة حمركاً جباراً 
يولد 485 ح�شان وقد ا�شتفدت من كل هذه القوة. متتلك ال�شيارة عزم هائل 
وا�شتمتعت حقاً بتجربتي الأوىل يف حلبة البحرين. �شعرت اأثناء الختبار اأنني 
حققت العديد من اأولياتي. لقد كانت جتربة فريدة حيث قدت ال�شيارة لأول 

يف  الأوىل  مل�شاركتي  حت�شرياً  كان  ذلك  كل  لياًل،  البحرين  حلبة  وعلى  مرة 
اأنا يف املكان املنا�شب لبدء هذه املرحلة من حياتي املهنية، لي�س  �شباق دويل. 
على  اأ�شعه  ال��ذي  ال�شغط  ع��ن  النظر  ب�شرف  حقيقية  �شغوطات  اأي  ل��دي 
نف�شي، لذلك فاإنني اأتطلع اإىل اأن اأكون ال�شائق ال�شاعد واأن اأبداأ املناف�شة من 
هناك. اأما بالن�شبة للفائز باجلائزة الأوىل لأف�شل �شائق خليجي �شاب �شمن 
كان  فقد  املا�شي،  املو�شم  الأو���ش��ط يف  ال�شرق   3 تي  بور�شه جي  كاأ�س  حت��دي 
بداأ فيه  لل�شيارة اجلديدة مبثابة فر�شة ملوا�شلة ما  الزبري  الفي�شل  اختبار 
وال�شتمرار بتحقيق نتائج مميزة يف م�شريته املهنية. وتعد م�شاركته يف �شباق 
بور�شه موبيل 1 �شوير كاب وتقدميه للدعم يف 11 من �شباقات فورمول ون، 

اكت�شب الزبري خرة كبرية يف قيادة ال�شيارة اجلديدة.

الأربعاء  اليوم  ع�شر  الرابعة  ال�شاعة  يف  تنطلق 
15 نوفمر 2017 مناف�شات بطولة الدراجات 
اخلام�شة  الن�شخة  م��ن��اف�����ش��ات  �شمن  ال��ه��وائ��ي��ة 
الريا�شية  ل��الأل��ع��اب  ه��ن��د  ال�شيخة  “دورة  م��ن 
تنظمها  ال��ت��ي  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأك����ر  لل�شيدات”، 
الريا�شي،  دب���ي  امل�����راأة مب��ج��ل�����س  ري��ا���ش��ة  جل��ن��ة 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  م��ن  بتوجيهات 
بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
دبي الريا�شي، وحتت رعاية حرم �شاحب ال�شمو 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
“رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
جمعة  بن  مكتوم  بنت  هند  ال�شيخة  �شمو  اهلل”، 
نوفمر   25 ال�شبت  حتى  وت�شتمر  م��ك��ت��وم،  اآل 

10 األعاب جماعية وفردية. وت�شم   ،2017
يف  الهوائية  ال��دراج��ات  بطولة  مناف�شات  وت��ق��ام 
مبدينة  الهوائية  ل��ل��دراج��ات  ال�شبا  ن��د  م�شمار 
 63 مب�شاركة   ،1 دي�شرتيكت  را���ش��د  ب��ن  حممد 
دراجة من خمتلف الدوائر والهيئات واملوؤ�ش�شات 
احلكومية و�شبه احلكومية واخلا�شة، و�شي�شرف 
على ال�شباق حكام معتمدون من احتاد الإمارات 
للدراجات الهوائية، و�شيتم تطبيق كافة اللوائح 
والقوانني املعتمدة من قبل الحتاد، كما �شتوفر 
للمت�شابقات  واخل��وذ  ال��دراج��ات  املنظمة  اللجنة 
ال��الت��ي ل مي��ل��ك��ن دراج��ت��ه��ن اخل��ا���ش��ة خلو�س 

املناف�شات.
النيابة العامة تت�شدر الألعاب اجلماعية

ت�شدرت النيابة العامة جميع مناف�شات الألعاب 
الرتتيب  يف  النيابة  فريق  ح��ل  حيث  اجلماعية 
الأول يف مناف�شات كرة اليد بعد حتقيقه 3 نقاط 
بفارق  اأه��داف   5 وم�شتقباًل  هدًفا   17 م�شجاًل 
الذي  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  عن  نقطة   12
هدًفا   27 ت�شجيله  بعد  الثاين  الرتتيب  يف  حل 
وا�شتقبال �شباكه 17 هدًفا، وحلت ور�شة حكومة 

دبي يف الرتتيب الثالث.
كما جاء فريق النيابة العامة يف الرتتيب الأول يف 
مناف�شات بطولة كرة ال�شلة بعد ح�شده نقطتان 
من ت�شجيله 66 نقطة وا�شتقباله نقطة واحدة، 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ع��ن  نقطة   65 ب��ف��ارق 
 37 ت�شجيله  بعد  الثاين  الرتتيب  ال��ذي حل يف 
نقطة وا�شتقباله 22 نقطة، وحلت بلدية دبي يف 

الرتتيب الثالث.
��ا ترتيب  وت�����ش��در ف��ري��ق ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة اأي�����شً
 6 حقق  حيث  الطائرة  ال��ك��رة  بطولة  مناف�شات 
 116 وعليه  نقطة   170 ت�شجيله  بعد  ن��ق��اط 
واحد  �شوط  مقابل  اأ���ش��واط  ب�شتة  وف��وزه  نقطة 
54 نقطة عن فريق هيئة كهرباء ومياه  بفارق 
ت�شجيله  بعد  الثاين  الرتتيب  ال��ذي حل يف  دبي 
ب�شتة  وف��وزه  نقطة   113 وعليه  نقطة   180
اأ����ش���واط وخ�����ش��ارت��ه ���ش��وط��ني، ف��ي��م��ا ح���ل فريق 
الثالث  الرتتيب  يف  دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة 

حتى الآن.
لبلدية كبري  ال��ي��د  ف��ري��ق  ط��م��وح  ���ش��امل:  �شيخة 

���ش��امل حم��رتف��ة نادي  ال�����دورة  ق��ال��ت �شيخة  يف 
اجلزيرة وكابنت منتخب الإم��ارات لكرة اليد اأن 
الثانية  تعتر  هند  ال�شيخة  دورة  مع  م�شاركتها 
موؤكده  دب��ي،  بلدية  فريق  م��ع  ال��ت��وايل  على  لها 
من  املتميزات  الالعبات  من  العديد  جتمع  انها 

اأ�شحاب اخلرات يف خمتلف الألعاب.
حتقق  اأن  اأمنيتها  ع��ن  �شيخة  ال��الع��ب��ة  وع���رت 
ال�شيخة  دورة  خالل  البلدية  فريق  مع  الأف�شل 
لالألعاب الريا�شية موجهة ال�شكر لكل من �شاهم 
يف جن���اح ه���ذا احل��دي��ث ال��ك��ب��ري ايل ي��ع��م��ل على 
تن�شيط ريا�شة املراأة يف المارات واتاحه الفر�س 
ابراز  اج��ل  من  املواطنات  الالعبات  من  للعديد 

مواهبهن يف خمتلف الألعاب الريا�شية.
امل�����ش��اب��ق��ة الإذاعية  اأخ����رى ت��ت��وا���ش��ل  وم���ن ج��ه��ة 
التي يقدمها جمل�س دبي الريا�شي عر برنامج 
روحك ريا�شية يف اإذاعة نور دبي، الذي يذاع من 
ال�شاعة اخلام�شة حتى ال�شاعة ال�شابعة م�شاء كل 
يوم ويتم خالله طرح �شوؤال متعلق مبعلومات عن 
الدورة وعلى جميع امل�شتمعني الإجابة من خالل 
اإر�شال اأحد اخليارات التي يتم طرحها بالر�شائل 
يف  تتم  قرعة  عر  الفائز  حتديد  ويتم  الن�شية، 

برنامج الكرتوين بعد نهاية كل حلقة.
املوؤ�ض�ضات امل�ضاركة

ال�شيخة هند  دورة  الن�شخة اخلام�شة من  ت�شهد 
لالألعاب الريا�شية لل�شيدات م�شاركة وا�شعة من 
خمتلف الهيئات والدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية 

ي�شارك  دبي حيث  و�شبه احلكومية واخلا�شة يف 
دبي،  بلدية  العامة،  النيابة  من:  كاًل  العام  هذا 
هيئة ال��ط��رق وامل���وا����ش���الت، م��وؤ���ش�����ش��ة الأوق����اف 
دبي،  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ر،  الُق�شّ و���ش��وؤون 
ال�شحة  هيئة  الإ�شعاف،  خلدمات  دب��ي  موؤ�ش�شة 
بدبي، هيئة دبي للثقافة والفنون، هيئة كهرباء 
للمراأة،  دب��ي  موؤ�ش�شة  دب��ي،  جمارك  دب��ي،  ومياه 
الأج���ان���ب،  و�����ش����وؤون  ل���الإق���ام���ة  ال��ع��ام��ة  الدارة 
دبي  جمل�س  الب�شرية،  والتنمية  امل��ع��رف��ة  هيئة 
ال��ري��ا���ش��ي، ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ت�����ش��ري��ع��ات، دائرة 
ال�����ش��وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة حل��ك��وم��ة دب����ي، م��رك��ز دبي 
ور�شة  املجتمع،  تنمية  هيئة  واإينوك،  لالإح�شاء، 
والعمل  الإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  دب��ي،  حكومة 
دبي  منطقة  ال��ع��ل��ي��ا،  التقنية  ك��ل��ي��ات  اخل����ريي، 
جموهرات  ل��الت�����ش��الت،  دو  ���ش��رك��ة  التعليمية، 
دهماين، تالي�س للياقة البدنية، اأورينت للتاأمني، 
م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي ل���الإع���الم، ح��ك��وم��ة دب���ي الذكية، 
دبي،  فار�شة  ا�شطبالت  التجاري،  اأبوظبي  بنك 

وموؤ�ش�شة اخلليج للبرتوكيماويات.
جناح متوا�شل

حققت الدورة جناحا تلو الآخر خالل  ال�شنوات 
ملا  ال��ع��ام،  الهتمام  ت�شتقطب  وم��ازال��ت  املا�شية، 
تقدمه من برامج ومبادرات تتوجه نحو املوظفات 
ومن  لديهن،  املطلوب  الإيجابي  الأث��ر  وحُت��دث 
الريا�شة  باأهمية  املوظفة  توعية  مميزاتها  اأه��م 
ان�شغالتها  رغم  امل��راأة  ل�شحة  البدين  والن�شاط 

اأ�شلوب  جعلها  و����ش���رورة  والأ���ش��ري��ة  الوظيفية 
دع���م جهود  امل��وؤ���ش�����ش��ات يف  �شاهمت  ول��ق��د  ح��ي��اة، 
من  الريا�شي  دب��ي  مبجل�س  امل���راأة  ريا�شة  جلنة 
التي  الأع���وام  م��دار  على  املميزة  امل�شاركة  خ��الل 

نظمت فيها الدورة .
يف  �شاركت  ال��ت��ي  وال��دوائ��ر  املوؤ�ش�شات  ع��دد  وزاد 
الدورة بن�شبة %20 عن الن�شخة املا�شية لي�شل 
موؤ�ش�شة   32 اإىل  اخلام�شة  الن�شخة  يف  ال��ع��دد 
كانت  فيما  وخ��ا���ش��ة،  حكومية  و���ش��ب��ه  حكومية 
وكان  موؤ�ش�شة،   25 الرابعة  الن�شخة  يف  عددهم 
موؤ�ش�شة    20 الثالثة  الن�شخة  يف  املوؤ�ش�شات  عدد 
الن�شخة  ويف  موؤ�ش�شة،   16 الثانية  الن�شخة  ويف 

الأوىل كانت 13 موؤ�ش�شة م�شاركة.
كما �شهدت الدورة هذا العام زيادة كبرية يف عدد 
حيث  املا�شي،  العام  يف  امل�شاركات  عن  الالعبات 
 685 اإىل  اخلام�شة  الن�شخة  يف  ع��دده��ن  و�شل 
لع��ب��ة م��ن خمتلف الأع���م���ار واجل��ن�����ش��ي��ات فيما 
و�شارك  لعبة،   558 املا�شي  العام  عددهن  كان 
�شارك يف  فيما  400 لعبة،  الثالثة  الن�شخة  يف 
الن�شخة  و�شهت  لع��ب��ة،   260 الثانية  الن�شخة 
موظفات  م��ن  م�����ش��ارك��ة   166 م�����ش��ارك��ة  الأوىل 

املوؤ�ش�شات احلكومية.
نظام املناف�ضات

ت��ق��ام م��ن��اف�����ش��ات ال��ري��ا���ش��ات اجل��م��اع��ي��ة بنظام 
ال��دوري من دور واح��د تتناف�س يف الفرق �شمن 
اأربع جمموعات ليتاأهل الفريقني الأول والثاين 

التي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  الأدوار  اإىل  جم��م��وع��ة  ك���ل  م���ن 
بينما  املغلوب،  بنظام خروج  املناف�شات  فيها  تقام 
نظام  ح�شب  الفردية  الريا�شات  مناف�شات  تقام 
املطبق يف امل�شابقات الر�شمية لحتاد كل ريا�شة، 
والدراجات  الطريق  �شباق  مناف�شات  تقام  فيما 
الهوائية على �شكل �شباق واحد ح�شب ما حتدده 

اللوائح الفنية لكال الريا�شتني. 
اأهداف

الريا�شية  ل��الأل��ع��اب  هند  ال�شيخة  دورة  ت�شكل 
جلنة  عمل  برنامج  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  لل�شيدات 
ري��ا���ش��ة امل����راأة يف جمل�س دب���ي ال��ري��ا���ش��ي، حيث 
تهدف اإىل تعزيز اأوا�شر التعاون والتالقي فيما 
ب��ني ال��دوائ��ر وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة، وه��ي اأي�شا 
فتياتنا  لدى  الريا�شية  القدرات  لتعزيز  فر�شة 
وزي����ادة اه��ت��م��ام ال��دوائ��ر وامل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية 
بريا�شة املراأة، كما اأن جتمع املوظفات حتت �شقف 
واحد هو اأكر مك�شب للجميع، مبا يعزز تالحم 
ال�����ش��ورة الزاهية  امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي وي��ع��ك�����س 

بتتويج ن�شائه، كاأ�شعد ن�شاء الأر�س.
الدورة  تظهر  اأن  على  املنظمة  اللجنة  وحتر�س 
ت��ك��ون متكاملة  واأن  اأب��ه��ى ���ش��ورة  ال��ع��ام يف  ه���ذا 
الأرك��ان من حيث الإع��داد والتنظيم وتوفري كل 
الدورة  يف  امل�شاركات  املوظفات  اإىل  الراحة  �شبل 
اإىل جانب املناف�شات التي �شي�شرف عليها ويقود 
من  اخل��راء  من  فريق  بها  التحكيمية  العملية 

خمتلف الحتادات املعنية بكل ريا�شة.

بعد قرار ت�ضكيله من قبل نهيان بن زايد 

جمل�ض اإدارة نادي اأبوظبي لل�سطرجن والثقافة يعقد اجتماعه االأول
والثقافة  لل�شطرجن  ابوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  عقد 
اجتماعه الأول  م�شاء الثالثاء املا�شي  بعد قرار ت�شكيله 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  قبل  م��ن 
جم��ل�����س اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي ب��رئ��ا���ش��ة ح�����ش��ني ع��ب��د اهلل 
اخلوري الذي تراأ�س الجتماع الأول مبقر النادي والذي 
والتقدير   ال�شكر  اآي���ات  ا�شمي  ب��رف��ع  الإج��ت��م��اع  ا�شتهل 
نيابة عن اأع�شاء جمل�س الإدارة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ  
 ) ال��دول��ة )حفظه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اآل مكتوم  را�شد   ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  واإىل �شاحب 
دبي  ال���وزراء  حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ   ال�شمو  �شاحب  واإىل 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  ابوظبي  عهد  ويل 
رئي�س املجل�س التنفيذي للدعم املتوا�شل لقطاع ال�شباب 
والريا�شة مما �شاهم يف النهو�س باأبناء الدولة يف كافة 

املجالت .
اأع�����ش��اء امل��ج��ل�����س بال�شكر  وت���وج���ه اخل�����وري ن��ي��اب��ة ع���ن 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  نهيان  ال�شيخ  ل�شمو  والتقدير 
جمل�س ابوظبي الريا�شي على الثقة الغالية التي اأولها 
�شموه لهم لتحمل تلك امل�شوؤولية معاهداً بان يبذل كافة 
اأع�شاء املجل�س كل ما يف ا�شتطاعتهم لتحقيق الأهداف 
املرجوة انطالقا من هذا ال�شرح ال�شطرجني مبا ي�شهم 
يف  تطور ورقي ال�شطرجن الإماراتي  ..كما  اأ�شاد خوري 
بجهود اأع�شاء املجل�س ال�شابق مثمناً الدور الذي  قاموا به 
خالل فرتة توليهم امل�شوؤولية والذي كان له الأثر الكبري 
يف و�شع مدينة ابوظبي على اخلارطة ال�شطرجنية علي 
م�شيدا  والدولية ،  والإقليمية  املحلية  امل�شتويات  كافه 
.. و�شهد  املا�شية  اإجن��ازات خالل الفرتة  مبا حتقق من 

جمل�س  لع�شوية  الإداري�����ة  امل��ن��ا���ش��ب  ت��وزي��ع  الجتماع  
املكلف  الإدارة اجلديد برئا�شة ح�شني عبد اهلل اخلوري 
الريا�شي   ابوظبي  جمل�س  رئي�س  �شمو  ق��رار  على   بناء 
نائباً  احل��م��ادي  �شلطان  ع���ارف  ال��دك��ت��ور  ت�شمية  ومت��ت 
لرئي�س جمل�س الإدارة ، ويو�شف اأحمد با�شليب الأمني 
العام ، واإبراهيم اإ�شماعيل املهريي الأمني العام امل�شاعد  
، و�شهيل عبد  امل��ايل  املدير  امل��رزوق��ي  واإبراهيم حممد   ،
الرحيم العو�شي مدير  التطوير والإح��رتاف  ، حممد 
ع��م��ري امل��ن�����ش��وري م��دي��ر الإت�����ش��ال امل��وؤ���ش�����ش��ي ، ، ثانية 

املزروعي  رئي�س جلنة تطوير ال�شطرجن الن�شائي ، �شعاد 
احلمادي  عالق  خالد   ، الت�شويق  جلنة  رئي�س  املرزوقي 

رئي�س جلنة املبادرات والفعاليات.
النادي  حققها  التي  ب��الإجن��ازات  اجلديد  املجل�س  واأ�شاد 
اجلميع  عاتق  على  ي�شع  مم��ا  املا�شية  ال�شنوات  خ��الل 
 ، اجلوانب  كافة  من  بالنادي  الأداء  تطوير  علي  العمل 
من  التي  ال�شرورية  اللجان  بت�شكيل  املجل�س  واأو���ش��ى 
الفرتة  خ��الل  ال��ن��ادي  يف  العمل  وت��رية  تدفع  اأن  �شاأنها 

القادمة.

لإ�شت�شافة  الإ���ش��ت��ع��دادات  اآخ��ر  على  املجل�س  اإط��ل��ع  كما 
وتنظيم بطولة كاأ�س رئي�س الدولة لل�شطرجن بالتعاون 
مع اإحتاد الإمارات لل�شطرجن خالل الفرتة من 22 اإىل 
29 دي�شمر والتي ي�شعى نادي اأبوظبي لل�شطرجن دائماً 
�شواء  كبري  معنى  حتمل   لنها  وتنظيمها  ل�شت�شافتها 
اأهمية  اأو الدويل و يويل  كان ذلك على امل�شتوى املحلي 
غاليا  ا�شما  حتمل  التي  الغالية  البطولة  بهذه  خا�شة 
علينا جميعا وهو ا�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ورعاه. 
هذا وقد اأبدى املجل�س اجلديد ا�شتعداده الكامل لتقدمي 
واإ�شرتاتيجية جديدة  الدعم  من خالل تقدمي خطط 
مع  بالتوافق  ب��ال��ن��ادي  الفني  العمل  لتطوير  طموحة 
خطط وبرامج واإ�شرتاتيجية جمل�س اأبو ظبي الريا�شي، 
والتي تهدف اإىل النهو�س بلعبة ال�شطرجن خالل الفرتة 
القادمة، من خالل بحث ال�شبل الكفيلة لبلورة الأفكار 
والرامج املو�شوعة لتطوير اللعبة على م�شتوى مدينة 
ابوظبي ب�شكٍل خا�س وعلى م�شتوى الدولة ب�شكٍل عام ، 
مع التاأكيد علي التفاعل مع التطور ال�شطرجني الذي 
الأداء  تطوير  خالل  من  معه  والتجاوب  العامل  ي�شهده 
اأف�شل الرامج الفنية لتطوير  الفني لالعبني وتوفري 
مهاراتهم  مما ي�شهم يف  حتقيق الأهداف املرجوة دعما 
لالإ�شرتاتيجية العامة للنادي ..كما تطرق املجل�س اإىل 
اأهمية تفعيل الأن�شطة التي يقوم بها النادي من خالل 
العمل اجلماعي من اأجل رفعة ا�شم الدولة عالياً يف كافة 
املحافل الدولية بالتعاون مع احتاد الإمارات لل�شطرجن 
يو�شف  ..���ش��رح بذلك   لل�شطرجن  ال��دول��ة  اأن��دي��ة  وكافه 

اأحمد با�شليب  الأمني العام للنادي. 

جزيرة يا�ض ت�ست�سيف نخبة من 
الفعاليات خالل �سباق الفورموال1

اجلاري  ال�شهر  الإم�����ارات،  يف  الرتفيهية  ال��وج��ه��ة  ي��ا���س،  ج��زي��رة  ت�شتعد 
الحتاد  ج��ائ��زة  ���ش��ب��اق  1 يف  ل��ل��ف��ورم��ول  اخل��ت��ام��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ل�شت�شافة 
للطريان الكرى يف حلبة مر�شى يا�س، يف الفرتة من اخلمي�س 23 نوفمر 
اإىل الأحد 26 نوفمر، حيث �شي�شم برنامج اجلزيرة لعطلة نهاية اأ�شبوع 
ال�شباق نخبة من الفعاليات والأم�شيات والعرو�س املميزة وجتارب الت�شوق 
الفريدة. وقال هرياردو ياني�س، املدير التنفيذي، اإدارة وجهة جزيرة يا�س 
يعد  اأبوظبي  يف   1 للفورمول  الكرى  للطريان  الحت��اد  جائزة  �شباق  ان 
احلدث الريا�شي العاملي الأكر يف منطقة ال�شرق الأو�شط والوحيد �شمن 
تتطلع  حيث  ال�شم�س،  غ��روب  وق��ت  يف  يقام  ال��ذي   1 ال��ف��ورم��ول  �شباقات 
تزهو  لأن  عاملية،  مب�شتويات  الإم��ارات��ي��ة  الوجهة  ب�شفتها  ي��ا���س،  ج��زي��رة 
مبجموعة متنوعة من العرو�س الرتفيهية، حيث ي�شعدنا ا�شت�شافة هذا 

احلدث للعام التا�شع على التوايل.

اكتمال عقد املتاأهلني ال�60 يف 
بطولة موانئ دبي العاملية للجولف 

اكتمل عقد الالعبني ال�60 املتاأهلني اإىل بطولة جولة موانئ دبي العاملية للجولف 
التي تنطلق اخلمي�س على مالعب عقارات جمريا للجولف .

وتبلغ اجلوائز املالية للبطولة اخلتامية ملو�شم اجلولة الأوروبية للجولف “ال�شباق 
ماليني  و5  نف�شها  للبطولة  م��الي��ني   8 منها  دولر  م��ل��ي��ون   13 دبي”  اإىل 
على  ال�شتار  ا�شدال  مع  الالعبني  تاأهل  وج��اء  املو�شم.  يف  الأوىل  املراكز  لأ�شحاب 
كان  فيما   .. اأفريقيا  برعاية ج��اري بالير يف جنوب  اأقيمت  التي  نيدبانك  بطولة 
احلدث يف جنوب اأفريقيا فر�شة اأخرية لالعبني خارج قائمة اأف�شل 60 يف ترتيب 

العاملية. دبي  موانئ  جولة  بطولة  يف  مقعد  على  دبي” للح�شول  اإىل  “ال�شباق 
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املطّوع  حممد  النا�شئ  لل�شباقات  اأب��وظ��ب��ي  �شائق  ت��ّوج 
الدفع  ف��ئ��ة  بذهبية  ب��ورن��ز  ن��اي��ل  م��الح��ه  م��ع  ال�شحي 
الثنائي اآر3 يف رايل تري دو فوكلوز �شمن بطولة فرن�شا 

ال��وط��ن��ي��ة ل���ل���رال���ي���ات حم����رزاً 
منت  على  مراحل  ب�شت  الفوز 
دي.ا�س3  ال�شيرتوين  �شيارته 
فوكلوز  رايل  ت������وزع  اآر3.  
ع��ل��ى ي��وم��ني وت���األ���ف م��ن 10 
مراحل ترابية ح�شوية خا�شة 
ب��ال�����ش��رع��ة ب��ل��غ ط��ول��ه��ا حوايل 
اأما اليوم  كيلومرتاً.   123.8
مراحل  �شت  من  فتاألف  الأول 
املطّوع  خ��الل��ه��ا حم��م��د  جن���ح 
منذ  الأزمنة  اأ�شرع  ت�شجيل  يف 
الذي  الأم����ر  الأوىل،  امل��رح��ل��ة 
و�شعه يف قمة فئته على ح�شاب 
اأبطال فرن�شا. وعلى الرغم من 

تعطل نظام الإت�شال الداخلي مع املالح )انرتكوم( يف 
املرحلة الثالثة، اإل اأن املطّوع ا�شتمر يف وتريته العالية 
منهياً اليوم الأول يف �شدارة فئته بفارق 27 ثانية عن 

اأقرب مناف�شيه.
قال  وب��اأزم��ن��ت��ن��ا  ب�شرعتنا  �شعيد  واأن���ا  رائ��ع��ا  ي��وم��اً  ك��ان 
اأوقاتنا  امل��ط��ّوع واأ���ش��اف: مل ن�شغط ك��ث��رياً وم��ع ذل��ك 
كانت �شريعة. عانينا بع�س ال�شيئ يف املراحل ال�شباحية 
�شبورت  ب��ي.ات�����س.  ف��ري��ق  ول��ك��ن  ال�شيارة  ث��ب��ات  لناحية 
اأجرى تعديالت ناجحة خالل وقفة ال�شيانة انعك�شت 

ب�شكل ملحوظ على تاأديتنا يف املراحل املتبقية.
واأم���ا ال��ي��وم ال��ث��اين فتاألف م��ن اأرب���ع م��راح��ل ك��اد �شائق 
فئته،  �شدارة  يخ�شر  اأن  فيها  لل�شباقات  اأبوظبي  فريق 
ال�شغط  خففت  اأنني  “اأعتقد 
وخ�شرت  ال��������الزم  م����ن  اأك������ر 
املرحلة  يف  ث����وان   10 ح����وايل 
النا�شئ  ال��ب��ط��ل  ق���ال  ال�شابعة 
ال�شائقني يف اخللف  واأ���ش��اف: 
ولكننا  كبري  ب�شكل  ي�شغطون 
فئتنا  �����ش����دارة  ن��ح��ت��ل  لزل���ن���ا 
�شنحاول  ث��ان��ي��ة.   17 ب���ف���ارق 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى وت���رية متكننا 
دون  ب�����ش��دارت��ن��ا  التم�شك  م��ن 

ارتكاب الأخطاء.
املطّوع  حممد  جن��ح  وبالفعل، 
ال����ه����دف وال����ف����وز  يف حت���ق���ي���ق 
اإنها  بلقب رايل فوكلوز وقال: 
اأروع طريقة اأنهي فيها مو�شم الراليات اخلا�س بي هذا 
العام. اأنا �شعيد جداً بهذا الفوز واأود هنا اأن اأ�شكر ال�شيخ 
خالد بن في�شل القا�شمي، رئي�س جمل�س اإدارة اأبوظبي 
اأ�شكر  كما  املتوا�شل.  ودع��م��ه  ب��ي  ثقته  على  لل�شباقات 
حت�شري  على  �شبورت  ب��ي.ات�����س.  ف��ري��ق  اأع�����ش��اء  جميع 
�شيارة مناف�شة وقادرة على حتقيق النت�شارات. اأتطلع 
م�شاركات  م��ن  يل  يخفيه  وم��ا  املقبل  ال��ع��ام  اإىل  ق��دم��اً 
اأمل حتقيق املزيد من التقدم واملزيد من  جديدة على 

الإجنازات.

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي  ن����ي����وي����ورك  ج���ام���ع���ة  ك�����ش��ف��ت 
باجلامعة  الريا�شية  امل��راف��ق  عن  اأم�س 
الألعاب  ا�شت�شافة  يف  ���ش��ت�����ش��ارك  ال��ت��ي 
الأث��ق��ال خالل  رف��ع  واأل��ع��اب  الريا�شية 
دورة الألعاب ال�شيفية العاملية لالأوملبياد 
اخل��ا���س 2019، وال��ت��ي م��ن امل��ق��رر اأن 
 14- بني  الفرتة  يف  اأبوظبي  يف  تنعقد 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،2019 م���ار����س   21
الأثقال  رفع  واألعاب  الريا�شية  الألعاب 
وال�شباحة خالل دورة الألعاب الإقليمية 

املقرر انعقادها يف مار�س 2018.
اق��ي��م يف �شالة  ال����ذى  وح�����ش��ر احل��ف��ل 
نيويورك  بجامعة  الريا�شية  الأل��ع��اب 
اأبوظبي ممثلي كل من جامعة نيويورك 
اأب��وظ��ب��ي والأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س، احتفاًل 
الألعاب  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  يف  اجل��ام��ع��ة  ب����دور 
اأكد  حيث  و2019،   2018 يف  املقبلة 
مب�شاركة  اجل��ام��ع��ة  ف��خ��ر  امل��ت��ح��دث��ون 
مرافقها الريا�شية املتميزة يف ا�شت�شافة 
الفعاليات املقبلة، بالإ�شافة اإىل الهوية 

املرموقة ومتعددة الثقافات التي تتمتع 
والتي  اأب��وظ��ب��ي،  ن��ي��وي��ورك  جامعة  بها 
ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع ط��ب��ي��ع��ة ه����ذه الأح������داث 

الريا�شية الرائدة.
الت�شجيل  ب��اب  وخ���الل احل��ف��ل، مت فتح 
اأبوظبي،  ن���ي���وي���ورك  ج��ام��ع��ة  ل���ط���الب 
والذين ميثلون اأكر من 115 جن�شية، 
ال�شيفية  الأل����ع����اب  دورة  يف  ل��ل��ت��ط��وع 
والتي   ،2019 اخل���ا����س  ل���الأومل���ب���ي���اد 
الإماراتية  العا�شمة  احت�شان  �شت�شهد 

لريا�شيني من اأكر من 120 دولة.
األفرد  ك���ل م���ن  حت����دث خ����الل احل���ف���ل 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ب���ل���وم، 
اأبوظبي، وبيرت ويلر، الرئي�س التنفيذي 
ل��الأومل��ب��ي��اد اخلا�س،  ال��ع��امل��ي��ة  ل��الأل��ع��اب 
الأوملبياد  ���ش��ف��رية  فيليك�س،  واأل��ي�����ش��ون 
الأومل��ب��ي��ة احلا�شلة  اخل��ا���س وال��الع��ب��ة 
ع���ل���ى م���ي���دال���ي���ة ذه���ب���ي���ة، واث����ن����ني من 
وهما  اأبوظبي،  نيويورك  طالب جامعة 
�شارة  الن�شائية  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة  لع��ب��ة 
اأجل��ارا من فنزويال، طالبة  مي�شيل بن 
من  نيل�شون  ون��ي��ك��ولج   ،2020 دف��ع��ة 

وبداأ   .2018 دفعة  ال��دامن��ارك، طالب 
احل���ف���ل ب��ت��ق��دم ن����دى ال�����ب�����دواوي، اأول 

جامعة  وطالبة  اأوملبية  اإماراتية  �شباحة 
رافعة   ،2019 دفعة  اأبوظبي  نيويورك 

ال��ع��رب��ي��ة املتحدة،  ع��ل��م دول���ة الإم�����ارات 
ونيكولج حاملني  �شارة  الطالبان  يليها 

ومرمي  اأبوظبي،  نيويورك  جامعة  علم 
الزعابي بطلة الأوملبياد اخلا�س، حاملة 

علم الأوملبياد اخلا�س.
بلوم،  األ��ف��ري��د  ق��ال  ذل���ك،  على  وتعليقاً 
اأبوظبي:  نيويورك  جامعة  رئي�س  نائب 
بجامعة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت���ه���دف 
طالبها  تطوير  اإىل  اأبوظبي  نيويورك 
التحليلية  امل��ه��ارات  ح��دود  يتخطى  مب��ا 
والوا�شع،  ال��ع��م��ي��ق  امل��ع��ريف  وال��ت��اأ���ش��ي�����س 
التفاهم  م��ن  ج�����ش��ور  ب��ن��اء  اإىل  و����ش���وًل 
امل�شرتك والتعاون لتخطي الختالفات 
التي ت�شود عاملنا. اإن ا�شت�شافة فعاليات 
األ�����ع�����اب الأومل�����ب�����ي�����اد اخل����ا�����س يف ح���رم 
م���ن طموحنا،  وب���ق���وة  ي���ع���زز  اجل��ام��ع��ة 
عامل  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  لتغدو 
فاعل يف الو�شول لروؤية عاملية م�شرتكة 
وع���امل متحد. وم��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال بيرت 
لالألعاب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  وي���ل���ر، 
  :2019 ال��ع��امل��ي��ة ل��الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س 
امليدانية  ال��زي��ارات  م��ن  بعدد  قمنا  لقد 
للمرافق الريا�شية التي تقدمها جامعة 
راأينا؛  مبا  وانبهرنا  اأبوظبي،  نيويورك 

اأب���وظ���ب���ي متتلك  ن���ي���وي���ورك  ف��ج��ام��ع��ة 
عالوة  امل�شتوى  عاملية  ريا�شية  م��راف��ق 
اأنحاء  ك��اف��ة  م��ن  متميزين  ط��الب  على 
متطوعني  �شي�شكلون  وال��ذي��ن  ال��ع��امل 
رائعني خالل دورة الألعاب. نحن نتطلع 
لإخراج  اجلامعة  م��ع  التعاون  اإىل  حقاً 
الأومل��ب��ي��اد اخلا�س  لأل��ع��اب  دورة مذهلة 

.2019
ومن املقرر اأن تكون دورة الألعاب ال�شيفية 
اأك���ر حدث  اخل��ا���س  ل��الأومل��ب��ي��اد  العاملية 
ريا�شي اإن�شاين خالل عام 2019، حيث 
الإط����الق  ع��ل��ى  الأوىل  ل��ل��م��رة  �شتنعقد 
الأو����ش���ط، وذل����ك يف  ال�����ش��رق  يف منطقة 
اأب��وظ��ب��ي. ت��ع��د الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س اأكر 
للريا�شيني  ال��ع��امل  يف  ريا�شية  منظمة 
من  اأك��ر  مب�شاركة  الهمم،  اأ�شحاب  من 
 170 اأك���ر م��ن  مليون ري��ا���ش��ي م��ن   5
اأك���ر م��ن مليون متطوع  دول���ة وك��ذل��ك 
حول العامل. و�شتمتد الألعاب على مدار 
خمتلفة،  ري��ا���ش��ة   24 لتغطي  اأي����ام   7
منها كرة ال�شلة واألعاب القوى واجلولف 

والتن�س وركوب الدراجات وال�شباحة.

نوفمر   12 امل����واف����ق  الأح������د  ي����وم  ان��ط��ل��ق��ت 
القدم  ل��ك��رة  الإم������ارات  احت����اد  2017 مب��ق��ر 
التي   ،)C( ال��ري��ا���ش��ي��ة  الإدارة  دورة  ب��دب��ي، 
مع  بال�شراكة  املحرتفني  دوري  جلنة  تنظمها 
اأكادميية احتاد الإمارات لكرة القدم، وت�شتمر 
غ���د اخل��م��ي�����س، وي�شارك  ي����وم  ال�������دورة ح��ت��ى 
اخلليج  دوري  باأندية  العاملني  من  عدد  فيها 
ال��ع��رب��ي امل��خ��ت��ل��ف��ة، اإىل ج��ان��ب جم��م��وع��ة من 
�شمن  ال����دورة  ه���ذه  ال��ل��ج��ن��ة.وت��اأت��ي  منت�شبي 
درجت  ال��ت��ي  التخ�ش�شية  ال������دورات  �شل�شلة 
جلنة دوري املحرتفني على تنظيمها، يف اإطار 

العمل  منظومة  تطوير  اإىل  الرامية  خطتها 
الأن���دي���ة، وال���ش��ه��ام يف تر�شيخ  الح����رتايف يف 
العاملني  تاأهيل  الح��رتاف، من خالل  ثقافة 
املجالت،  بالأندية، ورفع قدراتهم يف خمتلف 
التي  واملعارف  اك�شابهم اخلرات  والعمل على 
مت��ك��ن��ه��م م���ن ال��ق��ي��ام مب��ه��ام��ه��م ع��ل��ى الوجه 

الأكمل يف خدمة اأنديتهم.
املفاهيم  ال���دورة ع��دة حم��اور ت�شمل  وت��ت��ن��اول 
وامل���م���ار����ش���ات الإداري��������ة، ال���ق���ي���ادة الإداري�������ة يف 
الريا�شية  الأل����ع����اب  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  امل��ن��ظ��م��ات 
املجتمعية،  والريا�شة  ال�شباب  للمحرتفني، 

الإدارة الريا�شية والت�شويق الريا�شي، الت�شال 
والفعاليات  املن�شاآت  اإدارة  الريا�شة،  جمال  يف 
ال��ت��م��وي��ل والق��ت�����ش��اد يف �شناعة  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
للريا�شة.  الجتماعية  واجل��وان��ب  الريا�شة، 
فهم  تكوين  على  الدار�شني  ال��دورة  و�شت�شاعد 
النادي  الريا�شي يف  املدير  اأف�شل عن من�شب 
والبيئة التي يعمل فيها، كما يكت�شب الدار�س 
امل���ع���ارف ح����ول حت��دي��د الوظائف  م��زي��د م���ن 
املختلفة لالإدارة الريا�شية، اإىل جانب التعرف 
املنا�شبة  وال��ق��ي��ادي��ة  الإداري������ة  الأمن�����اط  ع��ل��ى 

ملختلف احلالت.

“املحرتفني” توؤهل العاملني باالأندية يف جمال االإدارة الريا�سية

جامعة نيويورك اأبوظبي ت�سارك يف ا�ست�سافة دورة االألعاب ال�سيفية العاملية 
لالأوملبياد اخلا�ض 2019 واالألعاب االإقليمية 2018

يف جولته العاملية الثالثة 2017

جامعة االإمارات ت�ست�سيف حتدي �سباق ال�سيارات الكهربائية الهجينة

املطّوع جاب الذهب!

فاز ب�ست مراحل وتّوج بذهبية رايل فوكلوز الفرن�سي �سمن فئة اآر3

•• العني - الفجر

ا����ش���ت�������ش���اف���ت ج���ام���ع���ة الإم���������ارات 
ال�����ش��ب��اق ال��ع��امل��ي ال��ث��ال��ث »حتدي 
الهجينة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال�����ش��ي��ارات 
اجلمعية  م��ع  بالتعاون   ،2017
الطاقة  لعلوم  الدولية  الأمريكية 
 ،Global EEE– وال���ب���ي���ئ���ة 
خمتلف  م��ن  فريقا   12 مب�شاركة 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ج��ام��ع��ات 
العربية  م�شر  وجمهورية  املتحدة 
ال�شقيقة، والذي اقيم على م�شمار 
لل�شباقات،  ال�����دويل  ال��ع��ني  ن����ادي 
الهند�شة  ك����ل����ي����ات:  ومب�������ش���ارك���ة 
والقت�شاد  الإدارة  وكلية  والعلوم 

والعلوم الإن�شانية والجتماعية. 
الفرق  ق���ام���ت  ف���ري���د  حت����دي  ويف   
امل�������ش���ارك���ة م����ن ج���ام���ع���ات ال���دول���ة 
وج���م���ه���وري���ة م�����ش��ر  م���ن خمتلف 
باملناف�شة  العلمية   التخ�ش�شات 
»اجلراند  ج��ول��ة  على  بينها  م��ا  يف 
والتي  الأول،  ال���ي���وم  يف  ب��ري��ك�����س« 
كاملة  ب���������دورة  ال����ق����ي����ام  ت���ت���ط���ل���ب 
الطاقة  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ب���ال�������ش���ي���ارات 
الكهربائية فقط، فيما �شمح لهم يف 
الطاقة  با�شتخدام  الثانية  اجلولة 
من  الأدن����ى  احل���د  م��ع  الكهربائية 
الثانية  البنزين ل�شتكمال اجلولة 
ل�شباق اجلائزة الكرى، وما يتطلبه 
ذل��ك م��ن ال��ف��رق يف ات��خ��اذ قرارات 
�شياراتهم،  وك��ف��اءة  ت�شميم  ب�شاأن 
وب���ن���اء ه��ن��د���ش��ي م��ب��دع وم��ب��ت��ك��ر يف 
، مبا   الكهربائية  الطاقة  ا�شتخدام 
مي��ك��ن ال��ف��رق امل�����ش��ارك��ة م��ن طلبة 
اجلامعات لكليات الهند�شة والعلوم 
خمتلفة  تقنيات  وجتربة  ابتكار  يف 

الطاقة  ا����ش���ت���خ���دام���ات  م���ن  ت���ع���زز 
النظيفة.

وت����ت����ك����ون ال�����ف�����رق امل���������ش����ارك����ة من 

يتناف�شون  وف����ن����ي����ني  ����ش���ائ���ق���ني 
ال�شباق،  ف���ع���ال���ي���ات  يف  ج��م��ي��ع��ه��م 
خفيفة  هجينة  �شيارات  وا�شتخدام 

الوزن تت�شع ل�شائق واحد وم�شممة 
كما  ال�شالمة،  معايري  اأف�شل  وفق 
�شيتم تزويد الفرق بجميع معدات 

الأمن وال�شالمة لت�شميم وتطوير 
�شيارات ال�شباق لتكون اأكر �شرعة 
وك����ف����اءة، مب���ا ي��دف��ع ال���ف���رق ملزيد 
لإيجاد  الإب�����داع�����ي  ال��ت��ف��ك��ري  م���ن 
اأجل  من  للمحرك  ت�شميم  اأف�شل 
تقطعها  التي  امل�شافة  م��دى  زي���ادة 

ال�شيارات امل�شاركة يف ال�شباق.  
 130 العام  هذا  �شباق  وي�شتقطب 
فرق  منها  فريقا  م�شاركا من 12 
وجامعة  الإم���������ارات،  ج��ام��ع��ة  م���ن 
وكليات  ظبي،  اأبو  وجامعة  خليفة، 
التقنية العليا، واجلامعة الأمريكية 
واملعهد  والبوليتكنك،  ال�شارقة،  يف 
خليفة،  ج���ام���ع���ة  يف  ال������ب������رتويل 
م�شر  بجمهورية  ح��ل��وان  وجامعة 

العربية.
العام  ه��ذا  ج��وائ��ز  ت�شنيف  وي��اأت��ي 
وهي:  رئي�شية  جوائز  ثالث  �شمن 
للم�شاركة  للتاأهل  ال�شرعة  جائزة 
اأط��ول م�شافة  يف احل��دث ، وجائزة 
م���ق���ط���وع���ة ب���ا����ش���ت���خ���دام امل���ح���رك 
م�شافة  اأط��ول  ،وج��ائ��زة  الكهربائي 
م���ق���ط���وع���ة ب���ا����ش���ت���خ���دام ال����وق����ود 
يح�شل  ح��ي��ث   ، م��ع��ا  وال���ك���ه���رب���اء 
الطلبة الفائزين على اجلوائز التي 
مينحها جمموعة من  حكام وخراء 
املتحدة  ال���ولي���ات  م���ن  م��ت��م��ي��زي��ن 
واإيطاليا،  وه��ول��ن��دا،  الأم��ري��ك��ي��ة، 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ،وم�����ش��ر،  واأ�شبانيا 
جوائز  لل�شرعة، والبتكار التقني، 
واأف�����ش��ل ع��ر���س ري��ا���ش��ي، و�شالمة 
الفريق، وجائزة خا�شة بالطالبات 
ال���ر����ش���م  ، وج������ائ������زة  امل���������ش����ارك����ات 
للمركبات،  الهند�شي  والت�شميم 
واأف�شل  ال�شيارة،  م�شنعي  وجائزة 

�شورة، واأف�شل فيديو. 

حممد املطّوع: احلمد 
هلل، فر�ضنا �ضيطرتنا 

على فئتنا منذ املرحلة 
الأوىل وتفوقنا على 

اأبطال فرن�ضا
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الفجر الريا�ضي
الأم��ل جراء ف�شل منتخبها يف  ال�شدمة وخيبة  ال�شتيقاظ من  ايطاليا  حتاول 
التاأهل اىل كاأ�س العامل لكرة القدم 2018، وغياب ابطال العامل اأربع مرات عن 

املونديال للمرة الأوىل منذ 60 عاما.
امللحق  اإي��اب  يف  ال�شويد،  مع  �شلبا  الثنني  م�شاء  اأر�شها  على  اإيطاليا  وتعادلت 
بعد  املناف�شة  م��ن  لتخرج  ال��رو���ش��ي،  امل��ون��دي��ال  نهائيات  اىل  امل��وؤه��ل  الأوروب�����ي 
خ�شارتها ذهابا �شفر-1، وتغيب عن كاأ�س العامل التي رفعتها اأربع مرات، للمرة 

الأوىل منذ مونديال 1958 يف... ال�شويد.
اأعلن  وبعد دموع احلار�س ال�شطوري جانلويجي بوفون م�شاء الثنني، والذي 
اعتزاله دوليا عن 39 عاما بعدما حرم فر�شة خو�س املونديال للمرة ال�شاد�شة 
القا�شية  التعليقات  م��ع  ال��ث��الث��اء  امل��وع��د  ك���ان  ب���الجن���ازات،  زاخ����رة  م�����ش��رية  يف 

لل�شحافة اليطالية التي مل ترحم منتخب بالدها.
“نهاية العامل وداعا للمونديال”، معترة ان ما  وعنونت �شحيفة “ل �شتامبا”، 

جرى ميثل “قفزة اىل اخللف”.
ال�شياق، ي�شعب ه�شم ما  ه��ذا  احل��ي��اة. لكن يف  اأ���ش��واأ يف  “هناك ما هو  اأ�شافت 
جرى. انها قفزة اىل اخللف ل�60 عاما ويف ع�شر خرجت فيه اإيطاليا ب�شكل قا�س 

يف اإ�شارة اىل اإق�شاء املنتخب يف 2010 و2014  مرتني من دور املجموعات”، 
من الدور الأول للنهائيات.

“من دون مونديال بعد 60 عام”، مع �شورة  وعنونت “كوريريي ديلال �شريا”، 
الوىل  �شفحتها  �شبورت”  ديللو  “لغازيتا  كر�شت  بينما  يبكي،  وه��و  لبوفون 

لعنوان عري�س هو “النهاية” مع �شورة اأي�شا لبوفون.
من جانبها، جمعت �شحيفة “ل ريبوبليكا” عبارات عدة يف عنوان واحد “خ�شارة 

التزوري، املونديال من دون ايطاليا. دموع بوفون: لقد ف�شلنا”.
والالعبني،  بوفون  �شور  املا�شية  الأي��ام  يف  رفعت  حيث  اليطالية  ال�شوارع  ويف 

�شكلت ال�شدمة واحلزن قا�شما م�شرتكا بني ال�شكان.

الذي يقطن يف روما، لوكالة فران�س بر�س  الثالثيني  دافيدي، اليطايل  وقال 
“لدي �شعور جديد، لي�س فقط باخل�شارة، بل اأي�شا بالق�شاء. هذا اأمر خمتلف، 

هذا اأمر مل اأ�شعر به قط من قبل”.
“هذا يوم حزين. ما ح�شل كان تراجيديا من وجهة نظر  اأم��ا روميلو فاعتر 
يف ا�شارة  ريا�شية. ل ميكن ليطاليا ان ت�شمح لنف�شها بخو�س مباراتني هكذا”، 
املتوقع  بكثري من  اأق��ل  اأداء  املنتخب  ال�شويد، حيث قدم  امللحق �شد  لقاءي  اىل 
اأعلن لعبون يف املنتخب و�شع حد مل�شريتهم الدولية،  اأعقاب املباراة،  منه. ويف 
يتقدمهم بوفون، ولعب و�شط روما دانييلي دي رو�شي )34 عاما( وقطب دفاع 
يوفنتو�س اندريا بارزايل )36 عاما(، بينما مل يت�شح ما اذا كان جورجو كيليني 

)33 عاما( �شيقدم على اخلطوة نف�شها.
بالأ�شى جتاه  اأ�شعر  “ل  اليطالية  “راي”  لقناة  منهار  �شبه  وهو  بوفون  وق��ال 
ال�شعيد  الكثري على  اأمر يعني  الكرة اليطالية. لقد ف�شلنا يف  نف�شي بل جتاه 
م�شيفا “اأنا واثق من وجود م�شتقبل لكرة القدم اليطالية لننا  الجتماعي”، 

�شعب ميلك كرياء وت�شميما وبعد ال�شقوط جند دائما و�شيلة للنهو�س”.
ووجهت ال�شحف انتقادات مل�شتوى املنتخب الذي ي�شرف على تدريبه جانبيريو 

فنتورا.
املونديال لنها ل  اىل  تذهب  لن  “ايطاليا  ان  “توتو�شبورت”  وكتبت �شحيفة 
ت�شتحق ذلك. الهانة ل تطال فقط )جانبيريو( فنتورا الذي لن يكون مدربا 

للمنتخب بعد اليوم، وامنا منظومة كرة القدم”.
ورمت �شحيفة “كوريريي ديللو �شبورت” بدورها “اجلميع خارجا!” يف عنوان 
يكون  ال  يجب  لكن  �شيذهب،  “فنتورا  ان  معترة  الوىل،  �شفحتها  على  كبري 

الوحيد”.
ومل يح�شم فنتورا م�شريه يف انتظار اجتماع ط��ارىء يعقده الحت��اد اليطايل 

الأربعاء، بح�شب ما اأعلن رئي�شه كارلو تافيكيو الثالثاء.

•• دبي - الفجر 

ال�شوي�شري ما�شيمو بو�شاكا، رئي�س جلنة احلكام  قدم 
ال��ف��ي��ف��ا، حما�شرة  ال���ق���دم  ل��ك��رة  ال�����دويل  يف الحت�����اد 
متقدمة عن اإ�شتخدام تقنية الفيديو امل�شاندة للحكام 
الإ�شبوعي  الإج��ت��م��اع��ي  خ����الل  وذل����ك   ،)VAR  (
للرملان التحكيمي الذي ٌعقد م�شاء اأم�س مبقر احتاد 
املونديايل  بح�شور  دب��ي،  يف  اخلوانيج  مبنطقة  الكرة 
اليماحي  ع��ب��ي��د  وحم��م��د  ج�شيم  ب��و  ع��ل��ي  الإم����ارات����ي 
الفريق  وح��ك��ام  اللجنة  واأع�����ش��اء  احل��ك��ام  جلنة  رئي�س 
ح�شور  جانب  اإىل  احل��ك��ام  وم��درب��ي  واملقيمني،  الأول 
�شتيف بينت املدير الفني للحكام، واأحمد يعقوب مدير 
تقنية  الدوخي ع�شو فريق عمل  اإدارة احلكام، وخالد 

الفيديو يف احتاد الكرة. 
�شكره  ب��و���ش��اك��ا  م��ا���ش��ي��م��و  ق���دم  امل��ح��ا���ش��رة  م�شتهل  يف 
على  ال��ك��رة  احت���اد  احل��ك��ام يف  واإدارة  للجنة  وت��ق��دي��ره 
املهمة  املحا�شرة  ه��ذه  وت��ق��دمي  للح�شور  ل��ه  دعوتهم 
والتي تتناول مو�شوعا اأ�شبح يحتل مكانة مهمة �شمن 

عنا�شر التحكيم يف كرة القدم العاملية.
موقف حممد عبد اهلل 

واأو�����ش����ح ب��و���ش��اك��ا خ����الل امل��ح��ا���ش��رة، اأن ال��ك��ث��ري من 
ب���داأت تتخذ خ��ط��وات مت�شارعة  ال��ع��امل  الحت����ادات يف 
ل��ت��ط��ب��ي��ق ه����ذه ت��ق��ن��ي��ة ح��ك��م ال��ف��ي��دي��و امل�����ش��اع��د ، يف 
اأن  بعد  اإيجابية  اآث���ار  م��ن  لها  مل��ا  ال��ك��روي��ة  م�شابقاتها 
ُطبقت ب�شكل جتريبي يف اأكر من م�شابقة منها كاأ�س 
وكان  املا�شي،  مايو  يف  �شنة   20 حتت  لل�شباب  العامل 
للحكم الإماراتي حممد عبد اهلل ح�شن موقف �شهري 
خالل هذه البطولة حينما طالب لأول مرة يف امل�شابقة 
مهمة  مباراة  يف  الفيديو  بتقنية  بالإ�شتعانة  امل��ذك��ورة 
ج��دا ب��ني اإجن��ل��رتا والأرج��ن��ت��ني وك��ان ق���راره �شحيحاً 
جدا بخ�شو�س حالة كانت ميكن اأن متر مرور الكرام 

ل���و ���ش��وه��دت ب��ال��ع��ني امل����ج����ردة.  واأط���ل���ع رئ��ي�����س جلنة 
التي  املراحل  على  “فيفا”،  احلكام يف الحتاد الدويل 
يف  الفيديو  تقنية  عمل  ف��ري��ق  قبل  م��ن  اإج��ت��ي��ازه��ا  مت 
الوا�شح من  بالإهتمام  الإماراتي، م�شيدا  الكرة  احتاد 
قبل الحتاد بتطبيق هذه التقنية وو�شع جدول زمني 

للبدء بالإ�شتعانة بالفيديو من قبل ق�شاة املالعب. 
ور�ضة عمل 

وقام بو�شاكا بتقدمي �شرح واف من خالل عر�س اأ�شبه 
بور�شة عمل متخ�ش�شة عن التقنية اجلديدة  واإ�شتخدم 
خاللها بع�س �شرائح امل�شورة ولقطات الفيديو، وتناول 

اأهداف وفل�شفة ، تقنية حكم الفيديو امل�شاعد واحلالت 
وك��ذل��ك �شرورة  امل��ب��اراة،  بها خ��الل  للتعامل  امل��ح��ددة 
اإ�شتعداد احلكم لإدارة املباراة بكل ن�شاط وحيوية وعدم 
الإعتماد ب�شكل مبالغ فيه على التقنية اجلديدة ، ويف 
وال�شتف�شارات  النقا�س  باب  بفتح  قام  املحا�شرة  نهاية 

هذه  اأغ�����وار  احلكامل�شر  وم��ق��ي��م��ي  امل��الع��ب  ل��ق�����ش��اة 
التقنية اجلديدة وتو�شيح ال�شروط واملحددات التي مت 

و�شعها من جلنة احلكام يف الفيفا لإ�شتخدامها. 
 بوج�ضيم يكرم بو�ضاكا

بدوره قدم املونديايل علي بو ج�شيم �شكره اإىل ما�شيمو 

بو�شاكا على تلبيته لدعوة جلنة احلكام يف احتاد الكرة 
لتقدمي هذه املحا�شرة، موؤكدا باأن رئي�س جلنة احلكام 
وم��ت��ع��اون جدا  م��ت��م��ي��زة  �شخ�شية  ب��ال��ف��ي��ف��ا،  ال��دول��ي��ة 
وي�شعى دوما اإىل تذليل كل العقبات التي قد تعرت�س 
عمل ق�شاة املالعب يف العامل، م�شيدا بدوره الكبري يف 
امل�شاهمة يف ت�شهيل ن�شر التقنية اجلديدة والتي �شيبداأ 

احلكام الإ�شتعانة بها خالل اإدارتهم للمباريات.
واأ�شار بوج�شيم اإىل اأن املنظومة التحكيمية الإماراتية 
دوما ما تكون �شباقة يف البدء بتطبيق كل ما هو عملي 
وج��دي��د ي��ط��راأ ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة ال��ك��روي��ة اأو ق��ان��ون كرة 
القدم، لفتا اإىل اأنق�شاة املالعب الإماراتيني يتميزون 
والقدرة  والتميز،  واملهارةوالدراية  والكفاآءة  باخلرة 
اجل��ي��دة ع��ل��ى ال��ت��اأق��ل��م م��ع م��اه��و ج��دي��د وع��م��ل��ي على 

ال�شاحة الكروية العاملية.
اليماحي،  عبيد  بح�شور حممد  بو ج�شيم  علي  وق��دم 
بينت  و�شتيف  يعقوب  واأح��م��د  احل��ك��ام،  جلنة  واأع�شاء 
وخ���ال���د ال���دوخ���ي واحل���ك���ام وامل��ق��ي��م��ني، درع الحت����اد 
التذكارية اإىل ما�شيمو بو�شاكا ثناء على جهوده املتميزة 
يف تقدمي هذه املحا�شرة وتواجده املتكرر واملرحب به 

بني ق�شاة املالعب يف املنظومة الكروية الإماراتية. 
من  ج��اء  احلديثة  التقنية  تلك  تطبيق  اأن  ُيذكر  مما 
التقنيات  اإ�شتخدام  عقد  بتوقيع  الفيفا،  قيام  خ��الل 
احلديثة يف مونديال ال�شباب حتت 20 عاماً، ويف كاأ�س 
العامل  وك��اأ���س   ،2017 ع��ام  برو�شيا  املا�شية  ال��ق��ارات 

لالأندية يف الإمارات دي�شمر املقبل.
ال��دويل يف  الحت��اد  بدعم من  التكنولوجيا  وت�شتخدم 
م�شاعدة احلكام يف التعامل مع الأخطاء الوا�شحة يف 
و�شربات  الأه��داف  مثل  للمباريات،  احلا�شمة  اللعبات 
بالبطاقة  ال��ط��رد  ت�شتحق  ال��ت��ي  والأخ���ط���اء  اجل����زاء 
من  التاأكد  ت�شتدعي   التي  اللعبات  وبع�س  احل��م��راء، 

�شخ�شية الالعبني.

خيبة اأمل و�ضدمة يف الأو�ضاط الإيطالية

اأبطال العامل 4 مرات يغيبون عن املونديال

خلل حما�ضرة وور�ضة عمل يف الربملان التحكيمي

بو�ساكا رئي�ض جلنة حكام الفيفا : االإمارات قطعت اأ�سواطًا 
مهمة لتطبيق تقنية حكم الفيديو

كليفالند  ف��ري��ق��ه  ج��ي��م�����س  ل���ي���رون  ال��ن��ج��م  ان���ق���ذ 
دوري  يف  امل��و���ش��م  ه��ذا  �شابعة  ه��زمي��ة  م��ن  كافاليريز 

وقاده  للمحرتفني،  الم��ريك��ي  ال�شلة  ك��رة 
ب�شق النف�س اىل فوز �شابع على ح�شاب 
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اف�شل  جيم�س،  “امللك”  و�شجل 
لعب يف ال��دوري ارب��ع م��رات، 23 

متريرة   12 م���ع  ن��ق��ط��ة 
وت�شع  ح��ا���ش��م��ة 

م������ت������اب������ع������ات، 
وا�شاف كايل 
ك��ورف��ر 21 

ن������ق������ط������ة، 
ودواي������������ن 
واي��د 15 
نقطة مع 
ث�������م�������اين 
متابعات.

كليفالند،  وتقدم 
 2016 ب�������ط�������ل 

وو��������ش�������ي�������ف ب���ط���ل 
و2017،   2015
 ،24-25 مرة  لول 
ب��ع��ده��ا حتى  ت��خ��ل��ف 

ال�����دق�����ائ�����ق الخ�������رية 
وحت���دي���دا ح��ت��ى 92-

الفارق  ات�شاع  م��ع   97
احيانا اىل 24 نقطة.

واخذ جيم�س على عاتقه 
امل��ت��ب��ق��ي مهمة  ال���وق���ت  يف 

�شاحب  ف���ري���ق���ه،  ان��ت�����ش��ال 
ترتيب  يف  ال��ت��ا���ش��ع  امل���رك���ز 

املنطقة ال�شرقية، الذي �شجل 
10 نظيفة كان اآخرها ثالثية 

 97-100 ف��ت��ق��دم جم����ددا  ل��ه 

قبل 83 ثانية من النهاية، وحافظ على تقدمه حتى 
اجلر�س الخري.

ت��ي��م ه������ارداوي جونيور  ���ش��ج��ل  ال��ط��رف الخ����ر،  ويف 
كانرت  اني�س  وال��رتك��ي  متابعات(  و10  نقطة   28(
كري�شتاب�س  وال��الت��ف��ي  متابعة(  و16  نقطة   20(
لنيويورك  متابعات(  و7  نقطة   20( بروزينغي�س 
 7 )م��ق��اب��ل  ال�����ش��اد���ش��ة  بهزميته  م��ن��ي  ال���ذي  نيك�س 
�شفنتي  فيالدلفيا  ام��ام  �شاد�شا  وبقي  انت�شارات( 
الر�شيد بعد  الذي بات ميلك نف�س  �شيك�شرز 
ل��و���س اجنلي�س  م�����ش��ي��ف��ه  ع��ل��ى  ف���از  ان 
به  م��ل��ح��ق��ا   105-109 ك���ل���ي���رز 

اخل�شارة ال�شاد�شة على التوايل.
وتابع غولدن �شتايت ووريرز، بطل 
بطل  وو�شيف  و2017   2015
وحقق  ����ش���ح���وت���ه،   ،2016
ف����������وزه ال�������ش���اب���ع 
ت���������وال���������ي���������ا 
�شع  لتا ا و
اآخ�����ر  يف 
 1 0
مباريات 
ع�����������ل�����������ى 
�شيفه  ح�������ش���اب 
110-100، معززا  اورلن��دو ماجيك 
الغربية  املنطقة  ترتيب  يف  ال��ث��اين  م��رك��زه 

)11 فوزا مقابل 3 هزائم(.
وف����از اي�����ش��ا م��ي��ل��ووك��ي ب��اك�����س ع��ل��ى ممفي�س 
غريزليز 110-103، ونيو اأورليانز بيليكانز 
ووا�شنطن   ،105-106 هوك�س  اأتالنتا  على 
 ،92-110 كينغز  �شاكرامنتو  على  وي����زاردز 
ت��راي��ل ب��الي��زرز على دن��ف��ر ناغت�س  وب��ورت��الن��د 
لو�س  ام��ام  �شنز  فينيك�س  خ�شر  فيما   ،82-99
امام  ج����از  وي���وت���ا   ،100-93 ل��ي��ك��رز  اأجن��ل��ي�����س 

ميني�شوتا متروولفز 109-98.

اىل  التاأهل  اىل  و�شول  الت�شفيات  يف  متوا�شعة  بداية  بعد 
كاأ�س العامل لكرة القدم 2018 على ح�شاب ايطاليا، احتفلت 
بالعبي  الثالثاء  الوىل  �شفحاتها  على  ال�شويدية  ال�شحف 
ال��ب��الد بعد  ع��ارم ع��م  ف��رح  ال��وط��ن��ي، و�شط مظاهر  املنتخب 
اأبرز جنومها زلتان  حتقيق هذا الجن��از، وترجيحات بعودة 

ابراهيموفيت�س عن اعتزاله الدويل للم�شاركة مع املنتخب.
اإيابا من ملعب  ال�شلبي  التعادل  انتزاع  ال�شويد من  ومتكنت 
�شان �شريو، بعدما فازت ذهابا 1-�شفر على اأر�شها، ومتكنت 
يف  ع�شرة  الثانية  للمرة  النهائيات  اىل  ال��ت��اأه��ل  م��ن  ب��ذل��ك 
ت��اري��خ��ه��ا، وح��رم��ت اي��ط��ال��ي��ا، بطلة ال��ع��امل اأرب���ع م���رات، من 

امل�شاركة للمرة الأوىل منذ 60 عاما.
وكتب رئي�س الوزراء �شتيفان لوفن عر �شفحته على موقع 
بعد   2018 مونديال  اىل  ذاهبة  ال�شويد  “نعم!  في�شبوك، 
كبري،  �شغط  حتت  كنا  ايطاليا.  �شد  جدا  قويتني  مباراتني 

لكننا جنحنا يف ا�شتيعابه. التحية للمنتخب الوطني!”.
وق����ال ح���ار����س امل���رم���ى ال�����ش��وي��دي روب����ن اول�����ش��ن “مل اأع�س 
الدموع  القبيل.  ه��ذا  م��ن  �شيئا  حياتي  طيلة  الط���الق  على 

تنهمر”.
واأ�شادت ال�شحف ال�شويدية 
ع�����ل�����ى ن����ط����اق 
وا�����������ش����������ع 
ب�����اإجن�����از 

منتخب 
بالدها.

وك�������ت�������ب�������ت 
������ش�����ح�����ي�����ف�����ة 
“افتونبالدت” 
زواياها  اإح����دى  يف 

تاأهلت  “ال�شويد 
ال����ع����امل،  ك�����اأ������س  اىل 
وه��ذا امر ل ي�شدق 
ان نعيد  ل��ذا علينا 
ك��ت��اب��ة ذل���ك مرة 

اح�������������������رى: 

داغينز  �شحيفة  وكتبت  العامل”.  ك��اأ���س  اىل  تاأهلت  ال�شويد 
وخمالف  حقيقي  غ��ري  ي�شدق،  “ل  الم��ر  ه��ذا  ان  نايهيرت” 
“اجنازا  ال�شويد  ت��اأه��ل  يف  الر�شمية  الذاع���ة  وراأت  للواقع”. 
ت��اري��خ��ي��ا، ف��ري��دا يف اوروب�����ا. ال�����ش��وي��د ه��ي املنتخب الوروب����ي 
الوحيد الذي جنح يف التاأهل بعدما واجه يف الت�شفيات ثالثة 

منتخبات �شبق لها ان بلغت نهائي كاأ�س العامل”.
املجموعة  ت�����ش��ف��ي��ات  ال�����ش��وي��د  وخ��ا���ش��ت 
فرن�شا،  خ��ل��ف  ث��ان��ي��ة  ف��ح��ل��ت  الوىل 
وتاأهلت بفارق الأهداف عن هولندا، 
ل��ت��خ��و���س امل��ل��ح��ق الأوروب������ي 
حلت  التي  ايطاليا  �شد 

املجموعة  يف  ث��ان��ي��ة 
خلف  ال�������ش���اب���ع���ة 
وا�شار  ا���ش��ب��ان��ي��ا. 

م��������ع��������ل��������ق��������و 

القائد  وف��اء  واىل  ولعبيه،  املنتخب  “عظمة”  اىل  ال�شحف 
الجناز.  ه��ذا  بعد  �شعره  وحلق  بوعده  غرانكفي�شت  اندريا�س 
وبداأت تطرح يف ال�شويد الأ�شئلة حول النجم ابراهيموفيت�س، 
ي�شتعد  وال����ذي  الن��ك��ل��ي��زي،  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت  ن���ادي  لع���ب 
اإ���ش��اب��ة. وكان  اأ���ش��ه��ر ب�شبب  ب��ع��د غ��ي��اب  امل��الع��ب  ل��ل��ع��ودة اىل 
ابراهيموفيت�س الذي اعتزل اللعب دوليا عام 2016 بعد كاأ�س 
اوروبا يف فرن�شا، حر�س على ح�شور مباراة الذهاب وت�شجيع 
ن�شر  الثنني،  ليل  املنتخب  تاأهل  وبعد  املدرجات.  من  زمالئه 
على  اخل��ا���س  ح�شابه  ع��ر  للمنتخب  ���ش��ورة  ابراهيموفيت�س 
ال  ال�شويد”،  “نحن  بتعليق  اي��اه��ا  مرفقا  ان�شتاغرام، 
بالأجنبية، باحلرف  “�س”  با�شتبدال حرف  انه قام 
الأول من ا�شمه. وفتح هذا التعليق الذي اأعجب 
به اأكر من مليون �شخ�س، باب التكهنات امام 
 36 العمر  م��ن  البالغ  النجم  ع���ودة  احتمال 
عاما، عن قرار اعتزاله الدويل خلو�س غمار 

كاأ�س العامل مع املنتخب ال�شويدي.
وا������ش�����ر م���ي���ن���و راي���������ول وك����ي����ل اع���م���ال 
ل�شحيفة  اب�����راه�����ي�����م�����وف�����ي�����ت�����������س 
كان  “لو  امل��ح��ل��ي��ة  “اك�شر�شن” 
�شخ�شيا  لأعدته  اإيل،  يعود  القرار 

اىل الت�شكيلة”.
ياين  امل��ن��ت��خ��ب  م�����درب  ان  ال 
اأن����در�����ش����ون ب�����دا يف امل���وؤمت���ر 
�شد  امل��ب��اراة  بعد  ال�شحايف 
يحاول  وك���اأن���ه  اي��ط��ال��ي��ا، 
ال����ت����خ����ف����ي����ف م�������ن ه�����ذه 
“لدينا  وق��ال  التوقعات. 
منتخب حقق اجنازا خالل 
الالعبني  عن  حتدثنا  اذا  الت�شفيات. 

الذين قاموا بذلك، فهم جيدون”.
ل�شيما  وا���ش��ع  بتاأييد  امل���درب  عمل  ويحظى 
وانه يحافظ على توا�شعه على رغم ما حققه. 
وكتبت �شحيفة افتونبالدت “عندما ت�شلم ياين 
اندر�شون مهمة ال�شراف على املنتخب، بداأ بيدين 
فارغتني. اأقام عالقات جيدة مع الالعبني وو�شلوا 
يحظ  ومل  اليه”.  و���ش��ل��وا  م���ا  اىل  رائ���ع���ة  ب��ط��ري��ق��ة 
او  ���ش��واء كالعب  ع��ام��ا( بخرة كبرية  اأن��در���ش��ون )55 
كمدرب لنه مل يتعد حدود بالده يف تاريخه الكروي، ومل 
ميثل يف احلالتني اأندية كرى داخلها، وقد بداأ ال�شراف 
على منتخب لبالده بعد كاأ�س اأوروبا 2016 اثر ا�شتقالة 
�شلفه اريك هامرين الذي �شغل من�شب املدير الفني خالل 

�شبع �شنوات اعتبارا من 2009.

جيم�ض ينقذ كليفالند من هزمية �سابعة معجزة �سويدية يف ميالنو قد تعيد زالتان 



    

 
تنتحر بعدما رف�ض والدها �سراء هاتف لها

كالمية  م�شادة  ان���دلع  بعد  النتحار  على  م�شرية  فتاة  اأق��دم��ت 
بينها وبني والدها، ب�شبب رف�شه �شراء هاتف حممول لها.

ح�شرية،  مبيدات  ع��اًم��ا،   13 العمر  من  البالغة  الفتاة،  وتناولت 
بعد  فارقت احلياة  اأنها  اإل  القريبة،  امل�شت�شفيات  اأحد  اإىل  ونقلت 

و�شولها امل�شت�شفى بوقت ق�شري.
اقتناء هاتف حممول،  ابنته كانت ترغب يف  اإن  الفتاة  والد  وقال 
اإل اأنه رف�س، ما اأدخلها يف نوبة من الغ�شب قادتها اإىل النتحار، 

م�شرًيا اإىل اأنه علم بالواقعة عقب توجهه اإىل �شوق اخل�شار.
ابنته يف ح��ال��ة قيء  اأن  ب��ه ج��ريان��ه لإخ��ب��اره  اأن���ه ات�شل  واأ���ش��اف 
م�شتمر، واأنهم توجهوا بها اإىل امل�شت�شفى اإل اأنها لقيت م�شرعها، 

نافًيا ال�شبهة اجلنائية يف الواقعة.

خالف بني جارين ينتهي بجرمية قتل
األقت ال�شرطة املغربية القب�َس على �شخ�س؛ تدور حوله �شبهات 

ب�شاأن جرمية قتل رجل اأربعيني طعًنا بال�شالح الأبي�س.
وجرح،  �شرب  واقعة  بعد  عاًما،   39 يبلغ  ا،  �شخ�شً الأم��ن  واأوق��ف 
ت�شريح  وفق  املغرب،  يف  ال�شرقية  العوامة  مبنطقة  املرابط  بحي 

م�شدر اأمني ملوقع “اليوم 24”.
وك�شفت التحريات، اأن املوقوف جاٌر للمجني عليه، البالغ 40 عاًما، 
اإذ تلقى طعنات ب�شدره بوا�شطة �شالح اأبي�س، وذلك ب�شبب م�شادة 

وخالفات بني الثنني.
اإذ  القاتل للمجني عليه ب�شداد دينه،  امل�شادة، بعد مطالبة  وبداأت 

تطّورت اإىل تبادل العنف، انتهت بطعنة اأودت بحياة ال�شحية.

�سمكة تتج�س�ض على قريناتها يف البحر 
لوزان  للتكنولوجيا يف مدينة  املعهد الحت��ادي  باحثون من  ط��ّور 
و�شط  ال�شباحة  �شغري احلجم ميكنه  جديداً  روبوتاً  ال�شوي�شرية 
الأ�شماك لتعلم كيف تتوا�شل مع بع�شها، وتقوم بتغيري اجتاهها 

ب�شكل متزامن اأثناء ال�شباحة.
اأ�شراب  م��ع  م��ث��ايل  ب�شكل  ي��ن��دم��ج  اأن  امل�شغر  ال���روب���وت  ا���ش��ت��ط��اع 
الأ�شماك من ف�شيلة زيرا اأثناء الدرا�شة. ونقل املوقع الإلكرتوين 
"فيز دوت اأورج" عن الباحث فرانك بونيت الذي �شارك يف الدرا�شة 
قوله: "لقد �شنعنا نوعا من العميل ال�شري الذي ميكنه الت�شلل 

و�شط اأ�شراب الأ�شماك".
واأبعاد  �شكل  نف�س  ول��ه  �شنتيمرتات،  �شبعة  ال��روب��وت  ط��ول  ويبلغ 
تربطه  التي  املغناطي�شات  م��ن  مبجموعة  جمهز  وه��و  ال�شمكة، 
التحرك  ي�شتطيع  بحيث  ال�شمك  حو�س  اأ�شفل  �شغري  مبحرك 
اأ�شماك  "زيرا" لأنها  اأ�شماك  الباحثون ف�شيلة  واختار  املياه.  يف 
اجت��اه��ه��ا يف  تغيري  اإىل  ب��ال��غ��ة ومت��ي��ل  ب�����ش��رع��ة  ت��ت��ح��رك  ن�شيطة 

ال�شباحة ب�شكل دائم.
ال��درا���ش��ة اإىل م��راق��ب��ة التفاعالت  ال��ب��اح��ث��ون م��ن ه���ذه  وي��ه��دف 
ي�شاعد  ال��روب��وت  اأن  حيث  وبع�شها،  ال���ش��م��اك  ب��ني  الجتماعية 
العلماء على القيام مبوؤثر معني ثم قيا�س رد فعل الأ�شماك حيال 
هذا املوؤثر. ويريد الباحثون كذلك تطوير نظام حمكم بحيث ل 
يوؤثر الروبوت فح�شب على الأ�شماك، بل ويكت�شب اأي�شا �شلوكيات 
خا�شة به عن طريق تعلم كيفية التوا�شل مع الأ�شماك والتحرك 
مثلما ت��ف��ع��ل. وا���ش��ت��ط��اع ال���روب���وت ب��ع��د ق�����ش��اء ف���رتة اأط����ول مع 
اأن يح�شن طريقته على ال�شباحة التي �شممها يف بادئ  الأ�شماك 

الأمر علماء يف جمال الأحياء.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بيع حبة من فطر الكماأة ب�87 الف دوالر
ا�شرتى مواطن �شيني حبة من فطر الكماأة البي�شاء تزن 850 غراماً، بنحو 87 األف دولر اأمريكي، وذلك عر 

م�شاركته هاتفًيا مبزاد األبا العاملي للكماأ الأبي�س يف اإيطاليا.
وعّقبت اإيزابيل جيانيكولو من املركز الوطني لدرا�شة الكماأة ومقره الرازيل، اأن �شعر الكماأة يف املزاد كان رمزياً، 

ومل يعك�س بال�شرورة �شعرها يف ال�شوق.
وبيَّنت اأن الظروف املناخية اجلافة العام احلايل، اأّدت اإىل ارتفاع �شعر فطر الكماأة لي�شل اإىل 6 اآلف يورو ما يعادل 
حوايل 7 اآلف دولر اأمريكي للكيلوغرام الواحد، بدًل من 3 اآلف يورو، ما يعادل 4000 دولر اأمريكي يف العام 

املا�شي.
واأو�شحت جيانيكولو اأن اجلفاف الذي حلَّ موؤخراً اأّثر على الكمية، ولكن لي�س على نوعية الكماأة، م�شيفة اأنه رغم 

حت�شن الطق�س موؤخراً، اإل اأنه من غري الوا�شح اأنه �شيكون عاماً رائعاً لإنتاج الكماأة.
ي�شار اإىل اأن مزاد األبا العاملي للكماأ الأبي�س يعد الأكر �شهرة يف اإيطاليا، وُينّظم منذ 90 عاماً داخل قلعة غرينزان 

كافور الواقعة يف مدينة بيدمونت �شمال غرب اإيطاليا.
يذكر اأن الكماأة هو فطر بّري مو�شمي ينمو يف ال�شحراء بعد �شقوط الأمطار بعمق من 5 اإىل 15 �شنتيمرًتا حتت 
الأر�س وي�شتخدم كطعام، وعادة ما يرتاوح وزن حبة الكماأة الواحدة من 30 اإىل 300 غرام، ويعتر فطر “الكماأة” 

من األذ واأثمن اأنواع الفطريات ال�شحراوية، حيث ينمو على �شكل درنة البطاطا يف ال�شحارى.
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يعرثان على ابنتهما خالل برنامج تلفزيوين
ل  امل��خ��درات  على  املدمنة  ابنتهما  اأن  متاأكدين  اأمريكيان  وال��دان  يكن  مل 
اإن  اإن  �شي  �شبكة  على  مقابلة  يف  �شاهداها  اأن  اإىل  احلياة،  قيد  على  ت��زال 
من  امل�شردين  ق�ش�س  يتناول  برنامج،  عر�س  خ��الل  وذل��ك  التلفزيونية، 
املدمنني. و�شاهد كل من بول ديغياكومو وزوجته جويل �شاندلر، ابنتهما 
ميغان، يف برنامج يقدمه املرا�شل غاري تو�شمان، والذي اأجرى حواراً مع 
الفتاة ال�شابة، ومدمن اآخر، حتدثا خالله، عن عجزهما عن التخل�س من 
الهريوين، على الرغم من خ�شوعهما للعديد من حماولت اإعادة التاأهيل. 
وقالت والدة ميغان، اإنها مل تياأ�س يوماً من عودة ابنتها، موؤكدة اأنها كانت 
على يقني باأنها ل تزال على قيد احلياة. يف حني ذهب والدها اإىل اأبعد من 
اأن يعي�س  ال�شارع، وحت��دث عن عزمه على  ابنته يف  اإىل  ذل��ك، حيث ان�شم 
اأن توافق على احل�شول على امل�شاعدة للتخل�س من  م�شرداً برفقتها، اإىل 

اإدمانها، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الريطانية.
زائ��دة من  اأنها فقدت حبيبها بجرعة  اإن  اإن  �شي  واأخ��رت ميغان مرا�شل 
امل��ادة املخدرة معاً يف وقت واحد،  الهريوين، حيث تناول كمية كبرية من 

وعندما ا�شتيقظت، وجدته وقد فارق احلياة.
وعلى الرغم من اأن ال�شيد بول انتقل للعي�س كم�شرد برفقة ابنته، اإل اأنه 
اأ�شعر بالقلق على نف�شي من  حتول اإىل عبء اإ�شايف عليها، حيث تقول ل 
النوم يف ال�شارع، لكنني اأتفقده 100 مرة خالل الليل وهو نائم. هكذا اأنا 

دائماً، اأهتم ب�شالمة الآخرين اأكر من �شالمتي.
ويف الوقت الذي ترغب ميغان باأن تتعافى من الإدمان على املخدرات، اإل 
اأكون  اللحظات  بع�س  "يف  وت�شيف  اخلطوة،  ه��ذه  تاأجيل  يف  ت�شتمر  اأنها 
الأخرية،  اللحظة  يف  اأت���ردد  لكنني  امل�شاعدة،  وطلب  ال��ذه��اب  على  عازمة 

واأقول يف نف�شي �شاأذهب بوقت لحق.

تعرف على احلالة الغام�سة الأ�سمن ر�سيع
اأ�شهر، تفا�شيل حالته   10 ك�شفت والدة الر�شيع املك�شيكي البالغ من العمر 
الغام�شة التي اأدت اإىل زيادة وزنه اإىل 28 كيلوغراماً، وهو ي�شاوي وزن طفل 
يبلغ من العمر 9 �شنوات. وقالت اإيزابيل بانتوجا 24 �شنة من ولية “كوليما” 
ال�شاحلية يف املحيط الهادئ، اإنها يف البداية كانت ُترجح اأن منو الطفل لوي�س 
مانويل جونزالي�س كان ب�شبب حليب الثدي اجليد، ولكنها الآن ت�شعر بقلق 
ا- اأن الأ�شرة �شت�شتعني مب�شت�شفى حملي، اإذ  �شديد على ابنها. وك�شفت -اأي�شً
ي�شعر الأطباء باحلرية ب�شبب حالته، وفًقا ل�شحيفة ديلي ميل الريطانية. 
واحدة من الفر�شيات الرئي�شة هي اأن ال�شبي لديه مر�س ي�شمى متالزمة 
برادر- ويلي، وهو حالة وراثية ي�شبح لدى الأطفال �شهية ل ت�شبع، و�شعف يف 
الع�شالت. ومع ذلك فاإن لوي�س ل ياأكل بنهم اأو يق�شي يومه يطلب الطعام، 
ويدر�س الأطباء اإعطاءه العالج بالهرمونات بتكلفة 555 دولًرا لكل جرعة، 

على الرغم من اأن والده يك�شب 200 دولر فقط يف ال�شهر.

بيون�سيه ت�ستمتع مع 
عائلتها باآخر اأيام ال�سيف
بيون�شيه  العاملية  النجمة  حر�شت 
البتعاد  ع��ل��ى  زي  ج���اي  وزوج���ه���ا 
اأوقات  العمل ومت�شية  اأج��واء  عن 
ممتعة برفقة عائلتهما واأطفالهما 
ال��ث��الث��ة وال����ش���رتخ���اء ع��ل��ى منت 

يختهم الفاخر يف ميامي.
امل�شورين  ع��د���ش��ات  ر���ش��دت  وق���د 
لهم  والتقطت  وعائلتها  بيون�شيه 
ال�����ش��ور وق��د ت��واج��دت م��ع زوجها 
"رومي  امل��غ��ن��ي ال�����ش��ه��ري وت��واأم��ه��ا 
و�شري" 5 اأ�شهر وطفلتها "الكرى 
بلو اأيفي 5 �شنوات وعدد من عائلة 

الثنائي على اليخت.
اإطاللة  ب��ي��ون�����ش��ي��ه  اخ���ت���ارت  وق����د 
�شيفية مريحة واملالب�س الفاخرة 
بطريقة  امل��م��وج  �شعرها  فاأ�شدلت 
ع��ل��ى طبيعته يف  وت��رك��ت��ه  ع��ف��وي��ة 
من  �شم�شية  نظارات  و�شعت  حني 
Illesteva ت�شل قيمتها اإىل نحو 
183 باوند، ومل ت�شع اأي نوع من 
وجهها  على   املاكياج  اأو  امل�شاحيق 
وب������دت ع��ل��ي��ه��ا ع����الم����ات ال���راح���ة 

وال�شرتخاء.

�سرقة اأحجار كرمية يف قطار
عن  الريطانية  ال�شرطة  تبحث 
�شفر  حقيبة  �شرقة  بعد  جم��ه��ول 
حتتوي على اأحجار كرمية قيمتها 
اإ���ش��رتل��ي��ن��ي )1.3  م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه 
الأمتعة يف  دولر( من رف  مليون 

قطار مبحطة يو�شتون.
تاجر  وه��و  احلقيبة  مالك  و�شعد 
جم���وه���رات ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 35 
اإىل  م���ت���وج���ه���ا  ق���ط���ار  اإىل  ع���ام���ا 
الثامن من نوفمر  برمنجهام يف 
عندما  ول����ك����ن  ال����ث����اين  ت�������ش���ري���ن 
و�شل القطار اإىل راجبي يف و�شط 
�شفره  حقيبة  اأن  اكت�شف  اإجنلرتا 
ي��اق��وت وزمرد  ال��ت��ي حت��ت��وي على 
اأزرق لي�شت موجودة على  وياقوت 

رف الأمتعة.
ون�������ش���رت ال�������ش���رط���ة �����ش����ورة غري 
اإنها  قالت  لرجل  امل��ع��امل  وا�شحة 

تريد التحدث معه.

حاول قتل طفلته الإر�ساء زوجته   
حاول رجل بريطاين قتل طفلته الر�شيعة مرتني، على 
�شريكته  العالقات مع  اإ�شالح  اإىل  املاأ�شاة  ت��وؤدي  اأن  اأم��ل 
الريطانية،  م��ي��ل  دي��ل��ي  �شحيفة  وبح�شب  ووال��دت��ه��ا. 
ا�شتمع القا�شي اآلن بوث، كيف حاول الرجل خنق طفلته 
طفالن  لديهما  ك��ان  ال��زوج��ني  واأن  م��رت��ني،  الر�شيعة 
�شنوات وهما  اآخ��ران ماتا يف ظ��روف غام�شة قبل ب�شع 
العام  خ��الل  ع��ان��ت  فقد  الثالثة  الطفلة  اأم���ا  ر�شيعان. 
والتي  الأخ��ري من حادثتني خمتلفتني من الختناقات، 

كادت تودي بحياتها وهي يف ال�شهر الرابع من عمرها.
من  الع�شرينات  يف  وه��و  الرجل،  اأن  اإىل  القا�شي  واأ���ش��ار 
ذلك  اأن  معتقًدا  الر�شيعة،  خنق  م��رت��ني  ح���اول  ع��م��ره 
�شيح�شن عالقته بزوجته. وو�شف القا�شي الرجل، وهو 

متعلم وي�شغل وظيفة معترة، باأنه خطري جًدا.
وبح�شب التقارير، يعاين الرجل من �شعوبات �شديدة يف 
وهو  الثالثة،  الطفلة  اأجنبت  اأن  منذ  زوجته،  مع  حياته 

دليل على اأن وفاة �شقيقيها جاء يف ظروف مماثلة.
فيما  �شهًرا،   18 العمر  من  تبلغ  الآن  الطفلة  اأن  يذكر 
اأقل من �شهر  ماتت �شقيقتها الكرى بينما كان عمرها 
م��ي��ًت��ا يف  ال��ث��اين  �شقيقها  ع��ل��ى  وع���ر  الخ��ت��ن��اق،  ب�شبب 

�شريره بينما كان يبلغ من العمر 20 �شهًرا.
الطفلني  وف���اة  م��الب�����ش��ات  يف  التحقيق  ح��ال��ًي��ا  وي��ج��ري 
ت��ورط الأب يف وفاتهما،  الآخ��ري��ن، يف حم��اول��ة لإث��ب��ات 
ف�شاًل عن اإثبات جرمية ال�شروع يف قتل الطفلة الثالثة.

يرتا�سقان بالكيك اأثناء حفل زفافهما
ع��ادة ما حت��اول العرو�س ب��اأن تظهر باأجمل حلة لها يف 
قبل  من  بدعابة  فوجئت  العرو�س  اأن  اإل  زفافها،  حفل 
كان  بينما  زفافها.   وف�شتان  مكياجها  اأف�شدت  عري�شها 
العرو�شان يقطعان كعكة زفافهما، قام العري�س بدعابة 
مل ترق لعرو�شه حيث قام بتلويث وجهها بالكعك قبل 
على  الكعك  م��ن  قطعة  بو�شع  عليه  ال��ع��رو���س  ت��رد  اأن 
وجهه.  واأظهر مقطع فيديو ن�شر على مواقع التوا�شل 
تلويث  ال��زوج��ان  فيها  ت��ب��ادل  التي  املعركة  الجتماعي 
الذي  امل���رح  م��ن  ج��و  و���ش��ط  بالكعك  البع�س  بع�شهما 
املطاف  نهاية  ويف  احل��ف��ل.  على  خا�شة  �شبغة  اأ���ش��اف 
���ش��ق��ط ب��ع�����س ال��ك��ع��ك ع��ل��ى ف�����ش��ت��ان ال��ع��رو���س الباهظ 
الثمن، وهرعت بع�س احلا�شرات مل�شاعدتها يف تنظيفه.  
يذكر باأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبرياً على مواقع 
التوا�شل الجتماعي، وح�شل على عدد م�شاهدات كبري 
ديلي  ورد يف �شحيفة  ما  بح�شب  اأي��ام،  بعدة  ن�شره  بعد 

مريور الريطانية.

فاقد للب�سر يتمكن من الروؤية عرب ال�سوت
متكن رجل اأ�شرتايل فاقد للب�شر، من ا�شتعادة القدرة على 
اأمامه،  باحلواجز  ال�شطدام  من  يخ�شى  اأن  دون  امل�شي، 
ال�شدى  تقنية  على  يعتمد  ث���وري،  ج��ه��از  بف�شل  وذل���ك 
حتولت  عاماً،   17 نحو  قبل  الطريق.  يف  العقبات  لتاليف 
حياة دانيال اإيرل اإىل اللون الأ�شود، حيث فقد ب�شره عام 
2000، يف اأعقاب اإ�شابته باعتالل ال�شبكية ال�شكري. ويف 
من  ب��اخل��روج  للمغامرة  الرغبة  ميلك  يكن  مل  ال��ب��داي��ة، 
املنزل، لكن بف�شل التقنية اجلديدة، بات باإمكانه التجول، 

وركوب احلافالت والقطارات اإىل حيث ي�شاء. ملكة جمال اندوني�ضيا كيفن ليليانا حتيي معجبيها عقب تتويجها ملكة جمال العامل 2017 خلل م�ضابقة اأقيمت يف طوكيو.  )ا ف ب(

تكلفة  دوالر  مليار   850
عالج ال�سكري �سنويا 

ال�شحة  جم�����ال  يف  خ������راء  ق�����ال 
ال�شكري  ب���داء  امل�����ش��اب��ني  ع���دد  اإن 
ت�����ش��اع��ف ث����الث م�����رات م��ن��ذ عام 
2000 وه���و م��ا اأ���ش��ف��ر ع��ن زي���ادة 
تكلفة عالج املر�س عامليا اإىل 850 

مليار دولر �شنويا.
وي����ع����اين غ��ال��ب��ي��ة امل�������ش���اب���ني من 
ال�شكري  مر�س  من  الثاين  النوع 
ممار�شة  وق��ل��ة  بال�شمنة  امل��رت��ب��ط 
انت�شار  ويزيد  البدنية.  الأن�شطة 
الأكر  ال����دول  يف  ب�شرعة  امل��ر���س 
وجبات  النا�س  يتناول  حيث  فقرا 
معي�شية  اأمن���اط  ويتبنون  غربية 

متمدنة.
التي  وت��ع��ن��ي ه����ذه الإح���������ش����اءات 
ال���دويل لل�شكري  وف��ره��ا الحت���اد 
11 �شخ�شا من  اأن واح��دا من كل 
بالداء  ي�شاب  العامل  يف  البالغني 
ال�شكر  يرتفع  عندما  يظهر  ال��ذي 

يف الدم اإىل م�شتويات عالية.
امل�شابني  ع�����دد  اإج����م����ايل  وي���ب���ل���غ 
مليون   451 ح���ال���ي���ا  ب��ال�����ش��ك��ري 
ي�شل  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن  ���ش��خ�����س 
بحلول  مليونا   693 اإىل  ع��دده��م 
معدلت  ا�شتمرت  اإذا   2045 ع��ام 

الإ�شابة على منوالها احلايل.
لعالج  العالية  التكلفة  تعك�س  ول 
امل��ر���س اأ���ش��ع��ار الأدوي������ة ف��ق��ط بل 
من  جمموعة  ع��الج  تكلفة  ت�شمل 
الأع�شاء  ب���رت  م��ث��ل  امل�����ش��اع��ف��ات 

واأمرا�س العيون.

�سقيقان تواأم ينتحران بنف�ض الطريقة 
بنف�س  النتحار  على  ت���واأم  بريطانيان  �شقيقان  اأق���دم 
الطريقة، وبفارق اأ�شهر قليلة عن بع�شهما، بعد قطيعة 
دامت بينهما لأكر من 20 عاماً، على اإثر خالف حول 
البيتزا. وك��ان خالف قد دب بني كل من ديفيد وبول 
اأخبار  الزمن، وانقطعت  ، قبل نحو عقدين من  مانن 
اأن يتم  ال��وق��ت، قبل  ذل��ك  الآخ���ر منذ  ع��ن  ك��ل منهما 
املا�شي،  مايو  يف  نف�شه  �شنق  وق��د  ديفيد  على  العثور 
وعندما علم بول بذلك، حلقه هو الآخر، و�شنق نف�س 

يف اأغ�شط�س، لتنتهي حياة ال�شقيقني بنف�س الطريقة.
كانا  وب���ول،  ديفيد  م��ن  ك��اًل  اأن  التحقيقات،  واأظ��ه��رت 
انتحارهما  قبل  �شعبة،  زوج��ي��ة  م�شاكل  م��ن  يعانيان 
اأبناء  لثالثة  اأب  وهو  ديفيد  واج��ه  كما  وجيزة.  بفرتة 
�شعوبات مالية، وتراكمت عليه ديون ثقيلة، و�شلت اإىل 
نحو 80 األف جنيه ا�شرتليني )104 األف دولر( يف عام 
2005، وقادته هذه امل�شاكل اإىل الكتئاب، والدخول يف 

عداوات مع جريانه لأكر من عقد من الزمن.
وك��ان ديفيد قد ح��اول النتحار قبل ذل��ك، عن طريق 

اأن يتم احتجازه  ال���دواء، قبل  زائ��دة من  تناول جرعة 
اأن هاجم زوجته  العقلية، بعد  مبوجب قانون ال�شحة 
ع����ام، بح�شب   30 م��ن��ذ  ب��رف��ق��ت��ه  تعي�س  ال��ت��ي  اأم���ان���دا، 

�شحيفة ديلي ميل الريطانية.
املا�شي، لكن  11 مايو  واأفرجت املحكمة عن ديفيد يف 
ال�شرطة عرت عليه وقد فارق احلياة، بعد اأيام قليلة 
اختفائه.  عن  اأ�شرته  اأبلغت  اأن  بعد  التاريخ،  ه��ذا  من 
ي��ع��اين ه��و الآخر  ب��ول  ويف ه��ذه الأث���ن���اء، ك��ان �شقيقه 
من الكتئاب، بعد اأن فقد الت�شال مع ابنه، كما انهار 

زواجه، بعد فقدان عمله ك�شائق �شاحنة.
ديفيد  �شقيقه  مع  التوا�شل  فقدان  من  الرغم  وعلى 
منذ اأكر من 20 عاماً، مل يكن بول قادراً على التعامل 
مع فقدانه، ليعر عليه يف منزله مبدينة �شاوثامبتون 
يف اأغ�شط�س املا�شي، وقد �شنق نف�شه هو الآخر، وو�شع 
حداً حلياته. وعرت ال�شرطة على ر�شالة كتبها بخط 
يده، يعتذر فيها لأ�شرته، لأنه مل يعد قادراً على حتمل 

اأعباء احلياة.

اإليكم �سعر تنورة 
جيجي حديد املرتفع

توا�شل عار�شة الأزياء العاملية من اأ�شل فل�شطيني جيجي حديد تاألقها من 
خالل تناغمها الدائم والع�شري مع اأجدد �شيحات املو�شة.

ولفتت حديد الأنظار اإليها يف اإطاللتها الأخرية، اإن من حيث الألوان التي 
طبعها اللون الزهري بالكامل، اأو من حيث تكلفة الإطاللة.

ماركة  من  الرتتر  من  ال��زه��ري  باللون  تنورة  مرتدية  حديد  ظهرت  فقد 
عاملية، يبلغ �شعرها 4.290 دولراً اأمريكياً، مع توب من الدانتيل من املاركة 
نف�شها يبلغ �شعرها 1000 دولر امريكي، وا�شتكملت اإطاللتها بحذاء يبلغ 

�شعره 950 دولراً اأمريكياً.
املغني  مع  بعالقتها  التوايل  على  الثاين  للعام  ت�شتمر  حديد  اأن  اإىل  ي�شار 

الريطاين زين مالكالذي يكرها ب�شنتني.


