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ع�ضرات ال�ضحايا بتفجريين انتحاريني يف عدن
بن دغر: اإيران تزود االنقالبيني 

باالأ�سلحة ال�ستخدامهم لتمرير اأجنداتها
عوا�صم-وكاالت:

�سهدت مدينة عدن، ام�س الأحد، هجومني انتحاريني ا�ستهدفا مقرين 
20 قتياًل، وذلك بعد  اإىل وقوع  اأدى  اأمنيني تبناهما تنظيم داع�س، ما 
الأول  الهجوم  ونفذ  اليمن.   جنوب  م��دن  ك��رى  يف  ال��ه��دوء  م��ن  اأ�سهر 
انتحاري يقود �سيارة مفخخة انفجرت يف مقدم موكب مدير اأمن عدن 
العميد �سالل �سايع، اأثناء دخوله مقر عمله، بح�سب ما اأفاد م�سدر اأمني، 
م�سرياً اإىل اأن مدير الأمن جنا من الهجوم.  واأ�ساف اأنه عقب العملية 
نار كثيف من قبل م�سلحني  املبنى واملوكب لإط��الق  النتحارية تعر�س 

متركزوا فوق اأ�سطح مبان تقع يف حميط مقر اإدارة املباحث. 
ويف عملية انتحارية ثانية يف املدينة، قال امل�سدر اإن احد املهاجمني الذين 
متكنوا من الت�سلل اإىل مبنى اإدارة الأمن وهو يرتدي حزاماً نا�سفاً فجر 
نف�سه.  كما اأدى النفجار اإىل اندلع حريق كبري يف املبنى وح�سل تبادل 
لإطالق النار بني حرا�س املقر وعنا�سر اإرهابية كانت تدعم النتحاري.  
وت�سلل املهاجمون اإىل مقر اإدارة البحث اجلنائي واأحرقوا ملفات املركز، 

وفق امل�سدر. 
اىل ذلك، اعتر رئي�س احلكومة اليمنية، اأحمد بن دغر، اأم�س الأحد، اأن 

اأي حل �سيا�سي يف اليمن لن ي�ستقيم ما مل تقطع يد اإيران وتدخالتها.
واأ�سار بن دغر اإىل تزويد اإيران لالنقالبيني بالأ�سلحة والدعم لإطالة 
واملجتمع  العامل  واب��ت��زاز  اأجنداتها  لتمرير  وا�ستخدامهم  احل��رب،  اأم��د 

الدويل يف ملفات اأخرى.
واعتر بن دغر اأن توقيت اإطالق امللي�سيات النقالبية �ساروخا بالي�ستيا 
اأدوات  جمرد  اأنهم  يك�سف  الريا�س،  ال�سعودية  العا�سمة  باجتاه  اإيرانيا 
ت�ستخدمها طهران لتقوي�س الأمن وال�ستقرار العاملي، بح�سب ما نقلته 
الريطاين  ال�سفري  لقائه  خ��الل  الر�سمية،  اليمنية  الأن��ب��اء  وكالة  عنه 

لدى ا ليمن �سيمون �سريكليف.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:14            
الظهر.......    12:08  
الع�رص........   03:19   
املغرب.....   05:43  
الع�صاء......   06:58

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

رجل �سعودي يف الريا�س يتابع اخبار احلملة على الف�ساد  )رويرتز(

برعاية حممد بن را�ضد
منتدى االإعالم االإماراتي ينطلق اليوم يف دبي

•• دبي-وام:

نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .. تنطلق اليوم 
فعاليات الدورة الرابعة ملنتدى الإعالم الإماراتي يف مركز دبي التجاري 
من  الدولة  يف  الإعالمي  القطاع  مكونات  كل  مب�ساركة  دبي  يف  العاملي 
قيادات املوؤ�س�سات الإعالمية وروؤ�ساء حترير ال�سحف والكتاب واملفكرين 
ملراجعة الأداء الإعالمي ومناق�سة اأهم الق�سايا واملو�سوعات املوؤثرة فيه 
على  �سواء  الإع��الم  من  املاأمولة  الأه���داف  حتقيق  وكيفية  به  واملتاأثرة 

امل�ستوى الر�سمي اأو ال�سعبي.
وتركز الدورة احلالية للمنتدى على الأو�ساع ال�ستثنائية التي متر بها 
املنطقة مبا اأفرزته من حتديات حقيقية على الأ�سعدة كافة ومنها ما 
اأكرث القطاعات تاأثريا يف املجتمع  اأ�ساب قطاع الإع��الم الذي يعد من 
وتاأثرا به ذلك يف الوقت الذي انت�سرت فيه ظاهرة احلروب الإعالمية 

وما متثله من خطر يهدد املجتمعات العربية.          )التفا�سيل �س2(

الهالل االحمر االإماراتي يد�سن خميما 
طبيا يقدم خدماته جمانا مبحافظة �سبوة 

•• �صبوة -وام:

املجاين  اجلراحي  املخيم  ام�س  الماراتي  الأحمر  الهالل  هيئة  د�سنت 
الأول يف مديرية عتق عا�سمة حمافظة �سبوة �سمن برامج امل�ساعدات 

الإماراتية التي تنفذها الهيئة على ال�ساحة اليمنية .
واأكد حممد �سيف املهريي ممثل الهالل الأحمر الإماراتي باملحافظة اأن 
املخيم يهدف اىل م�ساعدة املر�سى من ذوي الدخل املحدود واملع�سرين 
باملجان لفتا اىل  اللوزتني  العمليات اجلراحية لإ�ستئ�سال  اإجراء  على 
راأ�سها  وعلى  واخلدمية  الإن�سانية  للجوانب  بالغة  اأهمية  الهيئة  ايالء 

اجلانب ال�سحي .                        )التفا�سيل �س10(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله رئي�س بيالرو�سيا  )وام(

بحثا جمالت التعاون والتطورات وامل�ضتجدات الدولية والإقليمية 

حممد بن زايد ورئي�ص بيالرو�سيا يوؤكدان احلر�ص على تطوير العالقات بني البلدين
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س يف اأبوظبي الرئي�س الك�سندر 

لوكا�سينكو رئي�س جمهورية بيالرو�سيا الذي يزور البالد حاليا.
ورحب �سموه يف بداية اللقاء بزيارة رئي�س بيالرو�سيا للدولة.

وبحث �سموه والرئي�س لوكا�سينكو عالقات التعاون وال�سداقة بني دولة 
الإمارات وجمهورية بيالرو�سيا ال�سديقة و�سبل دعمها وتطويرها مبا 

يحقق امل�سالح امل�سرتكة للبلدين وال�سعبني ال�سديقني.

البلدين  الثنائي بني  التعاون  ا�ستعرا�س جمالت  اللقاء  وجرى خالل 
والتجارية  وال�ستثمارية  القت�سادية  بالعالقات  يتعلق  فيما  خا�سة 
فيه خري  مل��ا  واأرح���ب  اأو���س��ع  اآف���اق  لت�سمل  وتطويرها  تنميتها  وف��ر���س 

و�سالح البلدين.
اأن  اللقاء  اآل نهيان خالل  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  واأك��د �ساحب 
اآل نهيان  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  بقيادة �ساحب  الإم��ارات  دولة 
رئي�س الدولة حفظه اهلل تتطلع دائما اإىل موا�سلة تعزيز عالقاتها مع 
الدول ال�سديقة ومد ج�سور التعاون معها واإقامة ال�سراكات التي تخدم 

امل�سالح امل�سرتكة.                                      )التفا�سيل �س2(

الريا�ض: ل معاملة خا�ضة لأي موقوف

جلنة مكافحة الف�ساد توقف اأمراء ووزراء حاليني و�سابقني
بتفجري  وج���رح���ى  ق��ت��ل��ى 
ان��ت��ح��اري و���س��ط ك��رك��وك 

•• كركوك-اأ ف ب:

ق��ت��ل ���س��ت��ة اأ���س��خ��ا���س ع��ل��ى الأق���ل 
ام�س يف هجوم انتحاري يف و�سط 
بغداد،  ���س��م��ال  ك���رك���وك  م��دي��ن��ة 
ا�ستعادتها القوات الحتادية  التي 
ال��ع��راق��ي��ة م��ن الأك�����راد ق��ب��ل نحو 
اأفاد  م��ا  بح�سب  اأ���س��اب��ي��ع،  ث��الث��ة 
م�����س��در اأم���ن���ي. وق����ال ���س��اب��ط يف 
الهجوم  اأن  عقيد  برتبة  ال�سرطة 
بينهما  عبارة عن تفجريين،  كان 
ربع �ساعة، الأول ب�سيارة مفخخة 
ناجم  وال��ث��اين  ان��ت��ح��اري،  يقودها 
حلزامه  ان���ت���ح���اري  ت��ف��ج��ري  ع���ن 
اأطل�س الرئي�سي  النا�سف يف �سارع 

يف و�سط املدينة.
مباين  اأط����ل���������س  ������س�����ارع  وي�������س���م 
للحزب  �سابقة  وم��ق��ارا  حكومية 
الذي  الكرد�ستاين  الدميوقراطي 

يتزعمه م�سعود بارزاين.
الهجوم  اأن  اإىل  امل�����س��در  واأ����س���ار 
 12 اإ�سابة  اأي�سا عن  اأ�سفر  الذي 
املقر  ق��رب  وق��ع  ب��ج��روح،  �سخ�سا 
ال�����س��اب��ق ل��ق��ي��ادة ال�����س��رط��ة والذي 
ت�سغله حاليا �سرايا ال�سالم التابع 

ملقتدى ال�سدر.

•• الريا�ض-وكاالت:

اأن  اأم���������س  ال�������س���ع���ودي���ة  اأع����ل����ن����ت 
الأ����س���خ���ا����س ال���ذي���ن اأوق����ف����وا يف 
ق�سايا  ب�سبب  الأخ���رية  ال�ساعات 
خا�سة  معاملة  يتلقوا  ل��ن  ف�ساد 

على خلفية منا�سبهم.
�سعود  ال�سيخ  العام  النائب  وق��ال 
ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن م��ب��ارك املعجب، 
يف بيان تلقت وكالة فران�س بر�س 
ن�سخة منه، اإن امل�ستبه بهم ميلكون 
احلقوق ذاتها واملعاملة ذاتها كاأي 
اأن  م����واط����ن ����س���ع���ودي، م�����س��ي��ف��اً 
لن  موقعه  اأو  به  امل�ستبه  من�سب 

يوؤثر على تطبيق العدالة.
اللجنة  اأن  ال��ع��ام  النائب  واأو���س��ح 
بداأت عملها بعدد من التحقيقات 
الق�سائي  ال��ن��ظ��ام  �سعي  اإط���ار  يف 

اإىل مكافحة الإرهاب.
الف�ساد  مكافحة  جل��ن��ة  واأوق���ف���ت 
م�ساء  ���س��ك��ل��ت  ال���ت���ي  ال�����س��ع��ودي��ة 
ال�سبت باأمر ملكي �سادر عن امللك 
�سلمان، والتي يراأ�سها ويل العهد 

عدداً  �سلمان  ب��ن  حم��م��د  الأم����ري 
من الأمراء والوزراء ال�سابقني.

اأع��ادت فتح ملف �سيول جدة  كما 
والتحقيق يف ق�سية وباء كورونا.

واأفادت امل�سادر باإيقاف 11 اأمرياً 
و4  ال�سابقني،  ال���وزراء  وع�سرات 

وزراء حاليني.
ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم  وكان  

عبدالعزيز،  ب���ن  ���س��ل��م��ان  امل���ل���ك 
ملكياً  اأم���راً  ال�سبت  م�ساء  اأ���س��در 
ويل  برئا�سة  عليا  جلنة  بت�سكيل 
�سلمان،  الأم��ري حممد بن  العهد 
الرقابة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  وع�����س��وي��ة 
الهيئة  ورئ����ي���������س  وال���ت���ح���ق���ي���ق، 
الوطنية ملكافحة الف�ساد، ورئي�س 
ال��ع��ام��ة، والنائب  امل��راق��ب��ة  دي���وان 

اأم���ن ال��دول��ة، من  ال��ع��ام، ورئي�س 
اأج���ل م��ت��اب��ع��ة ق�����س��اي��ا امل���ال العام 

ومكافحة الف�ساد.
وبح�سب الأمر امللكي فاإن ت�سكيل 
اللجنة مت ب�سبب وجود ا�ستغالل 
النفو�س  �سعاف  بع�س  قبل  م��ن 
الذين غلبوا م�ساحلهم اخلا�سة 
واعتدوا  ال��ع��ام��ة،  امل�سلحة  ع��ل��ى 
على املال العام دون وازع من دين 
وطنية،  اأو  اأخ����الق  اأو  �سمري  اأو 
م�ستغلني نفوذهم وال�سلطة التي 
ال��ت��ط��اول على  اوؤمت��ن��وا عليها يف 
ا�ستخدامه  واإ�����س����اءة  ال���ع���ام  امل����ال 
طرائق  م���ت���خ���ذي���ن  واخ���ت���ال����س���ه 
امل�سينة.  اأع��م��ال��ه��م  لإخ��ف��اء  �ستى 
الف�ساد  اأعمال  امللكي  الأم��ر  وع��زا 
ممن  ال��ب��ع�����س  تق�سري  اإىل  ه���ذه 
وحالوا  املعنية  الأجهزة  يف  عملوا 
الوجه  دون قيامها مبهامها على 
ه����وؤلء مم��ا حال  لك�سف  الأك��م��ل 
على  الأم��������ر  ولة  اإط��������الع  دون 
والأفعال  اجل��رائ��م  ه���ذه  حقيقة 

امل�سينة.

هزة �ضيا�ضة يف لبنان ودعوات للحوار

خمابرات غربية حذرت احلريري من حماولة الغتياله

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

•• بريوت-وكاالت:

نقلت وكالة رويرتز عن �سحيفة ال�سرق الأو�سط ام�س 
الأحد، اأن وكالت خمابرات غربية حذرت رئي�س الوزراء 
ال�سابق �سعد احلريري من حماولة لغتياله  اللبناين 

يتم الإعداد لها.
ون�سبت ال�سحيفة ذلك مل�سادر مقربة من احلريري مل 

تك�سف عنها.
لكن ال��ل��واء عبا�س اإب��راه��ي��م امل��دي��ر ال��ع��ام ل��الأم��ن العام 
ال��ل��ب��ن��اين ق���ال اإن���ه لي�س ع��ل��ى ع��ل��م ب���اأي م��ع��ل��وم��ات عن 
خمطط اغتيال ي�ستهدف �سخ�سيات �سيا�سية يف لبنان. 
اأي خمططات من  اإنه مل يكت�سف  وقال اجلي�س كذلك 

هذا القبيل.
ك�سفت  م�سادرها  اإن  الأو���س��ط  ال�سرق  �سحيفة  وقالت 
اأن���ه تلقى حت��ذي��رات غربية م��ن حم��اول��ة اغ��ت��ي��ال كان 
البالد واإعالن  اإىل مغادرة  الإع��داد لها ما دفع به  يتم 
ا���س��ت��ق��ال��ت��ه. ومل ت�����ورد م���زي���دا م���ن ال��ت��ف��ا���س��ي��ل عن 

املخطط.
واأح����دث����ت ا���س��ت��ق��ال��ة رئ��ي�����س ال�������وزراء ال��ل��ب��ن��اين، �سعد 
اله�س،  احلكومي  بالئتالف  اأط��اح��ت  التي  احل��ري��ري، 
هزة مدوية يف اأو�ساط ال�سيا�سة اللبنانية، ل �سيما بعد 
الذي  وال�سبب  اغتيال،  ملحاولة  تعر�سه  عن  ك�سف  اأن 
التدخالت  ه��و  ا�ستقالته  خ��ط��اب  يف  للبنانيني  ق��دم��ه 
الأمر  وفر�ست  الدولة،  �سلطة  قو�ست  التي  الإيرانية 

الواقع عليها.
�سمري  اللبنانية،  ال��ق��وات  ح��زب  رئي�س  اأي��د  جهته،  م��ن 
يف  تاأتي  اأنها  اإىل  اأ���س��ار  التي  احل��ري��ري  خطوة  جعجع، 
الجتاه ال�سحيح، مطالباً بحوار جدي وخارطة طريق 

تنت�سل لبنان من و�سعه احلايل.
بدوره، اعتر وزير الرتبية، مروان حمادة، اأن ا�ستقالة 
اأك����ر م��ن الأخطار  احل���ري���ري جت��ن��ب ل��ب��ن��ان اأخ���ط���اراً 
احلالية، لفتاً اإىل اأنها هزة ل بد منها لي�ستفيق رئي�س 
اإىل  لبنان  تعيد  �سيا�سة  ويعتمد  وفريقه،  اجلمهورية 

العامل العربي.
ال�ستقالة  اأن  ق��زي  �سجعان  ال�سابق  الوزير  اعتر  كما 
كانت منتظرة واأن اإيران مل ترتك باباً لالعتدال. واأ�سار 
يتجه نحو  لبنان  اأن  اأمني وهبي،  امل�ستقبل،  كتلة  نائب 

الت�سعيد، حمذراً من عمليات اأمنية يف املرحلة املقبلة.
كذلك رف�س وزير العدل ال�سابق، اأ�سرف ريفي، هيمنة 
اللبنانية، ومل  الدولة  وذراع��ه��ا، حزب اهلل، على  اإي��ران 
ي�ستبعد قيام امليلي�سيا باغتيالت جديدة اإذا تعرث ذلك 

امل�سروع.
التيار  اأق���ر وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ورئي�س  اأخ���رى،  م��ن جهة 
الوطني احلر، جران با�سيل، باأن احتمال حرب خارجية 
على لبنان اأو فنت داخلية يبقى اأم��راً وارداً، معربا عن 

ثقته بتخطي ا�ستقالة احلريري التي و�سفها بالأزمة.
بري،  نبيه  اأم���ل،  حركة  وزع��ي��م  ال��رمل��ان  رئي�س  وقطع 

زيارته اإىل م�سر، عائداً اإىل لبنان ملتابعة الأو�ساع.
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�ضّر البلّية ما ي�ضحك:
دونالد ترامب يعّجل 

برتاجع القوة االأمريكية!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

رئي�س الوزراء ال�سرتايل ال�سابق كيفن رود، هو الذي 
وجد تلك ال�سيغة القاتلة، والأ�سّح اأي�سا: يف اأقل من 
عام، اأ�سبحت اأمريكا دونالد ترامب اأ�سحوكة العامل، 

كتب يف مقال يف �سبكة امل�سروع النقابي.
رود  اأن  ه���و  ال���ق���ا����س���ي،  ال���و����س���ف  ه����ذا  والأ������س�����واأ يف 
دونالد ترامب”، ولي�س �سخ�س  “اأمريكا  ي�ستح�سر 
الذي  امللياردير،  �سخ�سية  كانت  اإذا  لأن��ه  الرئي�س. 
ال��ع��امل��ي��ة الأوىل،  ل��ل��ق��وة  ال��ق��ائ��د الع��ل��ى  حت���ول اىل 

م�������س���ر ت�����س��������������ت��دع��ي 
اأوروب��ي��ة دول   5 ���س��ف��راء 

•• القاهرة-وكاالت:

يف  امل�سرية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
ا���س��ت��دع��ت �سفراء  اإن���ه���ا  ام�����س  ب��ي��ان 
وبريطانيا  وهولندا  واأملانيا  اإيطاليا 
وكندا لتقدمي ر�سالة احتجاج �سديدة 
امل��ق��ب��ول يف  غ��ري  لتدخلهم  ال��ل��ه��ج��ة 
اأعمال ال�سلطة الق�سائية.  واأو�سحت 
امل�سري  امل���ح���ام���ي  اأن  اخل���ارج���ي���ة 
ذمة  على  حمتجز  م��ت��ويل  اإب��راه��ي��م 
العامة  النيابة  اأمام  منظورة  ق�سايا 
ول يعد معتقاًل.  وطالبت اخلارجية 
وراء  الن�سياق  بعدم  الدول اخلم�سة 

معلومات مغلوطة. 

زعيم كتالونيا املقال ي�سلم 
نف�سه ل�سرطة بروك�سل

•• بروك�صيل-وكاالت:

بوجدميون  كارل�س  ال�سابق  الكتالوين  الزعيم  �سلم 
و4 م�����س��ت�����س��اري��ن ���س��اب��ق��ني اأن��ف�����س��ه��م ل��ل�����س��رط��ة يف 
العا�سمة  يف  العام  النائب  ت�سريح  ح�سب  بروك�سل، 

البلجيكية.
�سيقرر  التحقيق  قا�سي  اأن  ال��ع��ام  النائب  واأ���س��اف 
العتقال  اأمر  �سينفذ  كان  اإن  الثنني  اليوم  بحلول 

ال�سادر عن قا�س اإ�سباين اجلمعة.
وك����ان ب��وج��دمي��ون ق��د جل���اأ اإىل ب��روك�����س��ل ب��ع��د اأن 
كتالونيا  اإقليم  على  مبا�سرا  حكما  مدريد  فر�ست 

عقب اإجراء ا�ستفتاء على ا�ستقالل الإقليم.
وقال بوجدميون اإنه لن يعود اإىل اإ�سبانيا اإل يف حال 

واأحيانا  البت�سامة،  اأو  ال�سحك  منتظم  ب�سكل  تثري 
القهقهة بطريقة �ساخبة، فان ما يحدث يف الوليات 
املتحدة هو من طبيعة خمتلفة. بعد عام على انتخاب 
ترامب يف 8 نوفمر 2016، الذي باغت العامل مبا 
كان متوقعا من طرف  كلينتون  انت�سار هيالري  ان 
و�سائل  ط���رف  م��ن  وك��ذل��ك  الدبلوما�سية  ال��ب��ع��ث��ات 
الإعالم ومعظم اخلراء، فاإن عدم القدرة على التنبوؤ 
ل تزال هي ال�����س��ائ��دة.                              )التفا�سيل 

•• عوا�صم-وكاالت:

قتلوا  الذين  النازحني  �سحايا  ع��دد  ارتفع 
�سوريا  �سرق  لهم،  ا�ستهدف جتمعاً  بتفجري 
رامي  املر�سد،  وق��ال مدير  75 مدنياً.  اإىل 
اإن����ه مت��ك��ن ح��ت��ى الآن من  ع��ب��د ال��رح��م��ن، 
الأقل  على  مدنياً  ن��ازح��اً   75 مقتل  توثيق 
ب��ي��ن��ه��م اأط���ف���ال، واإ����س���اب���ة اأك����رث م���ن 140 

اآخرين. 
وقتل ع�سرات النازحني الفارين من املعارك 
يف حمافظة دير الزور يف �سرق �سوريا جراء 
لنهر  ال�سرقية  ال�سفاف  على  ا�ستهدافهم 
ق��ب��ل تنظيم  م��ن  ب�����س��ي��ارة مفخخة  ال��ف��رات 
داع�س، وفق ما اأفاد املر�سد ال�سوري حلقوق 

الإن�سان.
ب�سيارة  ا�ستهدف  داع�س  اأن  املر�سد  واأ�ساف 
مفخخة م�ساء ال�سبت جتمعاً للنازحني عند 
اأ�سفر  ما  ال��ف��رات،  لنهر  ال�سرقية  ال�سفاف 
عن مقتل الع�سرات واإ�سابة ع�سرات اآخرين 
بجروح، م�سرياً اإىل اأن هوؤلء كانوا فروا من 
املعارك املتفرقة التي ت�سهدها حمافظة دير 
الزور وجلاأوا اإىل منطقة �سحراوية ت�سيطر 

عليها قوات �سوريا الدميقراطية.
يذكر اأن حمافظة دير الزور ت�سكل يف الوقت 
ع�سكريتني،  لعمليتني  م�����س��رح��اً  ال���راه���ن 

ال�سوري بدعم  النظام  الأوىل تقودها قوات 
الفرات  لنهر  الغربية  ال�سفاف  عند  رو�سي 
والبوكمال،  ال�������زور  دي�����ر  م��دي��ن��ت��ي  ح���ي���ث 
الدميقراطية  �سوريا  قوات  ت�سنها  والثانية 
املتطرفني  ���س��د  خ�سو�ساً  اأم��ريك��ي  ب��دع��م 
يق�سم  ال��ذي  للنهر  ال�سرقية  ال�سفاف  عند 

املحافظة.
وقعوا  الذين  املدنيني،  من  العديد  وي�سعى 
فري�سة العنف، اإىل الفرار من املناطق التي 

ي�سيطر عليها املتطرفون.
من جهة اخرى، قال متحدث با�سم الرئي�س 
اأردوغ����ان ام�س الأحد  ال��رتك��ي رج��ب طيب 
التي  �سوريا  يف  لل�سالم  �سوت�سي  موؤمتر  اإن 
اأن  اأعلنت عنه رو�سيا والذي كان من املقرر 
يبداأ يوم 18 نوفمر ت�سرين الثاين، تاأجل 
واإنه لن توجه الدعوة اإىل الف�سيل الكردي 
ال�سوري الرئي�سي اإذا ما جرى عقد املوؤمتر 
يف وقت لحق، وذلك بعد اعرتا�سات اأنقرة.

وع��ن��دم��ا ط��ل��ب م��ن م��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م وزارة 
اإىل  اأ���س��ارت  التعقيب،  الرو�سية  اخل��ارج��ي��ة 
اإفادتها ال�سحفية الأ�سبوعية يوم اخلمي�س 
اإن م��و���س��ك��و ت��ع��م��ل على  ال��ت��ي ق��ال��ت ف��ي��ه��ا 
ومن  وامل�ساركني.  واملكان  “املواعيد  حتديد 
بامل�ساركني  قائمة  حذف  جرى  احلني  ذلك 
من  الأك����راد،  ت�سم  كانت  وال��ت��ي  املتوقعني، 

موقع الوزارة.

ارتفاع قتلى النازحني يف دير الزور اىل 75

رو�سيا ترجيء موؤمتر �سوت�سي لل�سالم يف �سوريا

كارل�س بوجدميون

خلبطة ا�سرتاتيجية امريكية يف ا�سيا
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اأخبـار الإمـارات

ا�ستهداف  االإن�سان” تدين  حلقوق  “االإمارات 
ميلي�سيات احلوثي الريا�ص ب�ساروخ بال�ستي

•• دبي-وام: 

اأدان��ت جمعية الم��ارات حلقوق الن�سان ب�سدة حماولة 
ا�ستهداف ميلي�سيات احلوثي ملطار امللك خالد الدويل 

يف الريا�س ب�ساروخ بال�ستي.
تنظر  واإذ  انها  ام�س  اأ�سدرته  بيان  يف  اجلمعية  وقالت 
ملناطق  احل��وث��ي  ميل�سيا  ا���س��ت��ه��داف  لتعمد  ب��ال��غ  بقلق 
ق�سد  على  يوؤ�سر  ما  بال�سكان  ومكتظة  ماأهولة  مدنية 
ونية مبيته يف تعمد اإحلاق ال�سرر والأذى واإيقاع اكر 
قدر من اخل�سائر الب�سرية باأرواح املدنيني فاإنها تطالب 
العربية  امل���دين  املجتمع  وم��وؤ���س�����س��ات  ال���دويل  املجتمع 
وال��دول��ي��ة ب��اإدان��ة ه��ذه اجل��رمي��ة وم��الح��ق��ة وم�ساءلة 
باعتباره  نفذها  ومن  بارتكابها  اأم��ر  اأو  لها  خطط  من 
جمل�س  اجلمعية  طالبت  كما  الإن�سانية.  �سد  جمرما 
الأمن الدويل بالتعامل بحزم و�سده مع هذه اجلرمية 

التي باتت اليوم تعر عن نهج وتوجه �سريح يف تعمد 
جلمعية  ولفتت  للمدنيني.  احلوثي  ميل�سيا  ا�ستهداف 
لنية  الوىل  ال�سابقة  هي  لي�ست  ه��ذه  ان  اىل  بيانها  يف 
و�سعيها  امل��دن��ي��ني  ا���س��ت��ه��داف  احل��وث��ي  ميلي�سا  وتعمد 
لإحلاق اأكر قدر من الذى ب��اأرواح وممتلكات املدنيني 
اإذ �سبق واأن اأطلقت هذه امليلي�سا �ساروخا بال�ستيا بتاريخ 
ان  وا�سافت   . املكرمة  مكة  باجتاه  املا�سي  اأكتوبر   27
ا�ستهداف ميلي�سيا احلوثي ملطار دويل مدين  حماولة 
ويف وقت يعتر من اوق��ات ال��ذروة يف حركة امل�سافرين 
يعر عن تخطيط وق�سد وا�سح و�سريح يف تعمد ايقاع 
اكر قدر من اخل�سائر يف ارواح املدنيني ما ميثل �سابقة 
خطرية وحتدي �سافر للقانون الدويل الإن�ساين والقيم 
ا�ستهداف  جتنب  اىل  ت�سعى  ال��ت��ي  القانونية  وامل��ب��ادئ 
الم���اك���ن امل��دن��ي��ة وجت��ن��ي��ب امل��دن��ي��ني وي�����الت احل���رب 

والقتال.

ا�ضتقبل رئي�ض بيالرو�ضيا وبحثا �ضبل تطوير عالقات التعاون وال�ضداقة بني البلدين

حممد بن زايد: االإمارات بقيادة خليفة تتطلع دائما اإىل موا�سلة تعزيز عالقاتها مع الدول ال�سديقة 

برعاية حممد بن را�سد .... منتدى االإعالم االإماراتي ينطلق اليوم يف دبي

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
الك�سندر  الرئي�س  اأبوظبي  يف  ام�س  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

لوكا�سينكو رئي�س جمهورية بيالرو�سيا الذي يزور البالد حاليا.
ورحب �سموه يف بداية اللقاء بزيارة رئي�س بيالرو�سيا للدولة.

دولة  بني  وال�سداقة  التعاون  عالقات  لوكا�سينكو  والرئي�س  �سموه  وبحث 
مبا  وتطويرها  دعمها  و�سبل  ال�سديقة  بيالرو�سيا  وجمهورية  الإم���ارات 

يحقق امل�سالح امل�سرتكة للبلدين وال�سعبني ال�سديقني.
البلدين  ب��ني  الثنائي  ال��ت��ع��اون  جم���الت  ا�ستعرا�س  اللقاء  خ��الل  وج���رى 
خا�سة فيما يتعلق بالعالقات القت�سادية وال�ستثمارية والتجارية وفر�س 
تنميتها وتطويرها لت�سمل اآفاق اأو�سع واأرحب ملا فيه خري و�سالح البلدين.
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان خالل اللقاء اأن دولة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  الإم����ارات 
الدول  مع  عالقاتها  تعزيز  موا�سلة  اإىل  دائما  تتطلع  اهلل  حفظه  الدولة 
ال�سديقة ومد ج�سور التعاون معها واإقامة ال�سراكات التي تخدم امل�سالح 

جمهورية  مع  العالقات  م�سار  وتطور  منو  اىل  �سموه  م�سريا  امل�سرتكة.. 
اأوا�سر  البلدين دفعها اىل المام وتقوية  بيالرو�سيا يف ظل رغبة قيادتي 

ال�سداقة بينهما.
المارات  دول��ة  بزيارة  �سعادته  عن  لوكا�سينكو  الك�سندر  اأع��رب  جانبه  من 
ومب�ستوى  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ع  وبلقائه 
ال��ع��الق��ات امل��ت��ن��ام��ي��ة م��ع��ه��ا وال���ت���ي ت�����س��ب يف ���س��ال��ح ال��ب��ل��دي��ن وال�سعبني 
ال�سديقني.. موؤكدا حر�س بالده على توثيق جمالت التعاون القت�سادي 
وال���س��ت��ث��م��اري م��ع دول����ة الإم������ارات وال���س��ت��ف��ادة م��ن جت��رب��ت��ه��ا التنموية 

الهتمام  ذات  الق�سايا  من  عدد  ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل  ومت  والعمرانية. 
وجهات  وت��ب��ادل  والإقليمية  ال��دول��ي��ة  وامل�ستجدات  وال��ت��ط��ورات  امل�سرتك 
الأمني  نائب  ال�سام�سي  بن حماد  اللقاء معايل علي  النظر حولها. ح�سر 
املزروعي  مبارك  حممد  و�سعادة  الوطني  لالأمن  الأع��ل��ى  للمجل�س  العام 
ومعايل  اليبهوين  �سهيل  مطر  و���س��ع��ادة  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  دي���وان  وك��ي��ل 
رومان  و�سعادة  البيالرو�سي  الوطني  الأم��ن  م�ست�سار  لوكا�سينكو  فيكتور 
الدولة  لدى  بيالرو�سيا  �سفري جمهورية  اإليك�سادنروفيت�س غولوفت�سينكو 

والوفد املرافق للرئي�س البيالرو�سي.

•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  حتت رعاية �ساحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .. تنطلق اليوم فعاليات 
العاملي  التجاري  دب��ي  الإم��ارات��ي يف مركز  الإع��الم  ملنتدى  الرابعة  ال��دورة 
يف دب��ي مب�ساركة ك��ل م��ك��ون��ات ال��ق��ط��اع الإع��الم��ي يف ال��دول��ة م��ن قيادات 
ملراجعة  واملفكرين  والكتاب  ال�سحف  وروؤ�ساء حترير  الإعالمية  املوؤ�س�سات 
الأداء الإعالمي ومناق�سة اأهم الق�سايا واملو�سوعات املوؤثرة فيه واملتاأثرة به 
وكيفية حتقيق الأهداف املاأمولة من الإعالم �سواء على امل�ستوى الر�سمي 

اأو ال�سعبي.
بها  متر  التي  ال�ستثنائية  الأو�ساع  على  للمنتدى  احلالية  ال��دورة  وتركز 
الأ���س��ع��دة كافة ومنها ما  اأف��رزت��ه م��ن حت��دي��ات حقيقية على  املنطقة مب��ا 
ت��اأث��ريا يف املجتمع  القطاعات  اأك��رث  ال��ذي يعد م��ن  الإع���الم  اأ���س��اب قطاع 
وتاأثرا به ذلك يف الوقت الذي انت�سرت فيه ظاهرة احلروب الإعالمية وما 

املغلوطة  متثله من خطر يهدد املجتمعات العربية لكونها م�سدر الأخبار 
الذي  الوا�سع  النت�سار  ظل  يف  خطورتها  تزايد  مع  وال�سائعات  والأك��اذي��ب 
قادرا  ميتلكها  من  كل  اأ�سبح  التي  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  به  حتظى 
ثوان  النا�س يف  اإىل  و�سائعات جتد طريقها  اأك��اذي��ب  ي�ساء من  ما  بث  على 

م�سببة اإثارة اللغط والبلبلة بني النا�س.
ويتقدم املتحدثني الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية - �ساحب الكلمة الرئي�سة للمنتدى - حيث 
بتحديات  املنطقة  بها  وق��ت متر  الإع��الم يف  دور  اأهمية  على  ال�سوء  يلقي 
ويحظى  املقبلة.  املرحلة  خالل  ال��دور  لهذا  املاأمولة  والطموحات  حقيقية 
املنتدى هذا العام مب�ساركة معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير 
جل�سة  يف  وي��ت��ن��اول  ل��الإع��الم  ال��وط��ن��ي  املجل�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  دول���ة 
القطاع  وم�ساندة  دع��م  يف  ل��الإع��الم  الوطني  املجل�س  دور  رئي�سية  ح��واري��ة 
الوطني  الإعالم  تعامل  الأدوار و�سرورة  تكامل  وتعزيز  املعنية  واملوؤ�س�سات 
مع امل�ستجدات يف املنطقة والعامل ومدى قدرة القطاع الإعالمي يف الدولة 

على مواكبة وال�ستفادة من التطورات التكنولوجية املت�سارعة.
ويتحدث ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي رئي�س جمل�س موؤ�س�سة ال�سارقة 

لالإعالم يف جل�سة حوارية رئي�سية عن �سبل تعزيز التكامل الإعالمي.
يف  الإعالمي  لالبتكار  امل�ستقبلية  الروؤية  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  و�سعيا 
الدولة وتقييم �سناعة الإعالم يف الدولة والتغريات التي طراأت على امل�سهد 
وزيرة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  رئي�سية  جل�سة  يف  تتحدث  املحلي 

الثقافة وتنمية املعرفة رئي�سة جمل�س اإدارة �سركة اأبوظبي لالإعالم.
خمتلفة  نطاقات  للمنتدى  التنظيمية  اللجنة  اخ��ت��ارت  ال�سياق  ذات  ويف 
جل�سات  خ��الل  من  الوطن  فلك  يف  ت��دور  امل�ساحبة  والفعاليات  للجل�سات 
ح��م��ل��ت ع��ن��اوي��ن م��ث��ل.. الإع�����الم وال���وط���ن والإع�����الم الإم����ارات����ي .. روؤي���ة 
وطنية والأخبار الكاذبة وح�سابات الت�سليل وغريها العديد من اجلل�سات 

املتنوعة.
ويعك�س هيكل جل�سات الن�سخة الرابعة من منتدى الإعالم الإماراتي الرغبة 
يف مناق�سة عالقة الإعالم الوثيقة باأمن الوطن وحماية مقدراته مبفهوم 

اإيجابي يف  اأن تقوم به من دور  املحلية  الإع��الم  �سامل وما ميكن ملنظومة 
احلفاظ على الهوية الوطنية مبا يحقق امل�سالح العليا للوطن ل�سيما يف 
تلك الأوقات امل�سطربة التي تتعاظم فيها التحديات واملخططات اخلبيثة 

التي ل متت لقيمنا العربية والإ�سالمية النبيلة ب�سلة.
و�سيكون امل��ن��ت��دى على م��وع��د ه��ذا ال��ع��ام م��ع خ���راء واإع��الم��ي��ني لتقدمي 
روؤى وت�سورات للق�سايا التي تهم املجتمع الإماراتي واخلليجي يف الوقت 
ثقافية  اأو  اجتماعية  اأو  �سيا�سية  اأكانت  �سواء  اأبعادها  خمتلف  من  الراهن 
وذلك لتحديد كيفية بناء ا�سرتاتيجيات وروؤى اإعالمية فاعلة يتكامل فيها 
دور الإعالم مع املوؤ�س�سات الأخرى للحفاظ على مقدرات الوطن ومواجهة 
اأ�سبحت  التي  التاأثري الطاغية  مهددات الأمن يف املجتمع خا�سة مع قوة 
تعي�سها  التي  ال�سعبة  املرحلية  التغريات  الإع��الم متتلكها ويف ظل  و�سائل 
القلب  يف  الإع��الم  يقع  خطرية  وظواهر  تداعيات  من  تفرزه  وما  املنطقة 
منها لكونه اأداة فعالة ومفيدة يف املواجهة كما اأنه و�سيلة ت�ستغل من قبل 

بع�س الأطراف لتهديد الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.

•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
كايزر  جو  ال�سيد  ام�س  اأبوظبي  يف  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�سركة �سيمنز الملانية. ورحب 
تت�سل  التي  املوا�سيع  حول  الأح��ادي��ث  معهم  وتبادل  ال�سركة  بوفد  �سموه 
مع  والتن�سيق  التعاون  وجم��الت  والتجارة  والقت�ساد  ال�ستثمار  ب�سوؤون 
ال�سركات  ب��ه  تقوم  التي  التنموي  ال���دور  اىل  اإ�سافة  الوطنية  املوؤ�س�سات 
والهيئات اخلا�سة يف دعم التعليم واملعرفة والتدريب والبتكار يف التقنيات 
الرابعة  ال�سناعية  للثورة  ال�ستعدادات  املتقدمة وب�سكل اخلا�س  احلديثة 
وال�ستثمار يف نظام ثالثية البعاد وا�ستخدامها يف و�سائل النقل بالتعاون 
مع �سركة مبادلة. ح�سر اللقاء �سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان 
اإدارة  رئي�س جمل�س  العلماء  �سلطان  �سليم  بدر  و�سعادة  اأبوظبي  ويل عهد 

�سركة �سرتاتا للت�سنيع ومدير قطاع �سناعة الطريان يف مبادلة.
لل�سناعة  العاملية  القمة  خ��الل  اعلنت  �سيمنز  �سركة  ان  بالذكر  اجلدير 
منحة  تقدمي  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  يف  املا�سي  م��ار���س  يف  اأقيمت  التي  والت�سنيع 
قيمتها 100 مليون يورو لتدريب ورفع كفاءة وقدرات الطلبة يف اجلامعات 

الإماراتية وتهيئتهم للثورة ال�سناعية الرابعة.

حمم��د ب��ن زاي��د ي�س�تق�بل رئي��ص �س�ركة �س�يمنز

طريان االإمارات حتيي مئوية ال�سيخ زايد مبل�سق ل�سورته على طائراتها
عام 2018.

وق������ال ���س��م��و ال�����س��ي��خ اأح����م����د بن 
هيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  ���س��ع��ي��د 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ريان  دب���ي 
الإم���ارات كر�س  ملجموعة ط��ريان 
املغفور له ال�سيخ زايد حياته لبناء 
ون��ح��ن فخورون  م���زده���رة  دول����ة 
العظيم  ب�����رتاث�����ه  ب����الح����ت����ف����ال 
وت���ك���رمي ذك�����راه ال���ع���ط���رة.. فقد 
اأث���را ل ميحى  زاي���د  ال�سيخ  ت��رك 
على وطننا ونحن ناأمل اأن ن�ساهم 
يف احلفاظ على ذكراه من خالل 
والتفاين  الإلهام  يف  ر�سالته  ن�سر 

والقيادة عر العامل.
وي��غ��ط��ي امل��ل�����س��ق م�����س��اح��ة 480 
مرتا مربعا من الهيكل اخلارجي 
 312 وم�ساحة   A380 لطائرة
البوينج  طائرة  على  مربعا  م��رتا 

•• دبي-وام:

الإمارات  “ ط��ريان  �سركة  حتيي 

مل�سق  ب���و����س���ع  اهلل”  “رحمه 
الهيكل  ع��ل��ى  ل�����س��ورت��ه  ع���م���الق 
الإيربا�س  لطائراتها  اخل��ارج��ي 

100 ع���ام على  ذك����رى م����رور   “
امل��غ��ف��ور له  امل��وؤ���س�����س  م��ي��الد الأب 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 

-777 والبوينج   A380 طراز 
300ER . وكان �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
�سيكون   2018 اأن  اأع����ل����ن  ق����د 
م���رور  مب��ن��ا���س��ب��ة  زايد”  “عام 
املوؤ�س�س  الأب  ميالد  على   100
وتكرميا لدوره يف تاأ�سي�س الحتاد 
املحلي  امل�ستوى  على  واإجن���ازات���ه 

والإقليمي والدويل.
التي ت�سع  املرة الأوىل  وهذه هي 
فيها “ طريان الإمارات “ مل�سقا 
مرموقة  ت��اري��خ��ي��ة  ل�����س��خ�����س��ي��ة 
و�ستحمل  طائراتها  اإح���دى  على 
م���ن طراز  خ��م�����س  ط���ائ���رات   10
A380 وخم�س من طراز بوينج 
املل�سق الفريد  هذا   300-777
ابتداء من نوفمر اجلاري وحتى 

156 و�سيتطلب  اإىل وجهاتها ال� 
اأي��ام عمل  و�سع كل مل�سق ثالثة 

و�ست�سغل   300ER-777
ط��ريان الإم���ارات ه��ذه الطائرات 

مركز  يف  عاملني  ثمانية  وج��ه��ود 
املظهر اخلارجي التابع للناقلة.

رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ص بنما باليوم الوطني لبالده

•• ابوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
رودريغيز  فاريال  كارلو�س  خ��وان  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل« 
الوطني لبالده.   كما بعث �ساحب  اليوم  بنما مبنا�سبة  رئي�س جمهورية 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اآل  ال��وزراء حاكم دبي »رع��اه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زاي��د 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة 

مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س خوان كارلو�س فاريال رودريغيز.

انطالق فعاليات منتدى الت�سامح الثاين يف اأبوظبي
•• ابوظبي -وام:

انطلقت ام�س يف اأبوظبي فعاليات منتدي الت�سامح الثاين الذي تنظمه 
و�سلوك«  منهج  »الت�سامح  ع��ن��وان  حت��ت  الإ�سالمية  للثقافة  زاي��د  دار 
وا���س��ع��ة من  ال�����س��ورب��ون _اأب��وظ��ب��ي مب�ساركة  ب��اري�����س  يف مقر جامعة 

املتحدثني الكادمييني واملتخ�س�سني والباحثني .
والبحوث  الدرا�سات  خمتلف  املنتدى  اعمال  خالل  املتحدثون  وناق�س 

التي قاموا بها يف جمال الت�سامح.
ويهدف املنتدي اىل تر�سيخ قيم الت�سامح والعتدال والعي�س بني الب�سر 
املميزة لدولة الم��ارات كمثال  ال�سورة  اأطيافهم واظهار  على خمتلف 

عاملي يحتذى به يف التعاي�س ال�سلمي والت�سامح الديني وقبول الخر.
وا�سارت الدكتورة ن�سال الطنيجي مديرة دار زايد للثقافة ال�سالمية 
يف كلمة لها اىل جتربة دولة المارات يف تر�سيخ قيم الت�سامح وال�سالم 
حمليا وعامليا حمققة روؤيتها يف جعل قيم الت�سامح �سمة عامة تعك�س 
بيئة  ايجاد  يف  ي�سهم  مما  املجتمع  لأف��راد  ال�سليمة  الن�سانية  الفطرة 

ايجابية لتن�سئة جيل حم�سن �سد التع�سب والكراهية.
و�سلوك  منهج  »الت�سامح  �سعار  حت��ت  ال��ث��اين  الت�سامح  منتدى  وي��اأت��ي 
للثقافة  زاي��د  دار  عليها  تعمل  التي  ال�سرتاتيجية  امل��ب��ادرات  »�سمن 
الإ�سالمية م�ساهمة منها يف حتقيق روؤية حكومة اأبوظبي التي تهدف 
اىل اقامة جمتمع اأمن وبناء اقت�ساد م�ستدام ومنفتح على الخر عامليا 

وتر�سيخ ثقافة الت�سامح والعتدال.
وا�سافت اأن الف�سل يف اإقامة مثل هذه امللتقيات يعود اىل فكر املوؤ�س�س 
نهيان طيب اهلل  ال  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  ال��دول��ة  وب��اين 
اأر�سي دعائم قيم الت�سامح واحرتام الخر وحر�س القيادة  ثراه الذي 
الر�سيدة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة »حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي »رع����اه اهلل« 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة الذين جعلوا الروؤية واقعا توؤكده 

الثقافة العاملية التي توؤكد ت�سدر الدولة يف كافة مناحي احلياة.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأبوظبي يف امل�سفح تنظم “لبيه يا وطن” لتعزيز الوفاء يف جمتمعنا

•• ابوظبي-وام: 

نظمت مديرية �سرطة املناطق اخلارجية ب�سرطة اأبوظبي، احتفالية “لبيه يا وطن “بالتعاون مع مدار�س حكومية 
وخا�سة يف امل�سفح تعزيزا لل�سعور بالنتماء للوطن وتر�سيخ مبدا اخلري والعطاء والوفاء يف جمتمعنا.  

وت�سمنت الفعالية التي  اأ�سرف عليها مركز �سرطة امل�سفح ،عدداً من الأن�سطة الجتماعية وعرو�سا متنوعة من 
،كما مت عر�س فيلم وثائقي يرز  الوطن  تتغنى بحب  ،وعرو�س طالبية وطنية وق�سائد  الأمني  التفتي�س  اإدارة 
اجنازات  ادارات القيادة العامة  ل�سرطة ابوظبي يف م�سرية اخلري والعطاء.  واأو�سح العقيد عمران احمد املزروعي 
اأن الحتفالية تاأتي لرت�سيخ قيم الوحدة الوطنية ،وتعزيز الولء  نائب مدير مديرية �سرطة املناطق اخلارجية 
للوطن وقيادته الر�سيدة  وغر�س معاين الوفاء يف نفو�س الن�سء لرد اجلميل للوطن وقيادته  الر�سيدة  التي حققت 
للبالد التميز والريادة حملياً واإقليميا وعاملياً.  وقال الرائد �سلطان حا�سر العميمي مدير مركز �سرطة امل�سفح 
بالإنابة اإن الفعالية اأ�سهمت  بدور رائد يف تعميق احل�س  الوطني فى نفو�س الجيال. وا�ستمل احلفل  على  تقدمي 

م�سابقات وتوزيع جوائز متنوعة  للجمهور.

قيمة املخالفة 10 اآلف درهم  

بلدية مدينة اأبوظبي حترر 66 خمالفة �سكن عمال جنوب الوثبة
 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

ال�ضارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
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�سيدلية النور اجلديدة          6264264
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�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
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�سيدلية عجمان                     7446031 
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�سيدلية الأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

•• اأبوظبي-الفجر:

يف  العمال  �سكن  على  �ساملة  تفتي�سية  حملة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
املواقع الإن�سائية يف جنوب الوثبة وذلك بهدف التاأكد من تطبيق معايري 
هذه  لقاطني  وال�سالمة  الأم��ن  ا�سرتاطات  وتوافر  للمدينة  العام  املظهر 
امل�ساكن  القائمني على هذه  التزام  العمالية، والط��الع على مدى  امل�ساكن 
 ، العمال  اإىل  احل�سارية  وال�سكنية  املعي�سية  والأ�سباب  اخلدمات  بتقدمي 
بناء  ب�ساأن  املخت�سة  اجلهات  من  الالزمة  الرتاخي�س  وج��ود  من  والتاأكد 

م�ساكن العمال يف املواقع الإن�سائية .
وتاأتي هذه احلملة تاأكيدا على التزام دائرة التخطيط العمراين والبلديات 
- بلدية مدينة اأبوظبي بالقيم الإن�سانية التي تتبناها الدولة يف التعاطي 
مع كافة الفئات التي تعي�س على اأر�س الإمارات من خالل اإميانها باأهمية 
امل�ستقرة  احل��ي��اة  العمال  لفئة  ت�سمن  التي  ال�سبل  كافة  توفري  و���س��رورة 
والتاأكيد  اأجل حفظ حياتهم و�سحتهم  الإمكانات من  وت�سخري  والكرمية 
وت�سريعات  قوانني  عليها  تن�س  التي  حقوقهم  جميع  على  ح�سولهم  على 
املعايري  باأرباب عملهم والرتكيز على  الدولة فيما يخت�س بعالقة العمال 

الأ�سا�سية املتعلقة بال�سكن املالئم واحل�ساري.

واأو�سحت البلدية اأن احلملة التي انطلقت يف 8 اأكتوبر وما تزال م�ستمرة  
اأ�سفرت عن حترير 66 خمالفة بحق �سكن العمال التابعة لل�سركات �سمن 
املواقع الإن�سائية للمناطق املذكورة �سالفا ، موؤكدة اأنها ت�ستند يف تنظيم هذه 
البناء  اأعمال  تنظيم  �ساأن  يف  احلملة على القانون رقم 16 ل�سنة 2009 
2 واخلا�س  رقم  البند  ،وين�س  العمال  �سكن  بناء جممعات  ، ومن �سمنها 
البناء  اأعمال  اأثناء  املجاورة  واملباين  للمارة  وال�سالمة  الأم��ن  باحتياطات 

والهدم على حترير غرامة مايل قدرها 10.000 درهم .
دائم بهدف تغطية  امل�سابهة م�ستمرة وب�سكل  اأن احلمالت  البلدية  ونوهت 
اأن احلملة ر�سدت العديد من املخالفات  جميع امل�ساكن العمالية ، م�سرية 
يف ال�����س��ك��ن ال��ع��م��ايل م��ث��ل ع���دم الل���ت���زام ب��ا���س��رتاط��ات الأم����ن وال�سالمة 

وال�سرتاطات ال�سحية والنظافة وغريها من املخالفات . 
اإىل  دع��ا  ق��رارا  اأ���س��درت  قد  كانت  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأن  بالذكر  جدير 
�سرورة التزام ال�سركات ذات الكثافة العمالية العالية لتقدمي ك�سف باأ�سماء 
املناطق  يف  ه��وؤلء  اإ�سكان  تثبت  بوثائق  م�سحوبا  لديها  والفنيني  العمال 
املخ�س�سة ل�سكن العمال كمطلب للح�سول على توثيق العقود وتراخي�س 
للتاأكيد على  البلدية، وذلك  الأرا�سي وغريها من خدمات  البناء وطلبات 

توفري ال�سكن ال�سحي املنا�سب لهوؤلء العمال.

بلدية منطقة الظفرة تنظم دورة حول نظام برنامج ا�ستمرارية االأعمال ايزو 22301
•• الظفرة -الفجر:

حول  تدريبية  دورة  الظفرة  منطقة  بلدية  نظمت 
البلدية  ملوظفي  العمال  ا�ستمرارية  برنامج  نظام 
للتعرف على كيفية التعامل مع ا�ستمرارية العمال 

يف احلالت الطارئة والكوارث.
وركزت الدورة على مكونات وا�سا�سيات نظام برنامج 
ا���س��ت��م��راري��ة الع���م���ال واخل���ط���ط امل��ط��ل��وب��ة ح�سب 

لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة  ع��ن  ال�����س��ادرة  امل��وا���س��ف��ات 
 AE/SCNS/NCEMA الطوارئ والأزمات
املوا�سفات  وح�سب   7000 & 7001 :2015

 .ISO 22301
كما ركزت على اأهمية تنفيذ التمارين والختبارات 
ت����واف����ق اخلطط  مل���ع���رف���ة  ل��ل��م��وظ��ف��ني  ال���وه���م���ي���ة 
امل���و����س���وع���ة وم������دى ت��الئ��م��ه��ا م����ع ار�������س ال���واق���ع 
ا�ستمرارية  ن��ظ��ام  ف��اع��ل��ي��ة  م���دى  ق��ي��ا���س  واإم��ك��ان��ي��ة 

الع��م��ال وم���دى ك��ف��اءة اخل��ط��ط امل��و���س��وع��ة ح�سب 
امل��وا���س��ف��ات امل��ط��ل��وب��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر هذه 
وت�سمنت  الوهمية.  التمارين  خ��الل  من  اخلطط 
العملية  واملمار�سات  التمارين  من  العديد  ال���دورة 
وكذلك  الع��م��ال  ا�ستمرارية  اإدارة  نظام  بناء  على 
لإن�ساء  املطلوبة  والوثائق  وال�سجالت  الوثائق  اأهم 
برنامج ا�ستمرارية العمال. وتناولت الدورة املحاور 
الأ�سا�سية التالية نظرة عامة عن برنامج ا�ستمرارية 

واملوا�سفات  واملتطلبات  عليه،  وال��ت��ع��رف  الع��م��ال 
 ،ISO22301 ���س��م��ن  ال���رن���ام���ج  يف  امل��ط��ل��وب��ة 
و�سع اخلطط لال�ستمرارية ومدى  اأهمية  وكذلك 
التمارين  عمل  اإىل  بالإ�سافة  وتطبيقها.  فاعليتها 
حتديد  وكيفية  للموظفني،  الوهمية  والتدريبات 
الت�سحيحية  الإج�����راءات  وو���س��ع  امل��خ��اط��ر  وتقييم 
لها. وتهدف الدورة اإىل معرفة برنامج ا�ستمرارية 
برنامج  ا�سا�سيات  على  املوظفني  وتدريب  العمال، 

ا�ستمرارية العمال، وكيفية و�سع اخلطط املطلوبة 
ال��واق��ع ومدى  ار���س  على  تطبيقها  وم��دى  للنظام 
تعليم  اإىل  ت��ه��دف  ك��م��ا  ال��ع��م��ل.   لبيئة  م��الءم��ت��ه��ا 
الوهمية،  والخ���ت���ب���ارات  ال��ت��م��اري��ن  اج�����راء  ك��ي��ف��ي��ة 
وكيفية التدقيق على فاعلية الرنامج على م�ستوى 
ال��ظ��ف��رة، وال��ت��دق��ي��ق على  ب��ل��دي��ة منطقة  ق��ط��اع��ات 
العمال  ا�ستمرارية  ل�سمان  اخلطط  فاعلية  مدى 

يف حالة الطوارئ والأزمات.

افتتاح فعاليات حملة ال�سالمة وال�سحة املهنية االأوىل مب�ست�سفى زايد الع�سكري
•• اأبوظبي-وام:

الرحمن  عبد  الركن  اللواء  �سهد 
امل�������ري قائد  ����س���ب���ت م����ب����ارك  ب����ن 
فعاليات  افتتاح  امل�سرتك  الإم��داد 
املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  حملة 
يف  ام�������س  ان��ط��ل��ق��ت  ال���ت���ي  الأوىل 
بقيادة  الطبية  اخل��دم��ات  ���س��الح 
باأبوظبي  امل���������س����رتك  الإم�����������داد 
الع�سكري”  زاي�����د  “م�ست�سفى 
نوفمر  م��ن   16 ح��ت��ى  وت�ستمر 
اجل����������اري مب���������س����ارك����ة ع�������دد من 
امل�سلحة واجلهات  القوات  وحدات 

الر�سمية .
وتهدف احلملة اىل رفع م�ستوى 
الوعي بال�سالمة وال�سحة املهنية 
وخلق  امل�سلحة  ال��ق��وات  ملنت�سبي 
املخاطر  م��ن  خالية  �سليمة  بيئة 
اأ���س��ك��ال��ه��ا و ت��ع��زي��ز مفهوم  ب��ك��اف��ة 
لديهم  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة 
وتدريبهم و تاأهليهم للتعامل مع 
الظروف احلالية و التي قد تطراأ 
اأو حتدث م�ستقباًل وذلك للتقليل 
الركن  العقيد  واحلد منها. واكد 
ال��ط��ب��ي��ب ن��ا���س��ر ال��ن��ع��ي��م��ي قائد 
كلمة  يف  الطبية  اخلدمات  �سالح 
التي  اخلطوات  اأن  املنا�سبة  بهذه 
للقوات  العامة  القيادة  تنتهجها 
ا�ستحداث  خ����الل  م���ن  امل�����س��ل��ح��ة 
مديرية ال�سالمة واجلدارة وو�سع 
وتطبيق  لن�سر  واملعايري  الأ�س�س 
املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  ثقافة 
ع��ل��ى جم��ت��م��ع ع�سكري  ل��ل��ح��ف��اظ 
اأمن و�سليم وتعزيز املفاهيم لدى 
فال�سالمة  امل�سلحة  قواتنا  اأف���راد 
ه��ي م�����س��وؤول��ي��ة اجل��م��ي��ع م��ن هنا 
ال�سالمة  حملة  ان��ط��الق��ة  ك��ان��ت 
بهدف  الأوىل  امل��ه��ن��ي��ة  وال�����س��ح��ة 
م�ستقبل  اىل  وال��ت��ط��ل��ع  الرت���ق���اء 

���س��ت��ى جم����الت العمل  م�����س��رق يف 
املهني بجميع م�ستوياته.

وقال “تاأتي هذه احلملة يف اإطار 
العامة  والقيادة  الدولة  اأول��وي��ات 
للقوات امل�سلحة بالرتقاء والتطلع 
نحو م�ستقبل واٍع مثقف يف جميع 
خمتلف  وعلى  املختلفة  امل��ج��الت 
والعلمية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل�����س��ت��وي��ات 
وت�سليط  وال��رتك��ي��ز  ال��ع��م��ري��ة  و 
ال�سوء على اأهمية جمال ال�سحة 

وال�سالمة املهنية”.
ت��ق��دي��رات منظمة  ب����اأن  واأو����س���ح 
حدوث  اىل  ت�سري  الدولية  العمل 
اكرث من 3 .2 حالة وفاة و300 
الإ�سابات يف  مليون حادث ب�سبب 
العامل  عام حول  العمل كل  مكان 
ل����ذا اك����دت امل��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى اهمية 
حتديد  يف  امل���وث���وق���ة  ال���ب���ي���ان���ات 
وقائية  تدابري  وو�سع  الأول��وي��ات 
وت��ن��ف��ي��ذ ���س��ي��ا���س��ات وب���رام���ج على 
واملوؤ�س�سي  ال��وط��ن��ي  امل�����س��ت��وي��ني 
وب��ن��اء عليه داأب���ت دول���ة الإم���ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ال��ك��ث��ري من 

املعايري  اأع��ل��ى  لتطبيق  امل��ج��الت 
العاملية الذي بات جليا من خالل 
لل�سحة  الوطني  الدليل  اإ���س��دار 
مع  بال�سراكة  املهنية  وال�سالمة 
واحت���ادي���ة يف  حم��ل��ي��ة  ج��ه��ة   25
الدولة هدفت اىل �سعادة املوظف 
وزيادة الإنتاجية مع تقليل حوادث 
بع�س  ركزت  كما  العمل  واإ�سابات 

العلم الذي يهدف حلماية جميع 
املحتملة  احل���وادث  م��ن  العاملني 
او  ب��اإ���س��اب��ات  تت�سبب  ق���د  وال���ت���ي 
وهذا  للعاملني  وف���اة  اأو  اأ����س���رار 
معايري  ب����ع����دة  ي���رت����س���خ  ال���ع���ل���م 
للحفاظ  اتباعها  يحب  و���س��روط 
ع���ل���ى ����س���الم���ت���ه���ا و�����س����الم����ة من 
ت��ب��ن��ي �سالح  واأ����س���ار اىل  ح��ول��ن��ا. 

جوانبه على ن�سر ثقافة ال�سالمة 
وال�سحة املهنية بتوفري بيئة عمل 
مع  يتما�سى  مب��ا  و���س��ح��ي��ة  اآم��ن��ة 

اأف�سل املمار�سات العاملية.
ال��ق��ت رائ����د م��ه��ن��د���س مي�ساء  ث��م 
احل����رب����ي م����ن ����س���الح اخل���دم���ات 
ال��ط��ب��ي��ة ك��ل��م��ة اأك������دت ف��ي��ه��ا بان 
ال�����س��الم��ة وال�����س��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة هي 

حلملة  ال����ط����ب����ي����ة  اخل��������دم��������ات 
ال�سالمة ال�سحة املهنية ومباركة 
قيادة الإمداد امل�سرتك لها ما هو 
ال تاأكيد لإلتزامنا باأوامر القيادة 
تعزيز  م��ن��ا يف  ورغ���ب���ة  ال��ر���س��ي��دة 
ال�سالمة وال�سحة املهنية  مفهوم 
ثم  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأف����راد  ل���دى 
قدمت الطالبة �سيماء املغريي يف 
هند�سة  تخ�س�س  الأخ��رية  ال�سنة 
فقرة  ال�سارقة  بجامعة  معمارية 
الر�سم بالرمل ج�سدت فيها �سور 

لل�سالمة املهنية بكافة ا�سكالها .
ق���ام ب��ع��د ذل���ك احل�����س��ور بجولة 
وال�سحة  ال�����س��الم��ة  م��ع��ر���س  يف 
املهنية يف �سالح اخلدمات الطبية 
الع�سكري”  زاي�����د  “م�ست�سفى 
ب��اأب��وظ��ب��ي ����س���ارك ف��ي��ه ع����دد من 
وحدات القوات امل�سلحة والهيئات 
اخلارجية  وال�سركات  احلكومية 
بع�س  ع���ل���ى  خ���الل���ه���ا  اإط����ل����ع����وا 
قدمها  التي  والعرو�س  اخلدمات 

امل�ساركون.
املعر�س  ه��ام�����س  ع��ل��ى  �سيتم  ك��م��ا 

وعرو�س  يومية  �سحوبات  اإج��راء 
لالأفالم الطبية واإجراء م�سابقات 
الثقافية وعرو�س خا�سة مبدر�سة 
الإم�������������ارات ل���ل�������س���ي���اق���ة و����س���ي���ارة 
وعمل  الإط��ف��اء  و���س��ي��ارة  ال�سعادة 
والفحو�سات  التطعيمات  بع�س 

والتحاليل.
ال���ث���اين من  الأ����س���ب���وع  اأن  ي���ذك���ر 
حما�سرات  ���س��ي��ت�����س��م��ن  احل��م��ل��ة 
داخ���ل���ي���ة وخ���ارج���ي���ة يف ع����دد من 
تتناول  امل�سلحة  ال��ق��وات  وح���دات 
اأبرزها معايري  موا�سيع عدة من 
ال�����س��الم��ة وال�����س��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة يف 
دول����ة الم������ارات واحل���ري���ق ونحو 
اأبوظبي  يف  واجل������ودة  ال�����س��الم��ة 
وال�سالمة  الول��ي��ة  وال���س��ع��اف��ات 
والإ���س��ت��ج��اب��ة حلالت  ال���دوائ���ي���ة 
ال�����ط�����وارئ وم���ك���اف���ح���ة ال���ع���دوى 
و�سالمة  امل�����روري�����ة  وال�������س���الم���ة 
اإدارة  يف  ال�سبل  واأف�����س��ل  امل��ع��دات 
بع�س  عقد  اىل  ا�سافة  النفايات 
الوهمية  والتمارين  العمل  ور���س 

يف هذا املجال. 
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اأخبـار الإمـارات
دار املعرفة تطرح »البكالوريا الدولية« بالعربي واالإجنليزي

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

زي��ادة الطلب على برامج  ا�ستمرار  للتعليم، على  الغرير  اأك��دت موؤ�س�سة 
الأمر  يعد  ما  وهو  والإجنليزية،  العربية  باللغتني  الدولية  البكالوريا 
الفريد من نوعه على الرغم من قلة املدار�س التي تقدم تلك الرامج 
التعليمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة. اجلدير بالذكر اأن الغرير 

للتعليم، هي جزء من قطاع امل�ساريع ل�سركة الغرير. 
يف  من��واً  التعليمية  الرامج  اأ�سرع  من  الدولية  البكالوريا  برنامج  يعد 
دولة الإمارات العربية املتحدة، وقد ت�ساعفت اأعداد املدار�س التي تقدم 
هذا الرنامج ب�سكل كبري يف الآون��ة الأخ��رية، حيث و�سل عدد املدار�س 
 .2005 ع��ام  يف  فقط  م��دار���س  بثالث  مقارنة  مدر�سة   45 اإىل  حالياً 

الدولة،  التعليم يف  اإىل قطاع  اإ�سافة كبرية  والتو�سع  النمو  وميثل هذا 
الر�سوم  ارتفاع  الرغم من  على  للرنامج  املميزة  القيمة  على  يدل  كما 
املدر�سية ال�سنوية. كذلك ي�سع الكثري من العائالت ثقة كبرية يف هذا 
التعليمية  الرامج  بينه وبني  ويفا�سلون  التعليمية  الرامج  النوع من 

الأخرى الأمريكية، والريطانية،  والكندية.
وجدير بالذكر اأن املدار�س التي تقدم برنامج البكالوريا الدولية باللغتني 
املعرفة  دار  الدولة، وتعد مدر�سة  للغاية يف  ن��ادرة  والإجنليزية  العربية 
املدار�س  من  واح��دة  الغرير  ل�سركة  التابعة  التعليمية  امل�ساريع  اإح��دى 
التي تقدم الرنامج باللغتني يف براجمه الثالث. ويف هذا ال�سياق قال 
ال�سيد داجليت �سوهي مدير مدر�سة دار املعرفة: مع بداية كل عام درا�سي 
لأبنائهم،  الدولية  البكالوريا  نظام  يختارون  الذين  الآب��اء  عدد  يتزايد 

املا�سي.  العقد  خالل  بالتطور  التعليمية  للموؤ�س�سات  �سمح  النمو  وهذا 
حيث تقدم برامج البكالوريا الدولية منهجاً �ساماًل ومتميزاً عاملياً مع 
مدربني  ط��الب  عنه  ينتج  مم��ا  امل�ستقل،  والتعلم  البحث  على  الرتكيز 
جيداً ومزودين بعدد من املهارات الأ�سا�سية املهمة التي ت�ساعدهم على 

النجاح يف جمالتهم املختارة.
وعلى الرغم من اهتمام املدر�سة بتنمية الطابع الدويل للدرا�سي فاإننا 
ندرك جيداً �سرورة التم�سك برتاثنا وقيمنا لذلك فاإننا تويل املدر�سة 
اهتماماً كبرياً للغة العربية يف جميع براجمنا التعليمية كاأحد الأهداف 

الأ�سا�سية والرئي�سة للفكر التعليمي يف املدر�سة.
الهتمام  زاد  فقد  الدولية  البكالوريا  برامج  على  الطلب  ازدي���اد  وم��ع 
كذلك بالتعليم متعدد اللغات وهو مايت�سح من �سجالت مدر�سة املعرفة 

لي�سل  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف  باملدر�سة  اللتحاق  معدل  زاد  حيث 
اإىل اأكرث من 700 طالب وطالبة بدًء من ف�سول ريا�س الأطفال اإىل 

مرحلة الدبلوم.
ونقوم  املقبلة،  الفرتة  م�ستمراً خالل  نتوقع منواً  نحن  �سوهي:  اأ�ساف 
بتح�سينات على حرم املدر�سة ل�ستيعاب الزيادة يف اأعداد الطالب. ونحن 

نرحب ون�سعد دائماً بالطالب اجلدد لالن�سمام لأ�سرة دار املعرفة.
قبل منظمة  م��ن  ال��دول��ي��ة  البكالوريا  ل��رام��ج  ال���دويل  الع��ت��م��اد  نح  ميمُ
جنيف،  مقرها  ربحية  غري  تعليمية  منظمة  وهي  الدولية،  البكالوريا 
من  ع��دد  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  املر�سحة  امل��دار���س  بتقييم  املوؤ�س�سة  ت��ق��وم  حيث 
برامج  بتقدمي  املوؤ�س�سة  وتلتزم  الرتخي�س.   عملية  خ��الل  ال��ك��ف��اءات 

تعليمية فريدة من نوعها اإىل تلك املدار�س.

حتت رعاية حممد بن زايد ..»فن اأبوظبي« ينطلق االأربعاء املقبل
•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة تنطلق الن�سخة التا�سعة من 
دولية  مب�ساركة  ال�سعديات  منارة  يف  احل��ايل  نوفمر   8 يف  اأبوظبي«  »ف��ن 

وا�سعة منها لأول مرة الكثري من �سالت عر�س الفنون من حول العامل.
ام�س موؤمترا  اأبوظبي«  و«فن  اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  دائرة  ونظمت 
املحلية  الع����الم  و���س��ائ��ل  ملمثلي  ح�����س��ري��ة  ا�ستطالعية  وج��ول��ة  �سحفيا 
والعاملية حول املعر�س لطالعهم على ما �سيقدمه الرنامج اجلماهريي 

امل�ساحب.
دائرة  ع��ام  مدير  غبا�س  �سعيد  �سيف  �سعادة  واجل��ول��ة  امل��وؤمت��ر  وا�ست�ساف 
والقيمني  الفنانني  م��ن  جمموعة  يرافقه  اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة 
امل�ساركني يف دورة هذا العام من بينهم حممد كاظم ومايا األي�سون ومنرية 
حول  �سروحا  قدموا  الذين  بو�ستو  وفابري�س  الفتوح  اأب��و  وط��ارق  ال�سايغ 
اأهم مالمح معر�س هذا العام من �سالت م�ساركة وعرو�س فنية وجل�سات 

حوارية.
اأنظار العامل تتجه  وقال مدير عام دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي ان 
اإىل اأبوظبي مرة اأخرى هذا العام خا�سة اأن هذه الن�سخة من فن اأبوظبي 
الثقايف  احل��راك  تاريخ  فارقة يف  عاملي خا�س وحلظة  �ستتزامن مع حدث 
والإن�ساين العاملي وهو الفتتاح الر�سمي ملتحف اللوفر اأبوظبي اأول متحف 

عاملي يف العامل العربي.
واأ�ساف ان فن اأبوظبي ي�سهد هذا العام اإ�سافات جديدة لرناجمه وهو ما 
�سي�سهم بقوة يف حتقيق تطلعاتنا واإحداث نقلة نوعية يف طرحه للجمهور 
يتفاعل  ف�سيح  ف�ساء  اإىل  تقليدي  فني  معر�س  جم��رد  م��ن  ب��ه  والرت��ق��اء 
فيه اجلمهور مع خمتلف عنا�سره �سواء عر برناجمه اجلماهريي العام 
اأعمال الفنون الرتكيبية ال�سخمة  اأو من خالل التفاعل مع  امل�ساحب له 
مينح  ال��ذي  الأم���ر  احل��واري��ة  اجلل�سات  يف  وامل�ساركة  الفنية  وامل��ع��رو���س��ات 
مبتكر  اإط��ار  ويف  ع��دة جوانب  الفنون من  فر�سة خو�س جتربة  اجلمهور 

وفريد من نوعه.
وقال » نحن يف دائرة الثقافة وال�سياحة ملتزمون برت�سيخ مكانة العا�سمة 
اإقليمي وعاملي ومقرا لجتماع العقول املفكرة والأكادمييني  كمحور ثقايف 
واملبدعني واملبتكرين الذي يلقون لدينا كل ترحيب وتقدير واحرتام كما 

يجدون لدينا اأي�سا م�سادر الإلهام النابعة من اإرثنا الثقايف العريق«.
وي�سهد فن اأبوظبي هذا العام م�ساركة 47 �سالة عر�س فنية نا�سئة وعريقة 
نا�سئني وم�ساهري من  لفنانني  فنية متنوعة  اأعمال  دولة ويقدم   18 من 
ح��ول ال��ع��امل ب��الإ���س��اف��ة اإىل ب��رن��ام��ج ج��م��اه��ريي ح��اف��ل وم��ت��ن��وع يت�سمن 
وعرو�س  تفاعلية  وور����س عمل  واإر���س��ادي��ة  فنية  وج���ولت  ح��واري��ة  جل�سات 

يقدمها فنانون عامليون وقيمو معار�س ومبدعون حمرتفون.
العام ب�سالت  اأبوظبي ديال ن�سيبة ن�ستقبل زوارن��ا هذا  وقالت مديرة فن 
عر�س فنية ت�سارك لأول مرة بالإ�سافة اإىل �سالت العر�س التي حر�ست 

على التواجد معنا يف الأعوام ال�سابقة.. كما ي�سعدنا تقدمي اأعمال منفردة 
من اإبداع 15 فنانا من امل�ساركني يف ق�سم �سالت العر�س الذي ي�سرف عليه 
القيم الفني الدكتور عمر خليف بالإ�سافة اإىل برنامج املعر�س الذي ميتد 
اإىل خارج مقره حيث تعر�س اأعمال تركيبية �سخمة يف عدة مواقع بتكليف 
من فن اأبوظبي. واأ�سافت ان احلوارات وجل�سات النقا�س امل�ساحبة �ست�سفي 
حيوية اإيجابية على جمريات املعر�س وتتناول موا�سيع حول تاريخ الفنون 
يف املنطقة وم�ساريع جمتمعية من فن اأبوظبي مثل »الفن و التكنولوجيا«.. 

مرحبة بزوار »فن اأبوظبي« من داخل وخارج الدولة.
بناء على النجاح الذي حققه فن اأبوظبي 2016 ت�سارك يف دورة هذا العام 
اأوروب��ا واآ�سيا واأمريكا وال��دول العربية كما ي�سهد  �سالت عر�س فنية من 
الدكتور عمر خليف بعنوان  الفني  القيم  تقدمي ق�سم جديد ي�سرف عليه 
»نحو ف�ساءات جديدة« الذي �سيقدم م�ساريع كرى اأبدعها جمموعة من 
نا�سئة  فنية  عر�س  �سالت  وتقدمها  اأجيال  عدة  ميثلون  الذين  الفنانني 

ومعروفة جلمهور املنطقة لأول مرة.
» برناجما جديدا بعنوان »حلقة فن« الذي   2017 اأبوظبي«  ويقدم »فن 
اإىل  الطلبة مع فنانني معروفني تهدف  �سل�سلة جل�سات جتمع  يتكون من 
امل�ستقبل عر  الفنون يف  �سناعة  الطالب وحتفيزهم لال�ستمرار يف  اإلهام 

حتاورهم مع الفنانني.
وبدورهم يعر�س الفنانون على الطالب ممار�ساتهم الفنية بالرتكيز على 
تنظيم  على  ويقوم  بالعمل..  املتعلقة  واملفاهيم  الإبداعية  العملية  اأهمية 

الفتوح ومنرية  اأب��و  ط��ارق  الفنيني  القيميني  »حلقة فن« كال من  برنامج 
م�ساركة  وي�سهد  الأحبابي  و�سارة  حريز  بن  �سريفة  مع  بالتعاون  ال�سايغ 
فنانني معا�سرين من بينهم ملياء قرقا�س وزينب الها�سمي وركني ورامني 

حائريزاده وه�سام رحمانيان.
ويت�سمن برنامج »فن اأبوظبي« لهذا العام جمموعة من املبادرات اجلديدة 
مثل »اآفاق : تكليف الفنانني« التي �ستعر�س اأعمال تكليف جديدة ملجموعة 
من الفنانني املعا�سرين يف مواقع عامة من اأبوظبي والعني.. اأما »بوابة: 
اخلط« فتقدم معر�سا من تقييم مايا األي�سون يرز العالقة بني الفنانني 

النا�سئني الإماراتيني ونظرائهم من حول العامل.
الفتوح  اأب���و  الفنان ط���ارق  م��ع  ال��ع��ام  ه��ذا  ال��ط��واي��ا«  »دروب  برنامج  وي��ع��ود 
مبجموعة متنوعة من العرو�س املعا�سرة التي ت�ستك�سف ال�سجيج ال�سوتي 
»فنون  برنامج  يقدم  كما  اأب��وظ��ب��ي..  مدينة  من  احل�سرية  املناطق  لأح��د 
ال�سارع« من تقييم فابري�س بو�ستو اأعمال للفنانني فيليب بودلوك واأميتاب 
كومار وبيري �سنتورييه والتي �ستعر�س على حافالت جتوب العا�سمة طوال 

�سهر نوفمر.
اأما برنامج احلوارات اليومي الذي تقوده القيمة الفنية لدى جوجنهامي 
املوا�سيع  ملناق�سة جملة من  ال�سياغ فيقدم من�سة حوارية  اأبوظبي منرية 
الق�سايا  م��ن  ع��دد  على  ال�����س��وء  وت�سلط  وامل��ع��ا���س��رة  وال��ت��اري��خ��ي��ة  الفنية 
وكتاب  واإعالميني  وم�سوؤولني  فنيني  وقيمني  فنانني  مب�ساركة  الرئي�سية 

و�سخ�سيات ثقافية واأدباء وم�سممني.

�سرطة عجمان حتث على دعم حمالت الرت�سيد وتقليل التكلفة
•• عجمان-وام: 

�سلطان  ال�سيخ  اللواء  �سعادة  بحث 
ب��ن ع��ب��د اهلل ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د عام 
���س��رط��ة ع��ج��م��ان ال��ت��ح��دي��ات التي 
الوظيفي  الأداء  ����س���ري  ت����واج����ه 
التح�سني  وخ�����ط�����ط  ل���ت���ح���دي���د 

ال�سام�سي  حم��م��د  ع��م��ر  ال��ع��م��ي��د 
للموارد  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���دي���ر 
والعقيد  امل�������س���ان���دة،  واخل����دم����ات 
اإدارة  مدير  ال�سام�سي  عبيد  علي 

ال�سرتاتيجية وتطوير الأداء.
ب���������س����رورة رفع  ����س���ع���ادت���ه  ووج������ه 
دعم  على  والعمل  الأداء  موؤ�سرات 

وال��ت��ط��وي��ر وف���ق م��ع��اي��ري اجل���ودة 
القائمة على مقرتحات واحتياجات 
ال���ك���ادر ال��وظ��ي��ف��ي مم��ا م��ن �سانه 
بالعمل  والنهو�س  الأداء  تطوير 
ال�سرطي يف جمال املوارد الب�سري�. 
ج��اء ذل��ك خ��الل تفقده لعدد من 
يرافقه  عجمان  ب�سرطة  الإدارات 

التكلفة  وتقليل  الرت�سيد  حمالت 
القيادة  منهجية  م��ع  ي��ت��الءم  مب��ا 
التكاليف  تخفي�س  اإىل  ال��رام��ي��ة 
با�ستغالل  املختلفة،  امل��ج��الت  يف 
الأمثل  ال���س��ت��غ��الل  الإم��ك��ان��ي��ات 
على  بالنفع  يعود  مبا  لت�سخريها 
���س��رط��ة ع��ج��م��ان، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

تعزيز عالقات التعاون والتوا�سل 
وحتفيز  املجتمع،  يف  ال�سركاء  مع 
امل��ت��م��ي��زي��ن وال�������س���ع���ي دائ����م����ا اإىل 
ت���ب�������س���ي���ط الإج�����������������راءات امل���ال���ي���ة 
الأداء  م��وؤ���س��رات  ع��ر  وتطويرها، 
واملالحظات وال�سكاوى من طالبي 
اخلدمة من املوردين واملتعاملي�ن.

راأ�ص اخليمة للقران الكرمي تنظم القيادة االإدارية
•• راأ�ض اخليمة –الفجر

اخليمة  راأ�������س  م��وؤ���س�����س��ة  ن��ظ��م��ت 
تدريبية  دورة  ال���ك���رمي  ل���ل���ق���راآن 
ب��ع��ن��وان ال��ق��ي��ادة الإداري������ة، وذلك 
ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع مركز 
فتيات راأ�س اخليمة، مب�ساركة 29 
املراكز وال�سوؤون  اإدارة  موظفا من 
التابعة  املراكز  واإدارات  التعليمية 
مهارات  لتنمية  وذل��ك  للموؤ�س�سة، 
الوظيفي،  وال���ت���ط���وي���ر  امل���وظ���ف 
ودام����ت ال����دورة خم�س ���س��اع��ات يف 
راأ�س اخليمة،  فتيات  م�سرح مركز 
واألقتها د. �سالم العي�سى م�ست�سارة 
وتدريب،  ب�سرية  م���وارد  وخ��ب��رية 
وج��م��ع��ت ال������دورة اأك����رث م���ن جهة 
ملوؤ�س�سة  وك���ان  وخ��ا���س��ة،  حكومية 
للقراآن ن�سيب وافر  راأ���س اخليمة 
من احل�سور. وقال اأحمد ال�سحي 
امل�ساركة  ان  املوؤ�س�سة:  ع��ام  مدير 

تاأتي  التطويرية  ال��دورات  يف هذه 
واهتمامها  امل��وؤ���س�����س��ة  ح��ر���س  م��ن 
الب�سرية  امل����وارد  ق���درات  بتطوير 
بالعمل  والرت��ق��اء  لديها،  العاملة 
املوظفني،  اأداء  وتطوير  املوؤ�س�سي، 
املوؤ�س�سة  وم��وظ��ف��ي  م����دراء  ���س��واء 
لها  التابعة  واحل��ل��ق��ات  امل��راك��ز  اأو 
املنت�سرة يف خمتلف اأنحاء الإمارة، 
وت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات��ه��م، وه���ي ت�سعى 

بهذه  لإحل��اق موظفيها  با�ستمرار 
ت��ن��ا���س��ب جمالهم،  ال��ت��ي  ال�����دورات 
ك��ف��اءات��ه��م وطاقاتهم  م��ن  وت��رف��ع 
الأف�سل،  اإىل  والرت���ق���اء  للعطاء 
على  با�ستمرار  حت��ر���س  اأن��ه��ا  كما 
العمل  وور�������س  ال��������دورات  اإق����ام����ة 
خططها  ����س���م���ن  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة 
انطالقا  والتنموية،  التطويرية 
احلكيمة  ال�����ق�����ي�����ادة  روؤي����������ة  م�����ن 
ورفع  املوؤ�س�سي،  بالعمل  بالرتقاء 
املهارات  وتنمية  املوظفني،  كفاءة 
الإب������داع  روح  وغ���ر����س  الإداري����������ة، 
الوظيفية.  وال�����س��ع��ادة  والب��ت��ك��ار 
ملركز  ���س��ك��ره  ع��ن  ال�سحي  واأع����رب 
راأ���س اخليمة على جهودها  فتيات 
يف تنظيم الدورة، والتعاون الفعال 
هذه  اأهمية  م��وؤك��دا  املوؤ�س�سة،  م��ع 
تتكامل  التي  املوؤ�س�سية  ال�سراكات 
فيها اجلهود مبا يعود بالنفع العام 

على اجلميع.

اأحمد ال�ضحي

دفاع مدين عجمان يوعي طالب مدر�سة ابن الهيثم

»بلدية عجمان« تنظم مبادرة »طبق اخلري«

•• عجمان ـ الفجر 

نظمت الإدارة العامة للدفاع املدين عجمان �سباح اأم�س، 
حما�سرة توعوية  لطالب مدر�سة ابن الهيثم للتعليم 
الأ�سا�سي يف اإحدى قاعات التابعة للمدر�سة، حيث تاأتي 
هذه املحا�سرة �سمن برنامج خليفة لتمكني الطالب » 

اأقدر«.
وت�سمنت املحا�سرة التي قدمها امل�ساعد اأول عبدالعزيز 

الوقاية  ب��ال�����س��الم��ة و  ت��ت��ع��ل��ق  ���س��ط��اف ج���وان���ب  را����س���د 
ومنها ن�سر ثقافة اإخالء املبنى، والتعامل مع احلريق، 

والتعريف باأنواع الطفايات وكيفية التعامل معها.
واأكد املالزم حمد عبداهلل الدو�سري مدير فرع التوعية 
يف  ه��ام��اً  دوراً  تلعب  الهادفة  التوعوية  املحا�سرات  اإن 
نفو�س  يف  والوقاية  ال�سالمة  واإر���س��ادات  مبادئ  غر�س 
ال���ط���الب، وذل���ك خل��ل��ق ج��ي��ل واع���ي م���درك للمخاطر 

املحيطة به.

موا�سالت عجمان ُتطلع ممثلي هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�ص وجمل�ص اأبو ظبي للجودة وبلدية دبي على اأحدث خدماتها 
•• عجمان : الفجر 

لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ال�����س��ام�����س��ي  خ��ل��ف  ر���س��ا  ا�ستقبلت 
هيئة  م��ن  وف��د  اأم�����س  امل�ساريع  وتطوير  امل�ساندة  اخل��دم��ات 
خمتر  م��ن  م�����س��وؤويل  و  واملقايي�س  للموا�سفات  الإم�����ارات 
للجودة  اأب��و ظبي  دب��ي وجمل�س  لبلدية  التابع  املركزي  دب��ي 
امل�سرتك فيما يخ�س  التعاون  اآليات  واملطابقة وذلك لبحث 
الفني  املركز  مدير  يو�سف  حممد  بح�سور  الفني،  الفح�س 

وم�سوؤولني من اجلانبني.
الدائم  التوا�سل  تعزيز  ال�سام�سي �سرورة  ر�سا خلف  واأكدت 
بهدف  احلكومية  واملوؤ�س�سات  ال��دوائ��ر  مع  عالقات  وتكوين 
توفري فر�س ا�ستثمارية وتبادل اخلرات بني اجلانبني مبا 
لتعزيز  املوؤ�س�سة  توجه  اإىل  م�سرية  الأط���راف،  جميع  يخدم 
التعاون مع خمتلف ال�سركاء ال�سرتاتيجيني تنفيذا خلطة 
ال��ت��ع��اون وخلق  لتعزيز  ال��ه��ادف��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة 
املقومات والت�سهيالت الالزمة التي من �ساأنها تطوير النقل 
واملوا�سالت يف الإمارة وال�ستفادة من جتارب الآخرين، لفتة 
وجهودها  واملقايي�س  للموا�سفات  الإم����ارات  هيئة  دور  اإىل 

املبذولة للرقي بالأداء والتميز.  
وب��ح��ث��ت م��ع الط����راف ال��ث��الث��ة اآل��ي��ة ال��ت��ع��اون فيما يخ�س 
متميزة  خدمات  وايجاد  الفح�س  و�سبل  العامة  املوا�سالت 

من �ساأنها الإرتقاء بقطاع النقل، حيث اأنه بات ميثل موؤ�سرا 
وذل��ك يف  التحتية بعجمان  البنية  حقيقيا على مدى تطور 
ظل وجود املعايري التي و�سعتها املوؤ�س�سة لالرتقاء بالقطاع.

هذا وقد جتول الوفد داخل املركز  واطلع على اآلية فح�س 
الفح�س  ال��ذي يهدف اىل تعزيز  ع���دادات مركبات الج���رة  
الدقيق حلماية حقوق كال من العميل و امل�ستخدم و مالك 

لجهزة  الفنية  املوا�سفات  اعتماد  على  بناء  الأج��رة  مركبة 
املقايي�س،  و  للموا�سفات  الم���ارات  هيئة  قبل  من  الفح�س 
ومن ثم توفري الوقت و اجلهد يف عملية الفح�س، كما ياأتي 
ذلك يف اإطار خطة املوؤ�س�سة ال�سرتاتيجية الرامية اإىل اتباع 
م�ستوى  على  الفنية  خدماتها  لتطوير  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل 

الإمارة.

•• عجمان-وام: 

مبادرة  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  نظمت 
» ط��ب��ق اخل����ري« ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل �سمن 
ال�سمو  اأع��ل��ن��ه �ساحب  ال���ذي  ل��ع��ام اخل��ري  م��ب��ادرات��ه��ا 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« عاما مل�ساعدة الفئات املحتاجة ور�سم الب�سمة على 

�سفاههم.
واأكد الدكتور املهند�س حممد اأحمد بن عمري املهريي 
املدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية رئي�س 
جلنة مبادرات عام اخلري يف الدائرة اأن مبادرة »طبق 

اخل���ري« م��ن اأك���رث امل���ب���ادرات ال��ن��اج��ح��ة ال��ت��ي نفذتها 
الدائرة على مدار العام 2017 لذلك نظمتها للمرة 
الأعمال  يف  امل�ساركة  على  املوظفني  لت�سجيع  الثالثة 
والتعا�سد  التكافل  قيم  وتعزيز  واخلريية  التطوعية 

بني اأفراد املجتمع.
والأطباق  امل��اأك��ولت  بيع  تت�سمن  امل��ب��ادرة  اأن  واأو���س��ح 
ريعها  وي��ذه��ب  ل��ل��دائ��رة  الرئي�سي  املبنى  يف  املتنوعة 
ال��ك��رب ودعم  ت��ف��ري��ج  م��ب��ادرات��ه��ا وم���ن بينها  ل��دع��م 
املجتمعية  امل�سوؤولية  مبادرات  وكل  الوقفية  امل�ساريع 
والذين  املجتمع  و�سرائح  فئات  لإ�سعاد  تهدف  التي 

بحاجة للعون وال�سند.

تعاون بني »االإح�سان اخلريية« و»حماكم راأ�ص اخليمة«
•• راأ�ض اخليمة-وام:

اتفاقية   - راأ����س اخليمة  ف��رع  ع��ر   - اخل��ريي��ة يف عجمان  الإح�����س��ان  وق��ع��ت جمعية 
تعاون مع دائرة حماكم راأ�س اخليمة لتعزيز التعاون امل�سرتك يف املجالت اخلريية 
والتطوعية اإ�سافة اإىل تنفيذ امل�ساريع والفعاليات امل�سرتكة بني الطرفني مبا يحقق 
حماور »عام اخلري«. وقع التفاقية عن حماكم راأ�س اخليمة .. �سعادة الدكتور �سيف 
الإح�سان اخلريية  .. فيما وقعها عن  املحاكم  ال�سويدي مدير عام  علي بوخطامني 
�سعادة اأحمد را�سد �سوفة الزعابي مدير فرع اجلمعية يف راأ�س اخليمة. واأكد �سعادة 
الدائرة  وقعتها  ال��ت��ي  ال�����س��راك��ات  م��ن  العديد  �سمن  ت��اأت��ي  التفاقية  اأن  ال�سويدي 
اأو  العام  النفع  جمعيات  مع  اأو  الحتادية  اأو  املحلية  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع 
ال�سركات اخلا�سة والتي حتقق اأهدافها ال�سرتاتيجية يف تعزيز العالقة مع ال�سركاء 
املجتمع والوطن. من جانبه  اإطار م�سوؤوليتها الجتماعية جتاه  وتاأتي يف  واملجتمع 
اجلهات  مع  ال�سراكات  عقد  على  امل�ستمر  اجلمعية  حر�س  اإىل  الزعابي  �سعادة  اأ�سار 
احلكومية لتحقيق الأهداف امل�سرتكة وامل�ساهمة يف خدمة جمتمع الإمارات وحتقيق 

روؤية القيادة احلكيمة يف العمل اخلريي والتكافل الجتماعي بني اأفراد املجتمع.
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اأخبـار الإمـارات
•• ال�صارقة-وام:

ل�سوؤون  الأع��ل��ى  املجل�س  يف  الطبيعية  الر�ساعة  اأ�سدقاء  جمعية  اأطلقت 
الأ�سرة بال�سارقة ام�س فعاليات » اأ�سبوع الر�ساعة الطبيعية الوطني« التي 
ت�ستمر خم�سة اأيام حتت �سعار »معا لر�ساعة طبيعية م�ستدامة« وتت�سمن 
من  ع��دد  يف  الأم��ه��ات  وزي���ارة  التوعية  ومن�سات  املحا�سرات  م��ن  العديد 

امل�ست�سفيات.
ح�سر اإطالق الفعاليات - خالل موؤمتر �سحفي عقد ام�س يف مقر املجل�س 
اإدارة التثقيف ال�سحي واملهند�سة خولة  - �سعادة اإميان را�سد �سيف مدير 
عبد العزيز النومان رئي�س جمعية اأ�سدقاء الر�ساعة الطبيعية وعدد من 
فعاليات  يف  امل�ساركة  واجلهات  واملوؤ�س�سات  امل�ست�سفيات  وم�سوؤويل  مديري 
اجلمعية  ومتطوعات  الأ�سرة  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�س  وموظفات  الأ�سبوع 

وممثلي و�سائل الإعالم املحلية.
واأعربت املهند�سة خولة عبد العزيز النومان - يف كلمتها خالل املوؤمتر - 
اإمارة  عن فخر اجلمعية بدعم وم�ساندة امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية يف 

املبنية  واأهدافها  وروؤيتها  لر�سالتها  تاأكيدا  الدولة  اإم��ارات  وباقي  ال�سارقة 
ال�سحية  واملنظمات  الهيئات  من  معتمدة  وجمتمعية  علمية  اأ�س�س  على 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ل��ق��رار  ودع��م��ا  وت��اأك��ي��دا  والعاملية  املحلية 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة وقرينته 
�سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�س املجل�س الأعلى ل�سوؤون 
الأ�سرة وال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي الرئي�سة الفخرية للجمعية 

باأن تكون ال�سارقة »اإمارة �سديقة للطفل«.
واأ�سارت النومان اإىل اأن دعم اأي اأم لأم مثلها ل يقل اأهمية عن الدعم املقدم 
من الكادر الطبي بل ياأتي مكمال له لذلك تقدم اجلمعية �سنويا برنامج 
مر�سدات الر�ساعة الطبيعية لتخريج مر�سدات ر�ساعة ي�سهمن معا يف دعم 
وت�سجيع وتوعية الأمهات املر�سعات والفتيات املقبالت على الزواج باأهمية 
الر�ساعة الطبيعية التي توؤدي اإىل ال�ستقرار النف�سي والعاطفي املتبادل 

بني الأم والطفل وبالتايل تكوين عالقة اأ�سرية �سحية وجمتمع اآمن.
وت�سمن املوؤمتر ال�سحفي عر�سا لنتائج ال�ستبيان اخلا�س بدرا�سة الوعي 
باأهمية الر�ساعة الطبيعية يف اإمارة ال�سارقة والذي �سمل عينة ع�سوائية 
تتكون من 541 فتاة و�سيدة ممن تواجدن يف املراكز ال�سحية يف الإمارة 
باأهمية  يعتقدن  اآرائ��ه��ن  امل�ستطلعة  من   98% اأن  اإىل  نتائجه  وخل�ست 
ب�سكل  منهن   79% اأج��اب��ت  فيما   .. والطفل  ل��الأم  الطبيعية  الر�ساعة 
�سحيح على املدة الزمنية الكاملة للر�ساعة الطبيعية وهي �سنتني اأو اأكرث 
الوعي  لديه  املجتمع  اأن  وال�سيدات  الفتيات  من   70% قالت  حني  يف 

الكايف باأهمية الر�ساعة الطبيعية.
وتت�سمن فعاليات الأ�سبوع زيارة نحو 19 موؤ�س�سة وم�ست�سفى ومركزا طبيا 
من القطاعني احلكومي اخلا�س يف خمتلف اأنحاء الدولة من بينها بجانب 
تنظيم العديد من الن�ساطات ت�سمل من�سات للتوعية وتقدمي الفحو�سات 

املجانية بالتعاون مع اجلمعيات الداعمة لل�سحة يف املجل�س الأعلى ل�سوؤون 
الأ�سرة وزيارات لالأمهات يف اأق�سام الولدة بامل�ست�سفيات ومعار�س للتعريف 
والرتفيه  التوعية  ب��ني  جتمع  فعاليات  اإىل  اإ���س��اف��ة  اجلمعية  ب��اإجن��ازات 
الر�ساعة  يف  واأخ�سائيات  �سحيات  مثقفات  مب�ساركة  واأمهاتهم  لالأطفال 

الطبيعية.
اأ�سدقاء  جمعية  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رت��ي  توقيع  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  و�سهد 
الر�ساعة الطبيعية وم�ست�سفى زليخة وقعتهما املهند�سة خولة عبد العزيز 

النومان والدكتورة زليخة اإقبال داوود مدير عام امل�ست�سفى.
الرامج  لتنفيذ  الطرفني  التعاون بني  الأوىل على تطوير  املذكرة  تن�س 
التوعوية امل�سرتكة وتقدمي الدعم بهدف تعزيز الوعي باأهمية الر�ساعة 
امل�سوؤولة عن تكوين جمموعات م�ساندة  الطبيعية والتعاون مع اجلمعية 
للر�ساعة الطبيعية يف املجتمع ليتم حتويل الأمهات لدعمهن وت�سجيعهن 
ت�سهيالت  ت��ق��دمي  فتت�سمن  ال��ث��ان��ي��ة  اأم���ا  امل�ست�سفى.  م��ن  اخل����روج  ب��ع��د 
امل�ست�سفى  اإىل  اجل��م��ع��ي��ة  م���ن  امل��ح��ول��ني  ل��ل��م��ر���س��ى  خ��ا���س��ة  وخ�����س��وم��ات 

وللموظفني واملتطوعني يف اجلمعية واأفراد عائالتهم .

انطالق فعاليات » اأ�سبوع الر�ساعة الوطني«

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل وزير االآثار امل�سري مبقر اإقامته يف القاهرة

ويل عهد ال�سارقة يتبنى 10 مكتبات �سمن م�سروع موؤ�س�سة كلمات لتمكني االأطفال

•• القاهرة -وام:

القا�سمي ع�سو  بن حممد  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة ام�س يف مقر اإقامته بالقاهرة معايل الدكتور 

خالد العناين وزير الآثار بجمهورية م�سر العربية.
وجرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناق�سة الق�سايا ذات الهتمام 

ال�����س��ارق��ة �سكر  ال�سمو ح��اك��م  ال��وزي��ر اىل �ساحب  ون��ق��ل م��ع��ايل  امل�����س��رتك. 
�سموه  به  تف�سل  ما  على  ال�سقيق  امل�سري  وال�سعب  امل�سرية  القيادة  وثناء 
باقي احلكومات واجلهات  تقتدي  ب��اأن  الوزير  واأه��داه مل�سر. ومتنى معايل 
لالآثار  اإع���ادة  من  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  به  ب��ادر  مبا  والأ�سخا�س 
امل�سرية اإىل اأ�سحاب احلق بامتالكها.. م�سيدا بحر�س �سموه على نقل تلك 

الآثار بطائرته اخلا�سة وت�سليمها بنف�سه لوزارة الآثار.

واأثنى على �سال�سة و�سرعة اإج��راءات ت�سليم واإعادة الآثار التي ابتعدت عن 
اعتمدت على  التي  املعقدة ف�سال عن طريقة حفظها  الإداري���ة  الإج���راءات 

خرة وحرفية عالية يف حفظ الآثار ذات القيمة التاريخية.
امل��ع��ادة للوطن  اأن بع�س من تلك الآث���ار  واأك��د معايل وزي��ر الآث���ار امل�سرية 
والآتية من ال�سارقة �ستعر�س خالل اأيام قليلة قادمة �سمن فعاليات واحد 

من اأهم املوؤمترات الآثارية مب�ساركة جمموعة من الأثريني املتخ�س�سني.

الآث��ار متثل  وزي��ر  اإه��داء من معايل  ال�سارقة  ال�سمو حاكم  وتلقى �ساحب 
يف زمزمية من اخلزف مزينة بطالء زجاجي وزخارف نباتية تعود للع�سر 
رئي�س  العوي�س  �سعادة كل من عبد اهلل بن حممد  اللقاء  العثماين. ح�سر 
وال�سيافة  الت�سريفات  دائ��رة  رئي�س  الزعابي  عبيد  وحممد  الثقافة  دائ��رة 
ال�سارقة لالإعالم والدكتور  و�سعادة حممد ح�سن خلف مدير عام موؤ�س�سة 

عمرو عبد احلميد مدير اأكادميية ال�سارقة للبحوث.

•• ال�صارقة -وام:

نائب  العهد  القا�سمي ويل  �سلطان  بن  �سلطان بن حممد  ال�سيخ  �سمو  اأك��د 
اأهمية تن�سئة الأجيال على الثقافة واملعرفة ال�سحيحة مبا  حاكم ال�سارقة 
ينمي من قدراتها ومهاراتها وي�سعها يف مواقع التنمية والتقدم التي تقود 

الدول اإىل املراتب املتقدمة واملتطورة.
بقيادة  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  والثقافية  التنموية  امل�سرية  اأن  �سموه  واأو���س��ح 
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات 

امل�ستويات الجتماعية  ال�سارقة �سملت خمتلف  ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
الثقافة وحب الطالع  ال�سنية مع الهتمام بتن�سئة الأجيال على  واملراحل 
مما ميكنها من مواجهة التحديات امل�ستقبلية. واأ�ساد �سموه بجهود موؤ�س�سة 
كلمات لتمكني الأطفال برئا�سة ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي رئي�س 
توفري  على  ربحية  الغري  املعرفية  املوؤ�س�سة  وتعمل  املوؤ�س�سة،  اإدارة  جمل�س 
الكتب ومواد القراءة لالأطفال يف املناطق املحرومة واملت�سررة من الأزمات 
وال�سراعات على م�ستوى العامل. و�سمن جهوده الدائمة الداعمة للمبادرات 
الثقافية والعلمية تكفل �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي 

موؤ�س�سة  اأطلقته  ال��ذي  مكتبة”  “تبنى  م�سروع  �سمن  مكتبات   10 بتبني 
الدويل  ال�سارقة  معر�س  فعاليات  م��ع  بالتزامن  الأط��ف��ال  لتمكني  كلمات 
اأبناءها  �ستت  ظ��روف  اإىل  املجتمعات  بع�س  تتعر�س  �سموه  وق��ال  للكتاب. 
وا�سهمت يف تهجريهم اإىل جمتمعات جديدة وعلينا اأن ن�سهم قدر امل�ستطاع 
هذه  م��ن  املت�سررين  واليافعني  الأط��ف��ال  اإىل  والكتب  الم��ك��ان��ات  بتوفري 

الظروف لنمكنهم من التاأقلم وا�ستمرارية تزودهم بالعلم الذي ينميهم.
لإعادة  الكتب  م��ن  ع��دد  اأك��ر  توفري  مكتبة” اإىل  “تبنى  م�سروع  وي��ه��دف 
ت�سغيل املكتبات يف املجتمعات املحرومة وتوفريها لالأطفال واليافعني العرب 

يف جميع اأنحاء العامل. وتوفر املكتبة املتنقلة 100 كتاب متنوع من املوؤلفات 
املكتبة يف  17 عاما، وت�سهم  اإىل �سن  التي تخدم �سريحة الأطفال  العربية 
تاأقلم الأطفال واليافعني مع الأو�ساع والظروف التي حتيط بهم وت�سعرهم 

بالقبول يف املجتمعات اجلديدة التي ي�سلون اإليها ب�سبب اأو�ساعهم.
ال�سارقة  معر�س  فعاليات  �سمن  امل�����س��ارك  كلمات  جمموعة  ج��ن��اح  وي��وف��ر 
اأم��ام زواره للتعرف على ما تقدمه  36 الفر�سة  ال��دويل للكتاب يف دورت��ه 
من مبادرات ثقافية وتعلمية لالأطفال واليافعني ويفتح اأمام الزوار اإمكانية 

امل�ساهمة وامل�ساركة �سمن م�سروع “تبنى مكتبة”.

مب�سرية  الربملانية” للتعريف  “املمار�سة  ملتقى  الكتاب  معر�ص  يف  ال�سارقة” ينظم  “ا�ست�ساري 

جلنة االأ�سماء اجلغرافية براأ�ص اخليمة توثق مواقع منطقة الفحلنيمنظمة ال�سحة العاملية: “ال�سارقة للكتاب” من�سة مثالية لاللتقاء بدور الن�سر العربية والعاملية

•• ال�صارقة-وام:

نظم املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة خالل م�ساركته يف فعاليات الدورة 
ثقافيا  ملتقى  للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة  معر�س  من  والثالثني  ال�ساد�سة 
مب�سرية  للتعريف  واأبعاد”  اآف���اق  الرملانية  “املمار�سة  ا�سم  حت��ت  برملانيا 
ن�سر  عن  ف�سال  تطوره  مبراحل  م��رورا  تاأ�سي�سه  منذ  ال�ست�ساري  املجل�س 
الثقافة الرملانية وتعزيز الوعي باخت�سا�سات املجل�س ودوره ون�ساطاته يف 

اإمارة ال�سارقة.
كما نظم املجل�س ور�سة عمل للجمهور وم�سابقة برملانية لتعريف وت�سجيع 

املجتمع على القراءة والتزود من الثقافة الرملانية.
وقالت خولة عبدالرحمن املال رئي�سة املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة 
املعر�س  اق��ام جناحا يف  املجل�س  ان  وام  الم���ارات-  انباء  لوكالة  ت�سريح  يف 
ي�سرف عليه اأع�ساء وع�سوات املجل�س لبيان جهود املجل�س وما يقدمه من 
راأي وم�سورة حتمل تطلعات املواطنني لكافة امل�سوؤولني بالدوائر ومتخذي 
القرار بجانب تواجد كوادر املجل�س ل�ستقبال الزوار الذين ميثلون خمتلف 
على  الط��الع  يف  والراغبني  القراءة  وكذلك  وموؤ�س�ساته  املجتمع  فعاليات 
جهود املجل�س واإجنازاته عالوة على الطالع على ما حتويه مكتبة املجل�س 

ال�ست�ساري من كتب متخ�س�سة ودرا�سات وعناوين خمتلفة.

اأن م�ساركة املجل�س ال�ست�ساري يف املعر�س للمرة الثالثة على  وذكرت املال 
التي  و  الرملانية  املجل�س  ب���اأدوار  للتعريف  ج��ه��وده  �سمن  ت��ن��درج  ال��ت��وايل 
املبذولة  اجل��ه��ود  نف�سه  ال��وق��ت  يف  وي���رز  املحلي  امل�ستوى  على  ميار�سها 
لتوطيد اأركان ال�سورى والدميقراطية يف الإمارة من خالل اإن�ساء املجل�س 
ت��وث��ق م�سرية  ال��ت��ي  ال����س���دارات  بع�س  ع��ر���س  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�ست�ساري 
دليل  توفري  مت  حيث  التاريخية  الناحية  م��ن  ���س��واء  ال�ست�ساري  املجل�س 
على  الجانب  لإقبال  نظرا  الجنليزية  باللغة  لأول مرة  و  العربية  باللغة 

جناح املجل�س فى املعر�س.
وا�سادت رئي�سة املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة بفعاليات معر�س الكتاب 
معترة ان هذه التظاهرة العاملية حملت العديد من املفاجئات منها العر�س 
ال�سدارات  و  املعر�س  مل�سرية  وع��ر���س  للمنجزات  الب��ع��اد  الثالثي  املميز 
الربعة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة و التي تنوعت بني التاريخي و توثيق لل�سري 
بالإ�سافة اىل احل�سور عاملي و املحلي املميز ليكون الكتاب هو الفائز الوحيد 

من خالل هذه التظاهرة.
“عامل  ال�سارقة الدويل للكتاب تقام حتت �سعار  يذكر ان فعاليات معر�س 
يف كتابي” مب�ساركة 1650 دار ن�سر من 60 دولة تعر�س اأكرث من 1.5 

مليون عنوان من الكتب ال�سادرة مبختلف اللغات العاملية.

•• ال�صارقة -وام:

لل�سرق  الإق��ل��ي��م��ي  مكتبها  خ���الل  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  منظمة  حت��ر���س 
الأو�سط على امل�ساركة ال�سنوية يف فعاليات معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب 
اإك�سبو  11 من نوفمر اجل��اري مبركز  الذي ت�ستمر دورت��ه احلالية حتى 
ال�سارقة. اأكدت جيهان عمر اجلراية من ادارة املعلومات والبيانات والبحوث 
اأنباء  لوكالة  ت�سريح خا�س  العاملية يف  ال�سحة  ملنظمة  الإقليمي  املكتب  يف 
الأمارات وام اأهمية معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب باعتباره من�سة مثالية 
املتخ�س�سني  والأطباء  واجلامعات  والعاملية  العربية  الن�سر  بدور  لاللتقاء 
وتبادل  الطبية  العاملية  ال�سحة  منظمة  ا���س��دارات  اأح���دث  على  ل��الط��الع 

الآراء واخلرات وت�سويقها وتعريف اجلمهور بها.

واأو�سحت اأن جناح املنظمة ي�سم اإ�سدارات حول اأحدث جمموعة عن مر�س 
ال�سرطان و�سحة الطفل وال�سحة العامة واللوائح ال�سحية الدولية وكيفية 
امل�ساة  �سالمة  ح��ول  ا���س��دار  ج��ان��ب  ..اإىل  احليوية  امل�����س��ادات  م��ع  التعامل 
والطريق ..منوهة باأن اجلناح ي�سهد اقبال من الزوار الأطباء املتخ�س�سني 

واجلامعات والطالب واملهتمني.
العاملية  ال�سحة  ملنظمة  الإقليمي  املكتب  ان  اىل  اجل��راي��ة  جيهان  ولفتت 
اإلقاء ال�سوء على جهوده واإ�سداراته من خالل م�ساركة املنظمة يف  يعتزم 
اأبرز معار�س الكتب العربية والعاملية ومنها معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب 
ومعر�س القاهرة الدويل للكتاب ومعر�س فرانكفورت للكتاب ..م�سرية اىل 
انهم ب�سدد اإجراء اتفاقيات عمل مع عدد من دور الن�سر العربية والإماراتية 

لتزويدها باإ�سدارات املنظمة.

•• راأ�ض اخليمة-الفجر:

الطابور منطقة  الدكتور عبد اهلل  برئا�سة  الأ�سماء اجلغرافية  زارت جلنة 
املنطقة ح�سن بن عبيد  براأ�س اخليمة وكانت يف �سيافة م�سوؤول  الفحلني 
اأهايل املنطقة الذين  اأع�ساء اللجنة وعدد من الرواة من  النقبي بح�سور 
زودوا اللجنة بالكثري من اأ�سماء املواقع واملعامل الرئي�سية يف منطقة الفحلني 
متهيداً لت�سجيل هذه املعلومات والأ�سماء ب�سفة ر�سمية والعتماد عليها يف 
الأ�سماء  جلنة  رئي�س  الطابور  اهلل  عبد  الدكتور  وق��ال  م�ستقباًل.  التوثيق 
اجلغرافية اأن معظم الدول يف العامل تنبهت اإىل اأهمية الأ�سماء اجلغرافية 
وخ�س�ست  الكبرية  العناية  فاأولتها   ، وم�ستقبلها  وحا�سرها  ما�سيها  يف 
معظم دول العامل جلان لتعتني بهذه امل�سميات اجلغرافية لأهمية املو�سوع. 

كما اأكد الدكتور الطابور اأن هذا التوثيق لغايات توحيد مرجعية ما يخت�س 
بالأ�سماء اجلغرافية ، على جميع الوزارات والدوائر احلكومية واملوؤ�س�سات 
الر�سمية واجلهات ذات العالقة عند اإطالق اأ�سماء جديدة ، اأو تغيري اأ�سماء 
حالية ، اأو كتابة الأ�سماء باحلروف العربية واحلروف الرومانية �سواء كانت 
الأ�سماء  جلنة  اإىل  الرجوع  مواقع  اأو  �سوارع  اأو  بلدان  اأ�سماء  الأ�سماء  هذه 

اجلغرافية بحيث ي�سبح ما ي�سدر عنها هو ال�سم اجلغرايف املعتمد .
من جانبه تقدم م�سوؤول منطقة الفحلني ح�سن بن عبيد النقبي اإىل كافة 
للمنطقة  التوثيقية  الزيارة  والتقدير على  ال�سكر  اللجنة بخال�س  اأع�ساء 
الكثري من  وفيها  الإم��ارة  التاريخية يف  املناطق  الفحلني من  تعتر  حيث 
ر�سمي  وت�سجيل  ت��وث��ي��ق  اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة  وامل���واق���ع  امل�سميات 

لالحتفاظ بحقها وخدمة لالأجيال القادمة.

�سجايا فتيات ال�سارقة تفتتح باب الت�سجيل يف الدورة الرابعة ملخيم “اآفاق القيادي” 
•• ال�صارقة-الفجر:

اأع��ل��ن��ت ���س��ج��اي��ا ف��ت��ي��ات ال�����س��ارق��ة، ع��ن ف��ت��ح ب���اب الت�سجيل 
القيادي  اآف���اق  خميم  م��ن  ال��راب��ع��ة  ال����دورة  اإىل  لالن�سمام 

�سهر  من  ال�سنوي، خالل الفرتة املمتدة من 19 حتى 25 
وتنمية  الإماراتية  بالفتاة  الرتقاء  بهدف  املقبل،  دي�سمر 
القياديات  وت��اأه��ي��ل جيل م��ن  واإع����داد  ال��ق��ي��ادي��ة،  م��ه��ارات��ه��ا 
ال�سيخ حاكم  ال�سمو  قرينة �ساحب  روؤي��ة  وفق  الإماراتيات، 
ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة 
�سخ�سية  بناء  يف  بال�سارقة  الأ�سرة  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�س 

الفتاة الإماراتية.
وتتيح �سجايا اإمكانية الت�سجيل حتى 9 نوفمر، على الرابط 
http://www.registration-sajaya. :التايل
املخيم الفتيات الإماراتيات من عمر 14- ي�ستهدف  اإذ   ae

17عاماً، وي�سم جمموعة من الور�س التفاعلية التي تركز 
على املهارات القيادية، مل�ساعدة الفتيات على اإبراز قدراتهن 
القيادية املختلفة، وجعلهن اأكرث قدرة ومعرفة على التعامل 
مع ق�سايا احلياة اليومية، ليكّن عنا�سر فاعلة يف املناق�سات 

الجتماعية والثقافية على امل�ستويني املحلي والعاملي.
مدير  القا�سمي،  خالد  عائ�سة  ال�سيخة  قالت  جانبها  م��ن 

�سجايا رئي�س اللجنة العليا ملخيم اآفاق القيادي:” انطالقاً 
من  الإم��ارات��ي��ات  الفتيات  دع��م  على  امل�ستمر  حر�سنا  م��ن 
خمتلف اجلوانب الجتماعية، والنف�سية، واجل�سدية، ندعو 
“اآفاق  خميم  فعاليات  اإىل  لالن�سمام  الإماراتيات  الفتيات 
واأن�سطة  لِهمة  ممُ وب��رام��ج  ور����س  يف  للم�ساركة  القيادي”، 
لديهن،  القيادية  امل��ه��ارات  دع��م  جم��ال  يف  مكثفة  تفاعلية 
ليكن م�ساركات فاعالت وموؤثرات يف م�سرية القيادة، والبناء 
املحافل  الإم���ارات يف خمتلف  دول��ة  ليمثلن  ال��دول��ة،  نه�سة 

الإقليمية والعاملية”.
وتعد �سجايا فتيات ال�سارقة موؤ�س�سة رائدة يف تنمية مواهب 
خمتلف  يف  وذل���ك  ع��ام��اً   18 اإىل   13 ال��ف��ت��ي��ات م��ن ع��م��ر 
ك���اإدارة   2004 ع��ام  تاأ�س�ست  وق��د  الإب��داع��ي��ة،  ال��ف�����س��اءات 
الأط��ف��ال يف  ا�ستقلت عن مراكز  ثم  الأط��ف��ال  �سمن مراكز 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة  من  اإداري  بقرار   2012 ع��ام 
ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، رئي�س 

موؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين.
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تنـويـه
العدد رقم:12154  الفجر يف  ال�سادر بجريدة  بال�سارة اىل العالن 
بتاريخ:2017/10/23 بخ�سو�س الرخ�سة التجارية رقم:1974247 

CN بال�سم التجاري:او�سي�س �ستار لدارة العقارات ذ.م.م

بانه ورد بطريق اخلطاأ يف العالن  التنمية القت�سادية  دائرة  تنوه 
امل�سار اليه وال�سحيح:

1- ال�سم التجاري:واحة النجوم لدارة العقارات ذ.م.م
بال�سافة اىل التعديالت ال�سابقة

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

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

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ح�سانة اديوكري

رخ�سة رقم:CN 1079123 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي حممد مطر ابومنر املزروعي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي حممد مطر ابومنر املزروعي من  100% اىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة غاده ح�سني �سالح جلبي %50

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 5.50*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ ح�سانة اديوكري

EDU-CARE NURSERY
اىل/ح�سانة اديوكري ذ.م.م

EDU-CARE NURSERY LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم مومو�س اند مور ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1961214 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/تركي حممد نا�سر �سامل ال�سعيبي من �سريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء/ تركي حممد نا�سر �سامل ال�سعيبي من 51% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ثاكور برا�ساد دهوجنانا %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سي�س بيكرام ثابا
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بال كري�سنا خادكا

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 8.65*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/ مطعم مومو�س اند مور ذ.م.م
MOMOS AND MORE RESTAURANT LLC

اىل/مطعم مومو�س اند مور
MOMOS AND MORE RESTAURANT

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اأبوظبي الوطني لالأوراق املالية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1046689 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بنك ابوظبي الول �س.م.ع

FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نواة للخدمات الدارية مملوكة لبنك ابوظبي الوطني  - �سركة ال�سخ�س 
الواحد ذ.م.م

NAWAT MANAGEMENT SERVICES OWNED BY NATIONAL BANK OF ABU DHABI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بنك ابوظبي الوطني 
NATIONAL BANK OF ABU DHABI

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد حرو�س حممد ال�سويدي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 80*6.60 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ اأبوظبي الوطني لالأوراق املالية ذ.م.م
NATIONAL BANK OF ABU DHABI SECURITIES LLC

اىل/�سركة اأبوظبي الول لالوراق املالية ذ.م.م
FIRST ABU DHABI BANK SECURITIES LLC LLC

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
الكثيب  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة وال�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1035208 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فهد م�سعل خمي�س حمود املهريي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل خمي�س �سالح اجلنيبي

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

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

الداخلي ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1057365 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سبة ال�سركاء

ا�سافة �سركة اركني ليمتد ARCANE LTD بن�سبة %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

لتجميل ال�سيدات
رخ�سة رقم:CN 1125566 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة معاذ �سعيد ن�سيب املر املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جهاد بوحوله
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد حاجي ح�سن علي املرزوقي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تعلن الهيئة الوطنية للموا�سالت )قطاع النقل البحري( 

بان /اليت كابتنز لتجارة ال�سفن والقوارب قد 

تقدم بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه���ذه  ت�سجيل  ع��ل��ى  اع���رتا����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 

مراجعة مكتب ت�سجيل ال�سفن ابوظبي خالل مدة اق�ساها 

60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الحتادية للموا�سالت الربية والبحرية

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�ضم ال�ضفينة                    رقم الت�ضجيل ال�ضابق          العلم ال�ضابق
               بارتي بونتون                  --                    --
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفنيون املتخ�س�سون 

ل�سيانة ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1171573 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سيبى ثوما�س ثوما�س تانكا�سان %100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة بطي خمي�س �سنني �سعيد الريكي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبداهلل را�سد مبارك املخيني اجلنيبي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6

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

رخ�سة رقم:CN 1021193 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداملنعم احمد حممد خليفه البوعينني %100
تعديل وكيل خدمات

حذف عبداملنعم احمد حممد خليفه البوعينني
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

رخ�سة رقم:CN 1048376 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد جا�سم حممد علي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد جا�سم حممد علي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف وائل املروك عمر حممد

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

تعديل ا�سم جتاري من/ جواهر كويف �سوب ذ.م.م
JAWAHIR COFFEE SHOP LLC

اىل/جواهر كويف �سوب
JAWAHIR COFFEE SHOP

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

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

جولدن واتري للتدليك ال�سحي - للرجال
رخ�سة رقم:CN 1197243 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1020502 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فوؤاد عبداهلل حممد عو�س بن ا�سحاق %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة بن عبداهلل للم�ساعد

رخ�سة رقم:CN 1019552 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد عبداهلل عبدالرحيم ح�سن الهرمودي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل عبدالرحيم ح�سن الهرمودي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.50*0.2 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة بن عبداهلل للم�ساعد

BIN ABDULLA ELEVATOR ESTABLISHMENT

اىل/بن عبداهلل للم�ساعد - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
BIN ABDULLA ELEVATOR - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/موؤ�س�سة غزال اجلزيرة لدارة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العقارات رخ�سة رقم:CN 1051395 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة غزال اجلزيرة لدارة العقارات
GHAZAL AL JAZEERA PROPERTY MANAGEMENT ESTABLISHMENT

اىل/موؤ�س�سة غزال اجلزيرة لدارة العقارات وال�سيانة العامة
GHAZAL AL JAZEERA PROPERTY MANAGEMENT ESTABLISHMENT & GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6

التجهيزات املكتبية العاملية- ذ م م
اأبو غزاله و�سركاه الدولية-ابوظبي عن  يعلن امل�سفي طالل 

ت�سفية �سركة
)التجهيزات املكتبية العاملية - ذ م م(

وذلك بناء على قرار اجتماع اجلمعية العمومية الغري عادية 
املوثق لدى كاتب العدل. 

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لدية  من  فعلى 
 026723526 فاك�س   026724425 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى 
�س ب 4295 ابوظبي �سارع الكرتا بناية را�سد خمي�س خميزن 
م�سطحبا   )304-303( رقم  مكتب  الثالث  الطابق  املن�سوري 
مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  وامل�ستندات  الأوراق  كافة  معه 

اأق�ساها 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

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

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6

اإعــــــــــالن
اخل�سراء  ال�س�����ادة/احلياة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الزراعية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1167011 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فوؤاد عبداهلل حممد عو�س بن ا�سحاق %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6

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

رخ�سة رقم:CN 1123258 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد احمد حممد العليمي احلارثي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حافظ خرم �سهزاد خليل قي�سر
تعديل وكيل خدمات/حذف �سامل حممد حربي يزرب العامري

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

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

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6

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

الخيار لالدوات املنزلية والقرطا�سية
رخ�سة رقم:CN 1122454 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6

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

�سور�س لاللعاب والهواتف املتحركه
رخ�سة رقم:CN 1171175 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
للكتاب ال�سارقة  معر�ص  يف  جديدة  ا�سدارات  االن�سان” يطرح  حلقوق  “جنيف 

•• دبى-وام:

العاملي جمموعة جديدة  واحل��وار  الإن�سان  يعر�س مركز جنيف حلقوق 
بحقوق  الوعي  تعزيز  ت�ستهدف  التي  واملعرفية  البحثية  الإ�سدارات  من 
الن�سان بني اجلمهور العربي والإ�سالمي وكذلك التفاهم بني الثقافات 
الدويل  ال�سارقة  مبعر�س  جناحه  خ��الل  وذل��ك  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف 

للكتاب املقام حاليا يف مدينة ال�سارقة يف اول م�ساركة للمركز باملعر�س.
من جهة اخرى ا�ستعر�س معايل الدكتور حنيف ح�سن القا�سم رئي�س املركز 
خالل ا�ستقباله ل�سعادة باربارا اأ ليف �سفرية الوليات املتحدة الأمريكية 
التي زارت جناح املركز باملعر�س .. برامج املركز واإ�سداراته التي جت�سد 

روؤية املركز وتت�سمن تعزيز امل�ساركة الوجدانية والت�سامح الن�ساين علي 
امل�ستوي العاملي بهدف امل�ساهمة يف حتقيق الوئام الجتماعي يف خمتلف 

انحاء العامل.
الن�سان  ح��ق��وق  ع��ل��ي  احل��ف��اظ  امل�����س��اه��م��ة يف  ي�ستهدف  امل��رك��ز  ان  وق���ال 
وكرامته وفقا للمعايري الدولية الرا�سخة بالإ�سافة ايل ت�سجيع احلوار 
العدالة والت�سامح ورف�س التطرف والتع�سب وتعزيز  العاملي ب�سان قيم 
مبادئ التفاهم واحلوار الإن�ساين البناء واحرتام الخرين م�سريا اىل ان 
اإ�سدارات املركز تعك�س روؤيته واهدافه ومنها علي �سبيل املثال امل�سلمون يف 
اوربا الطريق ايل التناغم الجتماعي وا�سدار الق�ساء علي الت�سدد ودحر 

العنف املتطرف.

العاملية  املدن  ل�سبكة  دبي  ان�سمام  “اليون�سكو” تعلن 
•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة “اليون�سكو” 
ان�سمام مدينة دبي اإىل �سبكة املدن العاملية املبدعة التي تعتر اإحدى 
اأبرز جهود املنظمة الدولية لتعزيز البتكار والإبداع بو�سفهما من 
و�ساملة  ا�ستدامة  اأكرث  ح�سرية  تنمية  لتحقيق  الرئي�سة  املحركات 
 64 ال�سبكة حديثا  اإىل  ان�سمت  التي  امل��دن  قائمة  وت�سم  للجميع. 
الأردنية  املغربية وماأدبا  اأربعة مدن عربية هي تطوان  مدينة منها 

وتون�س العا�سمة اإ�سافة اإىل دبي.
وتهدف �سبكة اليون�سكو للمدن املبدعة- التي تاأ�س�ست عام 2004 - 
اإىل ت�سليط ال�سوء على اإبداع اأع�سائها يف �سبعة جمالت هي احلرف 
والفنون  والأدب  الطبخ  وفن  والفيلم  والت�سميم  ال�سعبية  والفنون 

الإعالمية واملو�سيقى. 
وتلتزم جميع املدن املبدعة - رغم تفاوتها اجلغرايف والدميوغرايف 
مع  وم�ساركتها  الإبداعية  املمار�سات  اأف�سل  بتطوير  والقت�سادي- 
امل�ساركة  وتعزيز  املبدعة  لل�سناعات  ال��رتوي��ج  اأج���ل  م��ن  الآخ��ري��ن 
احل�سرية  التنمية  �سيا�سات  يف  الثقافة  واإدم���اج  الثقافية  احلياة  يف 
اإبراز دور الثقافة  اأجل  امل�ستدامة. وتوفر ال�سبكة منرا للمدن من 
بو�سفها عامال من العوامل الهامة لبناء مدن م�ستدامة وذلك يف 
 2030 لعام  امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  خطة  تنفيذ  اإط��ار 
التي   - املبدعة  امل���دن  �سبكة  وتعقد  اجل��دي��دة.  احل�سرية  واخل��ط��ة 
ت�سم اليوم 180 مدينة موزعة يف 72 بلدا - اجتماعا يف مدينتي 
كراكوف وكاتوفيت�سه البولنديتني خالل �سهر يونيو القادم ملناق�سة 

اخلطط والرامج امل�ستقبلية واآليات تطوير العمل.

وزير الرتبية: االإمارات تعي�ص حالة تنويرية وتنموية ا�ستثنائية بف�سل قيادتها الر�سيدة
•• دبي-وام:

دولة  اإن  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي  ابراهيم  بن  ح�سني  معايل  اأك��د 
ا�ستثنائية بف�سل  المارات تعي�س حالة تنويرية وفكرية وتنموية وثقافية 
هذا  يف  ال��زاوي��ة  وحجر   .. فيها  ال��ق��رار  اأ�سحاب  وحكمة  الر�سيدة  قيادتها 
نحو  للتحول  متهيداً  والتعليم  العلم  يف  ال�ستثمار  هو  املوؤ�س�ساتي  البناء 
اقت�ساد املعرفة. جاء ذلك يف كلمة الدولة خالل انطالق اأعمال املوؤمتر العام 
لليون�سكو بدورته ال� 39 الذي عقد يف باري�س والتي األقاها �سعادة الدكتور 
حممد العال وكيل الوزارة لل�سوؤون الأكادميية للتعليم العام نيابة عن معايل 

ح�سني احلمادي.
و�سارك يف املوؤمتر الدول الأع�ساء البالغ عددها 195 دولة بح�سور وزراء 

التعليم من خمتلف دول العامل وممثلي املنظمات الدولية.
و�ساركت الدولة بوفد رفيع امل�ستوى لإب��راز م�ساهمات الإم��ارات ودوره��ا يف 
املختلفة  باأبعادها  والإن�سانية  والتنويرية  الثقافية  العاملية  الروؤية  تعزيز 
التعليم  املتقدم يف جمال  العامل  التن�سيق وتبادل اخل��رات مع دول  وزي��ادة 

وغريه من املجالت الإن�سانية والفكرية والرتاثية املثمرة .
ونقل معاليه يف م�ستهل كلمته حتيات ومتّنيات �ساحب ال�سّمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة “حفظة اهلل” واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء 

املجل�س الأعلى حكام الإمارات وال�سعب الماراتي.
بوكوفا  ايرينا  وليتها  املنتهية  اليون�سكو  ملديرة  والتقدير  بال�سكر  وتوجه 
التي رعت م�سرية منظمة اليون�سكو طوال وليتني متعاقبتني لفرتة امتدت 
يف  التوفيق  ازولي  اودريه  للمنظمة  اجلديدة  للمديرة  متمنياً  �سنوات   8

مهمتها اجلديدة.
وتعميم  الدولة  م�ستوى  على  التعليمي  النظام  توحيد  اىل  معاليه  وتطرق 
قّق  ويحمُ التعليمية  املنظومة  اأداء  يعّزز  مبا  الإماراتية”  “املدر�سة  من��وذج 
التعليم لدينا  املتاحة وجهود تطوير  والقدرات  املوارد  املثلى من  ال�ستفادة 

متوا�سلة بوترية كبرية.
واأ�سار اإىل اأن التعليم الذي نن�سده ذلك الذي يتما�سى وين�سجم يف غاياته مع 
الهدف الرابع من اأهداف التنمية امل�ستدامة عر اإر�ساء منوذج عاملي للمدر�سة 
الإماراتية التي تعك�س يف م�سمونها روؤية الدولة امل�ستقبلية لتكون حا�سنة 
امل�ستحدثة  املناهج  حيث  التعليمية  املمار�سات  واأف�سل  والبتكار  ل��الإب��داع 
واملطورة وامل�سارات التعليمية التي تواكب عامل املعرفة و�سوق العمل بجانب 
التعلم  نحو  والتحول  التعليمية  العملية  واملوؤثر يف  الكفوؤ  املعلم  دور  تعزيز 
اإيالء  بجانب  للتعلم  جاذبة  تعليمية  بيئة  بتوفري  كله  ذلك  مقرونا  الذكي 
الطفولة املبكرة والتعليم اجلامع وتطوير املهارات الفنية واملهنية لل�سباب 

وحتقيق تكافوؤ فر�س التعليم بني اجلن�سني.
واأو�سح معاليه اأن دولة الإمارات تتناغم مع منظمة اليون�سكو يف براجمها 
ومبادراتها ور�سالتها وتطلعاتها وتعترها مرجعا للقيم واملعارف وحا�سنة 

للعقول والأدمغة وخمترا للروؤى واخلطط والفعل التغيريي الهادف.

واأكد اأن ذلك ولد لدينا قناعات را�سخة باجلدوى الثقافية-احل�سارية لهذا 
الدور لذا بادرنا بال�سراكة مع اجلمهورية الفرن�سية اإىل اإطالق “التحالف 
الدويل حلماية الرتاث يف مناطق ال�سراع” وقد حّتول اىل موؤ�س�سة دولية 
اليه دول عدة وقدمّنا واأ�سهمنا يف ال�سندوق  مقرّها جنيف بعدما ان�سمت 
الدويل املخ�س�س حلماية الرتاث املهّدد لفتاً اإىل اأن بو�سلتنا يف هذا امل�سار 
العامل  دول  تبّنته  وق��د   2016 نهاية  يف  ال�����س��ادر  اأبوظبي”  “اعالن  ه��ي 
احل��ري�����س��ة ع��ل��ى ان��ق��اذ ال���ذاك���رة اجل��م��اع��ي��ة م��ن ع��دم��ي��ة ال��ن��زاع��ات وعبثية 

ال�سراعات ال�سيا�سية.
وتناول معاليه يف كلمته اجلهود التي بذلتها دولة الإم��ارات بهدف تر�سيخ 
ا�سترياد وت�سدير ونقل  املعنية بحظر منع   1970 العاملي لتفاقية  البعدمُ 
 19 الدولة يف  الثقافية بطرق غري م�سروعة حيث وقعت  املمتلكات  ملكية 
�سبتمر املا�سي على �سّك الن�سمام اليها منوهاً كذلك اإىل انه �سمن خط 
ال�سعاع الفكري ذاته َح�سمت منظمة اليون�سكو قرارها واختارت ال�سارقة يف 

دولة المارات عا�سمة عاملية للكتاب 2019.
واأ�ساف معاليه اأنه يف �سياق تر�سيخ طموحات دولة الإمارات لتوطني العلوم 
وامتالك التكنولوجيا وف�سح املجال اأمام الطاقات ال�سبابية املتجددة اأجرت 
حقائب   3 خالله  من  ا�ستحدثت  وزاري��ا  تعديال  موؤخراً  الر�سيدة  قياداتنا 
حقيبة  وه��ي  العاملي  امل�ستوى  على  م�سبوقة  وغ��ري  جديدة  اإح��داه��ا  وزاري���ة 
الذكاء ال�سطناعي بجانب حقيبة العلوم املتقدمة وحقيبة الأمن الغذائي 
قيادة  ال�سباب يف  واإ�سراك  املعرفة  ذلك تطوير  الهدف من  وكان  امل�ستقبلي 

امل�سرية وتاأمني عبور واثق اإىل املئوية الإماراتية اجلديدة.

واعتر معاليه اأن دولة المارات تعد ايقونة اعتدال وو�سطية وار�س ت�سامح 
وانفتاح وتعددية ويتج�سد ذلك ويف احت�سانها كل الذين يعي�سون ويعملون 
اأن  م��وؤك��داً  بكل ح��ري��ة  و���س��الم ومي��ار���س��ون طقو�سهم  ووئ���ام  تناغم  فيها يف 
الت�سامح لدينا بات موؤ�س�سة قائمة بذاتها ويف هذا الإطار مت اإطالق “مبادرة 

املن�سة املتعددة الأديان من اجل ال�سالم”.
يف �سياق مت�سل اأ�ساد معايل ح�سني احلمادي وزير الرتبية والتعليم بجهود 
�سمّو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية وتوجيهاته 
برتميم وجتديد قاعة املوؤمترات يف منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم 
والثقافة “اليوني�سكو” يف مقرها يف باري�س موؤخراً معتراً اأن هذه اخلطوة 
تاأتي ا�ستكماًل ملا تقدمه الدولة من اأدوار عاملية تخت�س يف البعد الإن�ساين 
اأن ما يقدمه �سموه من اعمال ترك ب�سمات وا�سحة يف  والتعليمي موؤكداً 
اإر�ساء الأطر الداعمة للتعليم بالدولة بجانب عمله الدائم والدوؤوب يف دعم 

برامج ومبادرات اليون�سكو وهو ما عزز من نهجها العاملي.
كما اأ�ساد معاليه بجائزة حمدان بن را�سد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز 
التعليم  عجلة  دف��ع  يف  ب��ارز  ب�سكل  اأ�سهمت  وال��ت��ي  املا�سية  ال�سنوات  طيلة 
فعال  تعليمي  وبناء حراك  التعليمية  املنظومة  الريادة يف  وحتقيق معايري 
بالقوة وو�سعهم يف  امليدان الرتبوي  التعليمية ومد عنا�سر  ال�ساحة  اأثرى 
مكانتهم ال�سامية والراقية التي نتطلع اإليها عر تكرمي الأفراد واملوؤ�س�سات 
مبعر�س  اجلائزة  م�ساركة  اأن  اإىل  لفتاً  التعليمية  الإجن���ازات  اأ�سحاب  من 
اإ�سادة  اإجنازاتها كان حمل  اليون�سكو لإب��راز  م�سغر �سمن فعاليات موؤمتر 

وتقدير اجلميع.

بدعوى من وزارة الرتبية لإدارات املدار�ض 

تاأ�سي�ص اأندية طالبية الكت�ساف ورعاية املوهوبني ودعم االحتياجات الفردية 
املجتمعية وامل�ضوؤولية  ال�ضراكة  تفعيل  على  تعمل  • الأندية 

لتحقيق التكامل بني مهارات الطلبة واملخرجات التعليمية • ال�ضعي 
•• دبي -  حم�صن را�صد 

توفري من�سة لطرح  انطالقا من 
وامل�ساريع  ال��ط��الب��ي��ة  الأن�����س��ط��ة 
املهارات  بني  التكامل  حتقق  التي 
امل��ك��ت�����س��ب��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة وامل���خ���رج���ات 
امل���ن���اه���ج  ك�����اف�����ة  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة يف 
، دع���ت وزارة  امل���ط���ورة  ال��درا���س��ي��ة 
مدار�سها  كافة  والتعليم  الرتبية 
بتاأ�سي�س  الدرا�سية  املراحل  بكافة 
اأن���دي���ة ط��الب��ي��ة داخ����ل امل���دار����س ، 
تفعيل  اإىل  امل��دار���س  اإدارات  داعية 
ت��ل��ك الأن����دي����ة ال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 
روؤيتها  تدعم  تعليمية  بيئة  خلق 

ال�سرتاتيجية.
اأدارات  تلقته  تعميم  يف  ذل��ك  ج��اء 

املجتمعية،  وامل�����س��وؤول��ي��ة  ال�����س��راك��ة 
مئوية  حت���ق���ي���ق  يف  والإ�������س������ه������ام 
وال�سرتاتيجية  الإمارات2071 
م�ستقبل  ل���س��ت�����س��راف  ال��وط��ن��ي��ة 

التعليم.
وح��ددت ال���وزارة جم��الت الأندية 
ال��ط��الب��ي��ة واأق�������س���ام���ه���ا، م���وؤك���دة 
املجالت  تلك  تنوع  على  حر�سها 
الطلبة  وميول  اهتمامات  لتلبية 
وتنوع  ال���ف���ردي���ة  واح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

جمالت موهبتهم واإبداعهم.
واأبانت اأنه تق�سيم جمالت الأندية 
رئي�سية وهي  اإىل خم�سة جم��الت 
املجتمعية،  وامل������ه������ارات  ال���ب���ي���ئ���ة 
مهارات اللغة، ال�سحة والريا�سة، 
العلوم والريا�سيات والتكنولوجيا 

املدار�س موؤخرا من وزارة الرتبية ، 
م�سرية فيه اىل ان الهدف من وراء 
الطالبية  الن��دي��ة  ه���ذه  تاأ�سي�س 
املواهب  ورع����اي����ة  اك��ت�����س��اف  ه���و   ،
الطالبية واكت�ساف ميولهم ودعم 
الفردية  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  وت���ع���زي���ز 
من  اأك����رث  ه��ن��اك  اأن  اىل  لف��ت��ة   ،
الطالبية  الأندية  لتاأ�سي�س  هدف 
وتنمية  امل��ب��ادرة  روح  غر�س  منها   ،
والعمل  ال���ذات���ي  ال��ت��ع��ل��م  م���ه���ارات 
اجلماعي لدى الطلبة، اإ�سافة اإىل 
مهارات  وتعزيز  ال�سخ�سية  �سقل 
الراأي  واإب����داء  واحل����وار  التوا�سل 

واحرتام راأي الآخرين.
وت�سمنت توظيف نتاجات الأندية 
الطلبة  اإع�����������داد  يف  ال���ط���الب���ي���ة 

والهند�سة، الفنون والإبداع. 
يندرج  اأن����ه  اإىل  ال�����وزارة  واأ����س���ارت 
جمموعة  امل�����ج�����الت  ه�����ذه  حت����ت 
ال��ت��ي �ستمكن  ال��ط��الب��ي��ة  الأن���دي���ة 
الطالب من الكت�ساف والتجريب 
العلمية،  وامل��م��ار���س��ة  وال���س��ت��ن��ت��اج 
للمبادرة  و�سينتج له جماًل وا�سعاً 

والختيار فيما بينهما.
الطالبية  الأن��دي��ة  اأن  اإىل  ولفتت 
رئي�سني  ق�����س��م��ني  اإىل  ت��ن��ق�����س��م 
والأندية  الرئي�سية  الأن��دي��ة  هما 
جمل�س  ي���ت���وىل  اإذ  الإ�����س����اف����ي����ة، 
الأندية الطالبية  اختيار الأندية 
الرئي�سية وتفعيل ع�سرة منها على 
الأق���ل. واأك���دت ال���وزارة اأن ملجل�س 
اختيار  ح��ري��ة  الطالبية  الأن��دي��ة 

واملعار�س  امل�سابقات  يف  للم�ساركة 
املحلية والإقليمية والعاملية، ف�ساًل 
متخ�س�سة  ب���رام���ج  ت���ق���دمي  ع���ن 

تنمي مهارات الطلبة مبا يتنا�سب 
مع مرحلتهم العمرية.

تفعيل  ع���ل���ى  الأن������دي������ة  وت���ع���م���ل 
الإ�سافية  الأندية  من  اأياً  وتفعيل 
امل������درج������ة حت�����ت ك�����ل جم������ال من 

امل�سار  اخلم�سة  الأن��دي��ة  جم���الت 
اإليها �سلفاً.

الطالبية الأندية  ملجل�ض  التنظيمي  • الهيكل 
الرئي�ضية لالأندية  • منوذج 

مبادرة “عّلم طفال ، ابِن اأمة “ حت�سن 
التعليم التقني ل�ستة اآالف طالب

•• دبي-وام:

بن  حممد  ال�سيخ  وموؤ�س�سها  رئي�سها  برعاية  املعلومات  مدينة  اختتمت 
مكتوم بن جمعه اآل مكتوم م�سوار مبادرة “عّلم طفاًل ابِن اأمًة” التي حققت 
جناحاً واإقباًل كبريين على مدار 6 �سنوات من كافة فئات املجتمع بدولة 
الإمارات مب�ساعدة فريق من املتخ�س�سني املحرتفني الذين اأ�سرفوا على 
تدريب الطالب على اأف�سل املمار�سات واملبادئ املتطورة ل�ستخدام اأجهزة 

الكمبيوتر.
امل�ستوى  ح�سنت  اأن  بعد  اأمًة” املميزة  اب��ِن  طفاًل  “عّلم  م��ب��ادرة  وتختتم 
13 �سنة  9 و  التعليمي والثقايف ل�ستة اآلف طالب ترتاوح اأعمارهم بني 
دبي  ات�سالت  اأكادميية  يف  تدريبهم  مت  الذين  والوافدين  املواطنني  من 
والعديد من املوؤ�س�سات واملراكز التعليمية الأخرى يف الدولة و جرى توزيع 

ال�سهادات واأجهزة الكمبيوتر احلديثة على جميع املتدربني.
احلفل  يف  بكلمته  مكتوم  اآل  جمعه  ب��ن  مكتوم  ب��ن  حممد  ال�سيخ  اأك���د  و 
اخلتامي على جناح املبادرة خالل ال�ست �سنوات املا�سية .. وقال منذ �ست 
التعليم  م�ستوى  اأمًة” لتح�سني  ابِن  “عّلم طفاًل  مبادرة  �سممنا  �سنوات 
التقني لالأطفال ولت�سكل حجز زاوية يربط التعليم بالإنتاجية حمققني 
ال��ف��رتة حيث زدن��ا وع��ي الأط��ف��ال بالن�سبة  جن��اح��ات �سخمة خ��الل تلك 
اجلميع..  لها  ي�سهد  لهم  جديدة  اآف��اق��اً  وفتحنا  التقني  التعليم  لأهمية 
قمنا  لكننا  فح�سب  الأط��ف��ال  ه���وؤلء  تثقيف  على  تقت�سر  مل  وج��ه��ودن��ا 

مب�ساعدتهم على موا�سلة رحلتهم بثقة داخل املجتمع املحلي والعاملي.
وتابع ال�سيخ حممد بن مكتوم بن جمعه اآل مكتوم ان املبادرة حازت على 
ثناء كبار امل�سوؤولني وامل�سرفني من وزارة الرتبية والتعليم وهيئة املعرفة 
وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة و���س��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة وامل��وؤ���س�����س��ات اخل��ريي��ة واجلهات 
املحلية  ال��داع��م��ة  واجل��ه��ات  ال�����س��رك��اء  بثقة جميع  ف���ازت  كما  ال��راع��ي��ة.. 
والعاملية الذين اأكدوا على اأهمية ربط التعليم بالأداء القت�سادي اجليد 
مبادرتنا  تلعبه  الذي  املهم  بالدور  وثقتهم  اإميانهم  وعلى  دبي  مب�ستقبل 

ورعايتها خالل جميع املراحل.
اأتالنت�س بح�سور عدد  اأقيم حفل اختتام رحلة املبادرة الطويلة يف فندق 

من كبار ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني يف جمال التعليم والأعمال.

»تدوير« تكرم املدار�ص 
الفائزة يف برنامج »نفايات 

اأقل..اإمارة اأجمل« 
•• اأبوظبي -وام:

كرمت تدوير “مركز اإدارة النفايات - اأبوظبي” املدار�س املتميزة الفائزة يف 
الدورة الثالثة لرنامج “ نفايات اأقل .. اإمارة اأجمل “ فيما اأعلنت اإطالق 

الدورة الرابعة من الرنامج بالتعاون مع دائرة التعليم واملعرفة.
ريا�س  م��ن  ك��ل  يف  التدري�س  وهيئة  الطلبة  توعية  اإىل  الرنامج  يهدف 
التعامل  ب�سبل  اأبوظبي  ب��اإم��ارة  واخلا�سة  احلكومية  وامل��دار���س  الأط��ف��ال 
التي  املفاهيم واملمار�سات  النفايات من خالل غر�س  ال�سليم وامل�ستدام مع 
واإعادة  امل�سدر  ف�سلها من  النفايات من خالل  ال�ستفادة من  على  ترتكز 

تدويرها.
املدار�س  بالإنابة  تدوير  عام  مدير  املحريبي  �سعيد  املهند�س  �سعادة  وك��رم 
تدوير  ع��ام  مدير  نائب  الكعبي  �سامل  الدكتور  بح�سور  الفائزة  املتميزة 
وممثل عن دائرة التعليم واملعرفة وعدد من القائمني على املدار�س املكرمة 
للتعليم  الزايدية  ومدر�سة  اأبوظبي  من   2 حلقة  الأ�سايل  مدر�سة  وه��ي 
الثانوي من منطقة العني ومدر�سة احلويتيني امل�سرتكة بنات من منطقة 
املركزين  على  احلا�سلة  الأخ���رى  امل��دار���س  من  جمموعة  بجانب  الظفرة 

الثاين والثالث.
وبالتزامن مع هذا الرنامج اختتمت تدوير م�ساركتها يف معر�س توعية 
“ نفايات  برنامج  اإن  املحريبي  �سعيد  املهند�س  �سعادة  ق��ال  حيث   2017
يف  هامة  �سريحة  ا�ستهدفا   2017 توعية  “ ومعر�س  اأجمل  اأق��ل..اإم��ارة 
التدري�س  وهيئات  الطلبة  وهما  التعليمية  العملية  طريف  تعتر  املجتمع 
يف  ال�سرتاتيجية  روؤيتها  من  انطالقا  توعيتها  على  تدوير  تركز  والتي 
الرتكيز على الن�سء والعمل على تاأهيل جيل من القادة البيئيني على قدر 

من الوعي بالتحديات البيئية واأهمية الت�سدي لها.
من جانبها اأ�سارت فاطمة اأحمد الهرمودي �سابط التوعية العامة يف تدوير 
“ على تعزيز ال�ستدامة البيئية وتاأهيل جمتمع واع  “تدوير  اإىل حر�س 
النفايات بني طلبة  التعامل مع  ال�سليمة يف  املمار�سات  عر تر�سيخ ثقافة 

املدار�س لأنهم اآباء واأمهات امل�ستقبل .

ال�سحة والرتبية ت�ستكمالن برنامج كيدز للتوعية بال�سكري يف املدار�ص

» دبي الدولية للقراآن الكرمي« ت�سارك ب� 112 عنوانا فى معر�ص ال�سارقة للكتاب

•• دبي-وام:

ا�ستكملت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع بال�سراكة مع وزارة الرتبية والتعليم 
وبدعم من �سركة �سانويف الطبية املرحلة التجريبية لرنامج كيدز للتوعية 

مبر�س ال�سكري يف مدار�س الدولة.
واأكرث  معلم  و500  طالب   4600 اأك��رث من  تثقيف  الرنامج يف  وجنح 
من 800 من اأولياء الأمور وتدريب 22 ممر�سا وممر�سة يف الفرتة من 

نوفمر 2016 اإىل يونيو 2017.
وي�ساعد هذا الرنامج على زيادة الوعي مبر�س ال�سكري بني طلبة املدار�س 
على  ي�ستند  حيث  مبكرة  �سن  يف  �سليمة  ع��ادات  تبني  على  الطلبة  وي�سجع 
جمموعة اأدوات كيدز العاملية التي مت اإن�ساوؤها بال�سراكة مع الحتاد الدويل 
لل�سكري IDF واجلمعية الدولية لالأطفال واملراهقني امل�سابني بال�سكري 
الدكتورة جنالء ح�سني �سجواين رئي�سة ق�سم ال�سحة  ISPAD. وقالت 
تعمل من خالل هذا  ال��وزارة  اإن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  ب��وزارة  املدر�سية 
الرنامج على توفري املعلومات واملوارد والدعم مل�ساعدة الأطفال والعائالت 
اجلهود  ك��ل  وم��واك��ب��ة  ال�سكري  مر�س  على  للتغلب  ال��دول��ة  يف  وامل��در���س��ني 
لتنفيذ برامج التوعية باملر�س بال�سراكة مع الهيئات ال�سحية والتعليمية 
طوال العام الدرا�سي.. موؤكدة اأن �سمان ح�سول الطالب امل�سابني بال�سكري 
على اخلدمات ال�سحية املنا�سبة يعد اأمرا �سروريا للغاية حتى يبقوا ب�سحة 

جيدة ويوا�سلوا التعلم.
لتنفيذ  اجلهود  كل  مواكبة  اإىل  الرنامج  هذا  خالل  من  نهدف  واأ�سافت 
برامج التوعية مبر�س ال�سكري بال�سراكة مع الهيئات ال�سحية والتعليمية 
طوال العام الدرا�سي.. وجلهودنا امل�سرتكة جنبا اإىل جنب مع �سركاء مثل 
وزارة الرتبية والتعليم و�سركة �سانويف القدرة على امل�ساعدة يف حتقيق اأعلى 

م�ستويات ال�سحة يف دولة الإمارات.
ب��داأ يف  اأن��ه مت خالل الن�سف الأول من العام الدرا�سي - ال��ذي  ولفتت اإىل 

نوفمر من العام املا�سي - تنفيذ اأن�سطة الرنامج يف 12 مدر�سة يف الدولة 
ف�سال عن اإ�سافة 10 مدار�س اإىل الرنامج يف دبي واملناطق ال�سمالية خالل 
الن�سف الثاين من العام الدرا�سي حيث �سهدت الأن�سطة املرافقة للرنامج 
اإىل جانب  العمرية  الفئات  4600 طالب من خمتلف  اأك��رث من  م�ساركة 
�سيتم يف  اأنه  �سجواين  الدكتورة جنالء  اأمورهم. وذكرت  واأولياء  معلميهم 
الدرا�سات  خ��الل  م��ن  وحتليلها  التوعية  جهود  ت��اأث��ري  تقييم  املقبل  ال��ع��ام 
ال�ستق�سائية وردود الفعل قبل الن�ساط وبعد الن�ساط مع الطالب واأولياء 
فهمهم  لتقييم  امل�����س��ارك��ني  جميع  ال��رام��ج  ه���ذه  ت�ستهدف  ح��ي��ث  الأم����ور 
املعلومات  املعرفية مع م�ساعدتهم على تذكر  الثغرات  للمو�سوع ومعاجلة 
ال�سحية الهامة. من جانبها قالت �سايل زكي املمر�سة يف مدر�سة احل�سن 
الطالب على  و�ساعدت  للغاية  كانت مفيدة  الرنامج  اإن جل�سات  الب�سري 
خبز  وت��ن��اول  الكافترييا  يف  ال�سحية  الأطعمة  خ��ي��ارات  مثل  جوانب  تعلم 
القمح بدل من اخلبز الأبي�س اأو اختيار املزيد من الأغذية الع�سوية بدل 
من الوجبات ال�سريعة ف�سال عن مناق�سة اأهمية املراقبة املنتظمة لل�سكر يف 
البدنية.  الأن�سطة  ممار�سة  على  والت�سجيع  املنا�سبة  امل�سورة  وتقدمي  الدم 
واأتيحت للطلبة خالل الرنامج الفر�سة للتعرف على مر�س ال�سكري من 
الأن�سطة  واأوراق  الكوميدية  الفقرات  مثل  تفاعلية  تدريبية  م��واد  خ��الل 

وامل�سابقات واأ�سرطة الفيديو التعليمية والأن�سطة التثقيفية.
�سانويف مبنطقة  �سركة  عام  رئي�س ومدير  �سوير  بول  قال جان  من جانبه 
اخلليج اإنه بعد جناح املرحلة التجريبية من برنامج كيدز ي�سرنا موا�سلة 
تعاوننا مع وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع ووزارة الرتبية والتعليم ملعاجلة 

هذه امل�سكلة ال�سحية يف دولة الإمارات.
وذكر اأنه �سيتم يف الأ�سهر املقبلة تعميم املرحلة الثانية من برنامج كيدز يف 
عدد اأكر من املدار�س يف دولة الإم��ارات حتى منت�سف عام 2018 بهدف 
الو�سول اإىل اأق�سى عدد من الأطفال ومقدمي الرعاية لهم لإحداث تاأثري 

اإيجابي طويل الأمد يف مواجهة مر�س ال�سكري.

•• ال�صارقة-وام: 

معر�س  فى  م�ساركتها  خالل  الكرمي  للقراآن  الدولية  دبي  جائزة  عر�ست 
اإ�سدارتها  22 عنوانا جديدا و90 عنواناً من  ال��دويل للكتاب ب  ال�سارقة 
النبوية  وال�سنة  القراآين  والإعجاز  القراآنية  الدرا�سات  جمال  يف  ال�سابقة 
واملرئية  امل�سموعة  الأ���س��رط��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�سريفة  العطرة  وال�����س��رية 
للم�سابقات واملحا�سرات التي نظمتها اجلائزة على مدى ال�سنوات ال�سابقة.

املعلومات يف جائزة  الب�سرية وتقنية  املوارد  وقال حممد احلمادي م�سوؤول 
دبي الدولية للقراأن الكرمي يف ت�سريح لوكالة انباء المارات -وام ان م�ساركة 
اجلائزة يف هذه الدورة تاأتي تاأكيداً ل�ستمراريتها وم�ساركتها املتميزة خالل 
يعتر من  للكتاب  ال�سارقة  اأن معر�س  للمعر�س خا�سة  ال�سابقة  ال��دورات 
امل�ستوى  على  امل�ساركة  ال���دول  حيث  م��ن  م�ساحة  واأو�سعها  املعار�س  اأك��ر 
املحلي والإقليمي والعاملي برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 

حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�سارقة.
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -الفجر:

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  اأط��ل��ق��ت 
ال���ف���ج���رية مم���ث���ل���ة ب����������اإدارة امل�����رور 
والدوريات فعاليات واأن�سطة احلملة 
الفرعية الرابعة لعام 2017 حت��ت 
�سع��ار ) اأبناوؤنا ثروة فلنحميهم من 
احلوادث ( اعتبارا من مطلع ال�سهر 
اجلاري ولغاية �سهر دي�سمر بهدف 

جعل الطرق اأكرث اأمناً.
لالأن�سطة  دع���م���اً  احل��م��ل��ة  وت����اأت����ي 
ثقافة  ل��زي��ادة  التوعوية  وال��رام��ج 
الوعي املروري لدى الأ�سرة وتعزيز 
�سالمة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  دوره������ا 
وم�سببات  اأخ�����ط�����ار  م����ن  الأب�����ن�����اء 
امل����روري����ة وات���خ���اذ كافة  احل������وادث 
ال��ت��ي تقيهم احل���وادث،  الإج�����راءات 
الوعي  ن�سر  اإىل  احل��م��ل��ة   وت�سعى 
املروري لدى املعنيني بنقل الطالب 
البيئة  ع��ل��ى  ب���الإ����س���راف  وامل��ع��ن��ي��ني 
التدابري  ك��اف��ة  لت���خ���اذ  امل��در���س��ي��ة 
ال���وق���ائ���ي���ة حل���م���اي���ة ال����ط����الب من 

اأخطار احلوادث املرورية.
تر�سيخ  اإىل  احل��م��ل��ة  ت�����س��ع��ى  ك��م��ا 
الوعي املروري لدى الأبناء وطالب 
بالقواعد  وت���ع���ري���ف���ه���م  امل�����دار������س 
املخالفات  وبيان  املرورية  والأنظمة 
وع��ق��وب��ات��ه��ا وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى بع�س 
اخلطرة  وال�����س��ل��وك��ي��ات  امل��م��ار���س��ات 
ال�سباب  ب��ع�����س  اإل��ي��ه��ا  ي��ل��ج��اأ  ال��ت��ي 
كال�سرعة الزائدة والتجاوز اخلطر 
احلمراء  ال�سوئية  الإ���س��ارة  وقطع 
وتهور  بطي�س  ال��ق��ي��ادة  ومم��ار���س��ات 

وال�ستهتار باأرواح الأبرياء.
العميد  ���س��ع��ادة  اأك�����د  وم����ن ج��ان��ب��ه 
الدكتور علي را�سد بن عوا�س مدير 
�سالمة  اأن  وال��دوري��ات  امل���رور  اإدارة 
الأبناء م�سوؤولية جمتمعية م�سرتكة 

بني كافة القطاعات املعنية بتوفري 
وطالب  لالأبناء  امل��روري��ة  ال�سالمة 
امل������دار�������س م�����ن خم���ت���ل���ف امل����راح����ل 
ت��ن��ف��ي��ذ احلملة  ،وي����اأت����ي  ال��ع��م��ري��ة 
فلنحميهم  ث���روة  اأب��ن��اوؤن��ا  الفرعية 
توفري  منطلق  م��ن  احل�����وادث  م��ن 
واملحافظة  لالأبناء  الآم���ن  املحيط 
ع��ل��ى ���س��الم��ة اأرواح����ه����م م���ن كافة 
وخا�سة  ب��ه��م  امل��ح��ي��ط��ة  الأخ����ط����ار 
خم����اط����ر ال����ط����ري����ق. ك���م���ا اأو�����س����ح 
الب�سري  ح�����س��ن  حم��م��د  ال��ن��ق��ي��ب 
م����دي����ر ف�����رع ال���ت���وع���ي���ة والإع��������الم 
باأخطار  ال��وع��ي  ن�����س��ر  اأن  امل�����روري 
لدى  امل��روري��ة  احل���وادث  وم�سببات 
امل��دار���س وال�سباب  الأب��ن��اء وط���الب 
تطبيق  على  وق��ادر  واٍع  جيل  يخلق 
مفاهيم ال�سالمة املرورية مو�سحاً 
املختلفة  ال��ت��وع��وي��ة  ال���رام���ج  اأه���م 
الوعي  ن�سر  دور احلملة يف  لتفعيل 
املدار�س  لطلبة  امل��روري��ة  والثقافة 
والإر���س��ادات عر  الن�سائح  وتقدمي 
بالإ�سافة  املختلفة  التوعية  نقاط 
الن�سية  الر�سائل  التوعية عر  اإىل 
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  وو����س���ائ���ل 
التوعوية  امل���ح���ا����س���رات  وت����ق����دمي 

وتوزيع الرو�سورات والكتيبات.

•• تغطية رم�صان عطا

برعاية كرمية من معايل جميلة بنت 
جمل�س  ع�سو  امل��ه��ريي  م�سبح  �سامل 
الوزراء وزيرة الدولة ل�سوؤون التعليم 
“املوؤمتر  اأعمال  اأم�س  انطلق   ، العام 
الدويل الأول حول القيا�س والتقييم 
والتقومي يف الرتبية” والذي تنظمه 
الرتبوي  ل��ل��ت��ط��وي��ر  الإم�������ارات  ك��ل��ي��ة 
بال�سراكة مع وزارة الرتبية والتعليم 
التقييم  اآل���ي���ات  ت��ط��وي��ر  ���س��ع��ار  حت��ت 
م����ن خالل  ال���رتب���ي���ة  وال���ت���ق���ومي يف 
باب  ف��ن��دق  يف  وال��ب��ح��وث  التطبيقات 
على  ي�ستمر  وال��ذي  اأبوظبي  الق�سر 

مدار يومني. 
الدكتور  معايل  الفتتاح  حفل  ح�سر 
بالهول  ح��م��ي��د  ع���ب���داهلل  ب���ن  اأح���م���د 
ال��ف��ال���س��ي، ع�����س��و جم��ل�����س ال������وزراء 
العايل  التعليم  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر 
عارف  والدكتور  املتقدمة،  وامل��ه��ارات 
�سلطان احلمادي رئي�س جمل�س اأمناء 
الرتبوي  ل��ل��ت��ط��وي��ر  الإم�������ارات  ك��ل��ي��ة 
التنفيذيون  امل����������دراء  م�����ن  وع��������دد 
واملعرفة  التعليم  دائرة  وممثلون من 
ال���وك���الء  م����ن  وع������دد  – اأب����وظ����ب����ي 
والوكالء امل�ساعدون واملدراء وممثلون 
واأع�ساء  والتعليم  الرتبية  وزارة  من 
العليا  والإدارة  الأم�����ن�����اء  جم��ل�����س 
الرتبوي  للتطوير  الإم�����ارات  لكلية 
هيئة  واأع�ساء  م��دراء  اإىل  بالإ�سافة 
ال���ت���دري�������س وب���اح���ث���ون وخ�������راء من 
واملراكز  واملدار�س  اجلامعات  خمتلف 
يف  والتدريبية  الرتبوية  واملوؤ�س�سات 
الدولة وخارجها وح�سد من ال�سيوف 
الطلبة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وامل�����س��ارك��ني 
الكلية  التدري�سية يف  الهيئة  واأع�ساء 
وما يزيد على 350 باحث واأكادميي 
40 دول����ة  وم���������س����ارك، ج��������اوؤوا م����ن 
امل�ستجدات حول  اأب��رز  على  لالطالع 
والتقومي يف  والتقييم  القيا�س  اآليات 

الرتبية.

والقادة  ل��ل��رتب��وي��ني  امل���وؤمت���ر  وي��ق��دم 
فر�سة  الرتبية  جمال  يف  والباحثني 
ال��ت��وا���س��ل وال����س���ت���ف���ادة م���ن خرات 
خ����راء دول��ي��ني وحم��ل��ي��ني يف جمال 
القيا�س والتقييم والتقومي الرتبوي، 
اأحدث  على  ال�سوء  ي�سلط  اأن��ه  حيث 
اآليات مراقبة جودة التعليم ور�سدها 
من اأجل تقييم اأداء موؤ�س�سات التعليم 
بكفاءة، وتقييم اأداء الطلبة  والنواجت 
ملعايري  وف���ق���اً  وق��ي��ا���س��ه��ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ب���ه���دف حت�سني  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ت���ق���ومي 
مبا  ع��ام  ب�سكل  التعليمية  املنظومة 
ال��ق��ادم على  اإع����داد اجل��ي��ل  ي�سهم يف 
القرن  متطلبات  لتلبية  مالئم  نحو 
احلادي والع�سرين. كما يقدم املوؤمتر 
ف��ر���س��ة ل��ل��رتب��وي��ني ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
التي  والنقا�سية  التقدميية  العرو�س 
املنظومة  تطوير  يف  خ��راء  يقدمها 

التعليمية من خمتلف دول العامل.
املوؤمتر  م���ن  الأول  ال���ي���وم  وت�����س��م��ن 
والأوراق  اجل���ل�������س���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
حيث  النقا�سية،  واحللقات  البحثية 
اأ�ستاذ  باري�س،  �سكوت  الدكتور  األقى 
املجل�س  م����ن  ال���رتب���ي���ة  يف  وب����اح����ث 

الأ����س���رتايل لأب��ح��اث ال��رتب��ي��ة  ورقة 
:الجتاهات  بعنوان  افتتاحية  بحثية 
العاملية يف التقييمات الوا�سعة النطاق، 
العاملية  الجت���اه���ات  خ��الل��ه��ا  ت���ن���اول 
التي  النطاق  الوا�سعة  التقييمات  يف 
ت��وؤث��ر على اخ��ت��ي��ار وت��دري��ب الأف���راد 
يف املجال الرتبوي، وناق�س اإيجابيات 
و�سلبيات كل اجتاه، كما اأوىل اهتماماً 
والقيا�س  التكنولوجيا  ل��دور  خا�ساً 
يف ه��ذا امل��ج��ال، واأ���س��ار اإىل اأن الكثري 
اإىل  ت�سعى  ال��ع��امل  البلدان ح��ول  م��ن 
لو�سع  فاعلية  اأك���رث  اأدل���ة  ا���س��ت��خ��دام 
وراأ�س  التعليم  ب�ساأن  وطنية  �سيا�سات 
هذه  ت�ستند  واأ�سبحت  الب�سري،  املال 
الأدلة ب�سورة متزايدة اإىل التقييمات 
اخل�سائ�س  ع��ل��ى  ال��ن��ط��اق  ال��وا���س��ع��ة 
كما  وال�سخ�سية.  واللغوية  املعرفية 
مثل  اخ��ت��ب��ارات  تقّدمه  م��ا  ا�ستعر�س 
بيانات  م��ن   TIMSSو  PISA
ل�ستخدامها يف و�سع مناهج تعليمية 
اعتماد  ف���ائ���دة  و  ج���دي���دة،  وت��رب��وي��ة 
اختبارات الكفاءة يف اللغة الإجنليزية 
القبول  اإيلت�س كمعايري  و  توفل  مثل 

للرامج اجلامعية.

البحثية  ال����ورق����ة  ا���س��ت��ع��ر���س��ت  ك��م��ا 
بيرت  الدكتور  قّدمها  وال��ت��ي  الثانية 
والتنمية  التعاون  منظمة  م��ن  اأدم���ز 
القت�سادية يف فرن�سا ومدير برنامج 
اأن نتعلمه  بي�سا للمدار�س، ما ميكننا 
من برنامج التقييم الدويل للطالب 
)بي�سا(، حيث ا�ستعر�س خالل ورقته 
واأحدث  للرنامج  الرئي�سية  املالمح 
واأ�سار   عليه،  ط���راأت  التي  ال��ت��ط��ورات 
اإىل اإزدي�����اد ع���دد ال����دول امل�����س��ارك��ة يف 
 2000 ع���ام  43 يف  م��ن  ال��رن��ام��ج 
،مما   2018 ع���ام  يف  دول���ة   80 اإىل 
معايري  تطوير  فعاليته يف  على  يدل 

التعليم.
الثالثة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال���ورق���ة  وت��ن��اول��ت 
ت��ق��ي��ي��م ج�����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م يف امل���دار����س 
والتي ا�ستعر�س من خاللها الدكتور 
التعليم  اأ���س��ام��ة ع��ب��ي��دات م��ن دائ����رة 
اأبوظبي  جتربة  اأبوظبي  يف  واملعرفة 
التي  اجل���ه���ود  اإىل  م�����س��رياً  ذل����ك،  يف 
ب��ذل��ت��ه��ا دائ�����رة ال��ت��ع��ل��ي��م وامل��ع��رف��ة يف 
يف  التعليم  ج���ودة  لتح�سني  اأب��وظ��ب��ي 
تطّرق  كما  الإم�����ارة،  م��دار���س  جميع 
والنظرية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  اخللفية  اإىل 

للتفتي�س اأو التقييم املدر�سي، وناق�س 
للدائرة  التابع  التقييم  نظام  اأه��داف 
ومعايري الأداء واملوؤ�سرات امل�ستخدمة 
لقيا�س اجلودة، واأثر ذلك يف حت�سني 
مدى  على  الدائرة  مدار�س  �سيا�سات 

ال�سنوات ال�ثمان املا�سية. 
الرابعة  البحثية  ال��ورق��ة  وت��ط��ّرق��ت 
ال���دك���ت���ور م�����ارك ر�سل،  ت���ق���دمي  م���ن 
بع�س  اإىل  خليفة  جامعة  م��ن  باحث 
التحديات التي ينطوي عليها التقييم 
الأك���ادمي���ي ل��ل��ط��ل��ب��ة، وال���ط���رق التي 
اأن نطور بها ت�ساميم للتقييم  ميكن 
توؤدي اإىل منظومة تعليمية مرجمة 
الورقة  تناولت  فيما  �سمولية،  واأكرث 
املدّر�سني  ع��ل��ى  ي��ج��ب  م���ا  اخل��ام�����س��ة 
معرفته حول التقييم الدويل الوا�سع 
الدكتورة  ا�ستعر�ست  حيث  النطاق، 
ترييزا هوفنبك من جامعة اأك�سفورد 
من  الأمريكية   املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
خالل هذه الورقة نتائج 654 درا�سة 
درا�سة  و114  بي�سا  ح��ول  جتريبية 
حول بريل�س وف�ّسرت كيفية ا�ستخدام 
ب��ي��ان��ات ون��ت��ائ��ج ه���ذه الخ���ت���ب���ارات يف 
لدى  والكتابة  ال��ق��راءة  ك��ف��اءة  تعزيز 

ال��ط��ل��ب��ة. ك��م��ا ���س��م��ل ب��رن��ام��ج اليوم 
نقا�سية  ح��ل��ق��ة  امل����وؤمت����ر  م���ن  الأول 
التقييم  حول الجتاهات احلديثة يف 
الإم�����ارات  دول����ة  تطبيقات  وت��ن��اول��ت 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف ه�����ذا امل���ج���ال، 
العرو�س  م���ن  ب��ع��دد  ال���ي���وم  واخ��ت��ت��م 
من  جمموعة  مب�ساركة  التقدميية 
ال��ب��اح��ث��ني وال���رتب���وي���ني م���ن داخ���ل 

الدولة وخارجها.
وم����ن ج��ه��ت��ه، اأك�����د ال���دك���ت���ور ع���ارف 
�سلطان احلمادي رئي�س جمل�س اأمناء 
الرتبوي  ل��ل��ت��ط��وي��ر  الإم�������ارات  ك��ل��ي��ة 
اأهم  تنظيم  على  الكلية  حر�س  على 
امل��وؤمت��رات ال��رتب��وي��ة، وال��ت��ي بدورها 
ومناق�سة  الأف��ك��ار  تبادل  على  ت�سجع 
اأف�سل املمار�سات اجلديدة التي ميكن 
تطبيقها وتطويرها لإن�ساء منظومة 

تعليمية م�ستدامة وعالية اجلودة.

هذا  تنظيم  ب����اأن  احل���م���ادي  واأ����س���اف 
ا�سرتاتيجية  �سمن  ي��دخ��ل  امل���وؤمت���ر 
ال��ك��ل��ي��ة ل���دع���م ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي يف 
والتقومي  والتقييم  القيا�س  جم��ال 
الرتبوي ولتوفري الفر�س التدريبية 
ل��ل��رتب��وي��ني وت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م يف 
املجال، حيث يعد املوؤمتر من�سة  هذا 
الأبحاث  اأح����دث  ه��ام��ة ل���س��ت��ع��را���س 
لتطوير  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  م���ن  وال���س��ت��ف��ادة 
ال��ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م��ي مب���ا ي��ت��واف��ق مع 
و�سعته  وم��ا  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة 
من خطط ا�سرتاتيجية �ساملة ت�سعى 
لالرتقاء مب�ستوى خمرجات التعليم 
وال�سامل  النوعي  التطور  يواكب  مبا 
يف الدولة، م�سيداً بالتعاون بني وزارة 
تنظيم  يف  والكلية  والتعليم  الرتبية 
اأهدافهم  وال���ذي يخدم  امل��وؤمت��ر  ه��ذا 
امل�����س��رتك��ة ل��ت��ك��ون دول���ة الإم������ارات يف 

طليعة الدول التي حتت�سن النقا�سات 
�سياغة  اإىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة 

م�ستقبل التعليم.
ميلن  روب��رت  الروفي�سور  اأ���س��اد  كما 
للتطوير  الإم�����������ارات  ك���ل���ي���ة  م����دي����ر 
البحثية  ب������������������الأوراق  ال�������رتب�������وي 
وامل�ساركات املتميزة يف جمال القيا�س 
اأهمية  اإىل  والتقومي، لفتاً  والتقييم 
امل���وؤمت���ر ال����ذي ي��ت��زام��ن م���ع اخلطة 
ال�سرتاتيجية للدولة يف توفري نظام 
املعايري  لأع��ل��ى  وف��ق��اً  متميز  تعليمي 
التعليم  تطوير  اأن  باعتبار  الدولية 
ركيزة اأ�سا�سية لتحقيق النمو امل�ستدام 

على املدى الطويل.
للتطوير  الإم������������ارات  ك���ل���ي���ة  وت����ع����د 
متخ�س�سة  حكومية  كلية  ال��رتب��وي 
وت�سعى  الأك��ادمي��ي  التميز  يف  ت�ساهم 
ل��رف��د امل��ي��دان ال��رتب��وي ب��ك��ادر مهني 
مب�ستوى  الرت��ق��اء  يف  ي�ساهم  م��وؤه��ل 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي ودول����ة 
الإم���ارات، من خ��الل اإع���داد وتطوير 
ال��ع��ام��ل��ني يف امل���ي���دان ال���رتب���وي وفق 
التعليمية  واملمار�سات  املعايري  اأف�سل 
والرتبوية لتخريج جيل واعد متعلم 

ي�ساهم يف خدمة الوطن واملجتمع. 
وتوفر   ،2007 ع��ام  الكلية  تاأ�س�ست 
ت��خ�����س�����س��ات وم���������س����ارات ع����دي����دة يف 
برامج الدرا�سات العليا، وتقدم الدعم 
املتخ�س�س للتطوير املهني عر مراكز 
واملتخ�س�سة  الأك���ادمي���ي���ة  ال��ب��ح��وث 
امل�ستمر  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��رك��ز  ب��الإ���س��اف��ة 
امل�ستجدات  عك�س  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي 
حتقق  تدريبية  ب��رام��ج  يف  ال��رتب��وي��ة 
للرتبويني  امل�ستدامة  املهنية  التنمية 

على اختالف اأعمالهم.

حممد ال�سرقي ي�ستقبل اأع�ساء جمل�ص اإدارة جمعية الفجرية االجتماعية الثقافية
•• الفجرية -وام: 

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية يف مكتبه 
بالديوان الأمريي اليوم اأع�ساء جمل�س اإدارة جمعية الفجرية الجتماعية الثقافية.

واطلع �سمو ويل العهد على الأن�سطة التي تنفذها اجلمعية وامل�ساريع الثقافية التي 
تعتزم اإجنازها يف العام املقبل م�سيداً بدور اجلمعية يف تنفيذ امل�ساريع التي ت�سب يف 

جمال تنمية املجتمع وتبني ق�ساياه ودعم احلراك الثقايف يف الفجرية والدولة.
واأ�سار �سموه اإىل اأن الفجرية اأ�سبحت اليوم حمط اأنظار املبدعني من مفكرين وكتاب 
الثقافة  بر�سالة  ارتقت  وثقافية  فنية  م�ساريع  من  حتت�سنه  مبا  العامل  يف  وفنانني 
اأهمية الدور الكبري الذي تلعبه جمعية الفجرية الجتماعية  موؤكداً يف هذا ال�سياق 

الثقافية يف ن�سر الوعي الثقايف وجهودها يف تكوين حلقة و�سل بني الثقافة املحلية 
وثقافات العامل املختلفة عر ما تقوم به من مبادرات جمتمعية وثقافية يف الإمارة 
الوطنية يف جميع  الهوية  اأهمية تعزيز  اللقاء على  وخارجها.  و�سدد �سموه يف ختام 
مبادرات اجلمعية واأن�سطتها و�سرورة اأن ت�سطلع مب�سوؤولياتها يف دفع عجلة التقدم 

والتطوير على نحو ي�سب يف خدمة املجتمع بكافة فئاته وقطاعاته.
ويل  ل�سمو  والتقدير  بال�سكر  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سنحاين  خالد  وتقدم 
الفجرية وخارجها مثمناً  املختلفة يف  للجمعية وبراجمها  امل�ستمر  العهد على دعمه 
العمل  يف  ومتيزها  جناحها  اأ�س�س  اأه��م  �سكلت  والتي  اجلمعية  لأع��م��ال  �سموه  رعاية 

الثقايف واملجتمعي.
ح�سر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب ويل عهد الفجرية.

تنظمه كلية الإمارات للتطوير الرتبوي بال�ضراكة مع وزارة الرتبية والتعليم 

انطالق املوؤمتر الدويل االأول حول القيا�ص والتقييم والتقومي يف الرتبية 
عارف احلمادي: يعد املوؤمتر من�ضة هامة ل�ضتعرا�ض اأحدث الأبحاث وال�ضتفادة من نتائجها
روبرت ميلن: تطوير التعليم ركيزة اأ�ضا�ضية لتحقيق النمو امل�ضتدام على املدى الطويل

عزة �سليمان رئي�سة فخرية لفريق �سفراء ال�سعادة وحممد الك�سف مديرا له

اإدارة االأحوال ال�سخ�سية ت�ستقبل طالبات من 
مدر�سة الظهرة بحتا

•• دبي-وام:

�سعادة  الإعالمية  الإم���ارات  روؤي��ة  �سبكة  اختارت 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ع�سوة  �سليمان  ع��زة 
التطوعي  ال�سعادة  �سفراء  لفريق  فخرية  رئي�سة 
ك��م��ا ع��ي��ن��ت الإع����الم����ي حم��م��د ال��ك�����س��ف مديرا 
امل�����س��ت�����س��ار الإع����الم����ي عبداهلل  ل��ل��ف��ري��ق. وق����ال 
الإم�����ارات:  ل��روؤي��ة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�سحي 
ن�سعى لأن جنعل فريق �سفراء ال�سعادة التطوعي 
الإم���ارات  دول���ة  يف  التطوعية  ال��ف��رق  مقدمة  يف 

وعزة �سليمان مثال للعطاء من خالل م�سريتها 
احلافلة باخلري يف �ستى املجالت .. كما ان حممد 
ب�سمته  ي�سع  اأن  وا�ستطاع  اخلري  �سمته  الك�سف 
املجتمع  يف  الوطنية  املنا�سبات  �ستى  يف  امل��م��ي��زة 
ال�سكر  بوافر  �سليمان  عزة  وتوجهت  الإم��ارات��ي. 
الإع���الم���ي���ة مثمنة  الإم�������ارات  روؤي�����ة  ���س��ب��ك��ة  اإىل 
التطوع  اأن  م�سيفة  اإي��اه��ا  منحتها  ال��ت��ي  الثقة 
ن�ساأوا  ال��ف��ارق��ة  الإم���ارات���ي���ني وع��الم��ت��ه��م  ���س��م��ة 
اأ�سلها  �سمة  جيل..  بعد  جيال  وتوارثوها  عليها 
زايد بن  ال�سيخ  املغفور له  العطاء  اأب  يف نفو�سنا 

قادتنا  ث��راه وجعلها  نهيان طيب اهلل  اآل  �سلطان 
نهجا لن نحيد عنه ما حيينا.

الذي  الكبري  ال���دور  اإىل  الك�سف  حممد  واأ���س��ار 
التطوعي  ال�سعادة  �سفراء  اأع�ساء فريق  به  يقوم 
والفعاليات يف  املنا�سبات  من خالل تواجدهم يف 
للفريق  اإدارت��ه  اأن  الدولة مو�سحا  اإم��ارات  كافة 
���س��ت��ن��ط��ل��ق م���ن ك���ون���ه ع�����س��و ي�����س��ري خ��ل��ف هذه 
اأن تر�سم  ا���س��ت��ط��اع��ت  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة  امل��ج��م��وع��ة 
منذ  للوطن  وحبها  واإرادت��ه��ا  بعزميتها  النجاح 

تاأ�سي�س الفريق وحتى اليوم.

••  دبي –الفجر:

املدير  ال���ع���ب���ي���ديل  حم���م���د  ا���س��ت��ق��ب��ل 
من  وف��داً  الدعاوى  لقطاع  التنفيذي 
الثانوية من منطقة  الظهرة  مدر�سة 
ح���ت���ا، ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م���ب���ادرة ال�����زواج 
اللكرتوين، واآلية توثيق عقود الزواج 
امل�ستخدمة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  الل���ك���رتوين 
ل��ت��ط��ب��ي��ق اخل���دم���ة، ول���الط���الع على 
مهام الأق�سام وال�سعب لإدارة الأحوال 
ال�����س��خ�����س��ي��ة. ك��م��ا اط��ل��ع ال���وف���د على 
الأحوال  لإدارة  التطويرية  الأع��م��ال 
بالإ�سافة  الأ���س��ري،  الإ���س��الح  وق�سم 
�سرح  م��ع  الق�سم  يف  ال�سعب  لأع��م��ال 
لها،  احل��ل��ول  وبع�س  ال��ط��الق  اأ�سباب 
لواقع احلالت  الأمثلة  بع�س  و�سرب 
ال���ت���ي مت ع��الج��ه��ا م���ن ق��ب��ل ك���ل من 
وفوزية  دروي���������س  ���س��ري��ف��ة  امل���وظ���ف���ة 
العبدويل من ق�سم الإ�سالح الأ�سري، 
كما اأبدت املعلمات ب�سعادتهن ملا راأينه 
اعجابهن  و  ا���س��ت��ق��ب��ال  ح����ف����اوة  م����ن 

باخلدمات املقدمة بعد تطويرها.

حماكم  اأن  للوفد  العبيديل  واأو���س��ح 
التقنيات  ك��ل  ت��وف��ري  اإىل  ت�سعى  دب��ي 
احلديثة التي ت�ساهم يف توفري اجلهد 
توؤمن  والتي  املتعاملني،  على  والوقت 
معامالتهم  اجن����از  يف  ال�����س��رع��ة  ل��ه��م 
حملية  بيئة  خللق  وذل���ك  الق�سائية 
ت�سمل كل جوانب الأمن والأمان التي 

تخلق الراحة جلميع اأفراد املجتمع.

اإدارة  م���دي���ر  غ�����امن  م���و����س���ى  واأ������س�����ار 
ال�سنة  ه���ذه  اأن  ال�سخ�سية  الأح�����وال 
حماكم  تاريخ  يف  مهمة  حمطة  كانت 
دبي، وذلك بالنظر اإىل الجنازات غري 
�سعيد  ع��ل��ى  حتققت  ال��ت��ي  امل�����س��ب��وق��ة 
اإىل  و�سوًل  والبتكار،  الذكي  التحول 
املتعاملني،  ���س��ع��ادة  م�����س��ت��وي��ات  اأع��ل��ى 
ل���دور امل��ح��اك��م البارز  وذل���ك ت��ق��دي��راً 

القانوين  ال��ت��م��ي��ز  م�����س��رية  ت��ع��زي��ز  يف 
والق�سائي يف الإمارات.

اإىل حماكم  الوفود  زي��ارة  اأن  واأ�ساف، 
دب����ي ق���د ارت���ف���ع���ت وت���ريت���ه���ا ف��ق��د مت 
خالل  ال��وف��ود  م��ن  ال��ع��دي��د  ا�ستقبال 
لل�سمعة  ذل����ك  اإي���ع���از  ال���ع���ام، ومي��ك��ن 
العاملية املتميزة لدولة المارات ب�سكل 

عام ودبي ب�سكل خا�س.

حماكم مركز دبي املايل العاملي 
يطلق خدمة تبليغ املدعى 

عليهم عرب الر�سائل الفورية
•• دبي-وام: 

اأعلنت حمكمة الدعاوى ال�سغرية التابعة ملحاكم مركز دبي املايل العاملي عن 
مبا�سرتها تزويد جهات الدعاء بخيار تبليغ املدعى عليهم ب�ساأن الق�سايا 
والفورية، وذلك كجزء من  املبا�سرة  الر�سائل  با�ستخدام  املرفوعة �سدهم 
جمموعة مو�سعة من اخلدمات الإلكرتونية التي توفرها املحكمة مل�ساعدة 

الأفراد وال�سركات على ت�سوية النزاعات ب�سرعة اأكر.
امل��دع��ى عليهم يتلقون وث��ائ��ق التبليغ  ك��ان  اإط���الق ه��ذه اخل��دم��ة،  وح��ت��ى 
الإلكرتوين،  الريد  البداية عر  ال�سغرية يف  الدعاوى  بدعاوى حمكمة 
يتم  بالرد  اأو يف ح��ال مل يقوموا  الريد،  اأو عن طريق  وم��ن ثم �سخ�سيا 

اإر�سال التبليغ اإىل اآخر عنوان معروف يخ�سهم.
وتن�س القواعد اجلديدة على اأنه يحق جلهة الدعاء يف حال عدم ا�ستجابة 
يف  مبا  بالدعوى؛  لتبليغه  الإلكرتونية  اخلدمات  ا�ستخدام  عليه  املدعى 
وجتنب  اخل�سو�سية  على  وللحفاظ  وال��ف��وري��ة.  املبا�سرة  الر�سائل  ذل��ك 
اإ�ساءة ا�ستخدام اخلدمة، يجب اأن يكون الت�سال مبا�سرا، كما يتعني على 
جهة الدعاء احل�سول على اإذن ر�سمي من حمكمة الدعاوى ال�سغرية قبل 

القيام بهذا الإجراء.
النا�سر،  ن��ا���س��ر  ق���ال  ه���ذه اخل��دم��ة اجل���دي���دة،  ع��ل��ى  م��ع��ر���س تعليقه  ويف 
الر�سائل  اأن  مب��ا  ال�سغرية:  ال��دع��اوى  حمكمة  يف  ال�سجل  واأم���ني  قا�سي 
املبا�سرة والفورية باتت جزءا هاما من حياتنا اليومية، فمن املهم للغاية 
اأن تواكب حماكمنا هذه التغيريات يف و�سائل التوا�سل. وكثريا ما ت�سمل 
ق�سايا حمكمة الدعاوى ال�سغرية اأفرادا و�سركات �سغرية وكذلك مقيمني 
متنقلني با�ستمرار، وهو ما يجعل من ال�سعب اأحيانا حتديد مكان الطرف 
الآخر لت�سليمه وثائق التبليغ من املحكمة. لذا فاإن تبليغ املدعى عليهم عن 
طريق الر�سائل الفورية ي�سهل العملية على جهة الإدع��اء واملدعى عليهم 

على حد �سواء، وي�ساعد بالتايل على ت�سوية النزاعات ب�سرعة اأكر.
وت��وف��ر ه���ذه اخل���دم���ات الإل��ك��رتون��ي��ة، امل�����س��ت��خ��دم��ة ب��ال��ف��ع��ل يف الأنظمة 
الق�سائية باململكة املتحدة واأ�سرتاليا وكندا واأجزاء من الوليات املتحدة، 

و�سيلة اإ�سافية جلهة الدعاء للو�سول اإىل املدعى عليهم.
و�سيلة  ت�سكل  حيث  اأي�سا،  عليهم  امل��دع��ى  اجل��دي��دة  اخل��دم��ة  ت�ساعد  كما 
لهم  تتيح  وبالتايل  �سدهم،  املرفوعة  ال��دع��وى  ب�ساأن  لتنبيههم  خمتلفة 
القواعد  وتن�س  الق�سية.  من  جانبهم  عر�س  يف  الفر�سة  اإ�ساعة  جتنب 
احلالية على اأنه يف حال عدم رد اأو تهرب املدعى عليهم من الدعوى، ت�سدر 

حمكمة الدعاوى ال�سغرية تلقائيا حكما غيابيا بحقهم.

�سرطة الفجرية تطلق حملة اأبناوؤنا 
ثروة فلنحميهم من احلوادث
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•• اأبوظبي-الفجر:

ي��ف��ت��ت��ح م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�سامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب 
نوفمر   7 الثالثاء  غ��داً  اأبوظبي 
الثامنة  ال����دورة  فعاليات  اجل���اري 
اأبوظبي  ج��ام��ع��ة  “معر�س  م���ن 
يقام  وال��ذي   ،”2017 للتوظيف 
على مدار يومني يف حرم اجلامعة 
معاليه،  رع���اي���ة  حت���ت  ب���اأب���وظ���ب���ي 
وي�����س��ت��ق��ط��ب امل���ع���ر����س ن���ح���و 60 
الأعمال  ق��ط��اع��ات  م��وؤ���س�����س��ات  م��ن 

اخلا�سة من خمتلف اأنحاء ال�سرق 
الأو�سط واجلهات احلكومية بدولة 
الإمارات العربية املتحدة، وي�ستمر 
امل��ع��ر���س ال���ذي ي��ط��رح ن��ح��و 500 
التدريب  وفر�س  وظيفية  فر�سة 
العملي لطلبة اجلامعة وخريجيها 
نوفمر  و8   7 ي��وم��ي  م����دار  ع��ل��ى 
للجمهور  م��ف��ت��وح  وه����و  اجل������اري 
حتى  �سباحاً  العا�سرة  ال�ساعة  من 
اليوم  ويخ�س�س  م�ساًء  اخلام�سة 
الثاين  وال���ي���وم  ل��ل��ط��ال��ب��ات  الأول 

للطالب.
واأك�����دت ه���ن���ادي خ��ل��ي��ل م��دي��ر اأول 

بجامعة  الوظيفي  التطوير  ق�سم 
بتنظيم  اجلامعة  اع��ت��زاز  اأبوظبي 
»معر�س جامعة اأبوظبي للتوظيف« 
للعام الثامن على التوايل ملا له من 
ال�سوء على  ت�سليط  دور حيوي يف 
ج����ودة خم��رج��ات��ه��ا ال��ع��ل��م��ي��ة، كما 
يتيح الفر�سة للطالب والطالبات 
واخلريجني واخلريجات الزائرين 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى اأر�����س ال���واق���ع على 
من  ن���خ���ب���ة  يف  ال����ع����م����ل  ط���ب���ي���ع���ة 
املتنوعة،  احل���ي���وي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
واملهارات  الوظيفية،  واملتطلبات 
تلك  خا�سة  والتقنية  التطبيقية 

التي تعنى بتحديات القرن احلادي 
يتحلوا  اأن  لب��د  والتي  والع�سرين 
الراهنة  الح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  ب��ه��ا 

وامل�ستقبلية ل�سوق العمل.
اأه��م ما  واأ���س��ارت خليل اإىل اأن لعل 
مييز املعر�س يف دورته الثامنة هو 
يتيح  وال��ذي  اخلريجني«  »جمل�س 
ل��ل��ط��الب وط��ال��ب��ات ال��ت��وا���س��ل مع 
جامعة  خريجي  من  �سبقوهم  من 
اأب���وظ���ب���ي ال����ذي����ن ت���ق���ل���دوا اأرق�����ى 
وال�ستفادة  ال��ق��ي��ادي��ة،  امل��ن��ا���س��ب 
واملهنية،  ال�سخ�سية  جتاربهم  من 
ال�ستف�سارات  خم���ت���ل���ف  وط�������رح 

امل�سارات  اختيار  يف  تفيدهم  ال��ت��ي 
املهنية امل�ستقبلية التي تتنا�سب مع 
الأعمال  مهاراتهم �سمن قطاعات 
ا�ستدامة  تدعم  التي  تلك  وخا�سة 
يف  وت�ساهم  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
تر�ّسيخ ثقافة البتكار وغر�س روح 
الب�����داع وان��ت��ق��ال دول����ة الإم�����ارات 
قائم  اقت�ساد  اإىل  املتحدة  العربية 

على املعرفة.
»معر�س  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  م��ن 
للتوظيف  اأب�����وظ�����ب�����ي  ج����ام����ع����ة 
ياأتي  الثامنة  دورت���ه  يف   »2017
و�سركات  م���وؤ����س�������س���ات   مب�����س��ارك��ة 

ال�سحة،  الهند�سة،  ق��ط��اع��ات  م��ن 
التمويل،  وخ����دم����ات  وامل���������س����ارف 

املعلومات،  وت��ق��ن��ي��ة  وال�����ط�����ريان، 
وال�سياحة  وال��ب��ي��ئ��ة،  وال����ب����رتول، 

والفنادق، وال�ست�سارات والعقارات، 
واملحا�سبة وغريها.

•• ابوظبي-الفجر:

الإمارات  ت��راث  لنادي  التابع  اأبوظبي  مركز  نفذ 
برناجما  ال��ب��ط��ني  منطقة  ب��اأر���س  اأم�����س  ���س��ب��اح 
ملنت�سبيه حول زراعة القرم  يف جزيره م�سنوعة، 
قام  ح��ي��ث   ،2017 ل��ل��ع��ام  �سهيل  ملتقى  اإط����ار  يف 
الطلبة بزراعة ع�سرات الأ�ستال من اأ�سجار القرم 

يف اطار جهود النادي للتمية امل�ستدامة واحلفاظ 
على البيئة.   وقال ال�سيد احمد مر�سد الرميثي 
ان  الرنامج  وامل�سرف على  ابوظبي  مدير مركز 
برامج زراعة ا�سجار القرم الذي ح�سرة جمع من 
املوؤ�س�س  طلبة املركز ياأتي �سريا على نهج القائد 
ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه 
مكوناتها،  مب��خ��ت��ل��ف  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 

�سلطان  ال�سيخ  �سمو  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع  وان�����س��ج��ام��ا 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان  ال  زاي��د  ل��ن 
الدولة رئي�س ن��ادي ت��راث الم���ارات  يف احلر�س 
ع��ل��ى ه����ذا ال���ن���وع م���ن ال����س���ج���ار وزي������ادة رقعته، 
وتكاثر  حلماية  مالئمة  بيئة  يوفر  ال��ق��رم  ك��ون 
والأحياء  كالطيور  احلية  الكائنات  م��ن  العديد 
العالية  الغذائية  قيمته  اإىل  اإ���س��اف��ة  البحرية، 

التقليل  يف  دوره  جانب  اإىل  للحيوانات،  بالن�سبة 
من ظاهرة تاآكل ال�سواحل. وبني الرميثي ان من 
بني اأدوار �سجر القرم  وظيفته البيولوجية، حيث 
طبيعية  حم��ا���س��ن  بوظيفة  اجل����ذور  بيئة  ت��ق��وم 
لالأ�سماك  م��ل��ج��اأ  ت��ع��ت��ر  اإذ  ال�����س��م��ك��ي��ة،  ل���ل���رثوة 
ال�سغرية، كما ان ال�سجر ماأوى لتع�سي�س الطيور.  
اأ�سجار  زراع���ة  ب��رن��ام��ج  اأه����داف  م��ن  اأن  مو�سحا 

ال��ق��رم  زي���ادة املنطقة اخل�����س��راء، وج��ذب التنوع 
اأن من و�سائل  اإىل  البيولوجي للمنطقة، م�سريا 
ال��زي��ادة تنظيم  ه��ذه  العمل على مثل  ال��ن��ادي يف 
زراعة  تكون  التي  وامللتقيات  واملخيمات  ال��دورات 
الفوائد  جانب  اإىل  فعالياتها،  راأ����س  على  ال��ق��رم 
باأهمية  وتعريفهم  للطلبة  التدريبية  والغايات 
جزيرة  اأن  يذكر  زراع��ت��ه��ا.  وط��رق  ال�سجرة  ه��ذه 

اأبوظبي  اإم����ارة  حم��م��ي��ات  اإح����دى  ه��ي  م�سنوعة 
الطبيعية غري املعلن عنها ر�سمياً. تبلغ م�ساحتها 
خ�س�سها  وقد  مربعة،  كيلومرتات  �سبعة  حوايل 
والفعاليات  ال���رام���ج  تنظيم  لأه�����داف  ال���ن���ادي 
الرتاثية. وتقام على اأر�سها املخيمات واملع�سكرات 
التي ت�ساحبها برامج ل�ستك�ساف معامل اجلزيرة 

والتعرف على احلياة البحرية فيها،

•• اأبوظبي-وام:

ال�سنوي   “ ال�سرتاتيجي  اأبوظبي  “ملتقى  يعد 
الذى يعقد يف الفرتة من 11 وحتى 13 نوفمر 
اجلاري من اأهم امللتقيات يف دولة الإمارات حيث 
ال�سرتاتيجية  الأه������داف  ت��و���س��ي��ح  اإىل  ي�����س��ع��ى 
والآراء حول  الأف���ك���ار  وت��ب��ادل  امل�����س��ال��ح  وت��ع��زي��ز 

ق�سايا ال�سيا�سة اخلارجية.
وي�����س��ع��ى امل��ل��ت��ق��ى ال���ذى ينظمه م��رك��ز الإم�����ارات 
لل�سيا�سات بالتعاون مع وزارة اخلارجية والتعاون 
الأطل�سي”  “جمل�س  م���ع  وب��ال�����س��راك��ة  ال�����دويل 
الأمنية  لل�سيا�سات  ج��ن��ي��ف  وم��رك��ز  ب��وا���س��ن��ط��ن 
ب�سوي�سرا اإىل الإ�سهام يف تطوير الفهم للتوجهات 
الدولية و�سياغة  ال�سيا�سة  امل�ستقبلية ودورها يف 
للتطبيق  ق��اب��ل��ة  ع��م��ل��ي��ة  ل�����س��ي��ا���س��ات  ت��و���س��ي��ات 
وا�ست�سراف م�ستقبل املنطقة واجتاهات ال�سيا�سات 

الإقليمية والدولية.
من  اأك��رث  فيه  ي�سارك  ال��ذى  امللتقى  يعر�س  كما 
�سانع �سيا�سات و�سيا�سي  بني  ما  �سخ�سية   100
500 م�سارك من  واأكادميي وبح�سور اأكرث من 
العربية وخمتلف  الدولة ودول اخلليج واملنطقة 
بالأزمات  التنبوؤ  منهجيات  اأح��دث  العامل  اأنحاء 
التغريات  وا���س��ت�����س��راف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  وامل���خ���اط���ر 

الإقليمية والدولية.
رئي�سة  الكتبي  ابت�سام  ال��دك��ت��ورة  ���س��ع��ادة  وق��ال��ت 
خ��ا���س مع  ح���وار  لل�سيا�سات يف  الإم�����ارات  م��رك��ز 
ابوظبي  “ ملتقى  ان  الإم�������ارات..  اأن���ب���اء  وك��ال��ة 
ال�سرتاتيجي “ يف دورته الرابعة 2017 يهدف 
اإىل تكري�س اأبوظبي عا�سمة للملتقيات الإقليمية 
وتكري�س  ال�سرتاتيجية  الطبيعة  ذات  والدولية 
ال�سرتاتيجية  املو�سوعات  طرح  يف  املركز  منهج 
وجمل�س  الإم���ارات  لدولة  بالن�سبة  الأهمية  ذات 

ال��ت��ع��اون م���ا ي�����س��اه��م ب��ام��ت��الك دول����ة الإم������ارات 
بها  خا�سة  والإق��ل��ي��م��ي  ال���دويل  للنظامني  روؤي���ة 
خريطة  ا���س��ت�����س��راف  حم���اول���ة  يف  وال����س���ت���م���رار 
حتولت القوة وتوزيعها يف النظام الدويل املتغري 
اإىل جانب قراءة  الإم���ارات  دول��ة  وانعكا�سها على 
امل�ستوي  على  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  امل�ستجدات 
والتنموي  والق���ت�������س���ادي  والأم����ن����ي  ال�����س��ي��ا���س��ي 
�سيا�سات بديلة  وتوظيف خمرجات ذلك يف ر�سم 

ل�سانع القرار يف اأبوظبي.
العام  ه��ذا  �سريكز  امللتقى  اأن  �سعادتها  واأ���س��اف��ت 
والتحولت  املنطقة  م�ستقبالت  ا�ست�سراف  على 
القوى  ال��دويل وحم��اولت  النظام  بها  التي مير 
الرئي�سية فيه اإعادة بناء قوتها وانعكا�س كل ذلك 

وتداخله مع اأزمات املنطقة.
الرابع  امللتقى  جل�سات  ان  اىل  الكتبي  واأ����س���ارت 
دولة  يف  الناعمة  القوة  �سيا�سات  حول  �ستتمحور 

اإيران  اأزم���ات  و  العربي  اأم��ن اخلليج  و  الإم���ارات 
�سوريا  وم�ستقبل  وا�ستقرارها  تركيا  �سيا�سات  و 
ول��ي��ب��ي��ا وال��ي��م��ن و اأزم����ة ق��ط��ر.. ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
العربي  ال��ع��امل  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  �سيا�سات 
وعودة الدول الآ�سيوية لأدوار قيادية و قوة رو�سيا 
املنطقة ف�سال عن ملف  الفعلية وممار�ساتها يف 

التطرف والإرهاب.
من  مو�سوعات  ع��دة  يت�سمن  امللتقى  ان  وبينت 
بينها مناق�سة القوة الناعمة يف ال�سيا�سة الدولية 

المارات كنموذجا .
واأو�سحت �سعادة الدكتورة ابت�سام الكتبي اأن دولة 
المارات ت�ست�سيف على اأرا�سيها اأكرث من 200 
جن�سية اأي اأنها عامل م�سغر وهذا يعك�س روؤيتها 
اإن�سانيتها  واأن  العامل  هذا  من  حيوي  جزء  باأنها 
ان روؤية  بناء قوتها.. م�سرية اىل  املنطلق يف  هي 
املجتمعات  ب���اأن  تنطلق  ذل���ك  يف  الإم�����ارات  دول���ة 

ولذلك  ودوافعها  حاجاتها  يف  مت�سابهة  الب�سرية 
ل بد من اإيجاد اأر�سيات وا�سعة للتفاعل بني هذه 
املجتمعات واأن يكون التناف�س بني خمتلف القوى 
والدول قائم على تقدمي اأف�سل مناذج يف اأ�سلوب 

احلياة لهذه املجتمعات.
بني  التفاعل  ه��ذا  نتائج  م��ن  اأن  الكتبي  واأك����دت 
اأر�س  ع��ل��ى  املقيمة  امل��ج��م��وع��ات  خمتلف  جت���ارب 
والرتفيه  وال�سحة  التعليم  يف  تتجلى  ال��دول��ة 
الدولة  ثقة  يعك�س  ما  والبتكار  الأعمال  وري��ادة 
على  ق��ادرة  باأنها  الذاتية  وبقدراتها  مبواطنيها 
التعامل مع كل خمرجات هذا التفاعل والتاأثري 
مب��دخ��الت��ه وه��و م��ا ي�سمن ا���س��ت��م��رار ق��وة دولة 
ل��دخ��ول عامل  ويوؤهلها  النفط  بعد  م��ا  الإم����ارات 

الثورة ال�سناعية الرابعة.
ويف �سوؤال حول اأثر ال�سيا�سة الأمريكية يف اخلليج 
وخماطر ال�سيا�سة القطرية وطموحاتها املنفردة 

امل��ق��اط��ع��ة مع  دول  خ���الف  اأن  ال��ك��ت��ب��ي  ق��ال��ت   ..
واملناوئة  املنفردة  �سيا�ساتها  حول  يتمحور  قطر 
ل  حيث  اخلليجي..  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل�سيا�سات 
تتعلق الق�سية بال�سيادة معترة ان قطر �سواء عر 
التحالف مع قوى اإقليمية خارجية اأو بالتحالف 
هذه  ا�ستقرار  لزعزعة  ت�سعى  داخلية  ق��وى  م��ع 
اإرهابيا  التحالف مع جماعات م�سنفة  اأو  ال��دول 
يف عرف املجتمع الدويل �سواء باحت�سانها داخل 
الدوحة اأو متويلها اأو عر تبني خطاب الكراهية 
املمولة  الإع���الم  و�سائل  م��ن خ��الل  الفرقة  وب��ث 

قطريا ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.
 2017 ال�سرتاتيجي  اأبوظبي  ملتقى  وينطلق 
من خ��الل حم��اوره من اأن دول��ة الإم���ارات ودول 
“جمل�س التعاون” وعمقها ال�سرتاتيجي لي�ست 
حمل تاأثري القوى الإقليمية والدولية فقط بل 

هي فاعل اإقليمي ودويل.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  تنفذ 
جمموعة من الأن�سطة واملبادرات التي 
املنت�سبني  بني  املعرفة  ن�سر  من  تعزز 
امل�ستمر  حر�سها  اإط����ار  يف  وتوثيقها 
العاملية  التجارب  ودرا�سة  تطبيق  على 
الرتقاء  يف  منها  ال�ستفادة  وامكانية 

مبنظومة العمل ال�سرطي والأمني.
اإىل  املنت�سبني  اأبوظبي  �سرطة   ودعت 
ال�ستفادة من  املكتبة الذكية  التابعة 
من  الآلف  توفر  والتي  املعرفة  ملركز 
واملجالت  والتقارير  الرقمية  الكتب 
و  م��ق��روءة  بطريقة  املحكمة  العلمية 
م�سموعة �سواء يف مبناها باأبوظبي اأو 
من خالل الجهزة الذكية والتي تتيح  
اخلا�سة  مكتباتهم  ان�ساء  للمنت�سبني 
ع��ل��ى اج��ه��زت��ه��م ال��ذك��ي��ة مم��ا ميكنهم 
املعلومات  م�������س���ادر  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة 
اأي  وم��ن  وق��ت  ب��اأي  املكتبة  وا�ستخدام 

مكان يف العامل. 
واكد العميد مهند�س الدكتور اإبراهيم 
ال�سرتاتيجية  مركز  مدير  الهنائي 
القيادة  امل��وؤ���س�����س��ي ح��ر���س  وال��ت��ط��وي��ر 
ال�سرطية على ال�ستفادة من اخلرات 
يف  املتخ�س�سة  ال��ع��امل��ي��ة  وال���درا����س���ات 
مبا  والأم��ن��ي  ال�سرطي  العمل  جم��ال 
لفتاً  والتطوير  التح�سني  م��ن  ي��ع��زز 
اب���رز  ي���در����س  امل��ع��رف��ة  م���رك���ز  ان  اإىل 
على  تطبيقها  وبحث  العاملية  اجلهود 

ار�س الواقع يف هذا الطار. 
وم�����ن ج���ان���ب���ه اأو������س�����ح ال�����رائ�����د عمر 
املعرفة  مركز  ق�سم  رئي�س  ال�سام�سي 
املعرفة  ملتقيات  اأن  ابوظبي  ب�سرطة 
ملجموعة  تو�سلت  �سابقا  ن��ف��ذت  ال��ت��ي 
ابرزها  م���ن  ال��ت��و���س��ي��ات  م���ن  م��ه��م��ة 
لدى  الفنية  امل��ق��درات  تعزيز  ���س��رورة 
لتمكينهم  ال�����س��رط��ي��ة  ال���ق���وة  اأف�������راد 
ال��ف��ع��ال��ة يف مكافحة  ال���س��ت��ف��ادة  م��ن 
�سراكات  وت��ط��وي��ر  املنظمة  اجل��رمي��ة 

الأجهزة  مع  وعاملية  واقليمية  حملية 
ال�سيطرة  يف  ل���ل���ت���ع���اون  ال�������س���رط���ي���ة 
ع��ل��ى اجل���رائ���م امل��ن��ظ��م��ة وغ��ريه��ا من 
ال��ت��و���س��ي��ات  ال��ه��ادف��ة ال��ت��ي ت��ع��زز من 
ال�سرطي  ال���ع���م���ل  ت���ط���وي���ر  م�������س���رية 

والأمني.  
ل�سرطة  ال��ذك��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ة  اأن  واأو����س���ح 
www. اأبوظبي متاحة على الرابط

ت�سم  و   smartlibrary.ae
جم����م����وع����ة م���ت���ن���وع���ة م�����ن م�������س���ادر 
اإىل  نحو  ت�سل  ال��رق��م��ي��ة،  امل��ع��ل��وم��ات 
ودوريات  اإلكرتوين  كتاب  األ��ف   150
اإلكرتونية  و���س��ح��ف  حم��ّك��م��ة  علمية 
وت��ق��اري��ر متنوعة  وب��ح��وث وم���ق���الت 
من  والآلف  دقيقة  كل  حتديثها  يتم 
ر���س��ائ��ل امل��اج�����س��ت��ري وال���دك���ت���وراه على 
جميع  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال���ع���امل  م�����س��ت��وى 
الذكية  وال���رام���ج  ال��رق��م��ي��ة  احل��ل��ول 
تو�سيع  تدعم  التي  وال�سمعية  املرئية 
العلمي  التح�سيل  اأو  امل��ع��رف��ة  دائ����رة 

الطالع  م��ن  ميكنهم  م��ا  للمنت�سبني 
يف  منها  وال�ستفادة  اامل�ستجدات  على 

كتابة التقارير والأبحاث.  
واأ�ساف ان املكتبة الذكية  متثل مركزاً 
بالتقارير  م��ت��خ�����س�����س��اً  م��ع��ل��وم��ات��ي��اً 
والتحليالت اخلا�سة مبتخذي القرار 
الدرا�سات  باأف�سل  املنت�سبني  تزويد  و 
كما  عاملياً  امل��درج��ة  احلديثة  العلمية 
التعليمية  ال���س��ت�����س��ارات  خ��دم��ة  ت��ق��دم 
من  ال���دك���ت���وراه  و  امل��اج�����س��ت��ري  لطلبة 
نحو  ت��وج��ه��ه��م  و  ال�����س��رط��ة  منت�سبي 
املعلومات  مل�سادر  الأم��ث��ل  ال�ستخدام 
يخدم  مب��ا  �سحيحة  علمية  بطريقة 
كما  اجلامعية   درا�ساتهم  و  اأبحاثهم 
توفر الفر�سة لإدارات ال�سرطة  لعقد   
ور�س العمل عن اأهمية القراءة و اآلية 
ال�ستفادة  كيفية  و  ال�سريعة  ال��ق��راءة 
ب�سكل  املتاحة  املعلومات  م�سادر  م��ن 
هذه  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  ت��ق��دمي  ي�سمن 
و  املعلوماتي  احل�س  تنمية  يف  امل�سادر 

الثقايف للفرد . 
واأ�سار اإىل  اأن  املكتبة الذكية �ساركت يف 
فعاليات ملتقى ح�ساد املعرفة الثالث 
العامة  الإدارة  نظمته  الذي   2017
لل�سوؤون الإدارية يف �سرطة دبي موؤخراً  

حتت �سعار “ال�ستثمار يف العقول« .
وع���ر����س���ت  امل��ك��ت��ب��ة ال���ذك���ي���ة  يف اطار 
امل��ع��ر���س امل�����س��اح��ب  اح����دث الجهزة 
الرقمية  امل��ك��ت��ب��ة  جم���ال  يف  اخل��ا���س��ة 
ال���ت���ي حت���ت���وى ع���ل���ى اك�����رث م����ن 20 
قاعدة بيانات يف خمتلف التخ�س�سات 
الك�����ادمي�����ي�����ة والم����ن����ي����ة والداري����������ة 
التخ�س�سات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��ط��ب��ي��ة 
الأخ����رى م��ن خ��الل م�����س��ادر متنوعة 
العربية  باللغتني  ومقروءة  م�سموعة 
امل��ك��ت��ب��ة كافة  والجن���ل���ي���زي���ة وت���خ���دم 
الجهزة  جميع  يف  وتتوفر  املنت�سبني 
مدار  وعلى  انواعها  مبختلف  الذكية 

ال�ساعة.
وق��دم��ت امل��ك��ت��ب��ة ال��ذك��ي��ة ت��ع��ري��ف��اً عن 

م�سادر  ع�����دد  ت��ن��م��ي��ة  يف  ج����ه����وده����ا  
م�سدر   18 اإىل  ل��دي��ه��ا  امل���ع���ل���وم���ات 
معلومات عاملي واإ�سافة خدمة اأ�سدقاء 
املكتبة وهي قائمة يتم التوا�سل معها 
على  اط��الع��ه��م  ب��ه��دف  �سهري  ب�سكل 

اأحدث الإ�سدارات العاملية.
و�سمل التعريف جهود املكتبة يف متكني  
املنت�سبني ال�ستفادة من خا�سية التعلم 
الل���ك���رتوين م���ن خ���الل ال���ول���وج اىل 

هارفارد  جامعة  يف  املحا�سرات  قاعة 
ال�ستفادة  و  وغ���ريه���ا  اأوك�������س���ف���ورد  و 
م����ن ه�����ذه امل���ح���ا����س���رات مب�����ا  يحقق 
ا�ستثمار  يف  احل��ك��وم��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

التقنيات كافة لدعم البتكار.
املكتبة  ن����ظ����ام  اأن  ب����ال����ذك����ر  ج����دي����ر 
القراء  اأك��رث  مبعرفة  ي�سمح   الذكية 
الكتب  ونوعية  للم�سادر  ا�ستخداماً 
القراءة   على  وحتفز  قراءتها  مت  التي 

 data ب���   تعرف  تقنية  عر  بال�سور 
تلك  وت���ق���وم   visualization
املعلومات  اه������م  ب���ع���ر����س  ال���ت���ق���ن���ي���ة 
ذلك  و  ال�سور  با�ستخدام  وال��ت��ق��اري��ر 
ال�سوتية  ال��ك��ت��ب  و  ل��ل��ق��راء  ت�سهيال 
للمنت�سبني  ال���ف���ر����س���ة  ت���ت���اح  ح���ي���ث 
املكتبة  اأ�سدقاء  قائمة  يف  بالت�سجيل 
مبا�سرة  ال�سوتية  الكتب  ار�سال  ويتم 

اإىل هواتفهم.

يف اطار مبادراته حلماية البيئة 

ن��ادي ت���راث االم���ارات ينف���د برن�ام�ج���ا تدريب���ا لزراع��ة �سج���ر الق��رم 

»اأبوظبي اال�سرتاتيجي 2017 « يناق�ص ا�ست�سراف التغريات االإقليمية والدولية

املكتبة الذكية ب�سرطة اأبوظبي تن�سر املعرفة بني املنت�سبني

ا�ضتقطب نحو 60 �ضركة وموؤ�ض�ضة من القطاعني العام واخلا�ض

نهيان يد�سن معر�ص جامعة اأبوظبي للتوظيف 2017 غدًا 

جزيرة العلم تدخل »مو�سوعة غيني�ص« لرفعها اأكرب علم يف العامل
•• ال�صارقة - وام:

ال�سياحية  اأب��رز الوجهات  اإح��دى  العلم -  حطمت جزيرة 
يف ال�سارقة - رقما قيا�سيا جديدا يف “ مو�سوعة غيني�س 
على  للدولة  علم  لأك��ر  رفعها  “ بعد  القيا�سية  لالأرقام 
الوطنية  التظاهرة  ذل��ك خ��الل  ال��ع��امل. ج��اء  ���س��اري��ة يف 
العلم”  “يوم  ب�  الدولة  لحتفالت  مواكبة  نظمتها  التي 
بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  تويل �ساحب  تزامن مع  ال��ذي 
زايد اآل نهيان - حفظه اهلل - مقاليد احلكم. وبلغ عر�س 

الأرقام  بذلك  كا�سرا  مرتا   35 وطوله  مرتا   70 العلم 
القيا�سية التي متنحها املو�سوعة لالأعالم املرفوعة على 
اأكر جتمع لرفع  �ساريات ثابتة حول العامل ومت تنظيم 
العلم بالتعاون مع جلنة احتفالت اليوم الوطني يف اإمارة 
اإن  العلم  جزيرة  مدير  اجلنيبي  خلود  وقالت  ال�سارقة. 
التي  اإجن���ازات اجلزيرة  �سل�سلة  اإىل  الإجن��از ي�ساف  ه��ذا 
تلتزم بتحقيق احل�سور الذي يعك�س مكانة دولة الإمارات 
اجلزيرة  اأن  واأ���س��اف��ت  وع��امل��ي��ا.  عربيا  ال�����س��ارق��ة  واإم����ارة 
�سجلت ا�سم دولة الإمارات واإمارة ال�سارقة على �سفحات 

مو�سوعة غيني�س لالأرقام القيا�سية من خالل راية العز 
التي نحر�س وعلى ال��دوام يف اأن تبقى خفاقة عالية مبا 
الوطني  دوره��ا  اأداء  يف  العلم  التزام جزيرة  يعك�س مدى 
واملجتمعي وح�سورها يف �ستى املنا�سبات والفعاليات التي 
اأكر علم  اأن الفكرة لرفع  تقام على مدار العام. وذك��رت 
انتباه  لفت  العلم” بجانب  “يوم  مكانة  توؤكد  العامل  يف 
الإماراتي  ال�سعب  اأبناء  جميع  تالحم  اإىل  باأ�سره  العامل 
حول رايتهم وقيادتهم الر�سيدة واحلر�س الدائم على اأن 
وكانت  الأ�سعدة.  وعلى جميع  ال�سدارة  الدولة يف  تكون 

جزيرة العلم قد نظمت يومي الثاين والثالث من نوفمر 
اإىل جانب  ال��دول��ة  العلم يف  ل��رف��ع  اأك���ر جتمع  اجل���اري 
وال�سعبية  الع�سكرية  املو�سيقى  ل��ع��زف  خا�سة  ع��رو���س 
والرتاثية وقرع الطبول باأ�سلوب اإماراتي وياباين. وتخلل 
الفعاليات اأن�سطة ريا�سية بحرية متنوعة وم�سرية التزلج 
وتنظيم  للر�سم  عمل  ور���س  عقد  اإىل  اإ�سافة  بالعجالت 
“كالينكا” لعرو�س الفلكلور  مناف�سات املهرجان الدويل 
الرو�سي ال�سعبي التي ت�ستهر بها كال�سيكيات بالد ال�سرق 

الأوروبي.
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•• اأبوظبي-وام:
والأزم����ات  ال���ط���وارئ  لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  “الهيئة  وق��ع��ت 
را�سد  “مركز حممد بن  والكوارث” مذكرة تفاهم مع 
بني  امل�����س��رتك  التن�سيق  اأط���ر  ت��ع��زي��ز  للف�ساء” ب��ه��دف 
الطرفني يف جمال تطبيقات ال�ست�سعار عن بمُعد وتبادل 
العامة  باملنفعة  يعود  مبا  العلمية  واخل���رات  البيانات 

على الطرفني.
وقع املذكرة �سعادة د. جمال حممد احلو�سني مدير عام 
ال�سيباين مدير عام املركز  الهيئة و�سعادة يو�سف حمد 
يف ح�سور عدد من امل�سوؤولني التنفيذين من اجلانبني.

وتبادل  التعاون  رئي�سية حول  ب�سورة  املذكرة  وتتمحور 
املعلومات والبيانات يف جمال تطبيقات ال�سور الف�سائية 
على ان ياأخذ املركز بعني العتبار املوا�سفات واملقايي�س 
ال�سناعية  ب���الأق���م���ار  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ف��ن��ي��ة  وامل��ت��ط��ل��ب��ات 
ال�سور  من  الهيئة  احتياجات  تلبي  ب�سورة  امل�ستقبلية 

والتطبيقات الف�سائية.
الطوارئ  لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  “الهيئة  امل���رك���ز  و���س��ي��زود 
الأطياف  والكوارث” ب�سور ف�سائية متعددة  والأزم��ات 

والدقة  اجل��ودة  وعالية  م�سححة  بانكروماتية  و�سور 
�سات2-” وبنظام  “دبي  ال�سناعي  القمر  من  ملتقطة 

اإحداثيات معتمد لديها.
تطبيقات  جم��ال  يف  ال�سور  با�ستخدام  الهيئة  و�ستقوم 
على  والتحليل  الت�سميم  وجم��ال  بعد  ع��ن  ال�ست�سعار 
�سبيل املثال ل احل�سر مراقبة التطور العمراين و توزيع 
والتطبيقات  املائية  وامل���وارد  النباتي  الغطاء  وت�سنيف 
البيئية و مراقبة ال�سواطئ والتلوث وغريها مبا ي�ساعد 
فيما  الدولة  �سيا�سة  حتقيق  يف  ا�سرتاتيجيتها  دع��م  يف 
والأزمات  ال��ط��وارئ  لإدارة  ال��الزم��ة  الج���راءات  يخ�س 

والكوارث واحلد منها والتعايف ال�سريع من تبعاتها.
كما اتفق الطرفان على درا�سة اإمكانية ا�ستخدام ال�سور 
الهيئة..  تعدها  التي  الدرا�سات واخلطط  الف�سائية يف 
الطرفني  ب��ني  التن�سيق  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  امل���ذك���رة  ون�����س��ت 
يف ت��ط��وي��ر امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة وت��ع��زي��ز م���ه���ارات الكوادر 
وقدراتهم الفنية بالإ�سافة اإىل تنظيم املوؤمترات وور�س 
العمل واملعار�س ذات ال�سلة بتطبيقات ال�سور الف�سائية 
يف جمال الإ�ست�سعار عن بعد ويف جمال نظم املعلومات 

اجلغرافية.
واأكد �سعادة د. جمال حممد احلو�سني مدير عام الهيئة 
اأهمية  وال��ك��وارث  والأزم����ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية 
وتقنيات  علوم  قطاع  يف  الطرفني  تخدم  التي  امل��ذك��رة 
ا�سرتاتيجية  دع���م  يف  ت�ساعد  ال��ت��ي  امل�����س��ت��دام  ال��ف�����س��اء 
يخ�س  فيما  ال��دول��ة  �سيا�سة  حتقيق  يف  الهيئة  وروؤي����ة 
الجراءات الالزمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث 
بعد  ع��ن  ال�ست�سعار  تطبيقات  جم��ال  يف  وا�ستخدامها 

وجمال الت�سميم والتحليل اجلغرايف.
الحداثيات  لنظام  املركز  ا�ستفادة  اأن  �سعادته  واأ���س��اف 
والأزم�����ات  ال���ط���وارئ  لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  للهيئة  ال��ت��اب��ع 
كافة  ���س��ي��خ��دم  ال�سناعية  الأق���م���ار  اأح���د  يف  وال���ك���وارث 
الف�سائية  ال�����س��ور  ب��ي��ان��ات  واأن  خ�����س��و���س��ا  الأط������راف 
بباقي  �ست�سبح عالية اجلودة مقارنة  الأطياف  متعددة 
ال�سور التي يتم انتاجها من الأقمار ال�سناعية الأخرى 

املختلفة.
اأه��م��ي��ة ال����دور ال��ك��ب��ري ل��ق��ط��اع ع��ل��وم وتقنيات  م���وؤك���داً 
الف�ساء امل�ستدام وم�ساهمته يف القت�ساد الوطني القائم 

على املعرفة عر اإطالق وتنفيذ م�ساريع نوعية واإعداد 
جيل من الرواد والعلماء الإماراتيني، لأخذ دولتنا نحو 

م�ستقبلها امل�سرق.
من جانبه رّحب �سعادة يو�سف حمد ال�سيباين مدير عام 
مركز حممد بن را�سد للف�ساء بال�سراكة ال�سرتاتيجية 
اجلديدة مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 

والكوارث.
الأه�����داف  جت�����س��د  ال��ت��ف��اه��م  “مذكرة  ان  اىل  م�����س��رياً 
والتطلعات امل�سرتكة بني اجلهتني يف حتقيق التوجهات 

التنموية ال�ساملة للدولة.
بني  والتكامل  ال��رتاب��ط  اأه��م��ي��ة  على  ال�سيباين  و���س��دد 
اإدارة  ال��ف�����س��ائ��ي��ة يف  اخل���دم���ات  ت�����س��خ��ري  اجل��ه��ت��ني يف 
اأف�سل  وف���ق  والتنمية  وال���ك���وارث  والأزم�����ات  ال���ط���وارئ 

املمار�سات واملعايري العاملية.
مو�سحاً اأن املركز يعمل باإ�ستمرار على حت�سني وتطوير 
اخل���دم���ات ال��ف�����س��ائ��ي��ة يف جم���ال الإ���س��ت�����س��ع��ار ع��ن بمُعد 
للم�ساهمة يف خدمة القطاعات احليوية والتنموية مبا 

عد وامل�ستويات. يعزز ريادة الدولة على كافة ال�سمُ

•• �صبوة -وام:

عتق  الأول” يف مديرية  املجاين  “املخيم اجلراحي  ام�س  الم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  د�سنت 
ال�ساحة  على  الهيئة  تنفذها  التي  الإم��ارات��ي��ة  امل�ساعدات  ب��رام��ج  �سمن  �سبوة  حمافظة  عا�سمة 
اليمنية. واأكد حممد �سيف املهريي ممثل الهالل الأحمر الإماراتي باملحافظة اأن املخيم يهدف اىل 
العمليات اجلراحية ل�ستئ�سال  اإجراء  واملع�سرين على  املحدود  الدخل  املر�سى من ذوي  م�ساعدة 
راأ�سها  اأهمية بالغة للجوانب الإن�سانية واخلدمية وعلى  الهيئة  اللوزتني باملجان لفتا اىل ايالء 
اجلانب ال�سحي . واكد م�سئولون باملحافظة اأهمية وحيوية “املخيم اجلراحي” كونه يخدم ب�سكل 
الهيئة الأول على  الفئات املجتمعية حمدودة الدخل. ويعد املخيم اجلراحي الذي تنفذه  رئي�سي 
م�ستوى حمافظة �سبوة حيث ا�ستقبل يف اول ايامه اعدادا كبرية من املر�سى اجريت لع�سر حالت 
منها عمليات جراحية ومت ت�سجيل ثمانني حالة معاينة. وعر امل�سئولون عن �سكرهم وتقديرهم 
لدولة الإمارات العربية املتحدة وذراعها الإن�ساين يف اليمن »الهالل الأحمر الإماراتي« على اجلهود 
الكبرية التي بذلوها لدعم القطاع ال�سحي يف �سبوة وخمتلف املناطق املحّررة حيث ا�ستقبلت �سبوة 
 17 م�ستوى  على  املر�سية  احل��الت  خمتلف  ملواجهة  النوعية  الدوي��ة  من  اأطنان   108 وحدها 

مديرية، اإىل جانب اإعادة تاأهيل و�سيانة وترميم م�ست�سفى عتق املركزي.

•• اأبوظبي-وام:

قدم الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء 
اإىل اأ�سرة ال�سهيد عبداهلل اأحمد احلو�سني الذي ا�ست�سهد وهو يوؤدي واجبه الوطني �سمن قوات التحالف 
�سموه  واأع��رب  ال�سقيقة.  ال�سعودية  العربية  اململكة  تقوده  ال��ذي  باليمن  الأم��ل  اإع��ادة  عملية  يف  العربي 
خالل زيارته م�ساء ام�س جمل�س العزاء مبنطقة الفالح باأبوظبي عن خال�س تعازيه و �سادق موا�ساته 
لذوي ال�سهيد .. داعيا اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته واأن ينزله منازل ال�سديقني وال�سهداء 

والأبرار واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم ذويه ال�سر وال�سلوان.

�سيف بن زايد يقدم واجب العزاء يف 
�سهيد الوطن عبداهلل اأحمد احلو�سني

هيئة الطوارئ توقع مذكرة تفاهم مع مركز حممد بن را�سد للف�ساء

»الهالل االأحمر االإماراتي« يد�سن خميما طبيا يقدم خدماته جمانا مبحافظة �سبوة 

اله��الل يق���دم ه�داي��ا وم�ستلزم���ات مدر�سي���ة الأطف���ال »العي����ص« باملك������ال
•• املكال-وام:

مدر�سية  وم�ستلزمات  هدايا  ام�س  الإماراتي  الأحمر  الهالل  هيئة  وزعت 
على رو�سة احلدبة مبنطقة العي�س مبحافظة ح�سرموت، يف اإطار جهودها 
لر�سم الب�سمة على وجوه الطفال وحتفيزهم وتخفيف الأعباء عن اأ�سرهم 
�سكرهم  ع��ن  امل�ستفيدون  واأع���رب  اليمن.  يف  التعليمية  البيئة  وحت�سني 
توا�سل  التي  الإم���ارات  ولدولة  ح�سرموت،  يف  الهالل  لفريق  وتقديرهم 
وتطبيع  احلياة  اأعباء  مواجهة  على  مل�ساعدتهم  كافة  املجالت  يف  دعمهم 
الإم��ارات��ي بح�سرموت  الأح��م��ر  ال��ه��الل  وق��ال ممثل  املعي�سية.  الأو���س��اع 
عبدالعزيز اجلابري ان هذه احلملة تهدف لإدخال البهجة وال�سرور على 
قلوب الكثري من امل�ستفيدين من الأطفال تعزيزاً ملبداأ التكافل الجتماعي، 

وتعزيزا لروح التعاون وامل�ساركة الجتماعية الفاعلة.
وثمن م�سوؤولو الرو�سة مبادرة هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ودورها يف 

اإدخال الفرحة والبهجة على قلوب الأطفال.

دار الرب تكفل 30 الف 
يتيم يف 20 دولة

•• دبي -وام:

التي  الأيتام  دور  ل�  الدعم  لتوفري  و�ساملة  خا�سة  حملة  الر  دار  جمعية  اأطلقت 
اأن�ساأتها يف وقت �سابق وا�ستقطاب م�ساهمات اأهل اخلري والإح�سان لرعاية ال�سريحة 

الغالية يف املجتمع وتوفري احتياجاتها ب�سورة متكاملة.
واأكدت اجلمعية اأنها تكفل نحو 30 األف يتيم يف 20 دولة يف العامل مقابل 950 
يتيما داخل الدولة وت�سعى لالرتقاء باخلدمات املقدمة لالأيتام يف كل املجالت عر 

دعمهم وم�ساندتهم يف جميع مناحي احلياة.
اأن احلملة اخلريية  اإدارة اجلمعية  املزروعي رئي�س جمل�س  واأو�سح خلفان خليفة 
قبل  من  املكفولني  الأيتام  لأبنائنا  الكرمية  احلياة  تعزيز  اإىل  تهدف  والإن�سانية 
الإم��ارات وخارجها  والرحمة يف  التكافل  وتعزيز مفهوم و�سورة جمتمع  الر  دار 
و”ال�سعادة” ما  الت�سامح  روح  من  املزيد  بث  يف  املتمثلة  اجلمعية  روؤي��ة  وجت�سيد 
وروؤية  ال��دول��ة  ل�سيا�سة  ترجمة  جمتمع  اأي  يف  وهامة  اإ�سرتاتيجية  ركائز  ي�سكل 

وتوجيهات القيادة الر�سيدة.
واأكد خلفان املزروعي اأن احلملة تنطلق من حر�س “دار الر” على توفري مظلة 
والتعليم  كال�سحة  املجالت  تغطي جميع  الأيتام  ل�  الرعاية  ومتكاملة من  �ساملة 
اإن�ساء اجلمعية دورا خا�سة  اإىل  اأف�سى  وال�سكن والتنمية الذاتية واملهنية وهو ما 
لالأيتام يف عدد من دول العامل يف ظل م�ساهمات املح�سنني وبالتعاون والتن�سيق مع 
املنظمات اخلريية يف الدول التي اأن�سئت فيها تلك الدور واملعتمدة من قبل اجلهات 

الر�سمية يف الإمارات.
ومن جانبة اأ�سار عمران حممد عبد اهلل رئي�س قطاع امل�ساريع اخلريية يف دار الر 
اإىل اأن احلملة ت�سعى لتوفري الدعم ل�”دور الأيتام” التي اأن�ساأتها يف عدد من دول 
ال�ساملة  الرعاية  وتوفري  موؤهلني  خمت�سني  قبل  من  واإدارت��ه��ا  لت�سغيلها  العامل 
لالأيتام وحتقيق الأهداف املن�سودة من وراء اإن�سائها واأهمها توفري ال�سكن لالأيتام 
امل�ستفيدين منها وكفالتهم من قبل اجلمعية واإيوائهم ب�سورة منا�سبة وحمايتهم 
متطلباتهم  وتلبية  والإره���اب  التطرف  �سراك  يف  وال��وق��وع  وال�سياع  الت�سرد  من 

اليومية .

اللجنة العليا ل� » موؤ�س�سة زايد « تناق�ص 
التح�سريات ل�»عام زايد 2018«

•• دبي-وام:
ناق�ست اللجنة العليا ملوؤ�س�سة زايد الدولية للبيئة خالل اجتماعها برئا�سة 
الدكتور حممد اأحمد بن فهد رئي�س اللجنة حت�سريات املوؤ�س�سة لعام زايد 
2018 الذي ي�سادف مئوية زايد اخلري وا�ستعر�ست املبادرات املجتمعية 

والبيئية التي ترز حياته “رحمه اهلل” واهتمامه بالبيئة. 
اللجنة .. معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب  اأع�ساء  ح�سر الجتماع 
والدكتور  اللجنة  رئي�س  نائب  رفيع  حممد  واأحمد  دول��ة  وزي��رة  املهريي 
واملهند�س حمدان  العور  م�سكان حممد  والدكتورة  ال�سويدي  غيث غامن 
الهرمودي  علياء  واملهند�سة  احلمراين  �سالح  والدكتور  ال�ساعر  خليفة 

واملهند�سة اأ�سيلة املعال والدكتور عي�سى عبد اللطيف.
واطلع اأع�ساء اللجنة العليا على التقرير الذي مت اإعداده لهيئة التحكيم 
“ التي �ستكرم الفائزين  “ جائزة الإم��ارات التقديرية للبيئة  ب�  اخلا�سة 
الوطني  باليوم  الدولة  احتفالت  �سمن   2018 بفئاتها خالل فراير 

للبيئة.
وا�ستعر�س املجتمعون اجلوانب الإعالمية والتثقيفية يف املوؤ�س�سة واطلعوا 
ان�����س��اء حمطات  دل��ي��ل  اإ���س��داره��ا وه��ي  ال��ت��ي �سيتم  الكتب اجل��دي��دة  على 

ال�سرف ال�سحي وحتلية املياه والت�سويق البيئي.
اإىل معايل مرمي  والتريكات  التهاين  بخال�س  فهد  ابن  الدكتور  وتقدم 
املهريي لتعيينها وزيرة الدولة مللف الأمن الغذائي امل�ستقبلي معربا عن 
الوزاري  الت�سكيل  يف  وزي��رة  اأع�سائها  بني  من  يخرج  ب��اأن  املوؤ�س�سة  فخر 
متطلبات  لتلبية  الحت��ادي��ة  احلكومة  م�سعى  �سمن  ج��اء  ال��ذي  اجل��دي��د 
املرحلة املقبلة التي �سيكون عنوانها تكنولوجيا امل�ستقبل ومهارات امل�ستقبل 

وكوادر الوطن امل�ستقبلية.
يف  وجودها  خالل  معاليها  بذلتها  التي  الالفتة  اجلهود  فهد  ابن  وثمن 
اإ�سدار  وتبنيها  التثقيفية  اجل��وان��ب  يف  خا�سة  للموؤ�س�سة  العليا  اللجنة 
�سل�سلة ق�س�س بيئية للنا�سئة والرتويج جلوائز املوؤ�س�سة .. م�سيدا بدورها 
يف تعزيز عالقات التعاون بني املوؤ�س�سة واجلهات احلكومية عامة ووزارة 

التغري املناخي والبيئة ب�سكل خا�س.
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من  املناطق  �سملت  وا�سعة،  تطهري  عمليات  العراقية  القوات  نفذت  فيما 
اإىل احل��دود الإداري���ة ملدينة  غ��رب الأن��ب��ار باجتاه ق�ساء الرطبة و���س��وًل 
كربالء، ك�سفت م�سادر م�سوؤولة ل�سحيفة “ال�سباح” العراقية، عن و�سع 
مكافحة  جهاز  وك�سف  داع�����س.  بعد  م��ا  ملرحلة  �ساملة  ا�ستخبارية  خطة 
بعد  م��ا  ملرحلة  �ساملة  ا�ستخبارية  اإع���داده خطة  ع��ن  ال��ع��راق��ي،  الإره���اب 
النائمة.   خالياهم  وتدمري  الإرهابيني  فلول  ملالحقة  ال��ع��راق  يف  داع�س 
من  اإن��ه  ال�سحيفة،  بح�سب  النعمان،  �سباح  اجلهاز  با�سم  املتحدث  وق��ال 
اأعدت خطة ا�ستخبارية �ساملة  خالل دائرة ال�ستخبارات التابعة للجهاز 
ملنع بقايا فلول داع�س املهزومة من تنفيذ اأي عملية اإجرامية على املناطق 
املدنية. واأ�ساف اأن اإعالن حترير القائم مكن القوات من ال�سيطرة على 
التوا�سل  نقطة  يعد  ال��ذي  ح�سيبة  معر  وه��و  احل��دودي��ة  النقاط  اأب���رز 
املوؤن  دخ��ول  �سوريا ومنع  ال��زور يف  دي��ر  اإىل  القائم  لداع�س من  الوحيدة 
�سرطة حمافظة  واأعلنت مديرية  املحا�سرة.   للعنا�سر  والعتاد  وال�سالح 
النا�سفة  للعبوات  حقل  على  العثور  م��ن  متكنها  ع��ن  الأح���د،  ام�س  ب��اب��ل، 
واملعدة للتفجري، يف عملية اأمنية ا�ستباقية وا�سعة لتاأمني زيارة الأربعني 
���س��م��ايل امل��ح��اف��ظ��ة. وق���ال م��دي��ر ���س��رط��ة ال���ل���واء ع��ل��ي ح�سن م��ه��دي كوة 
الزغيبي يف بيان ن�سرته وكالة الأنباء العراقية )واع( اإن “قوات م�سرتكة 
من الأفواج وقوات النخبة ومديرية عمليات الفرات الأو�سط بالتعاون مع 
ال�ستخبارات والأمن الوطني معززة مبفارز مكافحة املتفجرات، بال�ستناد 
منطقة  يف  ا�ستباقية  عملية  ن��ف��ذت  دق��ي��ق��ة  ا���س��ت��خ��ب��اري��ة  َم��ْع��لمُ��وَم��اٍت  اىل 
العوي�سات بق�ساء امل�سيب �سمال بابل، اأ�سفرت عن العثور على خمباأ كبري 
 60 20 عبوة نا�سفة معدة للتفجري، ف�ساًل عن قنبلة هاون عيار  ي�سم 

ملم و�ساروخ قاذفة اآر بي مع 3 ح�سوات دافعة«.

قال م�سوؤولون اإن قوات اجلي�س يف ماليزيا انت�سرت ام�س مل�ساعدة اآلف 
املياه  ارتفع من�سوب  اأن  امل�سردين يف ولية بيناجن ب�سمال البالد بعد 
رئي�س  وقال  �ساعة.   24 امل�ستمر لالأمطار لأكرث من  الهطول  جراء 
وزراء الولية ليم جوان اإجن يف بيان اإنه مت اإجالء األفي �سخ�س على 
 80 الغزيرة  والأمطار  بالأعا�سري  اأ�سبه  ري��اح  اأن �سربت  بعد  الأق��ل 
باملئة من الولية. واأ�ساف اأن من�سوب املياه ارتفع ما بني ثالثة واأربعة 
اأمتار. وحذر ليم على في�سبوك من اأنه من املتوقع هطول املزيد من 
الأمطار ون�سح ال�سكان بالبقاء يف منازلهم. وقال اأحمد زاهد حميدي 
ال�سرطة  م��ع  ين�سق  القومي  الأم���ن  جمل�س  اإن  ال���وزراء  رئي�س  نائب 
واجلي�س مل�ساعدة �سحايا الفي�سانات بعد طلب بامل�ساعدة من بيناجن. 
وذكرت وكالة برناما لالأنباء اأن اأ�سجارا اقتلعت من جذورها واأغرقت 
املياه ال�سوارع لت�سيب عددا من املناطق بال�سلل. واأ�ساف اأن �سخ�سني 
على الأقل لقيا حتفهما. ومت اإيواء املئات يف مراكز اإيواء موؤقتة بعد 

اأن اأغرقت املياه منازلهم اأو دمرتها العوا�سف.
 

ان  الأبي�س، كانت بريطانيا تعتقد  البيت  دونالد ترامب يف  بوجود 
لديها حليفا لبناء م�ستقبلها بعد اخلروج من الحتاد الأوروبي، لكن 
اخلارجية  ال�سيا�سة  ويف  الريطانية  العامة  ال�سوؤون  يف  تدخالته 
للمملكة املتحدة ادت اىل توتر العالقة املميزة بني وا�سنطن ولندن.

وحملت دونالد ترامب اىل ال�سلطة موجة �سعبوية طالت بريطانيا 
المريكي  الرئي�س  ووع���د  بريك�ست،  على  الت�سويت  خ��الل  اي�سا 
باإبرام اتفاق جتاري مع الريطانيني عند خروج بلدهم من التكتل 
الوروبي. و�سكل هذا الوعد املناق�س متاما ملوقف �سلفه باراك اوباما 
ال�سلبية يف حال  التجارية  العواقب  املتحدة من  اململكة  ال��ذي حذر 

خروجها من الحتاد، م�سدر ارتياح ملوؤيدي بريك�ست.
ال�سرة  ع��ن  الأث��ن��اء  ه��ذه  يف  الم��ريك��ي  الرئي�س  انف�سال  اأن  غ��ري 
الكالمية مع  الي���راين وحربه  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  الدولية يف ق�سية 
اأدى  ذل��ك  كل  امل��ن��اخ،  ح��ول  باري�س  لتفاق  ورف�سه  ال�سمالية  كوريا 
�سكول  “لندن  جامعة  من  كال�س  براين  وق��ال  الآم���ال.  تراجع  اىل 
“فكرة  ان  اي  ا���س  ال  �ساين�سز”  بوليتيكال  ان��د  ايكونوميك�س  اوف 
امل�ساكل  ك��ل  وي��ح��ل  ابي�س  ح�سان  على  �سي�سل  ت��رام��ب  دون��ال��د  ان 
التجارية الريطانية هي خرافة«. وا�ساف ان املفاو�سات التجارية 
�ست�ستغرق �سنوات وترامب مي�سي وقته يف قول ا�سياء لي�س مقتنعا 
اب��دا. وتابع كال�س ان ترامب قد ل  بها ولن تف�سي اىل اي نتيجة 
يفوز يف النتخابات الرئا�سية يف 2020 وميكن ال يكون ال�سخ�س 

الذي �ستتعامل معه اململكة املتحدة.

عوا�صم

بغداد

لندن

ا�ستجواب مقربني من نتانياهو بق�سية الغوا�سات 
•• القد�ض املحتلة-اأ ف ب:

خ�سع حماميان مقربان من رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو 
�سراء  ب�سفقة  مت�سلة  ف�ساد  ق�سية  يف  دوره��م��ا  ح��ول  لال�ستجواب  ام�س 
الإ�سرائيلية  ال�سرطة  اعلنت  ما  بح�سب  اأملانية،  لغوا�سات  العرية  الدولة 

وو�سائل اإعالم.
يف  لال�ستجواب  املحامني  كبار  من  “اثنني  احتجزت  انها  ال�سرطة  وقالت 

اطار ق�سية الغوا�سات” ولكنها رف�ست تاأكيد هويتيهما يف هذه املرحلة.
من  مقربان  حماميان  انهما  اىل  الإ�سرائيلية  الع���الم  و�سائل  واأ���س��ارت 
نتانياهو احدهما ديفيد �سيمرون وهو قريب نتانياهو وحماميه ال�سخ�سي 

وكذلك مّثل جمموعة “تي�سنكروب” ال�سناعية الملانية يف ا�سرائيل.
ومل يذكر ا�سم ال�سخ�س الخر. وا�ستاأنفت املانيا ال�سهر املا�سي املفاو�سات 
املتعلقة ببيع ا�سرائيل ثالث غوا�سات من طراز “دولفني” بعد اأن توقفت 
ثالثة اأ�سهر ب�سبب التحقيقات. واأرجاأت املانيا يف متوز يوليو توقيع ال�سفقة 
بعد توقيف عدة اأ�سخا�س ي�ستبه بتورطهم يف عمليات ف�ساد وتبيي�س اموال 
“تاي�سنكروب”  جمموعة  م��ن  دول��ف��ني  غ��وا���س��ات  �سفقة  ب�����س��راء  مت�سلة 
ال�سرائيلية  المنية  املوؤ�س�سة  من  مب�سوؤولني  التحقيق  ويتعلق  الملانية. 
واي�سا باأ�سخا�س عملوا حل�ساب “تي�سنكروب” الملانية يف الدولة العرية. 

ومت احتجاز �سيمرون يف ال�سابق وخ�سع لال�ستجواب يف هذه الق�سية.
ومل يعتر نتانياهو م�ستبها به يف ق�سية الغوا�سات لكنه يخ�سع للتحقيق 
يف ق�سيتني منف�سلتني، ي�ستبه يف الوىل بانه تلقى هدايا �سخ�سية ب�سكل 
غري قانوين من اثرياء. اما يف الق�سية الثانية، في�ستبه بانه �سعى اىل عقد 
تب�سر  مل  انها  يرجح  اأحرونوت  يديعوت  �سحيفة  نا�سر  مع  �سرية  �سفقة 
ال�سحيفة  ايجابية يف  بتغطيات  ال��وزراء  رئي�س  بان يحظى  وتق�سي  النور 
الرئي�سية  املناف�سة  اليوم”  “ا�سرائيل  �سحيفة  عمليات  خف�سه  مقابل 

ليديعوت.

م�ضاورات لدخول حما�ض منظمة التحرير الفل�ضطينية

اعتقاالت بال�سفة واالحتالل يطوق القد�ص بكامريات �سرية 

الأحزاب النف�ضالية قد تخ�ضر الأكرثية النيابية 

رئي�ص كتالونيا املقال ي�سلم نف�سه لل�سرطة البلجيكية

ترامب يوجه حتذيرا من اليابان لكوريا ال�سمالية 

خادم احلرمني للرئي�ض ترامب: اعتقال مئتي متظاهر �سد بوتني يف مو�سكو 
العمل االإرهابي يف نيويورك يتنافى مع املبادئ االإن�سانية

•• الريا�ض-وام:

اأجرى خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود ات�سال هاتفيا بالرئي�س الأمريكي دونالد ترامب الليلة 
قبل املا�سية عر فيه عن اإدانة اململكة العربية ال�سعودية و�سجبها للعمل الإرهابي الذي وقع يف مدينة نيويورك ويتنافى مع 
القيم الدينية واملبادئ الإن�سانية. واأكد خادم احلرمني ال�سريفني ا�ستعداد اململكة للم�ساعدة يف مواجهة هذه الأعمال ال�سريرة 
وتاأييد اململكة الإجراءات التي اتخذتها الوليات املتحدة ملواجهة الإرهاب وحفظ اأمنها الوطني.. م�سددا على اأهمية ال�ستمرار 
يف بذل مزيد من اجلهود الدولية لجتثاث الإرهاب يف جميع اأ�سكاله وجتفيف منابعه مقدما عزاءه لل�سعب الأمريكي ال�سديق 
الرئي�س ترامب عر عن  ان  ال�سعودية  الأنباء  العاجل. وقالت وكالة  بال�سفاء  للم�سابني  ال�سحايا ومتنياته  وموا�ساته لذوي 
تقديره البالغ ملوا�ساة خادم احلرمني ال�سريفني ولنبل م�ساعره.. مثمنا الدور الذي تقوم به اململكة يف ن�سر العتدال ومكافحة 
التطرف. واأ�سارت اإىل اأنه جرى خالل الت�سال بحث اأوجه التعاون بني البلدين يف خمتلف املجالت و�سبل تطويرها اإ�سافة اإىل 

ا�ستعرا�س م�ستجدات الأو�ساع الإقليمية والدولية.

من  كبري  ع��دد  يتابعها  �سيا�سية  �سبكة  وي��دي��ر 
ام�س  التظاهر  اىل  دع��ا  يوتيوب  على  موؤيديه 
الح���د يف جميع ان��ح��اء رو���س��ي��ا م��ن اج���ل ثورة 

لل�سعب واإنهاء حكم بوتني فورا.
او يف دي-انفو  املنظمة غري احلكومية  وذك��رت 
 212 امل��ت��خ�����س�����س��ة مب��ت��اب��ع��ة الع���ت���ق���الت، ان 
يف  اآخ���ري���ن  و25  م��و���س��ك��و  يف  اوق���ف���وا  �سخ�سا 

خم�س مدن اخرى يف البالد.
كانوا  اوق��ف��وا  الذين  من  ع��ددا  ان  تا�س  وقالت 
يطلقوا  ان  ميكن  وا�سلحة  �سكاكني  يحملون 

منها ر�سا�سا مطاطيا.

•• مو�صكو-اأ ف ب:

اعتقلت ال�سرطة الرو�سية ام�س اكرث من مئتي 
نا�سط جتمعوا يف و�سط مو�سكو يف تظاهرة غري 
م�سرح لها �سد الرئي�س فالدميري بوتني، كما 
ذكرت وكالة النباء الر�سمية تا�س. وقال م�سدر 
يف ال�سرطة نقلت الوكالة ت�سريحاته بعد جتمع 
الأ�سخا�س  ع��دد  ان  الكرملني  ام��ام  للمعار�سة 

الذين اوقفوا و�سل اإىل مئتني.
الذي  مالت�سيف  فيات�سي�سالف  املعار�س  وك��ان 
 2016 ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة يف  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ت��ر���س��ح 

•• قاعدة يوكوتا -اأ ف ب:

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ح��ّذر 
ت��رام��ب اأم�����س م��ن ال��ي��اب��ان، من 
اأن  دك��ت��ات��ور  لأّي  ي��ن��ب��غ��ي  ل  اأن����ه 
املتحدة،  الوليات  �ساأن  من  يمُقلل 
زعيم  اإىل  منه  �سمنية  ا���س��ارة  يف 

كوريا ال�سمالية.
وو�سل ترامب الأحد اإىل اليابان، 
له  ج���ول���ة  م����ن  الأوىل  امل���ح���ط���ة 
التهديد  عليها  ي��ط��غ��ى  اآ���س��ي��ا  يف 

النووي الكوري ال�سمايل.
املتوق����ع  م��ن  اأّن  ت��رام��ب  واأع��ل��ن 
الرو�س������ي  ن���ظ���ريه  ي��ل��ت��ق��ي  اأن 
ف��الدمي��ري ب��وت��ني خ���الل جولته 

الآ�سيوية.
وق������ال ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني ع���ل���ى منت 
اي���ر فور�س  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ال��ط��ائ��رة 
اأن  امل��ت��وق��ع  اأن���ه م��ن  اأع��ت��ق��د  وان، 

التقي بوتني، نعم.
وتابع “نريد امل�ساعدة من بوتني 
يف ملف كوريا ال�سمالية، م�سيًفا 

القادة  م��ن  كبري  ب��ع��دد  �ساأجتمع 
الآخرين اأي�سا.

وه��ب��ط��ت ال��ط��ائ��رة ال��رئ��ا���س��ي��ة يف 
وق���ت ���س��اب��ق ام�����س الأح�����د داخل 
الأمريكية  الع�سكرية  ال��ق��اع��دة 
اأربعني  يف يوكوتا، على بعد زهاء 

كيلومرًتا غرب طوكيو.
ال���ي���اب���ان  اىل  ت�����رام�����ب  وو������س�����ل 
برفقة زوجته ميالنيا، ونزل من 
توجهه  قبل  الرئا�سية  ال��ط��ائ��رة 

توجيهها اىل املواطنني الكوريني 
“اعتقد  ترامب  قال  ال�سماليني، 
هم  ج��دا،  جيدون  ا�سخا�س  انهم 

يعملون بجّد«.
بدوره قال رئي�س الوزراء الياباين 
�سينزو ابي لل�سحافيني يف طوكيو 
ب���ع���ي���د و�����س����ول ت����رام����ب اأرّح�������ب 
للرئي�س  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ب���ال���زي���ارة 

الأمريكي اإىل اليابان.
اأكرث  اأق�����ّوي  اأن  “اأريد  واأ����س���اف 

لإلقاء التحية على احل�سد الذي 
امل��درج. وقد  انتظاره على  كان يف 
ا�ستقبله وزير اخلارجية الياباين 

تارو كونو.
جولته  م����ن  الأول  ال����ي����وم  ويف 
الآ�سيوية، �سدد الرئي�س الأمريكي 
ع���ل���ى ال����ع����الق����ات ال����ق����وي����ة بني 
وا�سنطن وطوكيو، يف وقت ي�سود 
الرنامج  ب�سبب  القلق  املنطقة 

النووي الكوري ال�سمايل.
وقال ترامب اأمام جنود اأمريكيني 
وي��اب��ان��ي��ني يف ق��اع��دة ي��وك��وت��ا اإن 
ث��م��ني وحليف  ���س��ري��ك  ال���ي���اب���ان 

حا�سم” للوليات املتحدة.
اأن��ه ل  وح��ّذر من جهة ثانية من 
اأي  اأو  دكتاتور  لأّي  لأح��د،  ينبغي 
العزمية  �ساأن  من  يقلل  اأن  نظام 

الأمريكية«.
على  م��ن��ه  وردا  ���س��اب��ق،  وق���ت  ويف 
������س�����وؤال ����س���ح���اف���ي���ني ع���ل���ى منت 
ال���رئ���ا����س���ي���ة ع���م���ا اذا  ال����ط����ائ����رة 
يريد  ر����س���ال���ة  اي  ل���دي���ه  ك���ان���ت 

ف����اأك����رث رواب�������ط ال���ت���ح���ال���ف بني 
القائم  واليابان  املتحدة  الوليات 
مع  وال�سداقة  الثقة  اأ�سا�س  على 

الرئي�س ترامب.
يناق�س  اأن  ي��ري��د  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ار 
“خمتلف  الأمريكي  الرئي�س  مع 
التحديات الدولية، واأولها ق�سية 

كوريا ال�سمالية«.
وكان اآبي اقام عالقات وثيقة مع 
اجنبي  م�سوؤول  اأول  فهو  ترامب، 
الثاين  ت�سرين  يف  لزيارته  توجه 
ن��وف��م��ر امل���ا����س���ي ب��ع��د ف�����وزه يف 
الأمريكية  الرئا�سية  النتخابات 

قبل ان يتوىل مهماته الر�سمية.
ترامب يف  برج  اأول يف  لقاء  وبعد 
للعب  امل�سوؤولن  توجه  نيويورك، 
الغولف يف منتجع ميلكه ترامب 

يف فلوريدا.
الغولف  دبلوما�سية  ترامب  وكرر 
ال���ث���ان���ي���ة لآب������ي اىل  ال�����زي�����ارة  يف 
�سباط  يف  امل����ت����ح����دة  ال������ولي������ات 

فراير.

الزياين يدين ا�ستهداف ميلي�سيات 
احلوثي الريا�ص ب�ساروخ بال�ستي

•• الريا�ض-وام: 

اأعرب الدكتور عبداللطيف بن را�سد 
الزياين الأمني العام ملجل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية عن ا�ستنكاره 
ميلي�سيات  ل����س���ت���ه���داف  ال�����س��دي��د 
احلوثي مدينة الريا�س بال�سواريخ 
البال�ستية وو�سفه باأنه عمل اإرهابي 
جبان يعر عن حالة الرتباك التي 
واإ�سرارها  اجل��م��اع��ة  ه��ذه  تعي�سها 
على امل�سي يف تعري�س اأمن املنطقة 
وا�ستقرارها لأخطار ج�سيمة. واأ�ساد 
الأمني العام ملجل�س التعاون بكفاءة 
اململكة  اجل����وي يف  ال���دف���اع  اأج���ه���زة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ال��ت��ي متكنت 
ال�����س��اروخ وتفجريه  م��ن اع��رتا���س 
واأع���رب  ه��دف��ه.  اإىل  ي�سل  اأن  ق��ب��ل 
احلوثي  ميلي�سيات  لأن  اأ�سفه  ع��ن 
ال�سلم  اإىل  اجلنوح  ترف�س  ت��زال  ل 
وجت���ن���ي���ب ال���ي���م���ن و���س��ع��ب��ه وي����الت 
احلرب .. داعيا املجتمع الدويل اإىل 
املدن  ا�ستهداف  بحزم �سد  الوقوف 

بال�سواريخ البال�ستية.

ا���س��ب��ان��ي��ا ���س��ت��ح�����س��د م���زي���دا م���ن الأ�����س����وات. فاحلزب 
ماريانو  ال�سبانية  احلكومة  رئي�س  بزعامة  ال�سعبي 
ال�سرتاكي  الو�سطي واحل��زب  املواطنة  راخ��وي وح��زب 
الكاتالوين �ستح�سل على %44 من الأ�سوات اأي اكرث 

بن�سبة 5 باملئة من انتخابات عام 2015.
ن�سبتها  تبلغ  التي  املتبقية  الأ���س��وات  معظم  و�ستذهب 
كاتالونيا  ك���وم���ون  ان  ك��ات��ال��ون��ي��ا  ح����زب  اىل   10%

�سوارع  امليدان فانت�سروا يف  الذين �ساق بهم  امل�ساركني 
حماذية.

بعدد  ر�سميا  تقديرا  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  ت�سدر  ومل 
امل�ساركني.

ال��ذي يحمل الآن  امل��ي��دان  ت��ل ابيب يف  اغتيل راب��ني يف 
ا���س��م��ه ب��ع��د م��غ��ادرت��ه ت��ظ��اه��رة م��ن اج���ل ال�����س��الم يف 4 

ت�سرين الثاين/نوفمر 1995.
ي��ه��ودي��ا مت�سددا معار�سا  ك��ان  ع��ام��ري  اي��غ��ال  وال��ق��ات��ل 
فل�سطينية  لدولة  ت�سورا  ت�سع  التي  او�سلو  لتفاقية 

م�ستقلة.
ونال رابني الذي توىل رئا�سة اأركان اجلي�س ال�سرائيلي 
لل�سالم  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  ل���ل���وزراء  رئ��ي�����س��ا  ي�سبح  ان  ق��ب��ل 
���س��ي��م��ون برييز  ال��رئ��ي�����س  ال��راح��ل��ني  1994 م��ع  ع���ام 

•• بر�صلونة-بروك�صيل-وكاالت:

كارل�س بوجدميونت  قال  املمُ كتالونيا  اإقليم  رئي�س  اأقدم 
اإىل  �سفره  بعد  بلجيكا،  لل�سرطة  نف�سه  ت�سليم  على 
الإقليم  ال���س��ت��ق��الل يف  اإع����الن  اأع���ق���اب  ب��روك�����س��ال، يف 

الإ�سباين. 
وفق ما علمت وكالة الأنباء الإ�سبانية اإيف، من م�سادر 

مطلعة.
امل�سوؤول  اإن  بلجيكية،  ت��ق��اري��ر  ق��ال��ت  ب��روك�����س��ال  ويف 
كبار  م��ن  اأرب��ع��ة  م��ع  لل�سرطة  نف�سه  �سلم  ال��ك��ت��ال��وين 
امل�سوؤولني املقالني اأي�ساً من حكومة الإقليم النف�سايل، 
البلجيكية،  ال���ع���دال���ة  م���ن  ق�����س��ائ��ي  ق�����رار  ان��ت��ظ��ار  يف 
بت�سليمه اأو اإطالق �س�����راحه مقاب�������ل دفع كفال�����ة مالية، 
اأوروب��ي��ة ل�سبط واعتقال  اإ���س��دار م��دري��د م��ذك��رة  بعد 

املطلوبني.
اأن  اأم�����س  نمُ�سرت  ل��ل��راأي  ا�ستطالعات  اأف���ادت  ذل��ك،  اىل 
اأن  مي��ك��ن  النف�سالية  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة  الأح�����زاب  حت��ال��ف 
املنطقة  انتخابات  يف  املطلقة  النيابية  الأكرثية  يخ�سر 

املقررة يف 21 كانون الأول دي�سمر 2017.
ن�سرته �سحيفة ل فانغارديا  للراأي  ا�ستطالع  وبح�سب 
اأكتوبر و3  30 ت�سرين الأول  الكاتالونية واأج��ري بني 

ت�سرين الثاين نوفمر، �ستح�سد الأحزاب النف�سالية 
القليمي  ال��رمل��ان  م��ق��ع��دا يف  66 و69  ب��ني  ال��ث��الث��ة 
فيه  املطلقة  الأكرثية  وتبلغ  135 مقعدا  ي�سّم  ال��ذي 

68 نائبا.
وت�����س��غ��ل الأح������زاب ال��ث��الث��ة وه���ي ال��ي�����س��ار اجلمهوري 
لكاتالونيا واحلزب الدميوقراطي الوروبي الكاتالوين 
الوحدة  ب��الإ���س��اف��ة اىل ح��زب  انف�سايل  وه��و حم��اف��ظ 

ال�سعبية الي�ساري املتطرف، 72 مقعدا حاليا.
للراأي  ا�ستطالعا  املحافظة  رازون  ل  �سحيفة  ون�سرت 
اآخر يبني اأن الأحزاب النف�سالية الثالثة لن تفوز ال 
ب65 مقعدا، اأي اأقل ب�سبعة مقاعد مقارنة بانتخابات 

عام 2015.
وبح�سب ال�ستطالع نف�سه، فان عدد الناخبني امل�ساركني 
 2015 1،9 مليون عام  يف النتخابات �سيرتاجع من 
م��ن خم�سة ماليني  اأك��رث  اأ���س��ل  م��ن  1،7 مليون،  اىل 

ناخب م�سجل.
النف�سالية  الأح���زاب  اإن  فانغارديا  ل  اح�ساء  وي��ق��ول 
�ستح�سد ن�سبة %46 من الأ�سوات اأي اأقل ب1،8% 
من ن�سبة الأ�سوات يف النتخابات القليمية الخرية يف 

اأيلول �سبتمر 2015.
امل��وؤي��دة لوحدة  الأح���زاب  اأن  ال���راأي  ا�ستطالع  واأ���س��اف 

•• فل�سطني املحتلة-وكالت:
الأحد،  اأم�س  له  تقرير  يف  الإ�سرائيلي  التلفزيون  قال 
اأمنية  اأعد خطة  اأردان  الداخلي جلعاد  الأم��ن  اإن وزير 
والت�سدي  الفل�سطينية  ب�الهجمات  و�سفته  م��ا  مل��ن��ع 
لال�ست�سهاديني يف القد�س، وحتديداً يف منطقة البلدة 

القدمية.
ت�سديد  اإىل  ت��ه��دف  اخل��ط��ة  ه��ذه  اأن  التقرير  واأو���س��ح 
احلزام الأمني يف منطقة باب العامود والبلدة القدمية 
اإق��ام��ة م��راك��ز ون��ق��اط تفتي�س كبرية ت�سبه  م��ن خ��الل 
النقاط الع�سكرية �سيتم ن�سرها يف منطقة باب العامود 

وحميطه لل�سيطرة على الو�سع الأمني. 
قوات  و�سع  اإ�سرائيل  فيها  تقرتح  م��رة  اأول  هي  وه��ذه 

اأمن وحر�س حدود يف هذه النقطة بالتحديد. 
واأ�ساف التقرير اأن اخلطة �ست�سمل اأي�ساً ن�سر ما يقرب 
40 كامريا �سرية ذكية، مل�ساعدة قوات الأم��ن من  من 

مراقبة ما يحدث يف املنطقة. 
اخل��ط��ة يف غ�سون  ب��ه��ذه  ال��ق��ي��ام  يتم  اأن  املنتظر  وم��ن 

�سهر.
و�ساق  ق��دم  على  تتم  ال�ستعدادات  اأن  التقرير  واأو���س��ح 

من اأجل النتهاء من هذه اخلطة قريباً. 
حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  م�ست�سار  دع��ا  ذل��ك،  اىل 
���س��ع��ث، حركتي  ل��ل�����س��وؤون ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة نبيل  ع��ب��ا���س 
حما�س واجلهاد الإ�سالمي لالن�سمام ملنظمة التحرير، 
موؤكداً اأنه ل ي�سرتط على احلركة العرتاف باإ�سرائيل 

مقابل دخولها حتت مظلة املنظمة.
اإن هناك فرقاً  ل�24،  وقال �سعث يف ت�سريحات خا�سة 
احلركة  تقبل  اأن  اأو  باإ�سرائيل  حما�س  تعرتف  اأن  بني 
فيها،  ت�سارك  التي  الوطنية  الوحدة  حكومة  برنامج 
اأو برنامج منظمة التحرير، و�سدد على اأن هناك فرقاً 
من  كجزء  موقفها  وب��ني  كحركة،  حما�س  موقف  ب��ني 

احلكومة الفل�سطينية.
لالعرتاف  م�سطرة  لي�ست  حما�س  اأن  �سعث،  واأ���س��اف 
باإ�سرائيل، لكن احلكومة الفل�سطينية ومنظمة التحرير 

مبنظمة  اع��رتف��ت  اإ���س��رائ��ي��ل  لأن  ذل���ك،  اإىل  م�سطرة 
التحرير الفل�سطينية واملنظمة بادلتها العرتاف.

امل�ساركة  الإ�سرائيلية  الأح��زاب  كافة  اأن  �سعث،  واأو�سح 
يف حكومة نتنياهو، مل تعرتف بفل�سطني ول بالأحزاب 
احلكومة  ل��ك��ن  ال���دول���ت���ني،  ب��ح��ل  ول  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
اتفاق  مبوجب  التحرير  مبنظمة  تعرتف  الإ�سرائيلية 

اأو�سلو.
واأك�����د ���س��ع��ث وج�����ود ات�������س���الت م�����س��ت��م��رة م���ع حركتي 
حما�س واجلهاد ال�سالمي لالن�سمام ملنظمة التحرير 
اأن اللقاء املرتقب يف القاهرة  اإىل  الفل�سطينية، م�سرياً 
خالل ال�سهر اجلاري �سيناق�س هذا املو�سوع، بالإ�سافة 
وحكومة  والرئا�سية  الت�سريعية  النتخابات  ملو�سوع 

الوحدة الوطنية.
�سبعة  الإ�سرائيلي  اجلي�س  من  ق��وات  اعتقلت  ميدانياً، 

فل�سطينيني يف ال�سفة الغربية.
اأوردت اخلر  ال��ت��ي  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  ال��ب��ث  هيئة  وذك����رت 
ام�����س الأح������د، اأن����ه مت ���س��ب��ط م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة يف جنني 
من  املزيد  دون  اإرهابية”،  لتنظيمات  م�سدرها  “يعود 

التو�سيح.
فل�سطينيني  ي��وم��ي��ة  �سبه  ب�����س��ورة  اإ���س��رائ��ي��ل  وت��ع��ت��ق��ل 
ت�سفهم باأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن، لال�ستباه يف 
�سلوعهم يف ممار�سة الإرهاب، والإخالل بالنظام العام 

والقيام باأعمال �سغب«.
اىل ذلك، احت�سد الآلف ام�س يف تل ابيب لإحياء ذكرى 
اغتيال رئي�س الوزراء ال�سرائيلي الراحل ا�سحق رابني. 
م�سددين  ال�سيا�سية  اخلطب  الحتفال  منظمو  ومنع 

على ر�سالة الوحدة بني خمتلف الطياف ال�سيا�سية.
ان  “نريد  للذكرى  املنظمة  املجموعات  اح��دى  وقالت 
ول  يوحدنا  �سعار  ال��ع��ام حت��ت  ه��ذا  التجمع  ه��ذا  نقيم 
موؤكدة على موقعها اللكرتوين انها تتحدث  يفرقنا”، 

نيابة عن “الغالبية املعتدلة«.
واأظهرت الكامريات التلفزيونية التي التقطت م�ساهد 
احياء الذكرى يف ميدان رابني يف و�سط تل ابيب اآلف 

امل�سرتكة، وهو حزب معار�س لال�ستقالل اإل انه يوؤيد 
اإجراء ا�ستفتاء قانوين.

ويخ�سع اإقليم كاتالونيا حاليا اىل ادارة مدريد املبا�سرة 
ال�سهر  ال�ستقالل  النف�سالية  الأك��رثي��ة  اع��الن  بعد 
اإقليمية مبكرة يف  انتخابات  راخ��وي اىل  ودع��ا  املا�سي. 
21 كانون الأول دي�سمر ل�ستعادة احلياة الطبيعية يف 

املنطقة.

لعبه  ال��ذي  للدور  عرفات  يا�سر  الفل�سطيني  والزعيم 
يف مفاو�سات اأو�سلو. وكثريا ما مت اتهام رئي�س الوزراء 
يف  بامل�ساركة  الليكود  وح��زب  نتانياهو  بنيامني  احل��ايل 

حملة كراهية �سبقت اغتيال رابني.
وخالل مرا�سم ر�سمية تذكارية الربعاء يف املقرة التي 
النق�سامي  ان اجل��ّو  يوفال  ابنه  ق��ال  راب��ني  دف��ن فيها 
نف�سه الذي كان �سائدا يومذاك ما زال م�ستمًرا، وحتدى 

نتانياهو ان يوجه نداء �سعبيا يدعو اىل الت�سامح.
اوقفوا  يقول  اح��د  لي�س هناك من  راب��ني  يوفال  وق��ال 

هذا اجلنون.
�سارع  املقر يف  بيان من  الأوان لأن ي�سدر  “اآن  وا�ساف 
والكراهية”،  للعنف  ك��ام��ل  ل�ستئ�سال  ي��دع��و  ب��ل��ف��ور 

م�سريا اىل املقر الر�سمي لرئي�س الوزراء.

كواالملبور
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للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/05/04م   املودعة حتت رقم:  272728 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  دبي القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك اأبراج الإمارات، �سارع ال�سيخ زايد،  �س ب 73311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
يتعلق  فيما  والإ���س��الح  والتنظيف  وال�سيانة  الإن�����س��اء  خ��دم��ات  ذل��ك  امل��راف��ق مب��ا يف  اإدارة  امل��ب��اين؛  اإن�����س��اء 
اإزالة  خدمات  النفايات؛  من  التخل�س  خدمات  ال�سناعية؛  اأو  ال�سكنية  اأو  التجارية  املباين  اأو  بالعقارات 
الإن�ساءات  م�ساريع  اإدارة  بالإن�ساء؛  املت�سلة  الأرا�سي  تطوير  خدمات  العقارات؛  �سيانة  خدمات  النفايات؛ 
املباين؛  وتعزيز  وترميم  وجت��دي��د  تنظيف  وال�سكنية؛  وال�سناعية  التجارية  ال��ع��ق��ارات  اإن�����س��اء  امل��وق��ع؛  يف 
تكييف  اأجهزة  واإ���س��الح  تركيب  الرتكيب؛  خدمات  الإ���س��الح؛  املباين؛  ه��دم  املباين؛  اإن�ساء  على  الإ���س��راف 
من  املباين  تنظيف  املباين؛  �سد  اإحكام  املباين؛  عزل  بالطوب؛  البناء  الغاليات؛  واإ�سالح  تنظيف  الهواء؛ 
ال��داخ��ل واخل���ارج؛ الإن�����س��اء؛ م��ع��دات الإن�����س��اء؛ معلومات الإن�����س��اء؛ معاجلة امل��ب��اين ملنع ال��رط��وب��ة؛ تركيب 
املوا�سري؛  �سباكة  )و�سع طبقة اجل�س(؛  التج�سي�س  الأنابيب؛  و�سيانة خطوط  اإن�ساء  امل�ساعد؛  واإ�سالح 
النوافذ؛ مكافحة احل�سرات؛ حمطات اخلدمة؛ حمطات خدمة املركبات؛  تاأجري معدات الإن�ساء؛ تنظيف 
هذه  ب�ساأن  املعلومات  توفري  ذل��ك  يف  مبا  اأع��اله  امل��ذك��ورة  اخل��دم��ات  ب�ساأن  املعلومات  توفري  امليناء؛  اإن�ساء 

 37 الواق�عة بالفئة:    اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عاملية. 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة " مر�سى العرب" بالحرف العربية كما هو مبني يف منوذج الطلب.

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

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/05/04م   املودعة حتت رقم:  272730 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  دبي القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك اأبراج الإمارات، �سارع ال�سيخ زايد،  �س ب 73311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
النقل؛ تغليف وتخزين ال�سلع؛ تنظيم الرحالت وال�سفر؛ توزيع الكهرباء؛ اخلدمات ال�سياحية؛ معلومات 
اخلدمات  ال�سياحية؛  الأم��اك��ن  ارت��ي��اد  خ��دم��ات  ال�����س��ي��ارات؛  م��واق��ف  ت�سهيالت  توفري  وال�سفر؛  ال��رح��الت 
ال�سياحية؛ خدمات وكالت ال�سفر؛ خدمات تنظيم الرحالت وال�سفر؛ خدمات وكالت احلجز؛ حجز التذاكر 
امل�سافرين؛  نقل  ال�سيارات؛  تاأجري  خدمات  الق�سرية؛  والرحالت  اجل��ولت  تنظيم  ال�سياحية؛  للمقا�سد 
توفري  ال�سياحية؛  الرحالت  حجز  خدمات  ال�سياحيني؛  املر�سدين  خدمات  ال�سياحية؛  البا�سات  خدمات 
الأج����رة؛ خ��دم��ات قيادة  ���س��ي��ارات  ال��ط��رود؛ خ��دم��ات  ال�سياحية؛ خ��دم��ات تو�سيل  ال��رح��الت  ع��ن  معلومات 
بالقوارب  البحرية  ال��رح��الت  وال��ق��وارب؛  باملعديات  النقل  خدمات  بالبا�سات؛  النقل  خدمات  ال�سيارات؛ 
واليخوت؛ خدمات املرا�سي؛ خدمات الإر�ساء؛ خدمات الر�سو ومرا�سي الربط والتخزين )خدمات املرا�سي(؛ 

توفري املعلومات املتعلقة باملرا�سي.
 الواق�عة بالفئة:  39 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " مر�سى العرب" بالحرف العربية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/05/04م   املودعة حتت رقم:  272713 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  دبي القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك اأبراج الإمارات، �سارع ال�سيخ زايد،  �س ب 73311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
يتعلق  فيما  والإ���س��الح  والتنظيف  وال�سيانة  الإن�����س��اء  خ��دم��ات  ذل��ك  امل��راف��ق مب��ا يف  اإدارة  امل��ب��اين؛  اإن�����س��اء 
اإزالة  خدمات  النفايات؛  من  التخل�س  خدمات  ال�سناعية؛  اأو  ال�سكنية  اأو  التجارية  املباين  اأو  بالعقارات 
الإن�ساءات  م�ساريع  اإدارة  بالإن�ساء؛  املت�سلة  الأرا�سي  تطوير  خدمات  العقارات؛  �سيانة  خدمات  النفايات؛ 
املباين؛  وتعزيز  وترميم  وجت��دي��د  تنظيف  وال�سكنية؛  وال�سناعية  التجارية  ال��ع��ق��ارات  اإن�����س��اء  امل��وق��ع؛  يف 
تكييف  اأجهزة  واإ���س��الح  تركيب  الرتكيب؛  خدمات  الإ���س��الح؛  املباين؛  ه��دم  املباين؛  اإن�ساء  على  الإ���س��راف 
من  املباين  تنظيف  املباين؛  �سد  اإحكام  املباين؛  عزل  بالطوب؛  البناء  الغاليات؛  واإ�سالح  تنظيف  الهواء؛ 
ال��داخ��ل واخل���ارج؛ الإن�����س��اء؛ م��ع��دات الإن�����س��اء؛ معلومات الإن�����س��اء؛ معاجلة امل��ب��اين ملنع ال��رط��وب��ة؛ تركيب 
املوا�سري؛  �سباكة  )و�سع طبقة اجل�س(؛  التج�سي�س  الأنابيب؛  و�سيانة خطوط  اإن�ساء  امل�ساعد؛  واإ�سالح 
النوافذ؛ مكافحة احل�سرات؛ حمطات اخلدمة؛ حمطات خدمة املركبات؛  تاأجري معدات الإن�ساء؛ تنظيف 
اإن�����س��اء امل��ي��ن��اء؛ ت��وف��ري امل��ع��ل��وم��ات ب�����س��اأن اخل��دم��ات امل���ذك���ورة اأع����اله مب��ا يف ذل���ك ت��وف��ري امل��ع��ل��وم��ات ب�ساأن 

 37 الواق�عة بالفئة:    هذه اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عاملية 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة " Marsa Al Arab" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.

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

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/05/04م   املودعة حتت رقم:  272719 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  دبي القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك اأبراج الإمارات، �سارع ال�سيخ زايد،  �س ب 73311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
النقل؛ تغليف وتخزين ال�سلع؛ تنظيم الرحالت وال�سفر؛ توزيع الكهرباء؛ اخلدمات ال�سياحية؛ معلومات 
اخلدمات  ال�سياحية؛  الأم��اك��ن  ارت��ي��اد  خ��دم��ات  ال�����س��ي��ارات؛  م��واق��ف  ت�سهيالت  توفري  وال�سفر؛  ال��رح��الت 
ال�سياحية؛ خدمات وكالت ال�سفر؛ خدمات تنظيم الرحالت وال�سفر؛ خدمات وكالت احلجز؛ حجز التذاكر 
امل�سافرين؛  نقل  ال�سيارات؛  تاأجري  خدمات  الق�سرية؛  والرحالت  اجل��ولت  تنظيم  ال�سياحية؛  للمقا�سد 
توفري  ال�سياحية؛  الرحالت  حجز  خدمات  ال�سياحيني؛  املر�سدين  خدمات  ال�سياحية؛  البا�سات  خدمات 
الأج����رة؛ خ��دم��ات قيادة  ���س��ي��ارات  ال��ط��رود؛ خ��دم��ات  ال�سياحية؛ خ��دم��ات تو�سيل  ال��رح��الت  ع��ن  معلومات 
بالقوارب  البحرية  ال��رح��الت  وال��ق��وارب؛  باملعديات  النقل  خدمات  بالبا�سات؛  النقل  خدمات  ال�سيارات؛ 
واليخوت؛ خدمات املرا�سي؛ خدمات الإر�ساء؛ خدمات الر�سو ومرا�سي الربط والتخزين )خدمات املرا�سي(؛ 

توفري املعلومات املتعلقة باملرا�سي.
 الواق�عة بالفئة:  39 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " Marsa Al Arab" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/05/04م   املودعة حتت رقم:  272721 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  دبي القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك اأبراج الإمارات، �سارع ال�سيخ زايد،  �س ب 73311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
دور  ت�سغيل  وال�سيافة؛  الفنادق  جم��ال  يف  التدريب  ت�سهيالت  ت�سغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  والتهذيب؛  التعليم  خ��دم��ات 
الريا�سية )اجلمنازيوم( والنوادي  التدريبات  الريا�سية والثقافية؛ توفري �سالت  الأن�سطة  احل�سانة؛ خدمات الرتفيه؛ 
ال�سحية؛ ت�سغيل األعاب احلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ت�سغيل مالعب اجلولف؛ توفري ت�سهيالت التن�س؛ توفري ت�سهيالت 
التجارية  واملعار�س  العمل  وور���س  التدريبية  وال���دورات  واملعار�س  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  ترتيب  ال�سباحة؛  برك 
والجتماعات الر�سمية واملحا�سرات؛ ت�سغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ن�سر الكتب؛ توفري ت�سهيالت 
ت�سهيالت  تقدمي  ال�ستجمام؛  ت�سهيالت  توفري  البولنغ؛  زقاق  ت�سهيالت  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛ 
خا�سة بركوب اخليل و�سباق اخليل؛ تدريب اخليل، تنظيم املناف�سات الريا�سية ومباريات الفرو�سية؛ خدمات �ستوديوهات 
الت�سجيل ال�سوتي؛ خدمات �ستوديوهات الأفالم؛ توفري ت�سهيالت �ستوديوهات الت�سجيل؛ خدمات �ستوديوهات الت�سجيل 
يف  الأط��ف��ال  مالعب  توفري  الت�سلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛  لعب  مناطق  وال��رادي��و؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم 
حمطات اخلدمة؛ تاأجري �ستوديوهات الت�سجيل؛ حدائق احليوانات؛ حدائق احليوانات الأليفة؛ حدائق احليوان؛ حدائق 
ومعار�س  احليوانات  بحدائق  املتعلقة  والتعليم  املعلومات  خدمات  احليوانات؛  عرو�س  احليوانات؛  معار�س  ال�سفاري؛ 
بهذه اخلدمات عر  املتعلقة  املعلومات  توفري  ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  احليوانات؛ 

�سبكة حا�سوب عاملية.
 41  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " Marsa Al Arab" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل

 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/05/04م   املودعة حتت رقم:  272723 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  دبي القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك اأبراج الإمارات، �سارع ال�سيخ زايد،  �س ب 73311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�سراب )غري الكحويل(؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات 
الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات الفندقية 
ملعار�س الأعمال واملعار�س التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�سرات والجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )الإقامة( لإجراء 
املوؤمترات والجتماعات واملعار�س واملعار�س التجارية والعطالت؛ تاأجري قاعات الجتماعات؛ خدمات ال�سيافة )الإقامة(؛ 
يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ال��ك��ح��ويل((؛  )غ��ري  ال�سراب  اأو  الطعام  اأو  الإق��ام��ة  )توفري  ال�سيافة  اأجنحة 
بالإقامة؛ املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات التموين بالطعام وال�سراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ التموين 
بالطعام وال�سراب؛ حمالت الع�سري؛ توفري منافذ بيع الأطعمة وامل�سروبات املتنقلة؛ خدمات التزويد بالطعام وال�سراب؛ 
خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات من خالل �ساحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف املق�سورات املتنقلة 
ملواقف  موؤقتة  م��راف��ق  توفري  امل��ق��ط��ورات؛  م��واق��ف  يف  تقدم  التي  وامل�سروبات  بالأطعمة  التزويد  خ��دم��ات  )ال��ك��رف��ان��ات(؛ 
املقطورات؛ دور ح�سانة الأطفال؛ مناطق ا�سرتاحة داخل حمطات اخلدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات املعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�سرة  اأي�سا  تقدميها  يتم  اأع��اله  امل��ذك��ورة  اخل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�ست�سارات 

حا�سوبية اأو عر �سبكة الت�سالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " Marsa Al Arab" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل

 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/05/04م   املودعة حتت رقم:  272733 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  دبي القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك اأبراج الإمارات، �سارع ال�سيخ زايد،  �س ب 73311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
دور  ت�سغيل  وال�سيافة؛  الفنادق  جم��ال  يف  التدريب  ت�سهيالت  ت�سغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  والتهذيب؛  التعليم  خ��دم��ات 
الريا�سية )اجلمنازيوم( والنوادي  التدريبات  الريا�سية والثقافية؛ توفري �سالت  الأن�سطة  احل�سانة؛ خدمات الرتفيه؛ 
ال�سحية؛ ت�سغيل األعاب احلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ت�سغيل مالعب اجلولف؛ توفري ت�سهيالت التن�س؛ توفري ت�سهيالت 
التجارية  واملعار�س  العمل  وور���س  التدريبية  وال���دورات  واملعار�س  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  ترتيب  ال�سباحة؛  برك 
والجتماعات الر�سمية واملحا�سرات؛ ت�سغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ن�سر الكتب؛ توفري ت�سهيالت 
ت�سهيالت  تقدمي  ال�ستجمام؛  ت�سهيالت  توفري  البولنغ؛  زقاق  ت�سهيالت  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛ 
خا�سة بركوب اخليل و�سباق اخليل؛ تدريب اخليل، تنظيم املناف�سات الريا�سية ومباريات الفرو�سية؛ خدمات �ستوديوهات 
الت�سجيل ال�سوتي؛ خدمات �ستوديوهات الأفالم؛ توفري ت�سهيالت �ستوديوهات الت�سجيل؛ خدمات �ستوديوهات الت�سجيل 
يف  الأط��ف��ال  مالعب  توفري  الت�سلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛  لعب  مناطق  وال��رادي��و؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم 
حمطات اخلدمة؛ تاأجري �ستوديوهات الت�سجيل؛ حدائق احليوانات؛ حدائق احليوانات الأليفة؛ حدائق احليوان؛ حدائق 
ومعار�س  احليوانات  بحدائق  املتعلقة  والتعليم  املعلومات  خدمات  احليوانات؛  عرو�س  احليوانات؛  معار�س  ال�سفاري؛ 
احليوانات؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �سبكة 

حا�سوب عاملية. 
 41  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " مر�سى العرب" بالحرف العربية كما هو مبني يف منوذج الطلب.  و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل

 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/05/04م   املودعة حتت رقم:  272735 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  دبي القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك اأبراج الإمارات، �سارع ال�سيخ زايد،  �س ب 73311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�سراب )غري الكحويل(؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات 
الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات الفندقية 
ملعار�س الأعمال واملعار�س التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�سرات والجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )الإقامة( لإجراء 
املوؤمترات والجتماعات واملعار�س واملعار�س التجارية والعطالت؛ تاأجري قاعات الجتماعات؛ خدمات ال�سيافة )الإقامة(؛ 
يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ال��ك��ح��ويل((؛  )غ��ري  ال�سراب  اأو  الطعام  اأو  الإق��ام��ة  )توفري  ال�سيافة  اأجنحة 
بالإقامة؛ املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات التموين بالطعام وال�سراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ التموين 
بالطعام وال�سراب؛ حمالت الع�سري؛ توفري منافذ بيع الأطعمة وامل�سروبات املتنقلة؛ خدمات التزويد بالطعام وال�سراب؛ 
خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات من خالل �ساحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف املق�سورات املتنقلة 
ملواقف  موؤقتة  م��راف��ق  توفري  امل��ق��ط��ورات؛  م��واق��ف  يف  تقدم  التي  وامل�سروبات  بالأطعمة  التزويد  خ��دم��ات  )ال��ك��رف��ان��ات(؛ 
املقطورات؛ دور ح�سانة الأطفال؛ مناطق ا�سرتاحة داخل حمطات اخلدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات املعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�سرة  اأي�سا  تقدميها  يتم  اأع��اله  امل��ذك��ورة  اخل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�ست�سارات 

حا�سوبية اأو عر �سبكة الت�سالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " مر�سى العرب" بالحرف العربية كما هو مبني يف منوذج الطلب. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل

 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ: 2017/05/04م   املودعة حتت رقم:  272710 

 تاريخ اإيداع الأولوية:   
با�س��م:  دبي القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 

وعنوانه: مكتب ملك اأبراج الإمارات، �سارع ال�سيخ زايد،  �س ب 73311، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ 
اإدارة الأعمال وال�ست�سارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�س وحدائق 
اأو ال�سناعية؛ خدمات  اإدارة اأعمال )الغري(؛ امل�ساعدة يف الإدارة التجارية  اإدارة م�ساريع الأعمال؛  املالهي؛ 
الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفري ت�سهيالت املكاتب، خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع 
الإمداد  خدمات  وي�سر؛  ب�سهولة  الب�سائع  هذه  و�سراء  معاينة  من  الزبائن  يتمكن  حتى  الآخرين  ل�سالح 
امل�ساحات  تاأجري  اأو دعائية؛  لغايات جتارية  التجارية  والأ�سواق  املعار�س  تنظيم  ال�سناعية؛  الإدارة  للغري؛ 
ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل الإعالم؛  اأبحاث  الإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�سائل  الإعالنية؛ 
برامج  خدمات  العلنية؛  ب��امل��زادات  الأم��الك  بيع  الأع��م��ال(؛  اإدارة  يف  م�ساعدة  )باعتبارها  التعهيد  خدمات 
الولء؛ خدمات برامج الولء واحلوافز واملكافاآت؛ توفري اأك�ساك الطعام وامل�سروبات والمتيازات والتذكارات 
ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  والرتفيهية؛  الريا�سية  للفعاليات  �ستاد  يف 

توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " Marsa Al Arab" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/05/04م   املودعة حتت رقم:  272711 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  دبي القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك اأبراج الإمارات، �سارع ال�سيخ زايد،  �س ب 73311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  وال�سكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
واملكاتب  والفيالت  لل�سقق  بالن�سبة  واإدارتها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  وال�سكنية؛  والتجزئة 
وال�سبا واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�سناعية وحدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س 
العقارية؛  الو�ساطة  الإيجار؛ خدمات  �سقق وفيالت  اإدارة  للم�ستاأجرين؛  الإدارة  الت�سوق؛ خدمات  الت�سوق وقرى  ومراكز 
اإدارة الأ�سول؛  خدمات حت�سيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار روؤو�س الأم��وال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات 
اإدارة ال�سناديق؛ خدمات ال�سناديق العقارية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات امل�سرفية؛ خدمات  خدمات ال�ستثمار؛ خدمات 
ال�ستثمار  العقارية؛ خدمات  املحافظ  اإدارة  العقارات وخدمات  اإدارة  العقارات؛ خدمات  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل 
الأرا�سي؛  ا�ستمالك  الأرا�سي؛ خدمات  العقاري؛ خدمات تطوير  التاأمني  العقارية؛ خدمات  الو�ساطة  العقاري؛ خدمات 
تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�س التطوير وال�ستثمار؛ ا�ستمالك الأرا�سي لتاأجريها؛ اإ�سدار بطاقات ال�سراء 
ذات القيمة؛ توفري البطاقات م�سبقة الدفع والق�سائم ذات القيمة؛ اإ�سدار وا�سرتداد الق�سائم ذات القيمة؛ اإ�سدار وا�سرتداد 
الق�سائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�سائم الهدايا؛ ق�سائم الهدايا م�سبقة الدفع؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عامة.
 36  الواق�عة بالفئة:  

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " Marsa Al Arab" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل

 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 269170 بتاريخ 2017/03/05   
با�س��م: علياء عبد اهلل عبد الكرمي الرئي�س 

وعنوانه: فيال 23، �سارع 42 �سي، الرا�سدية، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت؛ خدمات املقاهي؛ خدمات الكافيرتيات؛ املطاعم املوؤقتة 
مطاعم  الذاتية؛  اخلدمة  مطاعم  املطاعم؛  خدمات  وال�سراب؛  بالطعام  التزويد  )الكانتينات(؛  املتنقلة  اأو 
تقدمي الوجبات اخلفيفة؛ خدمات احلانات )البارات(؛ تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة؛ خدمات اأماكن اإقامة 
ال�سياح؛ احلجز يف الفنادق؛ خدمات الفنادق؛ حجز النزل؛ خدمات النزل؛ خدمات املوتيالت؛ اأماكن اإقامة 

ال�سياح.
الواق�عة بالفئة: 39

ر�سم لنقطة  ب�سكل خا�س مع   )D( الالتيني " D THE DUCHESS" كتب فيها احل��رف  عبارة 
وا�سفله كتبت عبارة )THE DUCHESS( ح�سب ال�سكل املرفق.

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 271707 بتاريخ 2017/04/18

با�س��م: هيل انريجي ماغيارورزاك كي اف تي.

وعنوانه: 1075 بوداب�ست، كارويل كرت. 1، هنغاريا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�سروبات الطاقة.

الواق�عة بالفئة: 32

عبارة " HEED " كتبت باللغة الالتينية ح�سب ال�سكل املرفق.                        

 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، 

اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 271706 بتاريخ 2017/04/18

با�س��م: هيل انريجي ماغيارورزاك كي اف تي.

وعنوانه: 1075 بوداب�ست، كارويل كرت. 1، هنغاريا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�سروبات الطاقة.

الواق�عة بالفئة: 32

عبارة " HELL " كتبت باللغة الالتينية ح�سب ال�سكل املرفق.                        

 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، 

اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 271657 بتاريخ 2017/04/17   
با�س��م: ريل يوروب 4 ايه

وعنوانه: لي�س كولين�س دي لر�س، امييوبل كونكورد بي، 76 روت دي ل دميي – لون، 92800 بوتيوك�س، فرن�سا  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

النقل؛ نقل امل�سافرين بوا�سطة ال�سكك احلديدية؛ توفري و�سائل النقل املائية والرية واجلوية وترتيب ا�ستئجارها؛ توفري 
املعلومات للم�سافرين حول الأ�سعار وجداول الرحالت لو�سائل النقل العام على �سبكة الإنرتنت وعر �سبكات الكمبيوتر 
النقل  عن  معلومات  توفري  الكرتونية؛  بطريقة  والنقل  لل�سفر  واحلجز  بالتخطيط  متعلقة  معلومات  توفري  العاملية؛ 
وال�سفر عر اأجهزة املوبايل وو�سائل الت�سال؛ خدمات احلجز لل�سفر عر ال�سكك احلديدية واأية و�سيلة نقل اأخرى بوا�سطة 
املاء والر واجلو؛ تنظيم الرحالت والعطالت؛ احلجز لل�سفر؛ حجز تذاكر ال�سفر؛ خدمات النقل؛ ترتيب وحجز رحالت 
اأو الرتفيه؛ مرافقة امل�سافرين؛ خدمات وكالت احلجز لل�سفر؛ خدمات احلجز للنقل لالأحداث  �سفرية لأغرا�س العمل 
الثقافية وال�سيا�سية والعلمية والريا�سية؛ اخلدمات اللوج�ستية املرتبطة بتنظيم النقل؛ ا�ستئجار عربات ال�سكك احلديدية 
واحلافالت اأو اأية اأنواع من و�سائل النقل؛ خدمات احلجز والتاأجري للقطارات؛ خدمات النقل وال�سياحة؛ التخزين الفعلي 
لقواعد البيانات اللكرتونية وال�سور والبيانات الإلكرتونية الأخرى؛ اخلدمات واملعلومات املذكورة اآنفا والقابلة اأو املتاحة 

للبحث ول �سيما من خالل تقنيات الت�سالت و�سبكات الكمبيوتر مبا يف ذلك الإنرتنت وال�سبكات الأخرى.
الواق�عة بالفئة: 39

عبارة " rail plus" باللغة الالتينية حيث كتبت كلمة " rail" باللون املوف وكلمة "plus" باللون الأحمر يتو�سطها 
�سعار على �سكل دائرة بداخلها ر�سم على �سكل قطار ح�سب ال�سكل املرفق. 

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل، 

وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 269170 بتاريخ 2017/03/05   
با�س��م: اإ�س 4 اإم هولدينج ليميتد

وعنوانه:  �س.ب 939400، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�سن�اعية، 
ت�سميم  جمال  يف  ا�ست�سارات  الإلكرتونية؛  الرامج  و  الكمبيوت�ر  وبرامج  عتاد  وتطوير  ت�سميم  خدم�ات 
وتطوير معدات الكمبيوتر؛ برجمة الكمبيوتر؛ ن�سخ برامج الكمبيوتر؛ ت�سميم برامج كمبيوتر؛ حتميل 
برامج كمبيوتر؛ �سيانة برامج كمبيوتر؛ حتديث برامج كمبيوتر؛ ت�سميم اأنظمة كمبيوتر؛ خدمات حماية 
الكمبيوتر من الفريو�سات؛ ال�ست�سارات يف ت�سميم وتطوير معدات الكمبيوتر؛ تطوير و ت�سميم و �سيانة 
برامج املوبايل و الأجهزة املحمولة بكل اأنواعها، اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة الإنرتنت لالآخرين؛ تفعيل 

مواقع الإنرتنت؛ تزويد حمّركات بحث على الإنرتنت؛ تاأجري خوادم ال�سبكة.
الواق�عة بالفئة: 42

 )S4M( كلمة  فيها  كتبت  الالتينية  MOBILITY" باللغة   4  S4M SOLUTIONS" عبارة 
ب�سكل خا�س والرقم )4( باللون الأزرق ح�سب ال�سكل املرفق. 

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166
منوذج اعالن الن�ضر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:�س ك ام للتجارة ذ.م.م
master track : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :276658     بتاريخ : 2017/7/18
با�س������م :�س ك ام للتجارة ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي - �سارع زايد الثاين - هاتف:026727900 - فاك�س:026744757 
mpmali@kmt-group.com :سندوق الريد:4530 امييل�

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 املالب�س ولبا�س القدم واغطية الرا�س.
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة master track وعلى ميني ال�سكل mt على �سكل 

ر�سمة ان�سان.
ال�سرتاطات:.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
اكتو مارك انرتنا�سيونال للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 94121                                  
با�س��م: زيك�سل كوميونيكي�سنز كوربوري�سن

وعنوانه: 11اإف رقم 223، ق�سم 3، بيك�سني رود، زينديان دي�سرتيكت، نيو تايبي �سيتي 
23143، تايوان )جمهورية ال�سني(

وامل�سجلة حتت رقم : ) 101187 (  بتاريخ: 2010/03/31
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف :    2010/03/31  وحتى تاريخ :  2020/03/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166 العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/داميوند للخط والر�سم

رخ�سة رقم:CN 1185786 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*4 اىل 4*1

تعديل ا�سم جتاري من/ داميوند للخط والر�سم
DIAMOND CALLIGRAPHY & DRAWING

اىل/داميوند ارت�س للدعايه والعالن
DIAMOND ARTS PUBLICITY & ADVERTISING

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتهيز وانتاج الهدايا العالنية )7310004(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ت�سميم وانتاج اللوحات العالنية وتركيبها )7310010(

تعديل ن�ساط/حذف حمل خطاط ور�سم )7310002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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عربي ودويل

اأمريكا النطوائية
   ع��دم التنبوؤ ه��ذا، ال��ذي متقته 
يطال  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة،  ع���م���وم���ا 
دونالد  م�سري  ال�����س��واء  ح��د  على 
ت�����رام�����ب ن���ف�������س���ه، ال�������ذي ي������زداد 
غ��م��و���س��ا م���ع ت��ق��دم ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
الرو�سية”  “الت�سالت  ق�سية 
خالل احلملة النتخابية، وحول 
املكانة وال�سرتاتيجية الأمريكية 
ي�سعب  ب�����ات  ال���ت���ي  ال�����ع�����امل،  يف 

قراءتها.

اجلارية  الثقافية”  »احل�����رب    
والطاقة  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  يف 
الأبي�س  البيت  قبل  من  املبذولة 
للدفاع عن نف�سه وحماية الرئي�س 
وعزله  اقالته،  عملية  فخاخ  م��ن 
اأكرث  اأمريكا  يجعل  ق��د  برملانيا، 
ل�سخب  ا�ستجابة  واأق��ل  ان��ط��واء، 
ال�سفائح  وت���ك���ت���ون���ي���ات  ال����ع����امل 

اجليو�سيا�سية.
  ق��د ي��ك��ون ذل���ك اأم����را ج��ي��دا اإذا 
املحاولت  وق��ف  تاأثري يف  له  ك��ان 
الكارثية املحتملة على غرار غزو 
العراق عام 2003 من قبل اإدارة 
بو�س، والذي ل يزال العامل يدفع 
وتداعياته؛  لنتائجه  باهظا  ثمنا 
الداخلية  ال�������س���ع���وب���ات  ول����ك����ن 

اأم��ري��ك��ا ع��ظ��ي��م��ة جم�����ددا، يبعث 
اإىل مناف�سيه �سورة رجل يمُ�سعف 
ب��ل��ده وم��ك��ان��ت��ه��ا يف ال���ع���امل: من 
اأ�سبحت  اأمريكا  اأن  يعتقد  مازال 
اأعظم مع ترامب؟ بالتاأكيد لي�س 

�سي جني بينغ يف كل الحوال ...
الأوروبيون  يتابع  الث��ن��اء،  يف     
مبالتهم  ب��ال  الن��ق��الب��ات  ه���ذه 
امل������ع������ت������ادة مب�����������س�����رية ال������ع������امل. 
الكاتالونية  ال���ب�������س���ي���ك���ودرام���ا 
اله��ت��م��ام، يف حني  ك��ل  ت�ستقطب 
جانبي  عر�س  �سوى  لي�ست  اأن��ه��ا 
رمل  الأم��ري��ك��ان، حبة  يقول  كما 

مقارنة برهانات الع�سر.
تهديد  ح��رك��ه��م  م����ا،  وق����ت     يف 
درع��ه عن  ب�سحب  ترامب  دونالد 
يدفعون  ل  ال���ذي���ن  الأوروب����ي����ني 
و�سرعان  ل��ذل��ك،  م��ال��ي��ا  م��ق��اب��ال 
العجوز  ال��ق��ارة  دول  ا�ستعادت  ما 
اطمئنانها من خالل الت�سريحات 
امل��ه��دئ��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت م��ن��ذ ذلك 
احل���ني، وي��ب��دو الأم���ر كما ل��و ان 
الإن�����ذار ق��د م�����ّر.   ���س��ي��ك��ون ذلك 
الأوروبيني  ي��ه��دد  ع��م��ي��ق��ا،  خ��ط��اأ 
مو�سوعات  جم���رد  ي��ك��ون��وا  ب����اأن 
للتحولت ال�سرتاتيجية العميقة 

اجلارية، ولي�سوا عن�سرا فاعال.
  ل��ق��د ب���داأ ه���ذا ال��وع��ي، وخا�سة 
ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  ان��ت��خ��اب  منذ 
يف فرن�سا، ولكنه يبقى غري موؤكد 
جدا لتغيري الو�سع. بعد عام من 
ان��ت��خ��اب دون���ال���د ت���رام���ب، يجب 
النهاية  يف  ت��ق��رر  اأن  اأوروب����ا  على 
لأمريكا  ذيل  مبثابة  كانت  اإذا  ما 
�سناعة  يف  ال��ف��اع��ل  اأو  م���اأزوم���ة، 

تاريخها الذاتي.
عن لونوفال اوب�ضرفاتور

ل  ت��رام��ب  اإدارة  يف  والتناق�سات 
متنع تاأثريها ال�سلبي غالبا.

عدم احرتافية وعمى
  منذ و�سوله اإىل البيت الأبي�س، 
البداية  يف  ترامب  دونالد  مار�س 
تفكيك  خ��الل  من  �سلبا،  �سلطته 
ج����زء م���ن م��ن��ج��ز ���س��ل��ف��ه، ب����اراك 
اأوباما، الذي يكّن له كرها �سديدا 

ممزوجا بالغرية.
  - وه���ك���ذا ت���راج���ع ب�����س��ك��ل غري 
ال�سراكة  ات��ف��اق��ي��ة  ع���ن  م��ن��ط��ق��ي 
العابرة للمحيط الهادئ التي مت 
التفاو�س عليها يف اآ�سيا من اجل 
ذلك  ان  رغ��م  ال�س���ني،  احت�����واء 
ك����ان حم�����ورا م���ن حم�����اور حملة 

ترامب.
  - واأل����غ����ى م�����س��ارك��ة ال���ولي���ات 
حول  باري�س  معاهدة  يف  املتحدة 
امل��ن��اخ، وه���و وع���د ان��ت��خ��اب��ي اخر، 
قوية  ����س���م���ان���ة  ب����ذل����ك  م���ان���ح���ا 

ال�سينيون  ال����ق����ادة  ح��ل��ل  ل��ق��د    
القوة  “تراجع”  ���س��ن��وات  م��ن��ذ 
اأن  يعتقدون  وك��ان��وا  المريكية. 
 ،2008 ع����ام  ه���ي احل�����ال  ت��ل��ك 
خ�����الل اأزم�������ة ن���ظ���ام ال���ره���ون���ات 
العقارية، واعتقدوا قبل الأوان اأن 
زمنهم قد حّل. كان ذلك قبل �سي 
جني بينغ، الذي جاء اإىل ال�سلطة 
دون����ال����د  وق����ب����ل   ،2012 ع������ام 
ت��رام��ب، ال���ذي ان��ت��خ��ب ق��ب��ل عام 
ف��ق��ط.    وب��الط��الع على خطاب 
التا�سع  املوؤمتر  بينغ يف  �سي جني 
ال�سيني  ال�سيوعي  للحزب  ع�سر 
ان نقرا  امل��ا���س��ي، ميكن  الأ���س��ب��وع 
مقتنعة  ب��ك��ني  ان  ال�����س��ط��ور  ب���ني 
م�سطفة  ال���ك���واك���ب  ب����ان  ال���ي���وم 
لتجعل جمددا من ال�سني القوة 
�سابقا  ك���ان���ت  ال���ت���ي  ال����س���ا����س���ي���ة 

امراطورية الو�سط.
   ان��ه��ا ت��دي��ن ب��ذل��ك اىل اجلهود 
بان  للبالد  �سمحت  التي  الكبرية 
ت�سبح ثاين اأكر اقت�ساد عاملي يف 
ثالثة عقود، ولكن اأي�سا لدونالد 
الوليات  اأ���س��ق��ط  ال����ذي  ت���رام���ب 
ا�سطراب  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل���ت���ح���دة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي، وال�����ذي مي��ك��ن اأن 
يمُف�ّسر باأنه عالمة على النحدار.

   وب���ذل���ك، ف����اإن دون���ال���د ترامب 
يعلنه  مل��ا  عك�سية  بنتيجة  ينتهي 
وي���داف���ع ع���ن���ه: وب�����دل م���ن جعل 

النظرة لهذا النوع من التفاقات، 
ع����واق����ب وخ���ي���م���ة ع���ل���ى ال����ت����وازن 
وجارها  الأم��ري��ك��ي��ة  ال���ق���وة  ب���ني 
اجل����ن����وب����ي.   ه����ذه ال����ق����درة على 
للرئي�س،  ال�سرر  واإحل���اق  الأذى 
ا�سرتاتيجية  ت�������س���اح���ب���ه���ا  ل 
النعزالية  ه��ذه  ورغ���م  وا���س��ح��ة. 
الأول���ي���ة، ق��رر اإع����ادة ال��رتف��ي��ع يف 
الأمريكية  الع�سكرية  امل�����س��ارك��ة 
�سوريا  وق�����س��ف  اأف��غ��ان�����س��ت��ان،  يف 
على  معاناة  �سور  راأت  ابنته  لأن 
فوك�س نيوز.   واإذا كان قد �ساهم 
الدولة  ه��زمي��ة  يف  ح��ا���س��م  ب�سكل 
الإ�سالمية يف اثنني من معاقلها 
املو�سل والرقة، فمن الوا�سح اأنه 
اأو  داع�����س  بعد  مل��ا  ل ميلك خطة 
العراق اأو �سوريا. وتو�سح احلالة 
ال���ع���راق ذل���ك ب�سكل  ال��ك��ردي��ة يف 
كبري.    ودائما يف ال�سرق الأدنى 
والأو�سط، حيث ميكن ان نت�ساءل 
تعقيد  ي���وم���ا  ���س��ي��ف��ه��م  ك�����ان  ان 

ل��ل��م�����س��ك��ك��ني يف ه����ذا امل���ل���ف، غري 
والراأي  العلمية  بالبيانات  عابئ 

العام يف بقية العامل.
اأخرى  م��رة  الت�سديق  رف�س   -   
اإيران،  ال��ن��ووي م��ع  على الت��ف��اق 
اأحد  ي�����س��ق��ط،  اأن  دون  لي�سعف 
املتعدد  للعمل  النادرة  النجاحات 
الأط����راف يف ال�����س��ن��وات الأخ���رية، 
م���ع م���ا ي��ك��ت��ن��ف��ه ذل����ك م���ن خطر 
ال�سرق  يف  ال����س���ت���ق���رار  زع���زع���ة 
اأي�����س��ا تدمري  الأو�����س����ط، ول���ك���ن 
كوريا  مع  للتفاو�س  اإمكانية  اأي 
ال�سمالية التي ان�سمت فعال اىل 
لها  اأ�سبح  والتي  النووي،  النادي 
كل ال�سباب للحذر من اي تعهد 

لرئي�س اأمريكي.
ميكن  الثقيلة،  القائمة  ل��ه��ذه     
اخلطرية  التهديدات  ت�ساف  اأن 
التي ي�سكلها على النافتا، واتفاق 
التجارة احلرة مع املك�سيك وكندا، 
الذي �ستنجر عن الغائه، اأيا كانت 

احمق،  ب��اأن��ه  ق��اط��ع  ب�سكل  ن��ع��ت��ه 
ويبدو معنيا قبل كل �سيء بحماية 

قاعدته النتخابية املحافظة.
  ه�����ذا ال���ك���وك���ت���ي���ل م����ن ال����ه����واة، 
وامل�سالح  الأيديولوجي،  والعمى 
املتناق�سة، ي�سع الوليات املتحدة 
ب�سكل متزايد خارج اللعبة. لي�س 
اأو مل يعد يف  لأنهم ق��رروا ذل��ك، 
والمكانات  ال��و���س��ائ��ل  ح��وزت��ه��م 
لأن  ول��ك��ن  اللعبة”،  “يف  لتكون 
عدم تناغمهم يجعل منهم حلفاء 
اأقل موثوقية، ا�سرتاتيجيون دون 

ا�سرتاتيجية اأو حتى الروؤية.

عودة امرباطورية الو�ضط
  امل�����س��ت��ف��ي��د ال��رئ��ي�����س��ي م���ن هذا 
الو�سع هو طبعا �سي جني بينغ ، 
الذي مت موؤخرا تتويجه “ملكا” 
على ال�سني، ح�سب تعبري �ساخر 
ل���دون���ال���د ترامب  م��ن��ب��ه��ر  ول��ك��ن 

نف�سه يف مقابلة تلفزيونية.

والتاريخ،  وال��ره��ان��ات  ال��ق�����س��اي��ا 
الر�سا  من  ترامب  دونالد  يمُبدي 
وامل���������س����اي����رة ل���رئ���ي�������س ال���������وزراء 
نتنياهو،  ب��ن��ي��ام��ني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
ما يدفع هذا الأخ��ري اىل ت�سريع 
القد�س  يف  ال����س���ت���ي���ط���ان  ن�����س��ق 
دون  الغربية  وال�سفة  ال�سرقية 
خوف من غ�سب البيت الأبي�س، 
ب��ك��ل م���ا مي��ث��ل��ه ذل����ك م���ن خطر 

توليد �سراعات الغد.
  ويف الوقت ال��ذي با�سر فيه اأول 
ج��ول��ة ك���رى ل��ه يف اآ���س��ي��ا، حيث 
تتوزع  �سخمة  ق�����س��اي��ا  تنت�سب 
ال�سمايل  ال���ك���وري  ال���ن���ووي  ب���ني 
العظمى  ال���ق���وة  م���ع  وال���ع���الق���ات 
الزاحفة �سني �سي جني بينغ ، ل 
يزال دونالد ترامب يفتقر اىل اأي 
تتقاذفه  وا���س��ح،  دبلوما�سي  خط 
املت�ساربة  ب��ه  املحيطني  م��واق��ف 
وهو على حافة القطيعة مع وزير 
خارجيته، ريك�س تيلر�سون، الذي 

القوة المريكية يف انهيار

خلبطة ا�سرتاتيجية امريكية يف ا�سيا

عودة امراطورية الو�سط مب�ساعدة ترامب اوروبا  حانت �ساعة الختيار

دونالد ترامب ال�سيء و�سده

على اأوروبا اأن تقرر يف النهاية ما اإذا كانت جمرد ذيل لأمريكا ماأزومة، اأو فاعال يف �ضنع تاريخها الذاتي
هذا الكوكتيل من الهواة والعمى الأيديولوجي وامل�ضالح املتناق�ضة ي�ضع الوليات املتحدة خارج اللعبة

امل�ستفيد الرئي�سي من هذا الو�سع هو �سي جني بينغ الذي تّوج موؤخرا »ملكا« على ال�سني

ينتهي دونالد ترامب بنتيجة 
عك�ضية ملا يعلنه ويدافع عنه

قدرة الرئي�ص االمريكي على االأذى 
ال ت�ساحبه��ا ا�س��رتاتيجية وا�سح��ة

يقدم ملناف�ضيه �ضورة رجل 
ُي�ضعف بلده ومكانتها يف العامل

�ضّر البلّية ما ي�ضحك:

دونالد ترامب يعّجل برتاجع القوة االأمريكية...!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

هو  رود،  كيفن  ال�ضابق  ال�ضرتايل  الــوزراء  رئي�ض     
الذي وجد تلك ال�ضيغة القاتلة، والأ�ضّح اأي�ضا: “يف 
اأقل من عام، اأ�ضبحت اأمريكا دونالد ترامب اأ�ضحوكة 

القهقهة  واأحيانا  البت�ضامة،  اأو  ال�ضحك  منتظم 
بطريقة �ضاخبة، فان ما يحدث يف الوليات املتحدة 

هو من طبيعة خمتلفة.
  بعد عام على انتخاب ترامب يف 8 نوفمرب 2016، 
هيالري  انت�ضــار  ان  مبا  العالــــم  باغــت  الــــذي 

العامل”، كتب يف مقال يف �ضبكة امل�ضروع النقابي.  
  والأ�ضواأ يف هذا الو�ضف القا�ضي، هو اأن رود ي�ضتح�ضر 

ولي�ض �ضخ�ض الرئي�ض.  “اأمريكا دونالد ترامب”، 
اىل  حتول  الذي  امللياردير،  �ضخ�ضية  كانت  اإذا  لأنه 
ب�ضكل  تثري  الأوىل،  العاملية  للقوة  العلى  القائد 

كلينتون كان متوقعا من طرف البعثات الدبلوما�ضية 
ومعظم  الإعـــالم  و�ضــــــائل  ــرف  ط مــن  وكــــذلك 
هي  تزال  ل  التنبوؤ  على  القدرة  عدم  فاإن  اخلرباء، 

ال�ضائدة.

ال�سني  امل�ستفيد الكر
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عربي ودويل
تقرير: التدخل الربي يف كوريا ال�سمالية اأكرث اأمانًا

 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

ن��ق��ل��ت ���س��ح��ي��ف��ة وا���س��ن��ط��ن ب��و���س��ت ع���ن ر���س��ال��ة وجهها 
اىل  -البنتاغون  الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  يف  م�سوؤولون 
برملانيني امريكيني ان الطريقة الوحيد لتحديد اماكن 
�سالمتها  و�سمان  ال�سمالية  الكورية  النووية  املواقع  كل 

هي تدخل بري امريكي.
وقالت ال�سحيفة ان الر�سالة التي كتبها نائب مدير هيئة 
اركان القوات المريكية يف البنتاغون، ان نزاعا من هذا 
النوع ميكن ان يدفع نظام بيونغ يانغ اىل ا�ستخدام ا�سلحة 
بيولوجية وكيميائية. وياأتي هذا التقرير الذي يت�سمن 

ت��ف��ا���س��ي��ل ع���ن اح��ت��م��الت ق��ي��ام ح���رب يف ���س��ب��ه اجلزيرة 
ترامب  دون��ال��د  الم��ريك��ي  الرئي�س  ب���داأ  بينما  ال��ك��وري��ة، 
املت�ساعد  ال��ت��وت��ر  عليها  يهيمن  اآ���س��ي��ا  يف  طويلة  ج��ول��ة 
يف  �سريعا  تقدما  حتقق  التي  يانغ  وبيونغ  وا�سنطن  بني 
برناجمها النووي. واو�سحت ال�سحيفة ان وزارة الدفاع 
المريكية وجهت هذه الر�سالة ردا على اثنني من اع�ساء 
املحتمل  العدد  بتقييم  تتعلق  تفا�سيل  طلبا  الكونغر�س 
�سفوف  يف  ال�سمالية  ك��وري��ا  م��ع  ن��زاع  ح��ال  يف  لل�سحايا 
اجلنوبية  وك��وري��ا  اليابان  وحلفائها  المريكية  ال��ق��وات 

وجزيرة غوام المريكية، وكذلك بني املدنيني.
وت�����س��اع��د ال��ت��وت��ر ب�سكل ك��ب��ري يف ال���س��ه��ر الخ����رية بني 

وا�سنطن وبيونغ يانغ، ول �سيما اثر اقوى جتربة نووية 
اجرتها كوريا ال�سمالية حتى الآن واطالق �سواريخ حلقت 

فوق اليابان، اىل جانب الهجمات الكالمية.
املقاربة المريكية  ان اجلي�س يدعم  ال�سحيفة  وا�سافت 
وتق�سي  تيلر�سون  ريك�س  اخلارجية  وزي��ر  يديرها  التي 
اقت�سادية وممار�سة �سغوط دبلوما�سية  بفر�س عقوبات 

على كوريا ال�سمالية للحد من طموحاتها النووية.
من جهة اخرى، ذكرت ال�سحيفة ان 16 برملانيا جمعيهم 
“هذه  ان  بيان  يف  راأوا  واح���د،  با�ستثناء  دمي��وق��راط��ي��ون، 
خيارات  هناك  لي�ست  قبل:  من  نعرفه  ما  توؤكد  لدرا�سة 

ع�سكرية جيدة لكوريا ال�سمالية«.

م�سر تدين اإطالق �ساروخ 
من اليمن باجتاه الريا�ص

•• القاهرة-وكاالت:

اأدانت م�سر باأ�سد العبارات يف بيان �سادر عن وزارة اخلارجية اأم�س، عملية اإطالق 
�ساروخ بالي�ستي من قبل ميلي�سيات احلوثي باجتاه �سمال مدينة الريا�س باململكة 
العربية ال�سعودية، والذي ت�سدت له قوات الدفاع اجلوي امللكي ال�سعودي دون 
وقوع اإ�سابات. واأكد البيان وقوف م�سر حكومة و�سعباً مع حكومة و�سعب اململكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيق، وتاأييدها لكل ما تتخذه حكومة اململكة من اإجراءات 
من اأجل احلفاظ على اأمنها وا�ستقرارها يف مواجهة هذا العتداء الغا�سم. و�سدد 
البيان على اأن تلك الأعمال التي ت�ستهدف اأمن وا�ستقرار اململكة واملنطقة �سوف 

تزيد من عزم دول التحالف العربي على ا�ستعادة ال�سرعية باليمن.

•• وا�صنطن-وكاالت:

م���ع ان��ح�����س��ار ت��ن��ظ��ي��م داع�������س يف 
العراق و�سوريا، يبدو اأن التحدي 
الع�سكري حلكم الرئي�س ال�سوري 
ل  ولكن  انتهي،  ق��د  الأ���س��د  ب�سار 
ت���زال رق��ع��ة ك��ب��رية م��ن الأرا�سي 
ال�سورية خارج �سيطرته. واإذا كان 
الأ�سد قد فاز يف احلرب فاإنه حقق 

ذلك على ح�ساب متزيق بالده. 
األ��ك�����س��ن��در بيك،  وي����رى ال��ب��اح��ث 
وه����و م���دي���ر وزم���ي���ل م�����س��ارك يف 
لل�سوؤون  كي�سنجر  ه��ري  م��رك��ز 
هوبكنز  ج�����ون  ب��ك��ل��ي��ة  ال���ع���امل���ي���ة 
املتقدمة،  ال���دول���ي���ة  ل���ل���درا����س���ات 
العوامل،  م��ن  جمموعة  ثمة  اأن 
حتليلي  م���ق���ال  يف  ا���س��ت��ع��ر���س��ه��ا 
الأمريكي  امل��وق��ع  ن�����س��ره  م��ط��ول 
ت�سري   ،»War on Rocks«
اإىل اأن تق�سيم �سوريا بات حتمياً، 
الراغماتي  ال���ن���ه���ج  واأب������رزه������ا 
الرو�سي لإنهاء احلرب والأهداف 
ملكافحة  ال���دائ���م���ة  الأم���ري���ك���ي���ة 

الإرهاب. 

اجلغرافيا املمزقة 
الأ�سد  ق��درة  يف  الباحث  وي�سكك 
على اإعادة توحيد �سوريا وبخا�سة 
يف ���س��ي��اق ال��ت��ج��زئ��ة ال��ت��ي حدثت 
التي  امل��ن��ف�����س��ل��ة  وال���ك���ت���ل  ف���ع���اًل 
احلكومة  م��ن  ك��ل  عليها  ي�سيطر 

بال�ستقاللية  يتمتع  الأم��ر  واقع 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وت���ت���م اإدارت����������ه من 
لقوات  التابعة  امل��دن��ي��ة  املجال�س 
�سوريا الدميقراطية التي ترتبط 
ب�����س��ك��ل وث��ي��ق م���ع ح����زب الحت����اد 

الدميقراطي الكرد�ستاين. 
اأن  ال���ب���اح���ث: ل����س���ك يف  وي���ق���ول 
التق�سيم،  م��ث��ل  لي�ست  ال��ت��ج��زئ��ة 
املفتتة  اخل���ري���ط���ة  ه�����ذه  ول���ك���ن 
ل��ل��ب��الد واإم���ك���ان���ي���ة ق���ي���ام ال����دول 
توفري  مب���وا����س���ل���ة  الأج����ن����ب����ي����ة 
هذه  ملثل  امل�ستقل  والدعم  امل��وارد 
ال�سلطة  ع���ن  ب���ع���ي���داً  ال��ت��ك��ت��الت 
اأي  يجعل  اأن  �ساأنه  من  املركزية، 
ج��ه��د لإع������ادة ت��وح��ي��د ال���ب���الد يف 

غاية ال�سعوبة والتعقيد. 

منطق التق�ضيم
املعار�سة  ع���ل���ى  امل����ق����ال  وي����وؤك����د 
ال�سديدة لكل من تركيا والعراق 
واإي��ران لفكرة تق�سيم �سوريا، ول 
ت���زال رو���س��ي��ا وال���ولي���ات املتحدة 
ت���������س����ران ع���ل���ى وح��������دة ����س���وري���ا 
يبدو  ل  وك����ذل����ك  واأرا�����س����ي����ه����ا، 
بالن�سبة  ج��اذب��اً  خ��ي��اراً  التق�سيم 
با�ستثناء  �سوريا  داخل  لل�سوريني 
الأك�������راد ال���ذي���ن ي��ط��م��ح��ون اإىل 
ولكن  ال�����س��ي��ا���س��ي،  ال����س���ت���ق���الل 
يتناق�س  ال���س��رتات��ي��ج��ي  ال��واق��ع 
لفكرة  امل��ب��دئ��ي��ة  امل���ع���ار����س���ة  م���ع 

التق�سيم.

الداخلية  وزراء  ال��ب��ي��ان  بح�سب 
العدل  امل�سنوق،  نهاد  والبلديات 
�سليم جري�ساتي والدفاع يعقوب 
توجيهاته  اأعطى  كما  ال�سراف. 
الع�سكرية  الأج����ه����زة  ق�����ادة  اإىل 
والأم����ن����ي����ة لت����خ����اذ الإج���������راءات 
على  ل���ل���م���ح���اف���ظ���ة  ال�������الزم�������ة 

ال�ستقرار يف البالد.
�سعد  احل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  وك�������ان 
ال�سعودية  يف  امل��وج��ود  احل��ري��ري 
من  ال�سبت،  ا�ستقالته  اأع��ل��ن  ق��د 
رئ���ا����س���ة احل���ك���وم���ة، واع����ت����ر اأن 
الأجواء ال�سائدة يف لبنان �سبيهة 
اغ���ت���ي���ال رفيق  ق��ب��ي��ل  ب���ال���و����س���ع 
من  خ�سيته  واأب�����دى  احل���ري���ري، 

تعر�سه لالغتيال.
اللبناين  وكان رئي�س اجلمهورية 
الكويت كانت  اإىل  زي��ارة  اأج��ل  قد 
مقررة يوم الأحد، وات�سل رئي�س 
اجلمهورية باأمري الكويت ال�سيخ 
ال�سباح،  اجل��اب��ر  الأح��م��د  �سباح 
الراهنة  الأو����س���اع  م��ع��ه  وت���ن���اول 
الزيارة  تاأجيل  على  التفاق  ومت 
ال��ر���س��م��ي��ة ال��ت��ي ك���ان م���ن املقرر 
اأن ي��ق��وم ب��ه��ا ال��رئ��ي�����س ع���ون اىل 

الكويت الأحد، اإىل موعد لحق.
للرئي�س  ال���ك���وي���ت  اأم������ري  واأك�������د 
عون، بح�سب بيان مكتب الإعالم 
“خالل  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���س��ة  يف 
الت�سال ترحيب الكويت بزيارته 
ي��راه منا�سباً، متمنياً  اأي وقت  يف 
والأمان  ال���س��ت��ق��رار  دوام  للبنان 
وراحة  الهناء  اللبناين  ولل�سعب 

البال«.

املعار�سة  وج���م���اع���ات  امل���رك���زي���ة 
ال�سوريني  والأك���������راد  امل�����س��ل��ح��ة 
فاإن  ثم  ومن  وداع�س،  وحلفائهم 
لل�سيطرة  الأ���س��د  ن��ظ��ام  ا���س��ت��ع��ادة 
على تلك املناطق بات اأمراً معقداً 
للغاية. فعلى الرغم من ا�ستمرار 
ال�سورية يف دفع رواتب  احلكومة 
املدنية حتى يف  موظفي اخلدمة 
�سيطرتها،  خارج  الواقعة  املناطق 
اأ�سبحت  ال���وق���ت  مب�����رور  ف���اإن���ه 
ب�سكل  م�ستقلة  ال��ت��ك��ت��الت  ه���ذه 
علم  تخ�سي�س  ل��درج��ة  م��ت��زاي��د 
م�ستقل واإدارة موؤ�س�ساتها الأمنية 
وو�سع  وال��ق�����س��ائ��ي��ة  والإداري���������ة 

مناهج تعليمية خا�سة. 
التدخل  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث  ويلفت 
هو  ال�سورية  احل��رب  يف  الأجنبي 
بداية  �سوريا  تفتيت  عن  امل�سوؤول 
رو�سيا  ثم  الإقليمية  القوى  من 
وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة، وب�����دًل من 
الرتاجع اإىل جيب للعلويني على 
ا�ستفادت  ال�سوري،  ال�ساحل  طول 
ح��ك��وم��ة الأ����س���د م���ن دع���م اإي����ران 
ل�ستعادة  ورو����س���ي���ا  اهلل  وح�����زب 
وحم�س  يف  امل��ع��ار���س��ة  م��ك��ا���س��ب 
ودرعا وريف دم�سق وكذلك حلب، 

كرى املدن ال�سورية.

املعار�سة  و�ستكون جماعات  ه�س، 
اإذا  الأ���س��د  ل��ق��وات  �سهلة  فري�سة 
يف  ولكن  اجل��ن��وب،  �سوب  اجتهت 
الوقت الراهن على الأقل ل تزال 
ومعار�سة  احلكم  ذات��ي��ة  املنطقة 
دم�سق.  يف  امل���رك���زي���ة  ل��ل�����س��ل��ط��ة 
وت��ت��ط��ل��ع اإ����س���رائ���ي���ل، ال��ت��ي ظلت 
احل���رب  يف  الآن  ح��ت��ى  حم���اي���دة 
منطقتها  اإن�����س��اء  اإىل  الأه���ل���ي���ة، 
القوات  ملنع  �سوريا  داخ��ل  العازلة 
املدعومة اإيرانياً مبا يف ذلك حزب 
اهلل من �سن هجمات بالقرب من 

مرتفعات اجلولن. 
واأخ�����رياً يف ���س��رق ال���ب���الد، قامت 
الدميقراطية  �����س����وري����ا  ق�������وات 
وال�سنية  الكردية  القوى  حتالف 
القوات  م���ن  وغ���ريه���ا  ال��ع��رب��ي��ة 
مع  بال�سراكة  داع�س  تقاتل  التي 
التحالف الدويل بقيادة الوليات 
امل��ت��ح��دة ب��ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى مثلث 
����س���ا����س���ع ومم���ت���د م����ن الأرا������س�����ي 
الرتكية  احل��دود  على  املح�سورة 
ال�سرقية  وال�سف����ة  وال��ع��راق��ي��ة 

لنهر الفرات..
ليزال  ال�سكلية  ال��ن��اح��ي��ة  وم���ن   
�سلطة  حت�������ت  الق�����ل�����ي�����م  ه���������ذا 
احل���ك���وم���ة امل����رك����زي����ة، ول���ك���ن���ه يف 

الآن  من�سغلة  فاإنها  املنطقة  هذه 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ه��ي��ك��ل��ة  ب���اإع���ادة 
وا�س�����تعادة  ت��رك��ي��ا  م��ن  ب��ت��م��وي��ل 
ال���ع���ام���ة مب���ا يف ذلك  اخل����دم����ات 
ول  الدينية،  واملوؤ�س�سات  املدار�س 
ت���زال الأه����داف امل��ح��ددة للعملية 

تركيا  ت�������س���ي���ط���ر  ح������م������اة،  ويف 
على  ال���������س����وري����ون  و�����س����رك����اوؤه����ا 
الأرا����س���ي  م���ن  م�ستطيلة  رق��ع��ة 
ال�سورية-  احل������دود  ط����ول  ع��ل��ى 
ال��رتك��ي��ة ال��ت��ي ت��دي��ره��ا جماعات 
�سغر  ورغ���م  امل�سلحة.  امل��ع��ار���س��ة 

الوليات  بني  النار  اإط��الق  وق��ف 
املتحدة ورو�سيا والأردن جلماعات 
بالحتفاظ  امل�����س��ل��ح��ة  امل��ع��ار���س��ة 
ب��اأ���س��ل��ح��ت��ه��ا يف حم���اف���ظ���ة درع����ا 
ال���ه���ج���م���ات �سد  م���ق���اب���ل وق������ف 
احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة، وه���و اتفاق 

حمافظة  يف  اجل���دي���دة  ال��رتك��ي��ة 
اإدل���ب غ��ري وا���س��ح��ة، وي��ب��دو اأنها 
اإن�������س���اء  ن���ح���و  الأوىل  اخل����ط����وة 
مدعومة  اأخ����رى  ع��ازل��ة  منطقة 

من تركيا يف �سمال �سوريا. 
اتفاق  ���س��م��ح  ���س��وري��ا،  ويف ج��ن��وب 

وم�سوؤولون  البنتاغون  المريكية  الدفاع  وزارة  وكانت 
نيجريون اعلنوا ان دورية امريكية-نيجرية ا�ستمُهدفت 
يف 4 ت�سرين الأول اكتوبر يف كمني بجنوب غرب النيجر 
قرب احلدود مع مايل، ما ا�سفر عن مقتل اربعة جنود 

امريكيني وعدد مماثل من النيجريني.
واو�سح البنتاغون ان جنديني امريكيني اآخرين جرحا 
المريكيون  كان اجلنود  وقع عندما  ال��ذي  الهجوم  يف 
ع��م��ل��ي��ات مكافحة  ال��ن��ي��ج��ري يف  اجل��ي�����س  ي�����س��اع��دون 

الإرهاب يف املنطقة امل�سطربة.
ولن الع�سكريني المريكيني مل يكونوا يتوقعون عمال 
معاديا، تولت القوات الفرن�سية التي تكافح املتطرفني 
يف املنطقة تقدمي دع��م ج��وي لهم بعد الكمني، مبا يف 
ذلك مقاتالت ومروحيات قتالية وطبية نقلت اجلرحى 

جوا.
والمريكيون حا�سرون ب�سكل كبري يف النيجر، خ�سو�سا 
يف مطار اغ��ادي��ز، ع��ر ق��اع��دة تقلع منها ط��ائ��رات من 
الع�سكريني  لكن  ال�ساحل.  منطقة  ت��راق��ب  طيار  دون 
يف  �سوى  منها  يخرجون  ل  القاعدة  ه��ذه  يف  العاملني 
القاعدة، ثمة ق��وات خا�سة  ن��ادرة. وا�سافة اىل  ح��الت 
امريكية وعنا�سر لتدريب الع�سكريني النيجريني منذ 

بداية اللفية الثالثة.

•• نيامى-اأ ف ب:

املتحدة  ل��ل��ولي��ات  �سمحت  ان��ه��ا  ام�����س  النيجر  اأع��ل��ن��ت 
بت�سليح الطائرات المريكية بدون طيار املوجودة على 
الن  حتى  تمُ�ستخدم  ك��ان��ت  وال��ت��ي  النيجرية  الأرا���س��ي 

ملراقبة حتركات جمموعات اإرهابية مبنطقة ال�ساحل.
وقال وزير الدفاع النيجري كال موتاري لإذاعة الدولة 
“اإنها مفاو�سات انخرطنا بها منذ فرتة من الوقت مع 
بدون طيار هو  الطائرات  ت�سليح  ان  املتحدة.  الوليات 
م�سريا  تونغو”  تونغو  ماأ�ساة  قبل  اتخذناه حتى  خيار 
بذلك اىل كمني اودى يف 4 ت�سرين الأول اكتوبر بحياة 

جنود امريكيني بالنيجر.
بت�سليح  م��رتددة  الن  النيجرية حتى  ال�سلطات  وكانت 

الطائرات المريكية بدون طيار على ارا�سيها.
ا�سخا�سا  ن��واج��ه  نحن  النيجري  ال��دف��اع  وزي��ر  واردف 
م�سلحني ب�سكل جيد جدا غري ان م�ساركة طائرات بال 
ملحاربة  جدا  وحا�سما  منا�سبا  ردا  ي�سكل  م�سلحة  طيار 

الإرهاب.
ال�سالم  �سمان  على  م�سممة  النيجر  ان  على  و���س��دد 
والمن” يف ارا�سيها مبا يف ذلك من خالل خيار ت�سليح 

طائرات بدون طيار اأمريكية.

اأوروب��ا عر  اإىل  اإن هذه هي حماولته الثانية للو�سول  وق��ال 
ليبيا. وكان اإمياين حمتجزا يف مدينة الزاوية الواقعة غرب 
ليبيا يف وقت �سابق من العام اجلاري لكن اأ�سرته دفعت اأموال 

مقابل اإطالق �سراحه.
اإىل ميناء  املهاجرين  اأعادت  التي  الليبية  ال�سفينة  بان  رمُ وقال 
اأنقذوا املهاجرين من الغرق يف ظروف �سعبة  اإنهم  طرابل�س 
مب�ساعدة اإيطالية. وتابع “اأنقذنا املهاجرين من املوت. كانت 
هناك �سفينة اإيطالية موجودة وهي التي قدمت لنا امل�ساعدة«. 
البحر  اأوروب��ا عر  اإىل  املهاجرين  اأغلبية كبرية من  وت�سافر 
ب�سبب  الب�سر  تهريب  انتع�س  حيث  ليبيا  غ��رب  من  انطالقا 
انعدام القانون وانهيار القت�ساد. لكن عدد املهاجرين تراجع 
بحدة منذ يوليو متوز ب�سبب منع الف�سائل امل�سلحة الزوارق 
الن�ساط  اإىل  بالإ�سافة  ال�ساحل  م��ن  اأج���زاء  م��ن  امل��غ��ادرة  م��ن 
تدريبا  تلقت  التي  الليبي  ال�سواحل  خفر  ل��وح��دات  امل��ت��زاي��د 

ودعما فنيا من اإيطاليا والحتاد الأوروبي.
الأوروبي  الحت��اد  �سيا�سة  الإن�سان  حقوق  جماعات  وانتقدت 

فيه  يواجهون  بلد  اإىل  املهاجرون  يعود  األ  يجب  اإن��ه  وقالت 
انتهاكات على نطاق وا�سع.

اإىل ليبيا قبل  وت�سجل وكالت دولية املهاجرين بعد عودتهم 
اأن تنقلهم ال�سلطات اإىل مراكز اعتقال مكتظة. ويمُعر�س على 
بع�س املهاجرين العودة اإىل بالدهم يف حني يظل اآخرون قيد 

احلجز اأو يبحثون عن طريق اآخر.
غرب  دول  م��ن  ال�سبت  ي��وم  اعرتا�سهم  مت  م��ن  معظم  وك���ان 
اأفريقيا مبا يف ذلك مايل وغينيا ونيجرييا وكان بع�سهم من 

بنجالد�س. وكان بينهم امراأة واحدة.
 3000 1500 اإىل  اإن��ه��م دف��ع��وا م��ا ب��ني  امل��ه��اج��رون  وق���ال 
دينار ليبي )176-353 دولرا ب�سعر ال�سوق ال�سوداء( ليتم 

تهريبهم.
وقال كري�ستوفر دانيل من نيجرييا عن الفرتة التي ق�ساها 
كثريا،  عانيت  اجلنوبية  الليبية  �سبها  مدينة  يف  احل��ج��ز  يف 
اختطفت مرارا، وكانت توجد مطالبات بدفع فدى ... قاموا 

بو�سع غمامة على عيني واأجروين على دفع اأموال لهم.

 •• طرابل�ض-رويرتز:

اأعاد خفر ال�سواحل الليبي املدعوم من اأوروبا اأكرث من 150 
مهاجرا على منت زورق كانوا يحاولون الو�سول اإىل اإيطاليا 
يف اإطار اجلهود املتزايدة التي تبذلها ليبيا ملنع عبور املهاجرين 
الذين  املهاجرين  ال�سواحل  خفر  واعرت�س  املتو�سط.  للبحر 
ك��ان��وا ع��ل��ى م��نت زورق م��ط��اط��ي ق��ب��ال��ة ال�����س��اح��ل ب��ني بلدتي 
اخلم�س والقره بوللي اإىل ال�سرق من طرابل�س بعدما غادروا 
ال�سواحل  خلفر  تابعة  �سفينة  من  قريبا  ال��زورق  وك��ان  ليال. 
الدولية عندما مت  املياه  ال��دوري��ة يف  باأعمال  تقوم  الإي��ط��ايل 
يف  اآمالهم  ب��دد  مما  ليبية  �سفينة  منت  اإىل  ونقلهم  توقيفهم 

الو�سول اإىل اأوروبا.
وكان الزورق ي�سارع الأمواج العاتية املتالطمة وكان حمركه 

قد توقف عن العمل.
اإنهم مينعوننا،  ن�سيح  “كنا  اإمي��اين من مايل  باتري�س  وق��ال 

اإنهم مينعوننا. كنا ن�سرخ ونطلب امل�ساعدة«.

اللطيف  عبد  ال�سيخ  اجلمهورية 
دري���ان وامل��ف��ت��ي اجل��ع��ف��ري املمتاز 

ال�سيخ اأحمد قبالن«.
ال��رئ��ي�����س عون  اأن  ال��ب��ي��ان  وت��اب��ع 
ح�سن  ع��ل��ي  امل���ال  “بوزير  ات�����س��ل 
خليل ورئي�س جلنة املال واملوازنة 
كنعان  اإب��راه��ي��م  النائب  النيابية 
الدكتور  ل��ب��ن��ان  م�����س��رف  وح��اك��م 
ري��ا���س ���س��الم��ة، ورئ��ي�����س جمعية 
امل�سارف الدكتور جوزف طربيه، 
املايل  الو�سع  معهم  وا�ستعر�س 
على  م�سدداً  ال��ب��الد  يف  وامل�سريف 
�سرورة املحافظة على ال�ستقرار 

املايل«.
عون،  الرئي�س  ات�سالت  و�سملت 

على  �سلباً  يوؤثر  الداخلي  الو�سع 
املناعة الوطنية ووحدة ال�سف.

الرئي�س  اأن  ال���ب���ي���ان  واأ������س�����اف 
جمل�س  “برئي�س  ات�����س��ل  ع����ون 
ال������ن������واب ن���ب���ي���ه ب������ري وروؤ�������س������اء 
احلكومة  يف  امل�����س��ارك��ة  الأح�����زاب 
�سليمان  جنبالط،  وليد  ال�سادة: 
اأ�سعد  اأر���س��الن،  ط��الل  فرجنية، 
هاغوب  ج��ع��ج��ع،  �سمري  ح����ردان، 
بقرادونيان، حممد رعد، وجران 

با�سيل«.
اجلمهورية،  رئ��ي�����س  ات�����س��ل  ك��م��ا 
“بالبطريرك  ال���ب���ي���ان  ب��ح�����س��ب 
امل���������������اروين ال������ك������اردي������ن������ال م�����ار 
ال���راع���ي ومفتي  ب��ط��ر���س  ب�����س��ارة 

•• بريوت-وكاالت:

ذك����ر م�����س��در م��ق��رب م���ن رئي�س 
احلريري  �سعد  اللبناين  ال��وزراء 
ال�سبت،  ا���س��ت��ق��ال��ت��ه  اأع���ل���ن  ال����ذي 
تخوفاً من اغتياله، اأن احلريري 
لن يعود اإىل وطنه لبنان لأ�سباب 

اأمنية.
وق���ال امل�����س��در، ال���ذى ط��ل��ب عدم 
الو�سع  ه���وي���ت���ه:  ع����ن  ال��ك�����س��ف 
الأم������ن������ي ه�����و اأح���������د الأ�����س����ب����اب 
الوزراء  رئي�س  لبتعاد  الرئي�سية 

عن لبنان حالياً.
احلريري  اأن  امل�����س��در،  واأ����س���اف 
ع��دد من  بجولة فى  الآن  �سيقوم 
امل��وق��ف يف  ال����دول ليبحث م��ع��ه��ا 

لبنان.
واأج����������رى رئ���ي�������س اجل���م���ه���وري���ة 
ال��ل��ب��ن��اين ال��ع��م��اد م��ي�����س��ال عون 
اإعالن  بعد  ال�سبت،  الول  ام�����س 
�سعد  ال���������وزراء  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
حكومته،  ا���س��ت��ق��ال��ة  احل����ري����ري 
ر�سمية  بقيادات  ات�سالت  �سل�سلة 
على  فيها  ركز  وروحية  و�سيا�سية 
الوحدة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اأه��م��ي��ة 
ال�ستقرار  اأج��واء  وعلى  الوطنية 

الأمني.
ب���ي���ان �����س����ادر ع����ن مكتب  وق������ال 
اجلمهورية  رئ��ا���س��ة  يف  الإع�����الم 
متابعة  اإط�����ار  يف  اإن����ه  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
ال���ت���ط���ورات ال��ت��ي ا���س��ت��ج��دت بعد 
اإع�����الن رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ا�ستقالة حكومته  �سعد احلريري 
رئي�س  اأج����������رى  اخل������������ارج،  م�����ن 

عون  مي�سال  العماد  اجلمهورية 
ر�سمية  بقيادات  ات�سالت  �سل�سلة 
على  فيها  رّكز  وروحية  و�سيا�سية 
الوحدة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اأه��م��ي��ة 
ال�ستقرار  اأج��واء  وعلى  الوطنية 
وحماية  وال�������س���ي���ا����س���ي  الأم�����ن�����ي 
الإجن���������ازات ال���ت���ي حت��ق��ق��ت منذ 
�سنة حتى الآن، وتغليب امل�سلحة 

الوطنية العليا على ما عداها.
واأكد الرئي�س عون بح�سب البيان: 
لهذه القيادات اأن التهديدات التي 
منها  ل�سيما  لبنان  لها  يتعر�س 
ال��ت��ه��دي��دات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة حتّتم 
وق����وف ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ���س��ف��اً واح����داً 
ي�سيب  خلل  واأي  مواجهتها،  يف 

اجلغرافيا ال�سيا�سية املمزقة .. بحكم االأمر الواقع.. �سوريا نحو التق�سيم

عون يجري �ضل�ضلة ات�ضالت للمحافظة على الوحدة 

احلريري يقرر عدم العودة اإىل لبنان الأ�سباب اأمنية

النيجر ت�سمح بت�سليح الطائرات بال طيار 

خفر ال�سواحل الليبي يعرت�ص زورقا للمهاجرين 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا كرك درميز

رخ�سة رقم:CN 2098164 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مبارك حممد �سعيد بن ع�ساب الرا�سدي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

للعقارات رخ�سة رقم:CN 1351426 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل �سعيد دريبي رميدان العفاري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

للعناية بال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 2414313 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/620  تنفيذ عقاري   
ان طالب  القامة مبا  البلو�سي جمهول حمل  دروي�س جمعة حممد  املنفذ �سده/1- علي  اىل 

التنفيذ/م�سرف المارات ال�سالمي �س.م.ع وميثله:احمد ح�سن رم�سان اآل علي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2017/319 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ:2017/7/17   

باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
حتى   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )1040252.90( وق���دره  مبلغ  ب�سداد  بالزامكم   -1
اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا  متام ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ 

العالن. 
 . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/15  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- �سركة ابيار للتطوير العقاري )م�ساهمة مقفلة( فرع دبي  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/طارق خالد زكريا وميثله : غازي 
 2017/11/1 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت  �سفيان  بن  احمد  ابراهيم 
التنفيذ اعاله وال بيع  اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة )176868.50( يف ملف 
العقار حمل احلجز )نوع العقار:�سقة �سكنية - املنطقة:ال�سفوح الوىل - رقم 
الر�س:139 - ا�سم املبنى:OLGANA - رقم ال�سقة:2003-2002-2001-

2004 وذلك خالل 30 يوم من تاريخ العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/83 تنفيذ عقاري  
ان  ���س.م.ح جمهول حمل القامة مبا  املنفذ �سده/1-اك�سون ديفلومبنت  اىل 
وميثله:علي  ح��رة  منطقة   - ليمتد  انرتنا�سيونال  �سي  التنفيذ/كيه  طالب 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  ماجد  عبداهلل 
او  التنفيذ  به وق��دره )350646( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
خزينة املحكمة 2- بف�سخ عقد بيع الوحدة العقارية حمل التداعي بني املدعية 
املحكمة  ف��ان  ال��راه��ن��ة.وع��ل��ي��ه  ال��دع��وى  وال��ث��ان��ي��ة يف  الوىل  وامل��دع��ي عليهما 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/596  تنفيذ عقاري   

ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  ال�سيد ح�سني جمهول حم��ل  اأدي���ب  ���س��ده/1- خالد حممد  املنفذ  اىل 
التنفيذ/فالكون �ستي اوف وندورز �س.ذ.م.م وميثله:هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي

نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/129 عقاري كلي يوم اخلمي�س بتاريخ:2016/5/26   
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )1694068.40( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام 
ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.  
العقارية  ال��وح��دة  ب��ت��اري��خ:2008/5/13 عن  عليه  وامل��دع��ي  املدعية  امل��رم بني  العقد  بف�سخ   -2

رقم:18 دبليو ار او 1 مب�سروع فالكون �سيتي اوف وندورز - دبي .
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1861  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /�سيلفر لين للخر�سانات م.م.ح 2- قدرت اله جميد مع�سورى 3- عبد اهلل حاجي اقا رجنر 
4- مليكوى لتجارة العامه ���س.ذ.م.م 5- مرمي حممد ابدى 6- الذهبية لعمال حفر ابار املياه و�سيانتها 
�س.ذ.م.م 7- �سيد حممد �سيد نعمت اله احمديان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك �سادرات ايران 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم من 1 اىل 6 بالتكافل  )الفرع الرئي�سي( قد 
والت�سامن مببلغ )39279199.13( درهم وبالتكافل والت�سامن مع 7 يف حدود )250000( درهم وبالتكافل 
والت�سامن مع 8 يف حدود )5750000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية %15 
من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2017/7/31 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
2017/11/23  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/7460   

                           املنذرة/ ال�سعايل لتاأجري واإدارة العقارات اخلا�سة 
ب�سفتها املوؤجرة وميثلها ال�سيد/ خالد �سيف حممد ال�سعايل العليلي - اإماراتي اجلن�سية 

املنذر اليهما : 1- يو�سف علي عبداهلل حممد احلمادي - اإماراتي اجلن�سية - ب�سفته امل�ستاأجر 
2- �سركة جيني للتجارة - ذ م م ، وميثلها ال�سيد/ الك�سندر جون اأ�س جون - هندي اجلن�سية وب�سفته مدير التنفيذي 

، وعنوانهما : جمهول حمل القامة 
املو�سوع : �سداد مبلغ مائة الف ومائتني واربعة وع�سرون درهم امل�ستحقة عن عقد ايجار حمل رقم 7 الكائن على 

قطعة الر�س رقم 411-242 او اإخالء املاأجور حال الف�سل. 
حيث ان املنذر اليه الأول قد اأبرم عقد ايجار مع املنذرة للفرتة من 2016/12/11 حتى 2017/12/10 مقابل قيمة 
دفعات  ثالثة  على  ت�سدد   )150336( دره��م  وثالثون  و�ستة  وثالثمائة  ال��ف  وخم�سون  مائة  بلغت  �سنوية  ايجارية 

للماأجور املو�سوف اأعاله. 
�سيكات  ثالثة  )ع��دد  امل��ن��ذرة  ل�سالح  اليجارية  القيمة  حمل  ال�سيكات  ح��ررت  قد  الثانية  اليها  املنذر  ان  وحيث   -
بالقيمة اليجارية( مقابل فرتة اليجار املنوه عنها �سلفا ، وعند تقدمي ال�سيك رقم 000038 املوؤرخ يف 2017/4/10 ، 
وال�سيك رقم 000039 املوؤرخ يف 2017/8/10 امل�سحوبني على بنك الإمارات ال�سالمي بقيمة مائة الف ومائتني واربعة 

وع�سرون درهم )100224( ارجتعا من البنك دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كاف 
- وحيث انه مت  التفاق يف الفقرة 12 من عقد اليجار بان امل�ستاأجر )املنذر اليهما( ملتزما ب�سداد مبلغ 1000 درهم 

غرامة عن كل �سيك حال اجتاعه من البنك دون �سرفه
وملا كان املنذر اليهما ال زال ي�سغالن املوؤجور وقد امتنعا عن �سداد القيمة اليجارية امل�ستحقة حتى تاريخه رغم 

املطالبات املتكررة. 
القانون رقم 33 ل�سنة 2008 ب�ساأن تنظيم  املادة 25/اأ من  املنذرة واعمال لحكام  القانونيون عن  وب�سفتنا الوكالء 
ال�سيكني   قيمة  �سداد  ب�سرورة  اليهما  املنذر  ننذر  فاننا  دبي  اإم��ارة  يف  العقارات  وم�ستاأجري  موؤجري  بني  العالقة 
املو�سوفني اعاله ا�سافة اىل مبلغ الفني درهم كغرامة عن ال�سيكني املرجتعني ، وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ 
ا�ستالم الخطار او الخالء املاأجور وت�سليمه خالية من ال�سواغل وبذات احلالة التي كان عليها وقت ال�ستالم حال 

الف�سل يف  ذلك و�سداد القيمة اليجارية امل�ستحقة حتى تاريخ الخالء الفعلي مع حتميلها كافة امل�سروفات. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/08780/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �سينتيال لطباعة املطبوعات - �س ذ م م 
 مبا اأن املدعي : خالد حممد عبيد بو�سقر الفال�سي   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/08780/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2017/1/1 وحتى 
او  بال�سداد  �سداده رغم اخطاره  2017/10/15 فرت�سد بذمته مبلغ 61750 درهم وميتنع عن 

الإخالء يف 2017/8/31 بالن�سر    
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2017/1/1 وحتى 
 2017/10/15 م  و ميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخالء يف 2017/8/31 بالن�سر 
الفواتري  واملياه وكافة  الكهرباء  ا�ستهالك  امللزم بقيمة  امل�ستاجر هو  ان  بت�سليم م�ستندات -  الزام 
 املرت�سدة  ولبد من تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات وت�سليمه بحالة جيدة ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ القيمة ايجارية للفرتة من 2017/10/16 وما 

ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

 2017/11/12 املوافق  الحد  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وقررت 
مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  2.30م  ال�ساعة 
امل�سافة اىل ثالثة  م��دة  بتق�سري  اأم��ر  وق��د   ، ال��دع��وى  لنظر  الإي��ج��اري��ة  املنازعات  مركز ف�س 
ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�ستندات
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فقدان جواز �سفرت
مبارك  بخيت   / امل��دع��و  ف��ق��د 
ج������اب������ر ح�����م�����د امل����ن���������س����وري 
الإم��������������ارات    : ج���ن�������س���ي���ت���ه   ،
�سفره  ج��������واز   - اجل���ن�������س���ي���ة 
 )Z6G502338( رق�����م 
وخ������ال�������س������ة ال������ق������ي������د رق������م 
يجده  م�����ن   )424804(
رقم  بتليفون  الت�����س��ال  عليه 

 050/4463522

فقدان جواز �سفرت
كاميلى   / امل����دع����و  ف���ق���د 
دابول برو�سا�س ، الفلبني 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )4072014( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/4352094

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
    اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/08563/2017/ جتاري 
اىل املدعى عليه : تات�س وود كريي�سن�س للخدمات الفنية - �س ذ م م   

و�سهاب مال اهلل احمد عبداهلل 
 مبا اأن املدعي : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م - وعلي نا�سر عبداهلل العوي�س ال�سام�سي   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/08563/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
والفعلي  ال��ت��ام  الخ���الء  ت��اري��خ  اج��رة حتى  م��ن  ي�ستجد  م��ا  ب�سداد  عليهم  امل��دع��ي  ال���زام   - مالية   مطالبة 
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2017/6/15 وحتى 2017/8/14 
فرت�سد بذمته مبلغ 4500 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الإخالء يف 2017/6/28 وتعذر 

اعالنه وعليه مت اعالنه بالن�سر بتاريخ 2017/8/6    
مطالبة مالية - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2017/6/15 وحتى 2017/8/14 
فرت�سد بذمته مبلغ 4500 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الإخالء يف 2017/6/28 وتعذر 

اعالنه وعليه مت اعالنه بالن�سر بتاريخ 2017/8/6 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�س على غرامة ارت��داد كل �سيك مبلغ )5000 ( وقد ارت��د عدد )1( 

�سيك دون �سرف 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من 

تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/11/8  ال�ساعة 
2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف  الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05646/2017 / جتاري     
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06210/2017   جتاري  - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : �سوجيت رادها كري�سنان ، واروكيتي كي�سافان راجو  ، وفندق �سن اند �سكاي 
الرقة - �س ذ م م  ، وال�سم�س وال�سماء لل�سياحة وال�سفر - �س ذ م م - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ: �سركة اأوتاد العقارية - ذ م م )حاليا( �سركة العتماد العقارية 

املحدودة ذ م م )�سابقا( 
بالزام  املحكمة  1- حكمت  بالتي:   والقا�سي  اعاله  املذكورة  الدعوى  ل�ساحله يف  ال�سادر 

املدعي عليه الأول باخالء املوؤجور وت�سليمه خالية من ال�سواغل 
تاريخ  من  للفرتة  اليجارية  بالقيمة  بينهم  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  ال��زام   -2

2017/1/7 ولغاية 2017/8/6 مببلغ 5.395833 درهم 
 3- الزامهم مبا ي�ستجد حتى تاريخ ال�سداد التام وباح�سار براءة ذمة من الكهرباء واملياه 

4 - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر ويف 
حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب 
اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة الإعالن  لتنفيذه  - مالحظة / �سيتم 

بالن�سر خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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الفجر الريا�ضي

•• راأ�ض اخليمة- الفجر

�سارك فريق ال�سرطة الن�سائية براأ�س اخليمة، 
يتقدمهم  املالزم اأول موزة اخلابوري رئي�س 
املجتمعية  ال��رام��ج  ف���رع  ال��ف��ري��ق - م��دي��ر 
مناف�سات  املجتمعية، �سمن  ال�سرطة  ب��اإدارة 
اطلقها  ال��ت��ي  للياقة  دب���ي  حت���دي  ف��ع��ال��ي��ات 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
رئ��ي�����س جمل�س  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل  اآل 
ال��ري��ا���س��ي، وذل���ك خ��الل عطلة نهاية  دب��ي 

الأ�سبوع املن�سرم، حيث اأحرز فريق ال�سرطة 
الن�سائية ب�سرطة را�س اخليمة، املركز الأول 

�سمن مناف�سات �سد احلبل.
اأتاحت  اخل��اب��وري:  ال��ف��ري��ق،  رئي�س  وق��ال��ت 
امل��ن��اف�����س��ة خ���ل���ق ج����و م����ن امل���ح���ب���ة والأل����ف����ة 
بني  املتميز  احلما�سي  الريا�سي  والتناف�س 
منت�سبات �سرطة راأ�س اخليمة، وبقية الفرق 
الهيئات  م��ن  امل�����س��ارك��ة  الخ����رى  الن�سائية 
ال���دول���ة، الأمر  وامل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
والتوا�سل  الت�سال  تعزيز  يف  �ساهم  ال��ذي 

ف�ساًل  امل�ساركة،  اجلهات  والبناء بني  املثمر 
بني  الريا�سية  ال��ق��درات  وتطوير  دع��م  ع��ن 
م�ستوى  على  امل�ساركة  الن�سائية  العنا�سر 

الدولة.
وم����ن ج��ان��ب��ه��ن، وج���ه���ن م��ن��ت�����س��ب��ات فريق 
اخليمة،  راأ����س  ب�سرطة  الن�سائية  ال�سرطة 
عبد  علي  ال��ل��واء  ل�سعادة  والتقدير  ال�سكر 
اهلل ب����ن ع����ل����وان ق���ائ���د ع�����ام ����س���رط���ة راأ������س 
الريا�سية  الأن�����س��ط��ة  ق�����س��م  واإىل  اخل��ي��م��ة 
لإتاحة   ، العامة  والعالقات  الإع��الم  ب���اإدارة 

ال��ف��ر���س��ة ل��ه��ن يف امل�����س��ارك��ة ب��ه��ذا احلدث 
الريا�سي املتميز، مثمنات جهودهم ودعمهم 
املجتمع  �سرائح  كافة  ت�سجيع  نحو  و�سعيهم 
على الهتمام باجلانب الريا�سي، وال�سحة 
العامة، م�سيدات مبناف�سات فعاليات حتدي 
ال�سخم  الريا�سي  الجن��از  هذا  للياقة  دبي 
وامل��ت��م��ي��ز، مل���ا ل�����دوره يف اإع������داد ب��ن��اء ودعم 
و�سحياً،  بدنياً  الن�سائية  ال�سرطة  عنا�سر 
والرتابط  ال�سريف  التناف�س  روح  ب��ث  م��ع 

والرتفيه بني العنا�سر الن�سائية امل�ساركة.

للريا�سات  ال�����دويل  دب���ي  ن����ادي  ي��ن��ظ��م 
وال�سبت  اجل���م���ع���ة  ي����وم����ي  ال���ب���ح���ري���ة 
بحريتني  تراثيتني  تظاهرتني  املقبلني 
دب����ي �سمن  ال���دن���ي���ا  دان�����ة  ����س���واط���ئ  يف 
املو�سم  يف  البحرية  ال�سباقات  روزن��ام��ة 

الريا�سي 2018-2017.
ويرتقب ع�ساق الريا�سات البحرية يوم 
اأوىل جولت  ان��ط��الق��ة  امل��ق��ب��ل  ال�����س��ب��ت 
املحلية  ال�سراعية  لل�سفن  دب��ي  بطولة 
بيوم  احل���دث  ي�سبق  فيما  ق��دم��ا   60
من  الثانية  اجلولة  �سباق  اإقامة  واح��د 
املحلية  ال�سراعية  للقوارب  دبي  بطولة 
والتي  املقبل  اجلمعة  ع�سر  قدما   22

انطلقت منت�سف �سهر اأكتوبر املا�سي.
وتاأخذ امل�ساركة يف �سباق اجلولة الأوىل 
ال�سراعية  ل��ل�����س��ف��ن  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م���ن 
كبريا  اه���ت���م���ام���ا  ق���دم���ا   60 امل��ح��ل��ي��ة 
ال��ري��ا���س��ات البحرية  ق��ب��ل حم��ب��ي  م��ن 
هذه  يف  البداية  �سربة  كونها  الرتاثية 
ت�سهد  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  م���ن  وال���ت���ي  ال��ف��ئ��ة 
القادمة  ال��ف��رتة  يف  هامتني  حمطتني 
ال��ث��ان��ي��ة من  ���س��ب��اق اجل��ول��ة  م��ن بينها 
ال�سبت  ي���وم  ���س��ي��ق��ام  ال��ب��ط��ول��ة وال�����ذي 

التا�سع من �سهر دي�سمر املقبل.
 وحر�س هزمي حممد القمزي م�سرف 
ع���ام ال�����س��ب��اق��ات ال��ب��ح��ري��ة يف ن���ادي دبي 
ال�������دويل ل���ل���ري���ا����س���ات ال���ب���ح���ري���ة على 
باملالك والنواخذة مع بداية  الرتحيب 
دب���ي لل�سفن  ب��ط��ول��ة  ���س��ب��اق��ات  م��و���س��م 

والتي  ق��دم��ا   60 امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��راع��ي��ة 
يوم  الأوىل  اجل��ول��ة  اإق��ام��ة  م��ع  تنطلق 

ال�سبت املقبل باإذن اهلل
ال��دويل للريا�سات  ن��ادي دب��ي  اأن   وقال 
تنظيم  على  ع��ام  ك��ل  يحر�س  البحرية 
بطولة  مناف�سات  �سمن  ج��ولت  ث��الث 
دب����ي ل��ل�����س��ف��ن ال�����س��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 60 
يوم  الأوىل  اجل��ول��ة  �ستقام  حيث  قدما 
ال�سبت املقبل ثم تنطلق اجلولة الثانية 
يف التا�سع من �سهر دي�سمر املقبل على 
مع  واخلتامية  الثالثة  اجلولة  تقام  اأن 
ان��ط��الق ع��ر���س وك��رن��ف��ال خ��ت��ام املو�سم 
�سباق القفال ال�سنوي الثامن والع�سرين 
والذي يقام برعاية كرمية ودعم مبا�سر 
اآل  را���س��د  ب��ن  ال�سيخ ح��م��دان  �سمو  م��ن 
املالية يف  وزي��ر  دب��ي  نائب حاكم  مكتوم 

�سهر مايو القادم.
بداأت  املنظمة  اللجنة  اأن  القمزي   واأكد 
جت��ه��ي��زات��ه��ا م��ب��ك��را ل��ت��ن��ظ��ي��م احل���دث 
الكبري بالتعاون والتن�سيق مع ال�سركاء 
القيادة  بينهم  وم���ن  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي و���س��ل��ط��ة مدينة 
املن�سات  امل��الح��ي��ة وج��ه��از ح��م��اي��ة  دب���ي 
ال�سرب  )ق���ي���ادة  وال�����س��واح��ل  احل��ي��وي��ة 
املدين  للدفاع  العامة  والإدارة  ال��راب��ع( 
بدبي وموؤ�س�سة دبي لالإعالم )قناة دبي 
لالإعالم  اأبوظبي  وموؤ�س�سة  الريا�سية( 

دبي  وموؤ�س�سة  الريا�سية(  ياأ�س  )قناة 
خل��دم��ات الإ���س��ع��اف وجم��م��وع��ة نخيل 

البحرية.
يف  للم�ساركة  الت�سجيل  ب��اب  اأن   واأك���د 
ال�سباق قد بداأت منذ يوم اأم�س -الأحد- 
ن��ادي دبي  ال�سباقات يف مقر  عر جلنة 
امليناء  يف  البحرية  للريا�سات  ال���دويل 
ال�����س��ي��اح��ي اأو ع��ر جل��ن��ة ال�����س��ب��اق��ات يف 
ال�سراعية  ل��ل��ري��ا���س��ات  اأب��وظ��ب��ي  ن����ادي 
واليخوت يف اإطار التعاون امل�سرتك بني 
املهمة  ت�سهيل  اج��ل  وم��ن  الدولة  اأندية 

ع��ل��ى ال��ن��واخ��ذة وامل����الك ال��ق��اط��ن��ني يف 
العا�سمة و�سواحيها.

جميع  من  حديثه  يف  القمزي   وطالب 
النواخذة واملالك الراغبني يف امل�ساركة 
يف ال�سباق الكبري �سرعة الت�سجيل قبل 
موعد اإغالق باب الت�سجيل واملحدد له 
ال�سروط  كافة  وا�ستالم  اخلمي�س  ي��وم 
امل����وج����ودة يف لئ���ح���ة امل��ن��اف�����س��ات ودع���ا 
املحامل  ت�سجيل  الراغبني يف  النواخذة 
تقدمي  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  باأ�سماء 
ر�سالة تخويل جديدة للجنة الت�سجيل.

�سرطة دبي حتطم الرقم القيا�سي يف متارين بريبي
دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  م��ن  امل�ساركون  حطم 
الرقم القيا�سي ملو�سوعة غيني�س لالأرقام القيا�سية 
الذي  ب��ريب��ي  الريا�سية  لتمارين  امل��وؤدي��ن  ع��دد  يف 
الرقم  م��ت��ج��اوزا  �سخ�سا  و455  األ����ف  اإىل  و���س��ل 
للياقة  دب���ي  ���س��م��ن حت���دي  وذل����ك   689 ال�����س��اب��ق 
حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  وت�سلم  البدنية. 
بن را�سد اآل مكتوم - بح�سور �سعادة اللواء عبداهلل 
خليفة املري القائد العام ل�سرطة دبي - من هدى 
القيا�سية يف �سركة غيني�س  الأرق��ام  الك�ساب مديرة 
واأ�ساد  القيا�سي.  للرقم  دبي  �سرطة  حتطيم  �سهادة 

���س��ع��ادة ال��ل��واء ع��ب��داهلل خليفة امل���ري ب��ت��ح��دي دبي 
للياقة الذي رفع من ثقافة ممار�سة الريا�سة وعدد 
الإم���ارات وق��دم ن�ساطا  ممار�سيها يف جمتمع دول��ة 
املواقع  جميع  يف  مبتكرة  باأ�ساليب  ممتعا  ريا�سيا 

التي ت�سهد كل يوم حتديا جديدا.
واأك�����د اأن دخ����ول م��و���س��وع��ة غ��ي��ن�����س ي��ع��ت��ر اإجن����ازا 
جديدا ي�ساف اإىل الإجن��ازات املتعددة ل�سرطة دبي 
رفع  يف  اأهميته  اإىل  م�سريا   .. العامل  م�ستوى  على 
طموحات حتدي دبي للياقة وزي��ادة فاعلية املبادرة 

واأهميتها .

من ناحيته اأو�سح العميد خالد �سهيل مدير الإدارة 
يف  دب��ي  �سرطة  ع��ام  من�سق  املجتمع  ل�سعاد  العامة 
ال�سباق  يف  امل�����س��ارك��ني  ع���دد  اأن  للياقة  دب���ي  حت���دي 
من �سرطة دبي حطموا الرقم القيا�سي للمو�سوعة 
والذي كان 689 م�ساركا يف مدر�سة جراي كورت يف 

اململكة املتحدة عام 2016.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��ن��ق��ي��ب خ��ال��د امل���زروع���ي - اأحد 
امل�����س��ارك��ني يف ال��ت��م��اري��ن - اإن مت��اري��ن ب��ريب��ي جزء 
من ريا�سة كرو�س فيت وهي متارين لكمال اجل�سم 

ت�ستخدم يف مترين القوة والتمرينات الريا�سية.

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

حقق القارب رقم 21 طوفان ل�ساحبه حمدان 
اإ�سماعيل  احمد  النواخذه  وبقيادة  جابر  �سعيد 
املرزوقي املركز الأول يف �سباق مروح 60 قدم  
فيما جاء يف املركز الثاين القارب برق ل�ساحبه 
النواخذه  وب���ق���ي���ادة  احل����م����ادي  حم��م��د  ج���اب���ر 
القارب  ج��اء  الثالث  املركز  ويف  احلمادي  جابر 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  ل�سمو  ال��و���س��ف 
حمد  حممد  النواخذه  بقيادة  مكتوم  ال  را�سد 
الرميثي  ث���اين  اح��م��د  اك���د  الغ�سي�س.  م�سبح 
للريا�سات  ابوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال�سراعية واليخوت ان القبال الكبري للجمهور 
�سباق  يف  القوية  واملناف�سة  املتميزة  وامل�ساركات 
مهرجان  جن���اح  م���دى  تعك�س  ق���دم   60 م���روح 
الظفرة البحري الذي يتطور من عام اىل اخر 

ويقدم م�ستويات عالية من البداع التميز.
على  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ج��ه��ود  الرميثي  وث��م��ن 
ال���دع���م ال���دائ���م وامل�����س��ت��م��ر مل��خ��ت��ل��ف الأح�����داث 
الرتاثية  وال���ري���ا����س���ات  ع���ام  ب�����س��ك��ل  ال��رتاث��ي��ة 
البحرية ب�سكل خا�س، موؤكدا اأن الدعم ال�سامي 
حتققت  التي  النجاحات  ملختلف  الأ�سا�س  يعد 
اأر���س الواقع �سواء باحلفاظ على الرتاث  على 

اأو بن�سره بني �سباب الوطن.
زايد  ال�سيخ حمدان بن  اإىل �سمو  ال�سكر  ووجه 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة على 
رعاية  اأن  موؤكدا  دملا،  �سباق  ودعم  �سموه  رعاية 
�سموه �سوف ت�ساعف من قيمة احلدث ل�سيما 
واأن ���س��م��وه دائ���م احل��ر���س ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة كافة 
بتوفري  التوجيه  ودائ��م  به  اخلا�سة  التفا�سيل 

كل متطلبات النجاح.
و�سدد على اأن نادي اأبوظبي للريا�سات ال�سراعية 
واليخوت ي�سعى بكل قوة منذ خروجه اإىل النور 
من  وج��ه  اأكمل  على  الوطنية  بر�سالته  للقيام 
قاعدة  وتو�سيع  ال��ب��ح��ري  ال���رتات  ن�سر  خ��الل 
اخلري.  اإم��ارات  واأبناء  �سباب  من  له  املمار�سني 

d ومن جانبه اأ�ساد ماجد عتيق املهريي املدير
ال�سراعية  للريا�سات  ابوظبي  لنادي  التنفيذي 

�سباق  حققه  ال���ذي  الكبري  بالنجاح  وال��ي��خ��وت 
ظل  يف  اخل��ام�����س��ة  ن�سخته  يف  ق���دم   60 م���روح 

واحل�سور  الكبرية  وامل�ساركة  القوية  املناف�سة 
اجلماهريي املتميز لع�ساق الريا�سات الرتاثية 

وكان له اثر فعال يف خلق اأجواء تناف�سية قوية 
ب��ني امل�����س��ارك��ني ���س��اه��م��ت يف ر���س��م ل��وح��ة فنية 

متميزة ورائعة على �ساطئ املرفاأ.
ووجه املهريي ال�سكر اإىل القيادة الر�سيدة على 
دعمها كافة الفعاليات الرتاثية والبحرية كما 
ملهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  بجهود  اأ���س��اد 
الظفرة البحري وكافة اجلهات املتعاونة والتي 
ال�سباق ليخرج  اإجن��اح  الأث��ر يف  اأف�سل  كان لها 
ومكانة  با�سم  يليق  ال��ذي  املتميز  ال�سكل  بهذا 
امل��ت��ع��ة وال�����س��ع��ادة للجمهور  الإم�����ارات وي��ح��ق��ق 
ال�سباق  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  ال�����ذي ح���ر����س  ال��ك��ب��ري 
خالل  من  اأو  مبا�سرة  املرفاأ  �ساطئ  على  �سواء 
بلحظة  حلظة  لل�سباق  واحل���ي  املبا�سر  النقل 
ع���ر و���س��ائ��ل الإع�����الم امل��خ��ت��ل��ف��ة. واأك�����د عبيد 
الظفرة  مهرجان  �سباقات  ان  املزروعي  خلفان 
و�سياحي  اقت�سادي  انتعا�س  حققت  ال��ب��ح��ري 
اأعداد  لتوافد  نظرا  املا�سية  الي��ام  م��دى  على 
كبرية �سواء من امل�ساركني او الزوار من ع�ساق 
التحدي واملغامرة الذين حر�سوا على التوافد 
القوي  بال�سباق  لال�ستمتاع  ال�سباق  موقع  اإىل 
�سواء يف التجديف الرتاثي او مروح 60 قدم. 
ا�سبحت  الظفرة  منطقة  ان  امل��زروع��ي  واأ���س��ار 
لي�س  والأ���س��ال��ة  ال��رتاث  لع�ساق  اهتمام  مركز 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة فح�سب ب��ل اي�����س��ا من 
فعاليات  م��ن  تت�سمنه  مل��ا  ن��ظ��را  ال��دول��ة  خ���ارج 
مهرجان  منها  خمتلفة  ت��راث��ي��ة  وم��ه��رج��ان��ات 
الرتاثي  الظفرة  ومهرجان  البحري  الظفرة 
ف��ع��ال��ي��ة تراثية   16 اأك����رث م���ن  ي�����س��م  وال�����ذي 
خمتلفة ومهرجان ليوا للرطب ومهرجان ليوا 
ال�سراعية وغريها  للقوارب  دملا  الدويل و�سباق 
ال�سورة  تعك�س  ال��ت��ي  وامل��ه��رج��ان��ات  الفعاليات 
اأبهى  العريق يف  للما�سي  احل�سارية واجلميلة 
���س��وره. واأ����س���اف امل���زروع���ي ان ال��ن��ج��اح الكبري 
ما  البحري  الظفرة  مهرجان  يف  حتقق  ال��ذي 
من  اجل��ه��ود  ك��اف��ة  ت�سافر  ل���ول  ليتحقق  ك���ان 
م��ن��ظ��م��ني وم�����س��ارك��ني وج��م��ه��ور ب��ج��ان��ب دعم 
وم�ساندة الدوائر واملوؤ�س�سات ليتحول املهرجان 

اىل كرنفالية احتفالية ي�ستمتع بها اجلميع.

ختام �ضباق مروح 60 قدما و�ضط مناف�ضة قوية من املت�ضابقني

احمد ثاين الرميثي: �سعداء مبا حتقق على �ساطئ املرفاأ
عبيد خلفان املزروعي : ال�ضباق اأنع�ض املنطقة اقت�ضاديًا و�ضياحيًا

اأر�سل �سعادة املهند�س مروان بن غليطة رئي�س جمل�س اإدارة اإحتاد كرة 
اإىل �سعادة عبد اخلالق م�سعود رئي�س الإحتاد  القدم، بر�سالة تهنئة 
العراقي لكرة القدم، مبنا�سبة فوز فريق نادي القوة اجلوية بطولة 
الثاين  للعام  باللقب  واإحتفاظه  القدم  لكرة  الآ�سيوي  الإحت��اد  كاأ�س 

على التوايل.
وجاء يف ن�س الر�سالة، يهديكم جمل�س اإدارة احتاد المارات العربية 
ولكافة  ل�سعادتكم  اأن اأتقدم  وي�سعدين  حتية  اأط��ي��ب  ال��ق��دم  ل��ك��رة 

الإخوة اأع�ساء جمل�س اإدارة احتادكم املوقر وجمل�س اإدارة نادي القوة 
اجلوية والالعبني واأع�ساء اجلهاز الفني والإداري والطبي، باأ�سدق 
واأطيب التهاين مبنا�سبة الفوز ببطولة كاأ�س الحتاد الآ�سيوي، عقب 
النهائية  املباراة  يف  الطاجيكي  �سنبة  دو  ا�ستقالل  فريق  على  الفوز 
ا�ستاد  على  نوفمر   4 املوافق  ال�سبت  الأول  اأم�س  ي��وم  اأقيمت  التي 
التقدم  املزيد من  هي�سور يف طاجيك�ستان، متمنيني لكم ولأنديتكم 

وال�سداد.

بن غليطة يهنئ القوة اجلوية وم�سعود 
بلقب كاأ�ص االحتاد االآ�سيوي

مناف�ضات حتدي بدبي للياقة

ن�سائية �سرطة راأ�ص اخليمة تفوز باملركز االأول يف �سد احلبل 

تظاهرتان يف �ضواطئ دبي

ال�سراعية 22 و60 قدما تبحر اجلمعة وال�سبت
للهيئات القمزي: ندعو كل النواخذة للت�ضجيل حتى اخلمي�ض ال�17  البطولة  فعاليات  ام�س  م�ساء  انطلقت 

وامل��وؤ���س�����س��ات وال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة ل��ك��رة ال���ق���دم التي 
مع  بالتعاون  ال�سارقة  حكومة  موظفي  ن��ادي  ينظمها 
ال�سارقة  اإ���س��راف جمل�س  للمعاقني وحت��ت  الثقة  ن��ادي 
ال���ري���ا����س���ي مب�����س��ارك��ة 12 ف��ري��ق��ا مي��ث��ل��ون ال���دوائ���ر 
نادي  مبالعب  وذل��ك  بال�سارقة  احلكومية  واملوؤ�س�سات 

الثقة للمعاقني .
ا�ستهلت ال��ب��ط��ول��ة مب��واج��ه��ة ق��وي��ة ب��ني دائ����رة امل���وارد 
وي��ت��ق��اب��ل يف  الب�سرية ودائ����رة اخل��دم��ات الج��ت��م��اع��ي��ة 
ودائرة  الإ�سالمية  ال�سوؤون  دائرة  فريق  الثانية  املباراة 

املوانئ البحرية واجلمارك .
وكانت القرعة قد اأ�سفرت عن تق�سيم الفرق اإىل ثالثة 
دائرة  ف��رق  الأوىل  املجموعة  �سمت  حيث  جمموعات 
ودائرة  الب�سرية  امل���وارد  ودائ���رة  الجتماعية  اخل��دم��ات 
واجلمارك  البحرية  املوانئ  ودائرة  الإ�سالمية  ال�سئون 
ال�سارقة  جمعية  ف��رق  الثانية  املجموعة  �سمت  بينما 

العلوم  واأك��ادمي��ي��ة  للمعاقني  ال��ث��ق��ة  ون����ادي  اخل��ريي��ة 
ال�سرطية بال�سارقة وجمعية ال�سارقة التعاونية و�سمت 
الدفاع  واإدارة  للتوزيع  اأدن���وك  ف��رق  الثالثة  املجموعة 

املدين وهيئة الطرق واملوا�سالت واك�سبو ال�سارقة.
اللجنة  رئي�س  خ��ادم  بن  �سلطان  ط��ارق  الدكتور  اأك��د  و 
التنفيذية لنادي موظفي حكومة ال�سارقة اأن البطولة 
تاأتي �سمن �سل�سلة البطولت التي ينظمها نادي موظفي 
حكومة ال�سارقة لتحقق روؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو 
ع�سو  األ��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة والتي تهتم بتوفري كافة 
اخلدمات ملوظفي احلكومة م�سرياً اإىل اأن الهدف منها 

هو تنمية روح املناف�سة ال�سريفة .
ومن جانبه اأو�سح حميد علي العبار نائب رئي�س اللجنة 
اللجنة  اأن  ال�سارقة  حكومة  موظفي  لنادي  التنفيذية 
املنظمة للبطولة اأعدت فرق عمل لكي تخرج البطولة 

بال�سورة املطلوبة .

وا�سل �سمبدوريا عرو�سه اجليدة هذا املو�سم وح�سم مواجهته 
مارات�سي يف  ملعب  على  -2�سفر  وم�سيفه جنوى  ج��اره  مع 

املرحلة الثانية ع�سرة من الدوري الإيطايل لكرة القدم.
الأخرية  امل��راح��ل اخلم�س  يف  ل�سمبدوريا  ال��راب��ع  ال��ف��وز  وه��و 
ار����س جنوى  على  املح�سوبة  امل��ب��اري��ات  ت��وال��ي��ا يف  واخل��ام�����س 
23 نقطة  ذات��ه، فرفع ر�سيده اىل  امللعب  الفريقان  يتقا�سم 
يف املركز ال�ساد�س مع مباراة موؤجلة يف جعبته �سد روما الذي 
ام�س  املركز اخلام�س بفارق نقطة قبل مباراة  تقدم عليه يف 

الأحد �سد م�سيفه فيورنتينا.
ويدين �سمبدوريا بالفوز اىل الوروغوياين غا�ستون رامرييز 

 24 وفابيو كولياريال اللذين �سجال الهدفني يف الدقيقتني 
و84، فزادا بذلك حمن جنوى القابع يف املركز الثامن ع�سر 

بر�سيد 6 نقاط فقط بعد تلقيه هزميته الثامنة.
وحقق كروتوين فوزه الأول خارج قواعده يف دوري ال�سواء 
الذي ي�سارك فيه للمرة الأوىل هذا املو�سم، وجاء على ح�ساب 

بولونيا 2-3.
بودميري  انتي  الكرواتي  اىل  الثالث  بفوزه  كروتوين  ويدين 
ملار�سيلو تروتا فيما  الآخ��ر  الهدف  وك��ان  ثنائية  ال��ذي �سجل 
�سجل �سيموين فريدي هديف بولونيا من ركلتني حرتني وكل 

منهما بقدم خمتلفة.

افتتاح بطولة كرة القدم للموؤ�س�سات 
احلكومية يف ال�سارقة 

�سمب�دوري��ا يح�س���م درب���ي جن���وى 
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احت�سنت دبي م�ساء ام�س الأول ال�سبت 4 نوفمر 
حفل جوائز تكرمي الأف�سل يف كرة القدم ال�ساطئية 
النجوم”،  “ليلة  با�سم  يعرف  الذي   ،2017 لعام 
الحتاد  يف  ال�ساطئية  ال��ك��رة  جلنة  نظمته  وال���ذي 
الدويل لكرة القدم الفيفا وجمل�س دبي الريا�سي.

تكرمي  خ���الل���ه���ا  ومت  ����س���اح���رة  ال���ل���ي���ل���ة  وج��������اءت 
القدم  ك��رة  لعبة  يف  العامل  م�ستوى  على  الأف�سل 
جائزة  مار�سينيو  الرازيلي  نال  حيث  ال�ساطئية، 
�سارة  الإجنليزية  ون��ال��ت  ال��ع��امل،  يف  لع��ب  اأف�سل 
نال  فيما  العامل،  اأف�سل لعبة يف  كيم�سون جائزة 
مدرب،  اأف�سل  جائزة  كو�ستا  جيلرتو  الرازيلي 
اأف�����س��ل حار�س  ب��ي��م��ان ح�سيني  الإي�����راين  واخ��ت��ري 
مرمى يف العامل كما نال اأي�سا جائزة هدف العام، 
والرو�سي بوري�س نيكونوروف اأف�سل لعب �ساعد 
يف العامل، ونالت نهائيات كاأ�س العامل لكرة القدم 

يف الباهاما�س جائزة اأف�سل حدث.
لعام  املثالية  الت�سكيلة  عن  الك�سف  احلفل  يف  ومت 
الرازيل  م��ن  لع��ب��ني   3 �سمت  وال��ت��ي   ،2017
وبرونو  مار�سينيو  وزم��ي��اله  م���او،  احل��ار���س  وه���م 
اأوت، والإيراين حممد  اأكزافري، وال�سوي�سري نول 
اأحمد زادة.  وجاء اختيار قائمة الفائزين بناء على 
ت�سويت الالعبني واملدربني من حول العامل، حيث 
مت اإعالن قائمة خمت�سرة ت�سم 3 مر�سحني يف كل 

فئة، قبل اأن يتم الك�سف عن الفائزين يف احلفل.
اأمني عام جمل�س دبي  �سعادة �سعيد حارب  و�سارك 

الفائزين بح�سور جوان كو�سكو  بتتويج  الريا�سي 
املدير التنفيذي للجنة الكرة ال�ساطئية يف الحتاد 
“الفيفا”، وع���دد م��ن جنوم  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���دويل 

بهذه  ح���ارب  �سعيد  وحت���دث  وامل�����س��وؤول��ني.  اللعبة 
املنا�سبة، قائال: “اعتادت دبي اأن تكون دائما الوجهة 
ك��اف��ة املجالت،  امل��ب��دع��ني وامل��ت��ف��وق��ني يف  ل��ت��ك��رمي 

يلتقي  التي  ال�ساطئية  القدم  ك��رة  لعبة  ح��ال  وه��و 
دبي  يف  �سنويا  العامل  م�ستوى  على  فيها  الأف�سل 
يف هذا احلفل الذي يتم من خالله تكرمي الأكرث 

متيزا على مدار عام كامل، ومكافاأة املجتهدين من 
يجعل  ما  وه��و  منظمني،  وحتى  ومدربني  لعبني 
�سنويا  دبي  تقام يف  التي  القارات  كاأ�س  من بطولة 

تتخطى  تناف�سية، حيث  واج��ه��ة  م��ن جم��رد  اأك��رث 
الأمر لت�سبح مركزا لتطوير اللعبة على م�ستوى 
وموقعا  حتت�سنها،  التي  العمل  ور�سة  عر  العامل 
لإعالن الأف�سل وحتفيزهم على التواجد هنا مرة 

اأخرى العام الأخرى وهم على من�سة املكرمني«.
400 فعالية يتم  اأك���رث م��ن  ب��ني  “ م��ن  واأ����س���اف 
القارات  كاأ�س  �سنويا يف دبي، تعد بطولة  تنظيمها 
5 فعاليات يف  اأهم  ال�ساطئية من بني  القدم  لكرة 
تنظيم  اتفاقية  بتمديد  قمنا  اأن��ن��ا  وي�سرنا  ال��ع��ام، 
 2020 ال��ع��ام  حتى  دب��ي  يف  البطولة  وا�ست�سافة 
وا�ستمرار العمل لتطوير هذه اللعبة ون�سرها، كما 
الرعاة  م��ن  امل��زي��د  ا�ستقطبت  البطولة  اأن  ي�سرنا 
وال�سركاء اجلدد ويف مقدمتهم هواوي لالت�سالت 

و دبي العقارية«. 
لإق��ام��ة احلفل  تقديره  ع��ن  كو�سكو،  ج��وان  وع��ر 
اأ�سرة لعبة كرة  التي باتت حمطة تن�سدها  يف دبي 
موعد  يف  ال��ع��امل  م�ستوى  على  ال�ساطئية  ال��ق��دم 
ي��ت��ج��دد ���س��ن��وي��ا يف ه���ذا ال���وق���ت م���ن ال���ع���ام، �سواء 
الكروية مب�ساركة نخبة  امل�ستويات  اأف�سل  لتقدمي 
التطلع  اأو  ق����ارة،  ك��ل  م��ن  الأق����وى  املنتخبات  م��ن 
تاألقا  ت��زداد  التي  النجوم  ليلة  يف  اجلوائز  حل�سد 
املتفوقني،  اأر���س  دب��ي  بتواجدها يف  ع��ام  بعد  عاما 
اأكد ا�ستمرار دعم الحتاد الدويل لكرة القدم  كما 
ال�ساطئية واعتماد تنظيم بطولتها ح�سب الأجندة 

املقررة للفرتة 2018 وحتى 2023.

اأكادميية احتاد الكرة ُتنظم دورة مدربي  حرا�ص 
املرمى  للم�ستوى »دي«

  بداأت �سباح اليوم  فعاليات  دورة مدربي حرا�س املرمى  
امل�ستوى »دي«، والتي تنظمها  اأكادميية احتاد كرة القدم يف 
مقر الحتاد باخلوانيج، وت�ستمر ملدة ثالثة اأيام، مب�ساركة 
الآ�سيوي  ال�سعودي  املحا�سر  اإ�سراف  وحتت  متدرباً،   11

الدكتور جا�سم حممد احلربي. 
اأثناء  ال��دورة، على احل��الت اخلططية التي حتدث  تركز 
امل���ب���اراة واخل��ا���س��ة ب��ح��را���س��ة امل��رم��ى وال���دف���اع واحل���الت 
النف�سي قبل  اإىل الإع��داد  اإىل جانب التطرق  الهجومية، 

خالل  الدفاعية  احل��الت  ومناق�سة  امل��ب��اراة،  وبعد  واأثناء 
تنفيذ الركالت الركنية، الركالت املبا�سرة وغري املبا�سرة، 

والكرات العر�سية، ورميات التما�س،  وركالت  اجلزاء.
وتاأتي هذه الدورة �سمن جمموعة من الدورات التدريبية 
التي تنظمها اأكادميية احتاد الكرة، لتطوير الأداء الفني 
عر�س  طريق  عن  ال��دول��ة،  اأندية  مرمى  وحرا�س  ملدربي 
اأخ���ر ال��ت��ط��ورات وامل�����س��ت��ج��دات ال��ت��ي ت���ط���راأ  يف اجلوانب 
اأن  ل��الأك��ادمي��ي��ة  و�سبق  ال��ت��دري��ب،  يف  والعملية  النظرية 

نظمت يف ب��داي��ة امل��و���س��م ال��ري��ا���س��ي احل���ايل، ور���س��ة عمل 
حلرا�س مرمى اأندية اأبوظبي اخلم�سة )العني، اجلزيرة، 
نادي  اإ�ست�سافها  وال��ت��ي  ي��ا���س(،  بني  ال��وح��دة،  ال��ظ��ف��رة، 
املا�سي،  �سبتمر  �سهر  يف  الزعفرانة«،  »مبنطقة  الظفرة 
فيها  و�سارك  اأي��ام،  م��دار ثالثة  فعالياتها على  واأ�ستمرت 
حرا�س ومدربي الفريق الأول يف اأندية اأبوظبي، واأ�سرف 
اأحمد العو�سي  عليها املحا�سر الإماراتي الآ�سيوي زكريا 

ملدربي حرا�س املرمى.

تفوق برازيلي يف حفل اجلوائز العاملي

دب��ي حتتف��ي بنج��وم الك��رة ال�ساطئي��ة لع�ام 2017

را�ضد عامر : الأبي�ض ال�ضاب اأثبت اأنه الأف�ضل بني منتخبات املجموعة

�سهيل املطوع : حلظة الت�سدي لركلة اجلزاء اأجمل حلظات حياتي

انطالق مناف�سات م�سابقة الرماية احلركية يف ميادين احلفار باأبوظبي
م�سابقة  مناف�سات  ام�س  انطلقت 
“التكتيكية”  احلركية  ال��رم��اي��ة 
الألعاب  دورة  م��ن��اف�����س��ات  ���س��م��ن 
التي  لل�سرطة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
�سمو  ال����ف����ري����ق  ب����رع����اي����ة  ت����ق����ام 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
ال��داخ��ل��ي��ة، وال��ت��ي ينظمها  وزي���ر 
بوزارة  الريا�سي  ال�سرطة  احت��اد 

الداخلية.
تقام  ال��ت��ي  امل�سابقة  وي�����س��ارك يف   
منطقة  يف  الرماية  ميادين  على 
اأب���وظ���ب���ي  ب���ال���وث���ب���ة يف  احل����ف����ار 
فريقاً   45 يومني،  مل��دة  وت�ستمر 
ميثلون 30 دولة من بينهم 28 
�سيدات  فريق  و17  رج��ال  فريق 
ث��الث��ة لعبني  ف��ري��ق  ك��ل  وي�سم 
برماية  لع��ب  كل  ويقوم  دوليني 
النتائج  وحتت�سب  �سيناريو   12
ب��ن��اء ع��ل��ى دق���ة و���س��رع��ة الرامي، 

وتعامله مع الهدف.
 وي������ق������وم ك������ل لع�������ب ب�����اإط�����الق 
جمموعة من الطلقات والتعامل 
“ورقية  م��ت��ن��وع��ة  اأه��������داف  م����ع 
حديدية”  و���س��ح��ون  وك��رت��ون��ي��ة 

امل���وان���ع  ب��ع�����س  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
املتمثلة يف وجود ال�سيارات، وذلك 
حتاكي  التي  لل�سيناريوهات  وفقاً 
واملهام  ال�����س��رط��ي  ال��ع��م��ل  واق�����ع 
الأم�����ن وفقاً  ل��رج��ل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

لطبيعة عمله الأمنية.
ال��ن��ت��ائ��ج للفرق  اح��ت�����س��اب  وي��ت��م 
والفردي بوا�سطة نظام اإلكرتوين 
للرماية  ال��دويل  بالحتاد  خا�س 

احلركية “التكتيكية«.
م�سابقة  مناف�سات  غ��دا  وتختتم   
تكرمي  ���س��ي��ت��م  ح���ي���ث  ال����رم����اي����ة 
الفائزين باملراكز الثالثة الأوىل 
وت�سليمهم  وال�����ف�����ردي  ل���ل���ف���رق 

امليداليات التذكارية.
اآل����ن ج���ويل ن��ائ��ب رئي�س   وق����ال 
الحت�������������اد ال�������������دويل ل����ل����رم����اي����ة 
“التكتيكية” اإن تنظيم  احلركية 
وفقاً  مرة  لأول  الرماية  م�سابقة 
للرماية  ال��دويل  لقانون الحت��اد 
»IPSC« امل�ستوى الثالث يعتر 
هذه  لن�سر  لالحتاد  تاريخ  بداية 

الريا�سة يف املنطقة العربية.
والإعداد  التنظيم  بح�سن  واأ�ساد   
لهذه البطولة والت�سميم العايل 

مليادين الرماية وميادين الرماية 
من�سق  ب�������س���ك���ل  ظ�����ه�����رت  ال�����ت�����ي 
املوا�سفات  احدث  على  وم�سممة 
العاملية، الذي كان له عظيم الأثر  
�سكره  ع���ن  م��ع��رب��ا  اإجن���اح���ه���ا،  يف 
ممثلة  الداخلية  لوزارة  وتقديره 
الريا�سي  ال�������س���رط���ة  احت������اد  يف 
الريا�سي  ال���������دويل  والحت����������اد 
ل��ل�����س��رط��ة ع��ل��ى اخ��ت��ي��اره��م نظام 
الدويل  الحت��اد  بقانون  التحكيم 
التكتيكية  احل���رك���ي���ة  ل��ل��رم��اي��ة 

كنظام ر�سمي ملناف�سات الرماية.
املطرو�سي  �سعيد  ���س��امل  وت��وج��ه   
الدويل  الحت��اد  الإقليمي  املدير 
“التكتيكية”  احلركية  للرماية 
وال���ت���ق���دي���ر اىل احت���اد  ب��ال�����س��ك��ر 
ال���������س����رط����ة ال����ري����ا�����س����ي ب����دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة والحتاد 
على  لل�سرطة  الريا�سي  ال��دويل 
تعاونهم وحر�سهم على ا�ستخدام 
للتحكيم  الإل����ك����رتوين  ال���ن���ظ���ام 
عن  معرباً  ال��رم��اي��ة،  م�سابقة  يف 
التعاون يف  با�ستمرارية هذا  اأمله 
تنظيم بطولت للرماية احلركية 

امل�ستقبل. “التكتيكية” يف 

�سلطان  ع���ب���داهلل  ال���رائ���د  وق�����ال 
�سرطة  منتخب  اإداري  اجل���الف 
م�سابقة  اأن  ل��ل��رم��اي��ة  الإم������ارات 
“التكتيكية”  احلركية  ال��رم��اي��ة 
من  كبرية  نخبة  م�ساركة  ت�سهد 
اأوروبا  دول  من  العامليني  ال��رم��اة 
واأم����ري����ك����ا اجل���ن���وب���ي���ة وال�������دول 
الآ����س���ي���وي���ة وال���ع���رب���ي���ة اأح�������رزوا 
ميداليات ذهبية يف بطولة العامل 
بفرن�سا  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  ل��ل��رم��اي��ة 
وهذا  املا�سي،  اأغ�سط�س  �سهر  يف 
يدل على قوة املناف�سة بني الفرق 

امل�ساركة يف م�سابقة الرماية.
�سرطة  م��ن��ت��خ��ب  اأن  وا������س�����اف 
الإمارات مت اإعداده لهذه امل�سابقة 
منذ ثالثة اأ�سهر لفتاً اإىل ان هذه 
تعتر  اجلديد  بنظامها  امل�سابقة 
جديدة على لعبي منتخبنا نظراً 
واللوائح  وال���ق���وان���ني  ل��الأن��ظ��م��ة 
ت�سكل  وال��ت��ي  بامل�سابقة  اخلا�سة 

حتقيق  اإىل  ونتطلع  لهم  حت��دي��اً 
نتائج م�سرفة يف هذه امل�سابقة.

م�سابقة  فعاليات  انطالق  ح�سر 
�سامل  ول���ي���د  ال��ع��م��ي��د  ال���رم���اي���ة 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  ال�سام�سي 
واأع�ساء  وروؤ���س��اء  ال���دورة  ومدير 
الفرق امل�ساركة يف الدورة واأع�ساء 
اللجان  ال��ع��ل��ي��ا وروؤ����س���اء  ال��ل��ج��ن��ة 

الفرعية املنظمة للدورة.

مراكز  ق�سم  رئي�س  عامر  را���س��د  اأ���س��اد   
القدم  لكرة  الإم���ارات  باحتاد  التدريب 
لل�سباب  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  م�����س��رف 
ال�ساب  الأبي�س   « الذي قدمه  باملجهود 
اأمام نيبال �سمن اجلولة الثالثة من   «
للت�سفيات  الأوىل  املجموعة  مناف�سات 
اآ�سيا  كاأ�س  لنهائيات  املوؤهلة  الآ�سيوية 
انطالقته  وموا�سلة   ،2018 لل�سباب 
ال���ق���وي���ة رغ����م ال���ه���دف ال���وح���ي���د ال���ذي 
الالعب  بتوقيع  وج��اء  امل��ب��اراة  �سهدته 
اأنه كان كفياًل  اإل  خلفان ح�سن النوبي 
واملحافظة  الثالثة  النقاط  باقتنا�س 

على �سدارة املجموعة.
اأن تكون  م��ت��وق��ع��اً  ك���ان  اأن���ه  اإىل  واأ����س���ار 
ن��ي��ب��ال متذيل  اأم�����ام م��ن��ت��خ��ب  امل����ب����اراة 
النقاط  م��ن  خ���ايل  بر�سيد  امل��ج��م��وع��ة 
بهذه ال�سعوبة البالغة وكنا مع اجلهاز 
الفني للمنتخب قد حذرنا الالعبني من 
هذا الأمر ومطالبتهم بالرتكيز العايل 
وعدم الت�سرع باعتبار اأن منتخب نيبال 
كان قد خ�سر مباراتيه اأمام قرغيز�ستان 
اأية  م��ن  م��ت��ح��رراً  و�سيلعب  وال��ب��ح��ري��ن 
اأم���ام���ه م���ا يخ�سره  ���س��غ��وط��ات ول��ي�����س 
املاطرة  اإىل ج��ان��ب الأج����واء  ال��ل��ق��اء،  يف 
الطق�س  وح��ال��ة  امل��ب��اراة  �سهدتها  ال��ت��ي 
التي �سجلت اأدنى من 9 درجات مئوية، 
رغم  الت�سجيل  يف  ل��ل��ت��اأخ��ر  ب��الإ���س��اف��ة 
اأمام مرمى  اأتيحت  التي  الفر�س  كرثة 
املناف�س فكل هذه العوامل كان لها تاأثري 
على املباراة ب�سكل عام اإل اأن “ الأبي�س 
بالنقاط  منها  باخلروج  “ جنح  ال�ساب 
الكاملة  ال���ع���الم���ة  م�����س��ج��اًل  ال���ث���الث���ة 
ك��ب��ري لالعبني  ���س��ت��م��ث��ل ح���اف���ز  ال���ت���ي 
م�ست�سيف  اأم��ام  املرتقبة  املواجهة  قبل 
واأكد  قرغيز�ستان.  منتخب  املجموعة 
اإىل  لل�سباب  الوطني  منتخبنا  م�سرف 
الأف�سل  اأن��ه  اأث��ب��ت  ال�ساب  الأبي�س  اأن 
بفر�س  امل��ج��م��وع��ة  منتخبات  ب��ني  م��ن 
الفر�س  ال��ع��دي��د م���ن  اأ���س��ل��وب��ه وخ��ل��ق 
الطالع  ال�سوء  �ساحبها  يكون  قد  التي 
يف ترجمتها لأه��داف واخل��روج بنتيجة 
بعنا�سره  ق���ادر  منتخبنا  اأن  اإل  ك��ب��رية 
خا�سوا  الذين  الالعبني  �سواء  املتميزة 
املباراة اأو من هو على دكة البدلء الذي 
الآخرين  زمالئهم  عن  متيز  يقلون  ل 
يف التعامل مع املباريات املقبلة بال�سكل 

تبقى  ما  يف  امل�سوار  وموا�سلة  املطلوب 
من الت�سفيات نحو حجز بطاقة التاأهل 
اإندوني�سيا   – اآ�سيا  ك��اأ���س  نهائيات  اإىل 
الأبي�س   “ �سيوؤكده  ما  وهذا   2018
ال�ساب “ يف مباراته املقبلة اأمام منتخب 
�سدارة  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����س  ق��رغ��ي��ز���س��ت��ان 
مبارياته  �سيختتم  وال����ذي  امل��ج��م��وع��ة 
الراحة  على  ويتح�سل  الت�سفيات  يف 
جتاوز  اأن  ح��ي��ث  الأخ������رية  اجل���ول���ة  يف 
اإيجابية �سيعزز  عقبته التحقيق نتيجة 
الوحيد  الوطني  منتخبنا  حظوظ  من 
ال��ذي مل  املجموعة  ب��ني منتخبات  م��ن 
نحو  وال�ساعي  مبارياته  اأي من  يخ�سر 
احراز العالمة الكاملة بالفوز يف جميع 

املباريات.

املطوع: اأجمل حلظة يف م�ضريتي
حار�س  املطوع  اهلل  عبد  �سهيل  وخطف 
لل�سباب  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  م���رم���ى 
جزاء  ل�سربة  بت�سديه  اللقاء  جنومية 
تقدم  نتيجة  على  خاللها  م��ن  ح��اف��ظ 
»الأب��ي�����س ال�����س��اب« ال���ذي وا���س��ل معها 
�سهيل  ك�سف  حيث  املجموعة،  ت�سدره 
عبد اهلل عن اأن ت�سديه ل�سربة اجلزاء 
الدقائق  يف  ب��ه��ا  ت�سبب  ق��د  ك���ان  ال��ت��ي 
الأخ����رية م��ن عمر امل��ب��اراة وال���ذي كان 

زمالءه  جميع  جمهود  معها  يهدم  ق��د 
نيبال  اإذا ما جنح من خاللها منتخب 
وو�سفها  ال���ت���ع���ادل،  ه���دف  ت�سجيل  يف 
باأنها واحد من اأجمل حلظات م�سريته 
اأن اأح��م��ل علم  ال��ك��روي��ة، وف��خ��ور ج���داً 
ال���دول���ة و���س��ع��ار امل��ن��ت��خ��ب واأ�����س����ارك يف 
حت��ق��ي��ق م��ث��ل ه���ذا الن��ت�����س��ار ال�سعب 
كبري  حافز  ويعطي  الكثري  يعني  فهذا 

لتقدمي الأف�سل يف املباريات املقبلة.
الفني  اجل����ه����از  و���س��ي��ع��م��ل  حت�������س���ري   
بقيادة  ل��ل�����س��ب��اب  ال���وط���ن���ي  مل��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
من  درول��وف��ي��ت�����س  ليوبينكو  ال�����س��رب��ي 
على  الرتكيز  التدريبية  خالل احل�سة 
متارين ال�ست�سفاء بعد املجهود الكبري 
املباراة  ال��الع��ب��ني خ���الل  ال���ذي ق��دم��ه 
الأثنني  ي����وم غ���د  مل���ب���اراة  وال��ت��ح�����س��ري 
مواجهة  يف  قرغيز�ستان  منتخب  اأم��ام 
يف  �ستقام  والتي  ال�سدارة  �سراكة  ف�س 
بتوقيت  �سباحاً  العا�سرة  ال�ساعة  متام 
الإمارات على ملعب دولني عمرزاكوف 
�سمن  بي�سكيك  القرغيزية  بالعا�سمة 
اجلولة الرابعة من مناف�سات املجموعة 
الأوىل التي �ست�سهد كذلك لقاء خليجي 
والبحرين  مان  عمُ منتخبي  بني  خال�س 
الذي كل منهما ميلك يف ر�سيده ثالثة 

نقاط.

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2471  جتاري جزئي
ان  القامة مبا  �سرييات كونهيماراكار جمهول حمل  املدعي عليه /عبدالغفور  اىل 
املدعي/في�سل عبداهلل فاليافيتيل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه ب�سداد قيمة ال�سيك مببلغ وقدره )40000( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة    2017/11/9 املوافق  اخلمي�س  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
تعديل  بانه مت  علما   ، الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

الطلبات يف الدعوى . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3468  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /�سخر للدعاية والعالن 2- �سباح ح�سن جا�سم الالمي جمهول 
مبديرها/ ممثلة  م.م.ح  برودك�سن  كيوبك  املدعي/موؤ�س�سة  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 

م�سر حممد عبدربه ابوفا�سه وميثله:عبداهلل امني عبدالرحيم كيخوه الزرعوين 
بالت�سامن مببلغ  املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد 
وقدره )105000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/11/12  
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/611  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- بروانه ا�سمعيل خ�سروى برغاين جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف 
المارات ال�سالمي �س.م.ع وميثله:احمد ح�سن رم�سان اآل علي

نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2017/179 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ:2016/5/29   باعتباره 
�سندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )46860( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة 

املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك عن الوحدة العقارية مو�سوع الدعوى رقم:1010 الطابق رقم 10 
بناية البحر املتو�سطى باملبنى رقم 1 - رقم الر�س:18- مدينة دبي الريا�سية والزام املدعي عليها بت�سليمها 
خالية من ال�سواغل ورد احليازة للمدعي الول )م�سرف الم��ارات ال�سالمي ���س.م.ع( وحمو القيد الذي 
فحواه )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك ل�سالح املدعي عليها طبقا لعقد الجارة 
املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة الواردة ب�سهادة ملكية العقار ورف�س ما عدا ذلك من طلبات 
. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
حمبوب  امل������دع������و/  ف����ق����د 
 ، داد  ف�������س���ل  ال����رح����م����ن 
جواز  اجلن�سية  باك�ستان  
 )131613( رق��م  �سفره 
يعرث  مم�������ن  ي������رج������ى   -
بال�سفارة  ت�سليمه  ع��ل��ي��ه 
اق����رب  او  ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة  

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفرت
بت  /نورواتي  املدعو  فقد 
اندوني�سيا   ، اوج��ي  ب��دري 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )211186AS( رق���م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/6130006

فقدان جواز �سفرت
ب���راف���ا����س  امل�����دع�����و /  ف���ق���د 
ك�������وزه�������ي�������ب�������ارام�������ب�������ي�������ل 
الهند   ، ج������اجن������اده������اران 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
رقم )7422792K( من 
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 050/2863466 

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /ي����ا�����س����ر 
�سوريا     ، ال�ساحب  اح��م��د 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
 )010841272N(
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/6177575

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / �سني توما�س  
اي���رل���ن���دا   ، ري����ن����ول����د�����س 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )4696784PT( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/1799802
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الفجر الريا�ضي

مواجهة م�سريية لالأبي�ص ال�ساب اأمام قريغيز�ستان وفوز 
منتخبنا قد يح�سم تاأهله لنهائيات اآ�سيا

موناكو يرد ب�ضدا�ضية على �ضيفه غانغان

�سان جرمان يوا�سل ا�ستعرا�سه بغياب نيمار 
وا�سل باري�س �سان جرمان املت�سدر ا�ستعرا�سه الهجومي وا�ساف 
ال��رازي��ل��ي نيمار، وج��اء على  ف��وزا ج��دي��دا بغياب جنمه اجل��دي��د 
م�سيفه اجنيه بنتيجة كبرية -5�سفر، ورد موناكو حامل اللقب 
على النادي الباري�سي بفوز كا�سح اي�سا على �سيفه غانغان -6�سفر 
يف املرحلة الثانية ع�سرة من الدوري الفرن�سي لكرة القدم. ورفع 
النادي الباري�سي ر�سيده اىل 39 هدفا يف الدوري هذا املو�سم واىل 

�سمن جميع امل�سابقات 17 يف دوري  مباراة   16 يف   56
الأبطال، فيما اهتزت �سباكه ثماين مرات فقط 

جميعها يف الدوري.
وك���ان م��ن امل��ف��رت���س اأن ي�����س��ارك ن��ي��م��ار يف 

ال�سابقة  املرحلة  ع��ن  غيابه  بعد  اللقاء 
اليقاف  ب�سبب  -3�سفر  ن��ي�����س  ���س��د 

 ،2-2 مر�سيليا  �سد  ط���رده  نتيجة 
يف  طفيفة  لإ���س��اب��ة  ت��ع��ر���س  لكنه 
الإ�سباين  مدربه  دفعت  التمارين 

اون��اي امي��ري اىل ابقائه خارج 
ال��ت�����س��ك��ي��ل��ة ال��ت��ي غ���اب عنها 

اي�سا مواطنه ماركينيو�س 
والأرجنتيني انخل دي 

م��اري��ا ال��ل��ذي��ن رزقا 
مبولودين.

النادي  يتاأثر  ومل 
ال���ب���اري�������س���ي ال����ذي 
����س���م���ن ال����ث����الث����اء 

ال������دور  اىل  ت����اأه����ل����ه 
دوري  مل�سابقة  الثاين 

بعد  اوروب�����������ا  اب�����ط�����ال 
اي�سا  ال���ك���ا����س���ح  ف�������وزه 

ع���ل���ى ���س��ي��ف��ه ان���درخل���ت 
البلجيكي -5�سفر، بغياب 

فوزه  وح�سم  ال��ث��الث��ي  ه��ذا 
ال���راب���ع ت��وال��ي��ا يف ال�����دوري 

ال���ذي مل يحقق  اأجن��ي��ه  على 
العا�سمة يف  ن��ادي  الفوز على 
الأخرية،  ال�15  مواجهاتهما 
وذل������ك ب��ف�����س��ل ث��ن��ائ��ي��ة لكل 
ادين�سون  الأوروغ���وي���اين  م��ن 

كافاين وكيليان مبابي.
ورف��������������ع ف�������ري�������ق امي���������ري 

32 نقطة يف  ر�سيده اىل 
نقاط   4 بفارق  ال�سدارة 
موناكو  م���الح���ق���ه  ع����ن 
املا�سي  امل����و�����س����م  ب���ط���ل 
ب���دوره فوزا  ال��ذي حقق 
كا�سحا اي�سا هو الثالث 
ل���ه ت��وال��ي��ا وج����اء على 
ح�ساب �سيفه غانغان 
نظيفة  ب�������س���دا����س���ي���ة 
الأرجنتيني  �سجلها 
غ��ي��دو ك���اري���و وامل���ايل 
اآدام��������������������ا ت��������������راوري 
بالدي  وال�������س���ن���غ���ايل 
والرازيلي  كيتا  دياو 
ف���اب���ي���و ه���ري���ك���ي���ه يف 

لقاء حقق فيه املدافع املايل املامي توريه ثالث متريرات حا�سمة. 
بعدما عجز عن  13 نقطة  املقابل، جتمد ر�سيد اجنيه عند  ويف 
حتقيق اي فوز يف املباريات ال�ست التي خا�سها بني جماهريه هذا 
الكبري الذي حققه فريقه  الفوز  املو�سم. وكان اميري را�سيا عن 
خارج ملعبه، وهو ا�سار اىل انه “قلنا هذا ال�سباح وقبل املباراة اأننا 
خ�سناها  التي  الأخ��رية  الثالث  املباريات  يف  �سيطرتنا  نفر�س  مل 
اأر���س امللعب من  خارج ملعبنا، مل نظهر هيمنة وا�سحة على 
ووا�سل  املجريات«.  على  وال�سيطرة  الفوز  حتقيق  اأج��ل 
املناف�سة طيلة الدقائق  حتدي  اأمام  اأننا  اليوم  “قلنا 
واأن  الأوىل  ال��دق��ائ��ق  م��ن��ذ  ن�سغط  اأن  ال��ت�����س��ع��ني، 
نهاجم مرمى اخل�سم حتى 
اأنه  اأع��ت��ق��د  ال��ن��ه��اي��ة. 
)لقاء ال�سبت( من 
الذي  امل�����س��ت��وى 
هذا  ق���دم���ن���اه 

الأ�����س����ب����وع 
�����س����د 

ني�س )اجلمعة املا�سي( واندرخلت على اأر�سنا”، موؤكدا “النقاط 
فيها  تعامل  ال��ت��ي  الطريقة  ه��و  اي�سا  امل��ه��م  لكن  مهمة  ال��ث��الث 
جرمان  �سان  وافتتح  ال�سابقة.  امل��ب��اري��ات  يف  اخطائه  م��ع  الفريق 
من  مت��ري��رة  بعد  مبابي  ع��ر  اخلام�سة  الدقيقة  منذ  الت�سجيل 
الرازيلي داين الفي�س الذي كان اي�سا خلف الهدف الثاين الذي 
متريرتني  بذلك  حمققا  دراك�سلر،  يوليان  الأمل���اين  توقيع  حمل 
الثاين  ت�سرين  منذ  الأوىل  للمرة  واح���دة  م��ب��اراة  يف  حا�سمتني 
الدوري  يف  �سو�سييداد  ري��ال  �سد  بر�سلونة  م��ع   2015 نوفمر 
الأر�س  ل�سحاب  القا�سية  ال�سربة  كافاين  وج��ه  ثم  الإ���س��ب��اين. 
بت�سجيله الهدف الثالث وهدفه املئة يف الدوري الفرن�سي من ا�سل 
بنف�سه هجمة مرتدة �سريعة ومرر الكرة  بداأ  بعدما  144 مباراة، 
اأن يح�سرها  قبل  اليمنى  اجلهة  على  بها  تقدم  ال��ذي  مبابي  اىل 
بكعب قدمها للمهاجم ال�سابق لنابويل الإيطايل، ف�سددها الأخري 
اي�سا  الثاين بقوة  ال�سوط  على ي�سار احلار�س. وبداأ �سان جرمان 
الثاين يف  الرابع بف�سل كافاين الذي �سجل هدفه  وا�ساف هدفه 
 13 اىل  ر�سيده  رافعا   ، دراك�سلر  من  بينية  متريرة  بعد  اللقاء 
هدفا يف الدوري هذا املو�سم من اأ�سل 11 مباراة، واىل 17 من 
اأ�سل 16 مباراة خا�سها يف جميع امل�سابقات. وبهدفه ال�101 
يف الدوري، ا�سبح كافاين على بعد 12 هدفا من ال�سويدي 
زلتان ابراهيموفيت�س، اف�سل هداف يف تاريخ باري�س �سان 
ج��رم��ان يف ال����دوري ال��ف��رن�����س��ي. ك��م��ا اأ���س��ب��ح ك��اف��اين الذي 
ثالث لع��ب يف  نابويل،  2013 من  ع��ام  ل�سان جرمان  ان�سم 
البطولت الأوروبية اخلم�س الكرى ي�سجل 100 هدف اأو اأكرث 
الأرجنتيني غونزالو هيغواين  يف بطولتني خمتلفتني اىل جانب 

)ا�سبانيا وايطاليا( وابراهيموفيت�س )ايطاليا وفرن�سا(.
ثم  و2010   2006 بالريمو بني  34 هدفا مع  كافاين  و�سجل 
78 مع نابويل حتى 2013. ووا�سل النادي الباري�سي ا�ستعرا�سه 
وذلك بف�سل هدف ثان ملبابي الذي و�سلته الكرة بعد هجمة مرتدة 
فريقه  ملعب  منت�سف  من  مورا  لوكا�س  الرازيلي  قادها  �سريعة 
قبل اأن ميرر لالعب موناكو ال�سابق، فتقدم بها الأخري ثم تخطى 
18 عاما  واأ�سبح مبابي عن  ال�سباك اخلالية.  و�سدد يف  احلار�س 
و10 ا�سهر اأ�سغر لعب ي�سل اىل 20 هدفا يف الدوري الفرن�سي 
يف الأعوام الأربعني الأخرية، بينها 4 مع �سان جرمان و16 مع 
موناكو. وعاد نانت اىل �سكة النت�سارات وعو�س خ�سارته 
يف املرحلة ال�سابقة اأمام ديجون بفوزه على �سيفه تولوز 
امييليانو  والرجنتيني  توما�سون  لدري��ان  بهدفني 

�سال، مقابل هدف لليك�س بالن.
الإي����ط����ايل كالوديو  امل������درب  ف���ري���ق  ورف�����ع 
ران���ي���ريي ب���ف���وزه ال�����س��اب��ع ر���س��ي��ده اىل 
23 نقطة و�سعد اىل املركز الثالث 
ومر�سيليا  ل��ي��ون  اأم�����ام  م��وق��ت��ا 
ال��ل��ذي��ن ي��ل��ع��ب��ان الأح������د مع 
على  وك��اي��ن  ات��ي��ان  �سانت 

التوايل.
وفرط مونبلييه بالفوز 
على �سيفه اميان بعدما 
 82 ال���دق���ي���ق���ة  ت���ق���دم يف 
ال��ع��اج��ي جيوفاين  ع��ر ق��اد 
دانيلو  ال��رازي��ل��ي  ي��ع��ادل  اأن  قبل  �سيو 
يف الدقيقة 88، فيما تغلب تروا على �سرتا�سبورغ 
هيون-جون  اجلنوبي  للكوري  لهدفني  نظيفة  بثالثية 
نياين يف  ادام���ا  وامل���ايل  خ��اوي  ال��دي��ن  �سيف  والتون�سي  �سوك 
بعد   31 الدقيقة  منذ  لعبني  بع�سرة  ال�سيوف  اكملها  م��ب��اراة 

طرد نونو دا كو�ستا من الراأ�س الخ�سر.

 يخو�س منتخبنا الوطني للكرة القدم لل�سباب 
املرتقبة  ال��ث��ال��ث��ة  م��واج��ه��ت��ه  ���س��ن��ة   19 حت���ت 
مناف�سات  م�ست�سيف  القرغيزي  نظريه  اأم���ام 
الآ�سيوية  ال��ت�����س��ف��ي��ات  م��ن  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
املوؤهلة لنهائيات كاأ�س اآ�سيا لل�سباب - اإندوني�سيا 
�ستقام يف متام  التي  امل��ب��اراة  وتت�سم    ،2018
بتوقيت  الإثنني  اليوم  �سباح  العا�سرة  ال�ساعة 
الإم�����ارات، ب��ق��در كبري م��ن الأه��م��ي��ة والإث����ارة، 
�سدارة  على  املناف�سة  موقف  حت�سم  ق��د  لأن��ه��ا 
اأم����ر ت��اأه��ل الأبي�س  امل��ج��م��وع��ة ورمب����ا حت�����س��م 
اجلولة  يف  مباراته  قبل  النهائيات  اإىل  ال�ساب 
البحريني  امل��ن��ت��خ��ب  اأم����ام  والأخ�����رية  ال��راب��ع��ة 

اإنتهاء مباراة منتخبي عمان  ال�سقيق، يف حالة 
والبحرين التي �ستقام ظهر الغد بالتعادل.  

بال�سدارة  ح���ال���ي���اً  ي��ن��ف��رد  ال�������س���اب  الأب���ي�������س 
قريغيز�ستان،  منتخب  اأم���ام  الأه����داف  ب��ف��ارق 
ول��ك��ل منهما ���س��ت ن��ق��اط، ل��ك��ن الأب��ي�����س لعب 
لعبها  م���ب���اري���ات   3 م��ق��اب��ل  ف��ق��ط  م���ب���ارات���ني 
النقاط،  امل�ست�سيف القريغيزي، ورغم ت�ساوي 
الأه����داف، حيث �سجل  ب��ف��ارق  الأب��ي�����س  يتفوق 
يف  وح��ي��د  ه���دف  م��ق��اب��ل  اأه�����داف  الأب��ي�����س 6 
اأهداف   4 قريغيز�ستان  �سجل  بينما  م��رم��اه، 
�سيحاول  �سبق  ما  على  وبناء  مثلها.  واإ�ستقبل 
يف  الفر�سة  اإ���س��ت��غ��الل  ال��ق��ريغ��ي��زي،   املنتخب 

الإبي�س  اإنت�سارات  لإي��ق��اف  الأخ���رية،  مباراته 
اأو على  ال�سدارة منه،  اإنتزاع  ال�ساب، وحماولة 
الثاين يف  املركز  تعزيز موقفه لإحتالل  الأق��ل 
املجموعة واإمكانية التاأهل بني اأف�سل الثواين.

امل���ب���اراة مبعنويات  ال�����س��اب  الأب��ي�����س  وي���دخ���ل 
القوية  اإنطالقته  ملوا�سلة  عالية وطموح كبري 
واملحافظة على ال�سدارة، كما ي�سعى للمحافظة 
على حتقيق العالمة الكاملة يف ثالث مبارياته، 
ما  واإذا  ونيبال،  على منتخبي عمان  ف��وزه  بعد 
متكن من الفوز ورفع ر�سيده اإىل ت�سع نقاط، 
خو�س  ق��ب��ل  ل��ل��ت��اأه��ل  ك��ب��رية  فر�سته  ف�ستكون 

املباراة الأخرية اأمام البحرين.

ال�سربي  امل���درب  بقيادة  الفني  اجل��ه��از  ويعمل 
الالعبني  تهيئة  على  درول��وف��ي��ت�����س  ليوبينكو 
املجهود  ب��ع��د  ال�ست�سفاء  ب��ت��م��اري��ن  ل��ل��م��ب��اراة،  
ال��ك��ب��ري ال���ذي ب��ذل��وه يف امل���ب���اراة امل��ا���س��ي��ة اأمام 
من  ا�ستعر�س  فيديو  جل�سة  عر�س  مع  نيبال، 
الالعبني  اأداء  �ساحبت  التي  الأخطاء  خاللها 
مباراة  ن��ق��اط  لأهمية  تالفيها  على  وال��ت��اأك��ي��د 
ال���غ���د. وق����د ح��ر���س ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س م����روان 
الكرة،  احت���اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  غليطة  ب��ن 
اإدارة  الوهاب ع�سو جمل�س  يرافقه ح�سن عبد 
التدريبية  احل�سة  يف  ال��ت��واج��د  على  الحت����اد، 
والتاأكيد  والالعبني،  الفني  باجلهاز  والإلتقاء 

الروح  بنف�س  واملوا�سلة  الرتكيز  ���س��رورة  على 
ل�سمان  الالعبني،  عليها  ظهر  التي  القتالية 

الوطن  اأر���س  اإىل  املن�سود والعودة  الهدف  بلوغ 
ببطاقة التاأهل.

بالتوا�سع  بر�سلونة  م���درب  ب��ال��ب��ريدي  اإرن�����س��ت��و  يتحلى 
الأوىل  ال���درج���ة  دوري  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ال�����س��راع  اأن  وي��ع��ت��ق��د 
الإ�سباين لكرة القدم ل يزال مفتوحا متاما رغم البداية 

املذهلة لفريقه يف املو�سم اجلديد.
وفاز بر�سلونة 2-1 على اأ�سبيلية ليح�سد 31 من اأ�سل 
33 نقطة متاحة يف الدوري املحلي بعدما تعرث فقط عند 

التعادل 1-1 يف �سيافة اأتليتيكو مدريد ال�سهر املا�سي.
ريال  غ��رمي��ه  على  نقطة   11 ب��ف��ارق  بر�سلونة  وي��ت��ق��دم 
اليوم  باملا�س  ي�ست�سيف ل�س  ال��ذي  اللقب  مدريد حامل 
واأقرب  الثاين  املركز  بلن�سية �ساحب  يتاأخر  بينما  الأحد 

يتاأثر  ذل��ك مل  ورغ��م  القمة.  نقاط عن  ب��اأرب��ع  مناف�سيه 
بالبريدي كثريا بهذا الأمر.

�سيئا.  نفتقد  اأننا ل  يعني  القمة وهذا  “نحن على  وقال 
�سنكون �سعداء عند الذهاب اإىل فرتة التوقف وبعد ذلك 

�سنخو�س جدول �سعبا جدا«.
واأ�ساف “نريد موا�سلة اللعب بقوة ول نريد النظر اإىل 

اخللف. نريد الرتكيز فقط على اأنف�سنا«.
يف  ال�سيا�سية  الأو����س���اع  ت��وت��ر  اأن  بر�سلونة  م���درب  واأك���د 
قطالونيا مل يوؤثر على الفريق وقال “ميكن متابعة عدم 

تاأثرنا«.

مباراته  مي�سي يف  ليونيل  نحو  تتجه  الأنظار  كل  وكانت 
600 م���ع ب��ر���س��ل��ون��ة ل��ك��ن يف ال���واق���ع خ��ط��ف باكو  رق���م 

األكا�سري الأ�سواء بت�سجيل الهدفني.
مي�سي  بزميله  اإني�ستا  اأندري�س  القائد  اأ�ساد  ذل��ك  ورغ��م 
يف  الأرجنتيني  النجم  م�ساركة  وتوقع  الكبري  وب��اإجن��ازه 

عدد اأكر من املباريات.
وقال اإني�ستا “من ال�سعب الو�سول اإىل هذه الأرقام. اأنا 
متاأكد اأن الرقم 600 �سيكون اأقل كثريا من الرقم الذي 
العدد  ي�ساحب  اأن  فقط  اأمتنى  النهاية.  يف  اإليه  �سي�سل 

املقبل الفوز بالألقاب«.

بالبريدي يتحلى بالتوا�سع رغم االنطالقة املذهلة لرب�سلونة 

اعلن باكو الكا�سري عن نف�سه واأظهر ملدربه ارن�ستو فالفريدي 
ب��ر���س��ل��ون��ة حل�سم  ق���اد  ب��ع��دم��ا  ا���س��ا���س��ي��ا،  ال��ل��ع��ب  اأن����ه ي�ستحق 
على  الهدفني  بت�سجيله   1-2 ا�سبيلية  �سيفه  مع  مواجهته 
الدوري  م��ن  ع�سرة  احل��ادي��ة  املرحلة  يف  نو”  “كامب  ملعب 
الإ���س��ب��اين ل��ك��رة ال��ق��دم. واب��ت��ع��د ال��ن��ادي ال��ك��ات��ال��وين بفوزه 
فالن�سيا  اأم��ام  نقاط   4 بفارق  مباراة جم��ددا   11 يف  العا�سر 
-3�سفر،  ليغاني�س  �سيفه  على  ال�سبت  تغلب  ال��ذي  ال��ث��اين 
فيما اأ�سبح متقدما بفارق 11 نقطة عن غرميه ريال مدريد 
حامل اللقب الذي يلعب مع �سيفه ل�س باملا�س. وعاد الفريق 
الكاتالوين �سريعا اىل �سكة النت�سارات عقب التعادل ال�سلبي 
ابطال  دوري  يف  الثالثاء  اليوناين  اوملبياكو�س  م�سيفه  مع 
اوروبا، ما اأرجاأ ح�سم تاأهله اىل الدور الثاين. واأكد بر�سلونة 
تفوقه التام على �سيفه الأندل�سي الذي ا�سبح مهددا بفقدان 
املركز اخلام�س بعدما جتمد ر�سيده عند 19 نقطة، اإذ حقق 
مل  اأن��ه  كما  امل�سابقات  خمتلف  يف  عليه  تواليا  التا�سع  ف��وزه 
يخ�سر اأمام مناف�سه يف “كامب نو” للمباراة اخلام�سة ع�سرة 
على التوايل وحتديدا منذ 15 كانون الأول دي�سمر 2002 
رغم  الندل�سي  النادي  على  �سهال  الفوز  يكن  ومل  �سفر3-. 
اأن فريق فالفريدي افتتح الت�سجيل منذ الدقيقة 13 بف�سل 
ف�سل يف  ال��ذي  ا�سكوديرو  �سريخيو  ال�سيوف  قائد  هدية من 
الكاتالوين  للنادي  طويلة  متريرة  اثر  الكرة  على  ال�سيطرة 

نحو م�سارف املنطقة، فخطفها األكا�سري و�سددها 
الدوري  الأول يف  لي�سجل هدفه  ال�سباك  يف 

ه�����ذا امل���و����س���م. وب���ق���ي���ت ال��ن��ت��ي��ج��ة على 
الأول،  ال�����س��وط  ن��ه��اي��ة  ح��ال��ه��ا ح��ت��ى 
التعادل  ادراك  يف  ا�سبيلية  جن��ح  ث��م 
قوية  براأ�سية  الغزيرة  الم��ط��ار  حتت 
ركلة  اث��ر  بيتزارو  غيدو  لالأرجنتيني 

ركنية للنادي الندل�سي.
وحاول بر�سلونة ا�ستعادة تقدمه ب�سرعة 

وك���ان ق��ري��ب��ا م��ن ذل���ك ل��ك��ن احل���ظ عاند 
ت�سديدته  ارت�����دت  ب��ع��دم��ا  ب��ي��ك��ي��ه  ج�����ريار 

القوية من العار�سة .
وا�ساف  الفر�سة  ه��ذه  األ��ك��ا���س��ري  وع��و���س 
عندما  ث��وان  بعد  الثاين  ال�سخ�سي  هدفه 
و�سلته الكرة من اجلهة اليمنى بتمريرة 
راكيتيت�س  ايفان  الكرواتي  من  عر�سية 

عند  ال�سابق  فالن�سيا  مهاجم  فتلقفها 
ال��ق��ائ��م ال��ق��ري��ب و���س��ب��ق ال��دف��اع اليها 

ر�سيده  راف��ع��ا  ال�سباك،  يف  و�سددها 
الت�سع  اه��داف يف م�ساركاته   9 اىل 

النادي  م���ع  ك��اأ���س��ا���س��ي  الأخ�����رية 
الكاتالوين.

ار�سية  األ���ك���ا����س���ري  وت������رك 
امللعب مبا�سرة بعد الهدف 

مل�سلحة جريار ديلوفيو 
يتح�سر  ك���ان  ال���ذي 

قبل  ل����ل����دخ����ول 
ي�سجل  اأن 

ف�����ري�����ق�����ه 
ال������ه������دف 

الثاين.
وخ���������������ط���������������ف 

الأرجنتيني  النجم  م��ن  الن��ظ��ار  الكا�سري 
التي  امل�����ب�����اراة  ه�����ذه  م��ي�����س��ي يف  ل��ي��ون��ي��ل 
النادي  بقمي�س  ل��الأخ��ري  ال�600  ك��ان��ت 
تاريخ  يف  لع��ب  ثالث  فا�سبح  الكاتالوين، 

ال�سابق  زميله  بعد  الرقم  ه��ذا  اىل  ي�سل  الكاتالوين  النادي 
ت�سايف هرنانديز واحلايل اأندري�س انيي�ستا الذي �سارك ال�سبت 
باولينيو. ويف  الثاين بالرازيلي  ال�سوط  اأن ي�ستبدل يف  قبل 
600 مباراة خا�سها منذ العام 2004، �سجل الالعب الفذ 
خمتلف  يف  لناديه  هدفا   523 عاما،   30 العمر  من  البالغ 
امل�����س��اب��ق��ات، واأف�����س��ل ه���داف يف ت��اري��خ ال����دوري ال���س��ب��اين مع 
هدفا. ويت�سدر مي�سي حاليا ترتيب هدايف “ل ليغا”   360
ب�12 هدفا كما �سجل اف�سل لعب يف العام خم�س مرات 16 
هدفا يف 17 مباراة خا�سها يف جميع امل�سابقات. وعلى ملعب 
الرائعة  العرو�س  الثاين و�ساحب  بقي فالن�سيا  “مي�ستايا”، 
ليغاني�س  �سيفه  على  بفوزه  بر�سلونة  من  قريبا  املو�سم  هذا 
على التوايل لفالن�سيا والثامن  ال�سابع  الفوز  وهو  -3�سفر. 

باملجمل هذا املو�سم مقابل ثالثة تعادلت.
رودريغو  والرازيلي  باريخو  دانيال  فالن�سيا  اه��داف  و�سجل 
يف  مباراة  اي  فالن�سيا  يخ�سر  ومل  مينا.  و�سانتياغو  مورينو 

البطولة حتى الن، كما هو حال بر�سلونة واتلتيكو مدريد.
وقال مدرب فالن�سيا مار�سيلينو غار�سيا تورال “لن يبقى اي 
�سن�ستمتع  ولكننا  م��ب��اراة،   38 خ��الل  خ�سارة  دون  من  فريق 
هناك  لي�ست  املالب�س  تبديل  وتابع يف غرفة  اللحظة«.  بهذه 
ن�سوة، بل واقعية وحتليل م�ستمر، فنحن نعرف مدى �سعوبة 

احلفاظ على ذلك، عمليا انه امر م�ستحيل.
التوقف  ف��رتة  بعد  ا�سبانيول  على  �سيفا  فالن�سيا  ويحل 
الدولية، قبل ان ي�ست�سيف بر�سلونة يف مباراة قمة على 

ملعب مي�ستايا يف 26 ت�سرين الثاين نوفمر.
واهدى الغاين توما�س بارتي فريقه اتلتيكو مدريد 
الفوز يف مرمى  بت�سجيله هدف  ثالث نقاط مهمة 
الوىل  الدقيقة  يف  لك��ورون��ي��ا  ديبورتيفو  م�سيفه 
من الوقت ال�سائع. وكان اتلتيكو يف طريقه اىل 
ابتعد  حيث  واوروب��ي��ا،  حمليا  الثالث  تعادله 
مهاجمه  ان  كما  اجل��ي��دة،  النتائج  ع��ن 
الفرن�سي انطوان غريزمان مل يهز 
�سهر.  من  اك��رث  من  ال�سباك 
اىل  ر�سيده  اتلتيكو  ورف��ع 
اىل  متقدما  نقطة   23
بفارق  ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز 
ثالث نقاط امام جاره 
ري���ال م���دري���د. وحقق 
الفي�س فوزه الثاين 
املو�سم  ه���ذا  ف��ق��ط 
ح�ساب  على  وج��اء 
ا�سبانيول  �سيفه 
�سجله  ب�����ه�����دف 
ال�����ف�����ن�����زوي�����ل�����ي 
ك����ري���������س����ت����ي����ان 
بعد  �سانتو�س 
ث���ان���ي���ة   45
على  ف����ق����ط 
��������س�������اف�������رة 
ان��������ط��������الق 
امل���������ب���������اراة 
ال�����������ت�����������ي 
اك����م����ال����ه 
ل�سيف  ا
الكاتالوين 
بع�سرة لعبني 
م��ن��ذ ال��دق��ي��ق��ة 39 

بعد طرد ماريو هرمو�سو.

األكا�سري يقود بر�سلونة للفوز على ا�سبيلية 



    

 
عا�سا معا 70 عاما وتوفيا �سويا 

تويف زوجان يف عقدهما الثامن، دامت عالقة احلب التي جمعتهما 
منذ املراهقة 70 عاما، وذلك يف حديقة منزلهما يف ويلز باململكة 
املتحدة، خالل موجة احلر يف ال�سيف، بعد اأن تعر�س كل منهما 

ل�سقطة فتاكة، بح�سب تقرير التحقيق.
وقد تعرث توين وليامز عندما كان ير�س مبيدا لالأع�ساب ال�سارة 
لإغاثته،  فيث  زوج��ت��ه  وه��رع��ت  اأ���س��ل��ع يف ج�سمه.  ع��دة  وك�����س��رت 

ف�سقطت بدورها �سقطة قاتلة يف �سانت دنت�س يف جنوب ويلز.
وقلقت ابنتهما روث، لأنها مل تتلق اأنباء منهما، فطلبت من اجلار 
الطمئنان على والديها، فوجدهما الأخري ممددين على الأر�س 

يف احلديقة، و�سط حرارة بلغت 30 درجة مئوية يوم 18 يونيو.
وقالت روث: "اإنه اأمر موؤ�سف بالفعل. كل هذا ح�سل لأن والدي 
اأ�سر على التخل�س من الأع�ساب ال�سامة". وتوين وفيث متزوجان 

منذ العام 1960، وكان توين اأ�ستاذ علوم.

رجل بال فخذين...اأغرب ق�سة حب
ن�سرت �سحيفة "ديلي ميل" ق�سة رجل ولد دون فخذين، ب�سبب 

حالة طبية نادرة، وجد �سريكة حياته عر موقع "في�سبوك".
25 �سخ�سا فقط يف العامل يعانون  ناثان هردليكا، هو واحد من 
م��ن ه���ذه احل��ال��ة، اإذ اإن ع��ظ��ام رك��ب��ت��ه ت��ق��ع م��ب��ا���س��رة حت��ت عظم 

الفخذين، ويبلغ طوله 1.37 م.
حبيبته  على  عاما   34 العمر  من  البالغ  املك�سيكي  ناثان  وتعرف 
ت�سيل�سي �ستيوارت عر "في�سبوك"، التي كانت ترى م�سكلة يف فرق 

القامة بينهما يف البداية، لكن �سعور احلب تغلب عليها لحقا.
يقول ناثان اإن اأكرث ما ي�سايقه هو اأن النا�س ت�سفه بالقزم، ف�سال 
عن اأنه يتلقى العديد من التعليقات امل�سيئة كلما خرج للتنزه، لكنه 

يف النهاية ل يرى نف�سه معاقا كما يرونه هم.

فازت ب�390 األف دوالر بعيد ميالدها
العمر، لكن موعد ومكان  ياأتي مرة واح��دة يف  اإن احلظ  يقولون 
ذل���ك ي��ب��ق��ى جم���ه���وًل، وي��خ��ت��ل��ف م��ن �سخ�س لآخ����ر، ل��ك��ن ام����راأة 
قررت  عندما  ميالدها،  عيد  مع  حظها  موعد  �سادف  اأمريكية، 
وقد  احل���ال،  بها  لينتهي  حياتها،  يف  يان�سيب  بطاقة  اأول  ���س��راء 

ربحت مبلغ 390 األف دولر.
وكانت املراأة التي مل يتم الك�سف عن ا�سمها، وهي من ولية �ساوث 
كارولينا، تت�سوق ا�ستعداداً لالحتفال بعيد ميالدها، عندما جذبت 
بطاقة يان�سيب انتباهها، وا�سرتتها مقابل دولرين فقط، بح�سب 

موقع وكالة يو بي اآي الإخبارية.
ومل تكن املراأة تعلم اأن هذا هو يوم حظها، حيث كان عيد ميالدها 
فاأًل ح�سناً عليها، ويف يوم 5 اأكتوبر املا�سي، اكت�سفت اأن البطاقة 
التي حتمل الأرقام :4-7-9-10-31 منحتها جائزة غري متوقعة، 

ناهزت 400 األف دولر.
ومتابعة  للعودة  �سي�ساعدها  املبلغ  ه��ذا  اإن  الفائزة  امل���راأة  وق��ال��ت 
درا�ستها من جديد، لكنها �ستحتفل يف البداية بعيد ميالدها، عر 

�سراء �سيارة، �ستكون مبثابة هدية مميزة لها هذا العام.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حبة كو�سا عمالقة تثري الهلع
ا�ستدعى رجل م�سن ال�سرطة يف مدينة برتن الأملانية بعد اأن عرث يف حديقة منزله على ج�سم غريب، اعتقد اأنه 

قنبلة تعود اإىل خملفات احلرب العاملية الثانية، ح�سب ما ذكرت و�سائل اإعالم.
وبعد اأن هرعت ال�سرطة اإىل منزل الرجل، البالغ من العمر 81 عاما، ات�سح اأن اجل�سم الغريب لي�س اإل حبة كو�سى 

عمالقة يبلغ طولها 40 �سنتمرتا، وفق �سحيفة "التلغراف" الريطانية.
ونقلت ال�سحيفة عن رجل �سرطة كان �سمن القوة التي و�سلت اإىل منزل الرجل امل�سن اأن "حبة الكو�سى" توحي 

فعال باأنها قنبلة، نظرا للونها الأخ�سر الداكن وحجمها الكبري مقارنة بغريها من نبات الكو�سى.
ورجح ال�سرطي اأن اأحدهم اأقدم على رمي حبة الكو�سى العمالقة، التي تزن حوايل 5 كلغ، يف حديقة امل�سن الذي 

�سارع اإىل الت�سال بال�سرطة معتقدا اأنها قنبلة.
وعرث يف مدن اأملانية عدة خالل ال�سنوات املا�سية على قنابل غري منفجرة تعود للخرب العاملية الثانية، التي انتهت 

بخ�سارة اأملانيا اأمام احللفاء عام 1945.
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لوحات من �سنع اأنثى فيل مبزاد
باع �سريك جمري متجول يف مزاد لوحات �سنعتها اأنثى فيل هندي حتب 

الإم�ساك بالفر�ساة وجتيد الر�سم بها.
وبيعت ثالث لوحات كانفا�س جتريدية �سنعتها اأنثى الفيل �ساندرا البالغة 
من العمر 42 عاما واحتوت على خطوط باألوان خمتلفة ت�سبه اأنهارا بنحو 

40 األف فورنت )150 دولرا( للوحة الواحدة.
األف   260 مقابل  نف�سها  ���س��ان��درا  جم��ري  ف��ن��ان  فيها  ر���س��م  ل��وح��ة  وبيعت 
اأحد مواقع حماية  اإيراد هذا املزاد ل�سالح  فورنت. ومن املقرر تخ�سي�س 

الأفيال يف ماليزيا.
مديرا  اأي�سا  يعمل  ال��ذي  �ساندرا،  ومالك  مربي  ريت�ستري  فلوريون  وق��ال 
لل�سريك، اإن �ساندرا تر�سم بخرطومها وهي �سعيدة لقيامها بذلك. واأ�ساف 
تقوم  وهي  الأل��وان  يف  وو�سعها  الفر�ساة  تغيري  يف  اأ�ساعدها  "فقط  قائال 
بالباقي بنف�سها... اأ�سجعها بقول اإن هذا جيد فعال اأو اأن هذا مل يكن جيدا 
للغاية... نحن معا منذ 40 عاما لذا فاإن عالقتنا مثل فردين يف عائلة".

مركبة ف�سائية ت�سقط طائرة ب�سعاع ليزر
تداولت مواقع التوا�سل الجتماعي مقطع فيديو روج له املوؤيدون لنظرية 
فيه  الف�سائية، حيث يظهر  الكائنات  وج��ود  دليل على  اأن��ه  امل��وؤام��رة، على 
ف��وق جبال  اأمريكية  ب��دون طيار  بتدمري طائرة  يقوم  وه��و  ج�سم غريب، 

اأفغان�ستان.
وت�سري التقارير اإىل اأن اللقطات التي �ساهدها اأكرث من 160،000 �سخ�س، 
ت�سربت من قبل احلكومة الأمريكية، وميكن م�ساهدة طائرة بدون طيار 
يف امل�ساهد التي ن�سرتها �سحيفة اإك�سري�س الريطانية، وهي حتلق فوق 
اأفغان�ستان. وبعد ثوان معدودة، ظهرت كرة غام�سة من  �سل�سلة جبال يف 

ال�سوء.
وراحت هذه الكرة حتلق خلف طائرة بدون طيار، قبل اأن تطلق �سعاعاً قوياً، 
دمر الطائرة. وتقول قناة اليوتيوب التي ن�سرت الفيديو، اإن هذه امل�ساهد 

حقيقية، واأ�سار م�سوؤول اإىل اأنها ملتقطة من طائرة بدون طيار.
بني  اأ�سحابها،  اختلف  التي  التعليقات،  من  موجة  امل�ساهد،  ه��ذه  واأث���ارت 
موؤيد ل�سحتها، وم�سكك فيها، وت�ساءل الكثريون عن حقيقة وم�سداقية 
هذه  عن  الإف���راج  اإىل  الأمريكية  احلكومة  دف��ع  ال��ذي  وال�سبب  الفيديو، 

امل�ساهد اإذا كانت حقيقية بالفعل!
وقال اأحد املعلقني اإنهم اأخرياً هنا، وهذا يجب اأن يكون دلياًل فعلياً على 

وجود الف�سائيني.
الكائنات  ح��ول  الإن��رتن��ت  على  م��وق��ع��اً  ي��دي��ر  ال���ذي  ب��ران��دو،  �سكوت  لكن 
كدليل  م��وؤخ��راً،  ل��ه  الت�سويق  وج��ري  ق��دمي  املقطع  اأن  يعتقد  الف�سائية، 

جديد على وجود الكائنات واملركبات الف�سائية.

ف�ستان ماريا مر�سيد�ص 
يخطف االأنظار

املك�سيكية  امل�����س��ل�����س��الت  ت����زال  ل 
حمفورة يف ذاكرة كل من �ساهدها 
بع�س  خطفت  حيث  �سنوات،  قبل 
الأنظار  امل��ك�����س��ي��ك��ي��ات  ال��ن��ج��م��ات 
واأ����س���ب���ح���ت ح���دي���ث ال���������س����ارع يف 
بالدنا وايقونة اجلمال، من تلك 
�سخ�سية  �ساحبة  كانت  النجمات 
"ماريا مر�سي�سد�س" وهي الفنانة 

املك�سيكية تاليا.
اأك��رث من �سورة  انت�سرت  م��وؤخ��راً 
تاليا  امل��م��ث��ل��ة  زف������اف  م����ن ح���ف���ل 
 ،2000 ال���ع���ام  اأق���ي���م يف  وال�����ذي 
اجلميل  بف�ستانها  ت��األ��ق��ت  ح��ي��ث 
وامل���م���ي���ز، يف وق����ت ح��اف��ظ��ت على 
عهدها  التي  اجلميلة  اإطاللتها 

بها جمهورها.
على  كبري  ب�سكل  انت�سرت  ال�سور 
الإجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م���واق���ع 
الإعجابات  من  الكثري  وح�سدت 

ون�سب امل�ساركة.

اأول روبوت يح�سل 
على هوية حقيقية

مت م��ن��ح ال���روب���وت الإف��رتا���س��ي مرياي 
ال�سابعة  ���س��ب��ي يف  ���س��ك��ل  ي��اأخ��ذ  ال����ذي   ،
م���ن ال��ع��م��ر ، وال�����ذي ي�����س��م��ح ل���ه ذك����اوؤه 
ال�سطناعي بالتحدث مع النا�س كتابياً 
ال�سفة   ، "لين"  الدرد�سة  خدمة  عر 
ال���ر����س���م���ي���ة مل���ق���ي���م يف ح����ي م����رك����زي يف 
ال��ي��اب��ان��ي��ة ط��وك��ي��و، وبذلك  ال��ع��ا���س��م��ة 
اليابان  يف  روب���وت  ب���اأول  م���رياي  ي�سبح 

يح�سل على هوية حقيقية .
ال�سور،  اإلتقاط  م��رياي يحب  ال��روب��وت 
من  عليها  يح�سل  التي  ال�سور  وتعديل 
"مرياي"  �ساأن  اأن��ه من  كما   ، خماطبيه 
اأن ي�ساعد على التعريف باحلي ، ويتيح 
وذلك   ، ال�سلطات  مع  التوا�سل  لل�سكان 

بح�سب قول م�سوؤول حملي.

ي�سرق �سيارة اإ�سعاف بداخلها مري�ص وم�سعفون  
األقت ال�سرطة يف مدينة دايتون الأمريكية القب�س على 
ل�س قام ب�سرقة �سيارة اإ�سعاف بداخلها مري�س وجمموعة 

من امل�سعفني، واأخذها بجولة يف اأرجاء املدينة.
يف  مري�س  من  ا�ستغاثة  طلب  تلقوا  قد  امل�سعفون  وك��ان 
 20 ي��وم  م�ساء  م��ن   6:30 ال�ساعة  عند  ���س��امل،  �ساحية 
اأكتوبر املا�سي، وبينما كان امل�سعفون ي�سعون املري�س يف 
�سيارة الإ�سعاف، كانت املفاتيح ل تزال يف �سيارة الإ�سعاف 
براون  جيفري  يقفز  اأن  قبل  الت�سغيل،  بو�سعية  وه��ي 

خلف مقود ال�سائق، وينطلق بال�سيارة.
�سيارات  من  العديد  انطلقت  حتى  حلظات،  اإل  هي  وم��ا 
ب��ه احل���ال يف  اأن ينتهي  ال��ل�����س، قبل  مل��ط��اردة  ال�����س��رط��ة، 
وع��ن��د توقف  ف��ي��و.  ري��ف��ر  ���س��ارع وي�ست  م��ن   200 الكتلة 
ال�سرطة  ال��ع��دي��د م��ن �سباط  اأح���اط  الإ���س��ع��اف،  ���س��ي��ارة 
يديه،  يف  الأ�سفاد  وو�سع  ب��راون  اعتقال  ومت  بال�سيارة، 

بح�سب موقع اأي بي �سي وا�سنطن.
بعد  مونتغمري،  مقاطعة  �سجن  يف  الآن  ب���راون  ويقبع 
توجيه العديد من التهامات �سده، مبا يف ذلك ال�سرقة 
والختطاف، وعدم المتثال لتعليمات ال�سرطة، بانتظار 

اخل�سوع للمحاكمة يف وقت لحق.

غراب ي�سرق 30 األف جنيه
لل�سرقة،  امل�سرية  الغربية  حمافظة  يف  م���زارع  تعر�س 
�سارق، خالل  يد  ولي�س على  "منقار" غ��راب  ولكن على 

عمله يف احلقل اخلا�س به.
���س��ي��دي و���س��ي��ف، عملية بيع  ال��ق��اط��ن يف ق��ري��ة  امل�����زارع، 
يف  امل���ال  ي�سع  اأن  قبل  جنيه،  األ���ف   30 مببلغ  جامو�سة 

املنديل القما�س اخلا�س به ويبا�سر اأعماله يف احلقل.
وف���ج���اأة، ق���ام اأح���د ال��غ��رب��ان ب��الن��ق�����س��ا���س ع��ل��ى املنديل 
وخطفه وبداخله املال وطار به بعيد عابرا نهر النيل اإىل 

قرية ميت اأبو العز على اجلانب املقابل.
اأح��د م��راك��ب ال�سيد حم��اول اللحاق  اإىل  امل���زارع  وه��رع 

بالغراب، ولكنه ف�سل يف العثور عليه اأو على املال.

اأم تت�سبب يف انتحار ابنتها
من  عاماً   15 عمرها  يتجاوز  مل  م�سرية  فتاة  تخل�ست 
حياتها، بعد اأن األقت بنف�سها من الطابق الرابع، ب�سبب 
ل���وم وال��دت��ه��ا ل��ه��ا ك��ون��ه��ا ع��ل��ى ع��الق��ة وط��ي��دة ب��ف��ت��اة يف 

املرحلة الثانوية.
يفيد  ب��الغ��اً  ب��اجل��ي��زة،  العمرانية  �سرطة  ق�سم  وتلقى 
املنزل  من  بنف�سها  األقت  اأن  ح” بعد  “اأ.  الفتاة  مب�سرع 
الأر�س  على  هامدة  جثة  لت�سقط  وبرغبتها،  امل��ارة  اأم��ام 

و�سط حالة من الذهول انتابت اجلريان.
وانتقل رجال الأمن والبحث اجلنائي ملقر الواقعة لك�سف 
ومت  القانونية،  الإج����راءات  وات��خ��اذ  احل���ادث،  مالب�سات 

ال�ستماع اإىل اأقوال اأ�سرة الفتاة.
م�ساجرة  اأن  التحقيقات،  يف  والدتها  اأق���وال  م��ن  وتبني 
اأكرث  اعرت�ست  التي  ووالدتها  الفتاة  بني  ن�سبت  عنيفة 
اإل اأن حدة  من مرة على �سداقتها بفتاة �سيئة ال�سمعة، 
طويلة،  م�سادة  اإىل  وت��ط��ورت  امل���رة،  ه��ذه  زادت  النقا�س 
رف�����س��ت خ��الل��ه��ا ال��ف��ت��اة اإع���ط���اء وع���د ل��وال��دت��ه��ا بقطع 

عالقتها بالفتاة، اأو اإخبار والدها بالأمر. املمثلة اميي ادامز خالل ح�ضورها اآرت فيلم ل�ضما 2017 �ضمن حفل تكرمي مارك برادفورد وجورج لوكا�ض يف لو�ض اجنلو�ض. )ا ف ب(

الفاتيكان يدر�ص 
ال�سماح للكهنة بالزواج

ذك������رت ���س��ح��ي��ف��ة ال���دي���ل���ي م����ريور 
قد  الفاتيكان  بابا  اأن  الريطانية، 
اأعطى ال�سوء الأخ�سر خلو�س عدة 
ب�ساأن  الكن�سي،  النقا�س  من  ج��ولت 
بدخول  املتزوجني  للرجال  ال�سماح 
ال�سلك الكهنوتي والعمل ككهنة. ويف 
مقال حتت عنوان "البابا فران�سي�س 
املتزوجني  للرجال  ال�سماح  ي��در���س 
اأ�سارت  الكهنوتي"،  ال�سلك  بدخول 
ال�سحيفة الريطانية اإىل اأن البابا 
قد اأعطى الإذن بالت�ساهل جزئيا مع 
لختيار  بالن�سبة  العزوبية  �سروط 
ال��ك��ه��ن��ة يف الأم���اك���ن ال��ن��ائ��ي��ة، مثل 
منطقة الأمازون يف الرازيل. ووفقا 
لل�سحيفة، فاإن الكاردينال كالوديو 
اأ����س���ق���ف���ي���ة حو�س  رئ���ي�������س  ه����وم����ز، 
�سابق  وق��ت  نا�سد يف  ق��د  الأم�����ازون، 
ملواجهة  اخلطوة  هذه  باتخاذ  البابا 
اأزمة نق�س رجال الدين امل�سيحي يف 
املنطقة التي تبني الإح�ساءات اأنه ل 
دي��ن م�سيحي  رج��ل  اإل  فيها  ي��وج��د 
كاثوليكي.  اآلف   10 ل��ك��ل  واح�����د 
الكني�سة  اأن  ال�سحيفة  واأو���س��ح��ت 
اأع�ساء  برت�سيم  ت�سمح  الكاثوليكية 
الروت�ستانت  ال��ك��ه��ن��وت��ي  ال�����س��ل��ك 
الكاثوليكية  اإىل  يتحولون  ال��ذي��ن 
الكهنوتي  ال�سلك  يدخلون  وبالتايل 
وبعد  م��ت��زوج��ون.  وه��م  الكاثوليكي 
التحر�س  ف�������س���ائ���ح  م����ن  ���س��ل�����س��ل��ة 
اجل���ن�������س���ي وع����م����ل����ي����ات اغ���ت�������س���اب 
الفاتيكان،  اأروق������ة  يف  ل��ل��ق��ا���س��ري��ن 
للفاتيكان  الر�سمية  الإذاع���ة  اأف���ادت 
البابا  اأن  املا�سي،  اأيلول  �سبتمر  يف 
اأنه لن مينح العفو  اأعلن  فران�سي�س 
دين جن�سيا  اعتداء رجال  يف حالت 

على قا�سرين.

اأمريكا تفرج عن طفلة م�سلولة بعد احتجازها 10 اأيام
"اإن حكومة  قال الحتاد الأمريكي للحريات املدنية 
الوليات املتحدة اأفرجت عن طفلة مك�سيكية م�سابة 
اإيقاف  على  اأي���ام   10 بعد  وذل��ك  ال��دم��اغ��ي،  بال�سلل 
ت��اب��ع��ة حلر�س  تفتي�س  ن��ق��ط��ة  ع��ن��د  اإ���س��ع��اف  ���س��ي��ارة 
طريقها  يف  الطفلة  كانت  بينما  الأم��ري��ك��ي  احل���دود 

للخ�سوع جلراحة يف ولية تك�سا�س".
وتعي�س روزا ماريا هرنانديز )10 اأعوام( يف الوليات 
املتحدة ب�سكل غري قانوين منذ اأن نقلتها اأ�سرتها عر 

احلدود اإىل تك�سا�س عندما كان عمرها 3 اأ�سهر. 
وقوبل اعتقالها بانتقادات من قبل جماعات احلقوق 
الذين  الدميقراطيني  ال�سيا�سيني  وبع�س  املدنية 
للرئي�س اجلمهوري  ال�سارمة  الإج��راءات  يعار�سون 

دونالد ترامب ب�ساأن الهجرة غري ال�سرعية.
ومل تت�سح على الفور ظروف الإفراج عن هرنانديز 

حتى حت�سل على الرعاية يف كنف اأ�سرتها.
وجاء الإفراج عن الطفلة اجلمعة املا�سية بعد 3 اأيام 
دعوى  املدنية  للحريات  الأمريكي  الحت��اد  رفع  من 

"اإنها  قائاًل  املتحدة  الوليات  حكومة  �سد  ق�سائية 
وتنتهك  ال��الزم��ة  امل��ذك��رة  دون  ه��رن��ان��دي��ز  اعتقلت 
حقوقها مبا يف ذلك عدم تنفيذ اأوام��ر طبيبها فيما 

يتعلق مبواعيد املتابعة يف الأيام التالية للجراحة".
واأجريت للطفلة جراحة يف املرارة الثالثاء ونقلت يف 
�سيارة اإ�سعاف مع ابن عم لها، وهو مواطن اأمريكي، 
من لريدو على احلدود مع املك�سيك حيث تعي�س مع 
اأ�سرتها اإىل م�ست�سفى يف كوربو�س كري�ستي على بعد 
الإ�سعاف  �سيارة  على  وتعني  كيلومرتات.   210 نحو 
ن��ق��اط التفتي�س  امل�����رور ع���ر واح�����دة م���ن ع�����س��رات 
احلدود  حلر�س  التابعة  التفتي�س  ونقاط  اجلمركية 
القريبة  ال�سريعة  ال��ط��رق  على  واملقامة  الأم��ري��ك��ي 
جونزالي�س  ليتي�سيا  وق��ال  املك�سيكية.  احل���دود  م��ن 
احلدود  حر�س  �سباط  "اإن  الطفلة  اأ���س��رة  حمامية 
امل�ست�سفى  اإىل  والو�سول  باملرور  لهرنانديز  �سمحوا 
وانتظروا خارج غرفتها حتى تتعافى ثم احتجزوها 

يف ماأوى احتادي يف �سان اأنتونيو بولية تك�سا�س".

�سالفة معمار يف جل�سة ت�سوير خا�سة
من  لها  جديدة  ب�سور  الأن��ظ��ار  معمار  �سالفة  ال�سورية  املمثلة  خطفت 
جل�سة ت�سوير خ�سعت لها بعد�سة امل�سور �سربل بو من�سور، ك�سف الأخري 

عن لقطتني منها.
اأول �سورة، بينما ظهرت بكتف ع��اري يف  اأب��رزت جمال عينيها يف  معمار 
لقطة اأخرى بالأبي�س والأ�سود، لقت اإعجاب جمهورها الكبري الذي ن�سر 

ال�سورتني وتغزل مبعمار بتعليقاته.
يذكر ان املمثلة �سالفة معمار ت�سارك يف بطولة م�سل�سل ودرة �سامية اىل 
�سّلوم حداد و�سعد مينة ويو�سف حّداد ونادين حت�سني بك  املمثل  جانب 
ونادين  النهار  ومعت�سم  اجل���ّراح  خري  وحممد  طيبا  واآي��ة  قا�سم  وع��الء 
خوري وجالل �سّموط وروعة يا�سني وجمدي م�سمو�سي وطالل مارديني 

و�سمرية بارودي و�سحى الدب�ّس و�سحر فوزي وجيانا عيد وغريهم.


