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»ز�يد للإ�سكان« يعتمد �أ�سماء 737 من م�ستحقي 
�لدعم �ل�سكني بقيمة 476 مليون درهم 

••  دبي-وام:

�عتمد جمل�س �إد�رة )برنامج �ل�سيخ ز�يد لالإ�سكان( خالل �جتماعه �أم�س 
737 مو�طنا من م�ستحقي قر�ر�ت  �أ�سماء   - - يف متحف �الحت��اد بدبي 
476 مليون درهم وذلك بالتز�من  �إجمالية بلغت  �ل�سكني بقيمة  �لدعم 

مع �حتفاالت �لدولة باليوم �لوطني �ل� 46.
ياأتي �العتماد تنفيذ� لتوجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�أخ��ي��ه  �هلل(  )حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  بن ر��سد 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  �ل�سيخ من�سور بن  �سمو  )رع��اه �هلل( ومتابعة 
جمل�س �لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة . وتوزع �لدعم �ل�سكني �لذي �عتمده 
�ملجل�س ما بني 553 قر�سا و184 منحة �سكنية وتنوع ما بني 541 من 
فئة بناء جديد و48 من فئة ��ستكمال م�سكن و12 من فئة �سيانة على 
و11  حكومي  م�سكن  فئة  من  و37  م�سكن  �سر�ء  فئة  من  و69  م�سكن 
م�سكن.             على  �إ�سافة  فئة  من  و19  م�سكن  على  و�سيانة  �إ�سافة  فئة  من 

)�لتفا�سيل �س3(

»�لقلب �لكبري« تزور الجئي �لروهينغا يف بنجلدي�ش 
•• ال�شارقة-وام:

نظمت موؤ�س�سة �لقلب �لكبري �ملوؤ�س�سة �الإن�سانية �لعاملية �ملعنية مب�ساعدة 
�ملفو�سية  م��ع  بالتن�سيق  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع  يف  و�ملحتاجني  �لالجئني 
�ل�سامية لالأمم �ملتحدة ل�سوؤون �لالجئني �م�س زيارة لوفد �سم م�سوؤولني 
حكوميني وروؤ�ساء �سركات خا�سة من دولة �الإمار�ت �إىل خميم كوتوبالونغ 
كثب  عن  لالطالع  ب��از�ر  كوك�س  مبنطقة  �مل�سلمني  �لروهينغا  لالجئي 
�أو�ساعهم �الإن�سانية وم�ساعدتهم يف تاأمني �حتياجاتهم �ل�سرورية  على 
و�لتخفيف من معاناتهم و ذلك يف �طار مو��سلة جهودها �الإن�سانية على 
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�المري حممد بن �سلمان و�لقادة �لع�سكريون للتحالف �ال�سالمي �لع�سكري ملحاربة �الإرهاب عقب �جتماعهم  )رويرتز(

طفل يتلقى �لعالج بعد ��سابته يف ق�سف على مدينة دوما  )رويرتز(

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد و�سيوف �لدولة 
و�أولياء �لعهود ي�سهدون ختام �سباق �لفورموال1

•• اأبوظبي- وام:

�سهد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب  �هلل  رع���اه 
�الأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
و�ل�سمو  �لفخامة  �أ�سحاب  �مل�سلحة بح�سور  للقو�ت 
و�ل�سديقة  �ل�سقيقة  �ل����دول  م��ن  �ل��وف��ود  وروؤ����س���اء 
�سيوف �لدولة و�سمو �أولياء �لعهود .. �م�س �جلولة 
�لكربى  للطري�ن  �الحت��اد  جائزة  ل�سباق  �خلتامية 
حلبة  م�سمار  على   2017 �أبوظبي  للفورموال1 

مر�سى يا�س يف �أبوظبي.
ك��م��ا ���س��ه��د �ل�����س��ب��اق ف��خ��ام��ة �ل��رئ��ي�����س ب���ول كاغامة 
فيليب  �لرئي�س  وفخامة  رو�ن���د�  جمهورية  رئي�س 
فويانوفيت�س رئي�س جمهورية مونتينيغرو وفخامة 
�لرئي�س رم�سان قديروف رئي�س �ل�سي�سان وفخامة 
رئ��ي�����س جمهورية  م��ي��ن��ي��خ��ان��وف  �ل��رئ��ي�����س رو���س��ت��ام 
ت��ات��ار���س��ت��ان وف��خ��ام��ة �ل��رئ��ي�����س ع��ل��ي ب��ون��غ��و رئي�س 
�الأمري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  �ل��غ��اب��ون  جمهورية 
�أندرو دوق يورك وجاللة خو�ن كارلو�س ملك مملكة 
��سبانيا �ل�سابق ومعايل ر�سيد �لطالبي �لعلمي، وزير 
�ل�سباب و�لريا�سة �ملغربي ومعايل دين�س مانتوروف 
فيكتور  ومعايل  �لرو�سي  و�لتجارة  �ل�سناعة  وزي��ر 
بيالرو�سيا  جمهورية  رئي�س  م�ساعد  لوكا�سينكو 
وزير  رحيموفا  �ز�د  ومعايل  �لقومي  �المن  ل�سوؤون 

�لريا�سة و�ل�سباب جلمهورية �ذريبيجان.

كما �سهد ختام �ل�سباق �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد 
�ل�سيخ  و���س��م��و  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  �آل  ر����س��د  ب��ن 
و�سمو  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار 
�ل�سيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�سرقي ويل عهد 
�لفجرية و�سمو �ل�سيخ ر��سد بن �سعود بن ر��سد �ملعال 
ويل عهد �أم �لقيوين و�سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ر��سد 
حممد  �ل�سيخ  و�سمو  �لقيوين  �أم  حاكم  نائب  �ملعال 
بن �سعود بن �سقر �لقا�سمي ويل عهد ر�أ���س �خليمة 
و�سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
عبد�هلل  �أم���ل  �ل��دك��ت��ورة  وم��ع��ايل  �لظفرة  منطقة  يف 

�لقبي�سي رئي�سة �ملجل�س �لوطني �الحتادي.
)�لتفا�سيل �س2(

ل�سباق  بطل  »ب��وت��ا���ش«  �لفنلندي 
ج���ائ���زة �أب���وظ���ب���ي ل��ل��ف��ورم��وال 1  
ت����وج �ل��ف��ن��ل��ن��دي ف��ال��ت��ريي ب��وت��ا���س ب��ط��ال للجولة 
�لكربى  للطري�ن  �الحت��اد  جائزة  ل�سباق  �خلتامية 
للفورموال 1 يف �أبوظبي �م�س بعدما قدم �أد�ء ر�ئعا 

يف �ل�سباق مثبتا تفوقه على مناف�سيه.
يف حني كانت �لنتائج على �سلم �لرتتيب �لعام كفيلة 
�لعامل  بطولة  بلقب  هاميلون  لوي�س  زميله  بتتويج 
لينتزع بذلك   ،2017 لعام  للفورموال1  لل�سائقني 
لقبه �لر�بع بعد يوم حافل باإثارة �سباق �ل�سيار�ت يف 

حلبة مر�سى يا�س.                   )�لتفا�سيل �س19(

ال�سعودية ت�ست�سيف اأول اجتماعات التحالف االإ�سالمي ملحاربة االرهاب

حممد بن �سلمان: لن ن�سمح بت�سويه ديننا وترويع �ملدنيني 

�مل�ستقبلية  ومبادر�ته  ون�ساطاته 
يف �حل���رب ع��ل��ى �الإره������اب، �سمن 
�لفكرية  �لرئي�سية  جماالت عمله 

و�الإعالمية.
�الجتماع  �أع����م����ال  ي��ن��اق�����س  ك��م��ا 
حماربة متويل �الإرهاب، وحتديد 
�مل�ستقبلية  �ل��ع��م��ل  و�أط����ر  �آل���ي���ات 
�لتي �ستقود م�سرية عمله لتوحيد 
للق�ساء  �الإ�سالمية  �ل��دول  جهود 
على �الإرهاب، و�لتكامل مع جهود 
�أخ�������رى يف جم�����ال حفظ  دول����ي����ة 

�الأمن و�ل�سلم �لدوليني.

�أيرلند� تهدد بوقف حمادثات 
�حل��دود  ب�سبب  �لربيك�سيت 

•• لندن-رويرتز:

ف��ي��ل ه���وج���ان م��ف��و���س �سوؤون  ق���ال 
�ل��زر�ع��ة يف �الحت��اد �الأوروب����ي، وهو 
�سيا�سي �أيرلندي، �إن دبلن �ستو��سل 
��ستخد�م  ب�ساأن  مبوقفها  �لتم�سك 
�ملحادثات  يف  )�لفيتو(  �لنق�س  حق 
بعد  �لتجارية  بالعالقات  �خلا�سة 
�إذ�  �الحت��اد  من  بريطانيا  �ن�سحاب 
ب�ساأن �حلدود مع  مل تتلق �سمانات 

�أيرلند� �ل�سمالية.
�أو  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  �أن  و�أ����س���اف ه��وج��ان 
�أيرلند� �ل�سمالية على �الأقل، عليها 
�أو �الحتاد  �لبقاء يف �ل�سوق �ملوحدة 
م�ساكل  ح���دوث  لتجنب  �جل��م��رك��ي 

تتعلق باحلدود.
�أوب��زرف��ر( �م�س  وق��ال ل�سحيفة )ذ� 
�ملتحدة  �مل��م��ل��ك��ة  ب��ق��ي��ت  �إذ�  �الأح�����د 
�ل�����س��م��ال��ي��ة يف �الحت���اد  �أي���رل���ن���د�  �أو 
�أو يف  �الأوروب����ي  ل��الحت��اد  �جلمركي 
�مل���وح���دة، وه���و م���ا �سيكون  �ل�����س��وق 
�أف�سل، لن تكون هناك م�سكلة ب�ساأن 
�حل������دود. وق���ال���ت رئ��ي�����س��ة �ل�����وزر�ء 
�لربيطانية ترييز� ماي من قبل �إن 
�الأوروبية  �ل�سوق  بريطانيا �سترتك 
�مل���وح���دة و�الحت������اد �جل��م��رك��ي بعد 
�خل����روج م��ن �ل��ت��ك��ت��ل. وت��ري��د دبلن 
���س��م��ان��ات م��ك��ت��وب��ة ب�����اأن �إج�������ر�ء�ت 
�خل������روج ل���ن ت������وؤدي ل��ف��ر���س قيود 
�سارمة على �حلدود بني جمهورية 

�أيرلند� و�أيرلند� �ل�سمالية.

•• الريا�ض-وكاالت:

�فتتح ويل �لعهد �ل�سعودي، �الأمري 
�الأحد،  �م�����س  �سلمان،  ب��ن  حممد 
ملجل�س  �الأول  �الج��ت��م��اع  �أع���م���ال 
�الإ�سالمي  �لتحالف  دف���اع  وزر�ء 
�لذي  �الإره���اب  ملحاربة  �لع�سكري 
�لريا�س،  �ل��ع��ا���س��م��ة  ت�ست�سيفه 
وذلك بعد نحو عامني على ت�سكيل 
�ل�سعودية  م��ن  مب��ب��ادرة  �لتحالف 
�لدول  ج��ه��ود  لتوحيد  م�سعى  يف 

�الإ�سالمية يف مو�جهة �الإرهاب.
�سلمان  ب��ن  حممد  �الأم���ري  و�أد�ن 
�ره��اب��ي��ا ع��ل��ى م�سجد يف  ه��ج��وم��ا 
مقتل  ع��ن  �أ���س��ف��ر  �مل�سرية  �سيناء 
�أك����ر م���ن 300 م�����س��ل وق����ال ال 
�أ�سقاءنا  ن��ع��زي  �أن  �ل��ي��وم  يفوتني 
يف م�����س��ر ���س��ع��ب��ا وق���ي���ادة ع��ل��ى ما 
حدث يف �الأي��ام �ملا�سية وهو فعال 
حدث موؤمل للغاية وكاأمنا يجعلنا 
ن�ستذكر ب�سكل دوري وب�سكل قوي 

خطورة هذ� �الإرهاب �ملتطرف.
كلمة  يف  حم���م���د  �الأم��������ري  وق������ال 
�فتتاحية �ليوم �الإرهاب و�لتطرف 
قتل  ه��و  حققه  خ��ط��ر  �أك���رب  لي�س 
�أكرب  �لكر�هية،  ن�سر  �أو  �الأب��ري��اء 
�ملتطرف  �الإره�������اب  ع��م��ل��ه  خ��ط��ر 
�حلنيف  ديننا  �سمعة  ت�سويه  ه��و 

وت�سويه عقيدتنا.

�ل�سعودي،  �ل��ع��ه��د  ويل  و�أع����ل����ن 
الجتماع  �الف��ت��ت��اح��ي��ة  �ل��ك��ل��م��ة  يف 
�لع�سكري  �الإ����س���الم���ي  �ل��ت��ح��ال��ف 
���س��د �الإره������اب �أن �أك����ر م���ن 40 
دول�����ة ت��ر���س��ل �إ�����س����ارة ق���وي���ة جد� 

للتعاون �سد �الإرهاب.
�سورة  ي�����س��وه  �الإره������اب  �أن  و�أك�����د 
�ل��ع��ق��ي��دة �الإ���س��الم��ي��ة، وق����ال: لن 
وترويع  دي��ن��ي��ا  ب��ت�����س��وي��ه  ن�����س��م��ح 

�ملدنيني يف �لدول �الإ�سالمية.
قوية  �إ�سارة  نر�سي  �ليوم  و�أ�ساف 

للعمل معا يف حماربة �الإرهاب.

وت��اب��ع ق��ائ��اًل ���س��ن��الح��ق �الإره����اب 
حتى يختفي متاماً.

وي��ن��اق�����س �الج��ت��م��اع �ل���ذي ينعقد 
م���ت���ح���ال���ف���ون �سد  ����س���ع���ار  حت�����ت 
�لدفاع  وزر�ء  مب�ساركة  �الإره���اب، 
دولية  ووف������ود  �ل��ت��ح��ال��ف،  ب�����دول 
وب����ع����ث����ات ر����س���م���ي���ة م�����ن �ل�������دول 
�ل��د�ع��م��ة و�ل�����س��دي��ق��ة، وع���دد من 
�ملتخ�س�سني يف جماالت  �خل��رب�ء 
ع����م����ل �ل����ت����ح����ال����ف �الإ������س�����الم�����ي، 
للتحالف  �لعامة  �ال�سرت�تيجية 
مة لعملياته  و�آليات �حلوكمة �ملنِظّ

غدًا تنطلق مفاو�سات جنيف بوفد موحد للمعار�سة 

ع�سر�ت �لقتلى �ملدنيني بق�سف على دير �لزور و�لغوطة �ل�سرقية 
•• عوا�شم-اأ ف ب:

حلقوق  �ل���������س����وري  �مل���ر����س���د  ق������ال 
ت�سنه  ُمكثفا  ه��ج��وم��ا  �إن  �الإن�����س��ان 
�لقو�ت �حلكومية و�لقوى �حلليفة 
ملقاتلي  م��ع��ق��ل  �آخ�����ر  ل��ه��ا الن����ت����ز�ع 
�ل�سورية  �لعا�سمة  ق��رب  �ملعار�سة 
دم�سق �أ�سفر عن �سقوط 23 قتيال 
على �الأقل �م�س و�إ�سابة �لكثريين.
ب��ي��ن��ه��م 15  ك��م��ا ق��ت��ل 34 م��دن��ي��اً 
ط����ف����اًل �أم�����������س يف ق�������س���ف رو����س���ي 
����س��ت��ه��دف ق��ري��ة يف حم��اف��ظ��ة دير 
�لزور يف �سرق �سوريا حيث تخو�س 
�ل��ن��ظ��ام م��ع��ارك �سد تنظيم  ق���و�ت 
د�ع�س �الإرهابي وفق ما �أفاد �ملر�سد 

�ل�سوري حلقوق �الإن�سان.
وق�����ال م���دي���ر �مل���ر����س���د ر�م�����ي عبد 
�أن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لرحمن 
�ل��ق�����س��ف �ل��رو���س��ي ����س��ت��ه��دف فجر 
�الأح������د ق���ري���ة �ل�����س��ع��ف��ة �ل���ت���ي تقع 
مب���ح���اذ�ة �ل�����س��ف��ة �ل�����س��رق��ي��ة لنهر 
�سقوط  ع��ن  �أي�ساً  و��سفر  �ل��ف��ر�ت، 

عدد من �جلرحى.
�الأقل  على  م��دن��ي��اً   19 وق��ت��ل  ه��ذ� 
�لنظام  ل��ق��و�ت  ق�سف  ج���ر�ء  �م�����س 
�ل���������س����وري �����س���ت���ه���دف م���ن���اط���ق يف 
�آخر  �ملحا�سرة،  �ل�سرقية  �لغوطة 

م��ع��ق��ل ل��ل��ف�����س��ائ��ل �مل��ع��ار���س��ة قرب 
دم�����س��ق و�مل�����س��م��ول ب��ات��ف��اق خف�س 

�لتوتر.
 17 مقتل  �ل�����س��وري  �ملر�سد  ووث��ق 
مدنياً يف ق�سف جوي لقو�ت �لنظام 
على بلدتي م�سر�با ومدير� و�أثنني 
�آخ���ري���ن يف ق�����س��ف ���س��اروخ��ي على 

مدينة دوما.
وق�����ال م���دي���ر �مل���ر����س���د ر�م�����ي عبد 
�لقتلى  ح�����س��ي��ل��ة  �أن  �ل����رح����م����ن 
م��ر���س��ح��ة ل���الرت���ف���اع ل���وج���ود عدد 
كبري من �جلرحى �مل�سابني بجروح 

خطرية.
و�سعدت قو�ت �لنظام منذ منت�سف 

ق�سفها  ن��وف��م��رب  �ل���ث���اين  ت�����س��ري��ن 
برغم  �ل�سرقية  �لغوطة  يف  ملناطق 
كونها منطقة خف�س توتر، مبوجب 
�تفاق تو�سلت �ليه مو�سكو وطهر�ن 
�لد�عمة  و�أن���ق���رة  دم�����س��ق  حليفتي 
مايو.  �أي��ار  يف  ��ستانا  يف  للمعار�سة 
يف  �لغوطة  يف  عملياً  �سريانه  وب���د�أ 

متوز يوليو.
�لثالثاء  غ���د�ً  ت�ستاأنف  ذل���ك،  �ىل 
�لنز�ع  ح��ول  �مل��ف��او���س��ات  جنيف  يف 
باأن  �ملتحدة  �الأمم  وتاأمل  �ل�سوري، 
ي�سكل وجود وفد موحد للمعار�سة 
فر�سة  �الأوىل،  ل��ل��م��رة  �ل�����س��وري��ة 
�سبق  �لتي  �ملفاو�سات  ه��ذه  الجن��اح 

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 
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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

�لقو�ت �لعر�قية تتقدم 
�سريعًا �سد د�ع�ش يف �ل�سحر�ء

•• بغداد-وكاالت:

�أعلنت قيادة �لعمليات �مل�سرتكة يف �لعر�ق، عن مقتل 
عنا�سر من د�ع�س وتدمري جتمعات و�سيارت مفخخة 
مناطق  يف  �ل��ت��ح��ال��ف  ط���ائ���ر�ت  �سنتها  غ����ار�ت  خ���الل 

�سحر�وية غرب �لبالد.
فيما �أ�سار قائد �لعمليات �لع�سكرية �لفريق عبد�الأمري 
وثالثني  �ست  ��ستعادت  �حلكومية  �لقو�ت  �أن  ي��ار�هلل 
كيلو مرت  ومئتي  �آالف  باأربعة  تقدر  وم�ساحات  قرية 
مربع بعد �ن قتلت عنا�سر من تنظيم د�ع�س �الرهابي 

ودمرت عدد� من �سيار�تهم �ملفخخة.
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م��ن  ع��ن��ا���س��ر   5 م��ق��ت��ل 
�سبوة يف  ب��غ��ارة  �ل��ق��اع��دة 

•• �شنعاء-وكاالت:

�أنهم  ُيعتقد  عنا�سر  خم�سة  ُقتل 
ينتمون لتنظيم �لقاعدة، يف غارة 
طيار  ب��دون  ط��ائ��رة  �سنتها  جوية 
ُيرجح �أنها �أمريكية، وفق ما �أفاد 
�سبوة  ع��ي��ان يف حم��اف��ظ��ة  ���س��ه��ود 
جنوب �ليمن. وقال م�سدر حملي 
�إن �لقتلى �لذين تفحمت جثثهم، 

��سُتهدفو� يف منطقة �حليدة.

•• القاهرة-وكاالت:

�سنت طائر�ت حربية هجمات على عنا�سر 
�إرهابيية ي�ستبه يف �سلوعها يف �لهجوم على 
ح�سب  �سيناء،  �سمال  يف  �ل��رو���س��ة  م�سجد 

�لتلفزيون �لر�سمي �مل�سري.
وقال �ملتحدث �لع�سكري للقو�ت �مل�سلحة �إن 
�ل�ساعات  م��د�ر  على  قامت  �جلوية  �لقو�ت 
�مل��ا���س��ي��ة ب��ال��ق�����س��اء ع��ل��ى ع����دد م���ن �لبوؤر 
كقاعدة  �الإرهابية  �لعنا�سر  تتخذها  �لتى 

�إنطالق لتنفيذ �أعمالها �الإجر�مية.
موقع  على  �لر�سمية  �سفحته  عرب  و�أ���س��ار 
في�سبوك �إىل �أن هذه �الأهد�ف كانت ت�سم 
ك��م��ي��ات م���ن �الأ���س��ل��ح��ة و�ل���ذخ���ائ���ر و�مل����و�د 

�ملتفجرة. 
وتو��سل قو�ت �إنفاذ �لقانون، بالتعاون مع 
مكثف  �أمني  ط��وق  فر�س  �جلوية،  �لقو�ت 
�لهجوم  ف���ى حم��ي��ط  �مل��ن��ط��ق��ة  ل��ت��م�����س��ي��ط 
بحثا عن باقى �لعنا�سر �الإرهابية للق�ساء 

عليهم، وفقا ملا ذكره �ملتحدث �لع�سكري .
�لعامة،  �لنيابة  ع��ن  ���س��ادر  ب��ي��ان  وبح�سب 
فاإن منفذي �لهجوم يرت�وح عددهم مابني 
�سخ�سا و�إنهم كانو� يرفعون   30 �إىل   25

�مل�سلحني  �أن  �لنيابة  و�أ�سحت  د�ع�س.  علم 
ب����اب �مل�سجد  �أم������ام  ل��ه��م  �ت���خ���ذو� م���و�ق���ع 
�لنارية  �الأع��رية  يطلقو�  �أن  قبل  ونو�فذه، 

على �مل�سلني.
باعد�م  م�سرية  حمكمة  ق�ست  ذل��ك،  �ىل 
�ىل  باالن�سمام  متهمني  م�سريني  �سبعة 
تنظيم د�ع�����س �الإره��اب��ي و�ل��ت��ورط يف قتل 
قبطيا  م�سريا   20 بينهم  �سخ�سا   21
قال  ما  بح�سب   ،2015 �لعام  يف  ليبيا  يف 

�الحد م�سوؤول ق�سائي.
وكانت �ملحكمة قررت يف 16 �يلول �سبتمرب 
على  �ل�سبعة  �ملتهمني  �ور�ق  �حالة  �ملا�سي 
�حكام  على  مو�فقته  على  للح�سول  �ملفتي 
�العد�م وفقا ملا يق�سي به �لقانون �مل�سري. 
�ل�سبعة  م��ن  ث��الث��ة  �ن  �مل�����س��وؤول  و�و����س���ح 
هاربون،  باعد�مهم  �ح��ك��ام  ���س��درت  �ل��ذي��ن 
ميكنهم  ي���ز�ل  ال  �ملتهمني  �ن  �ىل  م�سري� 

�لطعن �مام حمكمة �لنق�س.
ودين هوؤالء �الأ�سخا�س باالنتماء �إىل خلية 
�سمال  م��ط��روح  مر�سى  يف  د�ع�����س  لتنظيم 
بعدما  هجمات  ل�سن  وبالتخطيط  م�سر، 
تلقو� تدريبا ع�سكريا يف مع�سكر�ت �لتنظيم 

يف ليبيا و�سوريا.

ردًا على جرمية �سيناء:
دعوة �ىل حما�سرة �لدول 
و�الأحز�ب �لر�عية للإرهاب

•• الفجر - تون�ض - خا�ض

   ت�ستمر ردود �لفعل �لتون�سية حول �جلرمية �لنكر�ء �لتي 
�رتكبها �الإره��اب �الأعمى يف حق �ملدنيني �لعزل يف �سيناء 

�مل�سرية.
ويف هذ� �ل�سياق، حّث مفتي �لديار �لتون�سية عثمان بطيخ، 
على  رّد�  �الإ�سالمي  �لعامل  يف  �لتع�سب  �سد  �جلهاد  على 
�لهجوم �الإرهابي �لد�مي �لذي ��ستهدف م�سجد� يف �سمال 
�سيناء �مل�سرية وخّلف �ملئات من �لقتلى و�جلرحى.                            
)�لتفا�سيل �س15(

�سربات جديدة �سد خمابيء �الإرهابيني يف �سمال �سيناء

يار�هلل �أ�ساف باأن �لقو�ت �لعر�قية قتلت عنا�سر من 
�سيار�ت  دم��رت  و  تقدمها  عرقلة  يف  ف�سلو�  �لتنظيم 
حمملة باالأ�سلحة و�أخرى مفخخة فيما فككت �لفرق 
لتفخيخ  ومعمال  �لنا�سفة  �لعبو�ت  مئات  �لهند�سية 

�ل�سيار�ت.

�حتاد �ل�سغل يدعو �ىل حمالت دولية ملحا�سرة �لدول �لر�عية لالرهاب
�لقو�ت �لعر�قية تتقدم يف �ل�سحر�ء �لغربية )� ف ب(

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد خالل و�سولهما مل�ساهدة ختام �سباق �لفورموال1    )و�م(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

عر�ست �للجنة �لوطنية ملكافحة جر�ئم �الجتار بالب�سر م�ستجد�ت 
حقوق �الن�سان �لدولة خالل �جتماعها �ل� 40 �لذي عقد برئا�سة 
�سعادة �أحمد عبد�لرحمن �جلرمن، م�ساعد �لوزير ل�سوؤون حقوق 
�لدويل،  و�لتعاون  �خلارجية  ب���وز�رة  �ل��دويل  و�لقانون  �الإن�سان 

نائب رئي�س �للجنة �لوطنية ملكافحة �الجتار بالب�سر.
و�سملت �مل�ستجد�ت �لتي مت عر�سها �بر�م مذكرة تفاهم بني �سرطة 
دبي ومركز �إيو�ء �سحايا �الجتار بالب�سر و�لتي تهدف �ىل تقدمي 
�ف�سل م�ستويات �لدعم و�لرعاية ل�سحايا هذه �جلرمية، ��سافًة 
�ىل زيارة م�سوؤولني من وز�رة �خلارجية �الأمريكية لالطالع على 

جهود �لدولة يف �إطار مكافحة جر�ئم �الجتار بالب�سر.

بها �جلهات  �لتي تقوم  �الإ���س��ادة باجلهود  ومت��ت خ��الل �الجتماع 
�مل�ستوى  على  �سفافية  بكل  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  �ل��دول��ة  يف  �ملعنية 
يف  متخ�س�س  فريق  باإن�ساء  �ال���س��ادة  مت  ..كما  و�ل��دويل  �لوطني 
جميع �لنيابات �لعامة بالدولة للنظر يف ق�سايا �الجتار بالب�سر، 
�لوطنية  �ل�سابق للجنة  بناًء على تو�سيات �الجتماع  و�لذي جاء 

ملكافحة جر�ئم �الجتار بالب�سر.
�أن تخ�سي�س مثل هذ�  �أحمد عبد�لرحمن �جلرمن  وذكر �سعادة 
�لفريق �سريفع من قدر�ت وخرب�ت �أع�ساء �لنيابة يف هذ� �ملجال 

و�لذي �سيكون له �أثر �إيجابي يف حتقيق �لعد�لة.
مع  �ل�سر�كة  تعزيز  ومتطلبات  م�ستجد�ت  �ىل  �للجنة  و��ستمعت 
�لقطاع �خلا�س من خالل تاأهيل وتدريب �لعاملني لديها وكذلك 
ب��ر�م��ج �حلمالت  لتنفيذ  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �الإ���س��ه��ام يف ج��ه��ود 

�لتوعوية للو�سول �إىل �كرب عدد من �جلمهور وباالأخ�س �ل�سحايا 
�ملحتملني. ومت �لتاأكيد باأن �لقطاع �خلا�س يعترب �سريكا �أ�سا�سيا 
ومهم يف مكافحة هذه �جلرمية ال�ستكمال جهود �جلهات �ملعنية 
وتبادل  �ملمار�سات  �أف�سل  من  لال�ستفادة  حقيقية  فر�سة  وهناك 

�خلرب�ت.
�جل��رم��ن على جهود  �أح��م��د عبد�لرحمن  ���س��ع��ادة  �أث��ن��ى  وخ��ت��ام��اً 
�الأع�ساء و�ملوؤ�س�سات يف �لدولة يف مكافحة جر�ئم �الجتار، و�أ�ساد 
باملكانة �ملتميزة �لتي �أ�سبحت حتتلها دولة �الإمار�ت كنموذج ر�ئد 
من  ينطلق  و�ل���ذي  بالب�سر،  �الإجت���ار  ج��ر�ئ��م  مكافحة  يف جم��ال 
�لدولية  �جلهود  جميع  وت�سافر  �لتعاون  باأهمية  �ملطلق  �إميانها 
للق�ساء على هذه �لظاهرة ..موؤكد�ً �أن �لدولة ر�ئدة يف هذ� �ملجال 

مما يعزز م�سد�قيتها على �مل�ستوى �لوطني و�لدويل.

•• اأبوظبي- وام:

حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �سهد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�ي��د 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�لفخامة  �أ�سحاب  بح�سور  �مل�سلحة 
�لدول  من  �لوفود  وروؤ�ساء  و�ل�سمو 
�ل�سقيقة و�ل�سديقة �سيوف �لدولة 
و�سمو �أولياء �لعهود .. �م�س �جلولة 
�خل��ت��ام��ي��ة ل�����س��ب��اق ج���ائ���زة �الحت���اد 
للفورموال1  �ل���ك���ربى  ل���ل���ط���ري�ن 
�أبوظبي 2017 على م�سمار حلبة 

مر�سى يا�س يف �أبوظبي.
�لرئي�س  فخامة  �ل�سباق  �سهد  كما 
جمهورية  رئ���ي�������س  ك���اغ���ام���ة  ب�����ول 
�ل��رئ��ي�����س فيليب  رو�ن������د� وف��خ��ام��ة 
جمهورية  رئ��ي�����س  ف��وي��ان��وف��ي��ت�����س 
�لرئي�س  وف���خ���ام���ة  م��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو 
�ل�سي�سان  رئي�س  ق��دي��روف  رم�سان 
وف�����خ�����ام�����ة �ل�����رئ�����ي�����������س رو������س�����ت�����ام 
جمهورية  رئ���ي�������س  م���ي���ن���ي���خ���ان���وف 
علي  �لرئي�س  وف��خ��ام��ة  ت��ات��ار���س��ت��ان 
�لغابون  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ب��ون��غ��و 
و�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �أندرو 
كارلو�س  ي��ورك وجاللة خ��و�ن  دوق 

ملك مملكة ��سبانيا �ل�سابق ومعايل 
ر�سيد �لطالبي �لعلمي، وزير �ل�سباب 
و�ل��ري��ا���س��ة �مل��غ��رب��ي وم��ع��ايل دين�س 
مانتوروف وزير �ل�سناعة و�لتجارة 
�لرو�سي ومعايل فيكتور لوكا�سينكو 
م�ساعد رئي�س جمهورية بيالرو�سيا 
�ز�د  �لقومي ومعايل  ل�سوؤون �المن 
و�ل�سباب  �لريا�سة  وزي��ر  رحيموفا 

جلمهورية �ذريبيجان.
�ل�سيخ  �سمو  �ل�سباق  كما �سهد ختام 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����س���د �آل 

�ل�سيخ  و�سمو  دب��ي  مكتوم ويل عهد 
عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار 
ع��ج��م��ان و���س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د بن 
�ل�سرقي ويل عهد  بن حممد  حمد 
�ل��ف��ج��رية و���س��م��و �ل�����س��ي��خ ر����س��د بن 
�أم  عهد  �ملعال ويل  ر����س��د  ب��ن  �سعود 
بن  عبد�هلل  �ل�سيخ  و�سمو  �لقيوين 
�لقيوين  �أم  �ملعال نائب حاكم  ر��سد 
بن  �سعود  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  و�سمو 
���س��ق��ر �ل��ق��ا���س��م��ي ويل ع��ه��د ر�أ�����س 
�ل�سيخ ح��م��د�ن بن  و���س��م��و  �خل��ي��م��ة 

ز�ي�����د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل���اك���م يف 
�لدكتورة  وم��ع��ايل  �لظفرة  منطقة 
رئي�سة  �ل��ق��ب��ي�����س��ي  ع����ب����د�هلل  �أم������ل 
و�سمو  �الحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
�ل�سيخ طحنون بن حممد �آل نهيان 
�لعني  م��ن��ط��ق��ة  �حل���اك���م يف  مم��ث��ل 
�آل  حممد  ب��ن  ���س��رور  �ل�سيخ  و�سمو 
نهيان و�سمو �ل�سيخ هز�ع بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
�أبوظبي و�سمو �ل�سيخ نهيان  الإمارة 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جمل�س  �آل  ب��ن ز�ي���د 

�آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�س�سة  �أم��ن��اء 
نهيان لالأعمال �خلريية و�الإن�سانية 
و�لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  �آل 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية و�سمو �ل�سيخ 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ب��ن ز�ي����د  م��ن�����س��ور 
�سوؤون  �ل��وزر�ء وزي��ر  رئي�س جمل�س 
�ل��رئ��ا���س��ة و���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح��ام��د بن 
ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س دي����و�ن ويل 
�ل�سيخ عبد�هلل  �أبوظبي و�سمو  عهد 
وزي��ر �خلارجية  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 

و�لتعاون �لدويل و�سمو �ل�سيخ خالد 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جمل�س  �آل  ب��ن ز�ي���د 
للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�س�سة  �إد�رة 
�الإح���ت���ي���اج���ات  وذوي  �الإن�������س���ان���ي���ة 
بن  من�سور  �ل�سيخ  و�سمو  �خلا�سة 
ومعايل  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد 
نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�سيخ 
�ل�سيخ  وم����ع����ايل  �ل��ت�����س��ام��ح  وزي������ر 
وعدد  نهيان  �آل  مبارك  بن  حمد�ن 
وكبار  �ل���وزر�ء  ومعايل  �ل�سيوخ  من 

�مل�سوؤولني يف �لدولة.

�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  وك��ان �ساحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�إىل نقطة  دب��ي رع��اه �هلل قد ح�سر 
�نطالق �سيار�ت �سباق جائزة �الحتاد 
للفورموال1-  �ل���ك���ربى  ل��ل��ط��ري�ن 
�ع��ل��ن عن  2017 ح��ي��ث  �أب��وظ��ب��ي 
بدء �نطالق �سباق �جلولة �خلتامية 
عزف  بعد   2017  -  1 للفورموال 
�ل�����س��الم �ل��وط��ن��ي ل��دول��ة �الإم�����ار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

ور�فق �سموه يف موقع �طالق �إ�سارة 
بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو   .. �لبد�ية 
�آل م��ك��ت��وم ويل  ب���ن ر�����س���د  حم��م��د 
ع��ه��د دب���ي و���س��م��و �ل�����س��ي��خ ه����ز�ع بن 
�ملجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
ومعايل  �أبوظبي  الإم���ارة  �لتنفيذي 
�جلابر  �أح��م��د  ب��ن  �سلطان  �لدكتور 
وزي��ر دول��ة وم��ع��ايل خ��ل��دون خليفة 
�مل�����ب�����ارك رئ���ي�������س ج����ه����از �ل�������س���وؤون 
ك����اري رئي�س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وت�����س��ي�����س 

جمموعة �سباقات �لفورموال 1.
وقد فاز يف �جلولة �خلتامية ل�سباق 
ل��ل��ط��ري�ن �لكربى  ج��ائ��زة �الحت����اد 
 ،2017 �أب��وظ��ب��ي  للفورموال1- 
بوتا�س  �لفنلندي فالتريي  �ملت�سابق 
�ملو�سم حيث  ه��ذ�  �لثالث  ف��وزه  بعد 
�إح�����ك�����ام ���س��ي��ط��رت��ه على  �����س���ت���ط���اع 
�أبوظبي  ج���ائ���زة  ���س��ب��اق  جم���ري���ات 
�ل��ك��ربى �جل��ول��ة �خل��ت��ام��ّي��ة ملو�سم 
متفّوًقا على زميله لوي�س   ،2017
ه��ام��ي��ل��ت��ون و���س��ط ���س��ي��ط��رة مطلقة 
�خلتامي  �ل�سباق  و�سهد  ملر�سيد�س. 
ك��ث��ي��ف �كتظت  ح�����س��ور ج��م��اه��ريي 
ب��ه��م م���درج���ات ح��ل��ب��ة م��ر���س��ى يا�س 
فيما �سهدت �سماء يا�س عر�سا جويا 
�الم�����ار�ت وتزينت  ف��ر���س��ان  ل��ف��ري��ق 
���س��م��اء �حل��ل��ب��ة ب���ع���رو����س �الأل���ع���اب 

�لنارية �حتفاال بنهاية �ل�سباق.

»مكافحة جر�ئم �الجتار بالب�سر« تعر�ش م�ستجد�ت حقوق �الإن�سان يف �لدولة

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد و�سيوف �لدولة و�أولياء 
�لعهود ي�سهدون ختام �سباق �لفورموال1

رئي�ش �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون رئي�ش �سورينام بيوم ��ستقلل بلده 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” برقية تهنئة �إىل 
فخامة ديزي ديالنو بوتر�س رئي�س جمهورية �سورينام مبنا�سبة ذكرى يوم ��ستقالل بالده.   

كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي “رعاه �هلل” و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س ديزي ديالنو بوتر�س.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى �ملفرق                     5823100
 م�ست�سفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�سيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
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م�ست�سفى دبى                          2714444
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م�ست�سفى �المل                      3444010
م�ست�سفى �لو�سل                    2193000
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م�ست�سفى �لكويتى                   5242111
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م�ست�سفى خليفة                      7439333  
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را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�ست�سفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�ست�سفى �الأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى �لنور                       6139111
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 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
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�مل�ست�سفى �لدولية  �خلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى �لزهر�ء �خلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
�مل�ست�سفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�ست�سفى �مللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�سيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�سيدلية �الأهلية �ملركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية د�ر �ل�سفاء                 6411299
�سيدلية �بن �سينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية �ملدينة                       7468424
�سيدلية �المار�ت                    7474900
�سيدلية �الأم                           7429006

دبى 
�سيدلية �ملدينة                       2240566 
�سيدلية �جلامعة                    3967335 
�سيدلية �الأحتاد                      3935619

�سيدلية �بن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جر�ند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية �لعني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية �ل�سالم �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية �لر�زى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية �بن  �سينا �لكورني�س  5726885 
�سيدلية �ل�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية �حلرم                       7660292
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�المار�ت                                 999 / 997
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني: 650 مو�طنا يح�سلون على وظائف يف مر�كز “توجيه” 
•• اأبوظبي- وام:

مو�طنا   650 ح�سول  ع��ن  و�ل��ت��وط��ني  �لب�سرية  �مل����و�رد  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
ومو�طنة على فر�س وظيفية يف مر�كز �خلدمة “توجيه” من بني نحو 
 37 لدى  �ملتو�فرة  �لوظائف  ل�سغل  تناف�سو�  �لعمل  باحث عن   2000
�ربعة  يف  جميعا  م�ساركتهم  خ��الل  وذل��ك  �ل��دول��ة  م�ستوى  على  م��رك��ز� 
�لب�سرية  �مل����و�رد  ال�ستقطاب  م��وؤخ��ر�  نظمت  للتوظيف  مفتوحة  �ي���ام 

�لوطنية للعمل يف هذه �ملر�كز.
ومن �ملقرر �ن تقدم مر�كز “توجيه” قريبا خدمات �لتوعية و�لتوجيه 
الأ�سحاب �لعمل و�لعمال نيابة عن �لوز�رة وحتت ��سر�فها وذلك مبوجب 
وفق  �ملر�كز  تلك  �سيدير  �ل��ذي  �خلا�س  �لقطاع  مع  موؤ�س�ساتية  �سر�كة 

معايري برنامج �المار�ت للخدمة �حلكومية �ملتميزة.
وقال قا�سم جميل مدير �إد�رة �لتوجيه يف وز�رة �ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني 
�نه يجري حاليا �تخاذ �الجر�ء�ت �لالزمة لتعيني �ملو�طنني و�ملو�طنات 
�مل�سار �إليهم لدى هذه �ملر�كز يف وظائف �ملديرين ونو�بهم و��ست�ساريني 

للتوجيه ول�سعادة �ملتعاملني.
قنو�ت  خمتلف  ع��رب  �لعمل  ع��ن  للباحثني  وج��ه��ت  �ل����وز�رة  �ن  و�أو���س��ح 
نظمت  �ل��ت��ي  �ملفتوحة  �لتوظيف  �ي���ام  يف  للم�ساركة  �ل��دع��وة  �لتو��سل 
موؤخر� بالتعاون مع مر�كز “توجيه” يف �أبوظبي و�لعني ودبي مبا يتيح 
�ملجال مل�ساركة �ملو�طنني يف خمتلف مناطق �لدولة حيث �جرى �لقائمون 
على �ملر�كز بح�سور ممثلني عن �لوز�رة �ملقابالت �لوظيفية مع جميع 
�ملقابل  يف  ومت  �ملطلوبة  للوظائف  تقدمو�  �لذين  و�ملو�طنات  �ملو�طنني 

�طالعهم على متطلبات و�متياز�ت وطبيعة تلك �لوظائف.
و��سار جميل �ىل �ن عرو�س �لعمل مت تقدميها ب�سكل فوري للباحثني 
مو�طنا   650 وعددهم  �لوظيفية  �ملقابالت  �جتازو�  �لذين  �لعمل  عن 
�لتام  �ل��ع��رو���س و����س��ت��ع��د�ده��م  ب��ه��ذه  �ب����دو� ترحيبهم  وم��و�ط��ن��ة ح��ي��ث 

لاللتحاق بالعمل.
بر�مج  �ليهم يف  �مل�سار  و�مل��و�ط��ن��ات  �مل��و�ط��ن��ني  ����س��ر�ك  �سيتم  �ن��ه  وق���ال 
تدريبية لتمكينهم من �سغل وظائفهم كل ح�سب طبيعة وظيفته وذلك 
ل�سمان تاأديتهم �ملهام �ملطلوبة منهم بال�سكل �ملطلوب ومبا ي�ساهم يف �ن 

حتقق مر�كز �خلدمة “توجيه” خدماتها �ملتميزة للمتعاملني.
وتقدم مر�كز “توجيه” خدمات متكاملة الأ�سحاب �لعمل و�لعمال من 
حيث �لتوجيه و�لتوعية باأحكام قانون تنظيم عالقات �لعمل و�لقر�ر�ت 

�لوز�رية �ملنفذة له وت�سليم ت�ساريح وعقود �لعمل و��سد�ر �سهادة �لعمل 
للعمال وتوزيع و�إي�سال مو�د ون�سر�ت �لتوعية لطريف عالقة �لعمل و�أية 

ر�سائل تخ�س �سوق �لعمل وثقافة جمتمع دولة �الإمار�ت.
وكانت وز�رة �ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني حددت جمموعة من �ال�سرت�طات 
من  �ملوحدة  �لت�ساميم  ذ�ت  �ملر�كز  ولت�سغيل  �لرت�خي�س  ملنح  و�ملعايري 
�ملو�طنني من ذوي �خل��ربة يف جمال  �ملركز من  يكون مدير  �ن  �برزها 
�خت�سا�سات �ملركز ��سافة �ىل خلو �سجل طالب �لرتخي�س لدى �لوز�رة 
من �أية خمالفات ت�ستدعى وقف ملف �ملن�ساأة وكذلك ��سرت�طات تتعلق 
مبقر �ملركز من حيث �سهولة �لو�سول �إليه و�ن يكون قريبا من �ملناطق 
�لتي تقع فيها �مل�ساكن �لعمالية وكذلك حزمة من �ملعايري ل�سمان جودة 

�خلدمات �ملقدمة للمتعاملني.

»ز�يد للإ�سكان« يعتمد �أ�سماء 737 من م�ستحقي �لدعم �ل�سكني بقيمة 476 مليون درهم 
•• دبي-وام:

»برنامج  �إد�رة  جم��ل�����س  �ع��ت��م��د 
�ل�����س��ي��خ ز�ي�����د ل���الإ����س���ك���ان« خالل 
�جتماعه �أم�س - يف متحف �الحتاد 
من  مو�طنا   737 �أ�سماء   - بدبي 
�ل�سكني  �لدعم  ق��ر�ر�ت  م�ستحقي 
بقيمة �إجمالية بلغت 476 مليون 
درهم وذلك بالتز�من مع �حتفاالت 

�لدولة باليوم �لوطني �ل� 46.
لتوجيهات  تنفيذ�  �العتماد  ياأتي 
خليفة  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
»حفظه �هلل« و�أخيه �ساحب �ل�سمو 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل�������وزر�ء ح���اك���م دب����ي »رع������اه �هلل« 
بن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو  ومتابعة 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة .
وت��������وزع �ل����دع����م �ل�������س���ك���ن���ي �ل����ذي 
�ع���ت���م���ده �مل��ج��ل�����س م���ا ب���ني 553 
قر�سا و184 منحة �سكنية وتنوع 
بناء جديد  541 من فئة  ما بني 
م�سكن  ����س��ت��ك��م��ال  ف��ئ��ة  م���ن  و48 
م�سكن  على  �سيانة  فئة  و12 من 
و37  م�سكن  �سر�ء  فئة  من  و69 
من فئة م�سكن حكومي و11 من 
م�سكن  على  و�سيانة  �إ���س��اف��ة  فئة 

و19 من فئة �إ�سافة على م�سكن.
و����س��ت��ح��وذت فئة ب��ن��اء ج��دي��د على 
عنها  �أعلن  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  غالبية 
��سما   541 ت�سمنت  �إذ  �لربنامج 
م���ن م�����س��ت��ح��ق��ي ف��ئ��ة ب���ن���اء جديد 
ح��ي��ث ت��ع��د ف��ئ��ة ب���ن���اء ج���دي���د من 
�لربنامج  يقوم  �لتي  �لفئات  �أب��رز 
للمو�طن  ت��ت��ي��ح  وه���ي  ب��اع��ت��م��اده��ا 
�ختيار �لت�ساميم �ملنا�سبة و�ختيار 
حجم �مل�سكن وحرية �ختيار �ملقاول 

و�ال�ست�ساري.
عبد�هلل  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ورف�����ع 
وزير  �لنعيمي  بلحيف  حممد  بن 
رئي�س  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
ز�يد  �ل�سيخ  برنامج  �إد�رة  جمل�س 
�جتماع  تروؤ�سه  خالل   - لالإ�سكان 
�أرفع   « �الإد�رة - �لربنامج  جمل�س 
و�لتربيكات  �لتهاين  �آي���ات  �أ�سمى 
خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �إىل 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�ل�سمو  و����س���اح���ب  �هلل«  »ح��ف��ظ��ه 

مكتوم  �آل  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل�������وزر�ء ح���اك���م دب����ي »رع������اه �هلل« 
�ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  و�ساحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �الأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�أ�سحاب  �إخ��و�ن��ه��م  و�إىل  �مل�سلحة 
�الأعلى  �مل��ج��ل�����س  �أع�����س��اء  �ل�����س��م��و 
لالحتاد حكام �الإمار�ت و�إىل �سمو 
و�إىل  �حلكام  ون��و�ب  �لعهود  �أولياء 
و�ملقيمني  �الإم�������ار�ت  دول����ة  ���س��ع��ب 
على �أر�سها �لطيبة مبنا�سبة �ليوم 

للدولة. �لوطني �ل� 46 
�لفر�سة  ننتهز  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����س���اف 
�حتفاالت  م���ع  وب��ال��ت��ز�م��ن  �ل���ي���وم 
لالجتماع  �لوطني  باليوم  �لدولة 
يف »م��ت��ح��ف �الحت�������اد« �أح�����د �أب����رز 
وثيقة  توقيع  �سهد  و�ل��ذي  �ملعامل 
�الإم����ار�ت وياأتي  قيام �حت��اد دول��ة 
لالحتفاء  �مل��ت��ح��ف  يف  �الج���ت���م���اع 
مب���ا ق��دم��ه م��وؤ���س�����س��و �ل���دول���ة من 
ر�ي����ة  حت����ت  وط���ن���ي���ة  وروح  ت���ف���ان 
�ملغفور  �الأمة  و�لد  وبقيادة  و�حدة 
ب���ن �سلطان  ب���ن  �ل�����س��ي��خ ز�ي����د  ل���ه 
وروؤيتهم  �هلل«  »رح��م��ه  ن��ه��ي��ان  �آل 
دولتنا  ج���ع���ل���ت  �ل����ت����ي  �حل���ك���ي���م���ة 
�لب�سر من  �أن��ظ��ار م��الي��ني  حم��ط 

�جلن�سيات كافة.
�ملوؤ�س�سني  �ل���ق���ادة  روؤي����ة  �أن  و�أك����د 
�ملعطاء  �ل��وط��ن  ه��ذ�  �أب��ن��اء  جعلت 
و�لنهو�س  خطاهم  على  ي�سريون 
�أرقى  م�����س��اف  يف  لتبقى  ب��دول��ت��ن��ا 
وتعزيز  �ل���ع���امل  �ل�����دول يف  و�أك�����رب 

قر�سا و184 منحة �سكنية وتنوع 
بناء جديد  541 من فئة  ما بني 
م�سكن  ����س��ت��ك��م��ال  ف��ئ��ة  م���ن  و48 
م�سكن  على  �سيانة  فئة  و12 من 
و37  م�سكن  �سر�ء  فئة  من  و69 
من فئة م�سكن حكومي و11 من 
م�سكن  على  و�سيانة  �إ���س��اف��ة  فئة 

و19 من فئة �إ�سافة على م�سكن.
و����س��ت��ح��وذت فئة ب��ن��اء ج��دي��د على 
عنها  �أعلن  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  غالبية 
��سماً   541 ت�سمنت  �إذ  �لربنامج 
م���ن م�����س��ت��ح��ق��ي ف��ئ��ة ب���ن���اء جديد 
ح��ي��ث ت��ع��د ف��ئ��ة ب���ن���اء ج���دي���د من 
�لربنامج  يقوم  �لتي  �لفئات  �أب��رز 
للمو�طن  ت��ت��ي��ح  وه���ي  ب��اع��ت��م��اده��ا 
�ختيار �لت�ساميم �ملنا�سبة و�ختيار 
حجم �مل�سكن وحرية �ختيار �ملقاول 

و�ال�ست�ساري.
�أ�سماء  �عتماد  �لربنامج  �أعلن  كما 
��ستكمال  فئة  م�ستحقي  من   48
م�سكن حيث تعد �سريحة ��ستكمال 
�لتي  �ملهمة  �ل�����س��ر�ئ��ح  م��ن  م�سكن 
لطلباتها  �ال���س��ت��ج��اب��ة  ت�����س��ت��دع��ي 
و�ل���ب���ت ف��ي��ه��ا ب��اأ���س��رع وق���ت ممكن 
�أهمية  م��ن  ت�سكله  مل��ا  نظر�  وذل��ك 
لهم  �ل�سكني  �ال�ستقر�ر  يف حتقيق 
�ملو�طن  تكبدها  �لتي  و�لتكاليف 
�ال�ستفادة  دون  �ملنفذة  �الأعمال  يف 
مقدمتها  يف  الأ���س��ب��اب  �مل�سكن  م��ن 
�أن  �ملالية ف�سال عن  �مل��ق��درة  ع��دم 
بقاء �مل�سكن لفرتة من �لزمن دون 
��ستكمال قد يوؤدي �إىل تلف �لهيكل 
�لبناء  �خلر��ساين وعدم �سالحية 

يف  ينفذها  �لتي  �مل��ر�ف��ق  �ملتكاملة 
كاأحد  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل���دول���ة  �إم�������ار�ت 
�ل��ذي يوفر  �ل�سكني  �ل��دع��م  �أن���و�ع 
�لبحث  ع���ن���اء  �مل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  ع��ل��ى 
�ملنا�سب  و�ال�ست�ساري  �مل��ق��اول  عن 

بالقيمة �ملنا�سبة.
�سر�ئح  وت��و���س��ع��ة  زي����ادة  �إط����ار  ويف 
�لدعم  م�ستحقي  من  �مل�ستفيدين 
�لربنامج  ي��ق��دم��ه  �ل���ذي  �ل�سكني 
�الإج�����ر�ء�ت  وت�����س��ري��ع  للمو�طنني 
و�لت�سهيل على �ملو�طنني وحتقيق 
تلبية  �إىل  و�مل�����ب�����ادرة  ���س��ع��ادت��ه��م 
على  ح�����س��ول��ه��م  يف  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
�طلع   .. و�ملنا�سب  �ل��الئ��ق  �مل�سكن 
خالل  �ل���ربن���ام���ج  �إد�رة  جم��ل�����س 
�آلية عمل ��ستحقاق  �جتماعه على 
يتعامل  �لتي  �حلاالت �الجتماعية 
ح�سول  ل�سمان  �ل��ربن��ام��ج  معها 
�ل�سكني مبا  للدعم  �حل��االت  ه��ذه 
يلبي �حتياجاتها �ل�سكنية وير�عي 

ظروفها �الجتماعية.
 - �لربنامج  �إد�رة  جمل�س  و�عتمد 
م��ذك��رة حتديد   - �جتماعه  خ��الل 
بد�ية ��ستقطاع مبلغ �أق�ساط �سد�د 
يتم  بحيث  �ل�سكني  �لدعم  قر�س 
�لدعم  ق��ر���س  �أق�������س���اط  حت�����س��ي��ل 
ب���ن���اء جديد  ح��ال��ت��ي  �ل�����س��ك��ن��ي يف 
�أق�سى  ب��ح��د  م�����س��ك��ن  و����س��ت��ك��م��ال 
تاريخ  �سهر� من   24 �نق�ساء  بعد 
�ملقاوالت  ل�سركة  دفعة  �أول  �سرف 
لتاريخ  �ل��ت��ايل  �ل�����س��ه��ر  �ع��ت��ب��ار  �أو 
�سرف كامل مبلغ �لقر�س ل�سركة 

�ملقاوالت �أيهما �أ�سبق.

�لقيم  وتر�سيخ  �مل��و�ط��ن��ني  ���س��ع��ادة 
�ل��ت��ي غر�سها  �ل�����س��ام��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 

�آباوؤنا �ملوؤ�س�سون.
و�أو����س���ح م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور عبد�هلل 
�الإع������الن  �إن  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 
ع��ن دف��ع��ة ج��دي��دة م��ن م�ستحقي 
�ل����دع����م �ل�����س��ك��ن��ي ب���ال���ت���ز�م���ن مع 
 46 �ل���  �لوطني  باليوم  �الحتفال 
�لر�سيدة  قيادتنا  ح��ر���س  ي��رتج��م 
منا�سبة  �مل��و�ط��ن��ني يف  �إ���س��ع��اد  على 
و�هتمامها  �ل���دول���ة  ع��ل��ى  ع���زي���زة 
وحتقيق  �ملو�طنني  باإ�سكان  �لبالغ 
�ال�����س����ت����ق����ر�ر �ل�������س���ك���ن���ي وت���وف���ري 
و�لرفاه  �لكرمية  �حلياة  مقومات 
خالل  م��ن  للمو�طنني  و�ل�����س��ع��ادة 
وع�سرية  حديثة  �سكنية  وح���د�ت 
متكاملة  م�ستد�مة  �سكنية  و�أحياء 

�ملر�فق.
وناق�س �ملجل�س - خالل �جتماعه - 
مذكر�ت جلنة در��سة طلبات �لدعم 
باحلاالت  �لعناية  وجلنة  �ل�سكني 
�الإن�سانية ومذكرة جلنة �لتظلمات 
�إ�سافة �إىل �آلية ��ستحقاق �حلاالت 
ع��ل��ى تعديالت  ب��ن��اء  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
للربنامج  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل���الئ���ح���ة 
وم���ذك���رة ب�����س��اأن ���س��و�ب��ط حتديد 
بد�ية ��ستقطاع مبلغ �أق�ساط �سد�د 
جانب  �إىل  �لربنامج  قر�س  مبلغ 
�لوظيفية  �مل���ز�ي���ا  ب�����س��اأن  م���ذك���رة 
و�آخر م�ستجد�ت  �ل�سعادة«  »حزمة 

م�ساريع �لربنامج �ل�سكنية.
وت��������وزع �ل����دع����م �ل�������س���ك���ن���ي �ل����ذي 
�ع���ت���م���ده �مل��ج��ل�����س م���ا ب���ني 553 

�لقائم.
من   11 �عتماد  �لربنامج  و�أع��ل��ن 
�سيانة على م�سكن  فئة  م�ستحقي 
ح��ي��ث ت��ع��د م��ن �أب����رز ف��ئ��ات �لدعم 
هذ�  �ل��ربن��ام��ج  ي��ق��دم  �إذ  �ل�سكني 
على  للمحافظة  �ل�سكني  �ل��دع��م 
عمر �مل�سكن جتنبا حلدوث �أ�سر�ر 

على �مل�سكن يف �مل�ستقبل.
كما ت�سمنت �لدفعة 1-9 من فئة 
هذ�  يتيح  �إذ  م�سكن  على  �إ���س��اف��ة 
و�الإ�سافات  �ملالحق  �إدخ��ال  �لدعم 
لتحقيق  �ل���ق���ائ���م  �مل�������س���ك���ن  ع���ل���ى 
�ال�ستقر�ر �الأمثل لالأ�سرة �ملو�طنة 
وحتقيق �ل�سعادة لها .. فيما يقوم 
باإ�سافة  �مل���و�ط���ن���ني  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�لقائمة  �مل�����س��اك��ن  ع��ل��ى  �مل���الح���ق 
�لر�غبني  �الأب���ن���اء  �إ���س��ك��ان  ب��ه��دف 
يف �ال����س���ت���ق���ر�ر م���ع �ل��ع��ائ��ل��ة ومل 
�ل���و�ح���دة وحتقيق  ���س��م��ل �الأ����س���رة 
�ال����س���ت���ق���ر�ر �ل�����س��ك��ن��ي م���ن خالل 

جتمع �الأبناء مع �الآباء.
و�أعلن �لربنامج �عتماد �أ�سماء 69 
م�سكن  ���س��ر�ء  ف��ئ��ة  م�ستحقي  م��ن 
و�ل���ذي ي��اأت��ي ك��اأح��د ح��ل��ول �لدعم 
�ل�سكني �لذي يخول �ملو�طنني من 
�حل�سول على م�سكن جاهز ح�سب 
�ملالية  ميز�نيتهم  وح�سب  رغبتهم 
مما يوفر عليهم عناء بناء م�سكن 

جديد.
من   37 �أ�سماء  �لربنامج  و�عتمد 
يقدم  ح��ي��ث  ح��ك��وم��ي  م�سكن  ف��ئ��ة 
�حلكومية  �مل�������س���اك���ن  �ل���ربن���ام���ج 
�ل�سكنية  �الأح��ي��اء  م�ساريع  �سمن 

كامل  م�سكن غري  �سر�ء  ويف حالة 
ف��ي��ت��م حت�سيل  ب��ن��ائ��ه  و����س��ت��ك��م��ال 
�أق�سى  ب��ح��د  �ال���س��ت��ق��ط��اع  م��ب��ل��غ 
تاريخ  �سهر� من   24 �نق�ساء  بعد 
�عتبار  �أو  للبائع  دفعة  �أول  �سرف 
مبلغ  �سرف  لتاريخ  �لتايل  �ل�سهر 
�لقر�س كامال للبائع .. ويف حالة 
�سر�ء م�سكن �أو �سد�د قر�س م�سكن 
يتم حت�سيل مبلغ �ال�ستقطاع بحد 
�لتايل  �ل�سهر  م��ن  �عتبار�  �أق�سى 
�أو  للبائع  �ل��ق��ر���س  مبلغ  ل�����س��رف 

للبنك �لد�ئن.
 .. �الإج�����ر�ء�ت  وت�سريع  ولت�سهيل 
�أ�سدر جمل�س �إد�رة �لربنامج قر�ر� 
�ملالية  �ل�����س��الح��ي��ات  ق��ي��م��ة  ب��رف��ع 
م�ساريع  وت��ن��ف��ي��ذ  ع��ق��ود  ل��ت��وق��ي��ع 
ينفذها  �ل��ت��ي  �ل�����س��ك��ن��ي��ة  �الأح���ي���اء 
�لربنامج من خالل تعديل �لكلف 
باعتماد  �ملخت�سة  و�ل�سلطة  �ملالية 
�مل���ن���اق�������س���ات و�إ�������س������د�ر �الأو�م��������ر 
رئي�س  م���ع���ايل  وق�����ام  �ل���ت���غ���ريي���ة. 
بجولة  و�الأع�ساء  �الإد�رة  جمل�س 
مر�فق  �سمت  �الحت���اد  متحف  يف 
�مل��ت��ح��ف و���س��م��ل��ت جناح  و�أق�������س���ام 
و��ستعر��س  �مل��وؤ���س�����س��ني  �حل���ك���ام 
�ل���������س����ور و�الأف�������������الم و�ل����وث����ائ����ق 
قيام  توؤرخ مرحلة  �لتي  و�ملقتنيات 
�لدولة وزيارة » د�ر �الحتاد » �لتي 
مت فيها توقيع وثيقة �الحت��اد �إىل 
�ل��د�ر �لتي رفع فيها  جانب �ساحة 
�سلطان  بن  ز�يد  �ل�سيخ  له  �ملغفور 
�آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه« و�إخو�نه 
�حلكام علم �لدولة قبل 46 عاما.

بهدف رفع كفاءة املخت�سني واطالعهم على اأحدث املمار�سات

بلدية مدينة �أبوظبي تعقد دورة تدريبية يف جمال هند�سة �ل�سلمة �ملرورية
•• اأبوظبي – الفجر: 

�أبوظبي يف مقرها �لرئي�سي  عقدت بلدية مدينة 
دورة  نهيان  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ  ب�����س��ارع 
ت��دري��ب��ي��ة ب��ع��ن��و�ن »ه��ن��د���س��ة �ل�����س��الم��ة �مل���روري���ة » 
بهدف رفع م�ستوى وكفاءة �ملهند�سني �ملخت�سني 
باأ�سا�سيات  و�إملامهم  �مل��روري��ة  �ل�سالمة  جم��ال  يف 
ه��ن��د���س��ة �ل�����س��الم��ة �مل����روري����ة، مب���ا ي��وؤه��ل��ه��م �إىل 

�حل�سول على �سهادة مدقق �سالمة مرورية. 
وعقدت �لدورة بح�سور �ل�سركاء �ال�سرت�تيجيني 
-د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات، وبلديتي 
مدينة �لعني ومنطقة �لظفرة، و�سرطة �أبوظبي، 
و�سركة �أبوظبي للخدمات �لعامة م�ساندة ود�ئرة 
�ل��ن��ق��ل. و�أك����دت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي �أن هذه 
ت��اأت��ي  ترجمة الل��ت��ز�م د�ئ���رة �لتخطيط  �ل���دورة 
جمال  يف  �ل��ري��ادي  ب��دوره��ا  و�لبلديات  �لعمر�ين 
تاأهيل  ع��ل��ى  منها  وح��ر���س��اً  �مل���روري���ة،  �ل�����س��الم��ة 
متخ�س�سني حا�سلني على �أرقى معايري �لتدريب 

�أهمية  �إىل  م�سرية  و�مل���ي���د�ين،  �لفني  و�ل��ت��اأه��ي��ل 
�ملتخ�س�سة  �لتدريبية  �ل����دور�ت  ه��ذه  مثل  عقد 
ب�سفة عامة لدورها �لكبري يف رفع كفاءة �الأفر�د 
�لتجارب  �أح������دث  ع��ل��ى  و�ط���الع���ه���م  �ل��ع��ام��ل��ني، 
و�ملمار�سات �لعاملية و�لوقوف على �أف�سلها و�لعمل 
على تطبيقها ال�سيما يف جمال �ل�سالمة �ملرورية.  
و�أ�سارت بلدية مدينة �أبوظبي �إىل حر�سها �لد�ئم 
مبتطلبات  ملمني  موظفني  وتاأهيل  �إع���د�د  على 
وتاأهيل  �أب��وظ��ب��ي  �إم�����ارة  �مل���روري���ة يف  �ل�����س��الم��ة 
متطلبات  تغطية  على  �ل��ق��ادرة  �لب�سرية  �ل��ك��و�در 
مبا  �مل���روري���ة  �ل�����س��الم��ة  مهند�سي  وم�����س��وؤول��ي��ات 
�أبوظبي  يرفع من م�ستو�ها على طرقات مدينة 
حثيثة  بجهود  وتعمل  �لبلدية  له  ت�سعى  ما  وه��و 
و�ل�سالمة  �الأم����ن  م��ع��اي��ري  �أع��ل��ى  �إىل  ل��ل��و���س��ول 
يف ه���ذ� �ل�����س��اأن. و�أف�����ادت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أبوظبي 
باأن  �ل��دورة قام بتقدميها �خلرب�ء �ملخت�سون يف 
ممن  لديها  �لعاملون  �مل��روري��ة  �ل�سالمة  جم��ال 
�ملجال،  ه��ذ�  يف  �لدولية  �العتماد�ت  على  حت�سل 

�لعلوم  تبادل �خل��رب�ت وتوريث  مبا يحقق هدف 
�لبلدية،  �إل��ي��ه  ت�سعى  �ل���ذي  و�مل��ع��رف��ة  و�ل��ت��ج��ارب 
�لعاملية  �ملمار�سات  حم��اوره��ا  يف  �ل���دورة  وناق�ست 
�ملرورية  �ل�����س��الم��ة  جم���ال  يف  �ملتبعة  �لهند�سية 
وكيفية تطبيقها يف �أبوظبي، كما مت عر�س �أ�سباب 
�ملرورية  �حل��و�دث  بيانات  وحتليل  �ال�سطد�مات 
منها،  و�حلد  للوقاية  �لهند�سية  �لطرق  ومعرفة 
وك���ذل���ك �إل���ق���اء ن��ظ��رة ع��ام��ة وط����رح �أم��ث��ل��ة على 
و�لتكنولوجيا  و�لتحليل  �مل�سح  �أ�ساليب  ��ستخد�م 
و�لوقاية  �ال�سطد�م  ح��االت  يف  للتحقيق  �ملتاحة 
�ل��دول��ي��ة وعمليات  �مل��ع��ي��اري��ة  �مل��ق��ارن��ات  و�إج�����ر�ء 
�إىل  باالإ�سافة  �ل��ط��رق،  على  �ل�سالمة  تطبيقات 
حركة �ملرور و�إد�رة منطقة �لعمل و�ل�سالمة على 
�لطرق، و�لقيام بجوالت ميد�نية ملختلف مو�قع 
 « دورة  يف  �مل�ساركني  �أن  بالذكر  �جلدير  �لعمل.  
�سهاد�ت  على  ح�سلو�  �ملرورية«  �ل�سالمة  هند�سة 
�سالمة  مدققي  جمعية  م��ن  وم�سدقة  معتمدة 

 .)SoRSA( لطرق�

•• اأبوظبي-وام:

ملركز  �لتابع  �لفنية  �خل��دم��ات  ب���اإد�رة  �لفني  �لتطوير  ق�سم  نظم 
�ملر�سدين  ل��ت��ع��ري��ف  تخ�س�سية  حم��ا���س��رة  �مل���ز�رع���ني  خ���دم���ات 
�لزر�عيني باأهمية زر�عة “�لكينو�” كمح�سول ��سرت�تيجي بديل 

عن �لقمح و�لذرة ي�سهم يف تعزيز مظلة �الأمن �لغذ�ئي.
زر�ع��ة هذ�  �ملز�رعني على  ت�سجيع  �إط��ار  �ملحا�سرة يف  وتاأتي هذه 
للمركز  �لتابعون  �ل��زر�ع��ي��ون  �مل��ر���س��دون  ي��ت��وىل  حيث  �ملح�سول 
توعية �ملز�رعني باأهمية حم�سول “�لكينو�” ومنافعه �القت�سادية 
�لتي  �ل�سنوية  �ل��ت��دري��ب  خ��ط��ة  �سمن  ..و�أي�����س��ا  زر�ع��ت��ه  وط���رق 
باإد�رة  �ملو�هب و�الأد�ء  و�إد�رة  �لتدريب  ي�سرف على تنفيذها ق�سم 
�إىل بناء قدر�ت موظفي مركز خدمات  �ملو�رد �لب�سرية و�لر�مية 
�ملهار�ت  �إىل  باالإ�سافة  �لفنية  �لتخ�س�سات  خمتلف  يف  �ملز�رعني 

�لوظيفية �الأخرى.
�لنباتات  بد�ئل  ��ستك�ساف  على  �مل��ز�رع��ني  خدمات  مركز  ويعمل 

و�ملحا�سيل �لتي تتحمل �لظروف �ملناخية ومقومات �لرتبة �ملحلية 
وميثل حم�سول “�لكينو�” �أحد هذه �لبد�ئل للقمح و�لذرة حيث 
يتم ��ستخد�م بذور �لكينو� يف �سنع �لطحني و�حل�ساء و�لب�سكويت 
وبع�س �ملنتجات �الأخرى �مل�سنعة من �لذرة و�لقمح وتعد �لكينو� 
�أقل ��ستهالكاً للمياه كما �نها قادرة على حتمل درجات حر�رة عالية 
باالإ�سافة �إىل �إمكانية زر�عتها يف م�ستويات ملوحة عالية وبتكلفة 
حم�سول  باأهمية  للتعريف  حماور  عدة  �ملحا�سرة  وتناولت  �أق��ل. 
�لكينو� عامليا باعتباره �أحد �ملحا�سيل �لقادرة على حتمل �لظروف 
�لغذ�ئية  ف��و�ئ��ده  �إىل  باالإ�سافة  �لعالية  �مللوحة  ون�سب  �ملناخية 
كما مت ��ستعر��س جتربة زر�عة حم�سول �لكينو� يف مز�رع �إمارة 
حث  على  بالعمل  �ل��زر�ع��ني  �ملر�سدين  على  �لتاأكيد  مع  �أبوظبي 

�مل��ز�رع على زر�عتها يف مز�رعهم حتقيقاً الأه��د�ف �ملركز  �أ�سحاب 
وبكميات  عالية  ذ�ت جودة  �آمنة  زر�عية  لتوفري منتجات  �لر�مية 

ت�ساهم يف دعم منظومة �الأمن �لغذ�ئي.
وخالفاً  �إن��ه  �إذ  متز�يد  عاملي  باهتمام  �لكينو�  حم�سول  ويحظى 
ملحا�سيل رئي�سية كالقمح يوفر بروتينا كامال حيث يحتوي على 
غالف  به  ويحيط  �الأ�سا�سية  �لثماين  �الأمينية  �الأحما�س  كافة 
�إىل �حتو�ئه على ن�سب كبرية من  باالإ�سافة  �ملغذية  �الألياف  من 

�لف�سفور و�ملغني�سيوم و�حلديد ف�سال عن �سهولة ه�سمه.
�أكر من �لقمح  ويحتوي �لكينو� على ن�سبة عالية من �لربوتني 
 B ن�سبة عالية من فيتامينات  باملائة كما يحتوى على   5 بن�سبة 
�لف�ساء  وكالة  ت�ستخدمه  �ملرتفعة  �لغذ�ئية  لقيمته  ونظر�   E و 

�أور�قه  وت�ستخدم  �لف�ساء  ل��رو�د  وكامل  متو�زن  كغذ�ء  “نا�سا” 
كغذ�ء لالإن�سان وي�ستخرج منه زيت ي�سلح لال�ستهالك �الآدمي.

عاملياً  “�إكبا” ب��رن��اجم��اً  �مللحية  ل��ل��زر�ع��ة  �ل���دويل  �مل��رك��ز  وي��ق��ود 
لتقييم و�ختبار عدد من �أ�سناف “�لكينو�” ملعرفة معدل �نتاجها 
وتتحمل  �الإنتاجية  مرتفعة  �أ�سناف  �أرب��ع��ة  تطوير  يف  جنح  وق��د 
�مللوحة ودرجة �حلر�رة �ملرتفعة حيث يقوم على جتربة زر�عة هذه 
�الأ�سناف يف كل من دول �المار�ت �لعربية �ملتحدة و�ليمن وم�سر 

و�أوزباك�ستان وطاجيك�ستان وقريغيز�ستان.
خالل  ع��امل��ي��اً  �ن��ت��ع��ا���س��اً  �ل��ك��ي��ن��و�  جت���ارة  ت�سهد  مت�سل  ���س��ي��اق  ويف 
�لعاملية مبا  �ملنظمات  �لكثري من  �ل�سنو�ت �الأخ��رية بف�سل جهود 
فيها منظمة �الأغذية و�لزر�عة �لتي ت�سجع على ��ستهالك �لكينو� 
كبديل للقمح و�لذرة وز�دت �سادر�ت �لكينو� من �أمريكا �لالتينية 
�لكثري  بد�أت  كما  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  خالل  باملائة  باأكر من 80 
�لعام زر�عة هذ� �ملح�سول �ال�سرت�تيجي نظر�ً  �لبلد�ن حول  من 

لفو�ئده �القت�سادية.

خدمات �ملز�رعني ينظم حما�سرة عن �لكينو� 
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اأخبـار الإمـارات
مبقرتح �إمار�تي .. فن “�لعازي” مر�سح لقائمة �لرت�ث �لعاملي غري �ملادي 

•• اأبوظبي-وام:

�إدر�ج  تدر�س منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة-�ليون�سكو 
�مل���ادي، وذل���ك خ��الل �جتماع  �ل���رت�ث �لثقايف غ��ري  �ل��ع��ازي لقائمة  ف��ن 
و�لذي  �مل���ادي  غ��ري  �لثقايف  �ل���رت�ث  ل�سون  �حلكومية  �لدولية  �للجنة 

�سيعقد يف كوريا �جلنوبية خالل �لفرتة من 4 �إىل 9 دي�سمرب �ملقبل.
و�أعلنت �ليون�سكو قبول �الفرت�ح �الإمار�تي باإدرج �لعازي يف قائمة �لرت�ث 
�لثقايف غري �ملادي �لذي يحتاج �إىل �سون عاجل وت�سم عنا�سر �لرت�ث 
�إىل حماية طارئة، حيث  �أو �ملعر�س للخطر و�ل��ذي يحتاج  �حلي �له�س 

ي�سل عدد �لعنا�سر �ملدرجة على �لقائمة حتى �الآن �إىل 47 عن�سر�ً.

ومتكن �لقائمة �لدول �الأطر�ف يف �التفاقية من ح�سد �لتعاون و�لدعم 
�لدوليني ل�سمان ��ستمر�ر نقل هذه �ملمار�سات �لثقافية مبا يتو�فق مع 
�جتماع  خ��الل  �الإدر�ج  ق��ر�ر  يف  �لف�سل  يتم  �أن  على  �ملعنية،  �ملجتمعات 
�لتي عرفها  �لرت�ثية  �لفنون  �أه��م  �أح��د  �ل��ع��ازي  ويعد  �ل��ق��ادم.  دي�سمرب 
�ملجتمع �الإمار�تي منذ قدمي �لزمن .. وال يز�ل يحظى مبكانة كبرية �إذ 
ترتدد �أ�سعاره �حلما�سية يف �ملنا�سبات �لوطنية و�الجتماعية باعثة �أجو�ء 
�لعزة و�لفخر بالوطن و�لقادة، وهو ما جعل هذ� �لفن مرتبطاً يف كثري 

من �الأحيان بقيم �لوطنية و�لوالء و�لفخر.
ويعود عمر �لعازي يف �الإمار�ت و�سلطنة عمان �إىل مئات �ل�سنني حيث كان 
ميثل رمز�ً بالغ �الأهمية خا�سة يف �ملنا�سبات �لتي ت�ستدعي �لفخر وبث 

�حلما�سة يف �حل�سور وهو فن يعتمد على �الإلقاء �ل�سعري دون �أي �أحلان 
و�الحتفال،  �لرتحيب،  �أ�سعار  �لعازي  على  وتغلب  مو�سيقية..  �آالت  �أو 
�ملرتبطة بالفخر و�النتماء للوطن،  و�مل��دح، و�سرد �الإجن��از�ت، و�الأ�سعار 
“�جلو�ب”  �أد�ء قوي من جانب �مل��وؤدي و�ملرددين - �لذين يعطون  عرب 
ت�سفي  ومنتظمة  مرت��سة  ب�سفوف  �مل��وؤدي  خلف  ي�سطفون  و�لذين   -

مزيد�ً من �جلمال على هذ� �للون �لفريد من �لفن �الإمار�تي �لعريق.
وجتتمع �للجنة �ملوؤلفة من ممثلي 24 دولة طرفاً يف �تفاقّية �ليون�سكو 
�خلا�سة ب�سون �لرت�ث �لثقايف غري �ملادي مرة و�حدة �سنوياً، حيث تتوىل 
دولًة   175 عليها  �لتي �سّدقت  �لقانونية  �لوثيقة  متابعة تطبيق هذه 
من �لدول �لتي �أدرجت �سون �لرت�ث غري �ملادي يف �لت�سريعات �لوطنّية 

140 م�سروع �سون  �إجن��از  14 عاماً من  حيث مكنت �التفاقية خالل 
�جتماعها جمموعة  �للجنة يف  و�ستناق�س  بلد�ً.   107 للرت�ث �حلي يف 
�ل��ط��و�رئ، كما  �مل���ادي يف ح��االت  �ل���رت�ث �لثقايف غ��ري  م��ن �مل�سائل مثل 
�لرت�ث  6 طلبات الإدر�ج عنا�سر جديدة على قائمة  �للجنة يف  �ستنظر 
�إىل  باالإ�سافة  للحماية،  �ملا�سة  حاجتها  �إىل  ن��ظ��ر�أً  �مل��ادي  غري  �لثقايف 
غري �ملادي للب�سرية.  �لثقايف  للرت�ث  �لتمثيلية  �لقائمة  على  طلباً   34
وباالإ�سافة �إىل ذلك، �ستنظر �للجنة يف �إدر�ج ثالثة م�ساريع جديدة يف 
�سجل �أف�سل ممار�سات �ل�سون و�حلماية و�لذي ي�سم �مل�ساريع و�لرب�مج 
 : 2003. من  �تفاقّية  �أه��د�ف  فّعال  �لتي جت�ّسد على نحو  و�الأن�سطة 

وحدة �لتقارير و�لتحقيقات.

ول��ي عه��د عجم��ان ي��زور م�قر »�الحت�ادي�ة للتن�اف�س�ية« يف دب��ي 
•• دبي-وام:

�لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س �ملجل�س  �ل�سيخ عمار بن حميد  ز�ر �سمو 
�لتنفيذي �م�س مقر �لهيئة �الحتادية للتناف�سية و�الإح�ساء يف دبي.

ر�فق �سموه خالل �لزيارة .. �ل�سيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل �ساحب 
�ل�سمو حاكم عجمان لل�سوؤون �الإد�رية و�ملالية و�ل�سيخ عبد�لعزيز بن حميد 
�لنعيمي  ر��سد بن حميد  و�ل�سيخ  �ل�سياحية  �لتنمية  د�ئرة  �لنعيمي رئي�س 

رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف �إمارة عجمان.
�لها�سمي  �إب��ر�ه��ي��م  بنت  رمي  م��ع��ايل  وم��ر�ف��ق��ي��ه  �سموه  ��ستقبال  يف  وك���ان 
�إد�رة �لهيئة �الحتادية  وزيرة دولة ل�سوؤون �لتعاون �لدويل رئي�سة جمل�س 

للتناف�سية و�الح�ساء و�سعادة عبد�هلل لوتاه �ملدير �لعام للهيئة.
و�سم �لوفد �ملر�فق ل�سموه كبار �مل�سوؤولني من حكومة عجمان على ر�أ�سهم 
�سعادة �ملهند�س �لدكتور �سعيد �سيف �ملطرو�سي �أمني عام �ملجل�س �لتنفيذي 

ع�سو جمل�س �إد�رة �لهيئة �الحتادية للتناف�سية و�الإح�ساء.
وتفقد �سموه ومر�فقوه �أروقة ومكاتب �لهيئة حيث ��ستمع �إىل عر�س فريق 
ومكامن  عجمان  �إم��ارة  �إح�ساء�ت  ح��ول  مف�سلة  حتليلية  لتقارير  �لهيئة 
ملوؤ�س�ساتها  �ملتوفرة  و�لفر�س  �لدولية  �الإم��ارة وجتارتها  تناف�سية  �لقوة يف 
�أد�ء  رف���ع  يف  للم�ساهمة  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف  ع��رب  و�خل��ا���س��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 

�لتناف�سية.
تقدم  �لتي  و�ملقرتحات  �ملبادر�ت  عدد� من  �لعمل  فريق  مع  �سموه  وناق�س 
للمجل�س  �لعامة  �الأم��ان��ة  مع  مبا�سر  ب�سكل  بالعمل  ووجههم  �لفريق  بها 
�ملعوقات  ك��ل  وتذليل  عجمان  حكومة  م��ن  �سلة  ذ�ت  جهة  و�أي  �لتنفيذي 
�لبيانات  منظومة  وتطوير  جاذبيتها  وتعزيز  �الإم��ارة  بتناف�سية  لالرتقاء 

�خلا�سة بها.
فريق  بجهود   - �لتفقدية  �جل��ول��ة  عقب   - عجمان  عهد  ويل  �سمو  و�أث��ن��ى 
�لتناف�سية  تقارير  �إ���س��د�ر  يف  �ملتمثل  �الإيجابي  ودوره���م  �لهيئة  يف  �لعمل 
وتقدمي  �الحتادية  �حلكومية  و�لهيئات  �ل���وز�ر�ت  ب��اأد�ء  و�خلا�سة  �لعاملية 

وتطوير  �لعاملية  �الإم����ار�ت  بتناف�سية  �الرت��ق��اء  �إىل  تهدف  �لتي  �مل��ب��ادر�ت 
�ملنظومة �الإح�سائية يف �لدولة من خالل �عتماد �أف�سل �لتقنيات �حلديثة 
�مل�سرتك مع  �لوطنية و�لعمل  �ملهار�ت  �لبيانات و�الإح�ساء وبناء  يف جمال 
وكذلك  �خلا�س  �لقطاع  و�سركات  و�الحتادية  �ملحلية  �جلهات  يف  �ل�سركاء 

�ملوؤ�س�سات �لعاملية.
و�أخرجها  �لعمل  بيئة  �لذي عمل على ت�سميم  �لهيئة  و�أ�ساد �سموه بفريق 
ب�سكل يحفز على �البتكار و�لعمل �مل�سرتك وبث �لطاقة �الإيجابية .. د�عيا 
لعر�س جتربتهم يف ت�سميم بيئة �لعمل �ملبتكرة للفرق �ملتخ�س�سة يف �إمارة 

عجمان لال�ستفادة منها يف هذ� �ملجال.
وحث فرق �لعمل يف �لهيئة على �سرورة بذل �ملزيد من �جلهد للرتكيز على 
�لتناف�سية ودر��سة بع�س �الح�سائيات يف كل �الإم��ار�ت و�لتعاون و�لتن�سيق 
على  و�لرتكيز  عجمان  �إم���ارة  يف  �حلكومية  و�جل��ه��ات  �لعمل  ف��رق  بني  ما 
و�لتقارير.. م�سيد� مبجل�س  �لدر��سات  �ملختلفة من خالل هذه  �إجناز�تها 
�لعمل و�الأنظمة  �أفكار ومقرتحات لتطوير  ملا يقدمونه من  �لهيئة  �سباب 

و�لرب�مج �خلا�سة بالتناف�سية و�الإح�ساء.
من جهتها قالت معايل رمي �لها�سمي �إن زيارة �سمو �ل�سيخ عمار بن حميد 
�لنعيمي ملقر �لهيئة �الحتادية للتناف�سية و�الح�ساء هي حلظة فخر نعتز 
بها فوجود �سموه ولقائه موظفي �لهيئة ورغبته بالتعرف على �سري �لعمل 
عن كثب يوؤكد �لدور �ال�سرت�تيجي �لذي تلعبه �لهيئة يف دعم �حلكومات 
�ملحلية ب�سكل عام و�إمارة عجمان ب�سكل خا�س متمثلة باملجل�س �لتنفيذي 
ومبادر�ت  الأن�سطة  د�عمة  كانت  لطاملا  و�لتي  �حلكومية  موؤ�س�ساتها  وك��ل 

�لهيئة منذ �ليوم �الأول من ن�ساأتها.
و�أ�سافت �أن فريق �لهيئة ��ستعر�س مع �سموه �أهم �ملبادر�ت �لتي تعمل عليها 
�لعاملية وتطوير �ملنظومة �الإح�سائية  �لهيئة لالرتقاء بتناف�سية �الإمار�ت 
و�ملحلية  �الحت��ادي��ة  �جلهات  من  �ل�سركاء  مع  �مل�سرتك  و�لعمل  �لدولة  يف 

و�سركات �لقطاع �خلا�س و�ملوؤ�س�سات �لعاملية.
�أهم  على   - �لهيئة  مقر  �أرج���اء  يف  تفقدية  جولة  خ��الل   - �سموه  وت��ع��رف 

حتقيق  يف  وتطورها  �لدولة  وملف  و�الإح�سائي  �لتناف�سي  �لعمل  جو�نب 
�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة بالتعاون مع �الأمم �ملتحدة .

�لفريق  �جتماع  م��ن  ج��زء�  �لنعيمي  حميد  ب��ن  عمار  �ل�سيخ  �سمو  وح�سر 
ي�سدر  �ل��ذي  �الأعمال  �أن�سطة  ممار�سة  �سهولة  بتقرير  �خلا�س  �لتنفيذي 
للتناف�سية  �الحت���ادي���ة  �لهيئة  ت��رت�أ���س��ه  ح��ي��ث  �ل����دويل  �ل��ب��ن��ك  ع��ن  �سنويا 
و�الإح�ساء وميثل جمموعة من �جلهات �حلكومية �الحتادية و�ملحلية وهي 
وز�ر�ت �سوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�ستقبل و�لعدل و�ملالية و�لهيئة �الحتادية 
و�سركة  دبي  دبي وحماكم  وبلدية  و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  وهيئة  للجمارك 
�الأر��سي  ود�ئ��رة  دبي  ومياه  كهرباء  وهيئة  �الئتمانية  للمعلومات  �الحت��اد 

و�الأمالك يف دبي ود�ئرة �لتنمية �القت�سادية يف دبي.
ومت خالل �الجتماع �لتطرق �إىل مهام �لفرق �لتنفيذية و�الأهد�ف �ملرجوة 
منها �إ�سافة �إىل �آلية �لعمل وناق�س �ملجتمعون حتديات تطوير بيئة �الأعمال 
يف �لدولة وبحثو� خططا متكاملة تت�سمن مبادر�ت �سريعة �الأثر ومتو�سطة 
�لعمل  م�سار�ت  على حتديد  �التفاق  �لتحديات ومت  ملعاجلة  �مل��دى  وبعيدة 
للتقرير يف  للدورة �جلديدة  ��ستعد�د�  تنفيذها  �ستعمل �جلهات على  �لتي 

�لعام �ملقبل.
و�أ�ساد �سمو ويل عهد عجمان بجهود �لفريق وجناح ��سرت�تيجياتهم و�لتي 
�ساهمت يف تقدم ت�سنيف دولة �الإمار�ت وح�سولها على �ملركز �الأول عربيا 
و 21 عامليا لهذ� �لعام عرب ر�سد �لرتتيب ودر��سة �ملنهجيات وتعزيز جهود 
على  للدولة  ومتقدم  �أف�سل  و�سع  نحو  �ملوؤ�سر�ت  لتحريك  �جلهات  جميع 

�مل�ستوى �الإقليمي و�لعاملي ويف خمتلف �ملجاالت.
مفهوم  تعزيز  �أهمية  �مل�ساركني  جلميع   - �الجتماع  خ��الل   - �سموه  و�أك���د 
�لعامل يف جمال تطوير  �ملمار�سات يف  �أح��دث  ومتابعة  �مل�ستقبل  ��ست�سر�ف 
�الأعمال  ممار�سة  تقرير  لتبني  �مل��دى  بعيدة  خطة  وو���س��ع  �الأع��م��ال  بيئة 
عليها  مبنية  تناف�سية  موؤ�سر�ت  وت�سميم  �ملجال  هذ�  يف  �لدولة  ملمار�سات 
�لتناف�سية  تقارير  معايري  يفوق  عاملي  ملعيار  �الإم��ار�ت��ي  �لنموذج  لتحويل 

�ملعنية بتطوير بيئة �الأعمال.

كما �جتمع �سموه - خالل �لزيارة - مع جمل�س �ل�سباب يف �لهيئة و�لذي يعد 
مبثابة ذر�عها �لتنفيذي فيما يخ�س �ملو��سيع و�لق�سايا �ملتعلقة بال�سباب 

يف �لدولة و��ستثمار �مكاناتهم لدعم م�سرية �لهيئة يف حتقيق روؤيتها.
جديدة  �آف��اق  فتح  لل�سباب  ميكن  كيف  �لفريق  �أع�ساء  مع  �سموه  وناق�س 
ملناق�سة �لروؤى و�الأفكار �لد�عمة لتناف�سية �لدولة وحتقيق روؤيتها يف �سنع 

منوذج ر�ئد لبناء �الإن�سان و�الأوطان و�لتنمية �مل�ستد�مة.
زي��ارة �سمو ويل عهد عجمان ملقر  �أن  �أك��د �سعادة عبد�هلل لوتاه  من جانبه 
على  �سموه  م��ن  حر�س  �إال  ه��ي  وم��ا  بها  نفخر  وطنية  ب�سمة  ه��ي  �لهيئة 
�الحتادية  و�لهيئة  عجمان  حكومة  بني  �لتعاون  �أوج��ه  �أه��م  على  �لتعرف 
للتناف�سية و�الح�ساء وتعزيز هذ� �لتعاون لي�سل �جلميع الأف�سل م�ستويات 
�لتقدم و�الزدهار يف جميع �ملجاالت ويف كل �الإمار�ت وينعم بها كل مو�طن 

ومقيم .
و�أع����رب ع��ن ���س��ع��ادت��ه وف��ري��ق �ل��ع��م��ل ب��ال��ت��ع��اون و�ل��ت��و����س��ل م��ع �الأخ����وة يف 
حكومة عجمان يف كل ما يطلبونه فيما يخ�س موؤ�سر�ت �لتناف�سية و�ملجال 
�الح�سائي وجماالت حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة �مل�سرتكة و�ال�ستفادة 

من خرب�ت و�آر�ء بع�سنا �لبع�س.
�إىل  ومهدى  �سموه  ��سم  يحمل  �سرج  على  بتوقيعه  زي��ارت��ه  �سموه  و�ختتم 
�لهيئة من مربط عجمان .. مبديا �إعجابه بلوحة للمهرة “ع.ج. �سو�هي” 
وهي �إحدى �خليول �ململوكة ل�سموه وقد �ساركت يف بطوالت جمال �خليل 
يف  و�الأل��ق��اب  �لنجاحات  من  �لعديد  حققت  و�لتي  وخارجها  �لدولة  د�خ��ل 
�أعقاب و�سولها �إىل من�سات تتويج عدة مر�ت يف �مل�سابقات �لعاملية جلمال 

�خليول �لعربية �لتي تعقد يف �لوطن �لعربي و�أوروبا و�لواليات �ملتحدة.
يف  �لفنية  �الأع��م��ال  جمموعة  �سمن  �سموه  من  �ملهد�ة  �ل�سورة  و�ستعر�س 
�لهيئة وقد وقع عليها �الختيار ملا ترمز للخيل من �الأ�سالة و�ل�سرعة و�لقوة 
و�لتحمل و�الإ�سر�ر على تغلب �لتحدي وهي نف�س �لقيم و�خل�سائ�س �لتي 
�لر�سيدة  �لقيادة  روؤية  �لتناف�سية وحتقيق  �سباق  �لهيئة للفوز يف  تنتهجها 

بتوفري �لرخاء و�ل�سعادة لكل �ملو�طنني و�ملقيمني على �أر�س �لوطن.

ممثل حاكم عجمان ي�سدر قر�ر� بتطوير نظام �لتاأمني �ل�سحي يف حكومة �الإمارة
•• عجمان-وام:

�أ����س���در �ل�����س��ي��خ �ح��م��د ب��ن حميد 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  مم��ث��ل  �لنعيمي 
ح��اك��م ع��ج��م��ان �ل���ق���ر�ر رق���م 42 
تطوير  ب�������س���اأن   2017 ل�����س��ن��ة 
نظام �لتاأمني �ل�سحي يف حكومة 

عجمان ويت�سمن 17 مادة .
وي��ات��ي ه���ذ� �ل��ق��ر�ر ب��ن��اء ع��ل��ى ما 
للمو�رد  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  ع���ر����س���ه 
�لب�سرية �ملركزية بحكومة عجمان 
�لتاأمني  ن���ظ���ام  ت���ط���وي���ر  ب�������س���اأن 
عجمان  ح���ك���وم���ة  يف  �ل�������س���ح���ي 
وحر�سا من حكومة عجمان على 
�ل�سحي  �ل��ت��اأم��ني  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر 
على  للحفاظ  حاليا  ب��ه  �مل��ع��م��ول 
�ل���ك���و�در �ل��ب�����س��ري��ة وت��وف��ري بيئة 
يف  ورغ��ب��ة  و�سحية  �سليمة  عمل 
�لتاأمني  م��ظ��ل��ة  وحت�����س��ني  رف����ع 
�ل�������س���ح���ي ل���ت�������س���م���ل �مل���وظ���ف���ني 
�أف�سل  ي���وؤم���ن  مم���ا  وع��ائ��الت��ه��م 
رعاية �سحية لهم وحمايتهم من 
�سلبا  ت��وؤث��ر  ع��و�ر���س �سحية  �أي���ة 

على �أد�ئهم �لوظيفي .
ون�س �لقر�ر بعد �لعريفات على �ن 
يكون �ملوظفون �مل�سمولون بنظام 
�ل��ت��اأم��ني ه��م �مل��وظ��ف��ني باجلهات 
�لقانون  تطبق  �ل��ت��ي  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لتي  و�ل�سروط  �الأحكام  �سوء  يف 
�سيتم تو�سيحها يف نظام �لتاأمني 
�لت�سريع  �أخرى يقرر  �أي جهة  �و 
�ملحلي �ل�سادر باإن�سائها �أو باإعادة 
موظفيها  �إخ���������س����اع  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 

الأحكام �لقانون.
�أي جهة  �أ���س��اف��ة  �ل���ق���ر�ر  و�أح�����از 
د�خل �إمارة عجمان لي�سملها نظام 
�لتاأمني مبو�فقة كتابية من ممثل 
قيام  ذل��ك  ي�سبق  �أن  على  �حلاكم 
باإعد�د  �ملركزية  �لب�سرية  �مل���و�رد 
�لتاأمني  بخدمات  �ساملة  در����س��ة 
وعر�سها  �جل��ه��ة  ل��ه��ذه  �ل�سحي 
على ممثل �حلاكم التخاذ ما ير�ه 

�ل�����س��ح��ي �ملطبق  �ل��ت��اأم��ني  ن��ظ��ام 
وذلك  �ملالية  د�ئ��رة  بالتن�سيق مع 
ب�سكل �سنوي �أو كلما دعت �حلاجة 
�ملر�جعات  ه���ذه  ن��ت��ائ��ج  وت���ق���دمي 
�حلاكم  ممثل  �إىل  و�الق��رت�ح��ات 
العتمادها و�أعد�د �سهاد�ت �الإجناز 
�ل��دف��ع �خل��ا���س��ة ب�سركة  و�أو�م�����ر 
وفقا  �ال�ستحقاق  ح�سب  �لتاأمني 
و  �لتاأمني  عقد  و�أح��ك��ام  ل�سروط 

تزويد د�ئرة �ملالية بها.
ب�����ان تتوىل  �ل�����ق�����ر�ر  ك���م���ا خ�����ول 
�مل���ال���ي���ة �الإ�������س������ر�ف على  د�ئ��������رة 
�لقيام  و�همها  �أاللتز�مات  تنفيذ 
�ملالية  �مل���خ�������س�������س���ات  ب���ت���وف���ري 
للحكومة  �ل���ع���ام���ة  �مل�����و�زن�����ة  يف 
�ل�سحي  �لتاأمني  نفقات  لتغطية 
�ل�سر�ء  طلبات  تنفيذ  و  و�أع����د�د 
�لتعاقد  و�إج����ر�ء�ت  �ملناق�سات  و 
عرب  �ل�سحي  �لتاأمني  �سركة  مع 
�مل��ن��ا���س��ب وفقا  �ل�������س���ر�ء  �أ����س���ل���وب 
�ملوحد  �مل������ايل  �ل���ن���ظ���ام  الأح����ك����ام 
حل���ك���وم���ة ع���ج���م���ان و�إج�����������ر�ء�ت 
�ل��ت�����س��وي��ة ب��ني ح�����س��اب��ات �جلهات 
�ملو�رد  م��ع  و�لتن�سيق  �حلكومية 
�الإج���ر�ء�ت  يف  �ملركزية  �لب�سرية 
�ملالية للتعاقد مع �سركة �لتاأمني 
�سركة  م�ستحقات  ودف��ع  �ل�سحي 
�ل��ت��اأم��ني وف��ق��ا ل�����س��روط و �أحكام 
�لعقد وبناًء على �سهاد�ت �الإجناز 
و�أو�مر �لدفع �ل�سادرة عن �ملو�رد 

�لب�سرية �ملركزية .
وح�����دد �ل����ق����ر�ر ك���ذل���ك و�ج���ب���ات 
وح����د�ت �مل����و�رد �ل��ب�����س��ري��ة ومنها 
�لتاأمني  وطلبات  وث��ائ��ق  ��ستالم 
و�سحتها  �كتمالها  م��ن  و�ل��ت��اأك��د 
مبا فيها �سهاد�ت جهة عمل �لزوج 
�أو �ل��زوج��ة ب��ع��دم �حل�����س��ول على 
�ل�سارية  و�الإقامات  تاأمني �سحي 
�ملفعول الأبناء �لو�فدين و�سهاد�ت 
�أية  �أو  ل��الأب��ن��اء  بالن�سبة  �مل��ي��الد 
وثائق يتم طلبها من قبل �ملو�رد 
بيانات  و�إدخ��ال  �ملركزية  �لب�سرية 

له  وي��ح��ق  �لثامنة  �ل��درج��ة  حتى 
وزوجه و�الأبناء بحد �أق�سى �بنني 
حتى  �لتا�سعة  �لدرجة  وموظفي 
له  وي��ح��ق  ع�سر  �لثانية  �ل��درج��ة 
�لدرجة  وموظفي  فقط  وزوج���ه 
�لثالثة ع�سر حتى �لدرجة �لر�بعة 
ع�سر للموظف فقط وذل��ك وفقا 
�أهمها  �ل�������س���روط  م���ن  مل��ج��م��وع��ة 
�أن يكون �ل��زوج و�الأب��ن��اء مقيمني 
�سارية  �إق��ام��ة  �ل��دول��ة ولديهم  يف 
ومثبته  �ل���دول���ة  د�خ����ل  �مل��ف��ع��ول 
على جو�ز�ت �سفرهم و�أن ال يكون 
�مل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه م�����س��م��وال ب����اأي من 
�ل�سحي الأي جهة  �لتاأمني  �أن��و�ع 
�أخ��رى د�خل �لدولة و�أن ال يزيد 
�سو�ء  18 عاما  �الأب��ن��اء عن  عمر 

كانو� ذكور� �أم �إناثا.
�لتاأمني  عليه  �مل��وؤم��ن  وي�ستحق 
�ل�����س��ح��ي �مل���ق���رر ل���ه ح�����س��ب بدء 
وبالن�سبة  �لتاأمني  وثيقة  �سريان 
�ملوظفني  �أو  �جل���دد  للموظفني 
�لتاأمني  ف��ي�����س��ت��ح��ق��و�  �مل��ن��ق��ول��ني 
�ل�������س���ح���ي �ع����ت����ب����ار� م����ن ت���اري���خ 
ط���ر�أت  و�إذ�  �ل��ع��م��ل  م��ب��ا���س��رت��ه��م 
حالة �أو و�قعة توؤثر على ��ستحقاق 
�ملوؤمن عليه للتاأمني �ل�سحي فاإنه 
تاريخ  من  ��ستحقاقه  تعديل  يتم 

ن�سوء تلك �حلالة �أو �لو�قعة.
و�أك��د �ل��ق��ر�ر �ن��ه ال يجوز �جلمع 
�ملقرر  �ل�����س��ح��ي  �ل����ت����اأم����ني  ب����ني 
مبوجب �أح��ك��ام ه��ذ� �ل��ق��ر�ر وبني 
كان  و�إذ�  �آخ���ر  �سحي  ت��اأم��ني  �أي 
�مل���وظ���ف وزوج������ه ي��ع��م��الن لدى 
��ستحقاق  ف���ي���ك���ون  �حل����ك����وم����ة 
�لتاأمني �ل�سحي ل�ساحب �لر�تب 
�الإجمايل �الأعلى ويف حال ت�ساوي 
��ستحقاق  ف��ي��ك��ون  ��ستحقاقهما 
�لتاأمني �ل�سحي وفقا ال�ستحقاق 
�أحد  ك���ان  و�إذ�  “�لرجل”  �ل����زوج 
ل���دى �حلكومة  ي��ع��م��ل  �ل���زوج���ني 
�أو يتمتع  و�الآخ��ر خ��ارج �حلكومة 
ب�����اأي ت���اأم���ني ���س��ح��ي �آخ�����ر د�خ���ل 

وحدة �ملو�رد �لب�سرية باأية بيانات 
با�ستحقاقه  تتعلق  معلومات  �أو 
و��سح  ب�سكل  �ل�سحي  ل��ل��ت��اأم��ني 
ودق���ي���ق و�أخ����ط����ار وح�����دة �مل�����و�رد 
�ل���ب�������س���ري���ة وع����ل����ى �ل����ف����ور ب���اأي���ة 
م�ستجد�ت قد توؤثر يف ��ستحقاقه 
�أو ��ستحقاق �أي من �أفر�د �لعائلة 
��ساءة  وع����دم  �ل�����س��ح��ي  ل��ل��ت��اأم��ني 
��ستخد�م بطاقة �لتاأمني �ل�سحي 
باأية  �أو  �الأ���س��ك��ال  م��ن  �سكل  ب���اأي 
�ل�سماح  وع��دم  �ل�سور  من  �سورة 
�لتاأمني  بطاقة  با�ستخد�م  للغري 
من  ب��اأي  �و  ب��ه  �خلا�سة  �ل�سحي 
�أفر�د عائلته و�إبالغ وحدة �ملو�رد 
�و  ����س��ت��غ��الل  �ل��ب�����س��ري��ة ع���ن �ي 
�رتكابه من  تق�سري مت  �و  �إهمال 
�لعالجية  �لوحد�ت  قبل مقدمي 
وت�سليم بطاقات �لتامني �ل�سحي 
وبخالف  �خلدمة  �نتهاء  حال  يف 
غر�مة  �مل����وظ����ف  ي��ت��ح��م��ل  ذل�����ك 
ب��ق��ي��م��ة م��ائ��ة دره����م ع���ن ك���ل يوم 
�نتهاء  ت��اري��خ  ت��اأخ��ري يح�سب م��ن 
م�ستحقات  م��ن  تخ�سم  �خل��دم��ة 
للقو�نني  وف���ق���ا  خ��دم��ت��ه  ن��ه��اي��ة 
و�الأنظمة �ملعمول بها وعدم قيام 
�البناء  ب���ني  ب��ال��ت��ب��دي��ل  �مل���وظ���ف 
�مل�ستفيدين من �لتاأمني �ل�سحي 
�لتغطية ويف  �سريان  خالل فرتة 
ح���ال �ل��رغ��ب��ة ب��ال��ت��ب��دي��ل فيجب 
�ل�سنة  نهاية  يف  �لطلب  يقدم  �أن 

وخالل فرتة �لتجديد .
وي��ع��اق��ب �ل��ق��ر�ر ك��ل م��ن يخالف 
ي�سئ  �أو  �ل��ن��ظ��ام  ه����ذ�  ت��ع��ل��ي��م��ات 
����س��ت��خ��د�م �ل��ت��اأم��ني �ل�����س��ح��ي �أو 
يزور معلومات ووثائق عن حالته 
�لتاأمينية  ���س��ف��ت��ه  �أو  �ل�����س��ح��ي��ة 
خارجية  جهة  �أي  م��ع  يتعاون  �و 
للغري  �أو  لنف�سه  منافع  لتحقيق 
�لتاأمني  ����س��ت��غ��الل  ط���ري���ق  ع���ن 
وقو�نني  الأن��ظ��م��ة  وف��ق��ا  �ل�سحي 
�ملو�رد �لب�سرية مع عدم �الإخالل 
�سارية  �أخ������رى  ت�����س��ري��ع��ات  ب�����اأي 

منا�سبا كما يجوز مبو�فقة كتابية 
م���ن مم��ث��ل �حل���اك���م �إ����س���اف���ة �أي 
�لتاأمني  وثيقة  لي�سمله  �سخ�س 
و�لتوجيهات  �لتعليمات  وح�سب 
ت�����س��در م��ن��ه يف ه���ذ� �ل�ساأن  �ل��ت��ي 
�مل�سمولة  �جل��ه��ات  تلتزم  �ن  على 
بتنفيذ  �ل��ت��اأم��ني  ن��ظ��ام  بتطبيق 
�لتي  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  �الإج����������ر�ء�ت 
�مل����و�رد �لب�سرية  ل��ه��ا م��ن  ت�����س��در 
نظام  تطبيق  بخ�سو�س  �ملركزية 

�لتاأمني .
�لتاأمني  ف���ئ���ات  �ل����ق����ر�ر  وح������دد 
�ل�������س���ح���ي وي����ت����م ت�����س��ن��ي��ف تلك 
�لفئات مع �سركة �لتاأمني �ملتعاقد 
�أ�سا�سها  ع��ل��ى  ي��ت��م  و�ل���ت���ي  م��ع��ه��ا 
وتقدمي  �لتاأمني  بطاقات  �إ�سد�ر 
�خل���دم���ات �ل��ط��ب��ي��ة �مل��و���س��ح��ة يف 
عقد �لتاأمني وملحقاته كما حدد 
 : �لتاأمني  نظام  من  �مل�ستفيدين 
وي�ستحق  �ملو�طن  �ملوظف   - �أوال 
�ل��ت��اأم��ني �ل�����س��ح��ي مب��وج��ب هذ� 
وي�ستمر  وعائلته  �ملوظف  �لنظام 
للتاأمني  عائلته  �أف���ر�د  ��ستحقاق 
�لعالقة  �ن��ت��ه��اء  ح��ت��ى  �ل�����س��ح��ي 
و�لعمل  للزوج  بالن�سبة  �لزوجية 
و�لع�سرين  �لو�حد  �البن  بلوغ  �أو 
�سنة ميالدية �أيهما �أ�سبق بالن�سبة 
يكن  مل  م����ا  �ل�����ذك�����ور  ل����������الأوالد 
�أعاقة  �أو  بعاهة  م�سابا  �أح��ده��م 
�لعمل مبوجب  حت��ول بينه وب��ني 
���س��ه��ادة م��ن �جل��ه��ات �ملخت�سة يف 
�لدولة و�لعمل �أو �لزو�ج بالن�سبة 
لالإناث ما مل يرتملن �أو يطلقن 
ويف جميع �الأحو�ل ي�سرتط �أن ال 
باأي  م�سموال  عليه  �مل��وؤم��ن  يكون 
لدى  �ل�سحي  �لتاأمني  �أن��و�ع  من 

�أي جهة �أخرى د�خل �لدولة .
�ملو�طن  غ���ري  �مل���وظ���ف   - ث��ان��ي��ا 
�الأوىل  �لدرجة  موظفي  وي�سمل 
حتى �ل��درج��ة �ل��ر�ب��ع��ة وي��ح��ق له 
وزوجه و�الأبناء بحد �أق�سى ثالثة 
�أبناء وموظفي �لدرجة �خلام�سة 

على  عليهم  �مل���وؤم���ن  وم��ع��ل��وم��ات 
�ملعمول  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �الأن��ظ��م��ة 
ومر�جعتها  �حل���ك���وم���ة  يف  ب���ه���ا 
وتزويد  دوري  ب�سكل  وحتديثها 
�ملو�رد �لب�سرية �ملركزية بالتقارير 
و�ل����ن����م����اذج و�ل����وث����ائ����ق �ل���الزم���ة 
ومعلوماتهم  عليهم  �مل��وؤم��ن  ع��ن 
وحتديثها  دقيق  ب�سكل  �لتاأمينية 
�مل������و�رد  وت�����زوي�����د  دوري  ب�����س��ك��ل 
باأي تغري�ت يف  �ملركزية  �لب�سرية 
�لوظيفية  �أو  �الجتماعية  �حلالة 
للموؤمن  �ل�سخ�سية  �لبيانات  �أو 
من  ي��غ��ري  ح����دث  �ي  �أو  ع��ل��ي��ه��م 
مع  و�لتن�سيق  �لتاأمينية  حالتهم 
�جلهة  يف  �ملعنية  �ملالية  �ل��وح��دة 
�حلكومية ب�ساأن مر�جعة و�عتماد 
بالتاأمني  �خل��ا���س��ة  �ل��ك�����س��وف��ات 
�ل�سحي ملوظفيها ح�سب �لتو�ريخ 
�لب�سرية  �مل��و�رد  �ملحددة من قبل 
��ستف�سار�ت  على  و�ل���رد  �ملركزية 
م����وظ����ف����ي �جل�����ه�����ة �حل���ك���وم���ي���ة 
و��ستالم  �ل�سحي  �لتاأمني  ب�ساأن 
�نتهاء  عند  عليهم  �ملوؤمن  بطاقة 
بر�مج  وتنفيذ  و�أع��د�د  خدماتهم 
�ل�سحي  و�ل���ت���ث���ق���ي���ف  �ل���ت���وع���ي���ة 
بالتن�سيق  وذل��ك  عليهم  للموؤمن 
وحماية  �مل���رك���زي���ة  �الد�رة  م����ع 
خ�سو�سية بيانات �ملوؤمن عليهم .

�ملوظف خالل مدة  �لقر�ر  و�ل��زم 
خدمته يف �حلكومة وحتت طائلة 
ب�سرورة  �الإد�ري���������ة  �مل�������س���وؤول���ي���ة 
�لب�سرية  �مل�����و�رد  وح����دة  �إخ���ط���ار 
�أي  ل���دى  �أو  ل��دي��ه  ك���ان  �إذ�  ف��ي��م��ا 
ت��اأم��ني �سحي  عائلته  �أف����ر�د  م��ن 
�لب�سرية  �مل����و�رد  وح���دة  و�إخ��ط��ار 
بطاقة  ت��ل��ف  �أو  ف���ق���د�ن  ح����ال  يف 
�أو  ب��ه  �خلا�سة  �ل�سحي  �لتاأمني 
هذه  ويف  عائلته  �أف����ر�د  م��ن  ب���اأي 
�حل�����ال�����ة ي���ت���م حت���م���ي���ل �مل���وظ���ف 
تاأمني  ب��ط��اق��ة  �إ�����س����د�ر  غ���ر�م���ة 
بقيمة مائة درهم  �سحي جديدة 
تزويد  عليه  كما  بطاقة  ك��ل  ع��ن 

�لتاأمني  ��ستحقاق  فيكون  �لدولة 
�ل�����س��ح��ي ل��ل��م��وظ��ف �ل����ذي يعمل 
م���ا مل يقم  يف ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان 
خطيا  بالتنازل  زوج��ه  �أو  �ملوظف 
�لتمتع  لغايات  �لتاأمني  ه��ذ�  عن 

بتاأمني �سحي �آخر.
عليه  �مل��وؤم��ن  ��ستحقاق  وي�ستمر 
ل���ل���ت���اأم���ني �ل�����س��ح��ي ط��ي��ل��ة �أي�����ام 
�ل��ع��ط��الت �ل��ر���س��م��ي��ة و�الإج�����از�ت 
�مل�سرح بها للموظف وفقا الأحكام 
�لقانون و�لت�سريعات �ل�سارية على 
�لرعاية  تكاليف  تغطية  يتم  �ن 
�ل��ط��ب��ي��ة ل���ل���م���وؤم���ن ع��ل��ي��ة �أث���ن���اء 
ت��و�ج��ده خ��ارج �ل��دول��ة الأي �سبب 
ك���ان يف �حل����االت �ل��ط��ارئ��ة فقط 
وي�����س��ك��ل ذل���ك �حل���د �الأدن������ى من 
�لتغطية  بتوفري  �لتز�م �حلكومة 
خ���ارج �ل��دول��ة ب��االإ���س��اف��ة �إىل �أي 
ت�سملها  قد  �أخرى  �إ�سافية  مز�يا 
وثيقة �لتاأمني �ملقدمة من �سركة 
تكاليف  تغطية  يتم  كما  �لتاأمني 
�لرعاية �لطبية �ملقدمة للموؤمن 
و�الإجر�ء�ت  لل�سروط  وفقا  علية 
�لتاأمني  وث��ي��ق��ة  حت���دده���ا  �ل���ت���ي 

وملحقاتها.
وخ����ول �ل���ق���ر�ر �ن ت��ت��وىل �مل����و�رد 
�ل��ب�����س��ري��ة �مل���رك���زي���ة �الإ�����س����ر�ف 
�لتاأمني  نظام  �أح��ك��ام  تنفيذ  على 
�لقيام  ذل��ك  �سبيل  لها يف  وي��ك��ون 
�لتاأمني  ن��ظ��ام  وت��ط��وي��ر  ب���اإع���د�د 
�ل�������س���ح���ي مل����وظ����ف����ي �حل���ك���وم���ة 
�ملالية وو�سع  د�ئ��رة  بالتعاون مع 
لتنفيذها  �ل�����الزم�����ة  �خل����ط����ط 
لنقل  �لالزمة  �الإج���ر�ء�ت  وو�سع 
للموؤمن  �ل�����س��خ�����س��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات 
�لتعاقد  �إع�����ادة  ح��ال��ة  يف  ع��ل��ي��ه��م 
مع �سركة �أخرى الإد�رة مطالبات 
�لتاأمني �ل�سحي وذلك بالتن�سيق 
م���ع د�ئ������رة �مل��ال��ي��ة و�ل���ت���اأك���د من 
�لب�سرية  �مل������و�رد  وح������د�ت  ق���ي���ام 
مبهامها �ملن�سو�س عليها يف هذ� 
�ل��ق��ر�ر وم��ر�ج��ع��ة و�إع����ادة تقييم 

وتتحمل  �ل���دول���ة  �أو  �الإم������ارة  يف 
�أي  �مل��وظ��ف  �أو  �حلكومية  �جلهة 
تن�ساأ  مالية  �لتز�مات  �أو  تكاليف 
و�جباتهم  �أد�ء  يف  �لتق�سري  ع��ن 

�ملن�سو�س عليها يف هذ� �لنظام .
�ملركزية  �لب�سرية  للمو�رد  ويحق 
�إ���س��د�ر �لتعاميم  من وق��ت الآخ��ر 
و�ملالحق  �لتنفيذية  و�ل���ق���ر�ر�ت 
و�لنماذج ح�سبما قد تكون الزمة 
�ل���و�ردة  �الح��ك��ام  تنفيذ  ل�سمان 
�أال  �ل��ق��ر�ر وذل���ك ب�سرط  يف ه��ذ� 

تتعار�س مع �أحكامه.
وي��ل��غ��ي ه���ذ� �ل���ق���ر�ر �ع��ت��ب��ار� من 
بالقر�ر  �لعمل  �لقر�ر  هذ�  تاريخ 
ب�ساأن   2014 ل�سنة   14 رق���م 
نظام �لتاأمني �ل�سحي يف حكومة 
تعليمات  �أو  تعاميم  و�أي��ة  عجمان 
وي��ح��ل حمله  ب��ن��اء عليه  ���س��درت 
�ل�سادر  �مل���ط���ور  �ل���ت���اأم���ني  ن���ظ���ام 
تعاميم  و�أية  �لقر�ر  مبوجب هذ� 
ب�����س��اأن��ه كما  ت�����س��در  ت��ع��ل��ي��م��ات  �أو 
يلغى �أي ن�س �أو حكم ورد يف قر�ر 
���س��اري يف �الم����ارة يتعار�س  �آخ���ر 
م��ع م��ا ورد يف �أح��ك��ام ه��ذ� �لقر�ر 
ونفاذ  ب�سحة  م�سا�س  دون  وذل��ك 
�أي���ة ق���ر�ر�ت ���س��درت �أو �إج���ر�ء�ت 
�لقر�ر  �أح���ك���ام  �ت���خ���ذت مب��وج��ب 
�مل���ل���غ���ي ق���ب���ل ت����اري����خ ن����ف����اذ ه���ذ� 

�لقر�ر.
باجلريدة  �ل����ق����ر�ر  ه�����ذ�  ي��ن�����س��ر 
�ل��ر���س��م��ي��ة ل���الإم���ارة وي��ع��م��م على 
ك��اف��ة �جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة ب��ه للعمل 

مبوجبه كل فيما يخ�سه.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم ر�أ�ش �خليمة ي�ستقبل وزير �ل�سحة ووقاية �ملجتمع
•• راأ�ض اخليمة-وام:

�لقا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �ط��ل��ع 
خطط  على  �خليمة  ر�أ����س  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�سو 
�ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة  و��سرت�تيجية  وب��ر�م��ج 
من  ع���دد  تنفيذ  تت�سمن  و�ل��ت��ي  و�حل��ال��ي��ة،  �مل�ستقبلية 

�مل�ساريع يف �الإمارة.
�سموه يف ق�سره مبدينة �سقر  ��ستقبال  جاء ذلك خالل 
�لعوي�س  �أم�س معايل عبد�لرحمن بن حممد  بن حممد 

وزير �ل�سحة ووقاية �ملجتمع وزير �لدولة ل�سوؤون �ملجل�س 
�لوطني حيث �طلع �ساحب �ل�سمو حاكم ر�أ�س �خليمة على 
بر�مج تطوير وحت�سني �خلدمات �ل�سحية يف �مل�ست�سفيات 
يف  تنفيذها  �ملزمع  �لطبية،  و�مل�ساريع  �ل�سحية  و�مل��ر�ك��ز 

�الإمارة، خالل �لفرتة �ملقبلة.
�ل�����س��م��و ح��اك��م ر�أ������س �خل��ي��م��ة ب�سرورة  ووج����ه ���س��اح��ب 
�أف�سل  �إد�ري��ة وطبية وفنية موؤهلة لتقدمي  توفري كو�در 
�مل��ن��اط��ق �جل��ن��وب��ي��ة �لتابعة  �ل��ط��ب��ي��ة الأه�����ايل  �خل���دم���ات 
�ل�سحة  وز�رة  قبل  من  �ملبذولة  �جلهود  مثمنا  ل��الإم��ارة 

د�عياً  �ل�سحي،  �لقطاع  لتطوير  �لر�مية  �ملجتمع  ووقاية 
�الإد�ري����ة  للهيئات  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  ب��ال��رب�م��ج  �اله��ت��م��ام  �إىل 
يف  �ل��دول��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  �أف�����س��ل  وف��ق  بامل�ست�سفيات  و�لفنية 

جمال �الإد�رة �لطبية.
�لقا�سمي  �ل�سيخ �سقر بن حممد بن �سقر  �للقاء  ح�سر 
�لثقايف  �لريا�سي  �خليمة  ر�أ����س  ل��ن��ادي  �الع��ل��ى  �لرئي�س 
و���س��ع��ادة ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ع��ب��د�هلل �ل��زع��اب��ي، �ل��ن��ائ��ب �لثاين 
لرئي�س �ملجل�س �لوطني �الحتادي و�سعادة ر��سد �سويد�ن 

�خلاطري مدير عام د�ئرة �لت�سريفات و�ل�سيافة.

جمل�ش �إد�رة غرفة عجمان يعقد �جتماعه �لر�بع للعام 2017

مو��سلت عجمان ت�سارك يف �حتفاالت �ليوم �لوطني 46 

 �إنق��اذ 10 �أ�س��خا�ش علق��و� يف �ل���و�دي 

•• عجمان- الفجر 

�ملويجعي  ع��ب��د�هلل  ���س��ع��ادة  ت��ر�أ���س 
جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
جمل�س  �جتماع  عجمان  و�سناعة 
 ،2017 ل��ل��ع��ام  �ل����ر�ب����ع  �الإد�رة 
ل�������الط�������الع ع�����ل�����ى م�������س���ت���ج���د�ت 
�مل�ساريع  �ه��م  و��ستعر��س  �لعمل 
2018، بح�سور  و�ملبادر�ت للعام 
�لنعيمي  ب��ن ر����س��د  ���س��ع��ادة ح��م��د 
�لنعيمي  �أحمد  بن  �سامل  و�سعادة 
�الإد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب���ي 
و�أع�ساء جمل�س �الإد�رة، وذلك يف 

مقر �لغرفة.  
�سعادة  تقدم  �الجتماع  ب��د�ي��ة  ويف 
ع��ب��د�هلل �مل��وي��ج��ع��ي ب��ال��ن��ي��اب��ة عن 

عجمان  م��رك��ز  دور  �ه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة خالل  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة 
للعام  �مل��رك��ز  م�ساريع  ��ستعر��س 
تبني م�ساريع  و�سرورة    ،2018
مركز  ينظمها  ر�ئ����دة  وم���ب���ادر�ت 
�ملجتمعية،  للم�سوؤولية  ع��ج��م��ان 
م�سريين �إىل �أهمية دور �لفعاليات 
�لتي ينظمها �ملركز يف رفع ثقافة 
�مل�سوؤولية �ملجتمعية وخا�سة جتاه 
�ل�سركات  م���ن  �ل���غ���رف���ة  �ع�������س���اء 
و�مل�سانع وكذلك �لقطاع �ل�سياحي 

وجهات �لنفع �لعام.
�سعادة  �أث��ن��ى  ويف خ��ت��ام �الج��ت��م��اع 
ع���ل���ى جهود  �مل���وي���ج���ع���ي  ع����ب����د�هلل 
�قت�ساد  من���و  يف  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة 
تنفيذ  ع��ل��ى  و�حل����ر�����س  �الإم��������ارة 

�لوطني 46.
و��ستهلت �أعمال �الجتماع باعتماد 
�الد�رة  جمل�س  �ج��ت��م��اع  حم�سر 
و�طلع   2017 ل�����س��ن��ة  �ل���ث���ال���ث 
�الأع�ساء على �ملركز �ملايل للغرفة 
وقف  ك��م��ا   ،2017 �ل��ع��ام  خ���الل 
�مل�ستجد�ت  �أخ����ر  ع��ل��ى  �الج��ت��م��اع 
با�ستثمار�ت �لغرفة ومت ��ستعر��س 
للغرفة  �ل���ت���ق���دي���ري���ة  �مل���ي���ز�ن���ي���ة 
�مل�ساريع  و   2018 �ل��ع��ام  خ���الل 
 2018 لعام  �ملقرتحة  و�ملبادر�ت 

و�عتمادها.
م�ستجد�ت  �الجتماع  و��ستعر�س 
���س��ري �ل��ع��م��ل ع��ل��ى م�����س��روع مبنى 
معر�س  وتقرير  �العمال  �سيد�ت 
�لنخبة و�لذي �سارك فيه ما يزيد 

غ����رف����ة ع���ج���م���ان ب���اأ����س���م���ى �آي������ات  
مقام  �إىل  و�ل��ت��ربي��ك��ات  �ل��ت��ه��اين 
�ل�����س��ي��خ خليفة  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ساحب  م��ق��ام  و�إىل  �هلل«  »حفظه 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد  �آل 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
»رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�إىل  �هلل« 
ع�سو  �لنعيمي  ر����س��د  ب��ن  حميد 
عجمان،  ح��اك��م  �الأع���ل���ى   �ملجل�س 
�أع�ساء  �ل�سمو  �أ�سحاب  و�إخو�نهم 
�الم����ار�ت،  ح��ك��ام  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 
�ل�سيخ عمار بن حميد  �سمو  و�إىل 
و�إىل  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي 
�ليوم  �ل��ع��ه��ود مب��ن��ا���س��ب��ة  �ول���ي���اء 

عن 40 م�ساركا وم�ساركة ميثلون 
موؤ�س�سات و�فر�د من كافة �إمار�ت 

�لدولة على مد�ر ثالثة �يام.
زيارة  نتائج  �الجتماع  ت��ن��اول  كما 
وفد جمل�س �سيد�ت �عمال عجمان 
للمملكة �الردنية �لها�سمية وبحث 
�سيد�ت  جم���ل�������س  ب����ني  �ل����ت����ع����اون 
�ال�ستثمار  وهيئة  عجمان  �ع��م��ال 
�الأردن  �سناعة  وغرفة  �الأردن  يف 
وج��م��ع��ي��ة ت��اأه��ي��ل وت���دري���ب �مل����ر�أة 
�الأردن،  وغ��رف��ة جت����ارة  �الردن���ي���ة 
م�����س��ارك��ة وف����د جمل�س  وك���ذل���ك 
�مللتقى  يف  عجمان  �عمال  �سيد�ت 
ل�سيد�ت  �لثاين  �لعاملي  و�ملعر�س 

ور�ئد�ت �العمال يف �لبحرين.
�الإد�رة  جمل�س  �ع�ساء  و�أك��د  ه��ذ� 

•• عجمان : الفجر 

�ملو��سالت  م��وؤ���س�����س��ة  �ح��ت��ف��ل��ت 
– �أم�س مبنا�سبة  �لعامة عجمان 
�الحتاد  لقيام   46 �لوطني  �ليوم 
ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س عمر 
�لعام  �مل����دي����ر  ع���م���ري  ب����ن  �أح����م����د 
و�مل��������در�ء �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني و�مل������در�ء 
�ل���ق���ط���اع���ات وروؤ������س�����اء �الأق�������س���ام 
باملقر  �مل��وظ��ف��ني وذل����ك  وج��م��ي��ع 

�لرئي�س باجلرف.
�لوطني  ب��ال�����س��الم  �حل���ف���ل  ب�����د�أ 
وت�����الوة �آي�����ات ع��ط��رة م���ن �لذكر 
�حلكيم ثم �ألقى �ملدير �لعام كلمة 
�لتهاين  �آي��ات  �أ�سمى  خاللها  رفع 
�ل�سمو  �ساحب  �إىل  و�ل��ت��ربي��ك��ات 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ 
وهناأ  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لذكرى  ب��ه��ذه  �لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة 
ر�أ����س���ه���ا �ساحب  وع���ل���ى  �ل���ع���زي���زة 
ر��سد  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
و�إىل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حميد 
�ملجل�س  ع�سو  �لنعيمي  ر��سد  بن 
و�خو�نهم  عجمان  حاكم  �الأع��ل��ى 

متما�سية  �حلفل  ف��ق��ر�ت  وج���اءت 
باليوم  ب��االح��ت��ف��ال  �مل��ن��ا���س��ب��ة  م��ع 
فيلمني  ع���ر����س  ح��ي��ث  �ل���وط���ن���ي 
�عالء  ملفهوم  ر���س��خ��و�  ت�سجيلني 
�لهمم و�ال�ستمر�ر على نهج �الآباء 
تخللهما �قو�ل ماأثورة للمغفور له 
نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�يد  �ل�سيخ 
طيب �هلل ثر�ه وفيلم ق�سري ذكر 
�الجناز�ت �لتي قامت بها �ملوؤ�س�سة 
وتخلل  �مل���ن�������س���رم،  �ل���ع���ام  خ����الل 
للطالب.  ع�سكري  عر�س  �حلفل 
وق���ام ���س��ع��ادة �مل��دي��ر �ل��ع��ام بجولة 
�لتي  �ل��رت�ث��ي��ة  بالقرية  تفقدية 
لفعالية  �ملنظمة  �للجنة  �أقامتها 
�ل��ت��ي �سمت   46 �ل��وط��ن��ي  �ل��ي��وم 
�مل�����س��غ��والت �ل���رت�ث���ي���ة و�الك����الت 
وقد  ل��الأط��ف��ال  و�ل��ع��اب  �ل�سعبية 
�ساهد عر�س مميز لفقرة تر�ثية 
للتعريف بالفن �المار�تي �لقدمي 
ترفيهية  ف���ق���ر�ت  �حل��ف��ل  ،و����س���م 
نالت ��ستح�سان �جلمهور وتفاعل 

معها �حل�سور ب�سكل كبري.
ويف ختام �حلفل كرم �ملدير �لعام 
وبع�س  �ال�سرت�تيجيني  �ل�سركاء 
�مل��ت��م��ي��زي��ن و�ثنى  �مل��وظ��ف��ني  م��ن 

على �لتنظيم و�حل�سور. 

 •• راأ�ض اخليمة – الفجر 

جناح  بق�سم  �الإن���ق���اذ  ف���رق  مت��ك��ن��ت 
�جلو بالتعاون مع دوريات �ل�سرطة 
و������س�����ي�����ار�ت �الإ������س�����ع�����اف و�الإن�����ق�����اذ 
 10 �ن��ق��اذ  و�الإ���س��ع��اف �لوطني م��ن 
�أ�سخا�س كانو� قد علقو� يف منطقة 

جبلية بر�أ�س �خليمة.
دكتور  �ل��ع��م��ي��د  �أ����س���ار   ، وت��ف�����س��ي��اًل 
عام  مدير  �حلميدي  �سعيد  حممد 
بالغ  ورود  �إىل   ، �ملركزية  �لعمليات 
�لعامة  ب��ال��ق��ي��ادة  �لعمليات  ل��غ��رف��ة 
�أم�س  م�����س��اء   5:30 �ل�����س��اع��ة  ع��ن��د 
�ملفقودين  �الأ����س���خ���ا����س  �أح�����د  م���ن 
يبلغهم عن فقد�نه للطريق برفقة 
وتعر�سهم  �الأ����س���خ���ا����س  م���ن  ع����دد 
ل���الإن���ه���اك �جل�������س���دي، وع��ل��ى �سوء 

ال�ستكمال  �مل�ست�سفى  �إىل  �ي�سالهم 
�لعالج �لالزم.

ونا�سد مدير عام �لعمليات �ملركزية 
�لرحالت  وه������و�ه  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�������ر�د 
�جل��ب��ل��ي��ة ب��ات��خ��اذ �حل��ي��ط��ة و�حلذر 
و�لتعليمات  بالتوجيهات  و�الل��ت��ز�م 
�ملعنية عرب  �ل�����س��ادرة م��ن �جل��ه��ات 
ت��وف��ري ����س��رت�ط��ات �ل�����س��الم��ة عند 
قيامهم برحالتهم �ل�سياحية، موؤكد�ً 
فرق  جهوزية  على  نف�سه  �لوقت  يف 
�النقاذ �لتابعة لل�سرطة للتعامل مع 
كافة �حلاالت ورفع درجة �ال�ستعد�د 
خا�سة مع �عتد�ل �لطق�س و�قرت�ب 
ف�سل �ل�ستاء وخروج �لعديد للتنزه 
ب���ه���دف �حل���ف���اظ ع��ل��ى ح���ي���اة كافة 
�أفر�د �ملجتمع وتقدمي خدمة �أمنية 

�ساملة.

ورفع  �لعمل  روح  مفهوم  تر�سيخ 
ر�ية �لوطن عاليا �ساخما، م�سري� 
ينتقل  �لعظيم  �ليوم  ه��ذ�  �أن  �إىل 
ف��ي��ه م��ن ري����ادة �ىل �الجيال  مب��ا 
�ملتعاقبة وتقدمي �ل�سكر و�لعرفان 
لالآباء و�الجد�د �لذين ر�سمو� لنا 
لنا  وم��ه��دو�  �لعري�سة  �خل��ط��وط 
يف  وغر�سو�  �لكرمية  �حلياة  �سبل 
نفو�سنا حب �لوطن وقيمة تر�به 

�لغايل.
و�أ�ساف قائال  �ننا نقف يف �جالل 

�الإم����ار�ت  ح��ك��ام  �ل�سمو  ����س��ح��اب 
�ل�سيخ  ل�سمو  بالتهنئة  تقدم  كما 
عمار بن حميد ويل عهد عجمان 
رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي و�إىل 
�ملنا�سبة  ب��ه��ذه  �الإم�������ار�ت  ���س��ع��ب 
�لغالية، د�عيا �هلل �أن يجعل دولة 

�الإمار�ت �آمنة م�ستقرة.
���س��ع��ب �الإم������ار�ت يف كل  �أن  و�أك����د 
و�لفخر  �ل��ع��زة  ب��ي��وم  يحتفل  ع��ام 
�لعهد  جم����ددي����ن  �الحت�������اد  ي�����وم 
ل��ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���س��ي��دة وم��ا���س��ون يف 

لقيادتنا �حلكيمة نتذكر ون�ستمد 
منهم �لقوة و�الإر�دة ومن�سي على 
خطاهم، لنحقق لهم مبتغاهم من 
خالل �لتفاين يف �لعمل و�كت�ساب 
و�ملعرفة  �لعلم  و�سقل  �خل���رب�ت 
وم�ستقبل  م�ستقبلنا  نر�سم  لكي 
�الج����ي����ال �ل���ق���ادم���ة ومن���ه���د لهم 
�ل���ط���ري���ق ك��م��ا م���ه���ده ل��ن��ا �الب����اء 
و�الج��د�د وو�سعونا على �لطريق 
�ل�سليم �لذي ر�عى �لقيم و�ملبادئ 

و��س�س للت�سامح و�النتماء.

�لفريق  ومتكن  �لليل،  من  متاأخرة 
م�سافة  ع��ل��ى  ع��ل��ي��ه��م  �ل���ع���ث���ور  م���ن 
ك��ي��ل��وم��رت يف �إح�����دى �الأودي�������ة ،   4

�لبالغ مت على �لفور حتريك فريق 
�النقاذ ملوقع �حلادث وب��د�أت عملية 
�ساعات  ح���ت���ى  و�ل���ت���ح���ري  �ل���ب���ح���ث 

وعددهم 10 �أ�سخا�س من جن�سيات 
�آ�سيوية، ومت تقدمي  عربية و�أخرى 
ل���ه���م حتى  �ال�����س����ع����اف����ات �الأول�����ي�����ة 

�سعيد  »جمتمع  بايجاد   2021
�أخ�سر،  �ق��ت�����س��اد  ب��ن��اء  يف  ي�ساهم 

م���ع���ار����س وف���ع���ال���ي���ات ت�������س���ب يف 
عجمان  �إم����������ارة  روؤي���������ة  حت���ق���ي���ق 

من�سجمة  متميزة  حكومة  حتفزه 
مع روح �الحتاد«.

�سيف بن ز�يد مينح طلبة مبتعثني ميد�لية خدمة �ملجتمع
•• وا�شنطن-وام:

منح �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�الأمريكية  �جلامعات  يف  �ملبتعثني  �الإم���ار�ت  طلبة  من   9 �لد�خلية  وزي��ر 
م��ي��د�ل��ي��ة خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع، مل��ا ق��ام��و� ب��ه م��ن م�����س��ارك��ة �إي��ج��اب��ي��ة متميزة 
ومبادرتهم �لريادية يف ملتقى طلبة �الإمار�ت يف �إنتاج فيلم ق�سري ُعر�س 

جمتمعهم،  خدمة  يف  م�ساركتهم  وتعزيز  �ملبتعثني،  دور  يتناول  �مللتقى  يف 
ومتثيل �لدولة ب�سورة م�سرفة.

جلهودهم  ت��ق��دي��ر�ً  عليه  و�ل��ع��ام��ل��ني  �مللتقى  عمل  ف��ري��ق  �سموه  ك��رم  كما 
�آل  طحنون  بن  حممد  �ل�سيخ  �لعميد  للطلبة  �مليد�ليات  و�سلم   . �ملتميزة 
�لد�خلية، بح�سور عمر  وز�رة  �لغول من  �لدكتور �سالح  و�لعميد  نهيان، 
�أم�س  م�ساء   ، و��سنطن  يف  �ل��دول��ة  �سفري  نائب  �ل�سام�سي  �حل�سان  عبيد 

�الأمريكية  �لعا�سمة  �ملنعقد يف   2017 �الإم��ار�ت  �ل�سبت يف ملتقى طلبة 
و��سنطن.

لفريق  تقدير  �سهاد�ت  �لد�خلية  وزير  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  ومنح 
عمل ملتقى طلبة �الإمار�ت 2017 مت ت�سليمها لهم م�ساء �أم�س يف �مللتقى 
نظري جهودهم �ملتميزة يف �خلروج بهذ� �مللتقى لي�سكل فعالية وطنية كاأكرب 
جتمع لطلبة �الإمار�ت يف �خلارج، يلتقون فيه ويتحاورون، ويتو��سلون فيه 

مع �لوطن ويعزز م�ساركة �ل�سباب بتنمية جمتمعهم.
وكان �لطلبة �لت�سعة �الإمار�تيون قد قامو� باإنتاج فيلم ق�سري مت عر�سه 
بتاأليف  باأنف�سهم  �مل��ب��ادرة  زم��ام  ت�سلمو�  حيث   ،2016 �ل�سابق  �مللتقى  يف 
�لنهاية  يف  ليخرج  ذ�ت��ي��ة،  بجهود  وت�����س��وي��ره  و�إن��ت��اج��ه  �لفيلم،  �سيناريو 
فيلم متكامل يحكي عن و�قع �لطلبة �ملبتعثني، ودوره��م يف ن�سر �ل�سورة 

�حل�سارية، و�لتمثيل �مل�سرف لبلدهم �لغايل �الإمار�ت.

�لرقم 2  يت�سدر مز�د »لوحات عجمان 
�ملميزة« يف �الإمار�ت للمز�د�ت

بدء ��ستقبال طلبات �لقبول يف برنامج 
دكتور�ة �لفل�سفة يف �لقانون بجامعة عجمان

•• عجمان ـ الفجر 

�الإد�رة  جمل�س  رئي�س  �مل��ن��اع��ي  مطر  �هلل  عبد  �أو���س��ح 
و�لع�سو �ملنتدب لالإمار�ت للمز�د�ت �أن �لرقم 2 ت�سدر 
 1 �ملميزة« م�سجاًل  »لوحات عجمان  على  �لعلني  �مل��ز�د 
�آخر  49 رقم  �ألف درهم ومتقدماً على  مليون و650 
يف  �الأوىل  للمرة  طرحها  مت  �لتي   H �لفئة  من  مميز 

�الإمارة.
ل��ل��م��ز�د�ت« يوم  وك�سف خ��الل تنظيم م��ز�د »�الإم����ار�ت 
�أم�س �الأول �لذي �أقيم يف فندق باهي ق�سر عجمان عن  
�أل��ف دره��م بعد  9 مليون و131  �مل��ز�د بقيمة  ح�سيلة 
باأف�سل  للفوز  �ملز�يدين  بني  �سديدة  مناف�سة  �سهد  �أن 
من  �أك��ر  ح�سور  و�سط  �إعجابهم،  نالت  �لتي  �الأرق���ام 
850  �سخ�س يف حني حظي �لرقم 2 باأعلى عدد من 
  650 و  مليون   1 مبلغ  على  ير�سو  �أن  قبل  �مل��ز�ي��د�ت 

�ألف درهم.
وقال �أن  �لرقم 10 حل يف �ملرتبة �لثانية بقيمة 695 
�ألف درهم، فيما حل �لرقم 11 ثالثاً مببلغ 660  �ألف 

درهم. 
مز�يد�ت  ع��دد  �أعلى  ث��اين   69 �لرقم  �سهد  �ملقابل،  يف 

درهم،  �أل��ف    530 بقيمة  بيعه  20 مز�يدة ومت  بلغت 
تاله �لرقم 21 �لذي �سجل 11 مز�يدة قبل �أن يقفل 
�أن م��ز�د لوحات عجمان  �أل��ف دره��م، مبينا   460 على 
���س��و�ء ع��ل��ى م�ستوى �حل�����س��ور �أو  ح��ق��ق جن��اح��اً ك��ب��ري�ً 
وكذلك  �ملتعاملني  جمهور  ر�سا  �أو  �لتناف�سية  �الأج��و�ء 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى �مل��ب��ي��ع��ات و�أن �ل�����س��رك��ة  ح��ري�����س��ة على 
توقعاتهم  م�ستوى  �إىل  ترقى  م��ز�د�ت  تنظيم  مو��سلة 
م�ستوى  على  �ال�سرت�تيجيني  �سركائها  م��ع  بالتعاون 
عاملياً  �ملعتمدة  و�ملعايري  �ملو��سفات  �أعلى  ووفق  �لدولة 

يف هذ� �ملجال.
عجمان  يف  �مل����ز�د  ه���ذ�  تنظيم  �أن  �إىل  �مل��ن��اع��ي  و�أ����س���ار 
يندرج يف �إطار �لتعاون و�لتن�سيق مع �جلهات �ملخت�سة 
يف �الإم������ارة �ل��ت��ي حت��ر���س ع��ل��ى �إ���س��ع��اد �جل��م��ه��ور من 
ملركباتهم  مميزة  �أرق��ام��اً  حتمل  ل��وح��ات  �قتناء  حمبي 
طرح  عرب  وتوقعاتهم  �حتياجاتهم  يلبي  مبا  �خلا�سة 
�لتي حتاكي خمتلف  �ملميزة  �الأرق��ام  متنوعة من  باقة 
�الأذو�ق، الفتا �أن  �لرقم 999 حظي باهتمام �ملز�يدين 
وبيع مببلغ 400  �ألف درهم، تاله �لرقم 123 �لذي 
بيع مببلغ 280  �ألف درهم، ثم �لرقم 101 �لذي بيع 

مببلغ 230  �ألف درهم.

•• عجمان ـ الفجر 

ل��ط��ي��ف حميد،  �ل���دك���ت���ورة  �أع��ل��ن��ت 
�ل���ق���ان���ون يف جامعة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��دة 
طلبات  ��ستقبال  ب��دء  ع��ن  عجمان، 
�ل���ق���ب���ول يف ب���رن���ام���ج دك�����ت�����ور�ه يف 
كلية  �سمن  �لقانون«  يف  »�لفل�سفة 
�ستبد�أ  و�لذي  �لقانون يف �جلامعة، 
ب���د�ي���ة �لف�سل  ف��ي��ه م���ع  �ل���در�����س���ة 
�لدر��سي �لثاين من �لعام �الأكادميي 

.2018-2017
طرح  �أن  لطيفة  �ل��دك��ت��ورة  و�أك����دت 
در��سة  ب��ع��د  ج����اء  �ل���ربن���ام���ج  ه����ذ� 
�لعمل  ���س��وق  حل��اج��ة  م�ستفي�سة 
قانونية  كو�در وكفاء�ت وطنية  �إىل 
يهدف  حيث  عاليا،  تاأهيال  موؤهلة 

معرفة  ت���ع���م���ي���ق  �إىل  �ل����ربن����ام����ج 
�لقانونية،  بالتخ�س�سات  �لطالب 
�ملجتمع،  بق�سايا  �رتباطها  وم��دى 
موؤهلني  بخريجني  �ملجتمع  ��د  ومُيِ
م�سوؤولياتهم  حتمل  على  ق��ادري��ن 
وتطوير  و�لتخطيط،  �لتدري�س  يف 
�لطلبة  ومي����ّك����ن  م���وؤ����س�������س���ات���ه���م، 
�لبحوث  �إج����ر�ء  م��ن  ب��ه  �مللتحقني 
�ملتخ�س�سة  �لقانونية  و�ل��در����س��ات 

على نحو يري �ملعرفة �لقانونية.
�لدكتور�ه  برنامج  �أن  �إىل  م�سرية 
�ملجتمع  ت���ن���م���ي���ة  يف  ����س���ي�������س���اه���م 
م��ن جمتمعات  وغ����ريه  �الإم����ار�ت����ي 
�خلليجي،  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
ك�����و�در مو�طنة  ت��ه��ي��ئ��ة  م���ن خ���الل 
م��وؤه��ل��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ا الأع���ل���ى درج����ة يف 

�لتي  �لقانونية  �لتخ�س�سات  كافة 
�لذي  �الأم��ر  �لعمل،  �سوق  يحتاجها 
ي�ساهم يف مو��سلة م�سرية �لتنمية 

�ملجتمعية.



االثنني   27   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12184  
Monday  27   November   2017  -  Issue No   12184

06

اأخبـار الإمـارات
خليفة بن حممد يت�سلم ع�سوية كلنا �سرطة 

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�سلم �ل�سيخ خليفة بن حممد بن خالد �آل نهيان، رئي�س 
ملبادرة   100 �لع�سوية رقم   ، �ل��ت��ط��وع��ي  و�ج���ب  ف��ري��ق 
�لرميثي   �للو�ء حممد خلفان  »كلنا �سرطة«، من معايل  
�لقيادة  مبنى  يف  وذل���ك  �أب��وظ��ب��ي،  ل�سرطة  �ل��ع��ام  �لقائد 
علي  م��ك��ت��وم  �ل���ل���و�ء  �سعادة   ،ب��ح�����س��ور  لل�سرطة  �ل��ع��ام��ة 

�ل�سريفي مدير عام �سرطة  �أبوظبي  ومدر�ء �لقطاعات.
و�طلع �ل�سيخ خليفة بن حممد  على لوحة �ل�سرف  لقادة 
�سرطة  �أبوظبي منذ  �لتاأ�سي�س يف �لعام 1957   خالل 

زي���ارت���ه مل��ت��ح��ف �ل��ق��ي��ادة  و�ل����ذي ي�����س��رد  م�����س��رية �سرطة  
�أبوظبي ومر�حل تطورها يف حتقيق   �الإجناز�ت مب�سرية 

�الأمن و�الأمان . 
و�أو�سح معايل �لقائد  �لعام ل�سرطة  �أبوظبي �أن �الن�سمام  
مبا  بامل�سوؤولية  قيم  �ل�سعور  يعك�س  �سرطة   كلنا  ملبادرة  
�أبوظبي  �إم���ارة  يف  و�لطماأنينة  �الأم���ن  م��ن  �مل��زي��د  يحقق 
ول��ت��ك��ون و�ح���دة م��ن �أك���ر م��دن �ل��ع��امل ���س��ع��ادة ورفاهية 
�مل��ب��ادرة حظيت   باهتمام  �أن  ومن��و�ً ورخ���اًء، م�سري�ً  �إىل  
جمتمعي كبري، ليكون �أفر�د �ملجتمع �لعون و�ل�سند لرجال 
�ل�سرطة يف �لقيام مب�سوؤولياتهم و و�جباتهم  �ل�سرطية و 

�الأمنية.
�لر�سيدة  يف  �لقيادة  نهج  »كلنا �سرطة«  م��ب��ادرة  وتكر�س 
و�لت�سامح يف  �ل�سلمي  �لتعاي�س  قيم  حر�سها  على غر�س 
على  �إي��ج��اًب��ا  �سينعك�س  مم��ا  �ملجتمع  �أف���ر�د  جميع  نفو�س 

حا�سرهم وم�ستقبلهم.
�ل��ت��ي تتمتع  �الأم����ن و�الأم������ان و�ال���س��ت��ق��ر�ر  ن��ع��م��ة   وتعد 
�ملو�طنني  جتمع  م�سرتكة  م�سوؤولية  �أبوظبي  �إم���ارة  بها 
و�ملقيمني على حد �سو�ء وج��اءت من خالل �لعمل �جلاد 
كافة  �ملعنية  �ملوؤ�س�سات  بني  و�لوثيق  �مل�سرتك  و�لتعاون 

و�أفر�د �ملجتمع.

ع�سية اليوم العاملي ملكافحة ال�سمنة

م�ست�سفى ر�أ�ش �خليمة يح�ش �لعائلت على تبني حياة ن�سطة مبهرجان »�حلياة �ل�سحية«

�لريا�سية. كما ندرك �أن هذ� �الأمر 
ال ي��ع��ت��رب ���س��ه��اًل ع��ل��ى �الإط������الق، 
ولكن ينبغي �أال نن�سى باأن �لتغيري 
ينبع من �لد�خل وهذ� ما يجب �أن 

نركز عليه«.

مر�س ال�سكري :
عالوًة على ذلك، �طلع �حلا�سرون 
من �الأهايل على �جلو�نب �ملتعلقة 
�لوقاية  و���س��ب��ل  �ل�����س��ك��ري  مب��ر���س 
منه خ��الل �مل��ه��رج��ان، م��ع »حتدي 
م�ست�سفى  م��ن  �ل���زرق���اء«  �حل��ل��ق��ة 
ر�أ���س �خليمة و�ل��ذي �سلط �ل�سوء 

�سهد  و�ل��������ذي  ب������االأل������و�ن  �مل���ف���ع���م 
ت��ت��وي��ج، ف��اط��م��ة وي��و�ك��ي��م ، بلقب 
�أمري و�أم��رية ر�أ���س �خليمة �الأكر 

�سحًة.

االأطفال والعادات :
�لفعالية،  ه�����ذه  ع���ل���ى  وت���ع���ل���ي���ق���اً 
�سديقي،  ر�����س����ا  �ل����دك����ت����ور  ق������ال 
ملجموعة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
و�ملدير  �لعربية  �ل�سحية  �لرعاية 
�خليمة:  ر�أ�س  مل�ست�سفى  �لتنفيذي 
�لعاد�ت  تغيري  م�ساألة  �أن  »باعتبار 
�ملهم  فمن  بالغة،  ب�سعوبة  تت�سم 

�خليمة:  ر�أ�س  مل�ست�سفى  �لتنفيذي 
مب�ساعدة  ك��اأه��ايل  و�جبنا  »يتمثل 
�أط���ف���ال���ن���ا ع���ل���ى ت��ق��ي��ي��م خ����ي����ار�ت 
يهدف  لكن  و�الأن�سطة.  �الأطعمة 
م���ه���رج���ان �حل���ي���اة �ل�����س��ح��ي��ة �إىل 
دف��ع �الأط��ف��ال الأخ��ذ زم��ام �ملبادرة، 
ليكونو� مناذجاً جديرًة باالحتذ�ء 
بع�س  ف��ف��ي  ل��و�ل��دي��ه��م.  بالن�سبة 
�الأحيان، نحتاج الأن نتعلم �الأ�سياء 
م����ن م���ن���ظ���ور خم��ت��ل��ف مي���ك���ن �أن 
على  وع���الوًة  فعالية.  �أك��ر  يكون 
�الأن�سطة  حت���وي���ل  مي���ك���ن  ذل������ك، 
وممار�سة  �لبقالة  كت�سوق  �لعادية 

�لتفكري  م���ه���ار�ت  ت��خ��ت��رب  ح��ام��ي��ة 
وم�����س��ت��وي��ات �ل���ذك���اء ل��دي��ه��م، عرب 
و�الأجوبة  �الأ�سئلة  م��ن  جمموعٍة 
مد�ر�س   6 م�ساركة  �سهدت  �ل��ت��ي 
�ختيارها  مت  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  م���ن 
 220 �سمت  تاأهيلية  ج��ول��ة  بعد 
و  �لهندية  �ملدر�سة  لتفوز  مدر�سة، 
باجلائزة  �لعامة  �لهندية  �ملدر�سة 
كما  �مل�سابقة.  يف  �ملرموقة  �الأوىل 
ب����اأوق����ات مرحة  ح��ظ��ي �الأط����ف����ال 
بارتد�ء  ق��ي��ام��ه��م  �أث���ن���اء  ومم��ت��ع��ة 
من�سة  ع���ل���ى  و�مل���������س����ي  �مل����الب���������س 
�ل���ع���ر����س خ�����الل ع���ر����س �الأزي�������اء 

�لتمارين  مم��ار���س��ة  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
�لبدنية  و�الأن�������س���ط���ة  �ل��ري��ا���س��ي��ة 
�سكر  م�����س��ت��وي��ات  و���س��ب��ط  الإد�رة 
�ل������دم. ك��م��ا ق����ام م�����س��ت�����س��ف��ى ر�أ�����س 
�خليمة  ر�أ��������س  وم����رك����ز  �خل���ي���م���ة 
ب���اإط���الق حملٍة  دب���ي  ل��ل�����س��ك��ري يف 
�ل�سكري،  م��ر���س  مل��ح��ارب��ة  ك��ب��رية 
وذلك من خالل توفري فحو�سات 
�ساملة مقابل درهم �إمار�تي و�حد 
بالتربع  �مل�ست�سفى  و�سيقوم  فقط. 
�إم����ار�ت����ي ع���ن ك���ل عملية  ب���دره���م 
وبدوره،  �لفحو�سات.  يف  ت�سجيل 
ق���ال ج���ان م����ارك غ��وي��ر، �لرئي�س 

للغاية �أن نعلم �أطفالنا ونر�سدهم 
الت����ب����اع من����ط ح���ي���اة ���س��ح��ي منذ 
�أن  �لر�سالة  لهذه  ينبغي  �لبد�ية. 
ممكن،  ن��ط��اق  �أو���س��ع  ع��ل��ى  تنت�سر 
باأننا  ن�سعر  نحن  �ل�����س��دد،  وب��ه��ذ� 
حياة  يف  ك����ب����ري�ً  ف����ارق����اً  �أح���دث���ن���ا 
�لذين  �الأ����س���خ���ا����س  م���ن  �ل��ع��دي��د 
ح�سرو� �ملهرجان �ليوم. وناأمل �أن 
تو��سل هذه �لر�سالة �النتقال من 
�ملطاف  نهاية  ويف  الآخ���ر،  �سخ�س 
كيفية  ك��ك��ل  �ل���ع���ائ���الت  ���س��ت��ت��ع��ل��م 
تبني عاد�ت جدية و�سحية لتناول 
�لطعام و�لنوم وممار�سة �لتمارين 

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

�����س���ت���ق���ط���ب م�����ه�����رج�����ان �حل����ي����اة 
من  �لثانية  �لن�سخة   – �ل�سحية 
نظمته  �ل���ذي  �ل�سنوية  �لفعالية 
م�ست�سفى ر�أ�س �خليمة �أم�س �الأول 
م�ستوى  بهدف  �الأ�سر  من  �لعديد 
تاألف  �ل��ذي  ل��دى �حل�سور  �لوعي 
من مئات �ل�سبان و�لبالغني وكبار 
�ل�سن حول �أهمية تبني منط حياة 
متو�زن  غذ�ئي  نظام  و�تباع  ن�سط 

ُيعنى بال�سحة ب�سكٍل جيد. 
وكانت �لفعالية �حلافلة باالأن�سطة 
�مل��م��ت��ع��ة و�مل����رح����ة، و�ل���ت���ي تهدف 
�عتماد  ع��ل��ى  �ل���ع���ائ���الت  ل��ت��ح��ف��ي��ز 
�حلياة  على  ت�سجع  �ل��ت��ي  �ل��ع��اد�ت 
�لوقت  �ل�سحية، مبثابة تذكري يف 
و�ح��د فقط من  ي��وم  قيل  �ملنا�سب 
�ل�سمنة  مل��ك��اف��ح��ة  �ل���ع���امل���ي  �ل���ي���وم 
�لن�سطة من  �أمن��اط �حلياة  التباع 
�أج����ل حت��ق��ي��ق �أق�����س��ى ق���در ممكن 
م���ن �الإن���ت���اج���ي���ة و�ل�������س���ع���ادة. كما 
�لعائالت  م�ساركة  �ملهرجان  �سهد 
�لعديدة،  �أن�����س��ط��ت��ه  يف  �حل��ا���س��رة 
�الأ�سئلة  م�����س��اب��ق��ة  ���س��م��ل��ت  و�ل���ت���ي 
�ل�سحة  مو��سيع  ح��ول  و�الأج��وب��ة 
و�مل��خ�����س�����س��ة الأط����ف����ال �مل����د�ر�����س، 
و�لعر�س �ل�سحري وعر�س �الأزياء 
من  غ����ريه����ا  ج����ان����ب  �إىل  �مل���م���ي���ز 

�الأن�سطة �ملتنوعة �الأخرى.
م�سابقة  �مل�����س��ارك��ون  خ��ا���س  وق����د 

و�أوقات  �لطلق  �لهو�ء  �لريا�سة يف 
�لوجبات �إىل ن�ساٍط عائلي منتظم، 
�لتو��سل  على  �الأطفال  ي�ساعد  ما 
�حلياة  �أمن����اط  م��ع  �أف�����س��ل  ب�سكل 
�ملرح  عامل  و�إ�سافة  �الأك��ر �سحة 

عليها«.

خماطر االأي�س:
�لعاملي  �ل���ع���بء  ل���در�����س���ة  ووف����ق����اً 
لالأمر��س �ل�سادرة موؤخر�ً، تو��سل 
خماطر �الأي�س �ملرتبطة بال�سمنة 
يف  �مل�ساهمة  �لعو�مل  �أك��رب  كونها 
ب��االأم��ر����س يف  �لوفيات و�الإ���س��اب��ة 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، يف 
حني ال يز�ل مر�س �ل�سكري يعترب 
و�حد�ً من �أبرز �الأ�سباب �لرئي�سية 
يتوقع  ك���م���ا  �مل����ب����ك����رة.  ل���ل���وف���ي���ات 
�الإنفاق  م�ستوى  �رت��ف��اع  �لتقرير 
من  �أك���ر  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  على 
مليار   47.5 �إىل  لي�سل  �ل�سعف 
دوالر بحلول عام 2040. ولطاملا 
كان م�ست�سفى ر��س �خليمة ومركز 
ل��ل�����س��ك��ري مبثابة  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س 
بالن�سبة  للمعلومات  د�ئ��م  م�سدر 
�لعربية  �الإم�������ار�ت  دول����ة  ل�����س��ك��ان 
�مل���ت���ح���دة وخ����ارج����ه����ا. ح���ي���ث نظم 
�ملئات  تاأ�سي�سهما  م��ن��ذ  �ل��ط��رف��ان 
م����ن ح���م���الت �ل���ت���وع���ي���ة وب���ر�م���ج 
�ل��ف��ح��و���س��ات �ل��ه��ادف��ة ل��ل��ح��د من 
�الأمر��س  ملعدالت  �ملقلق  �الرت��ف��اع 

�ملزمنة بني �لبالغني و�الأطفال.

تخ�س�سية  تدريبية  دور�ت  �أكملو�  �خليمة  ر�أ�ش  ل�سرطة  منت�سبا   159
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

دور�ت   8 ���س��م��ن  منت�سبا   159 ت��خ��ري��ج  �ل�����س��رط��ة  ت���دري���ب  م��ع��ه��د  ���س��ه��د 
تخ�س�سية هي:  دورة �جلودة �ل�ساملة يف �لعمل �ل�سرطي، ودورة �الأ�ساليب 
�الإد�رة  لنظام  �لد�خلي  �لتدقيق  ودورة  �لعاملني،  �أد�ء  تقييم  يف  �حلديثة 
، ودورة  – �الإ�سد�ر �جلديد، ودورة �الأر�سفة و�لربيد �اللكرتوين  �ملتكامل 
�لعنف �جلن�سي �سد  �رتباط جر�ئم  ، ودورة  �لتحقيق  �للغة �الجنليزية يف 
�ملر�أة باجلرمية �ملنظمة، ودورة �ال�سرت�تيجيات �لتدريبية �حلديثة و�إعد�د 
معهد  مدير  وثّمن  �الأمني.  �حل�س  مهار�ت  تنمية  ودورة  �لتدريب،  خطط 
تدريب �سرطة ر�أ�س �خليمة، �لعقيد �سعيد حممد �أبو �ل�سو�رب مدير معهد 

مع  �خل��ري��ج��ني  وت��ف��اع��ل  �ملحا�سرين  ج��ه��ود  �خليمة  ر�أ����س  �سرطة  ت��دري��ب 
�ل��دور�ت، موؤكد�ً على �أهمية �لتدريب و�لتاأهيل �لذي حتر�س �سرطة ر�أ�س 
�خليمة على تطبيقه لالرتقاء مب�ستوى �الأد�ء �ملهني، بال�سورة �ملطلوبة على 
�أكمل وجه، م�سيد�ً مب�ستوى �لدور�ت و�أهميتها يف زيادة �حل�سيلة �ملعرفية 
�لد�خلية.  يف  وز�رة  ��سرت�تيجية  �ل�سرطة، �سمن  منت�سبي  لدى  و�لعملية 
ختام �لتخريج كّرم �سعادة �لعقيد �سعيد �أبو �ل�سو�رب، �ملحا�سرين و خريجي 
�لدور�ت تقدير�ً وعرفاناً ملا بذلوه من جهود ُمقْدّرة يف �لعمل على حتقيق 
د�عياً   �أكمل وجه،  �ملطلوب على  بال�سكل  �ل��دور�ت  �ملرجوة من هذه  �لنتائج 
�خلريجني �إىل تطبيق مكت�سبات هذه �لدور�ت يف تطوير مهار�تهم �ليومية 

�ملهنية، وتنمية ح�سهم �الأمني مبا يخدم �ملجال �ل�سرطي.

عر�س جمموعة من املقتنيات 

�آثار ر�أ�ش �خليمة ت�سارك يف �لذكرى �خلم�سني لغرفة جتارة و�سناعة ر�أ�ش �خليمة
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

���س��ارك��ت د�ئ����رة �الآث����ار و�مل��ت��اح��ف ب��امل��ع��ر���س �ل���ذي �أقيم 
مب��ن��ا���س��ب��ة �ل���ذك���رى �خل��م�����س��ني الف��ت��ت��اح غ��رف��ة جتارة 
�ملقتنيات  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  و���س��ن��اع��ة 
و�ل�سناعية  �لتجارية  �الأن�سطة  تعك�س  و�لتي  �الأث��ري��ة 
�ملعرو�سات  وم���ن  �ل��ق��دم  م��ن��ذ  �ملنطقة  مار�ستها  �ل��ت��ي 
�إع��ج��اب �جل��م��ه��ور جمموعة م��ن �لعمالت  �ل��ت��ي الق��ت 
�سنة   1500 �إىل  �أقدمها  تاريخ  يرجع  و�لتي  �لنقدية 
مهد�ه  كانت  و�لتي  و�ل�سيوف  �الأ�سلحة  من  وجمموعة 
�الأخ���رى مم��ا يدل  �ل���دول  م��ل��وك  م��ن  �لقو��سم  لعائلة 

على �لعالقات �لوطيدة �لتي كانت تربط حكام �ملنطقة 
بالدول �ملجاورة.  كما �سلط �ملعر�س �ل�سوء على �ملهن  
�لقدمية �لتي كانت متار�س يف �ملنطقة قدميا كالغو�س 

على �للوؤلوؤ و�سناعة �لفخار.
د�ئرة  ع��ام  م��دي��ر  �لطنيجي  �أح��م��د عبيد  ���س��ع��ادة  و�أك���د 
�أول �ملعار�س  �مل��ع��ر���س ه��و  ب���اأن ه���ذ�  �الآث����ار و�مل��ت��اح��ف 
و�ملتاحف على م�ستوى  �الآث��ار  د�ئ��رة  ت�سارك فيها  �لتي 
�ل�سر�كات  ر����س �خليمة وهو بد�ية  للعديد من  �إم��ارة 
�لدولة  وم��وؤ���س�����س��ات  ج��ه��ات  م��ع  �مل�ستقبلية  و�مل��ع��ار���س 
وذلك لتحقيق ر�سالة �لد�ئرة  بن�سر �لوعي �لتاريخي و 

�ملوروث �ل�سعبي و�إحياء �لرت�ث �ملادي و�لغري مادي.

االأحبابي وال�سيعري ي�سيدان بدعم القيادة الر�سيدة لربامج النه�سة والتقدم وتطوير الطاقة

 هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي و�سركاتها حتتفل باليوم �لوطني 
•• ابوظبي-الفجر :

 تنظم هيئة مياه وكهرباء �بوظبي 
�ل��ي��وم �الثنني  و���س��رك��ات��ه��ا ���س��ب��اح 
مدينة  يف  لها  �ملقابلة  �ل�ساحة  يف 
�لكبري  �ل�سنوي  �حتفالها  �بوظبي 
�ل�ساد�س  �لوطني  �ليوم  مبنا�سبة 
جمموعة  م��ت�����س��م��ن��ا  و�الأرب�����ع�����ني 
و�لفنية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ف��ق��ر�ت  م��ن 
و�ل����رت�ث����ي����ة. ووج�����ه ����س���ع���ادة عبد 
رئي�س  �الأح��ب��اب��ي  م�سلح  علي  �هلل 
وكهرباء  مياه  هيئة  �إد�رة  جمل�س 
�ليوم  مب��ن��ا���س��ب��ة  ك��ل��م��ة  �أبوظبي  
�لوطني قال فيها : �أتقّدُم باأ�سدِق 
�ساحِب  �إىل  و�لتهاين  �لتربيكاِت 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمّو 
�هلل،  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان، 
و�إىل �إخو�نه �أ�سحاب �ل�سمو حكام 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  و�إىل  �الإم��������ار�ت 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
حفظه  �مل�سلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �الأع��ل��ى 
يدمَي  �أن  ت��ع��اىل  �هلَل  ���س��ائ��ال  �هلل، 
على دولِتنا نعمّتْي �الأمِن و�الأماِن، 
�خل�����رِي  درب  يف  ب����ه����ا  وي����ن����ه���������سُ 
الح، و�أن ُيعيَنَنا على �الإ�سهاِم  و�ل�سّ
ِرها و��ستقر�ِرها.  ِمها وَتطوُّ يف تقدُّ
ن��ح��ت��ف��ل يف هذ�  ���س��ع��ادت��ه:  وق�����ال 
�ليوم بعام جديد من عمر م�سرية 
قو�عَدها  �أر�����س����ى  �ل���ت���ي  �الحت������اد 
�����ُس �مل��غ��ف��وُر ل��ه باإذِن  �ل��ق��ائ��ُد �مل��وؤ���سِّ
�هلل �ل�����س��ي��خ ز�ي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان �آل 
ن��ه��ي��ان، و�إخ��و�ن��ه ح��ك��ام �الإم����ار�ت، 
��ة قادرة  �ل��ذي��ن �أق���ام���و� دول���ة ف��ت��يَّ
على مو�جهة �لتحديات، ومو�كبة 
يف  و�مل�ساهمة  �لع�سر،  متطلبات 
حت��ق��ي��ق �ل��ت��ق��دم و�الزده��������ار، كما 

ب��ق��ي��م �مل��ج��ت��م��ع. و�ح��ت��ف��ال��ن��ا بهذه 
�مل��ن��ا���س��ب��ة ف��ر���س��ة ل��ك��ي ن�����س��ك��ر �هلل 
به  �أنعم  ما  على  وت��ع��اىل،  �سبحانه 
تدخر  ال  ر�سيدة  ق��ي��ادة  م��ن  علينا 
�لوطن  رف���ع���ة  ���س��ب��ي��ل  يف  ج����ه����د�ً 
وحت��ق��ي��ق رف��اه��ي��ة و����س���ع���ادة كافة 
�لدولة. ومن  �أر���س  على  �ملقيمني 
�ل��دك��ت��ور �سيف  ���س��ع��ادة  جهته ق��ال 
هيئة  عام  مدير  �ل�سيعري  �سالح 
باالإنابة  �أب��وظ��ب��ي  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه 
»يف   :46 �لوطني  �ليوم  مبنا�سبة 
�إىل  �أت��ق��دم  �لغالية  �ملنا�سبة  ه��ذه 
مقام �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ل�سمو  �ساحب  و�إىل  �هلل،  حفظه 
�آل مكتوم  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل������وزر�ء ح��اك��م �إم�����ارة دب����ي. رعاه 
�أع�ساء  �ل�سمّو  �أ�سحاب  و�إىل  �هلل، 
�مل��ج��ل�����س �الع��ل��ى ح��ك��ام �الإم�����ار�ت، 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  مقام  و�إىل 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان، ويل 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�سلحة، حفظه �هلل،  و�إىل 
�ملعطاِء  �ل�����ّس��ه��م  �الإم������ار�ت  ���س��ع��ِب 
ها  �أر�سِ ع��ل��ى  �مل��ق��ي��م��ني  وج���م���ي���ِع 
�الحتفاالت  مب��ن��ا���س��ب��ة  ��ب��ة،  �ل��ط��يِّ
ب���ال���ذك���رى �ل�����س��اد���س��ة و�الأرب���ع���ني 
ل��ت��اأ���س��ي�����س �حت����اد دول����ة �الإم������ار�ت 
بو�فر  دول���ت���ن���ا  ع��ل��ى  �هلل  �أع����اده����ا 

�خلري و�الأمن و�ال�ستقر�ر.
يفوتني يف هذه  ال  �سعادته:  وق��ال 
�أ�ستذكر  �أن  �ل��ع��ظ��ي��م��ة  �مل��ن��ا���س��ب��ة 
�لقائد �ملوؤ�س�س �ملغفور له باإذن �هلل 
نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ 
�ل��ذي �أر���س��ى دع��ائ��م �الحت���اد وبنى 
�لوطن بجهد و�إخال�س قلَّ نظريه 

ينعُم  جم��ت��م��ٍع  ب���ن���اء  يف  �أ���س��ه��م��و� 
وتاأ�سي�ِس  و�ل���رف���اه���ي���ِة،  ب����االأم����ِن 
�قت�ساٍد م�ستد�م يرتكُز على قاعدٍة 
قادر�  ليكوَن  و�لثباِت،   �لتنّوِع  من 
ع��ل��ى �مل��ن��اف�����س��ة ع���امل���ي���ا. ل��ق��د كان 
�ساملٌة  روؤي������ٌة  �حل��ك��ي��م��ة  ل��ل��ق��ي��ادة 
لتمكني �الإن�سان وبناء قدر�ته من 
متكاملة  منظومة  تطوير  خ��الل 
و�لبيئة،  و�ل�����س��ح��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م���ن 
�لتنمية  يف  الأه���م���ي���ت���ه���ا  �إدر�ك����������ا 
�ل��ب�����س��ري��ة، ومت��ك��ن��ت �ل���دول���ُة من 
�أو������س����ِر �الحت�����اد، وجعله  ت��وث��ي��ِق 
�مل�ستويني:  على  ُيحتذى  منوذجا 
�الإدر�ك  م��ع  و�ل�����دويل،  �الإق��ل��ي��م��ي 
عامل  يف  �لتحديات  ل�سعوبة  �لتام 
فيه  وتت�سابق  �الأح����د�ث،  مت�سارع 
باملعرفة  ��ح  �ل��ت�����س��لٌّ ن��ح��و  �ل�����س��ع��وب 

و�لعلوم من �أجِل �لتقدم.
�إننا نعاهد �هلل �أن نو��سل م�سريتنا 
باملزيد م��ن �ل��ع��زم و�ال���س��ر�ر على 
�إليه  تتطلع  �ل���ذي  �مل�ستقبل  ب��ن��اء 
دولة �الإمار�ت و�لذي ير�سخ �لوالء 
للوطن وقيادته و�حرت�م �لد�ستور 
و�الم����ت����ث����ال ل���ل���ق���ان���ون و�الل����ت����ز�م 

من  �هلُل  و�أخلَفَنا  �أجمع،  �لعامل  يف 
بعده �ساحَب �ل�سمو �ل�سيخ خليفَة 
بَن ز�يد �آل نهيان، فكان خرَي خلٍف 
مل�سريتِه  و����س��ت��م��ر�ر�  �سلف،  خل��رِي 
�لوحدويِة و�لتنموية. ومن �لفخر 
لنا يف هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي 
�أهّم  �إح����دى  ن��ك��ون  �أن  و���س��رك��ات��ه��ا 
�أرك�����ان دع���م �ل��ك��ي��ان �الحت�����ادي يف 
�ل�ساملة  و�لتنمية  �لنماء  م�سرية 
�ملاء  ت��وف��ري خ���دم���ات  وخ��ا���س��ة يف 
و�لكهرباء الإمارة �أبوظبي و�إمار�ت 
قياد�ت  ج��ه��ود  نن�سى  وال  �ل��دول��ة، 
وكو�در هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي 
��سرت�تيجي  دور  به من  تقوم  وما 
�لبنية  م���ت���ط���ل���ب���ات  ي����دع����م  ه������ام 
�الإم����ارة.  يف  و�لتنموية  �لتحتية  
ونحن نعي�س فرحة �الحتاد، فرحة 
�لوالء و�النتماء، جندد دوما �لعهد 
لقيادتنا �حلكيمة ونهجها �ل�سامي 
يف تنمية �لوطن يف �ستى �ملجاالت، 
�أن  �لعظيم  �لعلي  �هلل  من  ر�ج��ني 
يدمي علينا نعمة �الحتاد و�لرخاء 
وتر�بطاً  ووح������دة  ق����وة  وي���زي���دن���ا 

و�ألفة ومناء.
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بالرقم  ب��االت�����س��ال  ي��ج��دره��ا 

 0504413207

فقدان �سهادة اخطار ا�سهمت
م�سرف ابوظبي ال�سالمي  
م�سلم  حم���م���د  �مل����دع����و  ف���ق���د 
حممد �سعيد عبد�هلل �لقبي�سي 
�سهادة �خطار ��سهم �سادرة من 
�ال�سالمي  �ب��وظ��ب��ي  م�����س��رف 
بعدد   1086279 ب��ال��رق��م 
من  ف���ع���ل���ى  ����س���ه���م   2120
بالرقم  �الت���������س����ال  ي���ج���ده���ا 

0504413207

فقدان جواز �سفرت
حممد   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
����س��م��اع��ي��ل ب���اد�ن���ي���الك���ات ، 
�لهند �جلن�سية - جو�ز �سفره 
 )0767258K( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  �الت���������س����ال 

 055/4938087

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع���و /ف��ل��ك خان 
ر�فت على خان ، باك�ستان 
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )4115562FK( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������س���ال 

 050/1287629

فقدان جواز �سفرت
حممود   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�لهند    ، حم���م���ود  حم��م��د 
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )3372319Z( رق���م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������س���ال 

 050/4448372

فقدان جواز �سفرت
�ساياكات   / �مل��دع��و  فقد 
قرغيزيا   ، ���س��اد�ب��اي��ف��ا 
�سفره  جو�ز   - �جلن�سية 
 )1204836( رق�����م 
م����������ن ي��������ج��������ده ع����ل����ي����ه 
رقم   بتليفون  �الت�����س��ال 

0588866053
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اأخبـار الإمـارات
�سفارة �لدولة يف �ل�سنغال ت�سرف على توزيع 
مو�د غذ�ئية ملت�سرري �لفي�سانات يف غامبيا 

•• بانغول-وام:

�الأحمر  �لهالل  هيئة  �سلة غذ�ئية قدمتها  �آالف  يقارب خم�سة  ما  توزيع  على  �ل�سنغال  �لدولة يف  �سفارة  �أ�سرفت 
�الإمار�تي للمت�سررين من �لفي�سانات يف جمهورية غامبيا.

�سفارة  �ملرزوقي م�ست�سار يف  رئي�س جمهورية غامبيا وعلي  نائب  �مباجنغ  ديالو  فاتيماتا   .. �لت�سليم  ح�سر حفل 
�مل�سوؤولني  من  وع��دد  �جلمهورية  لرئا�سة  �لتابعة  للكو�رث  �لغامبية  �لوكالة  مدير  لو  ود�ب��ا  �ل�سنغال  يف  �لدولة 
�حلكوميني.  و�أعربت نائبة �لرئي�س عن �سكرها و�متنانها لدولة �الإمار�ت قيادة و�سعبا .. موجهة �ل�سكر �إىل هيئة 
�لهالل �الأحمر �الإمار�تي على هذه �مل�ساعد�ت �الإن�سانية �لتي ت�سهم يف تخفيف معاناة �ملت�سررين من �لفي�سانات 

و�لذين يعي�سون �أو�ساعا �إن�سانية �سعبة.

�سندوق خليفة يطلق حملة »رو�د �خلري« 
•• ابوظبي-وام :

�أطلق �سندوق خليفة لتطوير �مل�ساريع بالتعاون مع عدد 
�لهالل  وهيئة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  ل��ل��م��و�د  �ملنتجني  �ع�سائه  م��ن 
�الأحمر �الإم��ار�ت��ي حملة رو�د �خلري وذل��ك �نطالقا من 
م�سوؤوليته �الجتماعية ويف �طار �لتفاعل مع مبادرة عام 
�أعلنها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة  2017 �لتي  �خلري 

بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل”.
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لدرمكي  �سعيد  عبد�هلل  �سعادة  وق��ال 
تاأتي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �إن  �مل�ساريع  لتطوير  خليفة  ل�سندوق 
عام  و�أع�سائه مع مبادرة  تفاعل �سندوق خليفة  �طار  يف 

�خلري وذلك من خالل تر�سيخ �مل�سوؤولية �ملجتمعية وروح 
مفهوم  وتنمية  وزرع  وب��ر�جم��ه  ����س��ك��ال��ه  ب��ك��اف��ة  �ل��ت��ط��وع 
�سمات  �أه��م  كاإحدى  �جلديدة  �الأج��ي��ال  يف  �لوطن  خدمة 
يف  متاأ�سلة  �خل��ري  قيم  �أن  و�ك��د  �الإم��ار�ت��ي��ة.  �ل�سخ�سية 
جمتمع �الإمار�ت وهي �لقيم �لتي تربينا عليها يف مدر�سة 
�هلل  “طيب  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور 
ثر�ه” و�لتي تعلمنا من خاللها �أن �خلري نهر من �لعطاء 
دين  �أو  جلن�س  نظر  دون  �لب�سر  بنو  منه  يرتوي  �ملتدفق 
�الإن�ساين  �لعطاء  نهج  لون، وعلى  �أو  �أو قومية  �أو عقيدة 
هذ� تو��سل قيادتنا �لر�سيدة �ل�سري، ونرتجم نحن �ليوم 
خالل  من  �لكرمية  �لتوجيهات  ه��ذه  خليفة  �سندوق  يف 

هذه �ملبادرة �سائلني �ملوىل عز وجل �أن يكلل جهود جميع 
�مل�ساركني يف هذه �حلملة بالتوفيق و�ل�سد�د.

�العمال  رو�د  ��سر�ك  �ىل  تهدف  �ملبادرة  هذه  �ن  و��ساف 
�لذين ميتلكون م�ساريع متخ�س�سة يف جمال �ل�سناعات 
�لغذ�ئية و�لتموين و�ملو�د �ال�ستهالكية وتر�سيخ �مل�سوؤولية 
دورها  ل��ت��وؤدي  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  موؤ�س�سات  يف  �ملجتمعية 
�مل��ب��ادرة ت�سمنت  �ن  �لدرمكي  و�أو���س��ح  �لوطن.  يف خدمة 
ينتجها  ��ستهالكية  وم���و�د  و�غ��ذي��ة  متوينية  م��و�د  جمع 
�ع�ساء يف �سندوق خليفة وتوزيعها على �ال�سر �ملتعففة يف 
خمتلف �نحاء �لدولة بالتعاون مع هيئة �لهالل �الأحمر 

�الإمار�تي.

»جلفار« تقدم وقفا بقيمة مليون درهم لدعم تخ�س�ش طب �الأ�سنان 

»�لقلب �لكبري« تزور الجئي �لروهينغا يف بنجلدي�ش وتتلم�ش �حتياجاتهم 

•• دبي-وام:

�أعلنت �خلليج لل�سناعات �لدو�ئية “جلفار” تقدمي دعم مادي بقيمة مليون 
درهم لدعم �لتخ�س�س يف جماالت طب �الأ�سنان �ملختلفة يف جامعة حممد 
بن ر��سد للطب و�لعلوم �ل�سحية وذلك �سمن �لروؤية �لعاملية للوقف �لتي 
�أطلقها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
كاأد�ة  �لوقف  �إح��ي��اء  “رعاه �هلل” الإع���ادة  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 

تنموية للمجتمعات.
وبهذ� �لدعم ح�سلت �خلليج لل�سناعات �لدو�ئية على “ عالمة دبي للوقف 
�أحد   - و�لهبة  �لوقف  ال�ست�سار�ت  �لعاملي  ر��سد  بن  حممد  مركز  من   “
كنموذج  �ملجتمعية  مل�ساهمتها  تقدير�   - �لعاملية  ر��سد  بن  حممد  م��ب��ادر�ت 

يحتذى به يف �لقطاع �خلا�س.
وتتيح “عالمة دبي للوقف” - وفق توجيهات �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد 
عليها  �حلا�سلة  �خلا�سة  للموؤ�س�سات   - دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��سد  بن 

حممد  “ جامعة  و�ستكر�س  دبي  حكومة  يف  و�لعقود  �مل�سرتيات  يف  �أف�سلية 
بن ر��سد للطب و�لعلوم �ل�سحية “ هذ� �لدعم �ملادي يف تدري�س تخ�س�سات 

�الأ�سنان �ملختلفة يف كلية حمد�ن بن حممد لطب �الأ�سنان.
 “ يف  �لتجارية  لل�سئون  �لتنفيذي  �ملدير  �لنعيمي  م�سبح  علي  �سعود  وق��ال 
�ل�سمو  ق��ر�ر �ساحب  تز�منا مع  �ملبادرة  “جلفار” �ساركت يف  �إن  جلفار” .. 
عام  “حفظه �هلل” باإعالن  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ خليفة 

. للخري  عاما   2017
�أن ي�ساهم �لوقف من قبل �خلليج لل�سناعات �لدو�ئية يف  �أمله  و�أعرب عن 
�أف�سل  م�ستقبل  الأبنائها  ي�سمن  ملا  �لدولة  د�خ��ل  �الأ�سنان  طب  تعليم  دعم 
�خلطوة  نف�س  التخاذ  �خلا�س  �لقطاع  �سركات  جميع  د�عيا   .. د�ئ��م  ورق��ي 

�إميانا بدورها �لفعلي يف �ملجتمع .
�ملبتكر”  “ �ل��وق��ف  ملفهوم  تبعا  �مل�ستد�مة  �ملجتمعية  �خل��دم��ة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
و�لهبة  �ل��وق��ف  ال�ست�سار�ت  �لعاملي  ر����س��د  ب��ن  حممد  مركز  م��ع  بالتن�سيق 
و�سمن وقف �لتعليم �لطبي �لذي �أطلقه �ملركز بالتعاون مع �جلامعة حيث 

�أن��و�ع خمتلفة للوقف ك��اأد�ة تنموية  “ �بتكار  “ �لوقف �ملبتكر  يتيح مفهوم 
�الأ�سول  على  ذل��ك  �قت�سار  وع��دم  وغريها  و�ملنتجات  �خلدمات  خ��الل  من 

�لعقارية كما هو �حلال يف �لوقف �لتقليدي.
من جهته قال �لدكتور �أثانا�سيو�س �أثانا�سيو عميد كلية حمد�ن بن حممد 
لطب �الأ�سنان يف جامعة حممد بن ر��سد للطب و�لعلوم �ل�سحية �إن مبادر�ت 
تطوير  يف  فعليا  وت�ساهم  للجامعة  مميزة  خ��دم��ات  تقدم  �ملبتكرة  �ل��وق��ف 
�الأب��ح��اث يف جم��ال ط��ب �الأ���س��ن��ان يف دول���ة �الإم����ار�ت وت��وف��ر على �جلامعة 

م�سادر دخل �إ�سافية ت�سمن تطوير �ملهار�ت و�سبل �لتدري�س لديها.
ووجه �ل�سكر �إىل �سركة �خلليج لل�سناعات �لدو�ئية على هذ� �لدعم �لوقفي 
 .. �ملختلفة يف �جلامعة  �الأ�سنان  تدري�س تخ�س�سات  ل�سالح  �سي�سخر  �لذي 
متطلعا �إىل مزيد من �لتعاون �ملثمر مع مثل هذه �ملوؤ�س�سات �لر�ئدة �الأمر 
�لقدر�ت  وتطوير  �ل�سحي  بامل�ستوى  �الرتقاء  يف  ي�سهم  �أن  �ساأنه  من  �ل��ذي 

�لطبية يف �لدولة.
و�أ�سار �أثانا�سيو �إىل �أهمية �لوقف يف دعم جماالت �لبحث �لطبي باجلامعة 

ورفد �ملجتمع بكو�در طبية و�سحية موؤهلة قادرة على �لتعامل مع �مل�ساكل 
�ل�سحية �ملختلفة بكفاءة عالية �إ�سافة �إىل حتقيق �لريادة و�لتميز يف جمال 

طب �الأ�سنان و�لعلوم �ل�سحية حمليا و�إقليميا ودوليا.
من ناحيته قال �لدكتور حمد �حلمادي �الأمني �لعام ملركز حممد بن ر��سد 
�لعاملي ال�ست�سار�ت �لوقف و�لهبة �إن “عام �خلري” ميثل فر�سة هامة جلميع 
�ملوؤ�س�سات �خلا�سة لتبني �مل�ساهمة �ملجتمعية من خالل �لوقف �ملبتكر �لذي 

ميهد �لدرب للقطاع �خلا�س لتعزيز دوره �لتنموي يف �ملجتمع.
ودعا موؤ�س�سات �لقطاع �خلا�س كافة للم�ساركة يف �لوقف �ملبتكر .

لها  ح��دود  ال  �ملبتكر  �لوقف  طريق  عن  �ملجتمعية  �مل�ساهمة  �أن  �إىل  م�سري� 
مبتكرة  طريقة  ��ستلهمت  للوقف  �لعاملية  �ل��روؤي��ة  يف  جلفار”   “ وم�ساركة 

و�حلاجة �ملجتمعية �لتي مت �ختيارها تعد مهمة وذ�ت �أثر كبري.
www.MBRgcec.ae  جاهز  �اللكرتوين  �ملوقع  �أن  وذكر �حلمادي 
على  �حل�سول  يف  �لر�غبة  و�ملوؤ�س�سات  �ملهتمني  �الأف��ر�د  ��ستف�سار�ت  لتلقى 

للوقف”. دبي  “عالمة 

•• ال�شارقة-وام:

�ملعنية مب�ساعدة  �لعاملية  �الإن�سانية  �ملوؤ�س�سة  �لكبري  �لقلب  نظمت موؤ�س�سة 
�ملفو�سية  م��ع  بالتن�سيق  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع  يف  و�مل��ح��ت��اج��ني  �ل��الج��ئ��ني 
�ل�سامية لالأمم �ملتحدة ل�سوؤون �لالجئني �م�س زيارة لوفد �سم م�سوؤولني 
حكوميني وروؤ�ساء �سركات خا�سة من دولة �الإمار�ت �إىل خميم كوتوبالونغ 
كثب  ع��ن  ل��الط��الع  ب���از�ر  كوك�س  مبنطقة  �مل�سلمني  �لروهينغا  لالجئي 
�ل�سرورية  �حتياجاتهم  تاأمني  يف  وم�ساعدتهم  �الإن�سانية  �أو�ساعهم  على 
�الإن�سانية على  و�لتخفيف من معاناتهم و ذلك يف �طار مو��سلة جهودها 

�مل�ستوى �لدويل.
وتاأتي هذه �لزيارة تنفيذ�ً لتوجيهات قرينة �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة 
�لكبري  �لقلب  موؤ�س�سة  رئي�سة  �لقا�سمي  بنت حممد  �ل�سيخة جو�هر  �سمو 
لالأمم  �ل�سامية  �ملفو�سية  ل��دى  �ل��الج��ئ��ني  ل��الأط��ف��ال  �ل��ب��ارزة  �مل��ن��ا���س��رة 
�ملتحدة ل�سوؤون �لالجئني بهدف ح�سد �ملزيد من �لدعم �ملجتمعي مل�ساندة 
لتوفري  و�مللحة  �ل�سرورية  �الحتياجات  على  و�الط��الع  �لروهينغا  الجئي 
�أُجربو�  �أدنى مقومات �حلياة �لكرمية للن�ساء و�الأطفال و�لعائالت �لذين 
وي�سريون  �ل�سر�عات  من  هرباً  يومياً  �لفر�ر من منازلهم  ويجربون على 
على غري هدى بحثاً عن �الأمان و�لنجاة من �ملوت وتو�جه خميمات �للجوء 
يف بنغالدي�س �كتظاظاً كبري� نتيجة تدفق �الآالف من ميامنار ومعظمهم 
يعانون من �جلوع و�ملر�س بعد قيامهم برحالت طويلة ومتعبة حماطني 

باخلوف و�لقلق.
ل�سرطة  �لعام  �لقائد  �ل�سام�سي  �ل��زري  �سيف  �لعميد  �لوفد كاًل من  و�سم 
�ل�سارقة وبدر جعفر �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة “�لهالل للم�ساريع” وخالد 
�حلرميل �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �ل�سارقة للبيئة “بيئة” ومدثر �سيخة 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�”كرمي” وعبد�ل�سالم هيكل �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة 

جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  ع�سو  �لطنيحي  عو�س  وعبيد  لالإعالم  هيكل 
علوي  مظهر  و�إرم  م�سطفى  علي  �ل�سينمائي  �ملخرج  و  �ل�سارقة  و�سناعة 
بنت  جو�هر  �ل�سيخة  ل�سمو  �لتنفيذي  �ملكتب  يف  �الأول  �الإد�ري  �مل�ست�سار 

حممد �لقا�سمي ومرمي حممد �حلمادي مدير موؤ�س�سة �لقلب �لكبري.
�ل�سامية  �ملفو�سية  �مل�سوؤولني يف  بعدد من  �لزيارة  بد�ية  �لوفد يف  و�لتقى 
�الإن�ساين  �لو�سع  �إىل  خاللها  ��ستمعو�  �لالجئني  ل�سوؤون  �ملتحدة  ل��الأمم 
�الأزم��ة يف  بد�ية  يعي�سونها منذ  �لتي  و�ملعاناة  �لروهينغا  �ل�سعب لالجئي 
بالدهم حيث دفع �لنز�ع �لذي �ندلع يف والية ر�خني يف ميامنار يف �أو�خر 
�لروهينغا  م��ن  �سخ�س  �أل��ف   600 ق��ر�ب��ة  تهجري  �إىل   2017 �أغ�سط�س 
�الأ�سرع منو�ً يف  ُتعترب  و�أزم��ة جلوء باتت  �إن�سانية  �إىل بنجالد�س يف كارثة 

�لعامل.
ودعت �سمو �ل�سيخة جو�هر بنت حممد �لقا�سمي �ملجتمع �لدويل بحكوماته 
و�سعوبه �إىل �خلروج عن �ل�سمت �لظامل بحق الجئي �لروهينغا .. موؤكدة 
�أن �أ�سعف �الإميان يكون بتقدمي يد �مل�ساعدة الأ�سقاء لنا يف �الإن�سانية تنتهك 

كر�متهم وحقوقهم و�إن�سانيتهم على مر�أى وم�سمع �لعامل �أجمع.
وقالت �سموها “يو�جه الجئو �لروهينجا وخا�سة �لن�ساء و�الأطفال معاناة 
�إن�سانية ُتخجل �أي �إن�سان يف هذ� �لعامل و علينا �أن نتحرك و�أن نكون فاعلني 
�إيجابني لتخفيف �ملعانة ..كلنا قادرون على �أن ننقذهم من �جلوع و�لعط�س 
و�حلرمان و�ملوت ما نحتاجه هو �أن نتحد مب�ساعدتنا و�إن�سانيتنا يف �سياق 

و�حد منظم لننقذ مئات �الآالف من مو�طني �لروهينغا.
�ملوؤ�س�سات  روؤ���س��اء  من  �مل�سوؤولني  من  �لعديد  م��ب��ادرة  �إن  �سموها  و�أ�سافت 
�لروهينجا  �لالجئني  خميمات  زي��ارة  �إىل  �خلا�سة  و�ل�سركات  �حلكومية 
�أر�سها يف  يعي�سون على  �الإم��ار�ت ومن  دولة  الأبناء  �ل�سادقة  �لنو�يا  تثبت 
مد يد �لعون و�لدعم و�مل�ساندة الأ�سقائهم يف �الإن�سانية و�لت�سامن �حلقيقي 
معهم يف خمتلف مو�قع تو�جدهم من خالل �الطالع على �أحو�لهم و�ل�سوؤ�ل 

عن �حتياجاتهم و�ل�سعي يف توفري كل ما يعينهم يف ظروفهم �ل�سعبة �لتي 
يعي�سونها لتخفيف �آالمهم ووقف معاناتهم.

و�أكدت �سمو �ل�سيخة جو�هر �لقا�سمي �أن �لزيارة �لتي قامت بها مع �ساحب 
�ل�سمو حاكم �ل�سارقة �إىل خميمات �لالجئني �لروهينجا يف ماليزيا خالل 
ب��االأمل �حلقيقي �لذي  �ملا�سي جعلها ت�سعر عن قرب  �لعام  �سهر مايو من 
يو�جه هوؤالء �ملهجرين �الأبرياء �لذين فقد بع�سهم حتى �الأمل �لذي يعينه 
�لكبري  �لقلب  فاإن زيارة وفد موؤ�س�سة  �لتهجري لذلك  �أعباء  على مو�جهة 
�لتغلب  �لروهينجا من  هذه جت�سد م�سعى توحيد �جلهود لتمكني الجئي 
على �لياأ�س و�لثقة باأن �مل�ستقبل �سيكون �أف�سل لهم والأوالدهم بف�سل هذ� 

�لتكافل �الإن�ساين مع ق�سيتهم و�ل�سعور مبعاناتهم.
وقد �لتقى �أع�ساء �لوفد بعدد من �لعائالت �لالجئة هناك وتلم�سو� على 
�أر�س �لو�قع حجم �ملعاناة �لتي يعاي�سونها ب�سكل يومي نتيجة نق�س كبري 
�لكبرية  �حتياجاتهم  �إىل جانب  م��اأوى وماأكل وملب�س  يف �حتياجاتهم من 
بني  �الأم��ر����س  من  �لعديد  تف�سي  نتيجة  �لعاجلة  �ل�سحية  �لرعاية  �إىل 
�ب��ت��د�ًء من بالدهم  بها  �لتي م��رو�  �الأو���س��اع  �ل�سن نتيجة  �الأط��ف��ال وكبار 
�الأقد�م  �مل�سي على  ما بني  غالباً  كانت  �لتي  بنغالدي�س  �إىل  �لعبور  ورحلة 
�ملوؤهلة  وغري  �ملكتظة  �للجوء  مبخيمات  �نتهاء  �ل�سنع  �لبد�ئية  و�لقو�رب 

ال�ستقبال هذ� �لكم من �لالجئني.
من جانبها قالت مرمي �حلمادي �ن حمنة الجئي �لروهينجا ت�سكل ماأ�ساة 
�ليوم  �ملا�سي وحتى  �لعام  �أحدث ف�سولها  بد�أت  �أن  �إن�سانية حقيقية فمنذ 
�لغالبية  الجئ  �ملليون  لتتخطى  قيا�سية  ب�سورة  �لالجئني  �أع��د�د  �رتفعت 
�لب�سيطة  �الأ�سا�سية  �حتياجاتهم  تلبية  على  قادرين  غري  منهم  �لعظمى 
فيما يزد�د �ل�سغط على دول �للجوء و�أهمها بنغالدي�س �لتي ت�ستقبل مئات 

�الآالف منهم .
لالجئني  �ل��ع��ون  ي��د  م��د  �إىل  ت�سعى  �لكبري  �لقلب  موؤ�س�سة  �أن  و�أ���س��اف��ت 

و�لنازحني و�ملهجرين عن ديارهم بفعل ويالت �حلروب و�لنز�عات حيثما 
كانو� حول �لعامل لتلبية �حتياجاتهم و�لتخفيف من معاناتهم خالل رحلة 
�للجوء �حلافلة باملخاطر وتعترب حمنة الجئي �لروهينجا من �أكرب �ملحن 
مقومات  �أب�سط  م��ن  �ملحرومني  الإغ��اث��ة  ك��ب��ري�ً  دول��ي��اً  تكاتفاً  ت�ستدع  �لتي 

�حلياة ورفع �ل�سيم عنهم وتقدمي �لعون لهم.
و�أ�سارت مرمي �حلمادي �إىل �أن �لوفد �طلع خالل �لزيارة على حجم �جلهود 
�لدولية �ملبذولة مل�ساعدة �لالجئني وحدد قطاعات �إغاثية لتقدمي �لدعم 
و�مل�ساعدة من خاللها مثل �لغذ�ء و�للبا�س و�ل�سحة و�لتعليم حيث �ستتكفل 
موؤ�س�سة “�لقلب �لكبري” بالعمل مع خمتلف �جلهات �لتي �سارك ممثلوها 
�ملعايري  وفق  م�ستحقيها  �إىل  و�إي�سالها  منها  �مل�ساعد�ت  لتح�سيل  بالوفد 

�لعاملية �ملتبعة لدى �ملوؤ�س�سة.
ويعاين �لالجئون �لروهينغا يف بنغالدي�س ظروفا �إن�سانية ي�سفها �ملر�قبون 
باأنها �الأكر �سعوبة وم�سقة و�أملا يف �لعامل حيث �أن �الإح�سائيات �ملتز�يدة 
الأع��د�د �ملهجرين يومياً فاقمت حجم �الأزم��ة وغدت خميمات �للجوء من 
�أكر  �إذ يحوي �لكيلو مرت �ملربع �لو�حد  �الأماكن �الأك��ر كثافة يف �لعامل 
من 90 �ألف ن�سمة وهذ� �لرقم يعادل ثالثة �أ�سعاف �لكثافة �ل�سكانية يف 
�ل�سحية  �لتمديد�ت  توفر  ع��دم  نتيجة  �سوء�ً  �الأم��ر  وي��زد�د  دك��ا  �لعا�سمة 
من  �ملتو��سل  و�خل��وف  للمخيمات  �جلديدة  �لتو�سعات  يف  �لنظافة  و�سبل 

تد�عيات �ختالط �ملياه �لنظيفة مبياه �ل�سرف �ل�سحي.
كما �أن و�حد� من بني كل �أربعة �أطفال يعاين من �سوء �لتغذية جر�ء نق�س 
7 باملائة من �إجمايل �الأطفال من �سوء  �ملو�د �لغذ�ئية و�ل�سحية و يعاين 
تغذية حاد وهذه ن�سبة كبرية جد�ً مقارنة باالأزمات �لطارئة �لتي تعاملت 
معها �ملنظمات �الن�سانية حول �لعامل ونتيجة للوفيات �سو�ء يف ميامنار �أو 
5600 عائلة من  �أكر من  �الآن يف بنغالدي�س  �للجوء يوجد  �أثناء رحلة 

�لروهينغا يعتمدون يف �إعالتهم على �الأطفال. 

�الأوقاف �جلعفرية حتتفل باليوم �لوطني يف دبي 
•• دبى-وام:

�ل  �لوطني  باليوم  دبي  �الأول يف  �م�س  م�ساء  �الوق��اف �جلعفرية  �حتفلت 
�لعميد عبد �هلل �لغيثي مدير �الإد�رة �لعامة الأمن �لهيئات  بح�سور   46
�إد�رة  مدير  �لفال�سي  ر����س��د  و�لعميد  دب��ي  ب�سرطة  و�ل��ط��و�رئ  و�ملن�ساآت 
و�لعمل  �ال�سالمية  �ل�سوؤون  بد�ئرة  وم�سوؤولون  �ل�سرطة  عمليات  تدريب 
بدبى وعدد من  �الجانب  و�سئون  لالإقامة  �لعامة  و�الد�رة  بدبي  �خلريي 

�لدو�ئر �حلكومية.
�إد�رة �الأوقاف �جلعفرية يف كلمة  �إ�سماعيل �لعبا�س رئي�س جمل�س  و�عرب 
خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب  �ملنا�سبة  بهذه  و�لتربيكات  �لتهاين  عن  له 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �هلل” و�ساحب  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �هلل” و�ساحب  “رعاه  دب��ي 
�ل�سمو حكام  �مل�سلحة و��سحاب  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�الم��ار�ت �سائال �ملوىل تعاىل �ن يعيد هذه �لذكرى �لكرمية عليهم وعلى 

�سعب �المار�ت باليمن و�خلري و�لربكات.
وقال” نحتفل �ليوم باليوم �لوطني �ملجيد �ل� 46 لدولة �المار�ت �لعربية 
�المار�ت  �حت��اد  لقيام  و�ملباركة  �ملجيدة  �لتاريخية  �لذكرى  ه��ذه  �ملتحدة 
�ل�سيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  ر�أ�سهم  وعلى  �ملوؤ�س�سني  �لقادة  ن�ستذكر جهود 
ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�ملغفور له �ل�سيخ ر��سد بن �سعيد 
�آل مكتوم رحمه �هلل �للذين و�سعا �للبنة �الوىل لقيام هذه �لدولة �ملباركة 
�المن  نعمة  عليها  وي��دمي  �لفتية  دولتنا  �ن يحفظ  وج��ل  �سائلني �هلل عز 

و�المان و�لرخاء و�الزدهار”.
�المار�ت  و�حت��اد  �الم��ار�ت  فيها بحب  تغنى  �لعبا�س ثالث ق�سائد  و�لقى 
وم�سرية �لدولة فى ظل �الحتاد وم�سرية �لتقدم و�لتطور يف دولة �المار�ت 
�لغيثي  �هلل  عبد  �لعميد  بتكرمي  ق��ام  فيما  �لعاملية  نحو  �ملتحدة  �لعربية 

و�لعميد ر��سد �لفال�سي وعدد من �مل�سوؤولني و�ل�سخ�سيات.

جمعية رعاية مر�سى �ل�سرطان »رحمة«.. جهود و�إجناز�ت 
•• اأبوظبي-وام:

تبذل جمعية رعاية مر�سى �ل�سرطان “رحمة” منذ �نطالقها يف �سبتمرب عام 
�أجلها و�لتي تتبلور  تاأ�س�ست من  �لتي  �الأهد�ف  2015 جهود� كبرية لتحقيق 
ب�سفة رئي�سية يف دعم مر�سى �ل�سرطان و�لتخفيف من �آالمهم ون�سر �لتوعية 
باملر�س وخطورته و�لتعريف بطرق �لوقاية منه مبا ي�سهم يف دعم �جلهود �لتي 
تبذلها دولة �الإمار�ت ب�سكل عام وحكومة �أبوظبي ب�سكل خا�س من �أجل مو�جهة 

هذ� �ملر�س وتقلي�س ن�سب �الإ�سابة به يف �ملجتمع.
�سعادة  �لبالد وبتوجيهات  �ل�سحية فى  �لر�سيدة للرعاية  �لقيادة  ويف ظل دعم 
و�لبحوث  للدر��سات  �الإم��ار�ت  عام مركز  �ل�سويدي مدير  �سند  �لدكتور جمال 
“رحمة”  �ل�سرطان  مر�سى  رعاية  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ال�سرت�تيجية 
جنحت �جلمعية يف حتقيق �لعديد من �الإجن��از�ت وخا�سة فيما يتعلق بتكثيف 
�آليات وبد�ئل مبتكرة لتقدمي �لدعم  �لوعي �ملجتمعي بهذ� �ملر�س و��ستحد�ث 
�لتي  �ملعاناة  م��ن  و�لتخفيف  �ملر�سى  �إىل  �لكامل  و�مل���ادي  و�لنف�سي  �ملجتمعي 

ي�سببها �ل�سرطان لهم والأ�سرهم.
وحتركت �جلمعية وفق خطة عمل منظمة تقوم على حماور رئي�سية عدة �همها 
: حمور �لتو��سل مع �ملر�سى لدعمهم و�لتخفيف عنهم وم�ساعدتهم على تلقي 
�لعالج �لالزم وحمور �لتو��سل مع خمتلف �سر�ئح �ملجتمع لرفع وعي �الأفر�د 
مع  �لتو��سل  حم��ور  �ىل  ��سافة  به  �الإ�سابة  جتنب  وبطرق  �ل�سرطان  مبر�س 
�أجل  خمتلف �ملوؤ�س�سات و�جلهات يف �ملجتمع و�إقامة �لعديد من �لفعاليات من 

جمع �لتربعات �لتي ت�ستخدم يف تقدمي �لدعمني �ملادي و�ملعنوي للمر�سى.
�لبيانات  وجود  “رحمة” باأهمية  �ل�سرطان  مر�سى  رعاية  جمعية  من  و�إميانا 
و�ملعلومات �لدقيقة حول مر�س �ل�سرطان و�إدر�كا للدور �لذي ميكن �أن تلعبه 
بيانات  قاعدة  باإن�ساء  قامت  باملر�س  �الإ�سابة  ن�سب  تقلي�س  يف  �لبيانات  ه��ذه 
دول  خمتلف  يف  �لعالج  تقدم  �لتي  �مل�ست�سفيات  باأ�سماء  قو�ئم  ت�سم  متكاملة 
كما  للمر�سى..  �ل��الزم  �لدعم  تقدمي  ميكنها  �لتي  �جلمعيات  و�أ�سماء  �لعامل 

بادرت باإطالق خط �ساخن “80090 “ مل�ساعدة �ملر�سى يتم من خالله تقدمي 
م�ساعدة جمانية لهم على مد�ر �ل�ساعة وطو�ل �أيام �الأ�سبوع وباللغتني �لعربية 

و�الإجنليزية حيث يتم فيه �لرد على �ملكاملة من ذوي �خلربة.
www. �الإن����������رتن����������ت  �����س����ب����ك����ة  ع�����ل�����ى  م�����وق�����ع�����ه�����ا  ك�������ذل�������ك  و�أط�������ل�������ق�������ت 
خالله  م���ن  �جل��م��ع��ي��ة  حت��ر���س  ح��ي��ث   rahmacancercare.com
وعلى  وذويهم  �ل�سرطان  مر�سى  تخدم  �لتي  �ل�سحيحة  �ملعلومات  توفري  على 
 ”App “ �إلكرتونيا  تطبيقا  �أطلقت  كما  م�ستمرة..  ب�سورة  معهم  �لتو��سل 

ميكن تنزيله على جهاز �لهاتف �لذكي جمانا.
ويف �إطار �لتو��سل مع �ملر�سى و�ملجتمع نظمت �جلمعية �لكثري من �لفعاليات 
كما   .. �ل�سرطان  ع��الج  يف  �ملتخ�س�سون  �أط��ب��اء  قدمها  �لتوعوية  و�ملحا�سر�ت 
�ساركت �ملر�سى �لذين �أنعم �هلل عليهم بال�سفاء �أو �لذين ما ز�لو� يتلقون �لعالج 
لتقدمي �لن�سائح و�الإر�ساد�ت �لنابعة من �خلرب�ت �لعملية �سو�ء لتجنب �الإ�سابة 

باملر�س �أو للتعامل معه ومو�جهته.
�لريا�سية بهدف جمع  �لفعاليات  �لعديد من  كما نظمت �جلمعية و�ساركت يف 
“�أبوظبي د��س”  “مار�ثون رحمة يا�س” وفعالية  �لتربعات ومن بينها فعالية 
�أبوظبي  و”بطولة  لل�سيد�ت”  “د��س  و�سباق  �لعمودي”  “�ملار�ثون  وفعالية 
للجولف”.. كما �ساركت يف بع�س �حلمالت �ملجتمعية �لتي ��ستهدفت رفع �لوعي 
�ملجتمعي مبر�س �ل�سرطان و�سبل �لوقاية منه.. و�أطلقت بالتعاون مع “خيمة 
�خلليجي  �الأ�سبوع  “حملة  يف  “ و�ساركت  بيد  “ يد�  �لعاملية” حملة  �لتو��سل 
للتوعية بال�سرطان” و�أقامت بالتعاون مع هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي حفال 
لتكرمي �ملتعاي�سات و�ملري�سات ب�سرطان �لثدي.. وجاءت معظم هذه �لفعاليات 

يف �إطار “عام �خلري”.
و�أكد �أن جمعية رعاية مر�سى �ل�سرطان “رحمة” لن تدخر �أي جهد يف �سبيل 
دعم مبادرة “عام �خلري 2017 “ �إميانا منها باأن �ملبادرة ت�سكل �إطار� جامعا 
لكل موؤ�س�سات �لدولة ميكن من خالله ن�سر �خلري يف دولة �الإمار�ت ورغبة منها 
على  �سعادته  م�سدد�  �لعظيمة..  �الإن�سانية  �أهد�فها  حتقيق  يف  �ملبادرة  جناح  يف 

�أهد�فها  �أن مبادرة عام �خلري تعد حافز� حقيقيا للجمعية للم�سي يف حتقيق 
�ل�سامية. و�سعت �جلمعية �إىل جمع �لتربعات من خمتلف �الأفر�د و�ملوؤ�س�سات يف 
�لدولة حيث و�سعت �آليات و��سحة لذلك على موقعها �الإلكرتوين كما تو��سلت 
فئات  ملختلف  دع��و�ت  و�أطلقت  مبا�سرة  ب�سورة  �ملوؤ�س�سات  هذه  من  �لعديد  مع 
�ال�سطالع  على  �جلمعية  وم�ساعدة  �ل�سرطان  مر�سى  ل�سالح  للتربع  �ملجتمع 
�الإمار�ت  مد�ر�س  طالبات  جمعتها  �إن�سانية  تربعات  �جلمعية  وتلقت  بدورها.. 
�لوطنية للبنات مبنا�سبة “يوم �لتربع �لوردي” �لذي يهدف �إىل رفع م�ستوى 

�لوعي �ملجتمعي مبر�س �ل�سرطان.
وكان �سعادة �لدكتور جمال �سند �ل�سويدي �أكد �أن رغبة �أبناء �الإمار�ت يف عمل 
ياأتي  �إمن��ا  �لقادرين  و�ملر�سى غري  �حلاجة  ذوي  مع  �لت�سامن  و�إظ��ه��ار  �خل��ري 
�نطالقا من �لثو�بت و�الأ�س�س و�لقيم �الإمار�تية �حل�سارية و�الإن�سانية �الأ�سيلة 
�لتي  �لر�سيدة  قيادتنا  ود�أب  �حلنيف  ديننا  تعاليم  من  ج��ذوره��ا  ت�ستمد  �لتي 
ث��ر�ه يف  �آل نهيان طيب �هلل  �ل�سيخ ز�ي��د بن �سلطان  ت�سري على نهج �ملغفور له 
و�ملر�سى وهي  �ملحتاجني  للفقر�ء ودعم وم�ساندة  �لعطاء  تقدمي �خلري وبذل 
“ وتتخذ منها نرب��سا  “رحمة  ر�سالة تتبناها جمعية رعاية مر�سى �ل�سرطان 

الأن�سطتها كافة.
�لتربع  ثقافة  �نت�سار  على  وت�سجيعا  للجمعية  �ل��الزم  �لدعم  تقدمي  يف  ورغبة 
مر�سى  رعاية  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�سويدي  �سند  جمال  �لدكتور  قام 
خال�سة  ت�ست�سلم..  “ال  �جل��دي��د  كتابه  ري��ع  بتخ�سي�س  “رحمة”  �ل�سرطان 

جتاربي” ل�سالح �جلمعية.
خدمة  يف  �ست�ستمر  “رحمة”  جمعية  �أن  �ل�سويدي  �سند  جمال  �لدكتور  وق��ال 
�أهد�فها �لر�مية �إىل تقدمي كل ما لديها من �إمكانات خدمة ملر�سى �ل�سرطان 
مبا يف ذلك تقدمي �لرعاية و�لدعم �ملعنوي ون�سر �لوعي بهدف رفع قدر�تهم 
على مو�جهة هذ� �ملر�س و�لتغلب عليه وهي جهود ت�سعى �جلمعية من خاللها 
للتكامل مع ما تبذله دولة �الإمار�ت وقيادتها �لر�سيدة من جهود يف مكافحة هذ� 

�ملر�س و�لتخفيف من �آثاره على �ملر�سى ورفع �لوعي �ملجتمعي به وبخطورته.
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-وام:

���س��ه��دت ���س��م��و �ل�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئي�سة 
�الحتاد �لن�سائي �لعام رئي�سة �ملجل�س �الأعلى لالأمومة 
�الأ�سرية  �لتنمية  ملوؤ�س�سة  �الأع��ل��ى  �لرئي�سة  و�لطفولة 
�الحتاد  ج��ائ��زة  ل�سباق  �خلتامية  �جل��ول��ة  �ل��ي��وم  م�ساء 
على   2017 �أبوظبي  للفورموال1  �لكربى  للطري�ن 

م�سمار حلبة مر�سى يا�س يف ن�سختها �لتا�سعة.
ح�سن  م��ن  �سهدته  مب��ا  �إعجابها  ع��ن  �سموها  و�أع��رب��ت 
�لتنظيم و�حل�سور �جلماهريي �لكبري ملحبي �لريا�سة 
.. موؤكدة �ملكانة �ملرموقة للدولة على �سعيد �لريا�سة 

�لدولية وتنظيم �لفعاليات �لعاملية.
على  ت�سجع  �الإم������ار�ت  دول���ة  �أن  �إىل  �سموها  و�أ����س���ارت 
�الإبد�عية  �لريا�سية  �ل�سبابية  �الأن�سطة  يف  �مل�ساركة 
خا�سة فئة �ل�سباب وتقدر �ملت�سابقني من �أنحاء �لعامل 
�ل�سالم  تعزيز  يف  �لريا�سة  �مل�سابقات  �أهمية  موؤكدة   ..
و�ل��ت��و����س��ل و�ل��ت��ق��ارب ب��ني �ل�����س��ع��وب. وق��دم��ت �سموها 
�لتهنئة لكل �ملت�سابقني و�ملنظمني يف مناف�سات �جلولة 
�خلتامية لهذ� �حلدث �لريا�سي �لكبري... متمنية لهم 
وغ��ريه من  �ل�سباق  و�لتقدم يف هذ�  �لنجاح  مزيد� من 
�ل�سباقات و�ملهرجانات . �سهد �ل�سباق عدد من �ل�سيخات 

و�لوزير�ت وقياد�ت �لعمل �لن�سائي يف �لدولة.

•• ال�شارقة-وام:

�أقامه  �لذي  �لت�سامح حفل �ال�ستقبال  �آل نهيان وزير  �ل�سيخ نهيان بن مبارك  �سهد معايل 
خليفة عبد�هلل بن هويدن �لكتبي مبنا�سبة زفاف جنليه حممد �إىل كرمية �لدكتور حممد 

عبد�هلل بن هويدن �لكتبي و�أحمد �إىل كرمية خليفة عبد�هلل بن نومه �لكتبي.
ح�سر �حلفل - �لذي �أقيم �أم�س �الأول يف قاعة �لذيد لالأفر�ح يف �ل�سارقة - عدد من �مل�سوؤولني 

وكبار �سباط �لقو�ت �مل�سلحة و�ل�سرطة وجمع غفري من �الأهل و�الأ�سدقاء.
تخلل �حلفل فقر�ت تر�ثية و�سعبية �بتهاجا بهذه �ملنا�سبة.

نهيان بن مبارك يح�سر �أفر�ح �ل�سيخة فاطمة ت�سهد ختام �سباق �لفورموال1
بن هويد�ن �لكتبي يف �ل�سارقة

�ل�سحة تعلن عن برنامج �الأطباء 
�لز�ئرين ل�سهر دي�سمرب �ملقبل 

•• دبي-وام:

�أعلنت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع �م�س عن تفا�سيل “برنامج �الأطباء �لز�ئرين” خالل 
�سهر دي�سمرب �ملقبل لتقدمي خدماتهم �ال�ست�سارية و�لت�سخي�سية و�لعالجية للمر�سى يف 
كل من م�ست�سفيي �لقا�سمي و�لكويت بال�سارقة وم�ست�سفى �سقر بر�أ�س �خليمة وم�ست�سفى 
�لفجرية بالفجرية. ويقدم �الأطباء �لز�ئرون خدماتهم �لعالجية �ملختلفة للمر�سى يف 
لالأطفال  �لكلى  و�أم��ر����س  و�حلنجرة  و�الأذن  و�الأن���ف  و�ل���والدة  �لن�ساء  �أم��ر����س  جم��ال 
وجر�حة �الأوعية �لدموية و�أمر��س �لغدد �ل�سماء لالأطفال و�أمر��س �لعيون و�أمر��س 

�جلهاز �له�سمي وجر�حة �الأع�ساب و�أمر��س �لقلب �لتد�خلية.

•• دبي-الفجر: 

ملتالزمة  �الإم������ار�ت  جمعية  ه��ن��اأت 
جاد  �إمي������ان  �ل���ربوف���ي�������س���ورة  د�ون 
جلمعية  �ل����رتب����وي����ة  �مل�������س���ت�������س���ارة 
نيلها  على  د�ون  ملتالزمة  �الإم���ار�ت 
يف  بريكا �لدولية  �أن���دي���ر�  ج���ائ���زة 
�لكونغر�س �لعاملي للرتبية يف �لهند 
�لن�سائية  و�ملخ�س�سة للقياد�ت 
�ل��رتب��ي��ة و�لتي  �مل��ت��م��ي��زة يف جم���ال 
ت��ر���س��ح��ت ل��ه��ا وف������ازت ب��ه��ا �سمن 
تربوية  قيادية  �م���ر�أة    50 �أف�سل 

يف �لعامل.
وق��د ه��ن��اأت �ل��دك��ت��ورة منال جعرور 
رئي�س جمل�س �الإد�رة د. �ميان بفوزها 
لك  �جلائزة وقالت: مبارك  ب��ه��ذه 
ه��ذ� �ل��ف��وز و�الجن���از �ل��ذي ي�سيف 
�ل��ك��ب��ري م���زي���د�ً من  �إىل ر���س��ي��دك 

�الألق و�الإبد�ع.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت �الأ����س���ت���اذة نو�ل 
�حلاج �آل نا�سر نائب رئي�س جمل�س 
ولي�س  �لفوز  �أ�سعدنا  لقد  �الإد�رة: 
�لربوفي�سورة  ع���ل���ى  غ���ري���ب���ا  ه�����ذ� 
�ميان �ملبدعة و�ملتاألقة دوماً، ويعود 
و�سعيها  �ملخل�سة  جهودها  �إىل  هذ� 
�ل������دوؤوب ل��و���س��ع ب�����س��م��ة دول���ي���ة يف 

جمال �لرتبية 
�إمي��ان جاد  �لدكتورة  فوز  وقد جاء 

ت��ق��دي��ر�ً جلهودها  �جل���ائ���زة  ب��ه��ذه 
ودورها �ملميز كاأحد �أف�سل �لقياد�ت 
�لن�سائية �ملتميزة يف جمال �لرتبية 
مم���ن ك���ان ل��ه��ن �الأث�����ر �ل��و����س��ح يف 
�لقيادة  طريق  عن  �لتغيري  �سناعة 
وتتمتع  �لربفي�سورة   ، �ل��رتب��وي��ة 
حافل من  ب����ت����اري����خ  ج������اد  �مي��������ان 

خ������الل �إ����س���ه���ام���ات���ه���ا �مل����م����ي����زة يف 
وقد  �ملختلفة ،  �لرتبوية  �مل��ج��االت 
للقياد�ت  �جل����ائ����زة  ب��ت�����س��ل��ي��م  ق����ام 
�أندير�  �ل��ربوف��ي�����س��ورة  �ل��ن�����س��ائ��ي��ة 
با�سمها  �جلائزة  �سميت  �لتي  بريكا 
تربوية  �سخ�سياً كقائدة  قدمته  ملا 

خم�سرمة.

•• اأبوظبي-وام: 

�آل  ز�ي��د  �ل�سيخ من�سور بن  �سمو  �أك��د 
ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س �ل����وزر�ء 
�ل�سباب  �أن   ، �ل��رئ��ا���س��ة  ����س���وؤون  وزي���ر 
وبقدر�تهم  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  ه���م  �ل���ع���رب���ي 
وط��اق��ات��ه��م ت��ت��م��ك��ن �مل��ج��ت��م��ع��ات من 
و�لتطور،  �لتنمية  م�سرية  مو��سلة 
وه����م �ل���ق���وة �ل��ت��ي ت�����س��ه��م يف �إح����د�ث 
�لغد  �إىل  للو�سول  �الإيجابي  �لتغيري 
و�ل���ذي تتحقق  �إل��ي��ه  �ل��ذي يطمحون 

فيه تطلعاتهم و�آمالهم.
مفعم  �لعربي  �ل�سباب   : �سموه  وق��ال 
باحليوية و�لقدرة على توليد �الأفكار 
�ملبتكرة �لتي ت�سهم يف ��ستعادة �ملنطقة 
�لر�ئدة عاملياً، ودولة  �لعربية ملكانتها 
قيادتها  توجيهات  ظ��ل  ويف  �الإم����ار�ت 
يف  �ال�ستثمار  على  حتر�س  �حلكيمة 
هذه �لطاقات �ل�سابة وتنمية مو�هبها 
�لرئي�س  و�مل�����ح�����رك  �الأد�ة  ل���ت���ك���ون 

لالرتقاء بو�قع �ملجتمعات �لعربية.
مبنا�سبة  ���س��م��وه  ت�����س��ري��ح��ات  ج����اءت 
�لقياد�ت  ب���رن���ام���ج  �أع����م����ال  �خ���ت���ت���ام 
�الإعالمية �لعربية �ل�سابة يف �أبوظبي 
 ، �لعربي  �ل�سباب  مركز  نظمه  �ل��ذي 
حيث خّرج �سموه �مل�ساركني يف �لدفعة 

�الأوىل �لذين مثلو� 19 دولة عربية، 
�لذين  �ال�سرت�تيجيني  �سركاءه  م  وكرَّ
ع��م��ل��و� ع��ل��ى ت���ق���دمي حم���ت���وى مميز 
متتاليا  يوماً   13 مدى  على  ومتنوع 
�أقيم �ليوم  وذلك خالل �حلفل �لذي 

يف فندق �أبر�ج �الحتاد باأبوظبي .
�لعربي  �ل�سباب  تزويد  �سموه:  وق��ال 
�لو�سيلة  ه���ي  و�خل�������رب�ت  ب���امل���ع���ارف 
طاقاتهم  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  �الأف�������س���ل 

و�سمان م�ساركتهم �لفاعلة و�الإيجابية 
يف م��و�ج��ه��ة �ل��ع��ق��ب��ات و�إي���ج���اد حلول 
جمتمعاتهم،  تو�جه  �لتي  للتحديات 
وه����ذه ه��ي �ل��غ��اي��ات �الأ���س��ا���س��ي��ة �لتي 

�أن�سئ الأجلها مركز �ل�سباب �لعربي.
�لربنامج   : ق���ائ���ال  ���س��م��وه  و�أ�����س����اف 
�ل�سباب  ل��ت��زوي��د  م���ب���ادرة  ه���و  �ل���ي���وم 
وتزويدهم  �الإع���الم���ي���ة  ب����اخل����رب�ت 
يكونو�  �أن  من  متكنهم  �لتي  باملعارف 

قياد�ت �إعالمية بارزة يف جمتمعاتهم، 
�مل�ساركني  �ل�������س���ب���اب  ج��م��ي��ع  و�أدع��������و 
�الأمثل  ل��ل��ت��وظ��ي��ف  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  يف 
للخرب�ت �لتي �كت�سبوها خالل �الأيام 
لزمالئهم  ق����دوة  ل��ي��ك��ون��و�  �ل�����س��اب��ق��ة 
من �ل�سباب، وليكونو� ركيزة لتطوير 
نحو  به  و�النطالق  �الإعالمي  �لعمل 
م���زي���د م���ن �ل��ت��م��ي��ز و�ل����ري����ادة يكون 
�لعربية  باملجتمعات  �الرت��ق��اء  ه��دف��ه 

ومو�جهة �الأفكار �لهد�مة �لتي تهدد 
�أمنها و��ستقر�رها.

و�أثنى �سموه على مثابرة �ل�سباب �ملئة 
و�لتز�مهم بامل�ساركة يف هذ� �لربنامج 
�أو  �إىل ج��ان��ب در����س��ات��ه��م �جل��ام��ع��ي��ة 
�لوقت  يف  ي�سغلونها  �ل��ت��ي  �ل��وظ��ائ��ف 
�إك��م��ال �لربنامج  ذ�ت���ه، وه��ن��اأه��م على 
����س���م���وه جهود  ���س��ك��ر  ك���م���ا   .. ب���ن���ج���اح 
�ل�������س���رك���اء �ل���ذي���ن ك���ان���و� م���ن �أو�ئ�����ل 
�مل�����س��ت��ج��ي��ب��ني ل��ل��دع��وة الإع������د�د جيل 
م�سرفة  ر�سالة  لنقل  وموؤهل  متمكن 
للعامل  �لعربي  و�ل��وط��ن  �ل�سباب  عن 
�سما  معايل  قالت  جانبها  من  �أجمع. 
�ملزروعي وزيرة  بنت �سهيل بن فار�س 
برنامج  “ �إن   : �ل�سباب  ل�سوؤون  دول��ة 
�ل�سابة  �لعربية  �الإعالمية  �لقياد�ت 
و�ل�����ذي مت��ك��ن م���ن ����س��ت��ق��ط��اب نخبة 
م��ن �ل�����س��اب �ل��ع��رب��ي ي��ع��زز ث��ق��ة دولة 
�الإم�����ار�ت وق��ي��ادت��ه��ا و�إمي��ان��ه��ا �ملطلق 
ب���ط���اق���ات �ل�������س���ب���اب وق����درت����ه����م على 
حتقيق �لتطوير للمجتمعات �لعربية، 
و�لتعرف  ل��ل�����س��ب��اب  �ال����س���ت���م���اع  و�أن 
�لركيزة  هو  وت�سور�تهم  روؤ�ه��م  على 
�الأ�سا�سية لبناء �مل�ستقبل �لذي ن�سعى 
ي�سمن  �ل��ذي  �مل�ستقبل  جميعاً،  �إل��ي��ه 

�ل�سعادة و�ال�ستقر�ر جلميع �أفر�ده ».

و�أ�سافت معاليها: “�الإعالم و�ل�سباب 
كلمتان متالزمتان يف ع�سرنا �حلايل 
لكٍل  �أ����س���ب���ح  ح���ي���ث  �مل�����س��ت��ق��ب��ل،  ويف 
ويعد  �الآخ��ر،  �أث��ٌر مبا�سٌر على  منهما 
�ل�سباب من �أهم �ملحركني �الأ�سا�سيني 
لتوجهات �لقطاع �الإعالمي ومن هنا 
تربز �أهمية �لربنامج �لذي عمل على 
مو�كبة  من  ليتمكنو�  �ل�سباب  تاأهيل 
ب�سكل  فيه  و�لتاأثري  �لقطاع  تطور�ت 

�إيجابي وحيوي«.
�أ�سهم  �ل��ربن��ام��ج  �أن  معاليها  وبينت 
متكاملة  منظومة  ب��ن��اء  خ���الل  وم���ن 
م���ن �ل�������س���ر�ك���ات �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف 
�الإعالمية  باخلرب�ت  �ل�سباب  تزويد 
�أحدث  على  ُتطلَعهم  �ل��ت��ي  و�مل��ه��ار�ت 
�الإع��������الم  �ل���ع���امل���ي���ة يف  �الجت������اه������ات 

وم���ت���غ���ري�ت���ه، ومب����ا مي��ك��ن��ه��م م���ن �أن 
ي���ك���ون���و� ق�����ادة �إع����الم����ني ب����ارزي����ن يف 
�مل��وؤ���س�����س��ات �الإع��الم��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة، و�أن 
�ب��ت��ك��ار �الأفكار  ي��ك��ون��و� ق��ادري��ن ع��ل��ى 
�لتي تتنا�سب مع �لتوجهات �مل�ستقبلية 

لقطاع �الإعالم«.
برنامج  من  �الأوىل  �ل��دورة  وت�سمنت 
�ل�سابة  �لعربية  �الإعالمية  �لقياد�ت 
�ل����ور�����س  م���ث���ل���ت  ع���م���ل  60 ج���ل�������س���ة 
�لتدريبية منها 47 جل�سة، باالإ�سافة 
ول���ق���اء�ت  م��ي��د�ن��ي��ة  زي������ارة   13 �إىل 
خا�سة. وتعاون مركز �ل�سباب �لعربي 
�ل�سركاء  م��ن  متميزة  جم��م��وع��ة  م��ع 
موؤ�س�سة  ���س��م��ل��ت  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
�إن،  �إن  �سي  وق��ن��اة  روي���رتز،  توم�سون 
وبلومربغ، وقناة �لعربية، وقناة �سكاي 

ن��ي��وز ع��رب��ي��ة، وجم��م��وع��ة �إم ب��ي �سي، 
و�أبوظبي  ل���الإع���الم،  دب���ي  وم��وؤ���س�����س��ة 
لالإعالم، و�جلامعة �الأمريكية يف دبي، 
وتويرت،  �أبوظبي،  نيويورك  وجامعة 
�الأو�سط  �ل�سرق  و�سحيفتا  وغ��وغ��ل، 
يوترين،  ق���ن���و�ت  و���س��ب��ك��ة  و�حل����ي����اة، 

و�سركة �آبكو للعالقات �لعامة.
�الإعالمية  �لقياد�ت  برنامج  �ن  يذكر 
مكونات  �إح���دى  ه��و  �ل�سابة  �لعربية 
�لعربي  لل�سباب  �الإع��الم��ي��ة  �مل��ب��ادرة 
�إىل تطوير جيل متمكن من  ويهدف 
و�ملوؤثرين  �ل�سابة  �الإعالمية  �ملو�هب 
لبناء  �لعربي،  �لوطن  �الإعالميني يف 
ت�سمن  متكاملة،  �إعالمية  منظومة 
�����س���ت���م���ر�ري���ة ت���ط���ور ه�����ذ� �مل����ج����ال يف 

�مل�ستقبل.

•• اأبوظبي-وام:

و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وق��ع��ت 
�لدويل وحماكم دبي مذكرة تفاهم 
يف �إطار �مل�ساركة يف �مل�سروع �لوطني 
للم�ساعد�ت  �الإم������ار�ت  ب��رن��ام��ج   “
�سمن  �إط��الق��ه  مت  “ �ل���ذي  �لفنية 
�مل�ساعد�ت  و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �سيا�سة 
�خل���ارج���ي���ة ل���ل���دول���ة ب���ه���دف �إب�����ر�ز 
ل���دى �جلهات  �مل��رت�ك��م��ة  �خل�����رب�ت 
�الإم���ار�ت���ي���ة �الحت���ادي���ة و�مل��ح��ل��ي��ة يف 
لبناء  ون��ق��ل��ه��ا  �مل����ج����االت  خم��ت��ل��ف 
�ل���ك���ف���اء�ت يف �ل�����دول �ل��ن��ام��ي��ة مما 
�لتعاون  ف��ر���س  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����س��اه��م 
�مل����ذك����رة ع���ن وز�رة  �ل�������دويل. وق����ع 
�خل���ارج���ي���ة و�ل����ت����ع����اون �ل�������دويل .. 
�ل�سام�سي  حم��م��د  ���س��ل��ط��ان  ���س��ع��ادة 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�ساعد 
�لدولية  �لتنمية  ل�����س��وؤون  �ل����دويل 
ع����ن حم���اك���م دبي  وق���ع���ه���ا  ف��ي��م��ا   ..
مدير  �ملن�سوري  عيد  طار�س  �سعادة 
ع��ام حم��اك��م دب���ي.  وت��ه��دف مذكرة 
�لتفاهم �إىل بناء �سر�كة مبنية على 
وم�ساركة  و�خل��رب�ت  �ملعرفة  توفري 
�لنامية  �ل���دول  م��ع  �ملوؤ�س�سة  خ��ربة 
�لعمل  تطوير  �ل�سريكة يف جم��االت 
�ل��ق�����س��ائ��ي وحت��ق��ي��ق �ل���ع���د�ل���ة مبا 
و��سرت�تيجية  �سيا�سة  م��ع  يتما�سى 
�خلارجية  ل��ل��م�����س��اع��د�ت  �الإم�������ار�ت 
ودع������م ت��ن��ف��ي��ذ �أج����ن����دة �ل����دول����ة يف 
جم����ال �ل���ت���ع���اون �ل�������دويل. و�أع�����رب 

�ل�سام�سي  حم��م��د  ���س��ل��ط��ان  ���س��ع��ادة 
ع���ن ف���ائ���ق �ل��ت��ق��دي��ر و�الم���ت���ن���ان ملا 
و�ملحلية  �الحت��ادي��ة  �جل��ه��ات  تبذله 
�الإم����ار�ت����ي����ة م���ن ج���ه���ود و�إجن������از�ت 
�لدولة  وت��ط��ور  �زده�����ار  ت�����س��اه��م يف 
�لدولية  �مل��ح��اف��ل  يف  �سمعتها  ورف���ع 
م���ن خ����الل �الن�����س��م��ام ك�����س��ري��ك يف 
برنامج �الإمار�ت للم�ساعد�ت �لفنية 
من�سة  يعد  �ل���ذي   UAETAP
�ل�����دول�����ة يف جمال  ج���ه���ود  الإب���������ر�ز 
�لتعاون �لدويل مبا يوثق �لعالقات 
وي�سمن  �ل��ع��امل  دول  م��ع  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 

�لتنمية �مل�ستد�مة.
ب��ال�����س��ك��ر الن�����س��م��ام �سريك  وت��وج��ه 
دبي  وه��و حم��اك��م  للربنامج  ج��دي��د 
�لذي يعد �ن�سمامها �إ�سافة جديدة 
من  ر�سيد  م��ن  متلكه  مل��ا  للربنامج 

�خل�������رب�ت �مل���رت�ك���م���ة و�مل���ع���رف���ة يف 
�لق�سائي  �ل��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  جم���االت 

وحتقيق �لعد�لة.
�إىل  �ل�سام�سي  �سلطان  �سعادة  و�أ�سار 
للم�ساعد�ت  �الإم������ار�ت  ب��رن��ام��ج  �أن 
جلهود  كمكمل  �إط��الق��ه  مت  �لفنية 
دولة  تبذلها  �لتي  �ل���دويل  �لتعاون 
وعن�سر�  �م��ت��د�د�  ويعترب  �الإم����ار�ت 
ح��ي��وي��ا يف ح��ق��ل �ل���ت���ع���اون �ل����دويل 
�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي �مل�����س��ت��د�م. و�أو�����س����ح �أن 
تقدمي  على  �الإم�����ار�ت  دول���ة  تركيز 
ب�سبب  ي��ن��ب��ع  ال  �ل��ف��ن��ي��ة  �مل�������س���اع���دة 
�حلاجة �إليها فح�سب بل ي�ستند �إىل 
وم�ساركة  �لقدر�ت  وبناء  تطوير  �أن 
�مل����ع����رف����ة �ل����ت����ي ت����زي����د م�����ن ك���ف���اءة 
�الأخرى  �مل�ساعد�ت  �أ�سكال  وفعالية 
فهم  لتطوير  �أ�سا�سا  يعترب  ما  وه��و 

�أف�سل لدى �الأمم وتعمل كمحفز�ت 
�ل�سريكة  و�ل�����دول  �الإم������ار�ت  ت��دف��ع 
�البتكار�ت  م��ن  �مل��زي��د  حتقيق  نحو 
�أن�����ه مت  �إىل  الف���ت���ا   .. و�الإجن���������از�ت 
�لفنية  �مل�ساعد�ت  جم��االت  حتديد 
�لن�سبية  �ملز�يا  على  بناء  �الإمار�تية 
وجماالت �خلربة �ملتفردة �لتي تتمتع 
بها �الإم��ار�ت. من جهته قال �سعادة 
�إن حم��اك��م دبي  �مل��ن�����س��وري  ط��ار���س 
�ملوؤ�س�سات  مع  �جلهود  بتعزيز  تلتزم 
كافة  و�ملحلية  �الحتادية  �حلكومية 
�لر�سيدة  �لقيادة  لتوجهات  تاأكيد� 
�لتعاون  �أو��سر  توثيق  �إىل  �لر�مية 
وتعزيز �لتنمية �مل�ستد�مة يف خمتلف 
و�القت�سادية  �الجتماعية  �ملجاالت 
 “ يحقق  مب��ا  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�لعلمية 
روؤية �الإمار�ت 2021 “ يف �لو�سول 

�إىل م�ساف �أف�سل �لدول يف �لعامل. 
و�أك����د �أن ه���ذه �مل���ذك���رة ���س��ت��ع��زز دور 
حم���اك���م دب����ي ك��م�����س��اه��م رئ��ي�����س��ي يف 
�ل�ساملة  �ل��ن��ه�����س��ة  م�������س���رية  دع�����م 
لتحقيق  توجهها  خ��الل  م��ن  وذل���ك 
�ل��ع��د�ل��ة و�مل�����س��او�ة ليح�سل ك��ل ذي 
�ملن�سوري  و�أ���س��اف  ح��ق��ه.  على  ح��ق 
للم�ساعد�ت  �الإم���ار�ت  “ برنامج  �أن 
عملية  ت�سهيل  يف  ي�ساهم   “ �لفنية 
ت��وف��ري �مل��ع��رف��ة و�خل����رب�ت وتقدمي 
�مل�ساعد�ت �لفنية وم�ساركة �لتجارب 
�ل�سريكة مما يعك�س دور  �ل��دول  مع 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  يف  �الإم������ار�ت  دول����ة 
�لفعالة  م�ساركتها  و�سمان  �ل��دويل 
�لدولية.  �مل���وؤ����س�������س���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
و�أ�سار �إىل �لتز�م حماكم دبي بتبني 
باإ�سر�ف  م��ت��ط��ورة  و�إج������ر�ء�ت  ن��ظ��م 
�لعد�لة  لن�سر  موؤهلة  وطنية  ك��و�در 
�لقانونية  �خلدمات  �أف�سل  وتقدمي 
عمل  يف  �ل��ري��ادة  يحقق  مب��ا  �لذكية 
�ساأن  �إع�������الء  يف  وي�����س��ه��م  �مل���ح���اك���م 
�لعاملية.  �خل���ارط���ة  ع��ل��ى  �الإم������ار�ت 
�لدويل  �لتعريف  �أن  بالذكر  جدير 
�أنها  على  ين�س  �لفنية  للم�ساعد�ت 
حتت  ت��ن��درج  مالية  غ��ري  م�ساعد�ت 
ويتم  �خل��ارج��ي��ة  �مل�����س��اع��د�ت  مظلة 
حلكومات  ج��ه��ة  ق��ب��ل  م��ن  تقدميها 
�ل�����س��ري��ك��ة بهدف  �ل��ن��ام��ي��ة  �ل������دول 
�أفر�دها و�ال�ستفادة من  بناء قدر�ت 
�ملتميزة لكل جهة ل�سمان  �خل��رب�ت 

�لتنمية �مل�ستد�مة.

تتويج م�ست�سارة » متلزمة د�ون « 
�سمن �أف�سل 50 قيادية تربوية عامليا

»وز�رة �خلارجية « وحماكم دبي توقعان مذكرة تفاهم 

من�سور بن ز�يد ي�سهد تخريج �لدفعة �الأوىل من برنامج 
�لقياد�ت �الإعلمية �لعربية �ل�سابة

•• اأبوظبي -وام:

ز�يد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  �سمو  ت��ر�أ���س 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل����دويل �أع���م���ال �ل�����دورة �ل�����س��اب��ع��ة من 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل�������س���رتك���ة ب����ني �الإم����������ار�ت و 
�أبوظبي  رو���س��ي��ا �ل��ت��ي ع��ق��دت �م�����س يف 
بح�سور معايل دين�س مانتوروف وزير 
�ل�سناعة و�لتجارة يف جمهورية رو�سيا 

�الحتادية.
�آل  ز�ي��د  �ل�سيخ عبد�هلل بن  و�أك��د �سمو 
�أن هذ� �الجتماع يج�سد حر�س  نهيان 
حتقيق  نحو  لل�سعي  �لبلدين  قيادتي 
�آفاق  ب��ل��وغ  يف  و�لتطلعات  �لطموحات 
جديدة من �لتعاون �لثنائي مبا يخدم 
�مل�����س��ال��ح و�الأه��������د�ف �مل�����س��رتك��ة لكال 

�لبلدين.
و�أ�سار �سموه - يف كلمته خالل �جتماع 
بني  �ملميزة  �لعالقة  �أن  �إىل   - �للجنة 
بالتوقيع  توجت  بد�يتها  منذ  �لبلدين 
ع��ل��ى ع����دد ك��ب��ري م���ن �الت���ف���اق���ي���ات يف 
خم��ت��ل��ف �ل���ق���ط���اع���ات ب���االإ����س���اف���ة �إىل 
�ملجاالت  خمتلف  يف  �ل��وث��ي��ق  �ل��ت��ع��اون 
و�لثقافية  و�الق��ت�����س��ادي��ة  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 

و�الأمنية و�لع�سكرية.
وقال �سموه �إن �لزيار�ت �ملتبادلة خا�سة 
على م�ستوى قيادتي �لبلدين �أ�سهمت يف 
تعزيز �أطر �لتو��سل وتوطيد �لعالقات 
�سموه  ..م�سري�  �لبلدين  بني  �لثنائية 
�إىل زيارة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�مل�سلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
�لرئي�س  ف��خ��ام��ة  ول��ق��ائ��ه  رو���س��ي��ا  �إىل 
�أبريل  ب��وت��ني يف  ف��الدمي��ري  �ل��رو���س��ي 
دولة  ��ست�سافة  �ىل  باالإ�سافة  �ملا�سي 
�لرو�سي   – �لعربي  للحو�ر  �الإم����ار�ت 

مطلع هذ� �لعام.
و�أ����س���اد ���س��م��وه ب��ال��ن��ج��اح �ل���ذي حققته 
�مل�سرتكة  للجنة  �ل�سابقة  �الجتماعات 
��ستك�ساف  خ����الل  م���ن  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
�القرت�حات  وتقدمي  �لثنائية  �لفر�س 
ل���ل���ت���غ���ل���ب على  �ل���ع���م���ل���ي���ة  و�حل������ل������ول 
�لتو�سل  دون  حت���ول  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
بني  �لعالقة  من  �الأم��ث��ل  �مل�ستوى  �إىل 
���س��م��وه ع��ل��ى �سرورة  �ل��ب��ل��دي��ن. و�أك�����د 
و�لبناء  �للجنة  هذه  خمرجات  متابعة 
�سبيل  يف  �ل�سابقة  �للجان  نتائج  على 
�الرت�����ق�����اء ب���ال���ع���الق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة بني 

�ل��ب��ل��دي��ن وت��ع��زي��ز �أط����ر �ل���ت���ع���اون بني 
بناء  بهدف  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني 
�ل�سر�كات �مل�ستد�مة �مل�ستمدة من روؤية 
�ملوجودة  و�الإمكانيات  �لبلدين  قيادتي 

يف كال �لبلدين.
�ل��ت��ي بذلتها  ب��اجل��ه��ود  ���س��م��وه  و�أ����س���اد 
�للجنة  ه�����ذه  يف  �مل�������س���ارك���ة  �جل����ه����ات 
�إليها  �ل��ت��و���س��ل  �ل��ت��ي مت  و�مل���خ���رج���ات 
�لعمل  ��ستمر�ر  �أهمية  على  ..م��وؤك��د� 
�الرت�����ق�����اء  �إىل  �ل�����ه�����ادف  �ل����رت�ك����م����ي 
بالعالقات �لثنائية �الإمار�تية �لرو�سية 
وتطلعات  ط����م����وح����ات  ي���ع���ك�������س  مم�����ا 

حكومتي و�سعبي �لبلدين.
عقب ذلك وقع �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن 
ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
مانتوروف  دي��ن�����س  وم���ع���ايل  �ل������دويل 
للجنة  �ل�������س���اب���ع  �الج���ت���م���اع  حم�����س��ر 

�مل�سرتكة �الإمار�تية �لرو�سية.
�تفاقية  على  �لتوقيع  �سموه  �سهد  كما 
و�لعلمي  و�لتقني  �ل�سناعي  للتعاون 
بني �سركات يف �لبلدين ومذكرة تفاهم 
ومركز  �حل���رة  علي  جبل  منطقة  ب��ني 
�سكولوكو  وموؤ�س�سة  �لرو�سي  �لت�سدير 
ل��ل��ت��ع��اون يف جمال  ت��ف��اه��م  وم����ذك����رة 

�ل�سياحة بني �لبلدين. ح�سر �الجتماع 
�خلييلي  م��غ��ري  ح���ارب  مع�سد  ���س��ع��ادة 
و�سعادة  رو���س��ي��ا  ل����دى  �ل���دول���ة  ���س��ف��ري 
وزير  م�ساعد  �لها�سمي  �سرف  حممد 
�ل���دويل لل�سوؤون  �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون 
�القت�سادية و�لتجارية و�سعادة �سلطان 
�إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �سليم  ب��ن  �أح��م��د 
موؤ�س�سة  ورئ��ي�����س  �لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ 
�مل��و�ن��ئ و�جل��م��ارك و�ملنطقة �حل��رة يف 

دبي.
�ل�سيخ  �سمو  عقد   .. مت�سل  �سياق  ويف 
ن���ه���ي���ان وزي����ر  �آل  ز�ي������د  ب����ن  ع����ب����د�هلل 
�جتماعاً  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون  �خلارجية 
م���ع���ايل دين�س  م���ع  م�����س��رتك��اً  ث��ن��ائ��ي��اً 
و�لتجارة يف  �ل�سناعة  مانتوروف وزير 

جمهورية رو�سيا �الحتادية.
�لعالقات  بحث  �ل��ل��ق��اء  خ��الل  وج���رى 
�لثنائية بني �الم��ار�ت ورو�سيا و�ل�سبل 
�لكفيلة بتعزيز �أوجه �لتعاون �مل�سرتك 

بني �لبلدين.
�مل�سرتك  �ل��ب��ي��ان  يف  ���س��م��وه  ك��ل��م��ة  ويف 
�لرو�سي  و�ل�سناعة  �لتجارة  وزي��ر  مع 
 .. �للجنة  �جتماع  �أع��م��ال  �نتهاء  عقب 
�آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ  �سمو  �أ�ساد 

نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
وزير  مانتوروف  دين�س  معايل  بجهود 
�ل�سناعة و�لتجارة يف جمهورية رو�سيا 
“ تاأتي يف  زيارته  �أن  �الحتادية موؤكد�ً 
�سياق زيادة �لتعاون و�لتن�سيق �مل�سرتك 
بني �لبلدين ب�ساأن عدد من �لتطور�ت 

�الإقليمية و�لدولية �لرئي�سية«.
و�أ�ساف �سموه “�أجرينا �ليوم مناق�سات 
�لنظر  وجهات  وتبادلنا  وبناءه  مثمرة 
وو�فقنا  �لبلدين  ب��ني  �لعالقات  ح��ول 
كافة  يف  �لتعاون  تعزيز  مو��سلة  على 

�ملجاالت �مل�سرتكة«.
و�أكد �سموه �أن “دولة �الإمار�ت و رو�سيا 
�ملقربني  و�حل���ل���ف���اء  �الأ�����س����دق����اء  م���ن 
�لدبلوما�سية  �ل��ع��الق��ات  �إق���ام���ة  م��ن��ذ 
مو��سلة  �إىل  نتطلع  كما   1971 ع��ام 
وخا�سة  �ل�سر�كة  هذه  وتطوير  تعزيز 
و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل��ي��ادي��ن  يف 

و�لع�سكرية و�لثقافية و�لعلمية«.
يكون  �أن  “ ن��ت��ط��ل��ع  ���س��م��وه  و�أ�����س����اف 
�أن  ونتطلع  رو�سيا  يف  �لقادم  �جتماعنا 
ت�سهم نتائج هذ� �الجتماع يف مزيد من 
�ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ط��وي��ر يف �ل��ع��الق��ات بني 

�لبلدين«.

بتز�يد  ���س��ع��ادت��ه  ع���ن  ���س��م��وه  و�أع�������رب 
دولة  �إىل  �لرو�سية  �ل�سياحة  م��ع��دالت 
�الإم������ار�ت ومت��ن��ي��ات��ه حت��ق��ي��ق معدالت 
رو�سيا  �إىل  �الإم��ار�ت��ي��ة  لل�سياحة  �أك��رب 
�لتبادل  م��وؤ���س��ر�ت  يف  حت�سن  وحتقيق 
�سموه  وتوجه  �لبلدين.  بني  �لتجاري 
مانتوروف  دين�س  معايل  �إىل  بال�سكر 
جمهورية  يف  و�لتجارة  �ل�سناعة  وزي��ر 
رو�سيا �الحتادية على �هتمامه بالتعاون 

�لثقايف  �ملجال  يف  خا�سة  �لبلدين  بني 
م�ساور�ت  هناك  “ �أن  �سموه  ..م�سيفاً 
هذ�  يف  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  �لبلدين  ب��ني 

�ملجال خا�سة مع متحف �الأرميتاج«.
دين�س  م����ع����ايل  ت����وج����ه  ج����ان����ب����ه  م�����ن 
و�لتجارة  �ل�سناعة  وزي���ر  م��ان��ت��وروف 
�سمو  �إىل  بال�سكر  رو�سيا  جمهورية  يف 
�ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير 
�ل����دويل م�سيد�ً  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة 

�لرو�سي  �لتعاون  لتطوير  �سموه  ب��دور 
�الإم����ار�ت����ي �ل��ث��ن��ائ��ي و�ي���ج���اد جماالت 

جديدة لتطور �لعالقات.
“ �ن دول�����ة �الإم�������ار�ت  و�أك������د م��ع��ال��ي��ه 
رو����س���ي���ا يف منطقة  ����س���رك���اء  �أه�����م  م���ن 
�أن  �إىل  “ ..م�����س��ري�ً  �ل�����س��رق �الأو����س���ط 
�لتعاون  �ل��ع��دي��د م��ن جم����االت  ه��ن��اك 
و�ل�سناعة  �لطاقة  مثل  �لبلدين  ب��ني 

و�ل�سياحة و�لثقافة.

عبد�هلل بن ز�يد يرت�أ�ش �أعمال �للجنة �مل�سرتكة بني �الإمار�ت ورو�سيا
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•• دبي-وام:

�ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن  �أك��د �سمو 
رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����س��د 
جمل�س �أمناء موؤ�س�سة دبي �مل�ستقبل، �أن 
�لروؤية �حلكيمة ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��سد  حممد بن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
مت�سارعة  بخطى  دب��ي  تقود  �هلل،  رع��اه 
ملدن  ع��امل��ي  ت�سكيل من���وذج  وث��اب��ت��ة نحو 
�مل�ستقبل باأ�ساليب عمل ��ستثنائية تطور 
ذلك،  ج��اء  للتحديات.  مبتكرة  ح��ل��واًل 
ل���دى زي����ارة ���س��م��وه �م�����س م��ق��ر برنامج 
م�����س��رع��ات دب���ي �مل�����س��ت��ق��ب��ل، ح��ي��ث �سهد 
ف��ع��ال��ي��ات �خ��ت��ت��ام �ل�����دورة �ل��ث��ال��ث��ة من 
�التفاقيات  من  ع��دد  وتوقيع  �لربنامج 
وم�������ذك�������ر�ت �ل����ت����ف����اه����م ب�����ني �جل����ه����ات 
�أبرز  م��ن  ونخبة  �الإم����ارة  يف  �حلكومية 
فعاليات  يف  �مل�ساركة  �لعاملية  �ل�سركات 
�ل��������دورة �ل���ث���ال���ث���ة م����ن م�������س���رع���ات دبي 

�مل�ستقبل.
�إن م��ا حت��ق��ق م��ن نتائج  وق���ال ���س��م��وه: 
دبي  مل�������س���رع���ات  دور�ت  ث�����الث  خ�����الل 
�مل�ستقبل يوؤكد �أن دبي ما�سية بثقة نحو 
�حلا�سنة  �لبيئة  ه��ي��اأت  وق��د  �مل�ستقبل 
حتقيق  ن��ح��و  �مل�����س��ار  لت�سريع  و�مل��ح��ف��زة 
�الأه���د�ف، وعملت على تطوير خدمات 
�لتي  �ل��ق��ط��اع��ات  وف���ع���ال���ة يف  م��ب��ت��ك��رة 

يف  وت�سهم  �ملجتمع،  �أف����ر�د  ح��ي��اة  مت�س 
بالدور  �سموه  و�أ���س��اد  �سعادتهم.  تعزيز 
�ل��ف��اع��ل مل��وؤ���س�����س��ة دب���ي �مل�����س��ت��ق��ب��ل �لتي 
�مل�سرعات  ف��ك��رة  �إىل  و�أ���س��اف��ت  ط����ورت 
توجيهات  تنفيذ  م��ن  �جل��ه��ات  لتمكني 
�ل��ق��ي��ادة ب��ت�����س��ري��ع وت����رية �الإجن������از من 
خالل ت�سكيل فرق عمل م�سرتكة فاعلة 
وتطبق ممار�سات  علمياً  تتبنى منظور�ً 
م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ل��ت��ق��دم ل��ل��ع��امل �إجن������از�ت 
ل�سناعة  �إب���د�ع���ي���ة  وح����ل����واًل  م��ب��ت��ك��رة 

�لقادمة.  ل��الأج��ي��ال  �أف�����س��ل  م�ستقبل 
وتابع �سموه: �إن تبني حكومة دبي هذه 
�لروؤية �مل�ستقبلية �ال�ستباقية جعل منها 
للمبدعني  ووج��ه��ة  للمبتكرين  من�سة 
ورو�د �الأعمال ت�ستقطب نخبة �لكفاء�ت 
�خلا�س  و�لقطاع  �حلكومة  م��ع  للعمل 
و��ستثمار  و��سح،  على �سياغة م�ستقبل 
ت�سمن  نوعية  حلول  لتقدمي  �لفر�س 
�ل��ري��ادة يف �ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة. وقال 
جناحات  م����ن  حت���ق���ق  م����ا  �إن  ����س���م���وه: 

و�إجن��������از�ت يف م�����س��رية ف����رق �ل��ع��م��ل يف 
ي�سكل من���اذج حتتذى  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل��دف��ع��ة 
للبناء عليها وتطويرها، لتحقيق نتائج 
�ستنطلق  �لتي  �لر�بع  �ل��دورة  يف  �أف�سل 

�لعام �ملقبل باإذن �هلل.
دب���ي يف جولة  ���س��م��و ويل ع��ه��د  وت��ف��ق��د 
من�سات  للم�ستقبل  دب��ي  مب�سرعات  ل��ه 
ك���ٍل م��ن ط���ري�ن �الإم������ار�ت، و�خلدمات 
�الإن�������س���ان���ي���ة، وه��ي��ئ��ة �ل�����س��ح��ة يف دب���ي، 
على  ���س��م��وه  ت���ع���رف  �إذ  دب�����ي،  وب���ل���دي���ة 

�مل�ستقبلية  �الب���ت���ك���ار�ت  م��ن  جم��م��وع��ة 
�لتي تتما�سى مع �لتحديات �لتي �أعلنتها 
تقنية  با�ستخد�م  �حل��ك��وم��ي��ة،  �جل��ه��ات 
�لتعامالت  ونظم  �ال�سطناعي  �ل��ذك��اء 

�لرقمية.
وق�����د ر�ف������ق ����س���م���وه خ�����الل ج���ول���ت���ه يف 
م�سرعات دبي للم�ستقبل معايل حممد 
�سوؤون  وزي�����ر  �ل���ق���رق���اوي  ع���ب���د�هلل  ب���ن 
جمل�س �لوزر�ء و�مل�ستقبل، ومعايل عمر 
بن �سلطان �لعلماء وزير �لدولة للذكاء 

�ال�سطناعي، وعدٌد من �مل�سوؤولني.
و�سهد �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم، يف ختام �لدورة �لثالثة 
�مل�ستقبل  دب���ي  م�����س��رع��ات  ب��رن��ام��ج  م��ن 
ت��وق��ي��ع م���ذك���ر�ت ت��ف��اه��م ب���ني �جلهات 
�مل�ساركة و�أكر من 36 �سركة، منها 5 
�سركات �سمن حتدي هيئة كهرباء ومياه 
دب����ي، و���س��رك��ت��ان ���س��م��ن حت����دي �سركة 
“دو”،  �ملتكاملة  لالت�ساالت  �الإم����ار�ت 
دبي،  �قت�سادية  و�سركتان �سمن حتدي 
و4 �سركات �سمن حتدي هيئة �ل�سحة 
بدبي، و�أربع �سركات �سمن حتدي بلدية 

دبي.
�أربع �سركات مذكر�ت تفاهم  كما وقعت 
�سركات  و4  دب��ي،  �سرطة  حت��دي  �سمن 
�سمن حتدي ط��ري�ن �الإم���ار�ت، وثالث 
�ت�ساالت، وثالث  �سركات �سمن حتدي 
�الإن�سانية،  �مل�����س��رع��ات  ���س��م��ن  ���س��رك��ات 

تفاهم مع  م��ذك��ر�ت  �سركات   5 ووق��ع��ت 
25 من �ل�سركاء �ال�سرت�تيجيني لهيئة 
و�سركتان  �لب�سرية،  و�لتنمية  �ملعرفة 
�لذكية..كما  دب��ي  مكتب  حت��دي  �سمن 
مت توقيع مذكرة متعددة �الأطر�ف بني 

�سرطة دبي وهيئة �لطرق و�ملو��سالت.
�لفائزين يف  دب��ي  �سمو ويل عهد  وك��رم 
ج��ائ��زة ف��ري��ق �أب���ط���ال �مل�����س��ت��ق��ب��ل، حيُث 
ح�����س��دت ه��ي��ئ��ة �ل�����س��ح��ة يف دب���ي �ملركز 
�الأول، بينما جاءت طري�ن �الإم��ار�ت يف 
�مل��رك��ز �ل��ث��اين، وك��ان �مل��رك��ز �لثالث من 
ن�سيب هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�سرية.

�ل��ث��ال��ث��ة م���ن برنامج  �ل�����دورة  و���س��م��ل��ت 

م�������س���رع���ات دب������ي �مل�������س���ت���ق���ب���ل �إط������الق 
جم��م��وع��ة م��ن �ل��ت��ح��دي��ات م��ن �جلهات 
متثل  �لتي  �مل�ساركة،   13 �ل  �حلكومية 
قطاع  ومنها  �لرئي�سية  �لقطاعات  �أه��م 
�لتحتية،  و�ل��ب��ن��ى  و�الأم�����ن،  �ل���ط���ري�ن، 
و�ملو��سالت،  �لنقل  �مل��ع��رف��ة،  �ل�سحة، 

�الت�سال، وغريها.
و�سعى برنامج م�سرعات دبي �مل�ستقبل يف 
دورته �لثالثة �إىل مناق�سة جمموعة من 
�الأفكار �ملبتكرة وو�سع �لروؤى حول �سكل 
و�لعمل  �حليوية،  �لقطاعات  م�ستقبل 
للتحديات  ف��ع��ال��ة  ح��ل��ول  �ب��ت��ك��ار  ع��ل��ى 
�مل�ستقبل،  يف  �ملجتمعات  �ستو�جه  �لتي 

م�سرية  حت��ف��ز  ف���ر����س  �إىل  وحت��وي��ل��ه��ا 
و�مل�ستد�مة،  �ل�ساملة  �لتنمية  حتقيق 
لالأجيال  �أف�������س���ل  م�����س��ت��ق��ب��ل  و�إي����ج����اد 

�لقادمة.
برنامج  م��ن  �لثالثة  �ل���دورة  و���س��ارك يف 
�سركة   47 �مل�����س��ت��ق��ب��ل  دب����ي  م�����س��رع��ات 
�بتكارية ر�ئدة من خمتلف دول �لعامل، 
م���ن ���س��م��ن��ه��ا ت�����س��ع ����س���رك���ات م���ن دول���ة 
�الإم������ار�ت ت�����س��ارك الأول م����رة، وق���د مت 
�ختيار هذه �ل�سركات من بني �أكر من 
�لذي  للربنامج  تقدمت  �سركة   1100
يعد �أكر بر�مج ت�سريع �الأعمال جاذبية 

على م�ستوى �لعامل.

حمد�ن بن حممد ي�سهد ختام �لدورة �لثالثة من برنامج م�سرعات دبي �مل�ستقبل

 نور دبي تعلن عن برنامج ملكافحة �الإعاقات �لب�سرية يف نيجرييا مدته 4 �سنو�ت

بر�ند دبي ينفذ يف حتا �أكرب جد�رية ملوؤ�س�سي �الإمار�ت

•• دبي-وام:
ب��رن��ام��ج طبي  �أول  تنفيذ  ب��دء  ع��ن  دب��ي  ن��ور  موؤ�س�سة  �أع��ل��ن��ت 
�لنيجريية  �لعيون د�خل والية كن�سينا  �أمر��س  متخ�س�س يف 
وتطوير  �إح��الل  ي�سمل  �سنو�ت  �أرب��ع  ومل��دة  �ملقبل  �لعام  مطلع 
�لعيون  ف��رع��ي��ا يف ط���ب  ث��الث��ة م���ر�ك���ز رئ��ي�����س��ة و12 م���رك���ز� 
وحمالت �لفح�س �لطبي و�لتوعية باأمر��س �لعيون و�الإعاقات 

�لب�سرية �لتي ت�ستهدف جميع �سكان �لوالية .
وجاء �العالن عن �لربنامج خالل لقاء معايل حميد حممد 
�ل�سحة  لهيئة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقطامي 
بدبي رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�س�سة نور دبي مبكتبه بدبي حرم 
�لقطامي  .وق��ال  بوخاري  حممد  عائ�سة  �لنيجريي  �لرئي�س 
خالل �للقاء �لذي عقد موؤخر� �إن و�سول نور دبي  بخدماتها 
�أكر  �إىل  و�لعالجية  �لوقائية  وبر�جمها  و�لطبية  �الإن�سانية 

من 25 مليون �سخ�س حول �لعامل مل يكن باالأمر �ل�سهل ومل 
يكن يتحقق �إال بالدعم و�لرعاية �لكرمية �لتي يوليها �ساحب 
�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو 
هذ�  �أن  رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” موؤكد� 
موؤ�س�سة  �ن��ط��الق  م��ن��ذ  قيا�سي  وق���ت  يف  حتقيقه  مت  �الإجن����از 
نور دبي - �إحدى مبادر�ت حممد بن ر��سد �لعاملية - يف �لعام 

.  2008
وق���د مت خ���الل ل��ق��اء �ل��ق��ط��ام��ي و ح���رم �ل��رئ��ي�����س �لنيجريي 
بح�سور �لدكتورة منال ترمي �ملديرة �لتنفيذية ع�سوة جمل�س 
�إد�رة موؤ�س�سة “نور دبي”..بحث �لتح�سري�ت �جلارية للتو�سع 
يف  وبالتحديد  نيجرييا  يف  دبي”  “نور  موؤ�س�سة  خ��دم��ات  يف 

والية كن�سينا �لنيجريية.
�الآن  �أ���س��ب��ح��ت  دب���ي  ن���ور  �أن موؤ�س�سة  �ل��ق��ط��ام��ي  م��ع��ايل  و�أك����د 
�الإن�ساين  �لطبي  تخ�س�سها  جمال  يف  عامليا  �لر�ئدة  �ملوؤ�س�سة 

�أ�سكال �الإعاقات �لب�سرية  �ملهم �لذي يرتكز على مكافحة كل 
�الآخر  بعد  ي��وم��ا  متتد  �ملوؤ�س�سة  وخ��دم��ات  رع��اي��ة  مظلة  و�أن 
�لت�سخي�سية  �خل���دم���ات  ج��م��ي��ع  ت�����س��م��ل  وه����ي  الف����ت  ب��ن��ج��اح 
�أعلى  “ وف��ق  دب��ي  “ ن��ور  توفرها  �لتي  و�لعالجية  و�لوقائية 
معايري �ملمار�سات �ملهنية و�لتقنيات �حلديثة وعلى يد كفاء�ت 

طبية متخ�س�سة لها خربتها وجناحاتها .
�إن موؤ�س�سة نور دبي تويل جمهورية نيجرييا  و�أو�سح معاليه 
�حلكومة  م��ن  �مل��ق��دم��ة  �لت�سهيالت  ..مثمنا  خا�سا  �هتماما 
�لنيجريية ملوؤ�س�سة نور دبي �لتي متكن �ملوؤ�س�سة كثري� من �أد�ء 

م�سوؤولياتها على �لوجه �ملاأمول .
م���ن ج��ان��ب��ه��ا �أع���رب���ت ع��ائ�����س��ة حم��م��د ب���وخ���اري ع���ن �سعادتها 
نور  موؤ�س�سة  بها  تقوم  �لتي  �لكبرية  للجهود  بالدها  وتقدير 
دبي يف نيجرييا موؤكدة �أن  نور دبي  تدعم ب�سكل مبا�سر عمل 
�إىل  �لر�مية  �ل�سحية  و��سرت�تيجيتها  �لنيجريية  �حلكومة 

وتوفري خدمات عالجية  �لب�سرية  �الإعاقة  م�سببات  مكافحة 
الأمر��س �لعيون .

وق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة م��ن��ال ت���رمي �إن ب��رن��ام��ج ن���ور دب���ي يف والية 
كن�سينا يت�سع لي�سمل �إجر�ء �أكر من 18 �ألف عملية جر�حية 
�سخ�س  �أل��ف   70 �أك��ر من  �إىل جانب فح�س  �لعيون  ملر�سى 
�آالف   4 و  �لعيون  �أم��ر����س  مل�سببات  تعر�سهم  يف  ي�ستبه  ممن 

يعانون بالفعل من م�سكالت يف �الإب�سار .
�لقادمة  �الأرب��ع  �ل�سنو�ت  �ستعمل خالل  نور دبي  �أن   و�أ�سافت 
على تنمية مهار�ت وقدر�ت �لطو�قم �لطبية و�لطبية �مل�ساعدة 
وتر�سيخ  “كن�سينا”  ب��والي��ة  �ل��ع��ي��ون  �أم��ر����س  يف  �ملتخ�س�سة 
وطرق  �لعيون  و�أم��ر����س  م�سكالت  جت��اه  �ل�سحيحة  �ملفاهيم 
ت�ستهدف  �لتي  �لتوعية  حمالت  عن  ف�سال  و�لعالج  �لوقاية 
500 �ألف طالب وطالبة و�أكر من مليون ون�سف  �أكر من 

�ملليون نيجريي .

•• دبي-و�م:
 نفذ بر�ند دبي - �لذر�ع �الإبد�عي للمكتب �الإعالمي حلكومة 
ب��ني �الأكرب  دب��ي - بالتعاون م��ع بلدية دب��ي ج��د�ري��ة تعد م��ن 
عامليا على �سد حتا حتمل �سورتي �ملغفور لهما �ل�سيخ ز�يد بن 
�سلطان �آل نهيان و�ل�سيخ ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم  طيب �هلل 
ثر�هما وذلك ��ستهالال للمرحلة �لثانية من م�ساريع متحف 

دبي �لفني.
�لتي  �ل�ساملة  �لتنمية  خطة  �إط���ار  يف  �جل��د�ري��ة  تنفيذ  ي��اأت��ي 
مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  �أط��ل��ق��ه��ا 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
�القت�سادية  �لقطاعات  خمتلف  �أد�ء  وتعزيز  �ملنطقة  لتطوير 
�أهم  �أح��د  ميثل  �ل��ذي  �ل�سياحة  قطاع  فيها  مبا  و�الجتماعية 

نقاط �لتميز �لتي تت�سم بها �ملنطقة.
و�أكدت ميثاء بوحميد مدير بر�ند دبي �أن �ختيار منطقة حتا 
لت�ست�سيف عدد� من �أعمال م�سروع متحف دبي �لفني يندرج 
�سمن جهود �لذر�ع �الإبد�عي للمكتب �الإعالمي للم�ساهمة يف 
�عتماد�  و�سياحي  ثقايف  جذب  كنقطة  �ملنطقة  �إمكانات  تعزيز 
مناطق  �إح��دى  بو�سفها  و�لرت�ثية  �لتاريخية  مقوماتها  على 

�ملز�ر�ت �ل�سياحية �ملهمة يف دبي ودولة �الإمار�ت عموما .
و�أو�سحت �أن تنفيذ �لعمل �لفني يف هذ� �لتوقيت جاء للم�ساركة 
يف �ح��ت��ف��االت �ل��دول��ة ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي �ل��� 46 ع��رب �الحتفاء 
بقائدين تر�سخت على �أيديهما ركائز نه�سة دولتنا. و�أ�سافت 

بوحميد �أن �لفن و�سيلة مهمة من و�سائل �لتعبري �لقادرة على 
نقل �لر�سائل �ملهمة باأ�سلوب مبتكر يظل �أثره عالقا يف �الأذهان 
وبر�ند دبي يهدف خالل �ملرحلة �لثانية من متحف دبي �لفني 
ربوع  جميع  يف  �الإبد�عية  �لفنية  �الأعمال  من  �ملزيد  ن�سر  �إىل 
�ل�����س��رك��اء �ال�سرت�تيجيني  ب��ال��ت��ع��اون م��ع جم��م��وع��ة م��ن  دب���ي 
�لتعبري  على  حر�سا  �حلكومية  و�سبه  �حلكومية  �جلهات  من 
جناح  بق�سة  و�لتعريف  �الإم��ار�ت��ي��ني  و�ل����رت�ث  �لثقافة  على 
�الإم��ار�ت و�إلقاء �ل�سوء على حمطات مهمة من تلك �مل�سرية 
وما ت�سمنته من ف�سول جناح ومتيز عديدة ننقل مالحمها 
�لقادمة  �أجيالنا  �أم��ام  ماثلة  ولتبقى  �أر�سنا  ي��زور  كل من  �إىل 
من  جديدة  ف�سول  لتحقيق  �لعمل  من  مزيد  على  لتحفزهم 
�إىل مركز  �ل�سكر  �ملباركة. ووجهت  �مل�سرية  �لتميز �سمن هذه 
حتا يف بلدية دبي على ما قدمه من دعم طو�ل مر�حل �مل�سروع 
�ل��الئ��ق ومبا  بال�سكل  �لعمل  �الأث���ر يف تنفيذ  ل��ه كبري  ك��ان  م��ا 
�لتميز متنح  يعك�س مكانة حتا كمنطقة تتفرد بهوية �سديدة 
للتعرف  ف��ري��دة  �ل��ري��ة فر�سة  تفا�سيلها  خ��الل  م��ن  �ل��ز�ئ��ر 
على قدر و�ف من �ملعلومات �لتاريخية و�لبيئية �ملهمة م�سيدة 
�لالزمة  �ملتطلبات  ك��ل  ت��وف��ري  ع��ل��ى  �مل��رك��ز وح��ر���س��ه  ب��ج��ه��ود 

لالنتهاء من �جلد�رية خالل �جلدول �لزمني �ملحدد.
تعك�س  �مل�ساريع  م��ن  �لنوعية  ه��ذه  �أن  �إىل  بوحميد  و�أ���س��ارت 
تكامل خطة حتا �لتنموية وتنا�سق عنا�سرها ما بني �مل�ساريع 
�الأ�سا�سية  �ل��ب��ن��ي��ة  خ���دم���ات  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �خل��دم��ي��ة 

و�لقطاعات �القت�سادية و�الجتماعية و�ل�سياحية وعنايتها يف 
�لنو�حي �جلمالية  �لتي تربز  �الإبد�عية  بامل�ساريع  �لوقت  ذ�ت 
يعرب  نحو  على  �سخ�سيتها  وتفا�سيل  �سمات  وتعك�س  للمدن 
ت��ط��ور ع��ل��ى خمتلف  ت�����س��ه��ده م��ن  �ل��ع��ري��ق وم���ا  ع��ن ما�سيها 

�مل�ستويات.
من جهته �أكد عمر �سعيد �ملطيوعي رئي�س مركز حتا يف بلدية 
بذكرى  لالحتفاء  ي��ه��دف  حتا  �سد  ج��د�ري��ة  م�����س��روع  �أن  دب��ي 
ملا قدماه  و�لتقدير  �الإجالل  بكل  �لتاريخ  �سيذكرهما  قائدين 
�لرفعة  �أ���س��ب��اب  م��ن  �الإم�����ار�ت  ل�سعب  ع��ط��اء وم��ا حققاه  م��ن 
وياأتي  �الحت��اد  دول��ة  بقيام  توجاها  كبرية  و�إجن���از�ت  و�لتقدم 
�ليوم  �لدولة بذكرى غالية هي  �مل�سروع تز�منا مع �حتفاالت 
�لوطني �ل� 46 مبا ميثله من قيمة وطنية وتاريخية كبرية.   
�ل�سيخ  لهما  للمغفور  �لعطرة  بالذكرى  �الحتفاء  �أن  و�أو�سح 
�آل مكتوم  �سعيد  بن  ر��سد  و�ل�سيخ  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د 
“ طيب �هلل ثر�هما “ يحمل ر�سالة و��سحة �أن �سعب �الإمار�ت 
�سيظل وفيا لذكرى �الآباء �ملوؤ�س�سني وعارفا لف�سلهما يف و�سع 
�للبنات �الأوىل ل�سرح �الحتاد بجانب حتفيز �الأجيال �جلديدة 
لال�سطالع بو�جبهم جتاه وطنهم باالقرت�ب �أكر من تاريخ 
بجذورنا  �رت��ب��اط��ه��م  لتعزيز  وتفا�سيله  رم���وزه  بكل  دول��ت��ه��م 
�لتنمية و�لتطوير  �أ�سا�سا مل�سرية  �لتي تعد  وهويتنا �حلقيقية 

نحو �مل�ستقبل.
من جانبها قالت �سيماء �ل�سويدي مدير م�سروع متحف دبي 

�لفني - بر�ند دبي �إن هذ� �لعمل �لفني يعد �أول جد�رية مائلة 
يف �لعامل ويبلغ طوله 80 مرت� وي�سل عر�سه �إىل 30 مرت� 
و��ستغرق تنفيذه �أ�سبوعني من �لعمل �ملكثف نظر� لكرب حجمه 
�لذي نفذت عليه �جلد�رية حيث  لل�سطح  �ملختلفة  وللطبيعة 
كان من �ل�سروري �أن يقوم �لفنان بالر�سم وهو ي�سع جمموعة 

كبرية من معد�ت �الأمان لتثبيته على حائط �ل�سد.
�سرز�نو�سكي  ف��ون  �أن��دري��ا���س  �الأمل����اين  �ل��ف��ن��ان  نفذ �جل��د�ري��ة 
متميزة  عاملية  مبكانة  يحظى  �ل��ذي  “كاي�س”  با�سم  �ملعروف 
قبيل  وق�سى  �لت�سويرية  �لو�قعية  مدر�سة  رو�د  من  كو�حد 
ر�سم �جلد�رية وقتا طويال يف �لقر�ءة و�الطالع للتعرف على 
من  ليتمكن  �الإم��ار�ت��ي��ة  للثقافة  �ملميزة  و�لعنا�سر  �ل�سمات 
�لتعبري ب�سدق عن عمله �لفني ال�سيما مع �لقيمة �لتاريخية 
دبي  متحف  م�سروع  فكرة  �أن  يذكر  �لعمل.   مل�سمون  �لكبرية 
�لفنية  �الأع��م��ال  من  خمتلفة  �أ�سكال  تنفيذ  على  تقوم  �لفني 
�الإب���د�ع���ي���ة �ل��ت��ي ت���ربز م��الم��ح م��ه��م��ة م���ن �ل�����رت�ث و�حلياة 
من  كبرية  جمموعة  بتنفيذها  وي��ق��وم  ع��ام  ب�سكل  �الإم��ار�ت��ي��ة 
�لر�سم  يف  �ملتخ�س�سني  و�ل��ع��امل��ي��ني  �الإم���ار�ت���ي���ني  �ل��ف��ن��ان��ني 
�جلد�ري وقد ت�سمنت �ملرحلة �الأوىل من �مل�سروع تنفيذ 16 
جد�رية يف �سارع �لثاين من دي�سمرب تناولت خاللها جملة من 
�ملو�سوعات �لتي �سورت م�ساهدة خمتلفة من �ملوروث �لثقايف 

و�لتاريخي الإمارة دبي ب�سكل �إبد�عي مميز.

•• دبي-وام:

الأف�سل  �لتا�سع  �ل�سنوي  �ملوؤمتر  �أم�س  حياة  جر�ند  بفندق  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت   
�ملمار�سات يف جمال �جلودة و�ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة .

�فتتح �لفعاليات �سعادة �سعيد حممد �لطاير �لع�سو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء 
ومياه دبي .ويعد �ملوؤمتر من�سة عاملية لالطالع على �أف�سل �ملمار�سات و�لوقوف على �لتحديات 
�لر�هنة وتوحيد �جلهود �ملحلية و�لدولية ملو�جهتها �إىل جانب عر�س جتارب �ل�سركات �لر�ئدة 
�مل�ساركة و�ملطورة للحلول �لذكية و�ملبتكرة يف جمال �جلودة و�ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة من 
خالل �جلل�سات �حلو�رية وور�س �لعمل . وح�سر �ملوؤمتر �سعادة �أحمد بطي �ملحريبي �الأمني 
�لعام للمجل�س �الأعلى للطاقة يف دبي وم�سوؤولون من �لقطاعني �لعام و�خلا�س ونخبة من 

�خلرب�ء يف جمال �جلودة و�ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة.

و قال �لطاير�نه حتقيقاً خلطة دبي 2021 �لتي تهدف �إىل �أن تكون دبي مدينة ذكية وذ�ت 
�ملمار�سات  و�أف�سل  �ملعايري  �أعلى  �لهيئة  يف  نَطّبق  وم�ستد�مة  و�سحية  نظيفة  بيئية  عنا�سر 
�الإد�رية  �الأنظمة  �سيا�سة  و�لبيئة وذلك �سمن  و�ل�سالمة  و�ل�سحة  �لعاملية يف جمال �جلودة 
�ملتكاملة ونلتزم من خاللها بالتطبيق �لفّعال يف �أنظمتنا �خلا�سة بتوليد �لكهرباء و�إنتاج �ملياه 

ونقلهما وتوزيعهما وفق �أعلى معايري �لتو�فرية و�العتمادية و�لكفاءة و�ل�سالمة .
و�أكد �نه مت حتقيق �إجناز�ت كربى المتثالنا �لكامل ملعايري �ل�سحة و�ل�سالمة �لتي جتاوزت 

ن�سبتها لدينا 98يف �ملائه وتعد من �أف�سل �لن�سب �لعاملية يف هذ� �ملجال. .
�ملوظفني  جلميع  و�سعيدة  و�آمنة  �سحية  عمل  بيئة  بتوفري  “ نلتزم  �لطاير  �سعادة  و�أ���س��اف 
ملعايري  ال  و�لفعًّ �لناجح  و�لتطبيق  �ملمار�سات  �أف�سل  تبني  طريق  عن  و�ملتعاملني  و�ل�سركاء 
�جلودة و�لتاأكد من ن�سر �سيا�سة �جلودة . ومتنى يف ختام كلمته �أن يكون هذ� �ملوؤمتر فر�سة 

جيدة للتعارف وتبادل �خلرب�ت و�أف�سل �ملمار�سات .

حملة تعريفية باللئحة �لتنفيذية خلدمة �لنقل �ملدر�سيكهرباء دبي  تنظم موؤمتر �أف�سل �ملمار�سات يف جمال �جلودة
•• اأبوظبي-وام:

�إىل  تهدف  ب��دء حملة  �ليوم عن  �أبوظبي  يف  �لنقل  د�ئ��رة  �أعلنت 
رفع �لوعي مبنظومة �لنقل �ملدر�سي وتو�سيح م�سوؤوليات كل من 
�ملد�ر�س و�مل�سغلني و�سائقي �حلافالت �ملدر�سية و�مل�سرفات و�أولياء 
�الأمور، و�أكدت �أنها �ستطلق خالل �الأيام �ملقبلة تنفيذ �ملخالفات 
يف  �ال�ستمر�ر  �أن  �لنقل  د�ئ��رة  و�أو�سحت  �لالئحة.  يف  �مل�سمولة 
ت�سعى  �لتي  �الأول��وي��ات  �إح��دى  �ملدر�سي  �لنقل  منظومة  حت�سني 
م��ن خ��الل��ه��ا �ل���د�ئ���رة �إىل �الرت���ق���اء بعمل �مل��ن��ظ��وم��ة م��ن خالل 
للطالب، وجعل  و�لر�حة  و�ل�سالمة  �الأم��ن  �أعلى معايري  توفري 
�أبنائهم  تنقل  عند  �الأم��ور  �أولياء  خيار  �ملدر�سي  �لنقل  منظومة 

�لتي  �لتوعوية  �حلملة  ه��ذه  �أن  و�أ�سافت  و�مل��در���س��ة.  �لبيت  بني 
ت�ستمر حتى نهاية �لعام �لدر��سي تاأتي ��ستكمااًل جلهود حمالت 
�سابقة ولتاأكيد �جلدية و�لعزم على عدم �لتهاون يف �أي جتاوز�ت 
�إىل �سرورة �حرت�م  و�أ�سارت  و�ل�سالمة،  �الأمن  توؤثر يف م�ستوى 
�إ�سار�ت “قف” على �حلافالت �ملدر�سية، و�اللتز�م بالوقوف �لتام 
عندما يتطلب �الأمر ذلك، و�إعطاء �الأولوية للطالب لل�سعود �إىل 
حافالتهم بي�سر و�أمان، و�أخذ �حليطة و�حلذر عند �القرت�ب من 
ممر�ت عبور �مل�ساة.  ويف �أثناء �لتو�جد يف �حلرم �ملدر�سي فيتطلب 
�الأمر عدم عرقلة �ل�سري باال�سطفاف يف غري �الأماكن �ملخ�س�سة 
�ملدر�سية،  �مل��رك��ب��ات و�حل���اف���الت  �أو مب��ح��اول��ة جت���اوز  ل��ل��وق��وف، 

و�لوقوف �لذي يعرقل �ن�سيابية �حلركة �ملرورية.

••  اأبوظبي-وام:

 �سارك وفد من �لقيادة �لعامة ل�سرطة �أبوظبي برئا�سة �لعميد �ل�سيخ حممد بن 
�الإمار�ت  طالب  ملتقى  يف  و�ملنافذ،  �الأم��ن  �سوؤون  قطاع  مدير  نهيان  �آل  طحنون 

�ملبتعثني بدورته �لثامنة يف و��سنطن.
حر�س  �ملبتعثني  �ل��ط��الب  لقائه  خ��الل  طحنون  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �لعميد  و�ك��د 
�لد�ر�سني يف �خلارج ونقل  �لرعاية و�لدعم للطالب  �لر�سيدة على توفري  �لقيادة 
لهم حتيات �لقيادة و�مل�سوؤولني ، وحثهم على تطوير مهار�تهم مبا ي�سهم يف تطوير 
عن  نبذة  �إىل  و�ملنافذ  �الأم��ن  �سوؤون  قطاع  مدير  ��ستمع  كما  �ل�سرطية.  �ملوؤ�س�سة 
�لتجارب �لعملية �لناجحة �لتي ينفذها طالب �الإم��ار�ت يف �خلارج وحفزهم على 
و�الإر�ساد�ت  �لن�سائح  �لعديد من  لهم  وق��دم  �لدولة  �ىل  و�خل��رب�ت  �لتجارب  نقل 
�مللتقى  يف  �مل�سارك  �أبوظبي  �سرطة  وف��د  و�سم   . و�سالمتهم  �أمنهم  على  للحفاظ 
�لبعثات  �إد�رة  مدير  �خل���وري  عثمان  و�لعقيد  �ل��ك��ن��دي،  خلفان  �ل��دك��ت��ور  �لعميد 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �سفارة  �ل�سرطي يف  �مللحق  �ل�سريف  �لعزيز  ،و�ل��ر�ئ��د عبد 
�لكندي  �أحمد  �سعود  �لكعبي،  و�لنقيب  جمعة  حمد  و�ل��ر�ئ��د  بو��سنطن،  �ملتحدة 

و�ملالزم �أول عمر�ن �حلمادي.

وفد من �سرطة �أبوظبي ي�سارك مبلتقى 
طلب �الإمار�ت �لثامن يف و��سنطن 

�لقمة �لعاملية للحكومات تطلق ت�سجيل م�سور� لتجربة 
�لو�قع �الفرت��سي �خلا�ش مب�سروع �ملريخ 2117 

•• دبي-وام:

�لو�قع  لتجربة  م�����س��ور�  ت�سجيال  للحكومات  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة  موؤ�س�سة  �أط��ل��ق��ت 
خالل  تقدميها  مت  �لتي   ،2117 �مل��ري��خ  مدينة  مب�سروع  �خل��ا���س  �الف��رت����س��ي 
2017، عرب موقع  �لدورة �خلام�سة للقمة �لعاملية للحكومات يف فرب�ير �ملا�سي 
“يوتيوب”، يف �إطار �سعيها �ملتو��سل الإنتاج �ملعارف �مل�ستقبلية وتوفريها للحكومات 
�ملريخ  م�سروع  على  للتعرف  وفر�سة  غنية  جتربة  �لت�سجيل  ويقدم  �لعامل.  حول 
من خالل تقدمي مفاهيم جديدة ت�ستند �إىل �لبيانات �لعلمية و�جلغر�فية، وياأخذ 
�مل�ساهد يف جولة علمية تثقيفية ت�سلط �ل�سوء على �سبل �بتكار بيئة قابلة للحياة 

�لب�سرية على �لكوكب �الأحمر.
ويوؤكد �لت�سجيل حقيقة �أن �حلياة على �سطح �ملريخ ممكنة، وي�سعى الإلهام �لعقول 
�ملبدعة نحو مزيد من �البتكار مبا ي�سهم يف تعزيز �لتجربة و�لو�سول �إىل نتائج 

�إيجابية و�أكر عملية ل�سناعة م�ستقبل �لف�ساء.
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أطلقه  �ل��ذي   2117 �ملريخ  م�سروع  ويت�سمن 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  و�ساحب 
�لتنقل  و�سائل  ��ستك�ساف  ت�سمل  متو�زية  بحثية  م�سار�ت  �مل�سلحة  للقو�ت  �الأعلى 

و�ل�سكن و�لطاقة و�لغذ�ء على �لكوكب �الأحمر.
وتهدف موؤ�س�سة �لقمة �لعاملية للحكومات من خالل هذه �ملبادرة �إىل تعميم �ملعرفة 
بهذه �لتجربة �ملبتكرة، و�إتاحة �لفر�سة �أمام �الأفر�د لالطالع على معامل م�سروع 
قطاع  يف  �مل�ستقبلية  بالتطور�ت  �لوعي  وتعزيز  تفاعلي،  باأ�سلوب   2117 �ملريخ 

�لف�ساء.
ويركز �مل�سروع على بحث �سبل تطوير و�سائل �أ�سرع للو�سول و�لعودة من �لكوكب 
�الأحمر، وي�سع ت�سور� علميا متكامال الأول مدينة على �لكوكب، و�سكل �حلياة فيها 

من حيث �لتنقل و�حل�سول على �لغذ�ء وتاأمني م�سادر �لطاقة وغريها.
وكانت دولة �الإمار�ت �أعلنت �سمن �أعمال �لدورة �خلام�سة للقمة �لعاملية للحكومات 
يف فرب�ير �ملا�سي، دخولها �ل�سباق �لعلمي �لعاملي الإي�سال �لب�سر للكوكب �الأحمر 
خالل �لعقود �ملقبلة من خالل م�سروع “�ملريخ 2117”، �لذي يت�سمن برناجما 
وطنيا الإعد�د كو�در علمية بحثية تخ�س�سية يف جمال ��ستك�ساف �ملريخ، وي�ستهدف 
يف مر�حله �لنهائية بناء �أول مدينة على �سطح �لكوكب عرب قيادة حتالفات علمية 

بحثية دولية لت�سريع �لعمل على �حللم �لب�سري يف �حلياة على كو�كب �أخرى.
تعمل  �لتي  �لر�ئدة  �لعاملية  �ملن�سة  للحكومات  �لعاملية  �لقمة  موؤ�س�سة  وت�ستقطب 
ق��ي��اد�ت �حل��ك��وم��ات و�لفكر  �ل��ع��ام ال���س��ت�����س��ر�ف م�ستقبل �حل��ك��وم��ات،  ع��ل��ى م���د�ر 
و�سانعي �ل�سيا�سات ورو�د �الأعمال يف �لقطاع �خلا�س ملناق�سة �سبل تطوير م�ستقبل 
�حلكومات بناء على �أحدث �لت�سور�ت و�الجتاهات �مل�ستقبلية، كما �سهدت دور�تها 
من  �لعامليني  و�خل���رب�ء  �ملتحدثني  �أه��م  مب�ساركة  ومميز�  كبري�  جناحا  �ل�سابقة 

خمتلف دول �لعامل.

•• دبي –  الفجر

»الن�سيفاي«  �سركة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  ز�ي���د  جامعة  ��ع��ت  وقَّ
�لعاملة يف مدينة دبي لالإنرتنت، بهدف تطوير �سر�كة تتيح 
يف  ت�ساهم  مهنية  بخرب�ت  للتزود  �جلامعة  لطلبة  �لفر�سة 
يف  بوظائف  �الل��ت��ح��اق  خ��الل  م��ن  �لعملية،  مهار�تهم  �سقل 
م�ساريع موؤقتة �أو بدو�م م�ستقل غري مرتبط بتوظيف كامل 
يف جميع �أنحاء �لدولة.  وجرى توقيع مذكرة �لتفاهم عقب 
�ج��ت��م��اع مت ب��ني ك��ل م��ن �ل��دك��ت��ورة م��اري��ل��ني روب��رت�����س نائبة 
مدير جامعة ز�يد و�ل�سيد �أز�ن بارودو�ال، �ملوؤ�س�س �مل�سارك ل� 

»الن�سيفاي« يف حرم �جلامعة بدبي. 
�ملهرة  �لطلبة  ل��رب��ط  �ف��رت����س��ي��ة  من�سة  »الن�سيفاي«  وت��ع��د 
تتطلب  ال  موؤقتة  م�ساريع  يف  �ملتوفرة  �لوظيفية  بالفر�س 
�لتفرغ �ملهني يف دو�م كامل، و�لتي تتيح لهم تنمية خرب�تهم 

ومعارفهم و�سحذ مهار�تهم و�لتم�سك باأخالقيات �لعمل. 
وتعليقا على توقيع مذكرة �لتفاهم، �أكدت �لدكتورة روبرت�س 

على �سرورة ��ستفادة طلبة جامعة ز�يد بهذه �ملنافذ �لطبيعية 
مو�هبهم،  وحت�سني  مهار�تهم  تطوير  ل��دع��م  �لعمل  ل�سوق 
وقالت �إن �لتقاط �لطلبة جتارب مهنية �أولية قبل تخرجهم 
حيث  لهم  و�أو���س��ع  �أف�سل  وظيفية  فر�س  �ىل  �لطريق  ميهد 
ي�سرت�سدون باأثر هذه �لتجارب وهم يخطون �أوىل خطو�تهم 

يف �مل�سار�ت �ملهنية �لتي تالئم كاًل منهم. 
و�أ�سافت: �إن �لطلبة يكت�سبون معرفة �أف�سل مبتطلبات �سوق 
�لعمل، مما ي�ساعدهم على ��ستك�ساف قدر�تهم و�إعادة توجيه 

م�سار�تهم �لتعليمية وفقا لذلك.
من جانبه، قال بارودو�ال �إن �لتدريب د�خل جهات �لعمل ممكن 
فقط خالل �لعطالت �لطويلة، لذ� تهدف الن�سيفاي لتزويد 
خالل  ومو�هبهم  الهتماماتهم  وفقاً  مرنة  مب�ساريع  �لطلبة 
ف�سول �لعام �لدر��سي، مو�سحاً �أن �سركته تتوىل ترتيبات فرز 
�سُت�سَند  �لتي  �لوظيفية  للمهام  وتر�سيحهم  �لطلبة  و�ختيار 
�لعمل  جهات  �جلانبني؛  لكال  �لتو�سيات  �ستقدم  كما  �إليهم، 

و�لطلبة �ملر�سحني على نحو ير�سي �لطرفني معاً.  

جامعة ز�يد توقع مذكرة تفاهم مع »الن�سيفاي« لتوفري فر�ش عمل موؤقتة لطلبتها 
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•• اأبوظبي-وام:

�مل��ر���س��وم �الحت����ادي رقم  �سّكل ���س��دور 
ق�سى  و�ل����ذي   2017 ل�سنة   ”3“
رقم  �حت��ادي  بقانون  �ملر�سوم  بتعديل 
هيئة  ب��اإن�����س��اء   2004 ل�سنة   ”2“
�إىل  تتحول  بحيث  للهوية،  �الإم����ار�ت 
“�لهيئة �الحتادية للهوّية و�جلن�سية” 
للهيئة خالل  بالن�سبة  �الأب��رز  �حلدث 
�الأكرب  �لتحول  ونقطة   2017 �لعام 
 2004 عام  �إن�سائها  تاريخها منذ  يف 
جديدة  �آف������اق  �إىل  ب��ه��ا  �ن��ت��ق��ل  ح��ي��ث 
و�ل���ع���ط���اء وحتمل  �ل��ع��م��ل  يف جم����ال 
م�����س��وؤول��ي��ات �مل�����س��اه��م��ة ب�����س��ك��ل �أك���ر 
�حلكومي  �ل��ت��ح��ول  �إجن���اح  يف  فاعلية 
ودع����م ���س��ن��اع��ة �ل���ق���ر�ر خ�����س��و���س��اً يف 
جم������ال �ل���ب���ي���ان���ات �ل���دمي���وغ���ر�ف���ي���ة 

و�ل�سّكانية.
نقل  �ل��ذي مّت مبوجبه  �ملر�سوم  وج��اء 
و�ل�سالحيات  �الخ��ت�����س��ا���س��ات  ك��اف��ة 
�ملقررة لوز�رة �لد�خلية �ملتعلقة ب�سوؤون 
�جل��ن�����س��ي��ة وج������و�ز�ت �ل�����س��ف��ر ودخ���ول 
و�إقامة �الأجانب يف �لدولة، و�لو�ردة يف 
�لقو�نني و�الأنظمة و�لقر�ر�ت �لنافذة، 
مهاماً  �إل��ي��ه��ا  ل��ي�����س��ي��ف  �ل��ه��ي��ئ��ة،  �إىل 
جديدة وي�سع على عاتقها م�سوؤوليات 
جديدة وينتقل بها �إىل مرحلة جديدة 
�أ���س��م��ل دور�ً و�آف����اق �أك���ر �ت�����س��اع��اً من 
ح��ي��ث �مل���ه���ام �مل��ن��وط��ة ب��ه��ا و�الأه�����د�ف 
تفتح  و�ل��ت��ي  حتقيقها،  منها  �ملطلوب 
�أمامها للم�ساهمة ب�سكل  �أو�سع  �ملجال 
�خلدمات  منظومة  تطوير  يف  ف��اع��ل 
�حل��ك��وم��ي��ة و�مل�������س���ارك���ة يف ب���ن���اء �أم���ن 
و�ق��ت�����س��اد �الإم�������ار�ت ب��االع��ت��م��اد على 
قاعدة بيانات دميوغر�فية هي �الأكرب 
عليها  �العتماد  ميكن  �لتي  و�الأ�سمل 
يف �إجر�ء �لدر��سات �ملحكمة و�لدقيقة 
ملختلف �ملبادر�ت و�مل�ساريع و�خلدمات 
�لتي تتبناها وتطلقها خمتلف �جلهات 

بالدولة.
�ل���ي���وم �الأول  �ل��ه��ي��ئ��ة م��ن��ذ  وب���ا����س���رت 
�لعمل  ف��رق  بت�سكيل  �ملر�سوم  ل�سدور 
و�للجان �ملخت�سة �لتي �ستقوم بتنفيذ 
يقوم كل فريق وجلنة  م��و�ده وبحيث 
بو�سع ت�سّوره وخطته يف �ملجال �لذي 
لة �خلروج بخطة  يعنيه ليتّم يف �ملح�سّ
����س��ت��ك��م��ال عملية  ت�����س��م��ن  م��ت��ك��ام��ل��ة 
معيقات،  �أي��ة  ودون  ب�سال�سة  �لتنفيذ 
وخ���الل �مل��ه��ل��ة �ل��زم��ن��ي��ة �ل��ت��ي حددها 
قابلة  �أ���س��ه��ر  �ستة  و�ل��ب��ال��غ��ة  �مل��ر���س��وم 

للتمديد لفرتة مماثلة.
ببطاقة  �ملتعّلقة  �خلدمات  جمال  ويف 
ملختلف  �لهيئة  تقّدمها  �لتي  �لهوية 

�لبطاقات  ع��دد  بلغ  �ملتعاملني  ف��ئ��ات 
�لعام  بد�ية  منذ  طباعتها  مّت��ت  �لتي 
�سبتمرب  �سهر  ن��ه��اي��ة  وح��ت��ى  �جل����اري 
�ملا�سي 4 ماليني و552 �ألفاً و406 
�ألفاً  و200  م��ل��ي��ون  م��ن��ه��ا  ب��ط��اق��ات 
الأول  �إ����س���د�ره���ا  مّت  ب��ط��اق��ة  و598 
و670  �ألفاً  و311  و3 ماليني  مرة 
بلغ عدد  بطاقة مّت جتديدها يف حني 
�لهيئة  �أ����س���درت���ه���ا  �ل���ت���ي  �ل��ب��ط��اق��ات 
و138  �ألفاً   40 تالف  �أو  كبدل فاقد 

بطاقة.
لتطوير  م�ساريعها  �لهيئة  وو����س��ل��ت 
ومميز�تها  �لهوية  بطاقة  تطبيقات 
ت�سهيل  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
و�الرتقاء  �ملتعاملني  خ��دم��ات  �إجن����از 
دقة  على  �لرتكيز  بجانب  مب�ستو�ها، 
�ل�سكاين  �ل�����س��ج��ل  ن��ظ��ام  �ل��ب��ي��ان��ات يف 
�ال�سرت�تيجية  �مل���������س����اري����ع  وع����ل����ى 
م�سروع  مقدمتها  ويف  تنفذها  �ل��ت��ي 
�لت�سديق  وبو�بة  �الإل��ك��رتوين  �لربط 

�لرقمي.
وبهدف �لبناء على جتربتها يف جمال 
وتطويرها  �ال�سرت�تيجي  �لتخطيط 
�جلاري  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  �لهيئة  �أط��ل��ق��ت 
�خلم�سية  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ت��ه��ا 
لتتو�فق   2021-2017 ل��الأع��و�م 
مع روؤية �الإمار�ت 2021، بروؤية هي 
“هوّية �سخ�سّية موثوقة” ور�سالة هي 
و�إثبات  �سكاين  �سجل  وت�سغيل  “�إد�رة 
�أّن  على  م��رّك��زة  �ل�سخ�سية”،  �لهوية 
�لكفاءة  معايري  �أف�سل  وفق  ذلك  يتم 
على  �ملحافظة  ي�سمن  ومب��ا  و�جل���ودة 
و�آنيته  �ل�سكاين  �ل�سجل  نظام  حد�ثة 

ودقة �لبيانات �لتي يت�سّمنها.
��سرت�تيجيتها  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة  وت���ب���ن���ت 
هي  �أه���د�ف  �أرب��ع��ة   2021-2017
�إد�رة وت�سغيل �ل�سجل �ل�سكاين و�إثبات 
وتو�سيع  وتفعيل  �ل�سخ�سي�ة،  �لهوية 
�لهوية  ب��ط��اق��ة  ����س��ت��خ��د�م��ات  ن��ط��اق 
كمرجع رئي�سي يف خمتلف �لقطاعات 
�ملتعاملني  �إ�سعاد  يدعم  مب��ا  بالدولة 

ل��ل��ج��ه��ات، وي�سمن  �ل��ذك��ي  و�ل��ت��ح��ول 
�الإد�ري����ة وفق  �خل��دم��ات  كافة  تقدمي 
و�ل�سفافية،  و�لكفاءة  �جل��ودة  معايري 
وتر�سيخ ثقافة �البتكار يف بيئة �لعمل 

�ملوؤ�س�سي.
وو��سلت �لهيئة يف عام 2017 �سعيها 
�إىل توفري كافة �الإمكانات �لتي ت�سّهل 
و�ل�سركات  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ات  ع��ل��ى 
تطبيقات  م���ن  �ال����س���ت���ف���ادة  �خل��ا���س��ة 
باتت  حيث  “�لذكّية،  �لهوية  بطاقة 
�لبطاقة هي �الأكر �أهمية و��ستخد�ماً 
و�أ�سبحت  و�مل��ق��ي��م  �مل���و�ط���ن  ح��ي��اة  يف 
�لثبوتية  �ل��وث��ائ��ق  م���ن  غ��ريه��ا  دون 
%90 من  �ملُمّكن �الأ�سا�سي ملا ن�سبته 
�خلدمات �لذكية �لتي تقّدمها �لكثري 
من �جلهات �حلكومية وفقاً ملا �أعلنته 

حكومة �الإمار�ت �لذكية.
وق����د ت�����س��م��ن��ت ق��ائ��م��ة �جل���ه���ات �لتي 
خدماتها  يف  �ل��ن�����س��ب��ة  ه�����ذه  ح��ق��ق��ت 
�لبنية  تطوير  وز�رة  من  ك��اًل  �لذكية 
�ل��ث��ق��اف��ة وتنمية  �ل��ت��ح��ت��ي��ة، ووز�رت�����ي 
و�لتوطني،  �لب�سرية  و�مل��و�رد  �ملعرفة، 
وجمموعة  �ل���ذك���ي���ة،  دب����ي  وح���ك���وم���ة 
ز�يد  �ل�سيخ  وبرنامج  �الإم���ار�ت،  بريد 
لالإ�سكان، �إىل جانب �لهيئة �الحتادية 

للهوية و�جلن�سية.
�أبوظبي  يف  �ل�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  و�أع���ل���ن���ت 
�ل�سمان  بطاقة  دم��ج  �سمان،  و�سركة 
وحتميل  �لهوية  بطاقة  م��ع  �ل�سحي 
�خلا�سة  �ل�����س��ح��ي  �ل���ت���اأم���ني  ب��ي��ان��ات 
ب���امل���ت���ع���ام���ل ع���ل���ي���ه���ا، وه�����و م����ا ترتب 
بطاقات  �إ���س��د�ر  ع��ن  �ال�ستغناء  عليه 
�ل���وق���ت �لذي  �ل�����س��ح��ي، يف  �ل�����س��م��ان 
�ملركزية  �مل��ال��ي��ة  د�ئ�����رة  ف��ي��ه  �أط��ل��ق��ت 
�ل���������س����ارق����ة خ���دم���ت���ه���ا �جل����دي����دة  يف 
ل��دف��ع ر����س���وم �مل��ع��ام��الت �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
ك��اف��ة �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة ب���االإم���ارة، 
و�عتمدت  �لهوية.  بطاقة  با�ستخد�م 
وز�رة �ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني خالل 
�لعام �جلاري بطاقة �لهوية كمتطلب 
�أ���س��ا���س��ي و�إل����ز�م����ي ل��ك��ل م���ن �ساحب 

�لعمل و�ملندوب و�ملخول بالتوقيع عند 
�سنوياً،  جتديدها  �أو  �ملن�ساأة  ت�سجيل 
يف  �لبطاقة  ��ستخد�م  �ساهم  ح��ني  يف 
�أطلقتها  �ل��ت��ي  �ل��ذك��ي  �ل�سفر  م��ب��ادرة 
�لعامة  �الإد�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لهيئة 
ل��الإق��ام��ة و���س��وؤون �الأج��ان��ب ب��دب��ي، يف 
دبي  م��ط��ار�ت  ع��رب  �مل�سافرين  متكني 
من �إنهاء جميع �إجر�ء�تهم خالل مدة 

ال تتجاوز15 ثانية فقط.
و�أجنزت �لهيئة منت�سف �لعام �جلاري 
منظومة  �إىل  �ن�����س��م��ام��ه��ا  م�������س���روع 
�جليل �لثاين من �لدرهم �الإلكرتوين 
يف  �لنقدية  �لتعامالت  قبول  و�أوقفت 
�لتابعة  �ملتعاملني  �سعادة  مر�كز  كافة 
باتت  بحيث  �لدولة  م�ستوى  على  لها 
تعتمد على هذه �ملنظومة وعلى �لدفع 
حت�سيل  يف  �الئ��ت��م��ان��ي��ة  ب��ال��ب��ط��اق��ات 
خمتلف  على  تتقا�ساها  �لتي  �لر�سوم 

�خلدمات �لتي تقّدمها ملتعامليها.
�لهيئة  م�ساعي  �خلطوة  ه��ذه  وتدعم 
�لدقة  م���ع���اي���ري  �أرق�������ى  ت��ط��ب��ي��ق  �إىل 
عملياتها،  يف  و�حل���وك���م���ة  و�ل���ك���ف���اءة 
ت��ن��وي��ع قنو�ت  ق���درت���ه���ا ع��ل��ى  وت���ع���زز 
�لتي تتيحها لالأفر�د  تقدمي �خلدمة 
و�مل��وؤ���س�����س��ات ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى �أح���دث 
وعرب  �لرقمية  �لتكنولوجيا  و���س��ائ��ل 

�لقنو�ت �لتي يف�سلون ��ستخد�مها.
�جلاري  �لعام  خ��الل  �لهيئة  وبا�سرت 
��سرت�تيجية  م�����ب�����ادر�ت   3 ت��ن��ف��ي��ذ 
�لهوّية وتقدمي �خلدمات عن  الإثبات 
وبع�سها  م��ن��ف��رد  ب�سكل  بع�سها  ب��ع��د 
بالتعاون مع هيئة تنظيم �الت�ساالت، 
بحيث ت�سل �خلدمات للمتعامل �أينما 
كان وب�سكل �سهل و�سريع دون �الإخالل 
مبوثوقية �ملعاملة، يف مقّدمتها خدمة 
خدمة  وه�����ي   ،»Smart Pass«

�لدخول �ملوحد خلدمات حكومة دولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لتي تتيح 
لكل من يحمل بطاقة �لهوية �لولوج 
بح�ساب  �حل��ك��وم��ي��ة  �خل����دم����ات  �إىل 
م�����س��ت��خ��دم و�ح������د و�حل���������س����ول على 

خدماتها با�ستخد�م بطاقة �لهوية.
و�ساركت �لهيئة بفعالية يف �لعديد من 
لْت �سمن م�ساريع  فرق �لعمل �لتي �ُسِكّ
�ساهمت يف  �مل�سرعات �حلكومية حيث 
�إ�سد�ر  م���دة  “خف�س  حت���دي  �إجن����اح 
�الإقامة يف عجمان”، وم�سروع خدمة 
“مربوك ما ياك” �لذي ميثل منوذجاً 
متميز�ً للتعاون بني موؤ�س�سات �لدولة 
باإجناز  و�ملتمثل  و�الحت��ادي��ة،  �ملحلية 
�لر�سمية  �ل���وث���ائ���ق  ك��اف��ة  م��ع��ام��الت 
ل���ل���م���و�ل���ي���د �جل�������دد مل����و�ط����ن����ي دول�����ة 
�الإم��ار�ت، وهي “�سهادة �مليالد وجو�ز 
يف  و�الإ���س��اف��ة  �لهوية  وبطاقة  �ل�سفر 

خال�سة �لقيد ويف �ل�سجل �ل�سكاين«.
كما �طلقت �لهيئة خالل عام 2017 
لنظام  �لتحتية  �لبنية  ترقية  م�سروع 
على  يرتكز  و�ل���ذي  �ل�سكاين  �ل�سجل 
��ستخد�م تكنولوجيا �لر�بط �ملوؤ�س�سي 
للجهات  وي�سمح   »ESP« للخدمات 
�لبيانات  ت�����س��رتج��ع  ب�����اأن  �خل���دم���ي���ة 
�ل�سجل  م���ن  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل  �ل�����س��خ�����س��ي��ة 
�ل�سكاين وفق �سو�بط �أمن وخ�سو�سية 
�لن�سف  يف  �إجن����ازه  وي��ت��وق��ع  �لبيانات 
�الأول من عام 2018 �ملقبل، يف حني 
م�سروع  يف  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل����ب����ادرة  مت��ث��ل��ت 
�ل��ه��وي��ة ع��ل��ى �لهو�تف  ب��ط��اق��ة  ق����ارئ 
على  يرّكز  و�لذي  �ملحمولة  و�الأجهزة 
�لهوية  بطاقة  ق���ارئ  ب��رن��ام��ج  ترقية 
بحيث ي�ُمكن ��ستخد�مه يف �لتطبيقات 
�لتي  �ملحمولة  �لهو�تف  على  �لذكية 
 »iOS« �ل��ت�����س��غ��ي��ل  ن���ظ���ام  ت�����س��ت��خ��دم 

و«Android«، ومبا ميّكن �ملتعامل 
�لهوية على  بطاقة  ق��ارئ  تركيب  من 
هاتفه �ملحمول و�جلهات �خلدمية من 
لُت�سبح  �ل��ذك��ي��ة  تطبيقاتها  حت��دي��ث 
قادرة على ق�ِر�ءة بيانات بطاقة �لهوية 
من خ��الل �ل��ق��ارئ، �الأم��ر �ل��ذي يتيح 
للُمتعامل �إثبات هويته عن بعد ب�سكل 
كان  و�إن  ح��ت��ى  �سهولة  وب��ك��ل  م��وث��وق 

خارج �لدولة.
�ل��ع��ام �جلاري  خ��الل  �لهيئة  وط���ّورت 
ن�سخة  و�أطلقت  �الإل��ك��رتوين  موقعها 
خدمة  بتوفريها  متّيزت  منه  جديدة 
م���ت���م���ّي���زة ه�����ي �ل����ت����ع����رف ع���ل���ى وق���ت 
�النتظار يف كل مركز من مر�كز �سعادة 
�ملتعاملني �لتابعة للهيئة و�أقربها �إىل 
�لذي  و�ل��وق��ت  �ملتعامل  ت��و�ج��د  مكان 
ف�ساًل  �إل����ي����ه،  ل��ل��و���س��ول  ي�����س��ت��غ��رق��ه 
�ملبتكرة،  �ل��ع�����س��ري��ة  ت�ساميمها  ع��ن 
�ال�ستخد�م  ���س��ه��ول��ة  ع��ل��ى  وت��رك��ي��زه��ا 
�ل�سال�سة  م�����ن  �مل�����زي�����د  و�إ������س�����ف�����اء 
�خلطو�ت  على  و�الخت�سار  و�لب�ساطة 
للو�سول  �ملوقع  ز�ئ��ر  يحتاجها  �لتي 
�إىل �ملعلومات �لتي يبحث عنها، �إىل 
جانب �إبر�ز �خلدمات �الأ�سا�سية ذ�ت 
�لرئي�سية  �ل�سفحة  على  �الأول��وي��ة 
ومت��ك��ني �مل��ت��ع��ام��ل م��ن �مل��ب��ا���س��رة يف 
زر  بنقرة  �إج��ر�ء�ت �حل�سول عليها 
�مل��وق��ع ب�سكل الفت  و�ح���دة. وي���ربز 
�لهيئة  ت��ق��ّدم��ه��ا  �ل���ت���ي  �خل����دم����ات 
عنو�ن  �سمن  و�ملوؤ�س�سات  ل��الأف��ر�د 
و�حد ي�سمل خدمات �إ�سد�ر بطاقة 
و��ستبد�لها  وجت���دي���ده���ا  �ل��ه��وي��ة 
ر�سوم  من  لالإعفاء  بطلب  و�لتقدم 
�لتاأخري وتقدمي �الآر�ء و�ملقرتحات، 
�لتي  �ملوؤ�س�سات  خدمات  جانب  �إىل 
تقّدمها �لهيئة للقطاعني �حلكومي 
�لبيانات  و�خلا�س وت�سمل مطابقة 

وعمليات بو�بة �لت�سديق �لرقمي.
�جلديد  �مل��وق��ع  خ�سائ�س  وت�سمل 
�إمكانية تخ�سي�س مو��سفاته ح�سب 
�الألو�ن  تغيري  مثل  �ملتعامل  رغبة 
�لليلية  �لقر�ءة  خا�سية  و��ستخد�م 
�مل��ت��ع��ام��ل م��ن �لتحّكم  �ل��ت��ي مت��ّك��ن 
�ل�سا�سة  ع��ل��ى  �الإ�����س����اءة  ب���درج���ات 
با�ستخد�مها  �مل��وق��ع  يت�سفح  �ل��ت��ي 
�أدو�ت  ك��ف��اءة  ورف���ع  رغ��ب��ت��ه،  ح�سب 
متعددة  خيار�ت  لتقّدم  فيه  �لبحث 
متطّلباته  فيها  تتوّقع  للمت�سفح 
ب��ح�����س��ب ك��ل��م��ة �ل��ب��ح��ث �ل��ت��ي يقوم 
خا�سية  ج���ان���ب  �إىل  ب����اإدخ����ال����ه����ا، 
ن�����س مكتوب  �إىل  �ل�����س��وت  حت��وي��ل 
باللغتني  �ل��ب��ح��ث  يف  و����س��ت��خ��د�م��ه 

�لعربية و�الإجنليزية.

•• اأبوظبي-وام:

ت�سارك �ل�سعبة �لربملانية �الإمار�تية 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �الحت�������ادي يف 
�ل�سنوية  �لعاملية  �لقمة  �جتماعات 
�ل���ن�������س���ائ���ي���ة يف جم���ال  ل���ل���ق���ي���اد�ت 
يف  �أع��م��ال��ه��ا  تعقد  �ل��ت��ي  �ل�سيا�سة، 
ريكيافيك  �الآي�����س��ل��ن��دي��ة  �لعا�سمة 
�الآي�سلندي،  �ل��ربمل��ان  وي�ست�سيفها 
 30 �إىل   28 م���ن  �ل���ف���رتة  خ����الل 

. نوفمرب 2017 
يف  �مل���ر�أة  دور  �الجتماعات  وتناق�س 
م�ساركة  ت�سكيل  ظ��ل  يف  �ل�سيا�سة، 
�ملر�أة نحو %23 يف جميع برملانات 
�إح�سائية  �أح��دث  �لعامل، وذل��ك فق 
 ،2016 ع�������ام  �ل����������دويل  ل���ل���ب���ن���ك 
لرئا�سة  �مل���ر�أة  تقلد  ن�سبة  و�رت��ف��اع 
�إىل ما ي�سل  �لعامل  �ل��ربمل��ان ح��ول 

ل���الحت���اد  وت����ر�أ�����س����ه����ا   ،15.1%
�لربملاين �لدويل، مبا يعك�س تطور 
�أثر تعزيز م�ساركة �ملر�أة يف �لربملان 
وي�ساهم  �ملختلفة،  �مل�ستويات  على 
و�تخاذ  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  و���س��ع  يف 
�الإج������ر�ء�ت ل��ت��ع��زي��ز �ل��ق�����س��اي��ا ذ�ت 

�ل�سلة باملر�أة.
�لربملانية  �ل�����س��ع��ب��ة  وف����د  وي�����س��م 
�أع�ساء  ع�����س��وي��ت��ه  يف  �الإم���ار�ت���ي���ة 
�سعادة  �الحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
�ل�سرهان،  ع��ب��د�هلل  ناعمة  م��ن  ك��ل 

وعلياء �سليمان �جلا�سم.
�ل�سعبة  ت����ق����دم  �أن  �مل����ق����رر  وم������ن 
مقرتحاتها  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لربملانية 
ب�ساأن �سد �لفجوة �لنوعية وحتقيق 
�مل�ساو�ة بني �جلن�سني، وتفعيل دور 
�ملر�أة يف �ملجتمع ب�سكل عام و�حلياة 
�لنيابية ب�سكل خا�س، وحول حقوق 

و�الجتماعية  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  �مل�������ر�أة 
ودور  و�الق���ت�������س���ادي���ة،  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
فر�سة  خ���ل���ق  ك��ي��ف��ي��ة  يف  �الإع��������الم 
�لتنمية  يف  للرجل  م�ساوية  للمر�أة 
ون�سر  �مل��ر�أة �حلقيقية  ونقل �سورة 
�لوعي يف �ملجتمع. كما تقدم �ل�سعبة 
�لتي  �لتحديات  ب�ساأن  مقرتحاتها 
تو�جه �ملر�أة يف بع�س �ملجتمعات من 
عدم �مل�ساو�ة بني �جلن�سني و�لتعليم 
�القت�سادية  �لعملية  يف  و�مل�ساركة 

وكيفية متكني �ملر�أة �قت�ساديا.
مد�خلتني  �ل�����س��ع��ب��ة  وف����د  وي��ل��ق��ي 
عن  �الأوىل  �ل��ق��م��ة،  جل�سات  خ��الل 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة  يف  “�ملر�أة 
و�الأخ��رى حول مو�سوع  �ملتحدة”، 
مت���ك���ني �مل���������ر�أة يف جم������ال �ل����ث����ورة 
�لرقمية و�سد �لفجوة بني �جلن�سني 
�لوفد  �سيلقي  ..كما  �ملجال  ه��ذ�  يف 

مد�خلة حول دور �ملر�أة يف �ل�سيا�سة، 
وذلك خالل �حللقة �لنقا�سية �لتي 
يف  �ل��ن��ظ��ر  “�إعادة  ع���ن���و�ن  حت��م��ل 
و�لدفاع.  و�الأم��ن  �ل�سالم  �سيا�سات 
�أع���م���ال���ه���ا فمن  وب��ح�����س��ب ج������دول 
�لعاملية  “�لقمة  تناق�س  �أن  �مل��ق��رر 
�ل�����س��ن��وي��ة ل��ل��ق��ي��اد�ت �ل��ن�����س��ائ��ي��ة يف 
حتقيق  كيفية  �ل�سيا�سة”  جم���ال 
قدم  على  للمر�أة  �لفاعلة  �مل�ساركة 
�لقر�ر  �سنع  يف  �لرجل  مع  �مل�ساو�ة 
على جميع �مل�ستويات باعتباره �أمر� 
و�لتنمية  �مل�ساو�ة  لتحقيق  �أ�سا�سيا 
�مل�ستد�مة و�ل�سالم و�لدميقر�طية، 
وكيفية متكني �ملر�أة �سيا�سيا وكذلك 

يف �ملنا�سب �لقيادية يف �حلكومة. 
�لتي  �ل���ت���ح���دي���ات  ���س��ت��ن��اق�����س  ك���م���ا 
�ل��ت��و�زن بني  �مل���ر�أة وحتقيق  تو�جه 
�جلن�سني، وتبحث يف �أهم �مل�سكالت 

�لفجوة  �سد  تعيق  �ل��ت��ي  �الأ�سا�سية 
بني �جلن�سني.

وتت�سمن جل�سات �لقمة مو�سوعات 
�لن�ساء.. �سانعات �ل�سالم، و�لطريق 
�لرقمي  �ل���ع���ي�������س  �الأم������������ام،  �إىل 
ومت���ك���ني �مل�������ر�أة يف جم����ال �ل���ث���ورة 
�لفجوة  و�سد  وم�ساريعها  �لرقمية 
ب�����ني �جل���ن�������س���ني يف ه������ذ� �مل����ج����ال، 
م�سطلح  �ل�ساأن  ه��ذ�  يف  و�ستتناول 
�لتنوع  جم��ال  يف  �لرقمية  �لفجوة 
�الجتماعي لو�سف جو�نب �لتفاوت 
يف جمال نفاذ �لن�ساء و�لرجال �إىل 
و�الت�ساالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 
�أ�سهمت  وك���ي���ف  و�����س���ت���خ���د�م���ه���ا، 
تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�ساالت يف 
زيادة تلك �لفجوة، من كونها كانت 
وال تز�ل حتى �الآن م�سممة بدرجة 
�أ�سا�سية ومبنية د�خل �لبيئات �لتي 

يهيمن عليها �لرجال.
حتت  �لقمة  جل�سات  تت�سمن  كما 
ولي�س  �ل���ت���ج���ارة  “��سنع  ع���ن���و�ن 
�ل���ت���م���ك���ني  م�����و������س�����وع  �حلرب” 
ل��ل��م��ر�أة ك��ون��ه �سرطا  �الق��ت�����س��ادي 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  لتحقيق  �أ�سا�سيا 
لتحقيق  �ل�����س��ب��ل  و�أح�������د  و�ل���ن���م���و 

�مل�ساو�ة بني �جلن�سني.
يف  �مل����ر�أة  �ن��خ��ر�ط  �لقمة  وتناق�س 
�الأعمال �لتجارية وتو�فر �خلدمات 
�أ�سا�سيا  �أم��ر�  كونها  �ملي�سرة  �ملالية 
وتقليل  �ال�ستهالك،  من  لتمكينها 
�لتوظيف  وحتقيق  �ملالية،  �ملخاطر 
�ل�سغرية  �ل�سركات  ومن��و  �ل��ذ�ت��ي، 

و�ملتو�سطة. 
�لعاملية  �ل��ق��م��ة  ه����ذه  يف  وي�������س���ارك 
�لربملانيات  م���ن  م���ئ���ات  �ل�����س��ن��وي��ة 
�ل�سيا�سيني  ك���ب���ار  م���ن  وغ���ريه���ن 

وي�سمل  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  م��ن جميع 
وحكومات  دول  روؤ����س���اء  �حل�����س��ور 
بلديات،  وروؤ�ساء  وبرملانيون  ووزر�ء 
وقادة  خ��رب�ء  �إىل  باالإ�سافة  وذل��ك 
ف���ك���ر م����ن �الأو������س�����اط �الأك���ادمي���ي���ة 

وقطاع �الأعمال و�ملجتمع �ملدين.
وت�سعى تلك �لقمة �إىل تبادل �أف�سل 
و�ملعرفة  و�خل��������رب�ت  �مل���م���ار����س���ات 
ب�ساأن م�ساركة �ملر�أة يف �سنع �لقر�ر 

�ل�سيا�سي ومتكينها يف �لعامل.
مناق�سات  يح�سر  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
�لربملان  ي�ست�سيفها  �ل��ت��ي  �ل��ق��م��ة 
مع  بالتعاون  �لعام  هذ�  �الآي�سلندي 
�لقياد�ت  جمل�س  ه��م  ���س��رك��اء  ع��دة 
�لن�سائية �لعاملية، وجامعة هارفارد، 
وم��ن��ظ��م��ة �ل���ت���ع���اون و�ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
�مليد�ن �القت�سادي، و�الأمم �ملتحدة، 

نحو 250 �سيا�سي حول �لعامل.

جلن��ة �الإع���لم �لعرب���ي تبح���ث �لي���وم �سب���ل �لت�س��دى لظاه��رة �الإره��اب
•• القاهرة-وام:

يف  �ليوم   90 �ل�  �لعادية  دورتها  �لعربي  لالإعالم  �لد�ئمة  �للجنة  تعقد 
مقر �الأمانة �لعامة جلامعة �لدول �لعربية برئا�سة �لدكتور عبد �ملح�سن 

فاروق �ليا�س رئي�س �للجنة.
�لعام  �الأم��ني  �أب��و غز�لة  �لدكتورة هيفاء  �ل�سفرية   .. �ل��دورة  ي�سارك يف 
�الحتاد�ت  م�ساركة  �إىل  �إ�سافة  و�الت�سال  �الإع��الم  رئي�س قطاع  �مل�ساعد 
وزر�ء  جمل�س  منظومة  يف  �إعالمية  ملهام  �ملمار�سة  و�لهيئات  و�ملنظمات 
وزر�ء  ملجل�س  �لفنية  �الإد�رة  �لغويل مدير  فوزى  وقال  �لعرب.  �الإع��الم 
�العالم �لعرب �إنه �سيتم مناق�سة عدد من �لبنود �لهامة من �سمنها دور 
�الإع��الم �لعربي يف �لت�سدي لظاهرة �الإره��اب و�لبحث يف �سبل ت�سافر 

�جلهود �الإعالمية للدول �لعربية ملو�جهة تف�سي هذه �لظاهرة .
�أنه يف هذ� �الإط��ار �ستعر�س على �للجنة �لتو�سيات �ل�سادرة  �إىل  و�أ�سار 
عن �الجتماع �ل� 18 لفريق �خلرب�ء �لد�ئم �ملعني مبتابعة دور �الإعالم 
�لعربي يف �لت�سدي لالإرهاب وتو�سيات �أعمال �حللقة �لنقا�سية �لبحثية 

�خلام�سة.
�للجنة  �ستناق�س  �لعربي  �الإع��الم  ببند عا�سمة  يتعلق  �أنه فيما  و�أ�ساف 
�خلا�سة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �الأن�����س��ط��ة  �ملت�سمنة  �خل���ط���و�ت  م��دون��ة  م��ن��ه��اج 
�الإعالم  هيئة  �أعدتها  و�لتي  �لعربي  لالإعالم  عا�سمة  بغد�د  باحتفالية 
�ل�سادر   444 للقر�ر  تنفيذ�  وذل��ك  �ل��ع��ر�ق  جمهورية  يف  و�الت�����س��االت 
عن جمل�س وزر�ء �الإعالم �لعرب يف �لدورة �ل� 48 باختيار مدينة بغد�د 

عا�سمة لالإعالم �لعربي لعام -2017 2018.

وتاأتي �لق�سية �لفل�سطينية كبند د�ئم على جدول �أعمال �للجنة �لد�ئمة 
�لدول  جلامعة  و�الأ�سا�سية  �ملحورية  �لق�سية  كونها  �لعربي  ل��الإع��الم 
�لعربية بهدف �الإبقاء على �لق�سية �لفل�سطينية عموما وق�سية �لقد�س 
حية يف عقول �لعرب و�مل�سلمني من خالل تبني بر�مج توعوية �عالمية 
�لعام  �لر�أي  �إعالمية عربية متو��سلة و�لعمل على ح�سد  وفق �سيا�سات 
�لعاملي ملناه�سة �الإجر�ء�ت و�ل�سيا�سات �الإ�سر�ئيلية �سد �لفل�سطينيني.  
من  �الجتماعي  �لتو��سل  �ل�سبكات  لتوظيف  �الإعالمية  �خلطة  وتعد 
�أجل ح�سد �لطاقات ملو�جهة �مل�سكلة �الأمية يف �لوطن �لعربي من �إحدى 
�لدورة  لهذه  �لد�ئمة  �للجنة  �أعمال  ج��دول  على  �جلديدة  �ملو�سوعات 
ويف ذ�ت �ل�سياق �ستناق�س �للجنة م�سمون هذه �خلطة �الإعالمية �لتي 

�أعدها فريق �خلرب�ء �الإعالميني �ملتخ�س�سني.

و�أ�سار �لغويل �إىل �أنه ويف �إطار تعزيز �سورة �لعرب و�مل�سلمني يف �خلارج 
يظل بند متابعة �خلطة �جلديدة للتحرك �الإعالمي �لعربي يف �خلارج 

�سمن �لبنود �لد�ئمة على جدول �أعمال �للجنة .
�لق�سية   .. ترتكز على ثالثة حماور وهي  �أن �خلطة �جلديدة  و�أو�سح 
و�مل�سلمني يف  للعرب  �ل�سحيحة  �ل�سورة  و�إب��ر�ز  و�الإره��اب  �لفل�سطينية 

�خلارج.
كما يبحث �جتماع �للجنة عدد� من �لبنود �لهامة �الأخرى على جدول 
ويوم  �الل��ك��رتوين  ل��الإع��الم  �لعربية  ب�اللجنة  يتعلق  م��ا  منها  �أعمالها 

�الإعالم �لعربي و�الإعالم و�أجندة �لتنمية �مل�ستد�مة.
ومن �ملقرر �أن تتقدم �الأمانة �لعامة مبقرتح للمحور �لفكري للدورة �ل� 
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•• الريا�ض-وام:

�لبو�ردي �لفال�سي  �أحمد   تر�أ�س معايل حممد بن 
�مل�سارك يف  �لدولة  وف��د  �لدفاع  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر 
�لتحالف  دفاع  وزر�ء  �الأول ملجل�س  �الجتماع  �أعمال 
�الإ����س���الم���ي �ل��ع�����س��ك��ري مل���ح���ارب���ة �الإره��������اب �ل���ذي 
��ست�سافته �أم�س �لعا�سمة �ل�سعودية �لريا�س حتت 

�سعار متحالفون �سد �الإرهاب.
���س��م وف����د �ل���دول���ة �أع�������س���اء م���ن �مل��ج��ل�����س �لوطني 
�الإ�سالمية  ل��ل�����س��وؤون  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ة  ل���الإع���الم 
و�الأوق���������اف و�مل�������س���رف �مل����رك����زي وع�����دد م���ن كبار 
 . �مل�سلحة  و�لقو�ت  �لدفاع  وز�رة  وم�سوؤويل  �سباط 
و��ستعر�س �ملجل�س خالل �الجتماع مو��سيع رئي�سية 
�الإ�سالمي  للتحالف  �لعامة  �ال�سرت�تيجية  منها 

�لع�سكري ملحاربة �الإرهاب و�آليات �حلوكمة �ملنظمة 
لعملياته ون�ساطاته ومبادر�ته �مل�ستقبلية يف �حلرب 
على �الإرهاب �سمن جماالت عمله �لرئي�سة �لفكرية 
�الإرهاب  متويل  وحماربة  و�لع�سكرية  و�الإعالمية 
وحت���دي���د �آل����ي����ات و�أط������ر �ل��ع��م��ل �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة �لتي 
�ستقود م�سرية عمله لتن�سيق وتوحيد جهود �لدول 
�الإ�سالمية يف جمال حماربة �الإرهاب ومبا يتكامل 
مع �جلهود �لدولية �الأخرى يف جمال حفظ �الأمن 

و�ل�سلم �لدوليني.
و�أك���د وزي���ر دول���ة ل�����س��وؤون �ل��دف��اع - يف كلمته �لتي 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  بح�سور  �الإج��ت��م��اع  خ���الل  �أل��ق��اه��ا 
�آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  �الأم��ري  �مللكي 
�سعود ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 
�ل�سعودي وممثلي �لدول �الأع�ساء يف مركز  �لدفاع 

�لتحالف  ل��دول  �ل��دف��اع  وزر�ء  م��ن  وع��دد  �لتحالف 
�ململكة  بقيادة  �الإ�سالمي  �لتحالف  �أن   - �الإ�سالمي 
�لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة ي�سكل �أهمية بالغة نظر� 
لكونه فر�سة ثمينة لتخلي�س �لعامل �الإ�سالمي من 
خطر �الإرهاب عرب �آليات هذ� �لتحالف �لتي تعطي 
�الأولوية لت�سامن دولنا وتعاونها يف جمال �ملعلومات 
وت���ب���ادل �خل�����رب�ت و�ل���ت���ج���ارب وت��ع��ط��ي��ه �الأول���وي���ة 
�لق�سوى مما يعزز قدر�ت دول �لتحالف جميعها يف 

جمال مكافحة �الإرهاب و��ستئ�سال جذوره.
و�أك����د �أن ه���ذ� �ل��ت��ح��ال��ف ي��وف��ر ل��ك��ل �ل����دول مظلة 
��سرت�تيجية حيوية لال�ستفادة من قدر�ت وخرب�ت 
يف  و�لت�سامن  �لتعاون  يحقق  مبا  �لبع�س  بع�سهم 

�إطار �إ�سالمي للتخل�س من �أحد �أخطر �لتحديات.
مطالب  �الإ���س��الم��ي  �لتحالف  �أن  معاليه  و�أ���س��اف 

ومتجددة  م��ت��ع��ددة  وخ��ط��ط  ��سرت�تيجيات  بو�سع 
ال�ستئ�سال  وذلك  �ملجاالت  خمتلف  ويف  وم�ستد�مة 
م�سادر  مع  بجدية  و�لتعامل  ج��ذوره  من  �الإره���اب 
و�الإ�سالمية  �لعربية  �ل��دول  الأم��ن  �الآنية  �لتهديد 
�أن  �الإدر�ك  �أهد�فه لذ� يجب  �لتحالف  حتى يحقق 
�أية دولة مهما كانت قدر�تها و�إمكانياتها ومو�ردها 
ال ت�ستطيع خو�س �حلرب �سد �الإرهاب مبفردها لذ� 
فاإن �لعمل �جلماعي �سد �الإرهاب و�إم�ساك �لتحالف 
بزمام �ملبادرة يف خو�س هذه �حلرب �مل�سريية خيار 
�أجيالنا  م�ستقبل  �أج��ل  من  منه  وم�سار البد  حتمي 

�ملقبلة.
�أن مكافحة �الإره��اب تتطلب  و�أك��د معايل �لبو�ردي 
م���ن �جل��م��ي��ع ع��م��ال وج���ه���د� م��ت��ك��ام��ال ل��ي�����س فقط 
ع��ل��ى �ل�����س��ع��ي��د �ل��ع�����س��ك��ري و�الأم���ن���ي ب���ل معاجلات 

�سمولية وتكاملية على �الأ�سعدة �لفكرية و�لثقافية 
و�ل���رتب���وي���ة و�ل��دي��ن��ي��ة م���ن �أج����ل �ل��ت�����س��دي ملنابع 

�لتطرف وجذور �لفكر �الإرهابي.
وقال معاليه يف ختام كلمته �إن معركة دول �لتحالف 
�لعربي لي�ست مع �لتطرف و�الإره��اب فقط بل هي 
بها  �خلو�س  ت�ستحق  تنموية  معركة  ذل��ك  مب���و�ز�ة 
بكل جدية و�إ�سر�ر من �أجل �الأجيال �ملقبلة لذ� فاإن 
تطوير �لتعليم رهان �أ�سا�سي لك�سب معركة �مل�ستقبل 
ون�سر ثقافة �العتد�ل و�لت�سامح و�لتعددية وقبول 
�الإ�سالمية  �ملجتمعات  يف  قو�عدها  وتكري�س  �الآخ��ر 
حيوي  ره���ان  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لت�سريعية  �الأط����ر  ع��رب 

�آخر.
ون�سر  �ل�سحيح  �لديني  �لوعي  دع��م  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�خلطاب �لديني �مل�ستنري �لنابع من �لفكر �لو�سطي 

يف  �لن�سر  ومتطلبات  �أ�سا�سيات  �أح��د  ميثل  �ملعتدل 
ع��ن �سرورة  و�الإره������اب ف�سال  �ل��ت��ط��رف  م��و�ج��ه��ة 
متويل  ملنابع  �لت�سدي  �أج��ل  من  و�لتكاتف  �لتعاون 

�الإرهاب وجتفيفها.
و�سكر معاليه �جلميع ودعا للتو�سل ملخرجات ت�سهم 
و�سعوبنا  دول��ن��ا  وتطلعات  �أه���د�ف  حتقيق  يف  جديا 
وتقديره  ���س��ك��ره  م��وج��ه��ا   .. و����س��ت��ق��ر�ره��ا  و�أم��ن��ه��ا 
لالأخوة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة على 

ح�سن �ال�ستقبال و�لتنظيم و�ل�سيافة �لكرمية.
و�لتقى معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي �لفال�سي 
بهر�مي  ���س��اه  ط���ارق  م��ع��ايل  �الج��ت��م��اع  على هام�س 
�لتعاون  �الأفغاين وبحث معه عالقات  �لدفاع  وزير 
بني �لبلدين �ل�سديقني و�سبل تعزيزها وتطويرها 

ب�سكل خا�س يف �ل�سوؤون �لع�سكرية و�لدفاعية.

�الإمار�ت ت�سارك يف �جتماع جمل�ش وزر�ء دفاع �لتحالف �الإ�سلمي �لع�سكري ملحاربة �الإرهاب

�ل�سعبة �لربملانية �الإمار�تية ت�سارك يف قمة �لقياد�ت �لن�سائية يف جمال �ل�سيا�سة 

�خلارجية تطلق برناجما »�لهوية« يف 2017.. �سلحيات جديدة ودور �أ�سمل و�ت�ساع يف �ملهام 
تدريبيا عن �لطاقة �ملتجددة 

يف جزر �ملحيط �لهادئ
•• اأبوظبي-وام:

 �أطلقت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل برناجما تدريبيا ي�سمل 11 دولة 
�الإمار�ت  دولة  �ل�سر�كة بني  �لهادئ �سمن �سندوق  �ملحيط  دول جزر  من 
للتنمية  �أبوظبي  �سندوق  من  بتمويل  ج��اء  و�ل��ذي  �لهادئ  �ملحيط  ودول 

ونفذته �سركة �أبوظبي لطاقة �مل�ستقبل م�سدر.
عام  �إطالقه  مت  �لذي  �ل�سر�كة  �سندوق  �سمن  �لتدريبي  �لربنامج  وياأتي 
هذ�  تطوير  على  م�سدر  عملت  حيث  دوالر  مليون   50 بقيمة   2013
�لربنامج �لتدريبي و�لذي تتابع �إد�رته بالتعاون مع جامعة جنوب �ملحيط 
�لهادئ يف فيجي و�سركتني ر�ئدتني يف ��ست�سار�ت �لطاقة �خل�سر�ء وهما 
تي  �أي  و�سركة  �لنيوزيلندية  �ملتجددة  و�لطاقة  �الأ�سا�سية  �لطاقة  �سركة 
بي للطاقة �ملتجددة يف �أ�سرت�ليا. وقال �سعادة علي عزيز �ل�سعفار �ملندوب 
�إن �سندوق  �آيرينا  �ملتجددة  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  لدى  للدولة  �لد�ئم 
�أن  �أثبت ب�سكل ملمو�س  �ل�سر�كة بني دولة �الإم��ار�ت ودول �ملحيط �لهادئ 
م�سادر �لطاقة �ملتجددة توؤمن وفور�ت مبا�سرة يف �لتكاليف وميكن دجمها 
�أعلى بكثري مما كان مقدر�  �أنظمة �لطاقة �حلالية مبعدالت  ب�سال�سة يف 
من قبل. و�أ�سار �إىل �أن �لربنامج �لتدريبي �جلديد ي�ستفيد من �خلرب�ت 
�الإقليمية و�لدولية على حد �سو�ء للحفاظ على �لزخم يف تخطيط وتنفيذ 
�مل�ستد�مة  للتنمية  �ملتحدة  �الأمم  �أه��د�ف  تدعم  �لتي  �لتحويلية  �مل�ساريع 

و�تفاقية �ملناخ يف باري�س.
يف  �خلا�سة  �مل�ساريع  �إد�رة  مدير  بالليث  خالد  �ملهند�س  ق��ال  جانبه  م��ن 
م�سدر �إن �لربنامج يهدف �إىل تبادل �خلرب�ت وتزويد �ملندوبني من �لدول 
�جلزرية مبزيد من �ملعرفة و�الأفكار ومن �ملهم �أن يتم متكني �مل�ساركني يف 
�مل�ساريع ب�سكل يومي من ن�سر م�سادر �لطاقة �ملتجددة �ملتاحة يف بلد�نهم 

و�ال�ستفادة منها.
�أبوظبي  �لعمليات يف �سندوق  �إد�رة  ع��ادل �حلو�سني مدير  قال  من جهته 
للتنمية �إنه نظر� للنجاح �لذي حققه �سندوق �ل�سر�كة بني دولة �الإمار�ت 
جاء  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  قبل  م��ن  و�مل��م��ول  �ل��ه��ادئ  �ملحيط  ودول 
�لربنامج �لتدريبي لتعزيز قدر�ت �لعاملني يف جمال �لطاقة يف تلك �لدول 
مل�ساريع  �الأمثل  �ال�ستغالل  �لتكنولوجيا لتحقيق  ��ستخد�م  ومتكينهم من 

�لطاقة �ملتجددة وتعظيم �لفائدة منها.
و�أطلق �سندوق �ل�سر�كة بني دولة �الإمار�ت ودول �ملحيط �لهادئ خالل عام 
2013 ��ستجابة للتحديات �لتنموية �لتي تفر�سها تكاليف تاأمني �لطاقة 

يف منطقة �ملحيط �لهادئ �لتي تعد من بني �أعلى �ملعدالت يف �لعامل.
و�ساهم �ل�سندوق يف توليد ما جمموعه 2.8 ميجاو�ط من �لطاقة �ملتجددة 

و��ستبد�ل ما يقرب من 3.2 مليون لرت من وقود �لديزل �مل�ستورد.
�ملحيط  ودول  �الإم���ار�ت  دول��ة  بني  �ل�سر�كة  �سندوق  جن��اح  من  و�نطالقا 
�سندوق  م��ع  بال�سر�كة  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون  �خلارجية  وز�رة  تعمل  �ل��ه��ادئ 
�أبوظبي للتنمية و�سركة م�سدر �ليوم على ن�سر م�ساريع �لطاقة �ملتجددة 
يف 16 دولة �سمن منطقة �لكاريبي وهي �أكرب مبادرة للطاقة �ملتجددة يف 

هذه �ملنطقة حتى �الآن.
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عربي ودويل

ثمن معايل �لدكتور م�سعل بن فهم �ل�سلمي رئي�س �لربملان �لعربي 
 ، �ل�سعودية �م�س �الأحد  �ململكة �لعربية  �أعلنت عنه  �الجتماع �لذي 
�لع�سكري  �الإ�سالمي  �لتحالف  دول  دف��اع  ل��وزر�ء  �لريا�س،  مبدينة 
41 دولة عربية و�إ�سالمية ملحاربة �الإره��اب حتت �سعار  �ملكون من 

“متحالفون �سد �الإرهاب«.
و�سدد رئي�س �لربملان �لعربي يف بيان ��سدره �ليوم على �أهمية هذ� 
�الإ�سالمي  �لتحالف  لعمليات  �لر�سمية  �النطالقة  كونه  �الجتماع 
�أكرب �لتحديات �لتي تو�جه �لعامل،  �أ�سبح من  �سد �الإره��اب، �لذي 
ال�سيما يف �لعامل �لعربي �لذي يتم ��ستهد�فه بزرع خاليا وتنظيمات 
وجماعات �إرهابية هدفها ن�سر �لفو�سى وزعزعة �الأمن و�ال�ستقر�ر 

وتقوي�س �سلطة �لدول.
و��ساف �ل�سلمي �ن �أهمية �الجتماع تاأتي يف �لتوقيت، حيث �أنت�سرت 
قتل  هدفها  �إجر�مية  عمليات  ينتهج  وب��د�أ  �ملقيت  �الإره���اب  ظاهرة 
�أكرب عدد من �ملدنيني �الأبرياء موؤكد� �أن �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
�نطالقاً من مكانتها �لفريدة يف �لعامل �لعربي و�الإ�سالمي باعتبارها 
مهبط �لوحي و�أر�س �لر�سالة وَمْهد �لعروبة بادرت بت�سكيل �لتحالف 
�الإ�سالمي �لع�سكري ملحاربة �الإرهاب لتوحيد جهود �لدول �لعربية 
و�الإ�سالمية �سد هذه �لظاهرة �لظالمية �لهد�مة، وبناء عمل عربي 
�لعامل  بقاع  �الإره��اب ويف خمتلف  �أ�سكال  �إ�سالمي موحد �سد كافة 
�الإره���اب من ج��ذوره و�لق�ساء عليه  �أج��ل �جتثاث  �الإ���س��الم��ي، من 
نهائياً، ملا �سببه باأفكاره �لدخيلة من �أ�سر�ٍر لت�سويه �سورة �الإ�سالم 

و�مل�سلمني.

قال �لتلفزيون �لر�سمي �إن �حلكومة �لباك�ستانية طلبت من �جلي�س 
م�ساعدة �ل�سرطة يف ف�س �عت�سام ينظمه مت�سددون ي�سدون �لطرق 

�لرئي�سية �ملوؤيدة للعا�سمة �إ�سالم �أباد منذ �أكر من �أ�سبوعني.
ونقل �لتلفزيون �لباك�ستاين �لر�سمي عن �إخطار من وز�رة �لد�خلية 
“�جلي�س ��ستدعي ل�سبط �لقانون و�ل�سيطرة على �ملوقف يف  قوله 
�لعا�سمة«. وخا�ست �ل�سرطة �لباك�ستانية معارك كر وفر �ليوم مع 
باحلجارة  ير�سقونها  �هلل  ر�سول  يا  لبيك  حركة  ح��زب  من  ن�سطاء 
�ملوؤدية  �ل�����س��و�رع  ي�����س��دون  �ل��ذي��ن  �لن�سطاء  �إب��ع��اد  يف  ف�سلت  لكنها 
للم�ساركني يف  �آخ��رون  �ن�سم متظاهرون  �مل�ساء  وبحلول  للعا�سمة، 
�العت�سام و�نتقلت �الحتجاجات �إىل مدن رئي�سية �أخرى حيث يلوح 

�لن�سطاء بع�سي ويهاجمون �ل�سيار�ت يف بع�س �ملناطق.

قال رئي�س جلنة �لدفاع و�الأم��ن مبجل�س �الحت��اد �لرو�سي، �لغرفة 
�ل��ع��ل��ي��ا يف �جل��م��ع��ي��ة �الحت���ادي���ة �ل��رو���س��ي��ة، ف��ي��ك��ت��ور ب��ون��د�ري��ف، �إن 
�ل�سود�ن ميكنه �أن ي�سبح �أحد �لو�سطاء �لرئي�سيني يف �لتفاعل بني 
�لدفاع  جم��ايل  يف  �لتعاون  �أن  م�سيفاً  �الإ���س��الم��ي،  و�ل��ع��امل  رو�سيا 

و�لتكنولوجيا بني �لبلدين �سي�سل �إىل م�ستوى جديد.
ونقلت وكالة تا�س �لرو�سية عنه: من �ملهم لنا �أن نعزز عالقاتنا يف 
�ملنطقة �لو��سعة، وميكن لل�سود�ن �أن ي�سبح �أحد �لو�سطاء �لرئي�سيني 
يف مزيد من �لتفاعل �لهادف بني رو�سيا و�لعامل �الإ�سالمي، وعلى 
�أي حال، تعاوننا مع �ل�سود�ن يف جمايل �لدفاع و�لتكنولوجيا يتطور 

ب�سورة ��ستباقية وله تاريخ يقرتب من 50 عاماً.
رو�سي  �ل�����س��ود�ن  تر�سانة  يف  حالياً  �مل��وج��ود  �ل�سالح  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
���س��ام و�أ���س��ل��ح��ة خفيفة  �ل�سنع: م��ن ط��ائ��ر�ت وم��روح��ي��ات و�أن��ظ��م��ة 
�إىل  �سي�سل  بيننا  �لتعاون  �أن  �أعتقد  و�أ���س��اف:  م��درع��ة.  ومركبات 
�إعادة ت�سليح �جلي�س،  �ل�سود�ن يف  م�ستوى جديد �الآن، عندما يبد�أ 
بني  عقد  �ل��ذي  �للقاء  يف  �أب��رم��ت  �لتي  �التفاقيات  يف  ه��ذ�  ويت�سح 
وزير �لدفاع �لرو�سي مع �لقيادة �ل�سود�نية �أخري�ً. و�أ�سار �إىل در��سة 
خيار�ت �الإنتاج �مل�سرتك ملعد�ت دفاعية، وقال: “�أعتقد �أن �سادر�تنا 

من �الأ�سلحة و�لعتاد �إىل هذ� �لبلد �سرتتفع.
�أن �لرئي�س �ل�سود�ين عمر �لب�سري ز�ر رو�سيا نهاية �الأ�سبوع،  يذكر 
�أن بالده لي�س  �أ�سلحة من مو�سكو، ولكنه �سدد على  �إنه طلب  وقال 

لديها �أي نو�يا عدو�نية، و�إمنا فقط تريد �لدفاع عن نف�سها.

عوا�شم

القاهرة

مو�سكو

اإ�سالم اأباد

�سيارة مهاجرين جتتاز 
حاجز� لل�سرطة يف فرن�سا 

•• كاليه-اأ ف ب:

يف  كاليه  يف  لل�سرطة  حاجز  �جتياز  مهاجرين  ت�سعة  تقل  �سيارة  حاولت 
�سمال فرن�سا ما �أدى �ىل �إ�سابة �سخ�س بجروح طفيفة، بح�سب ما �أعلنت 
�ل�سرطة. و�علن م�سدر �مني لفر�ن�س بر�س �نه  ز�د �سائق �ل�سيارة �سرعته 
لتفادي �لتوقف عند نقطة تفتي�س لقو�ت �المن يف �ملنطقة �ل�سناعية قرب 
��سابت  “�ل�سيارة  �ن  �المني  �مل�سدر  و�و�سح  كاليه.  مرفاأ  �ىل  موؤد  طريق 
عن�سر� �منيا بجروح طفيفة يف �لركبة، و��ستخدمت قو�ت �المن �ل�سالح” 

وجنحت يف توقيفه.
ومت توقيف �ستة عر�قيني وثالثة �فغان بينهم مهربون حمتملون. ويبدو 
�لنار بني  �آخ��ر ج��رى خالله تبادل الإط��الق  �ن ال عالقة للحادث بحادث 
جرح  �ىل  �دى  كاليه،  يف   18،00 �ل�ساعة  قر�بة  �الفغان  من  جمموعتني 
“تبادل  ح�سل  �ن��ه  بولونيي-�سور-مري  نيابة  وق��ال��ت  ��سخا�س.  خم�سة 
الإطالق �لنار و�طر�ف �ملو�جهة �فغانيو �جلن�سية. نعتقد فعال �نها ت�سفية 

ح�سابات بني مهربني، لكن �المر يحتاج �ىل تاأكيد«.
�المن  وفر�ست  �سريعا  تدخلت  �الم��ن  ق��و�ت  �ن  �ملحلية  �ل�سلطات  و�أك��دت 
�الإغاثة  ملنظمة  تابع  �ملهاجرين  ال�ستقبال  مركز  هناك  حيث  �ملنطقة،  يف 

�لكاثوليكية.
وبني �ملهاجرين �جلرحى، �فغاين �أ�سيب يف �لبطن ونقل بو��سطة مروحية 

�ىل مركز ليل �ال�ست�سفائي.
ومنذ تفكيك خميم �ملهاجرين �ملرت�مي يف كاليه قبل عام و�لذي كان ي�سم 
�ل�ساحلية  نحو �سبعة �الف مهاجر، عاد مئات من ه��وؤالء �ىل هذه �ملدينة 

االحتالل يعتقل جريحًا فل�سطينيًا داخل �سيارة اإ�سعاف 

�إ�سر�ئيل تو�سع ��ستباحة �الأر�ش لتعميق �ال�ستيطان

قوات ق�سد ت�سل اإىل احلدود مع العراق 

مقتل 3613 الجئًا فل�سطينيًا يف �سوريا منذ بد�ية �حلرب

�أخبار �ل�ساعة: �ملو�جهة �لفكرية و�لثقافية �أ�سا�ش هزمية �الإرهاب

فرن�سا تعدل عملياتها يف �ل�سرق �الأو�سط و�ل�ساحل  فتح توؤكد �أهمية متكني حكومة �لوفاق يف غزة 
•• باري�ض-اأ ف ب:

فرن�سو�  �جل����ر�ل  �لفرن�سية  �جل��ي��و���س  �أرك����ان  رئ��ي�����س  �ك���د 
دو دميان�س  ج��ورن��ال  ل��و  م��ع �سحيفة  مقابلة  ل��وك��و�ن��رت يف 
�الأو�سط  �ل�سرق  يف  �خل��ارج��ي��ة  عملياتها  �ستعدل  ب��الده  �ن 
على  عمليات  �لفرن�سية  �ل��ق��و�ت  تنفذ  وق���ت  يف  و�ل�����س��اح��ل 

جبهات عدة.
وقال لوكو�نرت بالن�سبة �ىل برخان �لقوة �لفرن�سية ملكافحة 
�ملتطرفني يف �ل�ساحل و�لتي ت�سم �أربعة �آالف جندي �ساكثف 
�لدعم ل�سركائنا يف جمموعة دول �ل�ساحل لتعزيز قدر�تهم 
�لذ�تية  عرب حماولة �حل��د ق��در �الإم��ك��ان من تدخلنا على 

�الر�س.

•• ابوظبي-وام:

�كدت ن�سرة �أخبار �ل�ساعة �ن �لعمليات �الإرهابية �جلبانة �لتي تعر�ست 
�آخرها  وك��ان  �الأخ���رية،  �الآون���ة  و�ل��ع��امل يف  �ملنطقة  �لعديد من دول  لها 
�لعبد  بئر  منطقة  يف  �لرو�سة  م�سجد  ��ستهدف  �ل��ذي  �الآث��م  �لتفجري 
�سمال حمافظة �سيناء �مل�سرية، يوم �جلمعة �ملا�سي، توؤكد �أن �خلطورة 
تكمن باالأ�سا�س يف �الأفكار �ملتطرفة و�لهد�مة؛ الأنها هي �لتي تقود �إىل 
�لعنف و�لفعل �الإرهابي، فهذ� �لتفجري �لذي ��ستهدف �ملئات وقت �سالة 
�أو د�ر عبادة، ال ميكن �إال  �أو دين  �جلمعة، و�لذي مل ير�ع حرمة لنف�س 
�أن يكون نتاجاً لفكر م�سوه و�سال جلماعات تدعي زور�ً وبهتاناً �حلديث 
با�سم �الإ�سالم، وهو منها بريء، وتوظف �لدين خلدمة �أهد�فها �ل�سيقة، 
وتتغذى على خد�ع �لب�سطاء عرب �سعار�ت ز�ئفة ُتلقي بهم يف �أتون حروب 

عبثية، ال ينتج عنها �سوى �لقتل و�لدمار و�لفو�سى. 
و�أ�سافت فى �فتتاحيتها حتت عنو�ن “ �ملو�جهة �لفكرية و�لثقافية �أ�سا�س 
هزمية �لتطرف و�الإرهاب” �ن �أي ��سرت�تيجية ناجحة لهزمية �الإرهاب 
ينبغي �أن تنطلق باالأ�سا�س من �ملو�جهة �لفكرية و�لثقافية، وهذ� ما عرب 
عنه بو�سوح معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة لل�سوؤون 
�خلارجية يف تغريدة على تويرت بقوله �إن جمزرة م�سجد �لعري�س تطرح 

�أن  و�إدر�ك  و�الإره����اب،  �لتطرف  ب��ني  �لعالقة  فهم  ���س��رورة  جديد  م��ن 
�لق�ساء على �لثاين يرتبط مبحاربة �لفكر �ملتطرف و�جتثاثه، ومن دون 
هذه �ملو�جهة لن ننجح يف �لت�سدي لعنف �الإرهاب، �لذي يقف خلفه فكر 

�لتطرف وحتري�سه.
�ملتحدة منذ وق��ت مبكر،  �لعربية  �الإم����ار�ت  �أدرك���ت دول��ة  : لقد  وق��ال��ت 
�ل�سعار  �أو  م�سدرها  كان  مهما  و�لغلو  �لتطرف  نزعات  مع  تتهاون  فلم 
�لذي ترفعه، الأنها ال توؤدي �إال �إىل تدمري �الأوطان وتفكيك �ملجتمعات، 
وعملت على �إيجاد موؤ�س�سات تعنى مبو�جهة �لفكر �ملتطرف، ون�سر قيم 
�لتي  �لقيم  و�النفتاح، وغريها من  �الآخ��ر  وقبول  و�الع��ت��د�ل  �لو�سطية 
�أفكارها �ل�سالة و�لهد�مة، كما  �أمام قوى �لتطرف لن�سر  ت�سد �لطريق 
حر�ست �الإمار�ت على دعم �ملوؤ�س�سات �لعاملة يف حقل �لدعوة �الإ�سالمية 
وذلك  �ل�سريف،  �الأزه��ر  مقدمتها  ويف  و�الإ���س��الم��ي،  �لعربي  �لعاملني  يف 
�الإ�سالمي  �ل��دي��ن  وتعاليم  م��ب��ادئ  ن�سر  �إىل  �لر�مية  جهودها  �إط���ار  يف 
�حلنيف، وما يتميز به من قيم ح�سارية و�إن�سانية، على �عتبار �أن ذلك 
يعترب �سرورة للدفاع عن �ل�سورة �حلقيقية للدين �الإ�سالمي �حلنيف 
�سورته،  وت�سويه  �إليه  �الإ�ساءة  حت��اول  �لتي  �جلماعات  هذه  مو�جهة  يف 

باعتباره دين �لت�سامح و�العتد�ل و�لو�سطية. 
و�سددت �لن�سرة على �ن �الإرهاب لن ينهزم �إال من خالل مو�جهة �لفكر 

�لذي يحر�س عليه، ويقدم �لدعم و�الإ�سناد له، ولهذ� فاإن هناك �سرورة 
�لفكرية  �ملنابع  جتفيف  على  تعمل  وثقافية  فكرية  ��سرت�تيجية  لتبني 
وتت�سدى  �ل��ك��ر�ه��ي��ة،  على  وحت��ر���س  �ل��ت��ط��رف  ت��غ��ذي  �ل��ت��ي  و�لثقافية 
�ملتطرفة  للجماعات  �إعالمية  منابر  توفر  �لتي  و�الأط���ر�ف،  للجماعات 
وقياد�تها لن�سر �سمومها و�أفكارها �ل�سالة �لتي تهدد �الأمن و�ل�سلم يف 
حت�سني  على  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  وتعمل  و�الإ�سالمية،  �لعربية  جمتمعاتنا 
�لن�سء و�ل�سباب وتوعيتهم مبخاطر �لوقوع يف بر�ثن هذه �جلماعات �أو 

�لتاأثر باأفكارهم �ل�سالة و�لهد�مة.
دفاع  وزر�ء  ملجل�س  �الأول  �الج��ت��م��اع  �أع��م��ال  �ن��ط��الق  �ن  �ىل  وخل�ست 
�لتحالف �الإ�سالمي �لع�سكري ملحاربة �الإرهاب، �ليوم �الأحد، يف �لعا�سمة 
�أن  ميكن  �الإره����اب«،  �سد  »متحالفون  �سعار  حت��ت  �ل��ري��ا���س  �ل�سعودية 
وخا�سة  وث��ق��اف��ي��اً،  فكرياً  �الإره����اب  مو�جهة  يف  ج��دي��دة  ملرحلة  يوؤ�س�س 
�لذي  �لفكري،  �ملجال  على  �لرتكيز  هو  �الجتماع  ه��ذ�  حم��اور  �أح��د  �أن 
يهدف �إىل �ملحافظة على عاملية ر�سالة �الإ�سالم �خلالدة، وتاأكيد �ملبادئ 
و�لقيم �الإ�سالمية، كاالعتد�ل و�لت�سامح و�لرحمة، و�لت�سدي لنظريات 
و�أطروحات �لفكر �الإرهابي، من خالل �إي�ساح حقيقة �الإ�سالم �ل�سحيح، 
�ملفاهيم  ه��ذه  لت�سحيح  و�الجتماعي  و�لنف�سي  �لفكري  �الأث��ر  و�إح���د�ث 

�الإرهابية �ملتطرفة.

�ملا�سيني يف �لقاهرة وجمريات هذ� �الجتماع و�لبيان �ل�سادر 
�مل�سرية يف جمال  “تقديرها للجهود  �للجنة  عنه.  وك��ررت 
ما  بكل  �لتز�مها  موؤكدة على  �لوحدة”،  و��ستعادة  �مل�ساحلة 
�أُتفق عليه، وعلى م�ساركتها �لفّعالة يف �الجتماعات �لقادمة 
�ملتفق عليها بهدف �إجناز �لتقدم �ملطلوب. و�أكد بيان �للجنة 
�إجناز  و�سرورة  �حلكومة  متكني  �أهمية  على  لفتح  �ملركزية 
ذلك بالكامل كخطوة �أوىل ال بد منها. من جهته قال ع�سو 
�لقاهرة  الج��ت��م��اع��ات  وف��ده��ا  ع�سو  لفتح  �مل��رك��زي��ة  �للجنة 
عقب  �لر�سمي  فل�سطني  لتلفزيون  �ل�سيخ،  ح�سني  �الأخ��رية، 
ي��ت��م متكينها من  �ل��وف��اق مل  �إن ح��ك��وم��ة  �ل��ل��ج��ن��ة،  �ج��ت��م��اع 
 .»5% �الآن  حتى  تتعد  “مل  غ��زة  يف  �سالحياتها  ممار�سة 

•• رام اهلل-وكاالت:

قالت �للجنة �ملركزية حلركة فتح �إن متكني حكومة �لوفاق 
لتحقيق  بد منها  �أوىل ال  �لفل�سطينية يف قطاع غزة خطوة 
عقدته  �جتماع  ختام  يف  ذل��ك  ج��اء  �لفل�سطينية.  �مل�ساحلة 
�للجنة �ملركزية برئا�سة �لرئي�س �لفل�سطيني حممود عبا�س 
بني  �جتماعات  عقد  من  �أي��ام  ثالثة  بعد  �هلل  ر�م  مدينة  يف 
يف  وح��م��ا���س  فتح  حركتي  فيها  مب��ا  �لفل�سطينية  �لف�سائل 
�لعا�سمة �مل�سرية �لقاهرة لبحث حتقيق �مل�ساحلة �لد�خلية. 
وذكر بيان �سادر عن �للجنة �ملركزية �أنها ��ستمعت لتقرير من 
و�الأربعاء  �لثالثاء  يومي  �الأخ��ري  �لف�سائل  الجتماع  وفدها 

�أن ي�سمل كافة  �أن متكني �حلكومة يجب  �ل�سيخ على  و�سدد 
�إىل  و�أن��ه لن يتم �النتقال  �الإد�ري��ة و�ملالية و�الأمنية  �مللفات 
�إنهاء �النق�سام عرب �لتمكني  �أي ملف �آخر يف �مل�ساحلة قبل 
�لكامل و�ل�سامل للحكومة. وذكر قيادي فتح �أن م�سر قررت 
�إر�سال وفد �إىل قطاع غزة خالل يومني بغر�س �الإ�سر�ف على 
معترب�ً  مهامها،  كامل  ��ستالم  من  �حلكومة  متكني  م�ساألة 
متكني  حما�س  تعطيل  على  دلياًل  �مل�سري  �لوفد  �إر�سال  �أن 
�لفل�سطينية  �لف�سائل  �جتماعات  �أن  �إىل  ُي�سار  �حلكومة. 
حكومة  لتمكني  �تفاق  مبوجب  عقدت  �لقاهرة  يف  �الأخ���رية 
�لوفاق من ��ستالم مهامها يف قطاع غزة جرى بني حركتي 

فتح وحما�س يف 12 �أكتوبر �ملا�سي برعاية م�سرية.

�جلولة �ملقبلة من مفاو�سات جنيف غد� �لثالثاء بعد 
جناح �ملعار�سة �ل�سورية يف موؤمتر �لريا�س.

وتر�هن دم�سق على طهر�ن وبكني على نقل �لرتكيز 
�إىل �إع���ادة �الإع��م��ار و�ال���س��ت��م��ر�ر يف حم��ارب��ة �الإره���اب 
وتاأجيل �لت�سوية، يف وقت جتري فيه مو�سكو م�ساور�ت 
لرتتيب �الأر�سية لعقد موؤمتر �حلو�ر �لوطني �ل�سوري 
يف �سوت�سي على نار هادئة و�إ�سفاء �سرعية على م�سار 
�سوت�سي بغطاء �إقليمي، وفقا �سحيفة �ل�سرق �الأو�سط 
على  مو�سكو  ت�سغط  �أن  على  ره��ان  وهناك  �للندنية. 
مع  مبا�سرة  جدية  مفاو�سات  على  للمو�فقة  دم�سق 

بحالة �سحية �سيئة. و��ستنكرت �جلمعية ب�سدة �إقد�م 
من  �مل�ساب  �عتقال  على  �الإ�سر�ئيلي  �الحتالل  ق��و�ت 
�إ���س��ع��اف ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، م��ا يعترب خمالفة  د�خ���ل ���س��ي��ارة 
للقانون �لدويل �الإن�ساين، �لذي يحتم توفري �حلماية 
ل��ط��و�ق��م �الإ���س��ع��اف و�الم��ت��ن��اع ع��ن �ل��ت��ع��ر���س ل��ه��ا، �أو 

�العتد�ء عليها.
م���ن ج��ه��ة �خ������رى، �ع���ت���دت جم��م��وع��ة م�����س��ل��ح��ة من 
�مل�ستوطنني، بحماية جنود �الحتالل �الإ�سر�ئيلي م�ساء 

•• عوا�شم-وكاالت:

�سوريا،  فل�سطيني  �أج���ل  م��ن  �لعمل  جمموعة  ق��ال��ت 
�حلقوقية �لغري حكومية، �إن �أكر من 3613 الجئاً 
�حل����رب يف  ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  ���س��وري��ا،  ق��ت��ل��و� يف  فل�سطينياً 

2011، بينهم 463 �مر�أة.
وكالة  ح�سب  �ملجموعة  ن�سرته  تقرير  يف  ذل��ك  ج��اء 
“معاً”، حول �أحدث ح�سيلة للقتلى �لفل�سطينيني يف 

�سوريا.
الجئني   204 ع���ن  ي��زي��د  م���ا  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أو�����س����ح 
و�لرعاية  �لتغذية  نق�س  ب�سبب  قتلو�  فل�سطينيني 
�لطبية، بفعل �حل�سار، غالبيتهم يف خميم �لريموك 

جنوب �سرقي دم�سق.
ومل يذكر �لتقرير كيفية مقتل �لعدد �ملتبقي.

يف  يقبعون  فل�سطينياً  معتقاًل   1643 �أن  �إىل  و�أ�سار 
فروع �الأمن و�ملخابر�ت �لتابعة للنظام �ل�سوري، بينهم 

105 �مر�أة.
وتقول �ملجموعة يف تقريرها �إن حو�يل 85 �ألف الجئ 
فيما   ،2016 نهاية  حتى  �أوروب���ا  و�سلو�  فل�سطيني 

و�سل �الأر��سي �للبنانية حو�يل 31 �ألفاً.
�آالف لرتكيا،  �الأردن، و8  �إىل  �أل��ف الج��ئ   17 وه��رب 
�إىل قطاع غزة،  �ألف فل�سطيني  �آالف مل�سر، ونحو  و6 

وفق ذ�ت �مل�سدر.
ترك  �إىل  �سوريا  يف  �لفل�سطينيني  من  �الآالف  ��سطر 
منازلهم، و�لهجرة هرباً من �لظروف �ملاأ�ساوية، ح�سب 

جمموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سوريا.
وح�سب تقدير�ت �الأمم �ملتحدة، فاإن 450 �ألف الجئ 
فل�سطيني، ما ز�لو� يعي�سون يف �سوريا، 95 % منهم 

بحاجة للم�ساعدة. 
خالل  و�أط��ف��ال،  ن�ساء  بينهم  مدنياً   18 قتل  ميد�نيا 

م��ن��اط��ق متفرقة مبدينة  �أل��غ��ام يف  ب��ان��ف��ج��ار  �أي����ام،   4
�لرقة �ل�سورية، وفق ما �أورد �ملر�سد �ل�سوري حلقوق 

�الإن�سان، �م�س �الأحد.
�لذين  �لقتلى  ع��دد  “�رتفع  ب��ي��ان:  يف  �مل��ر���س��د  وق���ال 
من  متفرقة  مناطق  يف  �أل��غ��ام  بانفجار  �ل��ي��وم  ق�سو� 
�مر�أتان، لرتتفع ح�سيلة  بينهم   5 �إىل  �لرقة  مدينة 
�لقتلى �إىل �أكر من 18 �سخ�س بينهم ن�ساء و�أطفال 

ق�سو� خالل 4 �أيام«. 
و�أ�ساف �ملر�سد: “ال تز�ل مدينة �لرقة ت�سهد عمليات 
مت�سيط، الإز�لة �الألغام و�لعبو�ت �لنا�سفة �لتي زرعها 

تنظيم د�ع�س �أثناء �سيطرته عليها«.
بالر�سا�سات  �لنظام  ق��و�ت  ��ستهدفت  �آخ��ر،  جانب  من 
�لغربي،  درع��ا  بريف  �ل��ي��ادودة  بلدة  يف  �أماكن  �لثقيلة 
ومناطق يف درع��ا �لبلد مبدينة درع��ا، يف خ��رق جديد 

لهدنة �جلنوب �ل�سوري �ملعلنة منذ يوليو �ملا�سي.
�ىل ذلك، �أفاد �ملر�سد �ل�سوري حلقوق �الن�سان، �م�س 
�لدميقر�طية  �سوريا  ق���و�ت  ميلي�سيا  بنجاح  �الأح���د، 
ق�سد، يف �إحر�ز تقدم كبري يف �سرق �لفر�ت، بو�سولها 
�إىل �حل����دود �ل�����س��وري��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة �ن��ط��الق��اً م��ن حقل 
�إن  �ملر�سد،  ق��ال  �أخ��رى  جهة  وم��ن  �لنفطي.  �لك�سمة 
ق���و�ت �ل��ن��ظ��ام ح��ا���س��رت تنظيم د�ع�����س د�خ���ل جيبني 
منف�سلني �سرقي �لفر�ت، بعد �أن �سطرت قو�ت �سوريا 
�إىل  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �الإره����اب����ي،  �لتنظيم  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 

حمورين.
�أن قو�ت �لنظام �ل�سوري مدعومًة مبلي�سيات  و�أ�ساف 
مو�لية لها تو��سل معاركها �سد ما تبقى من م�سلحي 

د�ع�س �سرقي، �مليادين، وغرب مدينة �لبوكمال.
من جهة �خرى، قالت م�سادر مطلعة مو�سكو ن�سحت 
و�النتخابات  �ل��د���س��ت��ور  ملفي  بحث  ب�����س��رورة  دم�سق 
الإطالق  �ل�����س��وري  للحل  �ل�سيا�سية  �مل���ب���ادئ  و�إق�����ر�ر 

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

�ل�سلطة  يف  و�مل���غ���رتب���ني  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  �ت��ه��م��ت 
�الإ�سر�ئيلي  �الح���ت���الل  �الأح�����د،  �م�����س  �لفل�سطينية 
لتعميق  �لفل�سطينية  �الأر�����س���ي  ����س��ت��ب��اح��ة  بت�سريع 
�ال�ستيطان، مبا يحول دون قيام دولة فل�سطينية قابلة 

للحياة، وذ�ت �سيادة.
�أطلقت  �إ�سر�ئيل:  �إن  �ل��وز�رة، يف بيان �سحايف،  وقالت 
�مل�ستوطنات  تر�بط  لتعزيز  و��سعًة  خطًة  �أ�سهر  منذ 
�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة يف �ل�����س��ف��ة �مل��ح��ت��ل��ة م��ن ج��ه��ة، و�لعمق 

�الإ�سر�ئيلي من جهة �أخرى.
ب�محو �خلط  ت��ه��دد  �مل��ذك��ورة  �أن �خل��ط��وة  و�أو���س��ح��ت 
�الأخ�سر، �أي حدود �الأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة من 
عن  وف�سلها  �لقد�س  وع���زل   ،1967 منذ  �إ���س��ر�ئ��ي��ل 

حميطها �لفل�سطيني.
للمو�طنني  و����س��ع��ة  تهجري  “عمليات  �إىل  و�أ����س���ارت 
بحمالت  �إ�سر�ئيل  وقيام  �الأغ���و�ر،  من  �لفل�سطينيني 
ترويجية و��سعة �لنطاق لت�سجيع �ملزيد من �لعائالت 
�الإ�سر�ئيلية لال�ستيطان يف �الأغو�ر، لدعم خمططات 

�لتهويد يف �ملنطقة«.
تنفيذ  ب��د�ي��ة  ع��ن  �أخ���ري�ً  �إ�سر�ئيل  �إع���الن  �إىل  ونبهت 
�لعامة  �مل��و����س��الت  خ��ط��وط  لتطوير  ج��دي��دة  خ��ط��ة 
�لتجمع  يف  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �مل�ستوطنات  ب��ني  �ل��ر�ب��ط��ة 
�ال�ستيطاين غو�س عت�سيون ومدينة �لقد�س، وت�سغيل 
خطوط جديدة للحافالت لت�سهيل حركة �مل�ستوطنني 
�ل�سفة  جنوب  يف  �ال�ستيطانية  �لتجمعات  و�إىل  م��ن 

�لغربية.

لتعميق  مهماً  دع��م��اً  “ي�سكل  ذل��ك  �أن  �ل����وز�رة  ور�أت 
�ل��وج��ود �ال���س��ت��ي��ط��اين يف ت��ل��ك �مل�����س��ت��وط��ن��ات، يف وقت 
�الأر�س  ح�ساب  على  وتت�سخم  �مل�ستوطنات  فيه  ُتو�ّسع 

�لفل�سطينية«.
متزيق  “ُتو��سل  �إ���س��ر�ئ��ي��ل:  حكومة  �أن  م��ن  وح���ذرت 
متناثرة  �سظايا  �إىل  وحتولها  �لفل�سطينية،  �الأر����س 
�ال�ستقالل  يق�سي على فر�س  ��ستيطاين،  يف حميط 
�لفل�سطيني �حلقيقي، ويوؤدي يف ذ�ت �لوقت �إىل فر�س 

نظام ف�سل عن�سري �أمر�ً و�قعاً يف فل�سطني �ملحتلة«.
حكومة  �أن  �لفل�سطينية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  و�ع��ت��ربت 
�ملذكورة  �مل��خ��ط��ط��ات  ت��ن��ف��ذ  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �الح���ت���الل 
م�ستغلًة �الن�سغاالت �الإقليمية و�لدولية و�لوهن �لذي 

يبديه �ملجتمع �لدويل �إز�ء حل �لدولتني.
�لتو�سع  ع��ل��ى  �ل�����س��م��ت  �أن  ع��ل��ى  �ل��������وز�رة  و�����س����ددت 
م�سد�قية  ي�سرب  فل�سطني  �أر����س��ي  يف  �ال�ستيطاين 
�جلانبني  بني  �ملفاو�سات  ال�ستئناف  �ملبذولة  �جلهود 

�لفل�سطيني و�الإ�سر�ئيلي �ملتوقفة منذ 2014.
�م�س  �الإ�سر�ئيلي  ق��و�ت �الحتالل  �عتقلت  ذل��ك،   �ىل 
�الأحد، فل�سطينياً م�ساباً بالر�سا�س �حلي د�خل �سيارة 
�لفل�سطيني،  �الأح��م��ر  �لهالل  جلمعية  تابعة  �إ�سعاف 
قرب مفرق م�ستوطنات جو�س عت�سيون، �سمال مدينة 

�خلليل جنوب �ل�سفة �لغربية.
قو�ت  �أن  �لفل�سطيني  �الأحمر  �لهالل  جمعية  و�أك��دت 
م�ساباً  حتمل  كانت  �إ�سعاف  �سيارة  �أوق��ف��ت  �الح��ت��الل 
بالر�سا�س �حلي يف منطقة �لفخذ من خميم �لعروب 
�مل�ست�سفى،  �إىل  �سمال مدينة �خلليل وهي يف طريقها 
وهو  �مل�ساب  و�عتقال  �لطاقم  على  باالعتد�ء  وقامت 

و�النتخابات  �ل��د���س��ت��ور  ملفي  لبحث  �مل��ع��ار���س��ة  وف���د 
باأن  �أف���ادت  �الأن��ب��اء  �أن  �ل�سيا�سي، ذل��ك  وم��ب��ادئ �حل��ل 
�لر�سمية،  �الأط��ر  خارج  �لد�ستور  بحث  ترف�س  دم�سق 
�أي �لربملان �حلايل، �إ�سافًة �إىل �أنها تريد تاأجيل بحث 
�سيطرة  خ��ارج  �إن�س  هناك  د�م  ما  �ل�سيا�سية  �لت�سوية 

�لدولة.
�ل��د���س��ت��ور يف  بحث  على  و����س��ح��اً  دم�سق  وب���د� حتفظ 
ت�ستعجل  �لتي  مو�سكو  عك�س  على  �سوت�سي،  �أو  جنيف 
�لع�سكرية  �لعملية  يف  �ل��ت��ق��دم  ب��ع��د  �ل�سيا�سي  �حل���ل 

وهزمية د�ع�س.

�الإبر�هيمي  �حل���رم  ق��رب  فل�سطينيني  على  �ل�سبت، 
�أثناء  �مل�ستوطنني،  ع�سر�ت  و�عتدى  �خلليل.  مبدينة 
�الإبر�هيمي،  �حل���رم  ق��رب  �ل�سهلة  ح��ي  يف  ت��و�ج��ده��م 
�أ�سيب  بع�سهم  و�سبان،  �أط��ف��ال  على  �مل��ربح  بال�سرب 
بجروح ور�سو�س يف ر�أ�سه. وذكر �سهود عيان �أن قو�ت 
حتقيق  مبركز  ي�سمى  ما  �إىل  �سبان  �قتادت  �الحتالل 
على  �ملقامة  �أرب���ع  ك��ري��ات  مل�ستوطنة  �مل��ح��اذي  ج��ع��ربة 

�أر��سي �لفل�سطينيني �سرق �خلليل. 
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العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/كار بيوتي لزينة �ل�سيار�ت 

رخ�سة رقم:CN 1178700 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عبد�لرحيم �حمد علي عبد�لرحيم �حلو�سني %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف خمي�س حممد ثامر حممد �ملن�سوري

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

�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان 

�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/بي جيه لالنارة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1083121 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممد عبد�هلل �حلاج �لعو�سي %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �حمد عبد�هلل علي عبد�لرحمن جر�ح �لطنيجي

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

�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان 

�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لروؤية 

�لثاقبة لل�سيانة �لعامة
رخ�سة رقم:CN 1086060 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/مطعم  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�ك�سو وي ينغ �نرتنا�سيونال �س.ذ.م.م - فرع �أبوظبي2

رخ�سة رقم:CN 2101361 قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�سة

�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
للتجارة  �ل�س�����ادة/�ك�سكلو�سف  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�سة رقم:CN 1043562 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عبيد عتيق عبيد خمي�س �ملرر %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف خمي�س عتيق عبيد خمي�س �ملرر

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

�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان 

�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/ركن �ملا�سي لالعمال �لكهربائية 

و�ل�سحية رخ�سة رقم:CN 1141976 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة عو�س حممد عو�س با�سكيل �خلزرجي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف عبد�لعزيز �حمد �سليمان ح�سني �ملازمي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ن�سر �ال�سالم بن نارد �لزمان

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 0.5*0.4 �ىل 1*1
�سلطان  �ملالك �حمد بن حممد بن   37 م  �بوظبي م�سفح  تعديل عنو�ن/من 
بن �سرور �لظاهري �ىل �بوظبي �بوظبي �سرق 18-2 ق c60 مكتب 302 ط 3 

مطر حممد بالعفاري ع�سيان و�خرون
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/و�دي �ليا�سمني للعقار�ت و�ل�سيانة 

�لعامة رخ�سة رقم:CN 1078284 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 0.15*0.40 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ و�دي �ليا�سمني للعقار�ت و�ل�سيانة �لعامة
WADI AL YASMEEN REAL ESTATE AND GENERAL MAINTENANCE

�ىل/و�دي �ليا�سمني لل�سيانة �لعامة 
WADI AL YASMEEN GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/حذف خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري 

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

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم ويكند باربكيو ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 2146125 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حممد عبد�لرحمن علي �مني �ملرزوقي من �سريك �ىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ حممد عبد�لرحمن علي �مني �ملرزوقي من 95% �ىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف م�سبح علي م�سبح بونعا�س �لرميثي

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 3*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م 

تعديل ��سم جتاري من/ مطعم ويكند باربكيو ذ.م.م
WEEKEND BBQ RESTURANT LLC

�ىل/مطعم ويكند باربكيو - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م 
WEEKEND BBQ RESTURANT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/عيادة بومباي

رخ�سة رقم:CN 1105448 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*4

تعديل ��سم جتاري من/ عيادة بومباي
BOMBAY CLINIC

�ىل/مركز بومباي �لطبي 
BOMBAY MEDICAL CENTER

تعديل ن�ساط/��سافة جممع طبي )8620021(
تعديل ن�ساط/حذف عيادة �لطب �لعام )8620001(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/ق�سر  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1406237:ل�سفري لل�سيافة رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��سبوع  خالل  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافترييا �ستيك�س

رخ�سة رقم:CN 1193673  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة خوله �حمد خليفة �ليو�سف �ل�سويدي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف غديرة غريب زوجة عبد�هلل فا�سل �سعيد علي �ل�سكري
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافيترييا لولوة �لعني

رخ�سة رقم:CN 1105682  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممد خليفة �سيف �سريع �ملزروعي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد حممد بالكيله �لعامري
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سيما لال�ست�سار�ت �لهند�سيه

رخ�سة رقم:CN 1546498 قد تقدمو� �لينا بطلب
CIMA HOLDING LLC تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سيما �لقاب�سة ذ.م.م

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �ينوفيد� الد�رة �مل�ستودعات
INNOVIDA WAREHOUSES MANAGEMENT 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان فالح حمود جره �لقحطاين
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري من/ �سيما لال�ست�سار�ت �لهند�سيه
CIMA ENGINEERING CONSULTANTS

�ىل/�سيما لال�ست�سار�ت �لهند�سيه ذ.م.م 
CIMA ENGINEERING CONSULTANTS LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/اليف الين للطابوق و�لبال�سرت

رخ�سة رقم:CN 2102612 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��سم جتاري من/ اليف الين للطابوق و�لبال�سرت

LIFE LINE BLOCKS & PLASTER
�ىل/�الجو�ء لل�سيانة �لعامة 

AL AJWA MAINTENANCE
تعديل ن�ساط/��سافة �سيانة �ملباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف �عمال �لطابوق )4330001(
تعديل ن�ساط/حذف �عمال �لتطيني للمباين )�لبال�سرت( )4330009(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�سناعة باأن: �ل�سادة/م�سنع االحتاد لت�سكيل احلديد ذ.م.م 

IN - 1001180 :رقم �لرخ�سة �ل�سناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �إتخاذ �لتعديل �الآتي:

خروج �ل�سركاء:
ذ.م.م لال�ستثمار  الدولية  • االحتاد 

اخليلي عوي�سة  �سهيل  عوي�سه  • جوعان 
دخول �ل�سركاء:

%99 ذ.م.م  جروب  كابيتال  • اند�سرتيال 
%1 ذ.م.م  لال�ستثمارات  • الرتناتيف 

لت�سبح �لرخ�سة �ل�سناعية با�سماء �ل�سركاء:
%99 ذ.م.م  جروب  كابيتال  • اند�سرتيال 

%1 ذ.م.م  لال�ستثمارات  • الرتناتيف 
وعلى كل من لديه �عرت��س على �الجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية 
�أية  �ملكتب  يقبل  فلن  و�إال   ، �الإعالن  ن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع  خالل  �ل�سناعه 

�عرت��س بعد �نق�ساء مدة �الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�سناعة باأن: �ل�سادة/م�سنع كراكال الدولية ذ.م.م 

IN - 1001364 :رقم �لرخ�سة �ل�سناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �إتخاذ �لتعديل �الآتي: تعديل �ل�سركاء:

خروج �ل�سريك:
ذ.م.م القاب�سة  توازن  • �سركة 

ذ.م.م لال�ستثمار  توازن  • �سركة 
دخول �ل�سريك:

�س.م.ع الع�سكرية  لل�سناعات  االإمارات  • �سركة 
�س.م.ع الع�سكرية  ال�سناعة  لعمليات  االإمارات  • �سركة 

لت�سبح �لرخ�سة �ل�سناعية با�سماء �ل�سركاء:
%99 �س.م.ع  الع�سكرية  لل�سناعات  االإمارات  • �سركة 

%1 �س.م.ع  الع�سكرية  ال�سناعة  لعمليات  االإمارات  • �سركة 
وعلى كل من لديه �عرت��س على �الجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�سناعه- �إد�رة خدمة �مل�ستثمرين- خالل �أ�سبوع من تاريخ ن�سر �الإعالن ، و�إال 

فلن يقبل �ملكتب �أية �عرت��س بعد �نق�ساء مدة �الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/علي �حلو�سني لت�سليح �الكزوز�ت

رخ�سة رقم:CN 1140443 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة عبد�هلل حممد جمينني حممد �ملن�سوري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف علي �حمد ق�سيب �حلو�سني

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 3*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ علي �حلو�سني لت�سليح �الكزوز�ت

�ىل/اليف الين لت�سليح �الكزوز�ت 

LIFE LINE FOR REPAIRING EXHAUSTS

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/كر�ج �لعبقري لل�سيار�ت

رخ�سة رقم:CN 1137378 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 1*3 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ كر�ج �لعبقري لل�سيار�ت

GENIUS AUTO GARAGE

�ىل/هاي بيم لقطع غيار �ل�سيار�ت �مل�ستعملة 

HIGH BEAM AUTO USED SPARE PARTS

تعديل ن�ساط/��سافة جتارة قطع �لغيار �مل�ستعملة لل�سيار�ت )4530003(

تعديل ن�ساط/حذف ��سالح ميكانيكي للمركبات )4520003(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 

عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
فايندر  هوم  �لتجاري  باال�سم   CN رقم:1126966 
�لرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  �لعقار�ت  الد�رة 

و�عادة �لو�سع كما كان عليه �سابقاً.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�سناعة باأن: �ل�سادة/التعاون ل�سناعة انابيب الري ذ.م.م 

IN - 2003053 :رقم �لرخ�سة �ل�سناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �إتخاذ �لتعديل �الآتي: تعديل �ل�سركاء بخروج:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل ابراهيم عبداهلل املزروعي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان دران حممد احمد البلو�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل را�سد عبيد مو�سى الزعابي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالرحمن را�سد عبيد مو�سى الزعابي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مرمي را�سد عبيد مو�سى الزعابي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالرحمن دران حممد احمد البلو�سي %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي را�سد عبيد مو�سى الزعابي %20
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد عبداهلل �سامل را�سد املزروعي %5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل حممد �ساملني عبداهلل ال�سويدي %35
لت�سبح �لرخ�سة �ل�سناعية با�سم:

عبدالرحمن دران حممد احمد البلو�سي %25
علي را�سد عبيد مو�سى الزعابي %20

حممد عبداهلل �سامل را�سد املزروعي %5
عبداهلل حممد �ساملني عبداهلل ال�سويدي %35
عفراء حممد عبدالرحيم حممد الها�سمي %5

عدنان �سيد �سامل عبداهلل عبدالقادر اجلنيدي %5
نوهة م�سلم ح�سن عيظة العامري %5

وعلى كل من لديه �عرت��س على �الجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية �ل�سناعه خالل 
�أ�سبوع من تاريخ ن�سر �الإعالن ، و�إال فلن يقبل �ملكتب �أية �عرت��س بعد �نق�ساء مدة �الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة
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عربي ودويل
�لنيباليون يبد�أون �نتخابات تاريخية 

•• النيبال-اأ ف ب:

�نتخابات  �لنيباليني �ىل مر�كز �الق��رت�ع يف  توجه ماليني 
تاريخية و�سفت باأنها نقطة حتول يف هذ� �لبلد �لفقري يف 
�لهيمااليا، ويوؤمل �ن توؤدي هذه �النتخابات �ىل �نهاء حالة 
�حلرب  �نتهاء  منذ  �مل�ستمرة  �ل�سيا�سي  �ل�سا�ستقر�ر  ع��دم 

�الأهلية قبل عقد.
برملان  النتخاب  مرحلتني  على  �ستجري  �لتي  و�النتخابات 
وطني و�آخر على م�ستوى �الأقاليم هي �الوىل يف ظل د�ستور 
جديد ما بعد �حلرب منبثق عن �تفاق �ل�سالم عام 2006 
�لذي �نهى ع�سر �سنو�ت من �لتمرد �ملاوي وو�سع �لبالد على 

درب �النتقال من �مللكية �ىل �لدميوقر�طية.
�لد�ستور  على  لالتفاق  �خ��رى  �سنو�ت  ت�سع  �الم��ر  وتطلب 
حول  �ختلفت  ه�سة  �ئتالفية  حكومات  ت��و�يل  م��ع  �جل��دي��د 

م�ستقبل �لبالد كدولة فدر�لية دميوقر�طية.
ت��ع��م��ل ه����ذه �الن���ت���خ���اب���ات ع��ل��ى �نهاء  �ل���ع���دي���د �ن  وي����اأم����ل 
يف  �ل�سيا�سي  �لتجاذب  من  و�حل��د  �ل�سيا�سية  �ال�سطر�بات 
كامتاندو، خا�سة و�نها �الوىل �لتي �ستوؤ�س�س الأول جمال�س 

�قليمية يف �لبالد.
�ل�سرق  بلدة تقع �ىل  �سوتار� وهي  ثابا من  وق��ال �مري دوج 
من كامتاندو �سيذهب �سكانها �ىل �لت�سويت �الحد “مل نر 
�سنو�ت. و�ذ� ما ح�سل ذلك �سيكون  حكومة ت�ستمر خلم�س 

هناك �سيا�سات م�ستقرة ت�سهل �لعمل«.
و��ساف “لدينا �آمال كبري معلقة على هذه �النتخابات«.

�لبالد  �سمال  يف  �الأح��د  للت�سويت  �الوىل  �ملرحلة  بدء  ومع 
�لذي ي�سم مناطق �سربها زلز�ل مدمر قبل عامني، �سيكون 
با�سو�تهم،  ل���الدالء  م��وؤه��ل��ني  �سخ�سا  مليون   3،2 ه��ن��اك 
�لكثافة  �يام تتبع مرحلة ثانية يف �جلنوب ذي  وبعد ع�سرة 

�ل�سكانية.
2015 ��سالحات  �أقر عام  �لنيبايل �لذي  �لد�ستور  وي�سع 
�ل�سلطات  ل��ت��ع��زي��ز  ت��ه��دف  �ل�سيا�سي  �ل��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  ���س��ام��ل��ة 
�ملحلية عرب �سبعة �أقاليم �ن�سئت حديثا بعيد� عن �حلكومة 

�ملركزية.

توقيف 15 من �ليمني �ملتطرف يف باري�ش 
 •• باري�ض-اأ ف ب:

�علنت �ل�سرطة �لفرن�سية �نها و�سعت يف �حلجز �الحتياطي 15 �سخ�سا حليازتهم ��سلحة حمظورة 
يف �طار �سعيها ملنع تظاهرة غري مرخ�س لها ملجموعة �سغرية تدعى جيل �لهوية تنتمي �ىل �ليمني 
�إليها جيل  �لتي دعت  �لتظاهرة  �علن �جلمعة منع  ديلبو��س  �ل�سرطة مي�سال  �ملتطرف. وكان قائد 
�ليها جمموعات مناه�سة للفا�سية من �جل تفادي ح�سول  �لهوية وكذلك تظاهر�ت م�سادة دعت 
�ساحة  نطاق  يف  رئي�سي  ب�سكل  �لتوقيف  عمليات  وج��رت  �ل��ع��ام.  �لنظام  وتعكري  عنيفة  م��و�ج��ه��ات 
�جلمهورية ويف �لد�ئرة �خلام�سة ع�سرة من �لعا�سمة �لفرن�سية، يف جنوب غرب باري�س، حيث كان 
من �ملفرت�س �ن تقام �لتظاهرة، بح�سب ما �و�سح م�سدر �مني. و�و�سح �مل�سدر �ن �لبع�س �عتقلو� 
بعد �ن دخلو� �حدى �ملكتبات �لقريبة من �ساحة �جلمهورية، م�سيفا مل حتدث �عمال تك�سري. وقال 
�مل�سوؤول عن �ملكتبة لفر�ن�س بر�س �ن جمموعة من خم�سة ع�سر �سخ�سا دخلو� وبد�أو� يطلقون �سعار�ت 

ك�فرن�سا للفرن�سيني.

•• الفجر – خرية ال�شيباين
احلزب  ان  وتكراره  ترديده  من  اأيام  اأربعة  بعد    
لتحالف  م�ستعد  غــري  الدميقراطي  اال�ــســرتاكــي 
رئي�سه  فتح  مريكل،  اأجنيال  حمافظي  مع  جديد 
مارتن �سولتز الباب جزئيا اأمام هذا اخليار، قابال 

يف االأخري باإجراء حمادثات مع مناف�سته.
ا�ستمر  احلــزب  لقيادة  اجتماع  بعد  �سرح  وقــد    
ثمانية �ساعات “لقد اتفقنا على قبول دعوة رئي�س 

اجلمهورية اىل حوار مع االأطراف االأخرى«.
  وحّذر مارتن �سولتز قائال “يجب ان يكون وا�سحا 
باأخرى،  اأو  بطريقة  املحادثات،  هذه  ادت  اإذا  انه 
القرار  ــان  ف حكومة،  ت�سكيل  يف  امل�ساركة  اىل 

�سُيرتك ملنا�سلي حزبنا من خالل الت�سويت«.

التحالف الكبري: خيار وارد
  وهكذ�، بعد خم�سة �أيام من ف�سل 
�ملحادثات بني �الحتاد �لدميقر�طي 
مريكل  �جنيال  بزعامة  �مل�سيحي 
و�لليرب�ليني  �لبافاري،  وحليفها 
)�حل�������زب �ل���دمي���ق���ر�ط���ي �حل����ر( 
فر�سية  �أ�سبحت  �خل�سر،  وح��زب 
وج��ود حتالف كبري من �خليار�ت 
تز�ل  ال  كانت  و�ن  حتى  �ملحتملة، 

غري موؤكدة.
حتدث  موقفه،  تغيري  ولتربير     
يخ�سع  �ل������ذي  ����س���ول���ت���ز،  م����ارت����ن 
ب�سعة  م��ن��ذ  ��ستثنائية  ل�سغوط 
�لدر�ماتيكي”  “�لند�ء  ع��ن  �أي���ام، 
�ل������ذي وج���ه���ه �ل���رئ���ي�������س �المل�����اين 
�ستاينماير،  ف����ال����رت   - ف����ر�ن����ك 

لالأحز�ب �ل�سيا�سية.

قادة اأوروبا على اخلط
�ل�سابق  �ل���رئ���ي�������س  ������س����ار  ك���م���ا     
ل��ل��ربمل��ان �الأورب������ي �ىل �ل���ن���د�ء�ت 
ق��ادة  ع����ن  �ل���������س����ادرة  �ل����ع����دي����دة 
�ز�ء  ب��ال��ق��ل��ق  ي�����س��ع��رون  �ورب����ي����ني 
�ن  �أكد لهم  �ملانيا، وقد  �لو�سع يف 
�لدميقر�طي  �ال���س��رت�ك��ي  �حل��زب 
�ملانيا  جتاه  م�سوؤولياته  �سيتحّمل 
و�وروب������������ا. ك���م���ا �ن������ه حت������دث مع 
ذكرته  ملا  وفقا  ماكرون،  �ميانويل 

م�سادر عدة.
  ورغم هذ� �لتطور، فاإّن �لطريق 
�إىل �ئتالف كبري �سيكون حمفوفا 
وقتا  ي�����س��ت��غ��رق  وق�����د  ب��ال��ع��ق��ب��ات 
�سيدعو  و�سيطا،  وب�سفته  طويال. 
�ل��رئ��ي�����س �المل����اين �ال���س��ب��وع �ملقبل 
م��ارت��ن ���س��ول��ت��ز، و�جن��ي��ال مريكل 
وزم���ي���ل���ه���ا �ل�����ب�����اف�����اري ه���ور����س���ت 

�سيهوفر.

الطاعون والكولريا
�ملندوبني  �ن      وي���رى م��ر�ق��ب��ون 
بني  �الخ��ت��ي��ار  بحرية  �سيتمتعون 

�لطاعون و�لكولري�:
�ملفاو�سات  ه��ذه  يرف�سو�  �أن  �إم��ا   
ُي���ّت���ه���م���و� بعدم  ب����ان  وي���خ���اط���رون 
�مل�����س��وؤول��ي��ة، و�إم�����ا ���س��ي��ق��ب��ل��ون مع 
�ملزيد  يخ�سر  حزبهم  روؤي���ة  خطر 
ل�سالح  و�ل��ن��اخ��ب��ني  �مل���و�ق���ع  م���ن 
حزب  �لي�سار  مع�سكر  يف  مناف�سه 

دي لينك.
   وخ�����وف�����ا م�����ن ت���ع���زي���ز �حل�����زب 
�أملانيا،  �ج��ل  م��ن  �لبديل  �لقومي، 
�لذي برز كثالث �أكرب قوة �سيا�سية 
على  ب��ح�����س��ول��ه  �الن���ت���خ���اب���ات  يف 
يقرتح  �الأ���س��و�ت،  من  باملائة   13
دعم  ف��ك��رة  �مل�ساركة  ب��دل  �لبع�س 
�أجنيال  ب���ق���ي���ادة  �أق���ل���ي���ة  ح���ك���وم���ة 

مريكل.
   وبو�سعه �سرط ت�سويت حو�يل 
�أل���ف ع�سو يف �حل���زب، كما   430
عام  غابرييل  �سيغمار  �سلفه  فعل 
�سولتز  م��ارت��ن  يحتفظ   ،2013
��سرت�كية  تد�بري  فر�س  باإمكانية 
�أجنيال  على  ��سا�سية  دميقر�طية 

مريكل.
�ل�سيناريو  ل��ه��ذ�  ُك��ت��ب  م��ا  و�إذ�     
وقتا  ���س��ي��ت��ط��ل��ب  ف��ان��ه  ي��ن��ج��ح،  �أن 

طويال.
�الم����ر  �����س���ت���غ���رق   ،2013 ع�����ام   
ث���م���ان���ي���ة �أ�����س����اب����ي����ع ب�����ني ب����د�ي����ة 
�حلزب  ب��ني  �الئ��ت��الف  مفاو�سات 
و�حلزب   - �مل�سيحي  �لدميقر�طي 
�مل�������س���ي���ح���ي �ل�����ب�����اف�����اري و�حل������زب 
�ال�سرت�كي �لدميقر�طي، وت�سكيل 

�حلكومة �جلديدة... 
عن ليزيكو الفرن�سية

موؤمتر احلزب يف دي�سمرب
   وي��ت��وق��ع م���ق���ّرب���ون م���ن مارتن 
���س��ول��ت��ز ع��ق��د �ج���ت���م���اع ث����ان قبل 
�ال�سرت�كي  �حل��زب  موؤمتر  �نعقاد 

للمندوبني ليقررو� �ن كانو� مع �أو 
���س��د ف��ت��ح �مل��ن��اق�����س��ات م��ع �الحت���اد 
و�حلزب  �مل�سيحي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 

�مل�سيحي �لبافاري.

�سبتمرب، حت�سل �حلزب على ن�سبة 
20 فا�سل 5 باملائة من �الأ�سو�ت، 
وه����ي �أ�����س����و�أ ن��ت��ي��ج��ة ل���ه م��ن��ذ عام 

.1949

�ل���دمي���ق���ر�ط���ي �ل�����ذي ���س��ي��ع��ق��د يف 
دي�سمرب   9 �إىل   7 م���ن  �ل���ف���رتة 
�ملوؤمتر  ه����ذ�  و���س��ي��ك��ون  �ل����ق����ادم. 
ح���ا����س���م���ا: ف���ف���ي �ن���ت���خ���اب���ات 24 

�أجنيال  �سلطة  �لدميقر�طي حتت 
ثم  و2009   2005 مريكل بني 

بني 2013 و2017. 
  ومن �ملرجح �أن يتم تقدمي مقرتح 

�أن  �حل�������زب  ق����و�ع����د  وت���ع���ت���ق���د     
وثيق  �رت��ب��اط  على  �لنتيجة  ه��ذه 
�للذين  �ل��ك��ب��ريي��ن  ب��االئ��ت��الف��ني 
�ال�سرت�كي  �حل���زب  فيهما  ���س��ارك 

 •• بكني-اأ ف ب:

�أع���ل���ن���ت �ل�����س��ل��ط��ات �ل�����س��ي��ن��ي��ة �ن 
نينغبو  م��دي��ن��ة  ك��ب��ري�ً يف  �ن��ف��ج��ار�ً 
ب�سرق �ل�سني �م�س �أدى �ىل �سقوط 
و�نهيار  �جلرحى  وع�سر�ت  قتيلني 
�مل����ب����اين. وق���ال���ت بلدية  ع����دد م���ن 
و�حدة  على  و���س��ع  ب��ي��ان  يف  نينغبو 
�الجتماعي  �ل��ت��و����س��ل  �سبكات  م��ن 
�ن �النفجار حدث يف منطقة خالية 
يف �ملدينة �ل�ساحلية �لو�قعة باإقليم 
جيجيانغ. وذكرت �ل�سلطات �ملحلية 

بثها  ل��ق��ط��ات  يف  وظ��ه��ر  تطبيقها. 
�ل��ت��ل��ف��زي��ون رج����ال ي���رت���دون خوذ� 
دمرها  و���س��ي��ار�ت  ج��رح��ى  وينقلون 
يرتفع  رم�����ادي  ودخ�����ان  �الن���ف���ج���ار 
وحطام مبعر على ع�سر�ت �المتار. 
وك�سفت �سور ن�سرتها �سحيفة ديلي 
بيبل على موقع تويرت �ربعة مبان 
م��ت�����س��ررة ع��ل��ى �الأق����ل ح���ول �ر�س 
يغطيها ركام. وتغطي كتل �ال�سمنت 
و�خل�����س��ب و�ل��زج��اج �الر�����س. ونقل 
ع���ن �سهود  �ل��ت��ل��ف��زي��ون �حل��ك��وم��ي 
�نهيار  �ىل  �دى  �النفجار  �ن  عيان 

�سقوط  ع���ن  ����س��ف��ر  �الن���ف���ج���ار  �ن 
بجروح  �سخ�سني  و����س��اب��ة  قتيلني 
خطرية على �الأقل. لكن �لتلفزيون 
جريحا  ث��الث��ني  �ن  ذك��ر  �حلكومي 
�مل�ست�سفيات.  �ىل  نقلو�  �الأق��ل  على 
�ل�سني  �ن����ب����اء  وك����ال����ة  و�و����س���ح���ت 
وق��ع حو�ىل  �النفجار  �ن  �جل��دي��دة 
غ(  ت   01،00( �لتا�سعة  �ل�����س��اع��ة 
�ل�سني  وت�سهد  م��ه��دم.  م�سنع  يف 
مو�قع  يف  �ن���ف���ج���ار�ت  ب��ا���س��ت��م��ر�ر 
ب�����س��ب��ب جت���اه���ل معايري  ���س��ن��اع��ي��ة 
�ل��ت��ح��ق��ق من  ع�����دم  �و  �ل�������س���الم���ة 

•• ناغوري-اأ ف ب:

�ل�ساب بيد�ن كامول رو�ساريو  غادر 
ق��ري��ت��ه �ل��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، ل��ل��ق��ت��ال من 
�ج����ل ����س��ت��ق��الل ب��ن��غ��الد���س. وب���ات 
يف  م�ستقبله  ح��ول  ت�����س��اوؤالت  يطرح 
ه���ذ� �ل��ب��ل��د �ل���ذي ي��ث��ري ف��ي��ه تنامي 
�الأقليات  ل����دى  �خل����وف  �ل��ت��ط��رف 
�ملجموعة  وت���ن���ت���ظ���ر  �ل����دي����ن����ي����ة. 
بنغالد�س  يف  �ل�سغرية  �لكاثوليكية 
بفارغ �ل�سرب، زيارة �لبابا فرن�سي�س 
جنوب  يف  �ل��ف��ق��ري  �ل��ب��ل��د  ه����ذ�  �ىل 
�ك��ر من  �آ�سيا، وه��ي �الأوىل خ��الل 
�لثاين  ت�سرين   30 من  عاما،   30
نوفمرب �ىل �لثاين من كانون �الأول 

دي�سمرب.
�ل��زي��ارة يف ��سعب وقت  وتاأتي ه��ذه 
ك��م��ا يقول  �مل�����س��ي��ح��ي��ون،  ي���و�ج���ه���ه 
�مل��وؤم��ن��ون، يف ه��ذ� �لبلد �مل��وؤل��ف من 
قر�بة  منذ  وينزلق  م�سلمة  �كرية 

�لع�سر �سنو�ت نحو �لت�سدد.
وقال رو�ساريو خالل حرب �لتحرير، 
كنا نريد بنغالد�س عظيمة حتت�سن 
و�ملعتقد�ت  �الأع���ر�ق  كل  من  �لنا�س 
و�الأديان، ملمحا بذلك �ىل �ل�سر�ع 
�لذي �أف�سى �ىل ��ستقالل باك�ستان 
�أ�ساأ  مل  و�أ�ساف  �ل�سابقة.  �ل�سرقية 
ي��وم��ا �حل�����س��ول ع��ل��ى �م��ت��ي��از�ت �و 
م�ساو�ة  فقط  �ردت  خا�سة،  معاملة 
�أ�سعر  ل��ك��ن  ل��ل��ج��م��ي��ع.  �حل���ق���وق  يف 
�إننا ال نتمتع بامل�ساو�ة. ويقول  �الن 
�ن  �ملحليون  �لكاثوليك  �مل�سوؤولون 
�ب��ن��اء رع��اي��اه��م �ختارو�  ع����دد� م��ن 
�ل�سنو�ت  يف  ب���ن���غ���الد����س  م����غ����ادرة 

رو�ساريو  وينتمي  للفقر�ء.  حيويا 
�ىل �ملجموعة �لكاثوليكية �ل�سغرية 
ت��ت��ح��در م��ن جت���ار برتغاليني  �ل��ت��ي 
يف  ع�سر  �ل�سابع  �لقرن  يف  ��ستقرو� 
ناغوري �ملوؤلفة من جمموعة قرى 

على مقربة من �لعا�سمة دكا.
للكاثوليكية  م��وئ��ال  �ملنطقة  وت��ع��د 
وت�����س��م م��ع��ب��د� م��ت��و����س��ع��ا ي����زوره 
�سباط  يف  �الأ�سخا�س  �آالف  ع�سر�ت 
�لقدي�س  بعيد  ل��الح��ت��ف��ال  ف��رب�ي��ر 
يقول  �ل�������ب�������ادو�ين.  �ن���ط���ون���ي���و����س 
�لكاثوليك �ملحليون �لذين �لتقتهم 
ي�سعرون  �نهم  بر�س  فر�ن�س  وكالة 

�حلديثة  �مل���وج���ة  ب�����س��ب��ب  �الخ�����رية 
ت�ستهدف  �لتي  �ملتطرفة  للهجمات 
�ي�سا �قليات �خرى، مثل �لهندو�س. 
�سخ�سان  �ملا�سي  �لعام  �غتيل  وق��د 
�ع��ت��ن��ق��ا �مل�����س��ي��ح��ي��ة. وت��ع��ر���س بقال 
�لوح�سي  للقتل  �ي�����س��ا  ك��اث��ول��ي��ك��ي 
وي�سكل  �الأب������ي�������������س.  ب����ال���������س����الح 
%0،5 من  م���ن  �ق���ل  �مل�����س��ي��ح��ي��ون 
بنغالد�س،  يف  ن�سمة  مليون   160
وقد عا�سو� طو�ل قرون بان�سجام مع 
بدور  و��سطلعو�  �مل�سلمة.  �الأكرية 
كبري يف تاريخ �لبالد. و�ليوم �ي�سا، 
تقدم مد�ر�سهم وم�ست�سفياتهم دعما 

م��ب��ان جم����اورة و�ح����دث ف��ج��و�ت يف 
جدر�ن �خرى. و�و�سحو� �نه ت�سبب 
يف �إ�سابة عدد كبري من �الأ�سخا�س 
يف �ملدينة �لتي تعد �حد �كرب مر�فئ 
�سنغهاي.  ج��ن��وب  يف  وت��ق��ع  �ل��ب��الد 
�مل����ك����ان عن  ����س���ح���ايف يف  وحت�������دث 
�لذين  �جل��رح��ى  وع�����س��ر�ت  فو�سى 
�لقريبة  �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  �ىل  ن��ق��ل��و� 
ب�سيار�ت ��سعاف �و مب�ساعدة �سائقي 
�سيار�ت. وقال �لتلفزيون �حلكومي 
�ن عمليات �النقاذ م�ستمرة. وذكرت 
�لناطقة  �ليومية  �ل�سعب  �سحيفة 
�ل�سيني  �ل�����س��ي��وع��ي  �حل����زب  ب��ا���س��م 
على تويرت �نه مل يكن يعي�س �حد 
�ملكان لكن رمب��ا ك��ان عاملون يف  يف 
جمع �لقمامة موجودين هناك عند 
�ل�سرطة  وق��ال��ت  �الن��ف��ج��ار.  وق���وع 
حيث  جيانغبي  منطقة  يف  �ملحلية 
يجري  حت��ق��ي��ق��ا  �ن  �حل������ادث  وق����ع 
ملعرفة ��سباب �النفجار. ونينغبو هو 
�هم مر�فئ �حلاويات يف  و�حد من 
�ل�سني. �سهدت �ل�سني يف �ل�سنو�ت 
�الأخ�������رية ع�����دد� م���ن �حل�������و�دث يف 
�سل�سلة  هزت  فقد  �سناعية.  مو�قع 
 2015 يف  وقعت  كبرية  �نفجار�ت 
منطقة  يف  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  م��ن�����س��اآت  يف 
و��سفرت  ت��ي��اجن��ني  م��دي��ن��ة  م���رف���اأ 
على  ���س��خ�����س��ا   165 ���س��ق��وط  ع���ن 
�الأقل و�أ�سر�ر تتجاوز قيمتها �ملليار 

دوالر.

مبزيد من �لتهديد. فالتوتر�ت مع 
كما  تز�يدت،  قد  بنغالد�س  �سلطات 
يوؤكدون. وخالل حادث وقع يف �ذ�ر 
�سرطة  رجال  قرويون  �تهم  مار�س، 
بثياب مدنية ب�سرقة مال من �رملة 
وعندما  م��ن��زل��ه��ا.  ت��ف��ت��ي�����س  خ����الل 
عنا�سر  م���ن���ع  جم���م���وع���ة  ح����اول����ت 
قو�ت  �أر�سلت  �مل��غ��ادرة،  من  �ل�سرطة 
و�أ�سيب  ل��دع��م��ه��م.   م�سلحة  �أم����ن 
�الأق��ل بجروح  ع�سرون �سخ�سا على 
خ���الل �ل�����س��د�م��ات، وت��ت��م مالحقة 
�إعاقة عمل  بتهمة  �ل�سكان  مئة من 

عنا�سر �ل�سرطة.

�لرئي�س �الملاين يف دور �لو�سيط ورجل �ملطافئ مريكل.. �سوء يف �خر �لنفق

 الطريق اإىل ائتالف كبري �سيكون حمفوفا بالعقبات وقد ي�ستغرق وقتا طويال
ماكرون وقادة �وروبيون على خط �الزمة.. �سولتز.. �نقالب يف �ملوقف ب�سروط

التحالف الكبري يطرح من جديد:

�ملانيا: حزب �سولتز �سيختار بني �لطاعون و�لكولري�...!
يقرتح البع�س دعم حكومة اأقلية بقيادة اأجنيال مريكل بدل امل�ساركة

 ق����ر�ر م����ساركة �لدميقر�طيني 
�ال�س��رت�كيني يف ت�س��كيل �حلكوم�ة 
�سيخ�سع لت�سويت قو�ع��د �حل��زب 

يحتف��ظ مارت��ن �س���ولز باإمكاني��ة 
فر�ش تد�بري ��سرت�كية دميقر�طية 
مريك��ل �أجني���ل  عل��ى  �أ�سا�س��ية 

�لكاثوليك �ملتوترون يف بنغلد�ش ينتظرون �لبابا قتلى وجرحى يف �نفجار ب�سرق �ل�سني 
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اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�لذهب  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�الحمر لل�سيلة و�لعبايا
رخ�سة رقم:CN 1211762 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��سبوع  خالل  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م. 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 97130   
باإ�سم : �س. فريد بريي )هولدجنز( ليمتد

وعنو�نة: 24 وي�ست �سرتيت ، كوفينت جاردن ، لندن دبليو �سي 2
�ت�س 9 �ن �يه ، �جنلرت� 

بتاريخ : 2009/10/07 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 97227 
�سورة العالمة

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 
�حلماية يف :2017/07/05                 وحتى تاريخ : 2027/07/05  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  27  نوفمرب 2017 العدد 12184

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م. 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 97126   
باإ�سم : �س. فريد بريي )هولدجنز( ليمتد

�ن   9 �ت�س   2 �سي  دبليو  لندن   ، ، كوفينت ج��اردن  وعنو�نة: 24 وي�ست �سرتيت 
�يه ، �جنلرت� 

بتاريخ : 2009/10/07 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 97223 
�سورة العالمة

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 
�حلماية يف :2017/07/05                 وحتى تاريخ : 2027/07/05  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  27  نوفمرب 2017 العدد 12184

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م. 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 97131   
باإ�سم : �س. فريد بريي )هولدجنز( ليمتد

وعنو�نة: 24 وي�ست �سرتيت ، كوفينت جاردن ، لندن دبليو �سي 2
�ت�س 9 �ن �يه ، �جنلرت� 

بتاريخ : 2010/10/03 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 107739 
�سورة العالمة

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 
�حلماية يف :2017/07/05                 وحتى تاريخ : 2027/07/05  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  27  نوفمرب 2017 العدد 12184

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م. 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 97127   
باإ�سم : �س. فريد بريي )هولدجنز( ليمتد

�ن   9 �ت�س   2 �سي  دبليو  لندن   ، ، كوفينت ج��اردن  وعنو�نة: 24 وي�ست �سرتيت 
�يه ، �جنلرت� 

بتاريخ : 2009/10/07 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 97224 
�سورة العالمة

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 
�حلماية يف :2017/07/05                 وحتى تاريخ : 2027/07/05 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  27  نوفمرب 2017 العدد 12184

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م. 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 97128   
باإ�سم : �س. فريد بريي )هولدجنز( ليمتد

وعنو�نة: 24 وي�ست �سرتيت ، كوفينت جاردن ، لندن دبليو �سي 2
�ت�س 9 �ن �يه ، �جنلرت� 

بتاريخ : 2009/10/07 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 97225 
�سورة العالمة

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 
�حلماية يف :2017/07/05                 وحتى تاريخ : 2027/07/05  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  27  نوفمرب 2017 العدد 12184

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م. 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 97129   
باإ�سم : �س. فريد بريي )هولدجنز( ليمتد

وعنو�نة: 24 وي�ست �سرتيت ، كوفينت جاردن ، لندن دبليو �سي 2
�ت�س 9 �ن �يه ، �جنلرت� 

بتاريخ : 2009/10/07 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 97226 
�سورة العالمة

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 
�حلماية يف :2017/07/05                 وحتى تاريخ : 2027/07/05  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  27  نوفمرب 2017 العدد 12184 العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وز�رة �القت�ساد باأن �ل�سادة/نورثروب غرومان �لكرتونك �سي�ستمز 
بطلب  تقدمت  قد  �ملتحدة(  �لواليات  )�جلن�سية:  �نك  �نرتنا�سيونال 
�لنادي  )�لعنو�ن:�سارع  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�سركة  فرع  قيد  �سطب 
�س.ب:47325   - نهيان  �ل  حممد  بن  �ل�سيخ/�سرور  بناية   - �ل�سياحي 
 - �أبوظبي   - نهيان  �ل  �سرور  �ل�سيخ  بناية   - �ل�سياحي  �لنادي   -
�س.ب:47325( و�ملقيدة حتت رقم )1142( يف �سجل �ل�سركات �الجنبية 
ل�سنة 2015 م يف  �لقانون �الحتادي رقم )2(  بالوز�رة. وتنفيذ� الحكام 
�ساأن �ل�سركات �لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�سنة 
2010م يف �ساأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�ساآت 
�ل�سادة ��سحاب  . يرجى من  �ملوؤ�س�سة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة 
ال  ميعاد  يف  �لوز�رة  �ىل  باعرت��سهم  يتقدمو�  �ن  �العرت��س  يف  �حلق 
يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �القت�ساد �إد�رة 

�لت�سجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/2322 جتاري جزئي
 -2 ���س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  ري�سور�سز  مري�سنت  كو�سمو�س  �سركة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بان  نعلنكم  �القامة  حمل  جمهويل  )�سامن(  �لبق�سي  عبد�لرحمن  يو�سف  عبد�لرحمن 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/11/8 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ 
مري�سنت  كو�سمو�س  )�سركة  عليهما  �ملدعي  بالز�م  ���س.م.ع  �ال�سالمي  �الم���ار�ت  م�سرف 
ري�سور�سز للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 2- عبد�لرحمن يو�سف عبد�لرحمن �لبق�سي )�سامن( 
���س.م.ع( مبلغ  �ال�سالمي  �الم��ار�ت  للمدعي )م�سرف  ت��وؤدي  بان  بينهما  فيما  بالت�سامن 
�لتام  �ل�سد�د  م��ن:2017/7/5 وحتى  بو�قع %9  �لتاخريية  و�لغر�مة  درهم   )310.744.62(
و�لزمتهما بالر�سوم و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري 
�الع��الن �سدر  لن�سر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2331  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جلوبال الد�رة �لفنادق �س.ذ.م.م 2- م�سعود ها�سم �سميم - ب�سفته 
مدير/جلوبال الد�رة �لفنادق �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �سمان 
لال�ستثمار �س.م.خ وميثله:فتوح يو�سف حممد ح�سني �لن�سار قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )5750000( درهم  و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها 
Ch1.B.8 لذ�  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة  جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/12/13 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2294  جتاري كلي
�سينغ  جرميت   -2 ����س.ذ.م.م  �لرقمية  لالنظمة  بيك�سيل  1-�سركة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
هارنام �سينغ 3- جولديب �سينغ بالبري جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ م�سرف 
�أقام  ���س.م.ع وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سالمي قد  �بوظبي �ال�سالمي 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل مببلغ 
�ل�سد�د  وحتى  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م    )16043549.48( وق��دره 
�لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 
�أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   9.30 �ل�ساعة   2017/12/13
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2343  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه /حممود حممد علي �حمد جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �مل��ال  حممد  �حمد  حممود  فاطمة 
و�لرخ�سة  �لتجاري  �ل�سجل  م��ن  ��سمه  وح��ذف  �ل�سركة  م��ن  عليه  �مل��دع��ي  ب��اخ��ر�ج 
و�ملخالفات  �لغر�مات  بدفع  و�لز�مه  �لر�سمية  و�الور�ق  �ل�سجالت  و�سائر  �لتجارية 
�ملالية �لتي ت�سبب بها لل�سركة و�لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها 
 Ch2.E.21 جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/12/21  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3625  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- رونيل بي�سو بنا�سالي�س  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
�لعمر�ن  عمر�ن  عبد�هلل  حمد  عبد�هلل   / وميثله  ع  م  �س   - �لوطني  �لقيوين  �م  بنك 
�ملدعي عليه مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  -  قد  �ل�سام�سي 
 %2.49 و�لفائدة   �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   30.641.77( وق��دره 
�سهريا من تاريخ   �ال�ستحقاق �حلا�سل يف 2011/12/20  وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت 
 Ch1.C.13 لها جل�سة يوم �الثنني  �ملو�فق  2017/11/27   �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
�نتخابات يف هندور��ش و�ملعار�سة تتحدث عن تزوير 

•• تيغو�شيغالبا-اأ ف ب:

ن��اخ��ب يف ه���ن���دور�����س �ىل �الإدالء  ���س��ت��ة م��الي��ني  ن��ح��و  دع���ي 
�ق��رت�ع مثري للجدل  �م�س الختيار رئي�س لهم يف  باأ�سو�تهم 
ياأمل رئي�س �لدولة �حلايل �ليميني خو�ن �ورالندو �يرنانديز 
يثري  ما  ذل��ك،  �لد�ستور  حظر  من  �لرغم  على  فيه  �لفوز  يف 

غ�سب خ�سومه.
�سكك  �نتخابات  بعد   2013 يف  �ل�سلطة  ت��وىل  و�ي��رن��ان��دي��ز 
�حلاكم  �ليميني  �لوطني  �حل��زب  مر�سح  وه��و  فيها.  �لي�سار 
و�حد �ملر�سحني �لثالثة �الوفر حظا للفوز يف هذه �النتخابات 
�لتي جتري يف دورة و�حد ويبلغ عدد �ملر�سحني للرئا�سة فيها 

ت�سعة. �ما �ملر�سحان �الآخر�ن فاحدهما هو �سلفادور ن�سر �هلل 
�ل�سيا�سي ومر�سح حتالف  �سحايف تلفزيوين جديد يف �لعمل 
�ما  �لديكتاتورية”.  �سد  �ملعار�سة  “حتالف  �لي�سار  �ح��ز�ب 
�لليرب�يل  �لثاين فهو لوي�س زياليا �لذي ينتمي �ىل �حلزب 

�ليميني
ومينع �لد�ستور �لذي �قر يف 1982 �عادة �نتخاب �ي رئي�س. 
�ل�سلطات  على  ي�سيطر  �ل���ذي  �حل��اك��م  �لوطني  �حل���زب  لكن 
لن�س  �نتف�سري�  ي��وؤك��د  و�لق�سائية  و�لت�سريعية  �لتنفيذية 

�لد�ستور من قبل �ملحكمة �لعليا ي�سمح بتجاوز هذ� �حلظر.
وترى �ملعار�سة يف ذلك مناورة، موؤكدة �ن �ل�سلطة �لق�سائية 
ال مت��ل��ك ه���ذه �ل�����س��الح��ي��ة. ويف ه���ذ� �ل��ب��ل��د �ل��ف��ق��ري �لو�قع 

ت��وت��ر �ىل  �ي  يعيد  �ل��و���س��ط��ى،  ب��اأم��ريك��ا  �مل���وت  يف قلب مثلث 
�الذهان ذكرى �نقالب 2009. ففي تلك �ل�سنة طرد �جلي�س 
زياليا  م��ان��وي��ل  �لرئي�س  �الع��م��ال  وع���امل  �ليمني  م��ن  ب��دع��م 
حينذ�ك  �لفنزويلي  �لرئي�س  م��ن  تقربه  بعد  �ل�سلطة  م��ن 
بانه  حيناك  خ�سو�سا  زياليا  مانويل  و�تهم  ت�سافيز.  هوغو 
ويتهم  ثانية.  رئا�سية  لوالية  ليرت�سح  �لد�ستور  تعدل  يريد 
�النتخابية  �ملحكمة  �حل��ايل  للرئي�س  �لرئي�سيان  �خل�سمان 
هذه  لكن  ف���وزه،  الإع���الن  ت��زوي��ر  عمليات  �أع���دت  باأنها  �لعليا 
�لهيئة تنفي ذلك. وتوؤكد �ملحكمة �لعليا لالنتخابات �ن هذ� 
الأك��رب مر�قبة يف  �لتي خ�سعت  �النتخابات  �سيكون  �الق��رت�ع 
�لتاريخ، بح�سور 16 �لف مر�قب بينهم 600 مر�قب دويل.

بيلرو�ش تبني حمطتها �لنووية قرب حدود �أوروبا 
•• او�شرتوفت�ض-اأ ف ب:

�أ�سر�ر� كربى مبناطق و��سعة يف بيالرو�س، بد�أ هذ� �لبلد بناء  30 عاما على كارثة ت�سرنوبيل �لتي �أحلقت  بعد 
حمطته �الوىل للكهرباء �لنووية بت�سميم ومتويل رو�سي، حتت �أنظار جارته ليتو�نيا �لقلقة و�لعاجزة يف �آن.

15 كلم من �حلدود �لليتو�نية بد�أت ور�سة بناء حمطة �و�سرتوفت�س  يف �سمال غرب بيالرو�س، على بعد حو�ىل 
مرحلتها �لنهائية، ويتوقع �ن ت�سغل كال من مفاعليها بقوة 1200 ميغاو�ت بالتو�يل يف 2019 و2020.

وميثل �مل�سروع �لذي �أقرته �حلكومة يف 2008 وتنفذه جمموعة رو�ساتوم �لرو�سية �لنووية، ��ستثمار� بقيمة 11 
مليار دوالر، بينها 10 مليار�ت قر�سا من رو�سيا.

لكن �مل�سروع �أعاد ذكريات �سيئة يف بلد تعر�س ربع �ر��سيه لالإ�سعاعات بعد �نفجار مفاعل حمطة ت�سرنوبيل �لنووية 
�ل�سوفياتية يف 1986، يف �ر��سي �وكر�نيا حاليا.

وقالت نينا ريبيك، �إحدى �الف �ل�سكان �لذين مت �جالوؤهم من �ملناطق �مللوثة قبل 30 عاما، يف حديث مع وكالة 
فر�ن�س بر�س عندما علمنا بان حمطة �ستبنى حتت نوفذنا �سعرنا باخلوف.

  مقاومة التع�سب
م�ساركته،  �أث���ن���اء  ب��ط��ي��خ  وق����ال     
�ملولد  مبنا�سبة  علمي  موؤمتر  يف 
�لنبوي �ل�سريف مبدينة �لقريو�ن 
يف  يجاهدو�  �أن  �مل�سلمني  على  �إن 
ب  �لتع�سّ �لق�ساء على هذ�  �سبيل 
�لتي يقوم بها  �ل�سنيعة  و�الأعمال 
�الإرهابيون يف كامل �أنحاء �لعامل 
�الإ�سالمي، و�لتي ال ير�عون فيها 

�إالها وال ذمة.

�إج��������ر�م  �أن  ب���ط���ي���خ  و�أو�������س������ح    
�نتقل  �الإره�����اب�����ي�����ة  �جل����م����اع����ات 
وهم  جمعة  ي���وم  يف  �مل�سلني  �إىل 

يتوّجهون �إىل �هلل.
�لتون�سية  �ل��دي��ار  مفتي  و�ع��ت��رب   
ومنع  ب��امل�����س��ل��ني  �ل��ب��ط�����س  “�إن 

ع���ل���ى �آث�����اره�����ا م����ن �أج������ل �الأم�����ن 
و�ال�ستقر�ر يف �لعامل.

  وقال �لوزير يف ت�سريح �عالمي 
�إن������ه ال ي���وج���د و����س���ف مي���ك���ن به 
�جلرمية  ب�����س��اع��ة  ع���ن  �ل��ت��ع��ب��ري 
�الإرهابية �لتي تعر�س لها �أبرياء 
من  بيت  يف  �ل�سالة  الأد�ء  ذه��ب��و� 
بيوت �هلل ويف يوم جمعة ويف �سهر 
ربيع �الأول �لذي يتم فيه �الحتفال 

باملولد �لنبوي �ل�سريف.
  و�أ���س��اف �أن �الإ���س��الم ب���ريء من 
ه����ذه �جل���ر�ئ���م �ل��ب�����س��ع��ة ك��م��ا �أن 
�لر�سول �الأكرم حث �مل�سلمني على 
�لرت�حم و�لت�سامح و�ل�سالم. كما 
دعا �الأئمة �خلطباء و�لوعاظ �إىل 
ن�سر قيم �لرحمة، �قتد�ء بال�سنة 

�لنبوية. 

يقوم  ع��م��ل ال  ع��ن��ه��م  �الإ����س���ع���اف 
�الإ�سالم  ع��ل��ى  �حل���اق���دون  �إال  ب��ه 
�سورة  يعطي  و�ل���ذي  و�مل�سلمني، 
م�سوهة ع��ن �الإ���س��الم وه��و منهم 

بر�ء«.
وك�����ان �ل��ه��ج��وم �الإره����اب����ي �ل���ذي 
مدينة  يف  م�������س���ج���د�  �����س���ت���ه���دف 
�لعري�س �أوقع ح�سب �آخر ح�سيلة 
بينهم  م��ن  قتيال،   305 ر�سمية 

27 طفال، و128 جريحا.

بالّدين يف �سفوف بع�س �الأحز�ب 
و�جلمعيات.

ب�ساعة ال تو�سف
�ل�سوؤون  وزي����ر  �ع��ت��رب  ح���ني  يف    
�لدينية �لتون�سي �أحمد عظوم �أن 
�سهدتها  �لتي  �الإرهابية  �جلرمية 
م�سر، هي �أكرب دليل على �سرورة 
ت�����س��اف��ر ك��اف��ة �جل��ه��ود م��ن �أجل 
و�لق�ساء  �الإره�����اب  �آف���ة  م��ق��اوم��ة 

�ل��ت��ق��ت��ي��ل م��ت�����س��رّتي��ن ب��ال��ّدي��ن “، 
م��ع��رب��ا ع��ن ت�����س��ام��ن��ه �مل��ط��ل��ق مع 
�ل�سعب �مل�سري وعن تعاطفه مع 

�أهايل �ل�سهد�ء.
�ل��ت��ي رعت  “ �ل����دول  �أد�ن      كما 
وم����از�ل����ت ت���رع���ى �الإره��������اب عرب 
و�لتمويل  و�لتجنيد  �لتخطيط 
و�حلماية  �ل����ف����ت����اوى  و�إ�������س������د�ر 
لالإمربيالية  خدمة  �لع�سكرية، 
وخمّططاتها  و�ل�������س���ه���ي���ون���ي���ة 

ادانة رعاة االرهاب
�لعام  �الحت����اد  �أد�ن  جهته  م��ن     
�ل��ت��ون�����س��ي ل��ل�����س��غ��ل ب�������س���ّدة هذه 
�ل��ت��ي ح�سدت  �ل��ره��ي��ب��ة  �مل���ج���زرة 
فيها  و�سقط  �البرياء  مئات  �أرو�ح 

ع�سر�ت �جلرحى.
  وندد �الحتاد يف بيان له، مبقرتيف 
ه������ذه �مل����ذب����ح����ة �الإره����اب����ي����ني   “
�لتاريخ  غ��ي��اه��ب  �إىل  �مل��ن��ت��م��ني 
�الأ�سود لالإرهاب و�لذين �حرتفو� 

�ملغالطات، موؤّكد� على �أّن �خلطر 
�الإرهابي ماز�ل يتهّدد تون�س و�أّن 
�ل��ن��ج��اح��ات �الأم��ن��ي��ة ال مي��ك��ن �أن 
تخفي ما ميكن �ن ينتظر �لكثري 
من �لبلد�ن بعد هزمية �لدو�ع�س 
يف �سوريا و�لعر�ق وعودة �إرهابييها 
متاما   - �الأ�سلية  مو�طنهم  �إىل 
– خا�سة  م�����س��ر  ي��ح��دث يف  ك��م��ا 
�خلطاب  ت��غ��ل��غ��ل  �����س���ت���م���ر�ر  م����ع 
�ملتلّحف  و�مل���ت���ط���ّرف  �ل��ت��ك��ف��ريي 

وح�����ر������س�����ا ع����ل����ى �ث�����������ارة �ل���ف���ن 
و�سيلة  و�ل���دي���ن���ي���ة  �ل���ط���ائ���ف���ي���ة 
و�لتق�سيم  و�ل��ت��ف��رق��ة  ل��ل��ت��ف��ت��ي��ت 
و�سرب �لوحدة �لوطنية “، ح�سب 

ن�س �لبيان.
�لدميقر�طية  �ل���ق���وى  ودع�����ا       
بحمالت  �لقيام  �إىل  و�لتقّدمية 
�لدول  دولية لل�سغط وحما�سرة 
و�الأح����������ز�ب �ل���ر�ع���ي���ة ل����الإره����اب 
ب�سّتى  ل��ت��ربي��ره  ت�����س��ع��ى  �ل��ت��ي  �أو 

�لذي  �ستافان دي مي�ستور�  �سوريا 
ي�سف نف�سه باأنه “متفائل د�ئما” 
�ذ ي�سري �إىل وجود تقدم تدريجي 
عن  �آخ����رون  يتحدث  حينما  حتى 
ط���ري���ق م�������س���دود، ع���ن �أم���ل���ه ب���اأن 
تبد�أ  �لتي  �لثامنة  �جلولة  ت�سكل 
“مفاو�سات  �أول  �ل���ث���الث���اء  غ����د� 

حقيقية«.
و����س���ي���ت���ع���ني ع���ل���ى ط������ريف �ل����ن����ز�ع 
جتاوز �لعقبة �لتي �أدت �إىل خروج 
حمادثات �سابقة عن م�سارها وهي 

م�سري �لرئي�س ب�سار �الأ�سد.
وقال دي مي�ستور�، وهو دبلوما�سي 
�لعليا  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ب���ط���ب���ع���ه،  ح������ذر 
ل��ل��م��ف��او���س��ات �مل��م��ث��ل��ة الأط������ر�ف 
�إن  �ل�سورية  �ملعار�سة  من  و��سعة 
مطلبها برحيل �الأ�سد قد ال يكون 

�أمر� ممكنا.
�أن  �إىل  �سبتمرب  �أي��ل��ول  يف  و�أ����س���ار 
للمفاو�سات  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
مل  باأنها  وت��درك  و�قعية  تكون  �أن 
تربح �حلرب، يف ت�سريحات �أثارت 

حفيظة �ملعار�سة.
تدعم  �الأر����س  على  �حلقائق  لكن 

�لرئي�س  دع�����ا  �الأ�����س����ب����وع،  وه������ذ� 
�ل���رو����س���ي ف���الدمي���ري ب���وت���ني �إىل 
عقد م��وؤمت��ر وط��ن��ي ���س��وري ي�سم 
مم���ث���ل���ني ع����ن �ل���ن���ظ���ام �ل�������س���وري 
�ق�����رت�ح دعمته  و�مل��ع��ار���س��ة، وه���و 

�أنقرة وطهر�ن.
جهتها  م��ن  �ملتحدة  �الأمم  وت��وؤك��د 
مع  تتكامل  ����س��ت��ان��ا  حم��ادث��ات  �أن 

مفاو�سات جنيف.
�لذي  �مل���وؤمت���ر  �أن  ب��وت��ني  و�ع��ت��رب 

�قرتحه �سي�سكل حافز� جلنيف.
وبالن�سبة لرئي�س جمل�س �ل�سيا�سة 
�لرو�سي  و�ل��دف��اع��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة 
جهود  �ستكون  لوكيانوف،  فيودور 
مو�سكو �لدبلوما�سية ب�ساأن �سوريا 
�إق��ر�ره��ا من  بال معنى ما مل يتم 
ب��دء� من  �ل��دول��ي��ة،  �ملنظمات  قبل 

�الأمم �ملتحدة.
و�أ�سر على �أن ال �سيء �سينجح �إال 

�إذ� ح�سل على �ملو�فقة يف جنيف.
تاأثري  �أن  �إىل  و�أ�سار خرب�ء كذلك 
دي مي�ستور� تر�جع عقب �نتخاب 
تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س 
�أقل  �ملتحدة  �ل��والي��ات  باتت  حيث 

�لدبلوما�سية  �جل��ب��ه��ة  يف  ن�ساطا 
�ل�سورية.

وك��ان ج��ون ك��ريي، وزي��ر خارجية 
�أوباما،  ب����ار�ك  �ل�����س��اب��ق  �ل��رئ��ي�����س 
�أج��رى زي��ار�ت متكررة �إىل �ملدينة 
�ملفاو�سات  ل���دع���م  �ل�����س��وي�����س��ري��ة 

�الأممية.
�أما وزير �خلارجية �حلايل ريك�س 
�الأوىل  زي��ارت��ه  ف��اأج��رى  تيلر�سون 
حيث  �مل��ا���س��ي  �ل�����س��ه��ر  جنيف  �إىل 
مي�ستور�  دي  ل��ق��ائ��ه  ع��ق��ب  �أع��ل��ن 
�ق��رتب من  �الأ���س��د  �أن حكم عائلة 
ي�سي  �لت�سريح  �أن  ورغ��م  نهايته. 
حيال  و��سنطن  لهجة  يف  بت�سدد 
غري  من  �أن��ه  �إال  �ل�سوري،  �لنظام 
�ست�سعى  درج����ة  �أي  �إىل  �ل��و����س��ح 
�ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة ل��ل��ت��اأث��ري على 

�سكل �ملفاو�سات �ملقبلة.

و�خ����ت����ارت �ل��ه��ي��ئ��ة �جل��م��ع��ة ن�سر 
�حل��ري��ري ل��رتوؤ���س وف��ده��ا �ملكون 

من 36 ع�سو� �إىل جنيف.
و�أ�������س������ر �حل������ري������ري �ل��������ذي ك����ان 
�لهيئة  ع���ن  �ل��رئ��ي�����س��ي  �مل���ف���او����س 
خالل جوالت �سابقة على �سرورة 
تظهر  مل  ح��ني  يف  �الأ����س���د  تنحية 

��ستعادت  �ذ  �الأمم��ي  �ملوفد  موقف 
ع�سكريا  �ملدعومة  �الأ���س��د  حكومة 
�أكر من ن�سف �لبالد  من رو�سيا 
ف��ي��م��ا ت���ق���ع ب���اق���ي �مل���ن���اط���ق حتت 
�أو  �ملعار�سة  ف�سائل  �إم���ا  �سيطرة 

�جلهاديني �أو قو�ت كردية.
�لعا�سمة  يف  ع��ق��د  ل��ق��اء  وخ����الل 
�ل�����س��ع��ودي��ة ه���ذ� �الأ���س��ب��وع، �تفقت 
�ملعار�سة  م���ن  م��ت��ب��اي��ن��ة  ت����ي����ار�ت 
موحد  وف��د  �إر���س��ال  على  �ل�سورية 

�إىل جنيف.
و�ن�سمت جمموعات من �ملعار�سة 
تتخذ من مو�سكو و�لقاهرة مقر�ت 
ت�سدد� حيال  �أق��ل  نهج  لها ولديها 
�لعليا  �لهيئة  �إىل  �الأ�سد  م�ستقبل 

للمفاو�سات.
معار�سة  ���س��خ�����س��ي��ات  و����س��ت��ب��ق��ت 
�لريا�س  م���وؤمت���ر  �ن���ط���الق  ب�����ارزة 
�لهيئة  م���ن  ����س��ت��ق��ال��ت��ه��ا  ب���اإع���الن 
مقدمها  يف  ل��ل��م��ف��او���س��ات،  �ل��ع��ل��ي��ا 
من�سقها �لعام ريا�س حجاب �لذي 
خف�س  حم���اوالت  “�أمام  ��ستقال 
نظام  �أم���د  و�إط���ال���ة  �ل���ث���ورة  �سقف 

ب�سار �الأ�سد«.

دم�سق، وتركيا �لتي تدعم ف�سائل 
جرت  مفاو�سات  �سورية،  معار�سة 
يف ����س��ت��ان��ا و�أث����م����رت �إق���ام���ة �أرب����ع 
�ساعدت  توتر”  “خف�س  مناطق 
يف ت���ر�ج���ع �ل��ع��ن��ف م��ي��د�ن��ي��ا رغم 
و�ملعارك  �لق�سف �جلوي  ��ستمر�ر 

يف بع�س �ملناطق.

تكتل  �أن  �ىل  ف��وري��ة  �إ����س���ار�ت  �أي 
عن  �سيرت�جع  �جل��دي��د  �ملعار�سة 

موقفه حيال �لرئي�س.
وطغت على �جلهود �الأممية خالل 
�الأ�سهر �الأخرية مبادر�ت منف�سلة 

تولتها رو�سيا يف �لغالب.
حليفتا  و�ي��������ر�ن  رو����س���ي���ا  ورع������ت 

البط�س بامل�سلني ومنع االإ�سعاف عنهم عمل ال يقوم به اإال احلاقدون ويعطي �سورة م�سوهة عن االإ�سالم 
احتـاد ال�سـغل يحذر من ا�سـتمرار تغلغل اخلطـاب املتلّحف بالّدين يف �سفوف بع�س االأحـزاب واجلمعيات

ردًا على جرمية �سيناء:

دعوة �ىل حما�سرة �لدول و�الأحز�ب �لر�عية للإرهاب
الوزير احمد عظوم: االإ�سالم بريء من هذه اجلرائم الب�سعة

عظوم: ال يوجد و�سف ميكن به �لتعبري عن ب�ساعة �جلرمية

�حتاد �ل�سغل يدعو �ىل حمالت دولية ملحا�سرة �لدول �لر�عية لالرهاب

مفتي �لديار �لتون�سية يدعو �ىل مقاومة �لتع�سب

�د�نة �ساملة للهجوم �لرببري على �البرياء يف م�سر

•• الفجر - تون�ض - خا�ض

   ت�ستمر ردود الفعل التون�سية حول اجلرمية النكراء 
العزل  املدنيني  االأعمى يف حق  االإرهاب  ارتكبها  التي 

يف �سيناء امل�سرية.

عثمان  التون�سية  الديار  مفتي  حّث  ال�سياق،  هذا  ويف 
االإ�سالمي  العامل  التع�سب يف  بطيخ، على اجلهاد �سد 
ا�ستهدف  الــذي  الدامي  االإرهــابــي  الهجوم  على  رّدا 
من  املئات  وخّلف  امل�سرية  �سيناء  �سمال  يف  م�سجدا 

القتلى واجلرحى.

ب يف �لعامل �الإ�سلمي  مفتي �لديار �لتون�سية يحّث على �جلهاد �سد �لتع�سّ

مي�ستورا ي�سري اإىل وجود تقدم تدريجي 

وفد موحد للمعار�سة �ل�سورية يف مفاو�سات جنيف غدً�
•• جنيف-اأ ف ب:

جنيف  يف  �ل��ث��الث��اء  غ��د�  ت�ستاأنف 
�ل�سوري،  �ل��ن��ز�ع  ح��ول  �ملفاو�سات 
ي�سكل  ب���اأن  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  وت��اأم��ل 
للمعار�سة  م���وح���د  وف�����د  وج������ود 
فر�سة  �الأوىل،  ل��ل��م��رة  �ل�����س��وري��ة 
�سبق  �لتي  �ملفاو�سات  الإجناح هذه 
�ن �خفقت يف �لتو�سل �ىل ت�سوية.

ترعاها  �لتي  �ملحادثات  حتقق  مل 
�لتي  �الأزم����ة  �مل��ت��ح��دة حل��ل  �الأمم 
 340 م���ن  �أك����ر  مب��ق��ت��ل  ت�سببت 
 2011 �ل��ع��ام  م��ن��ذ  �سخ�س  �أل���ف 
�لكثري خالل �سبع جوالت �سابقة، 
حتركات  ذل���ك  �ث���ر  عليها  فطغت 
دبلوما�سية منف�سلة تقودها رو�سيا 

وتركيا و�ير�ن.
�إىل  �ملتحدة  �الأمم  م��وف��د  و�أع���رب 
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اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
يف الق�سية التنفيذية رقم   2017/417 

ر�أ���س �خليمة �البتد�ئية - د�ئ��رة �لتنفيذ عن بيع  ن�سيب �ملحكوم عليه/  تعلن حممكة 
�ر�س   )2007/1066( رقم  �ثبات  ملكية  �لعقار  يف   ، �ملرزوقي  خلف  حممد  �سامل  حممد 
�سكنية خالية يف منطقة )�لرم�س - �ساية( وتقدر قيمتها ب��� )335677( درهم - ثالثمائة 
وخم�سة وثالثون �لفا و�ستمائة و�سبعة و�سبعون درهم - و�لعائدة ملكيتها لورثة �ملتوفى/ 
حممد �سامل حممد خلف �ملرزوقي ، باملز�د �لعلني ل�سالح �ملحكوم لها / 1- خديجة �سامل 
حممد خف �ملرزوقي ، 2- جملية �سامل حممد خلف �ملرزوقي ، وذلك بتاريخ 2017/12/10 

يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� ، علما بان قيمة �لتاأمني 20% تدفع نقد�.  
فعلى من يرغب باال�سرت�ك �و �العرت��س �و �الطالع مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �أثناء �لدو�م 

�لر�سمي وحتى جل�سة �ملز�د �ملذكورة 
مدير ق�سم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 198
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيدة/ ن�سرين بانو �سيخ �يجاز �حمد نياز ، هندية  �جلن�سية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  يف كافترييا �حلو�س �لبحري 
- �ملرخ�سة برقم )601909( من  د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة وذلك �ىل �ل�سيد/ 

حبيب �لرحمن �ساه حممد م�سطفى - هندي �جلن�سية 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي  �عرت��س على 

ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانوين حيال ذلك. 
بلدية ال�سارقة ال�سناعية 5 
مكتب الكاتب العدل        

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم �ملو�طن/  �سهاب �حمد حممد جابر �حلمادي -  بطلب �ىل 
من  ��سمه  بتغيري  �لتوثيقات  ق�سم  �البتد�ئية-  �أبوظبي  حمكمة 

)�سهاب( �ىل) عبداهلل(  
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�سم �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر �العالن.
زايد حممد النعيمي   - كاتب عدل 

القا�سي / حممد فا�سل ولد حممد �سامل  - قا�سي التوثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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يف الدعوى رقم 2017/1338 

�ملدعي بنك �بوظبي �لتجاري 
�ملدعي عليه / �سالح ح�سنى �ل�سنار 

باال�سارة �ىل �ملو�سوع �عاله ، وحيث �نه قد مت ندبنا يف �لدعوى �عاله ، تقرر دعوة 
�ملدعي عليه �سالح ح�سنى �ل�سنار حل�سور �جتماع �خلربة يف �لدعوى 2017/338 
�لكائن  �ملكتب  �ملحا�سبي غازي ح�سني �حلامد مبقر  �مل�سريف  �مام �خلبري  وذلك 
باأبوظبي يف �سارع �لكرت� خلف وكالة �لهوند� - برج رقم �سي �لطابق 17 مكتب رقم 
1701 ، �ل�ساعة 2.30 ظهر� ويف حال تخلفكم عن �حل�سور ف�سوف ت�سري �خلربة يف 

تنفيذ �ملهمة �ملناطة بها.  
اخلبري امل�سريف واملح�سابي

غازي ح�سني احلامد 
 0506284700

اإعالن بالن�سر 

لجتماع دعوى حل�سور اجتماع اخلربة 
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة : الف للتجارة العامة ملالكها را�سد ماجد الفال�سي �سركة ال�سخ�س الواحد 
- �س ذ م م - �لعنو�ن:مكتب رقم G01 ملك �الفان جلوبال ��سيت�س ليمتد - برج خليفة - 
�ل�سكل �لقانوين: ذ�ت م�سوؤولية حمدودة - �ل�سخ�س �لو�حد - ذ م م - رقم �لرخ�سة: 782071  
رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1284774  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي 
باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/11/8 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/11/8 
انرتنا�سيونال  فالكون  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى 
لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات - �لعنو�ن : مكتب رقم 304 - ملك ر�كي�س جاين �ساجار 
�ساند جاين - �ملركز �لتجاري  -  هاتف  3970987-04 فاك�س: 3973733-04  م�سطحباً معه 

كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/فالكون انرتنا�سيونال لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات 
�لعنو�ن : مكتب رقم 304 - ملك ر�كي�س جاين �ساجار �ساند جاين - �ملركز �لتجاري  -  هاتف  
�لتنمية �القت�سادية  د�ئرة  تعلن  مبوجب هذ�  3970987-04  فاك�س: 04-3973733   
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية الف للتجارة العامة ملالكها 
وذلك مبوجب قر�ر  را�سد ماجد الفال�سي �سركة ال�سخ�س الواحد - �س ذ م م - 
بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  و�ملوثق لدى  بتاريخ 2017/11/8  دبي  حماكم 
2017/11/8 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف 
مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ مالك 
)تنازل(   يت�سمن  حم��رر  على  �لت�سديق  وطلب  بنغالدي�س    : �جلن�سية   ، خمل�س  غ��ازي 
ن�ساط   ، �لعبايات  خلياطة  �الخ�سر  �لو�ساح  �لتجاري  �ال�سم  يف   %100 �لبالغة  ح�سته  يف 
و�ملرخ�س   ، �لن�سائية(  )�لعبايات  �لعربية  �لن�سائية  �ملالب�س  وخياطة  تف�سيل  �لرخ�سة 
بتاريخ  �ل�سادر  �لتنمية �القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم 747665  د�ئرة  من 
2016/11/30 يف د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بخورفكان.  �ىل �ل�سيد/ �الأمني �سديق علي 
مدينة  يف  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن    - بنغالدي�س   : �جلن�سية   ، ميزي 
�نق�ساء  بعد  �مل��ذك��ور  �ملحرر  يف  �ل�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان 

��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1668 جتاري كلي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- �سيد حممد علي �سيد حممد حنيف  جمهول حمل �القامة 
�لدعوى  بتاريخ  2017/10/30  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/من�سور م�سعود بارز�ين  - بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤيدي 
تاريخ  من  �سنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفو�ئد  دره��م  مليون  خ�سمون  للمدعية 
�ل�سد�د و�لزمت �ملدعي عليه �مل�ساريف ومبلغ �لف  �ل�سيك وحتى متام  ��ستحقاق 
لال�ستئناف خالل  قابال  �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري  �تعاب  مقابل  دره��م 
�ساحب  با�سم  �سدر  �الع��الن  ه��ذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/635 جتاري كلي                                                
ديكو�ستا  �سيربيان  ج��اك   -2 م   م  ذ  �س   - �لعامة  للتجارة  �ي�ست  ت��امي ميدل  دي��ل  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�سيربيان د�فيد ديكو�ستا - ب�سفته �سريك ومدير وكفيل �سامن ل�سركة ديل تامي ميدل �ي�ست للتجارة 
�لعامة - �س ذ م م  3- ماهيندر ك�سان ت�ساند بودها - ب�سفته �سريك وكفيل �سامن ل�سركة ديل تامي ميدل 
�ي�ست للتجارة �لعامة - �س ذ م م  جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة 
بتاريخ  2017/8/17  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/  بنك �الحتاد �لوطني :- 1- برف�س �لدعوى 
�سد �ملدعي عليه �لر�بع  2- بالز�م �ملدعي عليهم �الوىل و�لثاين و�لثالث بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهم 
بان يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره / 860.398.00 درهم ثمامنائة و�ستون �لف وثالثمائة وثمانية وت�سعون 
درهم و�لفائدة عنه بو�قع 9% �سنويا من تاريخ رفع �لدعوى يف 2017/3/27 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لز�مكم 
بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/720 جتاري كلي                                              
�ل�سهري  2-�سمري  حم��دودة  م�سوؤولية  ذ�ت  �سركة   - و�ملالب�س  لالحذية  �ملفهوم  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�ملفهوم  �سركة   -4 م(  م  ذ  ���س  و�مل��الب�����س-  لالحذية  �ملفهوم  )ف��رع  �سيل  بيج   -3 �ساكر  ملحم  �ن��ط��و�ن 
لالحذية و�ملالب�س -ذ م م - فرع �ل�سارقة - 1 ، 5- رو�سيني �سوز - �س ذ م م  جمهويل حمل �القامة 
مبا �أن �ملدعي / م�سرف عجمان - �س م ع وميثله / حبيب حممد �سريف عبد�هلل �ملال - نعلنكم بان 
ل�سالح/م�سرف  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/9/25 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة 
عجمان - �س م ع بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن بان يوؤدو� للم�سرف �ملدعي مبلغ 5.890.111.39 درهم 
خم�سة ماليني وثمامنائة وت�سعون �لف ومائة و�حد ع�سر درهم وت�سعة وثالثون فل�س و�لفائدة بو�قع 
9% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف 2017/3/14 حتى متام �ل�سد�د و�لز�مكم بالر�سوم 
�ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة  �تعاب  �لف درهم مقابل  و�مل�ساريف ومبلغ 
�لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر  �ليوم  �عتبار� من  �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

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

يف الدعوى رقم )2017/1118(  جتاري جزئي        
�ىل �ملدعى عليه / عبد�هلل حممد عبد�هلل زر�ع 

حيث �ن �ملدعي : بنك �الحتاد �لوطني 
قد �قام عليك  لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله ويعلنك فيها : 

العادة �عالن �ملدعي عليه  
�لثانية(   �لتجارية  �ملدنية  �جلزئية  )�لد�ئرة  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك 
�لقاعة رقم 151 يف متام �ل�ساعة �لثامنة ون�سف من �سباح يوم �لثالثاء 2017/12/5 وذلك 
لالجابة   وتقدمي ما لديكما من بيانات ، ويف حال تخلفكما عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل 

عنكما يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى يف غيابكما. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
يف الدعوى رقم )2017/2066( جتاري كلي  -  ال�سارقة

اإعادة اإعالن املدعي عليه بتعديل الطلبات
�ىل �ملدعى عليه / حميد عبد�هلل حممد �لقرمي �ملن�سوري - �إمار�تي �جلن�سية

حيث �ن �ملدعي / بنك �الحتاد �لوطني 
قد �قام عليك �لدعوى رقم �أعاله لدى هذه �ملحكمة 

وبجل�سة 2017/10/25 م قدم �ملدعي الئحة بتعديل طلباته ليكون �ملبلغ �ملطالب به قدره )1.712.001.01 
و�مل�ساريف  بالر�سوم  اللز�مك  باال�سافة   ، �سنويا   )%6( بو�قع  �لتاأخريية  �لفائدة  �ىل  باال�سافة  درهم( 

ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
لذلك يقت�سي ح�سورك �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �لكلية �لثانية(  يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة من �سباح 
تخلفك عن  حالة  ويف   ، بيانات  لديك من  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  وذلك لالجابة  2017/12/7م   يوم 

�حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى يف غيابك. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اإعالن بالن�سر

رقم 2017/8266   
�ملنذر / خالد عبد�لرحيم �لعطار 

�ملنذر �ليه / �ل�سادة تيت�سزيوم  لالت�ساالت 
�ملو�سوع :

ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�سرورة دفع بدل �اليجار �مل�ستحق بتاريخ 
2017/11/10 يف مدة �ق�ساها )7( �سبعة �يام من تاريخ �لن�سر ، و�ال 
�سي�سطر �ملنذر برفع �لدعوى �لق�سائية بحق �ملنذر �ليه و��ست�سد�ر 
�لدعوى  وم�ساريف  ر�سوم  بكافة  �ليه  �ملنذر  حتميل  مع  �الأد�ء  �مر 

و�تعاب �لتقا�سي و�ملحاماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

 يف  الدعوى رقم 2017/2674 جتاري جزئي 
�ملدعي عليه /1 -  فالن�سيا لل�سياحة - �س ذ م م وميثله / مديرها / معمر خمي�س حممد �جلعفري -  �ىل 
م م وميثله مدير  ذ   - �لفندقية منطقة حرة  و�ل�سقق  �ملدعي / فندق جلوريا  �ن  جمهول حمل �القامة مبا 
ب��اأن �ملحكمة حكمت بتاريخ  �أع��اله وعليه نعلنكم  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �ق��ام  �لفندق / حممد �حمد ف��ري��د   قد 
بندب  �ملو�سوع  يف  �لف�سل  وقبل  �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت   : �لتايل  �لتمهيدي  �حلكم   2017/11/9
�خلبري �حل�سابي - �ساحب �لدور يف �جلدول ، ما مل يتفق �لطرفان على تعيينه خالل ��سبوع ، تكون مهمته 
�الطالع على ملف �لدعوى وما به من م�ستند�ت �النتقال �ىل  �ل�سريكتني �ملدعية و�ملدعي عليها لالطاع من 
هو  ما  لبيان  �لدعوى  �ملرفقة مبلف  �مل�ستند�ت  على  �الط��الع  ومن  لهما  �ملنتظمة  و�ل�سجالت  �لدفاتر  و�ق��ع 
متفق عليه بني �لطرفني وما قامت �ملدعية به للمدعي عليهما و�مل�سدد و�ملرت�سد وقيمته وت�سفية �حل�ساب 
�ملتبادلة  و�لر�سائل  و�ل�سجالت  و�لدفاتر  �ل�سور  �مل�ستند�ت متى جحدت  ��سول  و�لتعويل على  �لطرفني  بني 
�أد�ء ماأموريته  �النتقال �ىل �ي جهة �خرى لالطالع على ما بها من م�ستند�ت   و�سرحت للخبري يف �سبيل 
و�سماع من يرى �سرورة �سماعة دون حلف ميني ، حددت مبلغ )ثالثة �لف درهم( تودع بخزينة �ملحكمة كامانة 
حتت ح�ساب ح�ساب �تعاب �خلربة وكلفت �ملدعية بال�سد�د.   وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 

. Ch1.C.14 2017/11/23  �ل�ساعة 30 : 8 �سباحا يف �لقاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/67  ا�ستئناف عقاري    

م ح  جمهول حمل  �س   - �لعقارية  �مل�ستاأنف �سده/ 1- تعمري  �ىل 
 �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف /�سركة تعمري �لقاب�سة لال�ستثمار - ذ م م   
 2016/210  : رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  ق��د 
�لثالثاء   يوم  لها جل�سه  بتاريخ 2017/2/9    وح��ددت  عقاري كلي 
رقم  ب��ال��ق��اع��ة  ���س��ب��اح��ا    10.00 �ل�����س��اع��ة     2017/12/12 �مل���و�ف���ق 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/138  ا�ستئناف عقاري    

م ح  جمهول حمل  �س   - �لعقارية  �مل�ستاأنف �سده/ 1- تعمري  �ىل 
�لقاب�سة لال�ستثمار - �س ذ م م    �مل�ستاأنف / تعمري   �القامة مبا �ن 
 2016/210  : رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  ق��د 
�لثالثاء   يوم  جل�سه  لها  وح��ددت   2017/3/23 بتاريخ   كلي  عقاري 
رقم  ب��ال��ق��اع��ة  ���س��ب��اح��ا    10.00 �ل�����س��اع��ة     2017/12/12 �مل���و�ف���ق 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
يف الدعوى رقم 2017/897 مدين ا�ستئنايف  ال�سارقة 

يعلن �خلبري �حل�سابي ، �ملدعي عليه/ جرين ��سبي�س خلدمات 
عقده  �ملقرر  �خلربة  �جتماع  حل�سور   - �الر��سي  تن�سيق 
يف  �سباحا   10.30 �ل�ساعة  �ملو�فق 2017/11/29  �الربعاء  يوم 
�ملوؤيدة  �مل�ستند�ت  كافة  وتقدمي  �عاله  �ليها  �مل�سار  �لق�سية 
لدفوعكم من 3 ن�سخ وذلك على �لعنو�ن �لتايل :  �ل�سارقة - 

د�ئرة �لق�ساء - قاعة �ملحامني   
اخلبري احل�سابي 
�سفوت احمد حممد ال�سغري                  

اإعالن بالن�سر 

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
 يف  الدعوى  رقم   563 ل�سنة  2017   جتاري كلي - دبي 

�ملقامة  من / �سركة بيلور�ميك  �نرتنا�سيونال للتجارة �لعامة - �س ذ م م
�سد / 1- �سركة جلوبال الد�رة �لفنادق - �س ذ م م  حاليا - بريل كونتيننتال الد�رة �لفنادق - �س ذ م م - �سابقا   

2- م�سعود ها�سم �سميم - ب�سفته �ملمثل �لقانوين ل�سركة جلوبال الد�رة  �لفنادق - �س ذ م م - حاليا - بريل 
كونتيننتال الد�رة �لفنادق - �س ذ م م - �سابقا   

نعلن نحن �خلبري �حل�سابي / �حمد �بر�هيم حممد بن فار�س  ، �نه مت تعيننا من حمكمة دبي �ملوقرة لتنفيذ 
مهمة �خلربة �حل�سابية �لو�ردة بحكم �ملحكمة �ل�سادر بجل�سة 2017/10/30 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله - كما 
نعلن �ملدعي عليهما " �سركة جلوبال الد�رة �لفنادق - �س ذ م م - حاليا - بريل كونتيننتال الد�رة �لفنادق - �س 
ذ م م - �سابقا   م�سعود ها�سم �سميم - ب�سفته �ملمثل �لقانوين ل�سركة جلوبال الد�رة �لفنادق �س ذ م م - حاليا 
- بريل كونتيننتال الد�رة �لفنادق - �س ذ م م - �سابقا   - وذلك حل�سور �جتماع �خلربة �ملقرر له جل�سة يوم 
�الربعاء 2017/12/6 يف متام �ل�ساعة 2.00 ظهر� وذلك مبقر مكتبنا �لكائن مبركز �لد�نة - مكتب 510 - �سارع  

�ل مكتوم - ديرة - دبي 

اخلبري  احل�سابي 
احمد ابراهيم حممد بن فار�س    

اإعالن اإجتمــاع اخلبــــرة 
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى رقم 2017/860 - مدين )جزئي( 

اإعادة بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان �الحتاية �البتد�ئية 

�ىل �ملدعى عليه / عامل ت�سابال ذ م م - وميثلها / حممد �مني ت�سابال 
�قام �ملدعي / قا�سم �لطاف ، ن�سيمة �ساندالي ، جن�سيته / ��سرت�ليا ، ��سرت�ليا 

عنو�نه / مكتب �لريامي للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية �لكائن باإمارة دبي - طريق �ل�سيخ ز�يد - تيكوم 
- مبنى �ل�سعفار 1 - مكتب رقم 2408 - مكتب �لريامي للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية �لكائن باإمارة دبي 
- طريق �ل�سيخ ز�يد - تيكوم - مبنى �ل�سعفار  1 - مكتب رقم 2408 -  �لدعوى برقم /2017/860 )مدين 

)جزئي(( - عجمان 
ومو�سوعها :  دعوى ف�سخ ومطالبة �لز�م �ملدعي عليها برد مبلغ 192.049.95 درهم  

فانت مكلف باحل�سور �مام حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وذلك يف 
�ل�ساعة 8.30 من يوم 4 �سهر دي�سمرب  ل�سنة 2017 م  - وذلك يف �لنظر يف �لدعوى بو�سفك مدعي عليه  - حرر 

بتاريخ  2017/11/19 
  مكتب اإدارة الدعوى

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم 2017/868 - مدين )جزئي( 
اإعادة بوا�سطة الن�سر

بناء على طلب حمكمة عجمان �الحتاية �البتد�ئية 
�ىل �ملدعى عليه / عامل ت�سابال ذ م م - وميثلها / حممد �مني ت�سابال جن�سيته / - 

�قام �ملدعي / قا�سم علي �ساهيب - ��سرتاليا �جلن�سية ، كارميا قا�سم - ��سرت�ليا �جلن�سية 
عنو�نه / مكتب �لريامي للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية �لكائن باإمارة دبي - طريق �ل�سيخ ز�يد - تيكوم 
- مبنى �ل�سعفار 1 - مكتب رقم 2408 - مكتب �لريامي للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية �لكائن باإمارة دبي 
- طريق �ل�سيخ ز�يد - تيكوم - مبنى �ل�سعفار  1 - مكتب رقم 2408 -  �لدعوى برقم /2017/868 )مدين 

)جزئي(( - عجمان 
ومو�سوعها :  �ملطالبة مببلغ 36537490 درهم  

فانت مكلف باحل�سور �مام حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وذلك يف 
�ل�ساعة 8.30 من يوم 4 �سهر دي�سمرب  ل�سنة 2017 م  - وذلك يف �لنظر يف �لدعوى بو�سفك مدعي عليه  - حرر 

بتاريخ  2017/11/19 
  مكتب اإدارة الدعوى

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم 2017/6932  الدائرة اجلزئية الرابعة 

�ىل �ملدعى عليه : 1-  �سليم �خرت �سرو�ر حممد 
حيث �ن �ملدعي / موؤ�س�سة �جرة �ل�سارقة - �س ذ م م - يف �لدعوى رقم 2017/6932 جزئي 

قد �قام عليك �لدعوى �ملذكورة رقمها ويطالبك فيها: 
�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعي مبلغ وقدره 30.071.2 درهم ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 

5% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى تاريخ �ل�سد�د 
مع �لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

لذلك يقت�سي ح�سورك �مام مكتب �د�رة �لدعوى �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية مكتب رقم )8(  
بيانات،  ويف  �لدعوى وتقدمي ما لديكم من  بتاريخ 2017/12/10 وذلك لالجابة على  ذلك   
حال تخلفكم عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد و�سيتم �تخاذ �الجر�ء�ت 

�لقانونية يف غيابكم
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

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

يف الق�سية رقم 2017/6928  الدائرة اجلزئية الرابعة 
�ىل �ملدعى عليه : 1-  جام�سيد خان غولز�ر 

حيث �ن �ملدعي / موؤ�س�سة �جرة �ل�سارقة - �س ذ م م - يف �لدعوى رقم 2017/6928 جزئي 
قد �قام عليك �لدعوى �ملذكورة رقمها ويطالبك فيها: 

�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعي مبلغ وقدره 12.979.79 درهم ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
5% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى تاريخ �ل�سد�د 

مع �لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
لذلك يقت�سي ح�سورك �مام مكتب �د�رة �لدعوى �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية مكتب رقم )8(  
بيانات،  ويف  �لدعوى وتقدمي ما لديكم من  بتاريخ 2017/12/10 وذلك لالجابة على  ذلك   
حال تخلفكم عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد و�سيتم �تخاذ �الجر�ء�ت 

�لقانونية يف غيابكم
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2017/186 تنفيذ عقاري  
طالب �لتنفيذ: بنك �خلليج �الول - فرع دبي 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ملرقبات - �سارع �بوبكر �ل�سديق 
�ملنفذ �سده : �سعيد ح�سني من�سئى و�آخرون 

عنو�نه :  يعلن على حمب�سه باالد�رة �لعامة للمن�سات �لعقاربية �لعوير 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  9.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2017/12/6 �ملو�فق  �نه يف يوم �الربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �الر�س : 907 - ��سم �ملبنى : جمري� باي تاور �ك�س  3 - رقم �ملبنى : 1 

-  رقم �لعقار : 3605 - �مل�ساحة : 47.30 مرت مربع - �ملقدرة ب����� )509.132( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيدة/ �سهام 
عبد�ملجيد ��سماعيل عبد�ملجيد - �جلن�سية : م�سر ، وطلبت �لت�سديق على حمرر يت�سمن 
)تنازل(  عن ح�ستها �لبالغة 100% يف �ال�سم �لتجاري خورفكان لتجارة كافترييا ليايل 
�لعرب ، ن�ساط �لرخ�سة بيع �لوجبات �خلفيفة - كافترييا و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية يف  مدينة خورفكان رخ�سة جتارية رقم 731535 �ل�سادر بتاريخ 2015/1/28 
يف د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بخورفكان.   �ىل �ل�سيد/ علي حممد ح�سن حممد �ل�سر�ري 
�لعدل يف مدينة خورفكان  �لكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما    - �الإم���ار�ت   : ، �جلن�سية 
�سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل حمكمة خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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الفجر الريا�ضي

من�س���ور ب����ن ز�ي���د ي�ستقب���ل رئي����ش 
�الحت���اد �ل����دول����ي للمب����ارزة

��ستقبل �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء وزي����ر �سوؤون 
�لرئا�سة  بق�سر  �سموه  �م�س مبكتب  �لرئا�سة 
�الإحت���اد  رئي�س  عثمانوف  �سري  علي  �ل�سيد 
�لدويل للمبارزة �لذي يزور �لبالد حاليا على 

للم�ساركة يف �ملوؤمتر �ل�سنوي لالإحتاد �لدويل 
جرى  حاليا.  دب��ي  ت�ست�سيفه  �ل���ذي  �مل��ب��ارزة 
و�الأهد�ف  �خلطط  ��ستعر��س  �للقاء  خ��الل 
وتبادل  للمبارزة  �لدويل  لالإحتاد  �مل�ستقبلية 
�ل��ط��رف��ان �حل��دي��ث ح��ول ع��دد م��ن �ملو��سيع 

�ملبارزة و�سبل تطويرها مبا  �ملتعلقة بريا�سة 
�ل�سيد  �أ�ساد  كما  �لريا�سة.  على  بالنفع  يعود 
ع��ل��ي ���س��ري ع��ث��م��ان��وف ب��ج��ه��ود ���س��م��و �ل�سيخ 
�الإحتاد  دع��م  يف  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�سور 

�لدويل للمبارزة.

ت��و����س��ل��ت ف��ع��ال��ي��ات م��ز�ي��ن��ة رزين 
لليوم  �ل��ع��ا���س��رة  بن�سختها  ل��الإب��ل 

�لر�بع على �لتو�يل.
�لر�بع  �ل���ي���وم  م��ن��اف�����س��ات  و���س��م��ن 
�ل�سباح  ومنذ  �ملز�ينة  ميد�ن  ب��د�أ 
�أجمل  وت�سجيل  با�ستقبال  �لباكر 
على  و�لتناف�س  للم�ساركة  �الإب���ل 
يف  و�ل���ن���و�م���ي�������س  �الأوىل  �مل����ر�ك����ز 
تخ�سي�سها  مت  �ل���ت���ي  �الأ�����س����و�ط 
لفئتي  و�خلم�س  �لتميز  الأ���س��و�ط 
�الأ�سايل و�ملجاهيم، حيث تناف�ست 
نخبة �ملطايا يف �لفرتة �ل�سباحية 
�لفرتة  ويف  �لتميز،  ���س��وط  �سمن 

�مل�سائية يف �سوط �خلم�س.
ففي �لفرتة �ل�سباحية �ملخ�س�سة 
فئة  ويف  �لتميز،  ���س��وط  ملناف�سات 
�الأ����س���اي���ل �مل��ح��ل��ي��ات ����س���ارك عدد 
�مل��������الك �سمن  �أه��������م  م�����ن  ك���ب���ري 
منقية  ك��ل  �سمت  مم��ي��زة  منقيات 
م��ف��رودة وح��ق��ة ول��ق��ي��ة ك��م��ا تن�س 
�ل�سوط،  ه��ذ�  يف  �مل�ساركة  ���س��روط 
�الأ�سايل  منجم  عزبة  و��ستطاعت 
ملالكها �سلطان بن حمتوت �ملنهايل 
و�لفوز  �الأول  �مل��رك��ز  حتقيق  م��ن 

ب���ج���ائ���زة �ل�������س���وط �ل���ك���ربى وهي 
ع���ب���ارة ع���ن ���س��ي��ارة ورم�����ز، وحلت 
يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين ع��زب��ة ن����و�در بن 
�ل�����س��ني مل��ال��ك��ه��ا ���س��ال��ح ع��م��ر بن 
�ل�سني �لكثريي، ويف �ملركز �لثالث 
عزبة �ملخيفات ملالكها حممد عبود 
�ل���درع���ي، وذه����ب �ملركز  �ل��ن��خ��رية 
�لر�بع لعزبة رزين ومالكها حممد 

حمد بن ربيع �ملنهايل.
�ملجاهيم،  لفئة  �لتميز  �سوط  ويف 
�لطو�فح  عزبة  مطايا  ��ستطاعت 
مل����ال����ك����ه����ا ح�����م�����ود حم����م����د ع���زي���ز 
�لفرق  حت��ق��ي��ق  م���ن  �مل���ن�������س���وري، 
�الأول،  �مل��رك��ز  و�ل��ت��م��ي��ز و�ح���ت���الل 
و�لرمز، وجاءت  بال�سيارة  لتحظى 
�مل�سغوفات  عزبة  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف 
ويف  �مل��ن��ه��ايل،  بخيت  �سيف  حل��م��د 
�مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث ف��ردي��ات �حلميدي 
�سالح  ع���و����س���ان  ب��خ��ي��ت  مل��ال��ك��ه��ا 
�لفرديات  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  �مل��ن��ه��ايل، 
حبليت  ب��ن  حم��م��د  ���س��ال��ح  ملالكها 

�خلام�س  �مل���رك���ز  ويف  �مل���ح���رم���ي، 
ن��خ��ب��ة ك���ن���دة مل��ال��ك��ه��ا ���س��ال��ح علي 

مف�سوح �ل�سيعري.

�خلم�س  ���س��وط  مناف�سات  و�سمن 
ملالكها  �ل��ط��اي��الت  ع��زب��ة  مت��ك��ن��ت 
علي �سامل بن هياي �ملن�سوري من 

�لتفوق من ناحية �جلمال و�لذاللة 
لتحتل �ملركز �الأول بجد�رة، وتفوز 
ب���ج���ائ���زة �ل�������س���وط �ل���ك���ربى وهي 

���س��ي��ارة ورم���ز بندقية،  ع��ب��ارة ع��ن 
�ل���ث���اين عزبة  �مل���رك���ز  وج������اءت يف 
بن  حاكم  ملالكها  �سنية  بن  �أ�سايل 

�سنية �ملنهايل، ويف �ملركزين �لثالث 
لل�سقيقني  �ملرهقات  و�لر�بع عزبة 
علي وحم��م��د ط��ار���س حممد فرج 

�ملن�سوري.
�سوط  ���س��ه��د  �مل��ج��اه��ي��م  ف��ئ��ة  ويف 
وتناف�سا  و��سعة  م�ساركة  �خلم�س 
�لتي  �ملنقيات  م��ن  ع��دد  ب��ني  ق��وي��ا 
تفردت باجلمال ومتيزت بالذاللة، 
ملالكها  حا�سر  منقية  و��ستطاعت 
�لفالحي  ع��ي�����س��ى  ���س��ع��ي��د  ح��ا���س��ر 
لت�ستحق  �الأول  �ملركز  حتقيق  من 
�ملركز  يف  وحلت  و�ل��رم��ز،  �ل�سيارة 
�لثاين منقية بنات م�سهورة ملالكها 
�سامل عبيد ب��ن م��ودة �مل��ه��ري، ويف 
�مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث ف��ردي��ات �حلميدي 
�سالح  ع���و����س���ان  ب��خ��ي��ت  مل��ال��ك��ه��ا 
�ملنهايل، ويف �ملركز �لر�بع مزعالت 
حل����ارب ب���ن ���س��امل �مل��ن��ه��ايل، فيما 
و�الأخري  �خلام�س  �مل��رك��ز  يف  حلت 
�ل���ف���ردي���ات مل��ال��ك��ه��ا ���س��ال��ح حممد 

�أحمد �خلو�ر.

وقد ح�سل �لفائزون باملركز �الأول 
من كل �سوط ويف كل فئة على �سيارة 
ورمز فاخر، فيما ح�سل �لفائزون 
�خلام�س  �إىل  �ل��ث��اين  م��ن  باملر�كز 
على  و�ملجاهيم  �الأ�سايل  فئتي  يف 

جو�ئز نقدية قيمة.
�ليوم  ف��ع��ال��ي��ات  خ��ت��ام  يف  مت  ك��م��ا 
و�لد�عمني  �لرعاة  تكرمي  �لر�بع، 
�ملز�ينة  �إجن���اح  يف  �ساهمو�  �ل��ذي��ن 
�لتتويج  من�سة  �سهدت  وق��د  فيما 
يف م��ي��د�ن �مل��ز�ي��ن��ة �ح��ت��ف��اال كبري� 
مب��ن��ا���س��ب��ة ف���وز م��ن��ق��ي��ة �ب���ن هياي 

ومنقية �لطو�فح.
رزين  مز�ينة  فعاليات  وتتو��سل 
يف ي��وم��ه��ا �الأخ�����ري �الأح������د، حيث 
تتناف�س نخب �ملطايا �سمن �سوطي 
�جلمل لالأ�سايل و�ملجاهيم، بحيث 
للمجاهيم  �جل��م��ل  ���س��وط  ي�����س��م 
فيما  منقية،  ك��ل  يف  مطايا   01
 5 لالأ�سايل  �جل��م��ل  ���س��وط  ي�سم 
م��ط��اي��ا يف ك��ل م��ن��ق��ي��ة، ك��م��ا �سيتم 
�ملنظمة  و�للجان  �ل�سركاء  تكرمي 
ل��ل��م��ز�ي��ن��ة يف خ���ت���ام ه����ذ� �حل���دث 

�لرت�ثي �ل�سنوي �ملميز.

••  العني - الفجر

�إرتفع معدل �ملناف�سة يف بطولة �لرماية 
نادي  ح��ال��ي��اً  ينظمها  �ل��ت��ي  �مل��ف��ت��وح��ة 
و�جلولف  و�ل��رم��اي��ة  للفرو�سية  �لعني 
مبنا�سبة �ليوم �لوطني لهذ� �لعام حتت 
رعاية �سمو �ل�سيخ حممد بن خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان ع�سو �ملجل�س �لتنفيذي 

الإمارة �أبوظبي رئي�س �لنادي.
 وي�������س���ارك يف ه����ذه �مل��ن��اف�����س��ات �أع�����د�د 
كبرية من �لرماة من خمتلف �الأعمار 
و�ل��ف��ئ��ات و�ل��ت��ي ك��ان��ت ق��د �نطلقت يف 
�لثالث من نوفمرب �جلاري و�سيتو��سل 
�ل�سر�ع بني �مل�ساركني حتى �لثالث من 
دي�سمرب �لقادم . وت�سادف �لبطولة يف 
يومها �خلتامي �حتفاالت �لدولة برفع 
�أو�سى  كما  مكان  كل  يف  �لوطني  �لعلم 
بذلك �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد 
ويبد�أ  �مل�سلحة.  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 
�لتا�سعة  �ل�����س��اع��ة  م��ن  ي��وم��ي��اً  �ل�����س��ر�ع 
وت�ستمل  م�ساًء  �لعا�سرة  وحتى  �سباحاً 
�لبندقية  يف  مناف�سات  على  �لبطولة 
�سكتون  و�ل��ب��ن��دق��ي��ة  �مل��ف��ت��وح��ة  �سكتون 
ل��ف��ئ��ة �ل���ك���ب���ار و�مل�������س���د����س ع���ي���ار 9 مم 

و�لبندقية هو�ئي.
ليوم  �ل����رم����اي����ة  ب����رن����ام����ج  خ����ت����ام  ويف 
عبد  �ل��ر�م��ي  ��ستطاع  �ملا�سي  �جلمعة 
�لرحمن حميد �ل�سام�سى �أن يقف على 
�لبندقية  بطولة  �ملتناف�سني يف  �سد�رة 
 7.912 بر�سيد  �ملفتوحة  �ل�سكتون 
نقطة بعد �أن كان يحتل �ملرتبة �لثالثة 
�ل�سغري  �هلل  عبد  فاخرة  �لر�مية  تلته 
بينما  ن��ق��ط��ة   3.912 ج��م��ع��ت  �ل���ت���ي 
�لعرياين  ���س��امل  �سعيد  �ل��ر�م��ي  تخلى 
�ملركز  �إىل  ليرت�جع  �لرتتيب  قمة  عن 

�لثالث وله 1.812 نقطة.
لفئة  �ل�سكتون  �لبندقية  م�سابقة  ويف   
�ل��ك��ب��ار ح��اف��ظ �ل���رم���اة ���س��امل عبد�هلل 
�لعرياين  �سعيد  و���س��ل��ط��ان  �ل��ع��ري��اين 
�ملر�كز  على  �ل��ع��ري��اين  ع��ب��د�هلل  ونهيل 
 8.112 ب��ر���س��ي��د  �الأوىل  �ل���ث���الث���ة 
على  ن����ق����اط  و9.891  و8.702 
�لتو�يل. وتكرر ذ�ت �المر يف مناف�سات 
حافظ  ح��ي��ث  مم   9 ع���ي���ار  �مل�����س��د���س 
�لعمري  ع��م��ر  م���ب���ارك  ع��ل��ي  �ل����ر�م����ي 

بر�سيد  �ملناف�سني  قائمة  ���س��د�رة  على 
حممد  �ل��ر�م��ي  و�ح��ت��ل  نقطة   202
�أن  �لثانية بعد  �ملرتبة  مبارك �لربيكي 
نقطة  بفارق  102 نقطة  ر�سيده  بلغ 
و�حدة عن �لر�مي كليتون ديلرون بول 
002 نقطة.  بر�سيد  ثالثاً  حل  �ل��ذي 
�لتي  �لهو�ئيه   �لبندقية  ويف مناف�سات 
ت��ق��ام حت��ت رع��اي��ة ن����ادى �ل����رت�ث قفز 

�إىل  �ل�سام�سى  حميد  ه���ادف  �ل���ر�م���ي 
بعد  نقطة   6.212 بر�سيد  �ل�سد�رة 
�أن كان يحتل �ملركز �لثاين �لذي �أ�سبح 
عبد  حممد  �أحمد  �لر�مي  ن�سيب  من 
�إىل  بر�سيده  و�سل  �ل��ذي  �سلطان  �هلل 
�لر�مي  تر�جع  بينما  نقطة   2.012
ع��ب��د�ل��رح��م��ن ح��م��ي��د �ل�����س��ام�����س��ي �إىل 
 5.902 جمع  �أن  بعد  �لثالثة  �ملرتبة 

هذه  �أن  �إىل  �الإ�����س����ارة  جت����در  ن���ق���اط. 
�ل��ب��ط��ول��ة ت���ق���ام حت���ت رع���اي���ة جمل�س 
�حلكومي  �ل�سريك  �لريا�سي  �أبوظبي 
�لد�عم �لر�سمي وبنك �الحتاد �لوطني 
بدعم من  �أي�ساً  وتنظم  �ملا�سي  �لر�عي 
�للجنة  وق��د ر�سدت  ك��وال،  كوكا  �سركة 
�سيار�ت  �ل�سنوي  �حل��دث  لهذ�  �ملنظمة 

وجو�ئز نقدية قيمة للفائزين.

فعاليات مز�ينة رزين للإبل تتو��سل لليوم �لر�بع على �لتو�يل

مبنا�سبة احتفاالت الدولة باليوم الوطني

بطولة »�لعني للفرو�سية« للرماية �ملفتوحة تقرتب من �لنهاية

�حتاد �ل�سطرجن ي�ستعد الإطلق
 �أكادميية �الإمار�ت لل�سطرجن �أول دي�سمرب

�أكادميية  الإط������الق  �ل�����س��ط��رجن  �حت�����اد   ي�ستعد 
�ملقبلة، بعدما فتح  �الإم��ار�ت للعبة، خالل �الأي��ام 
�لتدريبات  ت��ب��د�أ  �أن  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا،  �لت�سجيل  ب���اب 
�ل��ر���س��م��ي��ة �ول دي�����س��م��رب �مل��ق��ب��ل، مب��ق��ر �الحت����اد، 
و�لفئات من  �الأعمار  �الأكادميية جميع  وت�ستقبل 
�الأكادميية  �إط���الق  وي��اأت��ي  ومقيمني،  مو�طنني 
بجانب  �مل�ستويات  وتطوير  �للعبة  ن�سر  �أج��ل  من 
جذب العبني جدد من �أجل �ت�ساع �لقاعدة، وتعد 
���س��م��ن خم��ط��ط��ات �الحت����اد �ل��ت��ي ر���س��م��ه��ا �سمن 

��سرت�تيجيتها يف �لدورة �النتخابية �جلديدة.
�أعلى  على  م��وؤه��ل  فني  �الأكادميية طاقم  وي��ق��ود 
م�����س��ت��وى ب���د�ي���ة م���ن �ال����س���ت���اذ �ل������دويل �لكبري 
ومدير  بولند�  منتخب  م��درب  بارتو�س  �سوت�سكو 
�أك��ادمي��ي��ة �ل�����س��ط��رجن يف ب��ول��ن��د� ���س��اب��ق��ا ومدرب 
بولند�،  وبطل  حاليا  �ل��رج��ال  �الم���ار�ت  منتخب 
منتخب  م��درب  مو�سكالينكو  فيكتور  و�الإ���س��ب��اين 
�لنا�سئني، وو�لرت �رن�سيبيا مدرب منتخب �سيد�ت 
�الم��ار�ت و�ل��ذي �سبق له تدريب منتخب �سيد�ت 
كوبا �أحد �أقوى �ملنتخبات �لعاملية و�لفائز ببطولة 
�لعامل لل�سباب حتت 02 �سنة عام 6891، ويدير 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �مل���رزوق���ي  ���س��ع��ود  �الأك���ادمي���ي���ة 

لالحتاد وحممد عبد�هلل �ملدير �لفني.
و�أك����د ح�����س��ني �ل�����س��ام�����س��ي �أم����ني ع���ام �الحت����اد �أن 
�الك��ادمي��ي��ة ه��ي �إح���دى �مل�����س��روع��ات �ل��ت��ي خطط 
لها �الحتاد من بد�ية �لدورة �النتخابية �حلالية، 
مل  �أن��ن��ا  خا�سة  لها  معينة  ترتيبات  ه��ن��اك  وك���ان 
نتعجل يف فتحها حتى يتم جتهيز �أف�سل �ملدربني 
�لذين �سيكون لهم ب�سمة كبرية يف جذب �لالعبني 
لالأكادميية، وقد فتحنا باب �لت�سجيل منذ فرتة، 
دي�سمرب،  �أول  �لر�سمي  �الف��ت��ت��اح  ي��ك��ون  �أن  على 
ولعل جمموعة �ملدربني �ملتو�جدين يف �الكادميية 
يعدو� من �أف�سل �ملدربني وخربة كبرية، ونعتمد 
عليهم يف �كت�ساف �ملو�هب عرب بو�بة �الأكادميية، 
بتنظيم  قمنا  بعدما  خا�سة  كبري�  �إقباال  ونتوقع 
�أبرزها  �ل��ت�����س��وق  م��ر�ك��ز  يف  تن�سيطية  ب��ط��والت 
�لتي القت جناحا كبري�،  �أب تاون  بطولة مردف 
ممار�سة  طريقة  ع��ن  تت�ساءل  �جلماهري  وك��ان��ت 

�للعبة.
و�أ�ساف �أن �الحتاد قام بحملة للرتويج لالأكادميية 
ع��ن ط��ري��ق م��و�ق��ع �ل��ت��و����س��ل �الج��ت��م��اع��ي، �سو�ء 
ت��وي��رت و�ن�����س��ت��ج��ر�م و�ل��ف��ي�����س��ب��وك، وف��ت��ح��ن��ا باب 
�ل��ت�����س��ج��ي��ل بجانب  �ل���ر�غ���ب���ني يف  �أم�����ام  �الحت�����اد 

�و �لهاتف،  �ل��ربي��د �الل���ك���رتوين  �ل��ت��و����س��ل ع��رب 
�لالعبني  على  �لت�سجيل  ت�سهيل مهمة  �أج��ل  من 
�أو �أولياء �الأمور �لذين يرغبون يف دخول �أوالدهم 

لالأكادميية.
ي�ستعني  �سوف  �الحت��اد  �أن  عن  �ل�سام�سي  وك�سف 
بالعديد من �لنجوم و�لكفاء�ت �لعاملية على مد�ر 
�لعام من �أجل ��ستفادة �الأكادميية منهم، وتطوير 
م�����س��ت��وى �ل��الع��ب��ني، ك��م��ا ���س��ي��ت��م ���س��م �أي العب 
للمنتخبات  موهوب يظهر من خالل �الكادميية 
يف  للدخول  �لو��سع  �لباب  يعد  ما  وهو  �لوطنية، 

قائمة �ملنتخبات.
�لتي  �مل�سروعات  من  �لكثري  هناك  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�ل��ل��ع��ب��ة و�ت�ساع  ل��ه��ا وت�����س��ب يف خ��دم��ة  ن��خ��ط��ط 
هناك  و�سيكون  �مل��د�ر���س  �سطرجن  منها  �لقاعدة 
�أن يكون  �أجل  ربط بني �الأكادميية و�ملد�ر�س من 
�الحتاد  �سعي  بجانب  �الأجيال  تو��سل بني  هناك 
ل��دخ��ول �ل��ل��ع��ب��ة يف �أن���دي���ة ج��دي��دة وق��م��ن��ا خالل 
�ل�سارقة  �أندية  �لفرتة �ملا�سية بزيار�ت لعدد من 
�ل����زي����ار�ت،  م���ن  م�����س��و�ر ط���وي���ل  �م��ام��ن��ا  والز�ل 
�الأندية  �للعبة  دخ��ول  يف  كبري  ح��د  �إىل  وجنحنا 

�لتي قمنا بزيارتها.
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 �ختتمت �أم�س �لن�سخة �الفتتاحية من 
معر�س »جيمز كون �ل�سرق �الأو�سط«، 
�إلكرتونية  �أل���ع���اب  م��ع��ر���س  �أ���س��خ��م 
يف  �أقيم  حيث  �ملنطقة،  م�ستوى  على 
للمعار�س  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
�حل���ايل،  52 ن��وف��م��رب  32 �إىل  م���ن 
مب�ساركة �إقليمية وعاملية و��سعة، ملنح 
فر�سة  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �الأل��ع��اب  ع�ساق 
�ملنتجات  ع���ل���ى  ق�����رب  ع����ن  �الإط��������الع 
م�سابقات  يف  و�مل�������س���ارك���ة  �جل����دي����دة، 
�الألعاب �الإلكرتونية، وجتربة �الألعاب 
�جلديدة �لتي مت �إطالقها عاملياً الأول 

مرة خالل �ملعر�س.
م����ع����ايل حممد  �مل����ع����ر�����س  و�ف����ت����ت����ح 
�لثقافة  د�ئ���رة  رئي�س  �مل��ب��ارك  خليفة 
بح�سور  �أب����وظ����ب����ي،   – و�ل�������س���ي���اح���ة 
عام  �سعيد غبا�س، مدير  �سيف  �سعادة 
وي��اأت��ي معر�س »جيمز كون  �ل��د�ئ��رة. 
�ل�سر�كات  �سمن  �الأو����س���ط«،  �ل�����س��رق 
جتمع  �ل��ت��ي  �الأوىل  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لتابع  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  حت��ف��ي��ز  ���س��ن��دوق 
و�لقطاع  �أب���وظ���ب���ي  ف���ر����س  ل���ل���د�ئ���رة 

�خلا�س. 
وت�����س��ت�����س��ي��ف �أب���وظ���ب���ي ح���ال���ي���اً �أك���ر 
د�ئرة  عرب  �سنوية  فعالية   008 من 

من  �أب��وظ��ب��ي،   – و�ل�سياحة  �لثقافة 
للطري�ن  �الحت��اد  جائزة  �سباق  بينها 
�أب����وظ����ب����ي،  للفورموال1  �ل����ك����ربى 
وم����ه����رج����ان �أب����وظ����ب����ي ل���ل���م���اأك���والت، 

وب��ط��ول��ة �أب��وظ��ب��ي �ت�����س �����س ب��ي �سي 
�ملو�سيقى  ح��ف��الت  وم��و���س��م  للغولف، 
ت�سعى  ح��ي��ث  �أب��وظ��ب��ي،  �لكال�سيكية 
�لد�ئرة �إىل حتفيز �ل�سركات �لدولية 

و�الإق���ل���ي���م���ي���ة و�مل��ح��ل��ي��ة ل��ل��ب��ن��اء على 
ه��ذ� �ل��ن��ج��اح م��ن �أج���ل �ل��دف��ع مبزيد 
�لفعاليات  ل��ربن��ام��ج  �ل��ت��ع��زي��ز�ت  م��ن 

�ل�سنوية �لتي ت�ست�سيفها �لعا�سمة. 

وب��ه��ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال م��ع��ايل حممد 
برنامج  تد�سني  منذ  �مل��ب��ارك:  خليفة 
»فر�س �أبوظبي« �سهدنا جتاوباً �سريعاً 
�لفعاليات،  تنظيم  ���س��رك��ات  قبل  م��ن 

�لتي  للمعار�س  ن��ف��ورم��ا  �سركة  مثل 
ت���اأت���ي ب��ك��ل م���ا ه���و ت��ف��اع��ل��ي وحيوي 

ومبتكر �إىل �أبوظبي.
ي��ت��ن��اغ��م معر�س  �مل����ب����ارك:  و�أ�����س����اف 

ج��ي��م��ز ك����ون �ل�������س���رق �الأو������س�����ط، مع 
�لقطاعات  دع��م  �إىل  �لر�مية  مهمتنا 
�جل��دي��دة و�الإب���د�ع���ي���ة �ل��ن��ا���س��ئ��ة، مبا 
ت���وف���ري من�سات  �إم��ك��ان��ي��ة  ل��ن��ا  ي��ت��ي��ح 

�الإلكرتونية  �الأل��ع��اب  ملطوري  د�عمة 
حتقيق  م��ن  يتمكنو�  حتى  �ملحليني، 

�لنمو وتعزيز تناف�سيتهم �لدولية.
جتربة  بفر�سة  �ملعر�س  زو�ر  وحظي 
�إط��الق��ه��ا ع��امل��ي��اً يف  �أل��ع��اب مت  ثمانية 
مون�سرت  دي�����س��ي��دي��ا،  ه���ي  �مل���ع���ر����س، 
 ،9 وروي�����ورز  دينا�ستي  ورل����د،  ه��ان��رت 
در�ج�����ون ب���ول ف���اي���رتز �ك�������س، ين ين 
كوين 2، �تا�س �أو تاين 2، و جر�فل 

�أند �ي�س كومبات7.
�أ�سماء المعة عاملية  �سارك يف �حلدث 
�سوين  بينها  م��ن  وحملية،  و�إقليمية 
ب����الي ���س��ت��ي�����س��ن، و�ت�������س ب���ي �أوم�����ني، 

و�أليان وير، وفريجن ميغا�ستور. 
م�ساهري  �حل�������دث  يف  ������س�����ارك  ك���م���ا 
م���ن ب��ي��ن��ه��م م�����وؤدي �الأ�����س����و�ت كلوي 
هولينجز لعبة �أوفر و�ت�س، ويدوميكر 
، و دي.���س��ي دوج��ال���س م����وؤدي �سوت 
يف  وي�سكر  �آل��ربت  �ل�سهري  �ل�سخ�سية 
لعبة ’ريزيدنت �إيفل‘، وجنوم يوتيوب 

علي �إيه وفيك�ستار.
ويف عطلة نهاية �الأ�سبوع، �سارك زو�ر 
�ملعر�س يف جمموعة متنوعة من ور�س 
�لهاكاثونية،  و�الج��ت��م��اع��ات  �ل��ع��م��ل، 
�لتفاعلية،  و�ل��ت��ج��ارب  و�مل�����س��اب��ق��ات، 
�لعالقة  ذ�ت  و�ل���ت���ج���ارب  و�مل��ن��ت��ج��ات 

ب�سناعة �الألعاب �الإلكرتونية. 

•• العني - الفجر

�م�س  ي��وم  �لعني  بنادي  �لكرة  مدر�سة  مالعب  �سهدت 
�الول �ل�سبت من هذ� �الأ�سبوع مناف�سات بطولة مدر�سة 
�ل��ق��دم  و�ل��ت��ي تنظمها  ل��ك��رة  �ل��ر�ب��ع��ة للمد�ر�س  �مل���د�ر 
�لدولة  �ح��ت��ف��االت  م��ع  ت��ز�م��ن��ا  ���س��ن��وي  ب�سكل  �مل��در���س��ة 
ب��ال��ع��ي��د �ل��وط��ن��ي �ل�����س��ن��وي .وق���د ����س��ت��ه��دف��ت �لبطولة 
و���س��ارك��ت فيها كل   ، 8002 م��و�ل��ي��د  �ل��ع��ام فئة  ل��ه��ذ� 
من مدر�سة بر�عم �لعني، مدر�سة د�ر �لعلوم ، مدر�سة 
�ل��ن�����س��ىء �ل�����س��ال��ح ، م��در���س��ة �ل����د�ر �خل��ا���س��ة ، مدر�سة 
�الحتاد ، �ملدر�سة �حلمد�نية ، مدر�سة �مل�ستقبل �خلا�سه 
مدر�سة   ، �مل�ستقبل  �أك��ادمي��ي��ة   ، �الأن��دل�����س  �أك��ادمي��ي��ة   ،
مدر�سة   ، �الإم���ار�ت  �سقر  مدر�سة   ، �خلا�سة  �الإم���ار�ت 
�لظفرة ، �أكادميية �خلليج ، مدر�سة جلوبال �الإجنليزية 
باالإ�سافة  ع��ال��ي��ة �خل��ا���س��ة  م��در���س��ة   ، ت����و�م  م��در���س��ة   ،
�مل��ن��اف�����س��ات ح�سور�ً  ���س��ه��دت  ك��م��ا  �مل�����د�ر.  م��در���س��ة  �إىل 
و�لهيئات  و�ملعلمني  �الأم��ور  �أولياء  م�ستوى  على  مميز�ً 
�الإد�ري��ة  للمد�ر�س �مل�ساركة بجانب تو�جد  نخبة من 
مدربي نادي �لعني للفئات �لعمرية الإ�ستك�ساف �ملو�هب 
درجة  من  رفع  مما  �ملختلفة  �لنادي  فرق  �إىل  و�سمهم 
�أكد  �أخ��رى  �مل�ساركني. وم��ن جهة  �لندية و�الإث���ارة بني 
مدر�سة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل��ظ��اه��ري  حممد  ���س��امل 

بناء  يف  �لريا�سية  �الأن�سطة  �أهمية  على  �لدولية  �مل��د�ر 
�إىل  نف�سه  �ل��وق��ت  يف  م�سري�ً  للطلبة  �ل�سحية  �حل��ي��اة 
�لعام  م�ستمرة خالل  تكون  �أن  يجب  �الأن�سطة  �أن هذه 
�لدر��سي ولي�ست �أن�سطة مو�سمية فقط. كما �أكد �أي�سا 
�أو�حل��ك��وم��ي يف  ���س��و�ء �خل��ا���س  �لتعليم  على دور قطاع 
تعزيز �لثقافة �لريا�سية يف نفو�س �لطلبة ودورها �ملهم 
يف بث روح �لوطنية بينهم  وذلك من خالل زرع مفاهيم 
�لوالء و�الإنتماء للفريق لينعك�س على والئهم و�نتمائهم 

لوطننا �لغايل ول�سيوخنا �لكر�م �� حفظهم �هلل.
و�أو�سح �لظاهري �أن هذه �لبطولة �سوف تتو��سل خالل 
�الأعو�م �لقادمة و�ستكون متز�منة مع �حتفاالت �لدولة 

مبنا�سبة �لعيد �لوطني.
�جلو�ئز  بتوزيع  �لظاهري   تف�سل  �لبطولة  نهاية  ويف 
و�ل�����س��ه��اد�ت ع��ل��ى �ل��ف��رق �مل�����س��ارك��ة ،ح��ي��ث ف���از حممد 
�لعرياين من �أكادميية �مل�ستقبل  بجائزة �ف�سل حار�س 
مرمى ، وحامد حامت �لنعيمي من مدر�سة �ملد�ر بجائزة 
�إ�سالم  �إىل  �ل��ه��د�ف  ج��ائ��زة  ذهبت  فيما  الع��ب   �أف�سل 
علي  �الأ�ستاذ  وح�سل  �لعلوم.  د�ر  مدر�سة  من  �ل�سعيد 
�سامح  من مدر�سة �حلمد�نية على جائزة �أ�ستاذ �لبطولة 
،ومدر�سة �أكادميية �مل�ستقبل  على كا�س �ملركز �الأول بعد 
�لنهائية  بينما  �ملبار�ة  فوزها على مدر�سة �لظفرة  يف 

نالت مدر�سة �ملد�ر �خلا�سة �ملركز �لثالث .

ملناف�سات  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �ح��ت��ف��ل��ت 
�ملائية  للدر�جات  �لكربى  دبي  جائزة 
�خلتامية  وق���ب���ل  �ل���ر�ب���ع���ة  -�جل���ول���ة 
و�لتي   -7102 �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة  م��ن��ة 
�أول  ي��وم  �أحد�ثها  على  �ل�ستار  �أ���س��دل 
و�لوفود  ب��االأب��ط��ال  �ل�سبت  �أم�����س  م��ن 
�حلدث  يف  �مل�ساركة  �لدولية  و�للجان 
بيت�س يف  كايت  �ساطئ  به  �زد�ن  �ل��ذي 
و�ل�سبت  و�جلمعة  �خلمي�س  �أي��ام  دب��ي 
�مل���ا����س���ي���ة. وك���ان���ت د�ن�����ة �ل���دن���ي���ا دبي 
على  و���س��اخ��ن  ق��وي  لتناف�س  م�سرحا 
�أل���ق���اب 4 ف���ئ���ات ب���ني �أك�����ر م���ن 06 
�لعامل  ح��ول  52 دول���ة  م��ن  مت�سابقا 
و�أملانيا  هي بريطانيا ورو�سيا وبولند� 
و��ستونيا  وبلجيكا  و�لنم�سا  و��سبانيا 
و�ل�سويد  و�يطاليا  وفرن�سا  و�لرويج 
و�ل���ت�������س���ي���ك و�ل������دمن������ارك وه���ول���ن���د�  
والتفيا  و�سلوفاكيا  وك��رو�ت��ي��ا  و�مل��ج��ر 
و�لربتغال وموناكو و�لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية ونيوزيلند� و�لكويت �إ�سافة 

�إىل �أبطال �الإمار�ت.
�لدويل  دب��ي  ن��ادي  �إد�رة  وق��ام جمل�س 
ل���ل���ري���ا����س���ات �ل���ب���ح���ري���ة ب���ت���ك���رمي كل 
�جل����ه����ات و�ل�������س���رك���اء �مل�����س��اه��م��ني يف 
�لكبرية  �لريا�سية  �لتظاهرة  �إجن���اح 
نائب  باحلبالة  نا�سر   علي  بح�سور 
وحريز  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
�مل����ر حم��م��د ب���ن ح��ري��ز رئ��ي�����س �حتاد 
ع�سو  �لبحرية  للريا�سات  �الإم����ار�ت 
�الحتاد �لدويل للزو�رق �ل�سريعة -يو 
�أي �م- وحممد عبد �هلل حارب وجمال 
زعل بن كري�سان ع�سو� جمل�س �الإد�رة 

وهزمي �لقمزي م�سرف �ل�سباقات.
ك��م��ا ح�����س��ر �الح��ت��ف��ال م��ه��رة فلكناز 
�أم��ني ع��ام �حت��اد �الإم���ار�ت للريا�سات 
�ل���ب���ح���ري���ة و�ل�����ر�ئ�����د ع���ل���ي ع���ب���د �هلل 
�الإنقاذ  ق�سم  رئي�س  �لنقبي  �لق�سيب 
�لبحري يف �سرطة دبي وع�سام حممد 
خليفة مدير �إد�رة �لفعاليات و�مل�ساريع 
�ل�سياحي  ل��الإمن��اء  �ل�سارقة  هيئة  يف 
�سان جريمانو  و�لتجاري ونيكوال دي 
 2 -�ت�����س  �سركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�أو- �إىل جانب ممثلي �الحتاد �لدويل 
-يو �أي �م-  وجنوم �لعامل �مل�ساركني يف 
�لفئات �الأربع و�قف حمرتفات وو�قف 
نا�سئني وجال�س حمرتفني و�حلركات 
 52 ميثلون  و�للذين  �ال�ستعر��سية 

دولة حول �لعامل.
وب�����د�أ �الح���ت���ف���ال ب��ك��ل��م��ة م���ن جمل�س 
للريا�سات  �ل����دويل  دب���ي  ن���ادي  �إد�رة 
�ل��ب��ح��ري��ة ق���دم فيها حم��م��د ع��ب��د �هلل 
�ملدير  �الإد�رة  جم��ل�����س  ع�����س��و  ح����ارب 
�إىل  �جلزيل  �ل�سكر  للنادي  �لتنفيذي 
�ل��رع��اة و�ل�����س��رك��اء �ل��د�ع��م��ني حلدث 
�ملائية  للدر�جات  �لكربى  دبي  جائزة 
من  �خلتامية  وقبل  �لر�بعة  -�جلولة 

�أ�سدل  و�لتي   -7102 �لعامل  بطولة 
�الأول  �أم�س  يوم  �أحد�ثها  على  �ل�ستار 

يف كايت بيت�س.
�ملقدر  �ل����دور  �الإد�رة  جم��ل�����س  وث��م��ن 
�لعامة  �لقيادة  قدمته  �ل��ذي  و�لدعم 
ل�����س��رط��ة دب����ي و���س��ل��ط��ة م��دي��ن��ة دبي 
�لعامة  و�الإد�رة  دبي  وبلدية  �ملالحية 
دبي  وموؤ�س�سة  دب��ي  يف  �مل��دين  للدفاع 
لالإعالم قناة دبي �لريا�سية وموؤ�س�سة 
�أبوظبي لالإعالم قناة ياأ�س �لريا�سية 
�إ�سافة �إىل �لدعم �لكبري من جمل�س 
دبي �لريا�سي �ملظلة �لر�عية للن�ساط 
�لريا�سي يف �الإم��ارة و�حت��اد �الإمار�ت 

للريا�سات �لبحرية.
�سركة  �إىل  بال�سكر �جلزيل  كما توجه 
للحدث  �مل���روج���ة  �جل��ه��ة  2 �أو  �ت�����س 
وك���ذل���ك �الحت������اد �ل������دويل ل���ل���زو�رق 
�لن�ساط  ترعي  �لتي  �جلهة  �ل�سريعة 

�ل���������دويل وت�������س���ت���م���د م���ن���ه���ا �ل���ل���و�ئ���ح 
دبي  ن������ادي  �أن  م�����وؤك�����د�  و�ل����ق����و�ن����ني 
�لدويل للريا�سات �لبحرية �سيو��سل 
�لتنظيمي  وت��ف��رده  �ملتميزة  م�سريته 
يف �إجناح �الأحد�ث و�لبطوالت �لعاملية 
حيث ي�ستعد بعد �أيام لتنظيم كرنفال 
�لر�بعة  �جل���ول���ة  م���ع  �آخ�����ر  ري���ا����س���ي 
و�خلتامية من بطولة �لعامل للزو�رق 
بجهود  م�سيد�  ك��ات-  -�ك�س  �ل�سريعة 

جميع �لعاملني يف �لنادي.
باالإ�ساد�ت  �ع��ت��ز�زه  ع��ن  وع��رب ح���ارب 
�ملنظمة  �للجنة  �لتي وجدتها  �ملتكررة 
يف �لنادي من قبل �مل�ساركني و�للجان 
�أن �سعادتهم يف جمل�س  �لدولية وقال 
�لنجاح  ر�ف�����ق  ب��ع��دم��ا  ذ�دت  �الإد�رة 
�لتنظيمي تاألق الفت الأبطال �الإمار�ت 
�ملت�سابق  تاألق  �ملناف�سات من خالل  يف 
�ملال  �سالح  علي  ر����س��د  �لعاملي  بطلنا 

جنم فريق �أبوظبي وفوزه بذهبية فئة 
�حلركات �ال�ستعر��سية )فري �ستايل( 

يف �جناز جديد وفريد.
وحر�س جمل�س �إد�رة نادي دبي �لدويل 
�ملنظمة  و�للجنة  �لبحرية  للريا�سات 
تذكارية  دروع  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ل��ل��ح��دث 
جلميع �جلهات �لتي �ساركت يف تنظيم 
��ستمر  و�ل��ذي  �لكبري  �لعاملي  �حل��دث 
هد�يا  تقدمي  �إىل  �إ�سافة  �أي��ام  ثالثة 
و�أي�سا  �مل�����س��ارك��ني  جل��م��ي��ع  ت��ذك��اري��ة 
�للجان  الأع�����س��اء  خ��ا���س��ة  جم�����س��م��ات 
�ل�����س��رك��ة �ملروجة  �ل��دول��ي��ة م��ن ق��ب��ل 
و�أي�������س���ا �الحت�������اد �ل�������دويل ل����ل����زو�رق 

�ل�سريعة -يو �أي �م-.
العر�س الليلي

جمري��  يف  بيت�س  ك��اي��ت  �ساطئ  وك���ان 
�جلمعة  ي��وم  �الأوىل  وللمرة  �سهد  قد 
�ملذهل  �لليلي  �لعر�س  �إقامة  �ملا�سية 

للحركات �ال�ستعر��سية )فري �ستايل( 
و�سط  عامليني  6 مت�سابقني  مب�ساركة 
ج�سور جماهريي كثيف �حت�سد خلف 
�الأنظار  لفتت  �لتي  �لكا�سفة  �الأ�سو�ء 

يف �ملكان.
جائزة  وب��ط��ل  �مل��وه��وب  بطلنا  وجن���ح 
فئة  يف  �ملائية  للدر�جات  �لكربى  دبي 
�ملال  �سالح  علي  ر��سد  �ال�ستعر��سات 
باملركز  و�لتتويج  �الإع��ج��اب  �ن��ت��ز�ع  يف 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  �ب��ه��ر  ب��ع��دم��ا  �الأول 
�إ�سافة  و�ملتميزة  �ل��ر�ئ��ع��ة  ب��احل��رك��ات 
على  وم�ستحدثة  ج��دي��دة  ف��ك��رة  �إىل 
ل��ب�����س ���س��رتة م�����س��اءة ط����و�ل مر�حل 
ج��م��اال على  ز�د عر�سه  �ل��ع��ر���س مم��ا 

جمال.
االأنظار اإىل ال�سارقة

تتجه �أنظار �ملتابعني ملناف�سات بطولة 
�الإمارة  �إىل  �ملائية  ل��ل��در�ج��ات  �ل��ع��امل 
�ست�ست�سيف  و�لتي  �ل�سارقة  �لبا�سمة 
�لكربى  �ل�����س��ارق��ة  ج���ائ���زة  ف��ع��ال��ي��ات 
�خلام�سة  -�جل��ول��ة  �ملائية  للدر�جات 
 -7102 �لعامل  لبطولة  و�خلتامية 
81-02 دي�سمرب  �لفرتة من  خ��الل 

�ملقبل 
مدير  خليفة  حم��م��د  ع�����س��ام  وت�����س��ل��م 
هيئة  يف  و�مل�����س��اري��ع  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إد�رة 
�ل�سياحي و�لتجاري  �ل�سارقة لالإمناء 
خالل مر��سم �لتتويج يف حفل �خلتام 
علم �لبطولة �لعاملية من حممد عبد 
لنادي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  ح����ارب  �هلل 

دبي.
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بطلنا  �ل�ساعد  �الإم����ار�ت  �ح��ت��ل جن��م 
�ملوهوب �سلمان يون�س �لعو�سي �ملركز 
فئة  ملناف�سة  �لعام  �لرتتيب  يف  �لثاين 
و�ق�����ف حم���رتف���ني وه����ي �ل��ف��ئ��ة �لتي 
�سهدت م�ساركة 02 مت�سابقا حمرتفا 
�ملتحدة  �الأم���ري���ك���ي���ة  �ل����والي����ات  م���ن 
و�يطاليا  وفرن�سا  وبلجيكا  و�لنم�سا 
و�ملجر  و�لت�سيك  و�ل��روي��ج  و��ستونيا 

و�لدمنارك وهولند� وكرو�تيا
و����س��ت��ط��اع �ل��ع��و���س��ي و�ل����ذي ت���وج هذ� 
�ل���ع���ام ب��ل��ق��ب��ني يف ب��ط��ول��ة �الإم�������ار�ت 
نا�سئني  )و�ق������ف  �مل��ائ��ي��ة  ل���ل���در�ج���ات 
جميع  ي��ك��م��ل  �أن  حم�������دود(  وو�ق�������ف 
�ملر�حل ويح�سل يف نهاية �ملطاف على 
منحته �ملركز �لثاين ع�سر  41 نقطة 
�لبطل  تتويج  �سهدت  �ل��ت��ي  �لفئة  يف 

�لعاملي �لنم�ساوي كيفيان ريترير.
وح�����س��ل ب��ط��ل��ن��ا حم��م��د حم�����س��ن على 
حمرتيف  فئة  يف  ع�سر  �ل�ساد�س  �ملركز 
01 نقاط وع��اين هو  جال�س بر�سيد 
�لطاير  �سهيل  ر����س��د  �ل��ث��اين  وممثلنا 
�ملر�حل  خ���الل  خمتلفة  �أع���ط���ال  م��ن 
�لكربى  دبي  جائزة  ملناف�سات  �لثالثة 

للدر�جات �ملائية.

 �فتتحت �سباح �م�س ، �لدورة �لثانية حلكام �لنخبة �الآ�سيوية، �لتي ينظمها وي�ست�سيفها 
�إحتاد �الإمار�ت �لعربية لكرة �لقدم يف فندق �لغرير يف دبي، بالتن�سيق و�لتعاون مع �الإحتاد 
�الإمار�تيني،  �لنخبة  �ل�ساحة  �سمنهم حكام  وحكمة، من  56 حكماً  �الآ�سيوي، ومب�ساركة 
م�ساركة  �إىل  �إ�سافة  �لنقبي،  ع��ادل  علي،  �آل  عمر  �ل��رز�ق،  عبد  �سلطان  �حلمادي،  يعقوب 
�حلكام �مل�ساعدين، �أحمد �لر��سدي، ز�يد د�ود، علي �لنعيمي، جا�سم عبد �هلل، �سبت عبيد، 

م�سعود ح�سن، وجمعة �ملخيني، وت�ستمر حتى يوم �خلمي�س �ملقبل.
ويف كلمته �الإفتتاحية لفعاليات �لدورة، رحب �أحمد يعقوب مدير �إد�رة �حلكام، بامل�ساركني 
تنظيم  يف  �الآ���س��ي��وي  و�الإحت���اد  �ل��ك��رة  �إحت���اد  ب��ني  و�لتن�سيق  �لتعاون  وثمن  و�ملحا�سرين، 
�أول دورة نخبة  5 �سنو�ت، حيث كانت  �ل��دور�ت، و�ل��ذي ميتد الأك��ر من  و��ست�سافة هذه 
�آ�سيوية مت �إ�ست�سافتها على �أر�س �لدولة يف �لثاين من دي�سمرب عام 1102 ، وكانت �أول 
مرة تقام خارج جدر�ن مقر �الإحتاد �لقاري، وكانت �الإمار�ت، �لدولة �لوحيدة �لتي تنظم 

وت�ست�سيف هذه �لدور�ت على م�ستوى �آ�سيا.

عنا�سر  تطوير  يف  ت�سهم  �الآ���س��ي��وي��ة  �لنخبة  دور�ت  �أن  على  �حل��ك��ام،  �إد�رة  م��دي��ر  و�أك���د 
فر�سة جيدة  �أي�ساً  �ملحلية،  وهي  للمباريات  �لقيادة �جليدة  �لتحكيم،  وت�ساعدهم على 
لتبادل �خلرب�ت و�ملعرفة و�لتطوير، من �أجل �إعد�د حكام �لنخبة الإد�رة مباريات �مل�سابقات 
�الآ�سيوية  يف �لعام �ملقبل.  و�أ�ساف يعقوب، �أن �إد�رة �حلكام باإحتاد �لكرة تتوىل ترتيبات 
�لتدريبات،  و���س��االت  �مل��الع��ب،  توفري  خ��الل  م��ن  �ل���دورة  تنظيم  �للوج�ستي يف  �جل��ان��ب 
�لر�بعة  �ل���دورة  ه��ذه  وُت��ع��د  �ل���دورة،  تنظيم  يف  �ملتميز  للنجاح  �الإمكانيات  ك��ل  وت�سخري 
و�الأخرية للحكام على م�ستوى قارة �آ�سيا، حيث �أقيمت �أول دورتني يف �لعا�سمة �ملاليزية 
 07 �ملا�سي مب�ساركة  و�أختتمت يوم �خلمي�س  �لثالثة يف دبي،  �ُقيمت  كو�الملبور، يف حني 
نظرية  حما�سر�ت  على  ي�ستمل  �حلالية،  �ل���دورة  برنامج  �أن  ُي��ذك��ر  مم��ا  وحكمة.  حكماً 
متنوعة، باالإ�سافة �إىل تدريبات لياقة بدنية متخ�س�سة،  �سُتقام على مالعب نادي �سباط  
دبي، ومالعب �إحتاد �لكرة يف دبي، حتت قيادة طاقم تدريب وحما�سري �حلكام يف �الحتاد 

�الآ�سيوي لكرة �لقدم.

بال�سراكة مع “فر�س اأبوظبي” والقطاع اخلا�س 

�ختتام �لن�سخة �الفتتاحية من »جيمز كون �ل�سرق �الأو�سط« يف �لعا�سمة 

مب�سارك 17 مدر�سة واأكادميية

ملعب نادي �لعني حتت�سن بطولة �ملد�ر �لر�بعة

قبل �نطلقها.. نادي �حلمرية يطلع ع�سرة �أندية على 
نظام بطولة �حلمرية لكرة �لقدم للمر�حل �ل�سنية  

�لتقى �أحمد علي �سعيد �لكتبي �أمني �ل�سر �لعام �مل�ساعد رئي�س 
�للجنة �لريا�سية بنادي �حلمرية �لثقايف �لريا�سي مع ممثلي 
للمر�حل  �لقدم  لكرة  �حلمرية  بطولة  يف  �مل�ساركة  �الأن��دي��ة 
�لالئحة  �ل��و�ردة يف  �لفنية   �لبنود  و��ستعر�س معهم  �ل�سنية 
و�الإد�ري����ة  �لفنية  �ل��ب��ن��ود  م��ن  جميع  عليه  مت  �التفاق  وم��ا 

و�لتنظيمية �خلا�سة بالبطولة.
جاء ذلك قبل �نطالق بطولة �حلمرية لكرة �لقدم باملالعب 
وهي  �مل�ساركة  �الأن��دي��ة  ممثلي  ح�سور  يف  للنادي  �خلارجية 
�ل��ري��ا���س��ي  ون���ادي �جل��زي��رة �حل��م��ر�ء �لثقايف  ن���ادي عجمان 
ون���ادي  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ري��ا���س��ي  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  �لريا�سي ونادي 
دبا  ن��ادي  �لقدم و  لكرة  �لظفرة  �لقدم ونادي  لكرة  �الأم���ار�ت 
نادي  �لريا�سي و  �لفجرية  ن��ادي  �لثقايف  �لريا�سي  �لفجرية 

�سباب �الأهلي دبي  نادي �لبطائح �لثقايف �لريا�سي ونادي دبا 
�حل�سن و�لنادي �مل�سيف نادي �حلمرية �لثقايف �لريا�سي.

و�أكد �لكتبي �إن �لبطولة تعد و�حدة من �لفعاليات �لريا�سية 
�ملر�حل  م���ن  �الن���دي���ة  ف����رق  ت��اأه��ي��ل  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �ل���ك���روي���ة 
�لفرق  قبل  من  من�سود�ً  �حتكاكاً  وتتيح  �لقدم،  �ل�سنية  لكرة 
خالل  من  الفتا  جناحا  حتقق  �لبطولة  �إىل  و�أ�سار  �مل�ساركة. 
تنظيم و�إ�سادة �جلميع بها و�أو�سح �أن هذ� يدفعنا �إىل تنظيمها 

�سنويا بهذه �مل�ساركة �لالفتة.
فر�سة  مت��ث��ل  �لتن�سيطية  وه���ي  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن  �إىل  و�أو����س���ح 
قدر�تهم  وي��ن��م��ي  �ل��الع��ب��ني  ب��ني  �الح��ت��ك��اك  لتنمية  فر�س 
�لفرتة  م��دى  على  �ستقام  �لتي  �ملباريات  خ��الل  من  �لكروية 

�ملقبلة مبالعب نادي �حلمرية.

العر�س الليلي يبهر رواد كايت بيت�س

)دبي �لبحري( يودع جنوم �لدر�جات �ملائية يف ليلة بهيجة
اللجنة املنظمة تثمن دور ال�سركاء واملوؤ�س�سات الوطنية

�إنطلق �لدورة �لثانية حلكام �لنخبة �الآ�سيوية بدبي
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الفجر الريا�ضي

بوتا�س  ف��ال��ت��ريي  �ل��ف��ن��ل��ن��دي  ت����وج 
ل�سباق  �خل��ت��ام��ي��ة  ل��ل��ج��ول��ة  ب��ط��ال 
ل��ل��ط��ري�ن �لكربى  ج��ائ��زة �الحت����اد 
�م�س  �أب���وظ���ب���ي  يف   1 ل���ل���ف���ورم���وال 
�ل�سباق  يف  ر�ئ��ع��ا  �أد�ء  ق���دم  ب��ع��دم��ا 

مثبتا تفوقه على مناف�سيه.
يف ح���ني ك���ان���ت �ل��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى �سلم 
�لرتتيب �لعام كفيلة بتتويج زميله 
بطولة  ب��ل��ق��ب  ه���ام���ي���ل���ون  ل���وي�������س 
لعام  للفورموال1  لل�سائقني  �لعامل 
�لر�بع  لقبه  بذلك  لينتزع   ،2017
بعد يوم حافل باإثارة �سباق �ل�سيار�ت 

يف حلبة مر�سى يا�س.
ومتكن �ل�سائق �لفنلندي من فر�س 
و��سحا  �إ�����س����ر�ره  وب�����د�  ���س��ي��ط��رت��ه 
�سباق  يف  �الأول  �مل��رك��ز  حتقيق  على 
�لفورموال1 يف �أبوظبي وحافظ على 
موقعه �ملت�سدر طو�ل �ل�سباق وحتى 
�إىل  �لنهاية، لي�سعد بعد ذلك  خط 
يف  ب��ف��وزه  ويحتفل  �لتتويج  من�سة 
�ل�سباق �خلتامي ملو�سم 2017 من 

بطولة �لعامل للفورموال 1.
�ل�سباقني  �م�س  مناف�سات  و�سهدت 
بطولتي  م�����ن  ل���ك���ل  �خل���ت���ام���ي���ني 
فورموال 2 وجي بي 3 �للذين توج 

بهما كل من ت�سارلز لوكلريودوريان 
بوكوالت�سي على �لتو�يل فيما �سهد 
�ل�����س��ب��اق �خل��ت��ام��ي مل��و���س��م 2017 
م���ن ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل ل��ل��ف��ورم��وال 1 
مناف�سة قوية وتفوقا مميز� لفريق 
فيتل  �سيبا�ستيان  على  مر�سيد�س 

�سائق �لفري�ري �لذي حل ثالثا بعد 
مناف�سة حمتدمة.

من�سة  �إىل  )ه���ام���ل���ت���ون(  و����س���ع���د 
�لبطولة  ك����اأ�����س  ر�ف����ع����ا  �ل���ت���ت���وي���ج 
�ل��������ذي ميثل  �مل���م���ي���ز  ب��ت�����س��م��ي��م��ه 
وبختام  ي��ا���س،  م��ر���س��ى  حلبة  ���س��ع��ار 

)هاملتون(  ي��ن�����س��م  �مل���و����س���م  ه����ذ� 
�سائقي  ن��خ��ب��ة  م���ن  جم��م��وع��ة  �إىل 
1 مم���ن �أح������رزو� لقب  �ل���ف���ورم���وال 
و�لتي  للفورموال1  �ل��ع��امل  بطولة 
و�آالن  ف��ي��ت��ي��ل  ���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان  ت�����س��م��ل 
م��ان��وي��ل فاجنيو  ب��رو���س��ت وخ�����و�ن 

ومايكل �سوماخر.
�لرئي�س  �ل��ع��ام��ري،  �ل���ط���ارق  وه��ن��اأ 
يا�س  م���ر����س���ى  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي حل��ل��ب��ة 
�م�س  ب����ف����وزه  ب���وت���ا����س  ف���ال���ت���ريي 
ل�سباق  �خل����ت����ام����ي����ة  �جل�����ول�����ة  يف 
ل��ل��ط��ري�ن �لكربى  ج��ائ��زة �الحت����اد 

ولوي�س  �أب��وظ��ب��ي  يف  للفورموال1 
ب���اإح���ر�زه ب��ط��ول��ة �لعامل  ه��ام��ل��ت��ون 
للمرة  للفورموال1  ل��ل�����س��ائ��ق��ني 
�سباق  ب��ل��ق��ب  وت���ت���وي���ج���ه  �ل���ر�ب���ع���ة 
�جل��ائ��زة �ل��ك��ربى يف �أب��وظ��ب��ي لعام 
جلميع  ���س��ك��ره  ع���ن  وع���رب   2017

ع��ل��ى عرو�س  و�ل�����س��ائ��ق��ني  �ل���ف���رق 
�ل���ق���وي���ة �لتي  �ل���ق���ي���ادة و�مل��ن��اف�����س��ة 
�لعدد  مكتمل  �جلمهور  بها  �أمتعو� 

يف �حللبة.
�أيام  �أرب��ع��ة  �سهدنا  ل��ق��د   : و�أ����س���اف 
حافلة باالأن�سطة �لرتفيهية �لر�ئعة 

يف خمتلف �أرجاء حلبة مر�سى يا�س، 
�بتد�ء من �أحد�ث �الإثارة على م�سار 
�لفعاليات  �إىل  وو����س���وال  �ل�����س��ب��اق 
�ملتنوعة يف مناطق �لو�حات، و�نتهاء 

بحفالت ما بعد �ل�سباق.
وحلبة  �أب����وظ����ب����ي  �أن  �إىل  ول���ف���ت 
�أثبتا جمدد� �سمعتهما  يا�س  مر�سى 
ريا�سية  فعاليات  تنظيم  يف  �ملميزة 
وترفيهية ذ�ت م�ستوى عاملي.. و�سكر 
جميع �مل�سجعني �لذين تو�فدو� من 
و�ساهمو� يف  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  خمتلف 
�إح��ي��اء �الأج�����و�ء �الح��ت��ف��ال��ي��ة طو�ل 
�أي���ام عطلة �الأ���س��ب��وع وق���ال: نتطلع 
ال�ستقبالهم جمدد� يف �ملو�سم �ملقبل 
ح���ني حت��ت��ف��ل ح��ل��ب��ة م��ر���س��ى يا�س 
�أول  ال�ست�سافة  �لعا�سرة  بالذكرى 

�سباقات �جلائزة �لكربى.
يف  �ل��ع��دد  مكتمل  جمهور  و��ستمتع 
حلبة مر�سى يا�س �لتي تت�سع ل� 60 
�ألف �سخ�س بيوم حافل بالفعاليات 
�ل���رتف���ي���ه���ي���ة �مل���م���ت���ع���ة و����س���ب���اق���ات 
�سباق  يف  �حل���م���ا����س���ي���ة  �ل�������س���ي���ار�ت 
ل��ل��ط��ري�ن �لكربى  ج��ائ��زة �الحت����اد 
بطولة  يختتم  �ل���ذي  للفورموال1 

�لعامل للفورموال1.

••دبي-وام:

 رحب �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
يف  �مل�ساركني  �ل��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  بالريا�سيني  �لريا�سي  دب��ي  جمل�س 

بطولة �لعامل للقفز باملظالت للتزحلق على �ملاء 2017 .
�لريا�سيني  ذر�عيها جم��دد� ال�ستقبال  تفتح  �الإم���ار�ت  دول��ة  �إن  �سموه  وق��ال 
ب��ال��ق��ادم��ني م��ن خمتلف دول �ل��ع��امل �ل��ذي��ن ي�����س��ارك��ون م��ع �آالف  وت��رح��ب 
�ملقيمني يف �لدولة يف هذ� �حلدث �لريا�سي �لكبري و�لذي ي�ساهم يف حتقيق 
روؤية �لقيادة �لر�سيدة بجعل �لريا�سة �أ�سلوب حياة ويعزز من مكانة �لدولة 

يف ��ست�سافة وتنظيم �الأحد�ث �لريا�سية �لعاملية �لكبرية.
يف  باملارينا  دب��ي  د�ي��ف  �سكاي  موقع  يف  �لر�سمي  �الفتتاح  حفل  �ليوم  يقام  و 

�جلمري� ويت�سمن عر�سا عن ��ست�سافة دبي للبطوالت وعر�س �أعالم �لدول 
�أعالم  حملة  �ملظلي  للقفز  وعر�س  ر�ق�سة  تر�ثية  عرو�س  بعدها  �مل�ساركة 
�لعمودية  للطائرة  و�آخ��ر  �للعبة  فنون  يف  عر�سا  �لبار�موتورز  فريق  ويقدم 
�ال�سطورة  ويقدم  �ل�سعدي  ط��ارق  �لعاملي  �لبطل  يقدمه  بعد  عن  بالتحكم 

زولتان ��ستعر��سا جويا .
وعقدت �للجنة �ملنظمة للبطولة جل�سة حو�رية مع و�سائل �الإعالم بح�سور 
ن�سر �لنيادي رئي�س �حتاد �الإمار�ت للريا�سات �جلوية رئي�س �للجنة �ملنظمة 
ويو�سف ح�سن �حلمادي نائب رئي�س �الحتاد مدير �لبطولة وحممد يو�سف 
رئي�س �للحنة �لفنية و�سامل �أكرم رئي�س جلنة �لعالقات �لعامة و�ملو��سالت 
�سلي�س  وهلموت  �الإعالمية  �للجنة  رئي�س  �لب�ستكي  �لرحمن  عبد  وماجد 
�مل�ست�سار �لفني الحتاد �الإمار�ت للريا�سات �جلوية  . وقال ن�سر �لنيادي �إن 

هناك ثالث م�سابقات يف �لبطولة وهي �ل�سرعة و�مل�سافة ودقة �لهدف �إ�سافة 
�إىل نتيجة فردية و�أخرى فرقية .. م�سري� �إىل �أن حظوظ �ملنتخب �لوطني 
عالية يف �لفوز خا�سة يف م�سابقة �ل�سرعة.. الفتا �إىل �أن �الحتاد وفر مظالت 
و�جتاه  �لطق�س  يعرفون  وه��و  �حل��ايل  �ملوقع  يف  وت��درب��و�  للمنتخب  جديدة 

�لرياح و�سرعتها.
يف  نوعها  م��ن  �الأ���س��خ��م  ه��ي  �لبطولة  �إن  �حل��م��ادي  يو�سف  ق��ال  م��ن جهته 
منطقة �ل�سرق �الأو�سط و�لعامل وحتظى بعدة �أرقام قيا�سية �سو�ء على �سعيد 
25 دول��ة  .  �مل�ساركة  �ل��دول  �أو ع��دد  99 قافز�  �إىل  �لقافزين و�ل��ذي و�سل 
من ناحيته قال ماجد عبد �لرحمن �لب�ستكي �إن دبي باتت قبلة �لريا�سيني 
من خمتلف �أنحاء �لعامل خا�سة و�أن �جلميع �عتاد على �أن �أي حدث يقرتن 
ويكون  �لنجاح  له  �سيكتب  ر��سد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو  برعاية 

باهتمام كبري من  �لريا�سات �جلوية حتظى  �أن  �إىل  �لتميز عنو�نه.. منوها 
موؤكد�   .. �لبطوالت  ه��ذه  الحت�سان  �الأمثل  �الختيار  دب��ي  و�أ�سبحت  �سموه 

�أهمية �لدور �الإعالمي �ملهم و�لفاعل.
من جانبه �أكد حممد يو�سف �أن �الحتاد �لدويل هو �ملخول برت�سيح �لقافزين 
وفق تر�سيحات �حتاد�تهم �لوطنية وهو �لذي يدقق على رخ�سة وتاأمني كل 
�ملناف�سات  تنطلق  �ليوم  و  �م�س  ��ستمرت  �لتدريبات  �أن  �إىل  منوها   .. منهم 
�أف�سل  يختار  �ل��دويل  �الحت��اد  �إن  �سلي�س  هلموت  ق��ال  جهته  من  �لر�سمية. 
�لقافزين �ملر�سحني من �حتاد�تهم يف �مل�سابفات �لثالث وجميعهم من �أبطال 
�للعبة و�ختار �الحتاد �لدويل دبي الأنها �الأف�سل تنظيميا يف �لعامل .. الفتا �إىل 
�أن هناك جلنة حكام ت�سم �سبعة حكام ورئي�س وثالثة حكام �إ�سافيني و�أربعة 

ق�ساة وجميعهم من �لدوليني �ملعتمدين من �الحتاد �لدويل للمظالت.

حمد�ن بن حممد يرحب بامل�ساركني يف بطولة �لعامل للقفز باملظلت

�لفنلندي "بوتا�ش" بطًل ل�سباق جائزة �أبوظبي للفورموال 1  

وبطل  �مل��ت�����س��در  ميونيخ  ب��اي��رن  ل��ق��ي 
خ�سارته  �مل��ا���س��ي��ة  �خل��م�����س��ة  �مل��و����س��م 
��سر�ف مدربه �جلديد- �الأوىل حتت 

م�سيفه  �م��ام  هاينكي�س  يوب  �لقدمي 
بورو�سيا مون�سنغالدباخ 1-2، و�نتهى 
درب���ي �ل���رور ب��ت��ع��ادل مثري 4-4 بني 
بورو�سيا دورمتوند و�سيفه �سالكه، �ذ 
تقدم �الول برباعية نظيفة يف �ل�سوط 
�الول، قبل معادلة �ل�سيوف يف �لوقت 
�ملرحلة  �ل�سبت يف  �لثاين،  �لقاتل من 
لكرة  �ملانيا  �لثالثة ع�سرة من بطولة 
�لتي �سهدت فوز اليبزيغ على  �لقدم، 

�سيفه فريدر برمين 2-�سفر.
عند  ميونيخ  بايرن  ر�سيد  وجتمد 

خ�سارته  تلقيه  ب��ع��د  نقطة   92
�ل���ث���ان���ي���ة ه������ذ� �مل����و�����س����م، وب����ات 
الي���ب���زي���غ ث��ان��ي��ا ب���ف���ارق ثالث 
وله  ثالثا  و�سالكه  نقاط عنه، 

�الهد�ف  بفارق  نقطة   42
�م���������ام م���ون�������س���ن���غ���الدب���اخ 
�ل������ر�ب������ع، م���ق���اب���ل 12 
ن����ق����ط����ة ل�����دورمت�����ون�����د 

�خلام�س.
�الوىل  �خل�������س���ارة  وه�����ي 

لبايرن ميونيخ منذ تويل 
هاينكي�س �ملهمة مطلع ت�سرين �الأول 

لالإيطايل  خلفا  �مل��ا���س��ي  �ك��ت��وب��ر 
كارلو �ن�سيلوتي عقب �خل�سارة 
جرمان  ����س���ان  ب���اري�������س  �م������ام 
دوري  يف  �سفر-3  �ل��ف��رن�����س��ي 

�بطال �وروبا.
وق���������اد ه���اي���ن���ك���ي�������س �ل���ف���ري���ق 

�نت�سار�ت  خم�سة  �ىل  �ل��ب��اف��اري 
وثالثة  �ملحلي،  �ل���دوري  يف  متتالية 

يف دوري �بطال �وروب��ا �ل��ذي بلغ فيه 
�لدور ثمن �لنهائي.

و���س��ج��ل �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي ث����ورغ����ان ه����از�ر 
ملون�سنغالدباخ،  غ��ي��ن��رت  وم���ات���ي���ا����س 

و�لت�سيلي �رتورو فيد�ل لبايرن.
بارك،  �يدونا  �سيغنال  ملعبه  وعلى 

ك���ان دورمت���ون���د يف ط��ري��ق��ه �ىل 
ف����وز ك��ا���س��ح ع��ل��ى غ���رمي���ه بعد 
�ن ت��ق��دم ب��رب��اع��ي��ة ���س��ري��ع��ة يف 

�سالكه  �ن هدف  بل  �الأول، ال  �ل�سوط 
�ن  16 ق��ب��ل  �ل��دق��ي��ق��ة  �الول ج���اء يف 
ي�سيف ثالثة �خرى يف م�سهد �سادم 

الأ�سحاب �الر�س.
وظهر �لتوتر بعد �سافرة �لنهاية �ثر 
ما  �لالعبني  م��ن  ع��دد  ب��ني  م�ساجرة 
تطلب تدخل �فر�د �جلهازين �لفنيني 

لعدم تفاقم �المور.
و�ق��ي��م��ت �مل����ب����ار�ة ب���ني �ل��غ��رمي��ني يف 
مير  ف��دورمت��ون��د  متناق�سة،  ظ��روف 
ب���ظ���روف ���س��ع��ب��ة حم��ل��ي��ا وق���اري���ا ومل 
 03 �ل��ي��وم م��ن��ذ  يحقق �ي ف���وز ق��ب��ل 
�أي���ل���ول ���س��ب��ت��م��رب، ع��ن��دم��ا ت��غ��ل��ب على 
م�سيفه �وغ�سبورغ 2-1، حيث خ�سر 
ب��ع��ده��ا 5 م�����ر�ت وت���ع���ادل 3 م����ر�ت، 
�ل���دور ثمن  �ل��ت��اأه��ل �ىل  كما ف�سل يف 

�لنهائي من دوري �بطال �وروبا.
�آخر  يف  �سالكه  يخ�سر  مل  جهته،  م��ن 
�ل���ف���وز يف �ربع  ���س��ت م���ب���اري���ات ح��ق��ق 

منها.
�سيما  وال  �ل��ي��وم  نتيجة  �ن  ���س��ك  وال 
�سيزيد  �ل��ث��اين  �ل�����س��وط  م��ا ح�سل يف 
�ل�������س���غ���وط ع���ل���ى م������درب دورمت����ون����د 
�ل��ه��ول��ن��دي ب��ي��رت ب���و����س �ل�����ذي يقود 

�مل���و����س���م خلفا  ب����د�ي����ة  �ل���ف���ري���ق م���ن���ذ 
ل��ت��وم��ا���س ت���وخ���ل. و�ع�����رب ب��و���س عن 
خيبة �مله من �لنتيجة قائال “�المر 

ل�����الأم�����ل، ������س�����ع�����ب وخم����ي����ب 
تتقدم  فعندما 

4-�سفر، 
ف�����������ان 

ذلك ال يجب �ن يح�سل«.
نخ�سر  وكنا  �للعب  عن  توقفنا  وتابع 
من  ن�����س��ت��ف��د  ومل  ب�������س���رع���ة  �ل�����ك�����رة 
عن  �بحث  ال  لكني  م��وؤك��د�  �مل�ساحات، 

�العذ�ر.
وتبقى نتيجة 01-�سفر �لتي فاز بها 
دربي  يف  0491 �الك���رب  ع��ام  �سالكه 

�لرور حتى �الن.
دومينيكو  ����س���ال���ك���ه  م�������درب  وع����ل����ق 
تيدي�سكو على عودة فريقه يف �ل�سوط 
�لثاين بالقول “�ظهر �سالكه �ن لديه 
لتقدمي  و�ل��ذه��ن��ي��ة  �ل�سخ�سية 

��ستعر��س حقيقي«.
ب�سرعة  دورمت����ون����د  ت���ق���دم 
ع��������رب �ل�������غ�������اب�������وين ب����ي����ار 
�مي�������ريي�������ك �وب�����ام�����ي�����ان�����غ 
بنجامان  و�ل����ف����رن���������س����ي 
�ستامبويل وماريو غوت�سه 
و�ل������ربت������غ������ايل ر�ف�����اي�����ل 

غرييرو.
وعادل �سالكه بو��سطة 
غويدو  �لنم�سوي 
ب����ورغ���������س����ال����رت 
و�لفرن�سي �مني 
ود�نييل  ح����ارث 
ك�����������ال�����������ي�����������وري 
علما  ون�������ال�������دو، 
ب��ان دورمت��ون��د دفع 
�ملبار�ة  �ك��م��ال��ه  ث��م��ن 
طرد  بعد  العبني  بع�سرة 
�وب���ام���ي���ان���غ ل��ن��ي��ل��ه �ن����ذ�ري����ن يف 

�ل�سوط �لثاين.
ورفع �وباميانغ ر�سيده �ىل 11 هدفا 
�لهد�فني  ل��رتت��ي��ب  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف 
خلف �لبولندي روبرت ليفاندوف�سكي 

مهاجم بايرن ميونيخ.
و��ستفاد اليبزيغ و�سيف �ملو�سم �ملا�سي 
بالتعادل،  �ل��ق��م��ة  م��ب��ار�ة  �ن��ت��ه��اء  م��ن 
فحقق �ملطلوب منه بفوزه على �سيفه 
نابي  للغيني  بهدفني  ب��رمي��ن  ف���ريدر 
فرنانديز  برنارندو  و�لرب�زيلي  كيتا 

لريتقي �ىل �ملركز �لثاين.

عو�س ريال مدريد حامل �للقب ب�سرعة خ�سارته 5 نقاط 
ب�سعوبة  ملقة  �سيفه  وتخطى  م��ب��اري��ات،  ث��الث  �آخ���ر  يف 
3-2، يف �ملرحلة �لثالثة ع�سرة من �لدوري �ال�سباين لكرة 

�لقدم.
وكان ريال مدريد، حامل لقب دوري �بطال �وروبا �ي�سا، 
خ�سر ب�سكل مفاجئ �أمام جريونا، ثم �كتفى بتعادل �سلبي 
يف �جلولة �ملا�سية مع جاره �تلتيكو مدريد، فرفع ر�سيده 
3 نقاط عن فالن�سيا �لثاين �لذي  72 نقطة، بفارق  �ىل 
قمة  يف  �الح��د  -03 نقطة  �ملت�سدر  بر�سلونة  م��ع  يلتقي 

�ملرحلة.
وع����رب جن���م �ل��ف��ري��ق �ل���ربت���غ���ايل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو، 

�هدرها،  ج��ز�ء  ركلة  متابعته  بعد  �لفوز  ه��دف  �ساحب 
عن �رتياحه “نحن �سعد�ء من �لنتيجة الأن �لفريق 

�لهدف  لت�سجيل  �لوقت  �سخ�سية مع مرور  �أظهر 
�لثالث«.

�لف   57 و�أم�����ام  ب��رن��اب��ي��و  �سانتياغو  ملعب  ع��ل��ى 
�لدين  �لفرن�سي زين  �ملدرب  ��ستهل فريق  متفرج، 
زي����د�ن �مل���ب���ار�ة ب��ع��د ت��اأه��ل��ه �ىل ث��م��ن ن��ه��ائ��ي دوري 

�بطال �وروب��ا، بفوز �ساحق على م�سيفه �بويل 
منت�سف  6-�سفر  �ل��ق��رب���س��ي  ن��ي��ق��و���س��ي��ا 

�ال�سبوع.
يف  فاييخو  بخي�سو�س  زي����د�ن  ودف���ع 

�لدفاع �ىل جانب �لفرن�سي ر�فايل 
�لقائد  �إ����س���اب���ة  ظ���ل  يف  ف������ار�ن، 

يف  بك�سر  ر�م���و����س  ���س��ريخ��ي��و 
�ن����ف����ه، ف��ي��م��ا ج��ل�����س على 

م���ق���اع���د �ل�����ب�����دالء جنم 
�لو�سط �لكرو�تي لوكا 

ولعب  م����ودري����ت���������س 
فا�سكيز  ل���وك���ا����س 

��سا�سيا.
وب��������ك��������ر ري���������ال 
ب���������اف���������ت���������ت���������اح 
بعد  �لت�سجيل 

عالية  ع��ر���س��ي��ة 
من �جلهة �لي�سرى 

ل���ل���ق���ائ���د �ل����رب�زي����ل����ي 
رونالدو  لعبها  م��ار���س��ي��ل��و، 

تابعها  �ل���ع���ار����س���ة،  يف  ب���ر�أ����س���ه 
بنزمية  ك����رمي  �ل��ف��رن�����س��ي  �مل��ه��اج��م 

ب�����س��ه��ول��ة يف �مل����رم����ى �خل�������ايل. وه����ذ� 
بعد  �ل��دوري  لبنزمية يف  �الول  �لهدف 

�سيام د�م 7 مباريات.
ل��ك��ن رد م��ل��ق��ة، �مل���ه���دد ب��ال��ه��ب��وط و�ل�����ذي مل 

فهياأ  ك��ان مميز�،   ،2102 منذ  ري��ال  على  يفز 
�ل��ك��رة ع��ل��ى �سدره  دي��ي��غ��و روالن  �الوروغ���وي���اين 

د�خ����ل �مل��ن��ط��ق��ة ب��ع��د ع��ر���س��ي��ة م��ن �جل��ه��ة �ليمنى 
و�سددها �ىل ميني �حلار�س كيكو كا�سيا.

بر�أ�سية  �سريعا،  تقدمه  ��ستعاد  �مللكي  �لفريق  �ن  �ال 
�ل��رب�زي��ل��ي ك��ا���س��ي��م��ريو م��ن د�خ����ل �مل��ن��ط��ق��ة �ىل ي�سار 
�حلار�س �ثر ركنية �الملاين توين كرو�س. وهذه �ول مرة 
يف  لريال  �لتو�يل  على  مبار�تني  يف  كا�سيمريو  ي�سجل 

�لدوري بعد �نتقاله يف 3102.
وح��اول بنزمية ورون��ال��دو تعزيز �الرق��ام، �ال �ن ملقة 

�كتفى بتخلفه بهدف بني �ل�سوطني.
ويف �ل��ث��اين، ع��ادل ملقة �ل��ذي مل يفز يف 

�سانتياغو  �ىل  61 زي���ارة  �آخ���ر 
طريق  ع����ن  ب���رن���اب���ي���و، 

�الوروغ������������وي������������اين 
كا�سرتو  غ��ون��ز�ل��و 
ب�����ع�����د ت���������س����دي����دة 
�ر���س��ي��ة ق��وي��ة من 
خدعت  م��رت�   52

كا�سيا.  �حل�����ار������س 
ه�����دف  �ول  وه�����������ذ� 

ي�ستقبله ريال من خارج 
�مل��ن��ط��ق��ة ه����ذ� �مل���و����س���م. ودق���ع 

زيد�ن مبودريت�س يف �لدقيقة 26، فاحتاج �ىل 21 دقيقة 
ليح�سل على ركلة جز�ء بعد عرقلة من لوي�س هرنانديز، 
�ملتاألق خيمينيز، قبل �ن  �م��ام �حل��ار���س  �ه��دره��ا رون��ال��دو 

يتابعها بنجاح يف �ملرة �لثانية يف �ل�سباك. 
وه��ذ� �ل��ه��دف �ل�71 ل��رون��ال��دو يف 71 م��ب��ار�ة �سد ملقة 

و�لثاين فقط يف �لدوري هذ� �ملو�سم.
وقال مدرب ريال بعد �للقاء “بالطبع ميكننا �للعب �أف�سل، 
الننا  �يجابيني،  �سنكون  كثري�.  �لكرة  �هدرنا  �ننا  �سحيح 
نود  �ف�سل.  نلعب  �ن  ميكننا  لكن  �ليوم �حرزنا 3 نقاط، 
�مامنا  �سبع مباريات متتالية، لكن  �و  �لفوز بخم�س، �ست 
بتعادل  با�سكي مل ينته  درب��ي  �ول  �لوقت«. ويف  مت�سع من 
م�سيفه  �ي��ب��ار  ت��خ��ط��ى  بينهما،  �سلبي 
2-1 على  �ل���ق���اع  و���س��ي��ف  �الف��ي�����س 
�لف   91 �أم��ام  ملعب مندي�سورو�سا 
�لر�بع  �مل��رك��ز  و����س��ب��ح يف  م��ت��ف��رج 
ع�����س��ر. و���س��ج��ل ل��ل��ف��ائ��ز ج���و�ن 
ت�سارلز،  و�ل��رب�زي��ل��ي  ج���ورد�ن 
مبار�ة  يف  ب��ورغ��ي،  ول��ل��خ��ا���س��ر 
ف��ي��ه��ا الالفي�س  ط���رد  خ�����س��ن��ة 
كري�ستيان  �ل��ف��ن��زوي��ل��ي 
�سانتو�س وللفائز 

ت�سارلز .

ريال يتخطى ملقة ورونالدو يفك نح�ش �لليغا

ت�سل�سي يفلت من كمني ليفربول 
وفوز �سعب ليونايتد 

 
1-1 قبل  ب��ادر�ك �لتعادل  �أفلت ت�سل�سي حامل �للقب من �خل�سارة �مام ليفربول 
�لنهاية باأربع دقائق، وعانى مان�س�سرت يونايتد �لثاين للفوز على بر�يتون 1-�سفر، 
وتعر توتنهام جمدد� بتعادله مع �سيفه و�ست بروميت�س �لبيون 1-1 يف �ملرحلة 
 92 �ل��دوري �النكليزي لكرة �لقدم. ورفع يونايتد ر�سيده �ىل  �لثالثة ع�سرة من 
�لذي حل �سيفا  �سيتي  نقاط خلف جاره وغرميه مان�س�سرت  بفارق خم�س  نقطة، 
على هادر�سلفيد �م�س �الحد، وبقي بر�يتون �ل�ساعد هذ� �ملو�سم �ىل �لدوري �ملمتاز 
�آخر �ست  يف  �الوىل  خ�سارته  لقي  باأنه  علما  �لتا�سع،  �ملركز  على نقاطه �ل� 61 يف 
مباريات. كما رفع ت�سل�سي �لثالث ر�سيده �ىل 62 نقطة، وليفربول �خلام�س �ىل 
32. وكان ليفربول يف طريقه �ىل �لفوز بعد �ن تقدم عرب مهاجمه �مل�سري حممد 
�سالح حني تابع كرة ح�سرها �ليك�س �وك�ساليد-ت�سامربالين �مامية فتابعها من 
 56 �لدقيقة  يف  �ل�سابق  فريقه  ت�سل�سي  ملرمى  �لي�سرى  �لز�وية  يف  قريبة  م�سافة 

حني خرج �حلار�س �لبلجيكي تيبو كورتو� للت�سدي له.
ورفع �سالح ر�سيده �ىل 01 �هد�ف يف �سد�رة ترتيب �لهد�فني.

جوزيه  �لربتغايل  �ل�سابق  مدربه  ����س��ر�ف  حتت  ت�سل�سي  �سفوف  يف  �سالح  ولعب 
مورينيو، ثم �ن�سم �ىل فيورنتينا وروما �الإيطاليني قبل �ن يتعاقد مع ليفربول 
�ل�����س��ي��ف �مل��ا���س��ي. ل��ك��ن �ل���رب�زي���ل���ي وي��ل��ي��ان ب��دي��ل �ال���س��ب��اين �الي���ط���ايل د�فيدي 
وتابعها  بالكرة  �نطلق  حني  دقائق  باربع  �لنهاية  قبل  �لتعادل  �درك  ت�ساباكو�ستا 
لولبية فوق �حلار�س �لبلجيكي �الخر �سيمون مينيوليه ��ستقرت يف �لز�وية �ليمنى 
للمرمى. وكاد �سالح يخطف هدف �لفوز يف �لدقيقة �الوىل من �لوقت �ل�سائع �ثر 

كرة قوية �بعدها كورتو� �ىل ركلة ركنية يف �للحظة �ملنا�سبة.
وعلى ملعبه “�ولد تر�فورد”، كان مان�س�سرت يونايتد بحاجة �ىل حتقيق �لفوز بعد 
فرتة من �نعد�م �لوزن خ�سر فيها 8 نقاط يف مبارياته �خلم�س �الأخرية يف �لدوري 
�ملحلي، كما �سقط �مام بازل �ل�سوي�سري �الربعاء �سفر-1 يف دوري �بطال �وروبا ما 
حرمه من تاأهل مبكر �ىل ثمن �لنهائي. و�جه مان�س�سرت يونايتد �سعوبة يف فر�س 
�سيطرته على �ملجريات طو�ل ن�سف �ل�ساعة �الول ومل ت�سنح له فر�س خطرية على 
�ملرمى با�ستثناء بع�س �ملحاوالت �خلجولة ومنها كرة من �ال�سباين خو�ن ماتا �ىل 
�ملهاجم �لبلجيكي روميلو لوكاكو تابعها بر�أ�سه �سهلة يف متناول �حلار�س ماتي ر�ين 
يف �لدقيقة 32. �سغط مان�س�سرت برغم بع�س �ملرتد�ت �ل�سرعة لرب�يتون، وكانت 
له حماولة ثانية من ر�أ�سية للوكاكو �ي�سا �لذي تابع كرة من �جلهة �ليمنى مررها 
�الكو�دوري �نطونيو فالن�سيا على ميني �ملرمى قبل ت�سع دقائق من نهاية �ل�سوط.

وكاد مان�س�سرت يخطف هدف �ل�سبق يف �لدقيقة �الخرية من �ل�سوط �الول �ثر كرة 
�حلار�س  ف�سدها  بر�أ�سه  لوكاكو  تابعها  �ليمنى  �جلهة  ر��سفورد من  ماركو�س  من 
و�حدثت بلبلة �مام �ملرمى قبل �ن يبعدها �لدفاع. بقيت حماوالت مان�س�سرت عقيمة 
مهاجمه  با�سر�ك  �لهجوم  خط  تفعيل  مورينيو  جوزيه  �لربتغايل  مدربه  فحاول 
ب�سبب  غياب طويل  بعد  �ملا�سي  �ال�سبوع  �لعائد  �بر�هيموفيت�س  زالت��ان  �ل�سويدي 
26. وجنح مان�س�سرت يف �فتتاح �لت�سجيل بعد  �ال�سابة بدال من ماتا يف �لدقيقة 
�ربع دقائق �ثر كرة و�سلت �ىل ��سلي يونغ بعد ركلة ركنية ف�سددها بي�سر�ه قوية من 
�لي�سرى ملرمى  �لز�وية  باملد�فع لوي�س د�نك و��ستقرت يف  �ملنطقة �رتطمت  حدود 

بر�يتون. وهي �ملبار�ة �ل� 93 على �لتو�يل ليونايتد من دون خ�سارة على �ر�سه.
وف�سل فريق �ملدرب �لربتغايل يف ��سافة هدف ثان برغم حت�سن �د�ئه يف �لدقائق 
�الأخرية. وقال مورينيو “�عتقد �ننا نحتاج �ىل روحية وقلب �كر من �لنوعية. مل 
يلعب �لالعبون جيد� لكنهم قدمو� كل �سيىء«. وتابع “بالن�سبة يل رمبا ي�ستحق 
بر�يتون �ف�سل من �لنتيجة �لتي ح�سل عليها«. و�نقذ �ملهاجم �لدويل هاري كاين 
فريقه توتنهام من �خل�سارة �مام و�ست بروميت�س �لبيون �حد فرق �ملوؤخرة باإدر�كه 
�لتعادل يف �لدقيقة 47. وكان و�ست بروميت�س تقدم بهدف مبكر للفنزويلي خو�سيه 
�ر�سنال  �مام جاره  توتنهام خ�سر  وكان  �لر�بعة.  �لدقيقة  رون��دون يف  �سولومون 
ماروي�سيو  �الرجنتيني  توتنهام  م��درب  وق��ال  �ل�سابقة.  �ملرحلة  يف  �سفر-2 
“يكون �المر �سعبا د�ئما يف �لدوري �ملمتاز عندما تتلقى هدفا  بوت�سيتينو 

مبكر�. �نه �مر خميب الن �جلهد كان جبار� �ال �ننا خ�سرنا نقطتني«.

بايرن يخ�سر و�سالكه يعادل دورمتوند مببار�ة نارية

منوذج اعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  �ملالك:�سركة نو�ة �لقاب�سة للطاقة

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : �سركة نو�ة �لقاب�سة للطاقة 
Nawah Energy Holding Company

�ملودعة بالرقم :281502     بتاريخ : 2017/10/23
با�س������م :�سركة نو�ة �لقاب�سة للطاقة

وعنو�نه:�بوظبي - خليفة �أ م�سدر مبنى - �رينا - هاتف:023066666 - فاك�س:023066665
info@nawah.ae :سندوق �لربيد:112040 - �مييل�

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36 ��ستثمار �المو�ل و�الد�رة �ملالية.
و�سف �لعالمة:هو عبارة عن جم�سم د�ئري �سكلت على �سكل متوجات �البعاد بحيث ��سبح �لد�خل من هذ� 
�لذرة  نو�ة  �ملج�سم م�ستوحى من حركة �اللكرتونات حول  �ملحاور وهذ�  د�ئرة  �لد�ئري على �سورة  �ل�سكل 
ويوجد على �جلانب �ل�سفلي �لعالمة )�ل�سكل( �ملو�سوفة ��سم �سركة نو�ة �لقاب�سة للطاقة �سركة م�ساهمة 

.Nawah Energy Holding Company خا�سة ويليه باملرتبة �ل�سفلية باللغة �الجنليزية
�ال�سرت�طات:.

�أو  �القت�ساد   وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  الإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلك  على  �عرت��س  لديه  من  فعلى 
�إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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ممر�سة تغادر زفافها الإنقاذ مري�ش

تركت ممر�سة مك�سيكية عري�سها وغادرت حفل زفافها وهي ترتدي 
ف�ستان �لزفاف على عجل بعدما علمت باأن �أحد مر�ساها يعاين من 

م�سكلة طبية عاجلة. 
بعد وقت ق�سري من بد�ية حقل زفافها، هرعت يازمني دومينغيز 
باأنه يف حالة �سحية حرجة.  �ملر�سى بعدما علمت  �أحد  �إىل منزل 
ملري�سها  �حلقنة  تعطي  وهي  �ل�سور  �إح��دى  يف  دومينغيز  وظهرت 

�لذي مل يك�سف عن ��سمه، وهي ترتدي ف�ستان �لزفاف. 
وب��ع��د �الط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى ح��ال��ة �مل��ري�����س، ع���ادت �ل�����س��ي��دة دومينغيز 
لالحتفال مع �الأ�سدقاء و�لعائلة يف مزرعة يف بلدة بار�ي�سو بوالية 
تابا�سكو جنوب �ملك�سيك.  و�نت�سرت �سورة �لعرو�س دومينغيز وهي 
بعدد  وحظيت  �الجتماعي،  �لتو��سل  و�سائل  على  باملري�س  تعتني 
م�ساهد�ت كبري، وتعليقات كثرية �أثنت على ما فعلته ملري�سها رغم 
باأنه فخور جد�ً مبا  ب��دوره قال زوج دومينغيز  �حتفالها بزفافها.  
فعلته، و�أنه حمظوظ للغاية الأنه �رتبط بهذه �ملر�أة �لر�ئعة، بح�سب 

ما ورد يف �سحيفة مريور �لربيطانية. 

تخ�سر 90 كغم لرت�فق حفيدها �إىل �حلديقة
��سطرت جدة بريطانية تعاين من �لبد�نة �ملفرطة، �إىل خ�سارة نحو 
90 كيلوغر�ماً من وزنها، وذلك لتتمكن من ��سطحاب حفيدها �إىل 

حديقة �ملالهي.
ذهبت  عندما  �سديد،  الإح��ر�ج  تعر�ست  قد  ر��سيل،  مي�سيل  وكانت 
وزنها  لكن  �مل��اله��ي،  حديقة  �إىل  ت�سيكلني  تيدي  حفيدها  برفقة 
160 كيلوغر�ماً، منعها من �للعب معه، الأن  �لذي و�سل �إىل نحو 

�ملقاعد مل تكن تت�سع لها، بح�سب �سحيفة مريور �لربيطانية.
وبعد هذ� �ملوقف �ملحرج، �سارعت مي�سيل، �إىل �النخر�ط يف برنامج 
للتنحيف، لي�سل وزنها �الآن �إىل نحو 70 كيلوغر�ماً فقط، بعد �أن 

فقدت �أكر من ن�سف وزنها، خالل عام و�حد فقط.
�سعيدة  "كنت  �ملحلية:  �ل�سحف  الإح��دى  حديث  يف  مي�سيل  وقالت 
دوماً بوزين �لز�ئد، لقد كنت بدينة طو�ل حياتي، وكان قيا�س ثوب 

زفايف نحو 32، لكنني مل �أ�سعر يوماً بالتعا�سة ب�سبب ذلك".

نا�سا تطور �إطار�ت ملركباتها �لف�سائية 
م�ستوحاة من �لع�سور �لقدمية

وقدم  �مل��ري��خ،  �سطح  على  ك��ب��رًي�  جن��اًح��ا  كرييو�سيتي  م�سبار  حقق 
�حل�سول  باإمكانهم  يكن  مل  �ل��ت��ي  �ملعلومات  م��ن  �لكثري  للعلماء 

عليها من قبل.
ت�ساعدها  مل  �حلديثة  نا�سا  وتكنولوجيات  فتقنيات  ذل��ك  ورغ���م 
�ملريخ  �لف�سائي من �النهيار يف ظروف  �مل�سبار  �إط��ار�ت  �إنقاذ  على 
�لفر�سان  �إىل ع�سر  �لعودة  �الأمريكية  �لوكالة  لذ� قررت  �لقا�سية، 
ت�سنيع  يف  �لقدمية  بالطريقة  �ست�ستعني  �إذ  �مل�ستقبلية،  ببعثاتها 
�أك���ر م��ن �الإط����ار�ت غري  �مل��زي��د م��ن �لت�سوه  �الإط�����ار�ت؛ لتتحمل 
�لهو�ئية �الأخرى، ويف �لوقت ذ�ته متكنها من �ل�سمود �أمام �إ�ساءة 

�ال�ستخد�م خارج �لكو�كب.
من  للكثري  كرييو�سيتي  �لف�سائي  �مل�سبار  عجالت  تعر�ست  وق��د 
�لتي  �جلديدة  �مل��ادة  �أن  �إال  �خل�سنة،  �ملريخ  �سخور  ب�سبب  �ل�سرر، 
�ملرونة، يف حني ال يز�ل  �ملزيد من  �ستوفر  ��ستخد�مها  نا�سا  تنوي 
ا لوكالة  من �ل�سعب �خرت�قها، كما ميكن �أن تكون �ملادة مفيدة �أي�سً
نا�سا باعتبارها درًعا حر�رًيا خفيف �لوزن جلميع �ملركبات �لف�سائية 

�لتي تدور حول �ملد�ر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خ�سع لعملية جتميل.. فلم تتعرف �أمه عليه 
مل تتمكن �سيدة تايلندية من �لتعرف على �بنها �ل�ساب، بعد �أن خ�سع لعملية جتميل جذرية يف كوريا �جلنوبية 

ل�سالح برنامج تلفزيوين �سعبي غريت من معامل وجهه ب�سكل ال ي�سدق.
�مللتوي، ومظهر وجهه  ولطاملا �سعر نوباجيت مونلني وهو عامل يف م�سنع حملي بتايلند باحلرج، ب�سبب فكه 
�مل�سوه. وكان يحاول جتنب زمالئه يف �لعمل قدر �الإمكان، ويتناول �لطعام لوحده، خوفاً من �لتعر�س لل�سخرية 
و�لتهكم. وجاءت �لفر�سة الإحد�ث تغيري جذري يف حياة مونلني، عندما �سارك يف �لن�سخة �لتايلندية من برنامج 
"ليت مي �إن"، وهو برنامج يحظى ب�سعبية كبرية يف كوريا �جلنوبية، ويركز على �لتغري�ت �لكبرية لدى �ملر�سى، 

�لذين يخ�سعون لعميات جتميل، بح�سب موقع �أوديتي �سنرت�ل.
ومت نقل مونلني �إىل كوريا �جلنوبية، حيث خ�سع لعدد من عمليات �لتجميل، ليتحول بعدها �إىل �سخ�س خمتلف 
متاما، حيث قام �لربنامج بتغطية نفقات عملية جتميل �إ�سالح �لفك، باالإ�سافة �إىل عمليات لت�سحيح �جلبني 

و�جلفون، ف�ساًل عن حقن �لبوتوك�س، وعالج م�ساكل �لب�سرة.
�لثالث  �ملو�سم  من  �الأول  �لعر�س  يف  وظهر  تايلند،  �إىل  مونلني  ع��اد  �أ�سهر،   3 مل��دة  ��ستمرت  نقاهة  ف��رتة  وبعد 
للربنامج. و�لطريف يف �الأمر �أن و�لدته مل تتمكن من �لتعرف عليه يف �لبد�ية، حيث بد� لها �سخ�ساً �آخر، غري 

�لذي عرفته ل�سنو�ت طويلة.
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يبتكر طريقة فريدة للحتجاج على طرده من �لعمل 
�لعمل  من  ط��رده  على  لالحتجاج  فريدة  طريقة  ماليزيا  يف  عامل  �بتكر 
�ملقر  �أر���س��ي��ة  على  ي��ده  لتثبيت  ال�سقة  م���ادة  با�ستخد�م  تع�سفي،  ب�سكل 
�لرئي�سي لل�سركة. وكان فا�سل عبد �حلميد، عمل م�سغاًل ملحطات وقود، 
يتلقى  �أن  قبل  عاماً،   17 منذ  ليميتد"  ماليزيا  "�سريفون  ل�سركة  تابعة 
ر�سالة طرده من �ل�سركة، يف مايو �ملا�سي، وطلب منه �لتوقف عن �لعمل 
يف غ�سون 30 يوماً من تاريخ �لر�سالة، وذلك ب�سبب ر�سوم غري مدفوعة، 

ب�ساأن تنفيذ �خلدمة �لذ�تية يف حمطة �لوقود.
دح�س  فا�سل،  ميثل  �جتماعي  نا�سط  وه��و  عزمي،  يو�سف  حممد  �أن  �إال 
�أن وز�رة �ال�ستهالك  �لفي�س بوك،  �ل�سركة، مذكر�ً يف من�سور عرب  مز�عم 
قالت �سر�حة، �إن جميع تكاليف تنفيذ �خلدمة �لذ�تية يف �إعد�د �الأجهزة 
�لنفط  �سركة  تتحملها  �أن  يجب  �الأج��ه��زة،  تلك  ومعايرة  �الأوتوماتيكية، 
مبا�سرة على م�سغلي حمطات  �أو غري  مبا�سرة  ر�سوم  يوجد  وال  بالكامل، 

�لوقود.
ون�سر عزمي �سور�ً لفا�سل، وهو معت�سم يف �ل�سركة، وقد �أل�سق يده على 
وعلق  له،  و�ل�سر�ب  �لطعام  باإح�سار  زوجته  تكفلت  فيما  �ل�سركة،  �أر�سية 
هذه  �إىل  وزوج��ت��ه  ه��و  يلجاأ  فا�سل  �أرى  عندما  ب��احل��زن،  �أ���س��ع��ر   : ق��ائ��اًل 

�لتد�بري.
�إج���ر�ء �سد  �أي  �ل�سلطات مل تتخذ  الأن  �أن��ا حزين ج��د�ً   : و�أ���س��اف عزمي 
�لد�خلية و�لتعاونيات  �لتجارة  و�أنا�سد وز�رة  �أخلو� بوعودهم له،  �ل�سركة، 

و�أي طرف ذو عالقة بهذ� �الأمر للتدخل حلل م�سكلة هذ� �ملو�طن .

ف�سل مدير رو�سة ب�سبب �نتهاكات 
قالت موؤ�س�سة تعليمية �سينية �إنها ف�سلت مدير �إحدى دور ريا�س �الأطفال 
�لتابعة لها بعدما هزت مز�عم تعر�س �أطفال النتهاكات يف رو�سة بالعا�سمة 

بكني قطاع رعاية �لطفولة �ملزدهر يف �لبالد.
وذكرت موؤ�س�سة �آر.و�ي.بي للتعليم قبل �ملدر�سي يف بيان �أنها ف�سلت معلمة 
�لتابعة لها.  �الأطفال  د�ر نيو وورل��د لريا�س  22 عاما يف  �لعمر  تبلغ من 

و�أ�سافت �أن �ل�سرطة �عتقلت �ملعلمة لال�ستباه بها يف مز�عم �النتهاكات.
وتتحرى �سرطة بكني مز�عم تعر�س �أطفال لالنتهاكات يف �لد�ر �لو�قعة 
�جلديدة  �ل�سني  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  ن�سرت  بعدما  بكني  يف  ت�ساويانغ  مبنطقة 
�أطفال  بتعر�س  م��ز�ع��م  يف  حت��ق��ق  �ل�����س��رط��ة  ب���اأن  يفيد  ت��ق��ري��ر�  �سينخو� 

للتحر�س و�لوخز باالإبر و�إعطائهم حبوبا غري معروفة.
و�سدرت قر�ر�ت �إيقاف عن �لعمل بحق عدد من �ملعلمني يف رو�سة �الأطفال 
�إن  �أم��ور قالو�  �أولياء  �أن  �أخ��رى  �إع��الم  منذ يوم �خلمي�س. وذك��رت و�سائل 
�أطفالهم وبع�سهم يف �سن �لثالثة �أبلغوهم رو�يات مقلقة عن ذكر بالغ عار 

يجري فحو�س طبية على تالميذ عر�ة.

�ساين ليون تدخل 
عامل �لتكنولوجيا

�أ���س��ب��وع ع��ل��ى �إطالقها  ب��ع��د م���رور 
خط �الأزي��اء �خلا�س بها، تتح�سر 
جنمة بوليوود  �ساين ليون ، �لبالغة 
من �لعمر 36 عاماً، الإطالق خط 

خا�س بها للهو�تف �لذكية.
وي�����رى �ل���ع���دي���د م���ن �مل��ع��ن��ي��ني يف 
و�لتكنولوجيا،  �ل�سينما  جم���ايل 
جنم  زم��ي��ل��ه��ا  �ستناف�س  ل��ي��ون  �أن 
بوليوود  �سلمان خان ، حيث قيل �إن 
خان �سيخو�س جمال �لتكنولوجيا 
عالمة  تقدميه  خ��الل  م��ن  قريباً 

جتارية جديدة للهو�تف �لذكية.
ق��دم��ت عدد�ً  ل��ي��ون  �أن  �إىل  �إ���س��ارة 
�لفنية  �الأع�������م�������ال  م�����ن  ك�����ب�����ري�ً 

�لناجحة.

�أزياء �سانيل حتجم 
عن �لبيع �الإلكرتوين

�ملرموق  �ل��ف��رن�����س��ي  ���س��ان��ي��ل  �أزي�����اء 
حقائبه  �أو  �ملميزة  مالب�سه  لطرح 
يف  �الإن��رتن��ت  عرب  للبيع  �ل�سهرية 
�أحد  يجعله  مما  �لعاجل  �لقريب 
بيوت �الأزياء �لقليلة �لباقية �لتي 
حت��ج��م ع���ن ه����ذه �خل���ط���وة فيما 
�أقدم مناف�سون عليها جلذب زبائن 

جدد.
ل�سانيل،  �لتجارية  �لعالمة  وتبيع 
�ل�سوفية  ب����ال����ب����دل  �مل�����ع�����روف�����ة 
و�حل��ق��ائ��ب �جل��ل��دي��ة �ل��ت��ي يفوق 
بالفعل  دوالر،   4300 ث��م��ن��ه��ا 
عرب   5 من��رب  �سانيل  مثل  ع��ط��ور� 
�الإنرتنت وكذلك نظار�ت �سم�سية 

وم�ستح�سر�ت للتجميل.

ينجو من �ملوت رغم 
مرور قطار فوقه

�أن  باأعجوبة، بعد  �ملوت  �لهند من  جنا رجل يف 
مّر قطار ي�سم 38 عربة فوقه، دون �أن ي�ساب 

باأذى.
�سكة  حمطة  يف  �لتقط  �ل��ذي  �لفيديو،  ويظهر 
دوريا بانكاتا بوالية �أوتاربر�دي�س �سمايل �لهند، 
قطار�ً مير �أمام جمموعة من �ملاّرة، وقد ��ستلقى 
رجل على �الأر�س بني �سكتي �لقطار، ح�سب ما 

�أوردت �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
ويعتقد �أن �لرجل، كان يحاول �لعبور من جانب 
�لوقت  يف  �ل�سكة،  على  �سقط  عندما  �آخ��ر،  �إىل 
ويقول  لالنطالق.  ي�ستعد  �لقطار  ك��ان  �ل��ذي 
حتت  يزحف  ك��ان  �لرجل  �إن  �ملحليون،  �ل�سكان 

�ملقطور�ت، عندما بد�أ �لقطار يتحرك.
�ل�سكتني  بني  �الأر���س  على  لال�ستلقاء  و��سطر 
ل��دق��ي��ق��ت��ني، ق��ب��ل �خل�������روج، غري  دون ح�����ر�ك 

م�سدق جناته من موت حمقق.

عمرها 71 عامًا وتبدو يف �لع�سرين  
بجمالها �ل��ف��ائ��ق وب�����س��رت��ه��ا �مل��ت��وه��ج��ة ت��ب��دو وك��اأن��ه��ا يف 
�لع�سرين من عمرها ولكن هذه �لنجمة �لتي تخلب ُلب 
�ل�سباب �أكرب من ذلك بكثري. فمن هذه �ملمثلة �مل�سهورة 
�لتي جت�سد بحق هو�س �ل�سباب �لد�ئم �لذي يجتاح عاملنا 
بيكان"  "�أجد�  �لرتكية  �لبوب  �أخبار مغنية  �الآن؟ حتتل 
�لتي  ب�سورها  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف  �ل�سحف  عناوين 
يف  �ملجنونة  برغبتها  وم��وؤخ��ر�ً  �ل�سباب،  بحيوية  تنطق 
 71 �ل���ذي بلغ  �ل��رغ��م م��ن عمرها  �أط��ف��ال. على  �إجن���اب 

عاماً، ح�سب تقرير للن�سخة �الأملانية ل� “هاف بو�ست“.
والتز�ل �ملغنية �مل�سهورة حتتفظ بجمال �ل�سباب �لد�ئم، 

وت�سبه يف �سورها �لدمية باربي.
م�سابقة  يف  تركيا  ومثلت   ،1946 ع��ام  يف  بيكان  ول���دت 
يف  �ل��غ��ن��اء  �ح��رتف��ت  ث��م   ،1980 ع��ام  للغناء  يوروفيجن 

وطنها تركيا ويف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
�ملغنية  فاإن  "ديلي ميل" �لربيطانية،  وبح�سب �سحيفة 
71 عاماً ماز�لت متار�س �لتمارين  �لتي تبلغ من �لعمر 

�لريا�سية يومياً، وتعتني بدقة بنظامها �لغذ�ئي.
ويف حديثها لل�سحيفة �لربيطانية قالت: �أنا �أحب �لكباب 

و�الأ�سماك، و�إىل جانب ذلك، �أ�سرب �لكثري من �ملاء.
�أك���ون جم��رد �م����ر�أة جميلة  �أن  “مل �أرغ���ب يف  و�أ���س��اف��ت 
فح�سب، ولكنني �أهتم د�ئماً بج�سمي .. �جلينات �لور�ثية 
�جليدة وكذلك �لريا�سة يلعبان دور�ً �أ�سا�سياً يف �ملحافظة 

على جمال �ل�سكل وكمال �للياقة”.

�حتجزتهما �لتما�سيح على �سطح �ساحنتهما 
جن��ا ���س��دي��ق��ان �أ���س��رت�ل��ي��ان م��ن �مل���وت ب��اأع��ج��وب��ة بعدما 
�لتي غرقت يف  �ساحنتهما  �سطح  على  ليال  �أرب��ع  �أم�سيا 

م�ستنقع وحا�سرتها �لتما�سيح �ملفرت�سة.
بينما كان بو بر�ي�س موري�س وت�ساريل ويليامز يقومان 
برحلة �سيد برفقة كلبهما ميندي يوم �جلمعة �ملا�سي، 
�لذي  منغروف  م�ستنقع  يف  �ساحنتهما  عجالت  غا�ست 

يبعد 100 كم عن مدينة و�كيمربيل �سمال �أ�سرت�ليا. 
وقد ��سطر �لرجالن لق�ساء �لليل على �سطح �ل�ساحنة 
خ�سية من �لتما�سيح �لتي حا�سرتهما وحاولت �أن تفرت�س 
كلبهما. وعانى �لرجالن من نق�س �ملو�د �لغذ�ئية و�ملياه 
طو�ل 4 �أيام ق�سياها يف جو يت�سم بحر�رته �ل�سديدة يف 

�لنهار وبرودته لياًل. 
طعام  �أي  �لرجلني  ل��دى  يكن  مل  �ل��ر�ب��ع  �ليوم  وبحلول 
يقتاتان به، ومل يتبق لديهما �سوى زجاجتني من �ملياه. 
وطو�ل فرتة �حتجازهما �أطلق �لرجالن ند�ء�ت ��ستغاثة 
�ملطاف،  نهاية  يف  �إنقاذهما  �إىل  �أف�ست  �الإن��رتن��ت  على 
ح��ي��ث و���س��ل��ت م��روح��ي��ة ب��رف��ق��ة ف���رق �الإن���ق���اذ �إل��ي��ه��م��ا يف 

�لوقت �ملنا�سب وقامت بانت�سالهما. 
�لتي  �ملنطقة  �إن  �مل��ح��ل��ي��ة،  �ل�����س��رط��ة  ب��ا���س��م  ن��اط��ق  وق���ال 
�حتجز فيها �لرجالن كانت مليئة بالتما�سيح، وعرّب عن 
ي  ورد  م��ا  بح�سب  �ملحقق،  �مل��وت  م��ن  لنجاتهما  �سعادته 

�سحيفة "ديلي ميل �لربيطانية".
يوليا بويارينت�سيفا ع�سو يف نادي اليخوت ترتدي زي �سانتا كلوز، يف رحلة وركوب االأمواج يف طق�س �سديد الربودة 

على نهر يني�سي خارج مدينة كرا�سنويار�سك �سيبرييا، رو�سيا.   )رويرتز(

قتل �حلمري 
و�سلخها ل�سنع دو�ء 
تناقل م�ستخدمو مو�قع �لتو��سل 
�سادم،  فيديو  مقطع  �الجتماعي 
�لتي  �ل��وح�����س��ي��ة  �ل��ط��ري��ق��ة  يظهر 
ي��ت��م �ل��ت��ع��ام��ل ب��ه��ا م��ع �حل��م��ري يف 
و�سلخ  طعنها  خ��الل  م��ن  �ل�سني، 

جلودها ل�سنع دو�ء �سعبي.
ويف �مل�ساهد �مل�سربة من د�خل �أحد 
�لعمال ب�سرب  �أحد  يقوم  �مل�سالخ، 
حمار على ر�أ�سه باملطرقة، قبل �أن 
يطعنه باأد�ة حادة، ويرتكه لينزف 
ب��ب��طء ح��ت��ى �مل����وت ع��ل��ى �الأر������س، 
�سلخ ج��ل��ده، بح�سب  ث��م يتم  وم��ن 

�سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
�مل�سالخ  �أن  �إىل  �لتقارير،  وت�سري 
�أكر  �إىل  ي�سل  ما  تقتل  �ل�سينية 
من 11 مليون حمار �سنوياً، حيث 
ت�����س��ت��خ��دم ج���ل���وده���ا، ل�����س��ن��ع دو�ء 
يطلق عليه ��سم "�إيجياو" ويعتقد 
�ل���دورة  حت�سني  ع��ل��ى  ي�ساعد  �أن���ه 

�لدموية.
قا�سية  ملعاملة  �حلمري  وتتعر�س 
حيث  �ل���ذب���ح،  �إىل  ُت�����س��اق  �أن  ق��ب��ل 
وتقف  مكتظة،  حظائر  يف  تو�سع 
�سوء  من  وتعاين  خملفاتها،  على 
�ل��ت��غ��ذي��ة و�جل�������روح و�الأم����ر������س 
ال  بع�سها  �أن  ل���درج���ة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة، 

يقوى على �ل�سري �أو �لوقوف.
ُت��ع��ن��ى بحقوق  وق���ال���ت جم��م��وع��ة 
�حليو�ن، �إن �لعمال يف �أحد �مل�سالخ، 
�ملتخفني،  م���ر�ق���ب���ي���ه���ا  �أخ���������ربو� 
�ملن�ساأة  ت��ع��ر���س  ق��ل��ق��ون م��ن  �أن��ه��م 
للغر�مات �أو حتى �الإقفال، يف حال 

مت �كت�ساف ما يحدث بد�خلها.

�إرهاق �الآباء يحرم �الأطفال من �لوجبات �ملنزلية 
�لتي ي�سعر  �الأي��ام  �أن  �إىل  �أمريكية  در��سة   ت�سري 
�أو  �الإره�����اق  �أو  �لع�سبي  بال�سغط  �الآب����اء  فيها 
�الكتئاب تقل فيها �حتماالت �إقبالهم على �أعد�د 

وجبات الأطفالهم.
�سابقة  �أو  �سريعة  وجبات  تقدمي  �إىل  وباالإ�سافة 
�لتجهيز فمن �ملرجح �أي�سا �أن يدفع �ملز�ج �ل�سيء 
�أط��ف��ال��ه��م��ا لتنظيف  ع��ل��ى  ل��ل�����س��غ��ط  �ل���و�ل���دي���ن 
�لباحثني  كبرية  بريج  جرييكا  وتقول  �أطباقهم. 
�ل��ط��ب يف جامعة  ك��ل��ي��ة  �ل���در�����س���ة وه����ي م���ن  يف 
�لتف�سري�ت  "�أحد  م��ن��ي��اب��ول��ي�����س  يف  ميني�سوتا 
�للذين  �لو�لدين  �أن  هي  �لنتائج  لتلك  �ملحتملة 
يف  �أو  �لدر��سة  �أو  �لعمل  يف  ع�سيبا  يوما  �أم�سيا 
�ل��ن��ه��ار رمبا  ط���و�ل  بال�سغط  وي�����س��ع��ر�ن  �مل��ن��زل 
طبخ  يف  بالرغبة  ي�سعر�ن  وال  �الإره���اق  �أ�سابهما 

وجبة منزلية للعائلة".
 150 ���س��وؤون  �لباحثون  ر�ق��ب  �لدر��سة  والإج���ر�ء 
و�ل�سابعة  �خلام�سة  بني  �أعمارهم  ت��رت�وح  طفال 
وهم مع ذويهم يف �ملنزل و��ستخدمو� عدة و�سائل 
�لذي  �لطعام  على  �لو�لدين  مز�ج  تاأثري  لتقييم 

يقدم على �ملائدة.
بزيار�ت  �لباحثون  ق��ام  �لو�سائل  تلك  ب��ني  وم��ن 
منزلية وفح�سو� بيانات عن �لوجبات �لتي تقدم 

يوميا و�أجرو� مقابالت وم�سوحا.
و�أغلب �مل�ساركني يف �لدر��سة كن �أمهات متو�سط 
�أعمارهن 35 عاما. ون�سف �مل�ساركني يعمل على 
باملئة   61 يح�سل  مل  فيما  ج��زئ��ي  ب���دو�م  �الأق���ل 

منهم على �أكر من م�ستوى �لتعليم �لثانوي.
وكانت ن�سف �الأمهات تقريبا متزوجات فيما كان 
64 باملئة من �الأ�سر �لتي �سملتها �لدر��سة يعي�س 
�الأ�سر  ثلثي  �أكر من  �لو�لد�ن. وكان دخل  فيها 

�مل�ساركة يقل عن 35 �ألف دوالر يف �لعام.
وب�����س��ك��ل ع���ام ك��ان��ت م��ع��دالت �ل�����س��غ��ط �لع�سبي 
منخف�سة ومل يكن �الكتئاب �سائعا وفقا للدر��سة 
�لتي ن�سرت يف دورية بيدياتريك�س على �الإنرتنت. 
�إىل  خل�س  ل��ل��در����س��ة  �الإح�����س��ائ��ي  �لتحليل  لكن 
�لع�سبي  �ل�سغط  م��ع��دل  زي���ادة يف  وح���دة  ك��ل  �أن 
�ملكونات  يف  طفيف  �نخفا�س  ر�فقها  �الكتئاب  �أو 

�ملعدة منزليا على مائدة �لع�ساء.

توبا بيوك�ستون ت�ستعني ب� »منّجم« 
يف ظلِّ �الأزمات �مل�ستمرة �لتي تعي�سها �لنجمة �لرتكية  توبا بيوك�ستون ، جلاأت �الأخرية 

ل�منجم تركي معروف ليقر�أ لها طالعها.
وبح�سب �لتقرير �لذي ن�سره موقع Gecce �لرتكي، فقد طماأن �ملنجم فيد�ن ديليك، 
��ستوديوهات هوليوود  للتمثيل يف  �ستتلقى عر�ساً  �أنها  �لفنانة حول م�ستقبلها، موؤكد�ً 

�ل�سهرية، و�أن �سهرتها �ستغزو �أوروبا باأكملها خالل �ل�سنو�ت �لقادمة.
و�أ�ساف �أنه لن يتبقى �سخ�س و�حد يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية ال يعرفها، يف �إ�سارة 

للنجاح �لكبري �لذي توقعه.
وعانت توبا من �سل�سلة من �ل�سائعات الحقتها، منذ طالقها من زوجها وو�لد طفليها 
�لتو�أم، مو�طنها �لفنان �ل�سهري �أونور �سايالك، نهاية �لعام �ملا�سي، ويقال �أنها ت�ستعّد 

للزو�ج من رجل �الأعمال �ل�ساب �أوموت �إيفريجا.


