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رجال التحقيق يعاينون احلافلة التي ا�ستخدمها الإرهابي يف تنفيذ جرميته  )رويرتز(

عنا�سر ال�سلطة الفل�سطينية يديرون معرب رفح  )ا ف ب(

رئي�س الدولة يوجه مب�شاركة اأبناء املواطنات وحاملي اجلوازات التي 
خال�شات قيدها حتت الإجراء ومواليد الدولة يف امل�شابقات الريا�شية الر�شمية

•• ابوظبي-وام:

ال�سمو  �����س����اح����ب  وج��������ه 
ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب����ن زاي����د 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
بال�سم�����اح  اهلل(  )ح��ف��ظ��ه 
لأب����ن�����������������������������اء امل�����واط�����ن�����ات، 
التي  اجل�������وازات  وح��ام��ل��ي 
خ����ا�����س����ات ق���ي���ده���ا حتت 
اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  الإج��������راء 
بامل�ساركة  ال��دول��ة،  مواليد 
الريا�سية  امل�����س��اب��ق��ات  يف 
ال��ر���س��م��ي��ة ال���ت���ي ُت����ق����ام يف 
ا�سرتاط  وع�����دم  ال����دول����ة، 
مل�ساركتهم  الدولة  جن�سية 

يف هذه امل�سابقات.
ال���وزراء  جمل�س  وج��ه  كما 
ب�������و��������س�������ع ال�������������س������واب������ط 
وال�سروط الازمة لتنفيذ 
يحقق  ومب��ا  التوجيه  ه��ذا 

الأهداف املرجوة منه.
التوجيه اجلديد يف  وياأتي 
احلكوم������ة  توجه����ات  �سوء 
ل��ت��ف��ع��ي��ل ودع�������م احل���رك���ة 
الريا�سية  والن���������س����ط����ة 

حممد بن را�سد خال ا�ستقباله رئي�س رواندا  )وام(

�شهد انطالق منتدى الأعمال العاملي »افريقيا« 

حممد بن را�شد ي�شتقبل روؤ�شاء اأوغندا ورواندا وليتوانيا 

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي يف مدينة نيويورك

املنفذ على �شلة بداع�س وترامب ياأمر ت�شديد الرقابة على دخول الأجانب 
•• اأبوظبي-وا�شنطن-وام-وكاالت:

العربية  الإم�������ارات  دول����ة  اأدان������ت 
الإرهابي  الده�س  ح��ادث  املتحدة 
الول  اأم�����������س  ي������وم  وق������ع  ال�������ذي 
الثاثاء يف حي مانهاتن مبدينة 
عن  واأ�سفر  الأمريكية،  نيويورك 
 11 واإ���س��اب��ة  اأ�سخا�س،   8 مقتل 

اآخرين بجراح.
اخل����ارج����ي����ة  وزارة  اأع������رب������ت  و 
والتعاون ال��دويل يف بيان لها عن 
واإدانتها  الإم����ارات  دول��ة  اإ�ستنكار 
الإرهابي  العمل  لهذا  ال�سديدين 
.. موؤكدة موقف الإمارات الثابت 
العنف  اأ�سكال  ملختلف  والراف�س 
والإرهاب الذي ي�ستهدف اجلميع 
واأيا  وع���رق  دي��ن  ب��ن  متييز  دون 

كان م�سدره ومنطلقاته.    
)التفا�سيل �س7(

الرئي�س  اأ������س�����در  وا����س���ن���ط���ن  يف 
الأم�����ري�����ك�����ي، دون�����ال�����د ت����رام����ب، 
احل����دود  ���س��ل��ط��ات  اإىل  ت��ع��ل��ي��م��ات 
ب��ت�����س��دي��د ال���رق���اب���ة ع���ل���ى دخ����ول 
املتحدة،  ال��ولي��ات  اإىل  الأج��ان��ب 
بعد هجوم مانهاتن الذي ادى اإىل 
مقتل 8 ا�سخا�س وجرح عدد اآخر 

من املارة وراكبي الدراجات. 

مهاجرا  اأن  ال�����س��رط��ة  وك�����س��ف��ت 
�سيفولو  ا���س��م��ه،  اأوزب��ك�����س��ت��ان  م��ن 
اأ�سخا�س  ث��م��ان��ي��ة  ق��ت��ل  ���س��ي��ب��وف، 
واأ�ساب 11 اآخرين بجروح عندما 

ده�سهم ب�سيارته. 
مع  التعاون  اأوزبك�ستان  وعر�ست 
يف  التحقيق  يف  املتحدة  ال��ولي��ات 
املوقع  على  بيان  ح�سب  احل���ادث، 
اخلارجية  ل������وزارة  الل����ك����رتوين 

الأوزب�����ك�����ي�����ة.  وق������ال ت����رام����ب اإن 
اإج��������راءات امل���راق���ب���ة ���س��ت��ع��زز فا 
اأع�ساء  ب��دخ��ول  �سيمح  اأن  ينبغي 
ت��ن��ظ��ي��م داع���������س الإره������اب������ي اإىل 
بعد دحرهم يف  املتحدة  ال��ولي��ات 

ال�سرق الأو�سط. 
واأكد حاكم ولية نيويورك اندرو 
منهاتن  اع��ت��داء  منفذ  اأن  ك��وم��و 
8 قتلى، كان  وال��ذي راح �سحيته 

وقد  داع�������س،  بتنظيم  �سلة  ع��ل��ى 
تطّرف يف الوليات املتحدة.

وق���ال احل��اك��م ملحطة )���س��ي. ان. 
العمر  م��ن  البالغ  ال��رج��ل  اإن  ان( 
عنه با�سم �سيف  ف  وعرَّ عاما   29
منحرف  ج��ب��ان  ه��و  �سايبوف  اهلل 
داع�س  بتنظيم  �سلة  ع��ل��ى  وك���ان 

وتطرف يف الوليات املتحدة. 
باأنه  الهجوم  وو�سف كومو منفذ 

اجلي�ش يتقدم يف �شنعاء ومقتل ع�شرات النقالبيني

قوات ال�شرعية اليمنية تقرتب من احل�شم الع�شكري 

ترف�س  ال�شورية  املعار�شة   
رو�شية برعاية  وطنيًا  حوارًا 

•• بريوت-اأ ف ب:

اأبدت مكونات رئي�سية يف املعار�سة 
ال�سورية اأم�س رف�سها امل�ساركة يف 
تنوي  �سوري  موؤمتر حوار وطني 
مو�سكو تنظيمه يف وقت لحق من 
هذا ال�سهر، موؤكدة معار�ستها اأي 
ال�سورية  احلكومة  مع  حمادثات 

خارج رعاية الأمم املتحدة.
وقال رئي�س الدائرة العامية يف 
الثورة  لقوى  الوطني  الئ��ت��اف 
اأبرز مكونات  واملعار�سة ال�سورية، 
اأح���م���د  امل����ع����ار�����س����ة يف اخل����������ارج، 
لن  بر�س  فران�س  لوكالة  رم�سان 
ي�سارك الئتاف يف اأي مفاو�سات 
مع النظام خارج اإطار جنيف وفق 
قرارات جمل�س الأمن الدويل، اأو 

بدون رعاية الأمم املتحدة.
جولة  اأ�ستانا  يف  الثاثاء  وانتهت 
�سابعة من حمادثات ال�سام حول 
���س��وري��ا ب��رع��اي��ة ك��ل م��ن مو�سكو 
وطهران من دون حتقيق اأي تقدم 

ملمو�س.    )التفا�سيل �س11(

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

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

•• �شنعاء-وكاالت:

نحو  ال�سرعية  للحكومة  املوالية  اليمنية  القوات  تتجه 
اأقطاب  بن  ال�سراع  ت�ساعد  ظل  يف  الع�سكري،  احل�سم 
لتيار  للموالن  ج��زئ��ي  وحتييد  �سنعاء،  يف  الن��ق��اب 
ع�سكرية  م�����س��ادر  وق��ال��ت  الإره���اب���ي.  الإخ�����وان  تنظيم 
قب�سة  م��ن  مقبنة  ب��ل��دة  ا���س��ت��ع��ادت  ال�سرعية  ق���وات  اإن 
النقابين الذين بداأوا بالتهاوي يف تعز حتت �سربات 

طريان التحالف العربي والقوات احلكومية.
واأ�سافت امل�سادر اأن القوات احلكومية فكت احل�سار مرة 
اأعقاب  يف  الغربية،  الناحية  من  تعز  مدينة  عن  اأخ��رى 
ت�سليم قوات موالية جلماعة الإخوان املواقع للحوثين، 
واإي���ران، فيما قالت م�سادر  التقارب بن قطر  اإط��ار  يف 
ال���ق���وات احل��ك��وم��ي��ة ع��م��ل��ت ع��ل��ى حتييد  اأن  ع�����س��ك��ري��ة 

املقاتلن املنتمن حلزب الإ�ساح اليمني.

ووا�سل اجلي�س اليمني، اأم�س الأربعاء، تقدمه امليداين 
اليمنية �سنعاء، با�ستعادة  العا�سمة  يف جبهة نهم �سرق 
مناطق جديدة من �سيطرة ميلي�سيات احلوثي واملخلوع 
�سنتها  مكثفة  غ��ارات  مع  بالتزامن  النقابية،  �سالح 
ال�����س��ع��ودي��ة، لدعم  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي  التحالف  م��ق��ات��ات 

واإ�سناد هذا التقدم.
وقال الناطق الر�سمي با�سم املنطقة الع�سكرية ال�سابعة 
واملقاومة ال�سعبية يف �سنعاء، العقيد عبداهلل ال�سندقي، 
واآل  الوطني حرر قرى احلني�سة واجلميدة  اإن اجلي�س 

احلاج ون�سامه وبيت البوري وجربت الكرع.
واأفاد العقيد ال�سندقي اأن 36 من ميلي�سيات النقاب 

لقوا م�سرعهم و�سقط ع�سرات اجلرحى.
اإ�سابات  حقق  العربي  التحالف  ط��ريان  اأن  اإىل  ولفت 
كبرية �سد النقابين، حيث دمر 4 مدرعات و7 اأطقم 

مبن عليها من اأفراد وعتاد.
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ال������دول������ة  يف  امل����خ����ت����ل����ف����ة 
الكفاءات  م��ن  وال�ستف��ادة 
واملواهب من الريا�سين يف 
م�ساركتهم  وتعزيز  الدولة 
الأن���������س����ط����ة  خم����ت����ل����ف  يف 
التي  الر�سمية  والفعاليات 

اأن  خا�سًة  ال��دول��ة،  يف  ُتقام 
يتجزاأ  ل  ج����زء  ال��ري��ا���س��ة 
من ح�سارة وتقدم ال�سعوب 
اإقبال  وتلقى  واملجتمعات، 
منقطع النظري من خمتلف 

اأطياف املجتمع. 

منوذج للذئب املنفرد، واأ�ساف اأنه 
بعد و�سوله اإىل الوليات املتحدة 
داع�س  تنظيم  على  بالتعرف  ب��داأ 
وال��ت��ط��رف، واأن����ه ل ي��وج��د حتى 
الآن ما ي�سري اإىل اأنه مل يت�سرف 
مبفرده اأو اأن ما قام به كان جزءا 
اأو من  ت��زال جارية  من عملية ل 
خطط هجمات اأخرى. وقال كومو 
اإن له �سوابق واأن �سرطة نيويورك 
�ساعدته مرة للخروج من حفرة. 
مل  الهجوم  اأن  على  كومو  و���س��دد 
نيويورك  �سكان  الرعب بن  يزرع 

ال�سجعان.
وي��ع��م��ل امل�����س��وؤول��ون ع��ل��ى حتديد 
الداعي وراء ده�س �سائق ال�ساحنة 
الدراجات  م�����س��ار  ع��ل��ى  اأ���س��خ��ا���س��اً 
الثاثاء.  الول  اأم�����س  ظهر  بعد 
بعدما  ح��رج��ة  ح��ال��ة  يف  وال�سائق 
الر�سا�س  ال�سرطة  عليه  اأطلقت 

يف بطنه.
اأوزبك�ستان  م���ن  امل��ن��ف��ذ  وو����س���ل 
ال���ولي���ات  اإىل   2010 ���س��ن��ة  يف 
اإقامة  اإذن  يحمل  ح��ي��ث  امل��ت��ح��دة 
بايع  مكتوبة  ر�سالة  وترك  دائما. 
م�سادر  وف��ق  داع�س،  تنظيم  فيها 
لو�سائل  ال��ت��ح��ق��ي��ق  م���ن  م��ق��رب��ة 

الإعام الأمريكية.

ال�شلطة الفل�شطينية ت�شتلم اإدارة معابر غزة
•• غزة -وام: 

ا�ستلمت حكومة الوفاق الفل�سطينية ب�سكل ر�سمي �سباح ام�س امل�سوؤولية 
ال��ك��ام��ل��ة ع��ن م��ع��اب��ر ق��ط��اع غ����زة، دون ت��واج��د لأي م��ن م��وظ��ف��ي غزة 
ال�سابقن. واأعلن وزير الأ�سغال العامة والإ�سكان وع�سو جلنة ا�ستام 
املعابر مفيد احل�ساينة خال موؤمتر �سحفي ا�ستام كافة معابر قطاع 

غزة و�سط م�ساركة وفد م�سري لاإ�سراف على عملية الت�سلم.
ال�سرائب واجلبايات عن قطاع  اأن احلكومة قررت وقف كل  اأعلن  كما 
ال��وزراء رام��ي احلمد اهلل �سيزور قطاع غزة  اأن رئي�س  اإىل  غزة م�سريا 
اأي��ام. من جهته قال الناطق با�سم هيئة املعابر واحل��دود يف غزة  خال 
ه�سام عدوان �سباح الأربعاء اإنه من الآن ف�ساعًدا حكومة التوافق هي 

امل�سوؤولة الأوىل والأخرية عن معابر القطاع.

اإيقاف منّفذ عملية الطعن بباردو
تون�س: العتداء على اأمنَيينْ يف حميط الربملان

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

اأم�س  الذي هاجم  ال�سخ�س  اإيقاف  مّت  اأّن��ه  التون�سية  الداخلية  وزارة  ك�سفت 
املرور ب�ساحة باردو وطعَن عونا ب�سكن  اأمنّية تابعة ل�سرطة  الأربعاء دورّية 

على م�ستوى رقبته وا�ستهدف زميله على م�ستوى جبينه.
وذكرت الوزارة يف باغ لها اأن اجلاين اعرتف بتبّني الفكر التكفريي منذ 3 
�سنوات معتربا رجال الأمن طواغيت واأن قتلهم هو نوع من اأنواع اجلهاد وفق 
تعبريه. واأ�ساف الباغ اأّنه مّت نقل اأحد امل�سابن وهو �سابط برتبة رائد اىل 
م�ست�سفى الّرابطة حيث يتلقى العاج بالعناية املرّكزة فيما مّت اإ�سعاف زميله، 

م�سريا اىل توا�سل الأبحاث.                            )التفا�سيل �س13(

ت�شفية بقية الإرهابيي 
املتورطي بـحادث الواحات 

•• القاهرة-وام:

العنا�سر  جميع  على  الق�ساء  امل�سرية  امل�سلحة  القوات  اأعلنت 
الإرهابية املتواجدة باملنطقة ال�سحراوية الواقعة غرب مدينة 
الفيوم بالواحات. وقال املتحدث الع�سكري امل�سري العقيد تامر 
بالتعاون مع قوات  امل�سرية قامت  القوات اجلوية  ان  الرفاعي 
ال�ساعقة وال�سرطة بح�سر وتثبيت وتتبع املجموعة الإرهابية 
الهاربة وتنفيذ هجمة جوية دقيقة اأ�سفرت عن الق�ساء عليهم 
فيما توا�سل املجموعات القتالية مدعومة بغطاء جوى مت�سيط 

الدروب ال�سحراوية فى حميط العملية . �سورة التكفريي منفذ العملية

ا�شتقبل رئي�ش اأوغندا وبحثا عالقات التعاون وال�شداقة و�شبل دعمها وتطويرها 

حممد بن زايد يوؤكد احلر�س على تو�شيع العالقات مع جميع الدول ال�شديقة 

حممد بن زايد خال ا�ستقباله الرئي�س الأوغندي  )وام(

•• اأبوظبي -وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد 
ام�س  م�ساء  ال�ساطئ  ق�سر  يف  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
رئي�س  كاغوتا مو�سيفيني  يوري  الرئي�س  فخامة 
ج��م��ه��وري��ة اأوغ���ن���دا ال����ذي ي��ق��وم ب���زي���ارة للباد 

حاليا.
ورحب �سموه يف بداية اللقاء بالرئي�س الأوغندي 
الزيارة يف  هذه  ت�سهم  اأن  متمنيا  املرافق  والوفد 

تعزيز عاقات ال�سداقة والتعاون بن البلدين.

وبحث اجلانبان عاقات التعاون وال�سداقة و�سبل 
امل��ج��الت خا�سة  وت��ط��وي��ره��ا يف خمتلف  دع��م��ه��ا 
فيما يتعلق باجلوانب القت�سادية وال�ستثمارية 

والتجارية والتنموية والطاقة.
ال�سيخ  �سمو  ح�سره  ال��ذي   - اللقاء  خ��ال  مت  و 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة - ا�ستعرا�س الفر�س 
الثنائي  التعاون  لتعزيز  امل�سرتكة  والمكانيات 
البلدين  ق��ي��ادت��ي  تطلعات  يحقق  مب��ا  وتنميته 
متقدمة  م�����س��ت��وي��ات  اإىل  ب��ال��ع��اق��ات  ل��ل��و���س��ول 

وتخدم امل�سالح املتبادلة. )التفا�سيل �س3(

•• دبي -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
املجل�س يف مدينة  قاعة  رع��اه اهلل يف  دب��ي  حاكم 
جمريا يف دبي �سباح ام�س فخامة الرئي�س يوري 
والوفد  اأوغ���ن���دا  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  مو�سيفيني 

املرافق .
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل  كما 
ال���دول���ة رئي�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  اآل م��ك��ت��وم  را����س���د 
رع���اه اهلل يف قاعة  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 

املجل�س يف مدينة جمريا يف دبي قبل ظهر ام�س 
جمهورية  رئي�س  كامنامي  بول  الرئي�س  فخامة 

رواندا والوفد املرافق.
ا�ستقبل �سموه �سباح ام�س فخامة الرئي�سة  كما 
ليتوانيا  رئي�سة جمهورية  و�سكايتي  داليا غريبا 

والوفد املرافق لها.
م��ن ج��ه��ة اخ����رى ���س��ه��د ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
الفتتاحية  اجلل�سة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
انطلقت  ال��ذي  اأفريقيا  العاملي  الأع��م��ال  ملنتدى 

اأعماله يف مدينة جمريا يف دبي �سباح ام�س.
)التفا�سيل �س3-2(
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اأخبـار الإمـارات
ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة ي�شارك يف حمادثات التغري املناخي

•• اأبوظبي-وام:

يجتمع مفاو�سو “املناخ” يف الأمم املتحدة الأ�سبوع املقبل يف مدينة بون 
اتفاقية  تنفيذ  حول  امللحة  الرئي�سة  الق�سايا  ومعاجلة  لبحث  الأملانية 
“باري�س للمناخ” التي تتعهد باحلد من ارتفاع درجة حرارة الأر�س مبا 

ل يتجاوز 1.5 درجة مئوية.
وي�سارك ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة يف املحادثات اإىل جانب عدد 
ع��ام كامل على  م��رور  ال��ع��امل. وبعد  اأن��ح��اء  من احلكومات من خمتلف 
اأ�سبح لزاماً على الدول الأع�ساء  دخول التفاقية الهامة حيز التنفيذ 
حتقيق تقدم ملحوظ �سمن املبادئ التوجيهية لتنفيذ التفاقية بهدف 
اإطاق  اأي�ساً  عليهم  يجب  كما   2020 ع��ام  بحلول  بالكامل  تفعيلها 

مبادرات من �ساأنها ت�سجيع احلكومات الوطنية على رفع �سقف تطلعاتها 
موؤمتر  ق��رار  وُبعيد  اأي�����س��اً.   2020 بحلول  الوطنية  اأه��داف��ه��ا  �سمن 
�سم  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  ب��اري�����س  يف   COP 21 امل��ن��اخ��ي  الأط�����راف للتغري 
والأقاليم  وامل�ستثمرين  وامل��دن  ال�سركات  مثل  احلكومين  املمثلن غري 
دون الوطنية اإىل اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ حيث 
باأدوارهم واإجنازاتهم واملناق�سات  �سيحظون برتكيز قوي واهتمام كبري 
العاملية  اأكرث فعالية �سمن اجلهود  ب�سكل  اجلارية حول كيفية دجمهم 
للمناخ  الدولية  الأعمال  رئي�س  بولغار-فيدال  مانويل  وقال  والوطنية. 
املناخية  الأح����داث  “تذكرنا  للطبيعة:  العاملي  ال�سندوق  يف  وال��ط��اق��ة 
القا�سية التي �سهدناها موؤخراً بالواقع احلرج الذي ي�سهده املناخ حالياً، 
لذا علينا يف مدينة بون اأن نعمل بكل طاقاتنا لت�سريع الإجراءات املناخية 

التي ي�سهدها العامل حالياً ورفع م�ستوى اجلهود مبا يتما�سى مع الهدف 
 1.5 القائم على احلد من ارتفاع درج��ة ح��رارة الأر���س مبا ل يتجاوز 
الثالث  الأط����راف  م��وؤمت��ر  “�سيكون  ف��ي��دال:  مئوية.” واأ���س��اف  درج���ة 
والع�سرين للتغري املناخي الختبار الأكرب لالتزام وعزم الأطراف على 
املعنية من غري  التعاون مع اجلهات  باري�س ومن خال  اتفاقية  تنفيذ 
الأطراف ميكن لاأطراف اجتياز هذا الختبار مع خال اإظهار الطموح 

واحلاجة امللحة لكل من هذه املناطق”.
والطاقة  املناخ  برنامج  مدير  ميتال  ماهاجان  ديبتي  الدكتورة  وقالت 
الأط����راف  م��وؤمت��ر  “ي�سلط   : ال��ف��ط��ري��ة  ل��ل��ح��ي��اة  الإم������ارات  جمعية  يف 
التي  العاملية  النبعاثات  يف  الفجوة  �سد  على  ال�سوء  والع�سرين  الثالث 
تكون  1.5 درج��ة ولن  يتم �سبطها مبا ل يتجاوز  ت�سكل خطورة مامل 

NDCs” كافية لتحقيق اأهداف اتفاقية  وطنياً  املحددة  “الإ�سهامات 
باري�س حيث ناأمل اأن ي�سهد احلوار يف موؤمتر الأطراف اأهدافاً طموحًة 
الإمارات  دول��ة  يف  “لدينا  ميتال:  واأ�سافت  العاملي.  امل�ستوى  على  اأك��رث 
اعتماد  بف�سل  امل��ن��اخ  ح��ول  طموحة  تطلعات  عليه  ت��ق��وم  متن  اأ���س��ا���س 
جمل�س الوزراء يف وقت �سابق هذا العام اخلطة الوطنية للتغري املناخي 
2050.” واختتمت  للطاقة  الإم���ارات  ا�سرتاتيجية  واإط��اق   2050
لأهداف احلد من اآثار تغري املناخ والتكيف  ميكن  ل  باأنه  ندرك  “نحن 
معها اأن تتحقق مامل تعمل جميع قطاعات املجتمع مع بع�سها جنباً اإىل 
جنب وتتخذ اإج��راءات حا�سمة حيال ذلك. لذا، ن�سجع ال�سركات واأفراد 
البيئة  على  احلفاظ  جت��اه  بدورهم  القيام  على  �سواء  حد  على  املجتمع 

واحلد من التغري املناخي”.

حممد بن را�شد ي�شهد انطالق منتدى الأعمال العاملي »افريقيا«
•• دبي-وام: 

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
دب��ي رع��اه اهلل  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 
الذي  -اأفريقيا  العاملي  الأعمال  ملنتدى  الفتتاحية  اجلل�سة 
انطلقت اأعماله يف مدينة جمريا يف دبي �سباح ام�س بح�سور 
عدد من روؤ�ساء الدول واحلكومات واخلرباء ورجال الأعمال 
يف الدول الأفريقية اإىل جانب جمموعة من �سركات القطاع 
اأعمال و�سركات  اخلا�س ورج��ال الأعمال يف الدولة ورج��ال 
ن�سخته  يف  املنتدى  يف  الفتتاحية  الكلمة  وك��ان��ت  اأجنبية. 
الرابعة والذي تنظمه غرفة جتارة �سناعة دبي ملعايل رمي 
التعاون الدويل  الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون  اإبراهيم  بنت 
و�سي�سل  وروان���دا  اأوغ��ن��دا  جمهوريات  ب��روؤ���س��اء  رحبت  التي 
وروؤ���س��اء احل��ك��وم��ات يف ع��دد م��ن ال���دول الأف��ري��ق��ي��ة ووزراء 
باأن  واأع��رب��ت عن ثقتها  اأعمال  وخمت�سن وخ��رباء ورج��ال 
هذا املنتدى الرابع �سيحقق نتائج اإيجابية على طريق اإيجاد 

وخلق فر�س ا�ستثمارية م�سرتكة بن دولة الإمارات والدول 
الأف��ري��ق��ي��ة م��ن جهة وب��ن ه��ذه ال���دول وال����دول الأجنبية 
خا�سة  الأفريقية  ال�ستثمارات  يف  اأموالها  بتوظيف  املعنية 
يف  دوراً حمورياً  يلعب  ال��ذي  القطاع اخلا�س  م�ستوى  على 

تعزيز اقت�سادات وا�ستثمارات الدول يف خمتلف امليادين.
التاريخية  العاقات  عمق  اإىل  الها�سمي  ال��وزي��رة  واأ���س��ارت 
ال��ت��ي ت��رب��ط دول���ة الإم�����ارات وال����دول الأف��ري��ق��ي��ة منذ عهد 
الراحل الكبري ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه والراحل الكبري 

ال�سيخ را�سد طيب اهلل ثراه.
و�سكرت وزيرة الدولة للتعاون الدويل خال كلمتها الدول 
الأفريقية التي �ساندت دولة الإم��ارات و�سوتت اإىل جانبها 
فازت  2020 حيث  اك�سبو  الت�سويت ل�ست�سافة  عملية  يف 
بف�سل  احل��ي��وي  ال��ع��امل��ي  احل����دث  ه���ذا  با�ست�سافة  دول��ت��ن��ا 
الدول  وبقية  ال�سديقة  الأفريقية  ال���دول  ودع��م  م�ساعدة 
رئي�س  نائب  ال�سمو  �ساحب  وكان  اإىل جانبنا.  �سوتت  التي 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي ق��د ع���رج قبل 

اجلل�سة الفتتاحية للمنتدى على املعر�س امل�ساحب وتفقد 
عدداً من املن�سات العار�سة املحلية منها والأجنبية وتوقف 
�سموه عند من�سة دبي اإك�سبو 2020 حيث �سرحت ل�سموه 
لدى   2020 اإك�سبو  مكتب  مديرة  الها�سمي  رمي  ال��وزي��رة 
العاملي يف منطقة  املعر�س  ملوقع  توقفه عند جم�سم �سخم 
جبل علي .. تفا�سيل ومكونات واملراحل التي مت اإجنازها يف 
من�ساآت املعر�س ذي املوا�سفات العاملية واملدة التي ي�ستغرقها 
اأيقونة  وي�سبح  ت��ع��اىل  اهلل  ب���اإذن  ال��ت��م��ام  بنيانه  ب��ل��وغ  حتى 
معمارية و�سياحية وا�ستثمارية فريدة على م�ستوى املنطقة 

وال�سرق الأو�سط.
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم بارك جهود 
مكتب دبي اإك�سبو 2020 وجميع اأفراد اجلهات احلكومية 
واخل��ا���س��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��احل��دث ودع���اه���م لإب�����راز ه���ذا املعر�س 
بحيث  �سابقاً  لها  مثيل  ل  ح�سارية  ب�سورة  املميز  ال��دويل 
يعك�س الوجه احل�ساري والإن�ساين الراقي لدولتنا احلبيبة 

و�سعبنا املبدع ويحقق الأهداف الوطنية العليا لبادنا.



اخلميس   2   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12163  
Thursday  2   November   2017  -  Issue No   12163

03

اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�شد يبحث مع الرئي�س الرواندي العالقات الثنائية و�شبل تعزيزها

•• دبي -وام:

نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل يف قاعة  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الرئي�س  ام�س فخامة  قبل ظهر  دبي  املجل�س يف مدينة جمريا يف 
بول كامنامي رئي�س جمهورية رواندا والوفد املرافق. وقد جتاذب 
�سموه والرئي�س ال�سيف بح�سور �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن 
العاقات  اأط��راف احلديث حول  دبي  نائب حاكم  مكتوم  اآل  را�سد 
الثنائية بن البلدين و�سبل تعزيزها على خمتلف ال�سعد خا�سة يف 
قطاعات ال�ستثمار والتجارة والقت�ساد والبنية التحتية. �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم اأكد خال اللقاء اأن دولة 
مع  عاقاتها  وتطوير  توطيد  يف  وا�سعاً  اهتماماً  ت��ويل  الإم����ارات 

واإقامة  التحتية  بناها  بناء  يف  وم�ساعدتها  الأفريقية  القارة  دول 
والطاقة  الزراعة  ا�ستثمارية م�سرتكة خا�سة يف قطاعات  م�ساريع 
الأط����راف  جلميع  يحقق  مب��ا  وذل���ك  وال�����س��ي��اح��ة  التحتية  وال��ب��ن��ى 
واىل  دولنا.  �سعوب  وتعود باخلري على  امل�سرتكة  الوطنية  امل�سالح 
باده  وح��ك��وم��ة  رغبته  ع��ن  ال���روان���دي  الرئي�س  اأع���رب  فقد  ذل��ك 
القطاعات  �ستى  يف  الناجحة  الإم����ارات  دول��ة  بتجربة  بال�ستعانة 
ل�سيما املالية وال�ستثمارية والتقنية والبنية التحتية التي برعت 
باإجنازاتها  العامل  اأب��ه��رت  التي  دب��ي  وخا�سة  الإم���ارات  دول��ة  فيها 
واملوا�سات  والأن��ف��اق  واجل�سور  الطرق  جلهة  خا�سة  احل�سارية 
والتقنية الذكية. ح�سر اللقاء �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن 
اآل مكتوم ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون  را�سد 
جمل�س الوزراء وامل�ستقبل ومعايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير 

لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  الطاير  حميد  بن  عبيد  ومعايل  القت�ساد 
ل�سوؤون  دول��ة  وزي���رة  الها�سمي  اإب��راه��ي��م  بنت  رمي  معايل  و  املالية 
التعاون الدويل ومعايل حممد اإبراهيم ال�سيباين مدير عام ديوان 
�ساحب ال�سمو حاكم دبي و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير عام 
ال�سيخ  �سمو  اللقاء  ح�سر  دب��ي.  يف  وال�سيافة  الت�سريفات  دائ���رة 
اآل مكتوم ومعايل حممد بن عبداهلل  من�سور بن حممد بن را�سد 
�سلطان  وامل�ستقبل ومعايل  ال��وزراء  �سوؤون جمل�س  وزير  القرقاوي 
بن �سعيد املن�سوري وزير القت�ساد ومعايل عبيد بن حميد الطاير 
الها�سمي  اإبراهيم  بنت  و معايل رمي  املالية  لل�سوؤون  الدولة  وزي��ر 
وزي����رة دول����ة ل�����س��وؤون ال��ت��ع��اون ال����دويل وم��ع��ايل حم��م��د اإبراهيم 
ال�سيباين مدير عام ديوان �ساحب ال�سمو حاكم دبي و�سعادة خليفة 

�سعيد �سليمان مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة يف دبي.

حممد بن را�شد ي�شتقبل رئي�شة ليتوانيا
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
دب���ي رع����اه اهلل يف ق��اع��ة امل��ج��ل�����س يف 
م��دي��ن��ة ج��م��ريا ���س��ب��اح ام�����س فخامة 
الرئي�سة داليا غريبا و�سكايتي رئي�سة 
الوزاري  وال��وف��د  ليتوانيا  جمهورية 
الرفيع املرافق لها. وقد رحب �سموه 
بح�سور �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
بالرئي�سة وتبادل معها �سموه احلديث 
حول م�ستقبل العاقات الثنائية بن 
ليتوانيا  وجمهورية  الإم����ارات  دول��ة 
امل�سرتكة  ال���رغ���ب���ة  وج�����ود  ����س���وء  يف 
البلدين  وحكومتي  القيادتن  ل��دى 
ال�سداقة  عاقات  وتوطيد  لتو�سيع 
اقت�سادية  ���س��راك��ات  وب��ن��اء  وال��ت��ع��اون 

والثقافية  وال�����س��ي��اح��ي��ة  وال��ت��ج��اري��ة 
املن�سودة.

ليتوانيا  رئي�سة  اأ���س��ادت  جهتها  وم��ن 
مب��ظ��اه��ر ال��ت��ق��دم احل�����س��اري الذي 
الجتماعية  القطاعات  معظم  ط��ال 
واملعي�سية  واحل��ك��وم��ي��ة  وال��ع��م��ران��ي��ة 
م��ا ن��ت��ج ع��ن��ه ر���س��م م�����س��ه��ٍد ح�ساري 
ي�سر عيون  واإن�ساين متكامل و�سامل 
ك��ل زائ���ر ل��ه��ذه ال��دول��ة ال��ت��ي حتظى 
و�سائر  ل��ي��ت��وان��ي��ا  وت��ق��دي��ر  ب���اح���رتام 
باأن  ثقتها  ع��ن  واأع��رب��ت  ال��ع��امل  دول 
زي��ارت��ه��ا ال��ن��اج��ح��ة ل��دول��ة الإم�����ارات 
ال�سعد  خمتلف  على  اكلها  �ستعطي 
امل�ستقبل  يف  امل���ي���ادي���ن  خم��ت��ل��ف  ويف 

القريب.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��ه��د ���س��اح��ب  وق����د 
وفخامة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
و�سكايتي  غ��ري��ب��ا  دال���ي���ا  ال��رئ��ي�����س��ة 
مرا�سم التوقيع على اتفاقية ومذكرة 

الإمارات قيادة وحكومة و�سعباً ترحب 
و�سفها  ال��ت��ي  ب��ادن��ا  اإىل  ب��زي��ارت��ه��ا 
اأنها  امل��ه��م��ة ح��ي��ث  ب���ال���زي���ارة  ���س��م��وه 
متبادلة  زي���ارات  اأم���ام  الطريق  تفتح 

�سعبي  على  خ���رياً  تنعك�س  م�سرتكة 
البلدين ال�سديقن.

واأك����د ���س��م��وه خ���ال جت��اذب��ه اأط���راف 
احلديث والرئي�سة و�سكايتي اأن دولة 

وتتيح فر�سة مثالية للتقارب وتبادل 
البلدين  قيادتي  بن  النظر  وجهات 
اأق�سر الطرق  وامل�سوؤولن فيها حول 
ال�ستثمارية  ال���ع���اق���ات  ل��ت��وط��ي��د 

اأجل  من  والتعاون  املتجددة  الطاقة 
معايل  وقعها  الطاقة  على  احل��ف��اظ 
الزيودي  اأح���م���د  ب���ن  ث���اين  ال��دك��ت��ور 
والبيئة  امل����ن����اخ����ي  ال����ت����غ����ري  وزي��������ر 
فا�سيونا�س  ب��ج��م��ات��ن��ا���س  وم����ع����ايل 
وزي���ر ال��ط��اق��ة ال��ل��ي��ت��واين وق���د بارك 

ب�ساأن  الأوىل  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن  ت��ف��اه��م 
وقعها  والفني  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون 
املن�سوري  �سعيد  ب��ن  �سلطان  معايل 
لينا�س  وم����ع����ايل  الق���ت�������س���اد  وزي������ر 
يف  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  لينكيفيبو�سي 
جمال  يف  تخت�س  والثانية  ليتوانيا 

الإتفاقية  و�سكايتي  والرئي�سة  �سموه 
اللبنة  باأنهما  وو�سفاهما  وامل��ذك��رة 
الأوىل التي توؤ�س�س ل�سراكة حقيقية 
بناء  وت�����س��اه��م��ان يف  ال��ط��رف��ن  ب���ن 
ال�ستثماري  للتوا�سل  متينة  ج�سور 

والقت�سادي وال�سياحي وغريها.

حممد بن را�شد ي�شتقبل الرئي�س الوغندي
•• دبي -وام:

اآل مكتوم  ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دبي 
»رعاه اهلل« يف قاعة املجل�س يف مدينة جمريا يف دبي �سباح 
جمهورية  رئي�س  مو�سيفيني  يوري  الرئي�س  فخامة  ام�س 
�سمو  �سموه بح�سور  رح��ب  وق��د   . املرافق  والوفد  اأوغ��ن��دا 
حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�سيخ 
فخامته  مع  �سموه  وا�ستعر�س  ومرافقيه  ..بال�سيف  دبي 
تعزيزها  و�سبل  البلدين  ب��ن  الثنائي  ال��ت��ع��اون  ع��اق��ات 
ل�سيما يف املجالت ال�ستثمارية والإقت�سادية وال�سياحية 
وتعود  بها  ال�ستثمار  ميكن  ال��ت��ي  امل��ج��الت  م��ن  وغ��ريه��ا 
باخلري واملنفعة على البلدين وال�سعبن ال�سديقن. وقد 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
ب�ساأن  اتفاقية  على  التوقيع  مو�سيفيني  الرئي�س  وفخامة 

ت�سجيع وحماية ال�ستثمارات املتبادلة وقعها معايل عبيد 
ومعايل  املالية  لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  الطاير  حميد  ب��ن 
اأوغندا.  امل�سوؤولة عن ال�ستثمارات يف  اأنيتا الوزيرة  اإفلن 
وقد بارك �سموه والرئي�س الوغندي الإتفاقية واأعربا عن 
التعاون  من  جديدة  ملرحلة  خري  فاحتة  تكون  اأن  اأملهما 
البناء بن اجلانبن ملا فيه م�سلحتهما الوطنية امل�سرتكة. 
اآل  ح�سر اللقاء �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد 
�سوؤون  القرقاوي وزير  مكتوم ومعايل حممد بن عبداهلل 
�سعيد  ب��ن  ���س��ل��ط��ان  وم��ع��ايل  وامل�ستقبل  ال�����وزراء  جمل�س 
املن�سوري وزير القت�ساد ومعايل عبيد بن حميد الطاير 
اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  و  املالية  لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر 
ال���دويل ومعايل  ال��ت��ع��اون  ل�����س��وؤون  الها�سمي وزي���رة دول���ة 
حممد اإبراهيم ال�سيباين مدير عام ديوان �ساحب ال�سمو 
دائرة  �سليمان مدير عام  �سعيد  و�سعادة خليفة  دبي  حاكم 

الت�سريفات وال�سيافة يف دبي.

حمدان بن زايد يطلع على م�شاريع الإ�شكان يف منطقة الظفرة
•• اأبوظبي-وام:

اطلع �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
وم�ساريع  خ��ط��ط  ع��ل��ى  ال���ظ���ف���رة 
الإ����س���ك���ان امل���ق���رتح���ة يف ع����دد من 
ومراحل  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  م����دن 
تنفيذها. جاء ذلك خال ا�ستقبال 
�سموه يف ق�سر البحر معايل ف�اح 

دائ�رة  رئ��ي�����س  الأح���ب���اب�������ي  حم��م��د 
والبلديات  ال��ع��م��راين  التخطيط 
ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة حم��م��د ح��م��د بن 
ع��زان املزروعي وكيل دي��وان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة و�سعادة 
���س��ي��ف ب����در ال��ق��ب��ي�����س��ي م���دي���ر عام 
وع��دد من  لاإ�سكان  اأبوظبي  هيئة 
�سموه خال  وت��ع��رف  امل�����س��وؤول��ن. 
اللقاء على حجم العر�س والطلب 

من  ع��دد  يف  والأرا����س���ي  للم�ساكن 
لل�سنوات  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  م���دن 
واأك���د   .2021 اىل   2017 م���ن 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  ن��ه��ي��ان 
على توفري كل �سبل العي�س الكرمي 
متطلبات  وتلبية  الإم����ارات  لأب��ن��اء 
امل�ساكن  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  امل���واط���ن���ن 
بالأحياء  والرت����ق����اء  والأرا������س�����ي 
والتي  اإن�ساوؤها  يتم  التي  ال�سكنية 
احلكومية  اجل��ه��ات  قبل  م��ن  تنفذ 
ح��ت��ى حتقق  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  اأو 
ال���ت���وا����س���ل امل���ط���ل���وب ب����ن اأف������راد 
امل��ج��ت��م��ع وم�����س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة من 
اجلوانب  خم��ت��ل��ف  يف  ال���رف���اه���ي���ة 

الجتماعية والعمرانية.
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  اإن  ���س��م��وه  وق���ال 
�سخمة  اإم������ك������ان������ي������ات  و������س�����ع�����ت 
وا�ستثمارات كبرية يف جمال اإ�سكان 
املنا�سبة  البيئة  لتهيئة  املواطنن 
لتطور املجتمع و�سمان متتع اأبنائه 

بعوائد م�سرية النماء والتطور.

حممد بن را�شد يعدل قانون اإدارة املوارد الب�شرية للع�شكريي املحليي يف دبي
•• دبي-وام: 

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال����������وزراء، رع������اه اهلل، 
القانون  دب���ي  لإم�����ارة  ح��اك��م��اً  ب�سفته 
بع�س  بتعديل   2017 ل�سنة   18 رق��م 
 2012 ل�سنة   6 رق��م  ال��ق��ان��ون  اأح��ك��ام 
الب�سرية للع�سكرين  املوارد  اإدارة  ب�ساأن 
اإم��ارة دبي، وذلك  املحلين العاملن يف 
بهدف توفري بيئة عمل منا�سبة ل�سيما 
العامات  ال��ع�����س��ك��ري��ات  ل��ل��م��ن��ت�����س��ب��ات 
بهن  اله����ت����م����ام  خ������ال  م�����ن  دب������ي  يف 
اأف�سل  م��ع  ين�سجم  ومب��ا  وباأطفالهن، 
بها  املعمول  الب�سرية  امل���وارد  ممار�سات 
اأنه  على  اجلديد  القانون  ون�ّس  عاملياً. 
 107  ،  88 امل���واد  بن�سو�س  ُي�ستبدل 
ن�سو�س  الأ�سلي،  القانون  من  و122 
اإجازة  الإج����ازات،  اأن���واع  ت�سمل  ج��دي��دة 
وا�سرتاحة  والرعاية  والو�سع  الأمومة 
الر�ساعة، والإجازة امل�ستحقة للمنت�سب 
الختبار.  ف����رتة  خ����ال  امل��ن��ت�����س��ب��ة  اأو 
وح�������ّددت امل������ادة 88 اأن�������واع الإج�������ازات 
وفقاً  للمنت�سبن  منحها  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
لأحكام هذا القانون، وت�سمل: الإجازات 
ال�سنوية، واملر�سية، والأمومة والو�سع 
وال���رع���اي���ة، واإج������ازة الأب������وة، واحل����داد، 
ال�ستثنائية،  والإج��ازة  واحل��ج،  والعدة، 
والدرا�سية، كما تت�سمن: الإجازة بدون 

اأطول.
الو�شع والرعاية .

وبح�سب القانون، ت�ستحق املنت�سبة التي 
اأجه�ست جنينها قبل بدء الأ�سبوع 24 
من حملها اإجازة مر�سية، تتحّدد ُمّدتها 
بناًء على موافقة اللجنة الطبية، ويتم 
اإذا  ي��وم��اً   60 ملُ���ّدة  اإج���ازة و�سع  منحها 
اأجه�ست  اإذا  اأو  م��ّي��ت��اً  ط��ف��ًا  اأجن���ب���ت 
وذلك   24 الأ���س��ب��وع  ب���دء  ب��ع��د  جنينها 

بناًء على موافقة اللجنة الطبية.
ت�����س��ع مولوداً  ال��ت��ي  امل��ن��ت�����س��ب��ة  ومُت���ن���ح 
اإج���ازة رعاية براتب  الإع��اق��ة،  من ذوي 
اإجازة  انتهاء  ت��اري��خ  ت��ب��داأ م��ن  اإج��م��ايل 
الأم����وم����ة وح���ت���ى ي��ب��ل��غ ول��ي��ده��ا عامه 
الطبية،  ال��ل��ج��ن��ة  ومب���واف���ق���ة  الأول، 
ُيفّو�سه  م��ن  اأو  ال��ع��ام  للمدير  وي��ج��وز 
متديد  الطبية  اللجنة  م��واف��ق��ة  وب��ع��د 
ُمّدة الإج��ازة ملُّدة ل تزيد على 6 اأ�سهر 
ال��ول��ي��د عامه  يف ك��ل م���رة، وح��ت��ى يبلغ 

الثالث. ..
ا�شرتاحة الر�شاعة.

ون�ّس القانون على اأنه ت�ستحق املنت�سبة 
مدفوعة  يومياً  �ساعتن  ملُ��ّدة  ا�سرتاحة 
به،  والعناية  ول��ي��ده��ا  لإر���س��اع  ال��رات��ب 
بدء  عند  �سواًء  ال�سرتاحة  ومُتنح هذه 
�ساعات الدوام الر�سمي اأو قبل انتهائها، 
وذلك بعد انتهاء اإجازة الأمومة وحتى 
ت�ستحق  ول  الأول،  عامه  وليدها  يبلغ 
امل��ن��ت�����س��ب��ة ا���س��رتاح��ة ال��ر���س��اع��ة خال 

ت  راتب، والإدارية، والعار�سة، فيما ن�سّ
اأن��ه ل يجوز للمنت�سب  امل��ادة ذاتها على 
اأن  التاأديبية  امل�سوؤولية  طائلة  وحت��ت 
ينقطع عن عمله اإل يف حدود الإجازات 

املُرّخ�س له بها.
اإجازة الأمومة.

ال���ق���ان���ون  م����ن   107 امل��������ادة  وع���ن���ي���ت 
الأمومة  اإج����ازة  �سملت  اإذ  باملنت�سبات 
والو�سع والرعاية اإ�سافة اإىل ا�سرتاحة 
ا�ستحقاق  على  امل��ادة  ت  ون�سّ الر�ساعة، 
�سامل  ب��رات��ب  اأم��وم��ة  اإج����ازة  املنت�سبة 
الولدة،  90 يوماً، تبداأ من تاريخ  ملدة 
ويجوز للمنت�سبة طلب بدء هذه الإجازة 
30 يوماً على الأكرث من التاريخ  قبل 
املُّدة  تكون  اأن  �سريطة  للولدة،  املُتوّقع 
تاأجيل  الطبية  للجنة  ويجوز  ُمّت�سلة، 
ُجزئي  اأو  كامل  ب�سكل  الأم��وم��ة  اإج���ازة 
يف حالت طبية خا�سة ُمتعّلقة باملولود، 
ملُّدة ل تزيد على ثاثة اأ�سهر من تاريخ 

ا�ستحقاق املنت�سبة لهذه الإجازة.
الأمومة  اإج���ازة  ب��ن  اجلمع  يجوز  كما 
واأي اإج��ازة اأخ��رى ُم��ق��ّررة مبوجب هذا 
من  يوماً  القانون، وبحد اأق�سى 120 
ب��داي��ة اإج����ازة الأم���وم���ة، ويف ح��ال وفاة 
اإج��ازة الأم��وم��ة، ف��اإن هذه  اأثناء  املولود 
الإجازة تنتهي اعتباراً من تاريخ الوفاة، 
اإجازة  احل��ال��ة  ه��ذه  املنت�سبة يف  ومُت��ن��ح 
و�سع ُتعاِدل املُّدة املُتبّقية ملُّدة 60 يوماً 
من تاريخ الولدة اأو اإجازة احلداد اأّيهما 

�سهر رم�سان املُبارك، ما مل تكن تعمل 
املُ��ن��اوب��ات. ويف ح��ال اجتماع  وف��ق نظام 
ا�ستئذان  اأي  م��ع  ال��ر���س��اع��ة  ا���س��رتاح��ة 
ملغادرة مقر العمل، فاإنه ل يجوز اأن تقل 
للمنت�سبة  الر�سمي  العمل  �ساعات  عدد 
اع��ت��رب هذا  واإل  ����س���اع���ات،  خ��م�����س  ع���ن 
اليوم اإجازة �سنوية، ويف حال عدم وجود 
ال�سنوية،  ر�سيد للمنت�سبة من الإجازة 

فُيعترب هذا اليوم اإجازة بدون راتب.
احلقوق املُرتِبطة باإجازة الأمومة 

والو�شع والرعاية.
الُعطل  حُت���ت�������س���ب  ل���ل���ق���ان���ون،  ووف�����ق�����اً 
عند  تقع  ال��ت��ي  والر�سمية  الأ�سبوعية 
اأو  ال���و����س���ع  اأو  الأم����وم����ة  اإج�������ازة  ب����دء 
ال��رع��اي��ة اأو خ��ال��ه��ا م���ن ���س��م��ن ُم���ّدة 
الإجازة، كما ُتعترب ُمّدتها خدمة فعلّية 
ترحيل  ي��ج��وز  ول  الأغ����را�����س،  ل��ك��اف��ة 
اإجازة الأمومة اأو الو�سع اأو الرعاية اأو 
ا�ستبدالها  يجوز  ل  كما  منها،  جزء  اأي 
ب��ب��دل ن��ق��دي، اأم���ا اإذا اج��ت��م��ع��ت اإج���ازة 
الأم���وم���ة اأو اإج����ازة ال��و���س��ع م��ع اإج���ازة 
العّدة، فت�ستحق املنت�سبة يف هذه احلالة 

الإجازة الأطول.
اإجازة فرتة الختبار.

ع���دم  ع���ل���ى   /122/ امل��������ادة  ����ت  ون���������سّ
مدفوعة  اإج���ازة  اأي  املنت�سب  ا�ستحقاق 
عدا  فيما  الختبار  ف��رتة  اأثناء  الراتب 
الأمومة،  واإج�����ازات  امل��ر���س��ي��ة،  الإج����ازة 
واحلداد،  والأب��وة،  والرعاية،  والو�سع، 

اأن يتم متديد  والعدة، والعار�سة، على 
فرتة الختبار ملُّدة ت�ساوي عدد اأيام اأي 
من هذه الإجازات. ول ي�ستحق املنت�سب 
بالدائرة  ال��ع��م��ل  م���ن  ي�����س��ت��ق��ي��ل  ال����ذي 
من  �سبب  لأي  فيها  خدماته  ُتنهى  اأو 
الأ�سباب خال فرتة الختبار اأي اإجازة 
�سنوية عن املُ��ّدة التي ق�ساها يف خدمة 

الدائرة.
الأو�شاع القائمة.

وراع�������ى ال���ق���ان���ون م���ع���اجل���ة الأو�����س����اع 
ُم����ّدة  ك���ان���ت  اإذا  ف��ف��ي ح����ال  ال���ق���ائ���م���ة، 
ا�سرتاحة  اأو  الو�سع  اأو  الأمومة  اإج��ازة 
الر�ساعة التي مت منحها للمنت�سبة مل 
فاإّنه  القانون،  بهذا  العمل  وقت  تكتمل 
اأو  الإج����ازة  م��ن  ا�ستحقاقها  زي���ادة  يتم 
املُّدة  بن  الفرق  ُيعاِدل  مبا  ال�سرتاحة 
مبوجب  املُ���ق���ّررة  واملُ�����ّدة  انق�ست  ال��ت��ي 
ُمّدة  كانت  اإذا  اأم��ا  القانون،  ه��ذا  اأحكام 
ا�سرتاحة  اأو  الو�سع  اأو  الأمومة  اإج��ازة 
الر�ساعة التي مت منحها للمنت�سبة قد 
فاإّنه  القانون،  بهذا  العمل  قبل  انتهت 
ل يتم زيادة ا�ستحقاقها من الإجازة اأو 

ال�سرتاحة.
وُتطبق اأحكام هذا القانون على اجلهات 
اخلا�سعة للقانون رقم 6 ل�سنة 2012 
الب�سرية للع�سكرين  املوارد  اإدارة  ب�ساأن 
املحلين العاملن يف اإمارة دبي. وُيعمل 
دوره، وُين�سر  بهذا القانون من تاريخ �سُ

يف اجلريدة الر�سمية.

فقدان جواز �سفرت
ايرنيتا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ن������ادي������ا ب����ان���������س����اك����ال ، 
الفلبن اجلن�سية - جواز 
�سفره رقم )610505( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 
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فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /م���ن�������س���ور 
ك���ون���ه���ى حممد  م���وي���دي���ن 
اجل���ن�������س���ي���ة   ، ال�����ه�����ن�����د   ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)9718040( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/7886264

ا�شتقبل رئي�ش اأوغندا وبحثا العالقات الثنائية والتطورات الإقليمية والعاملية

حممد بن زايد يوؤكد حر�س الإمارات على تو�شيع عالقاتها مع جميع الدول ال�شديقة 
 

 •• اأبوظبي-وام:
اآل نهيان ويل  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
ق�سر  يف  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�ساطئ م�ساء ام�س فخامة الرئي�س يوري كاغوتا مو�سيفيني 

رئي�س جمهورية اأوغندا الذي يقوم بزيارة للباد حاليا.
والوفد  الأوغ��ن��دي  بالرئي�س  اللقاء  ب��داي��ة  يف  �سموه  ورح���ب 
عاقات  ت��ع��زي��ز  يف  ال���زي���ارة  ه���ذه  ت�سهم  اأن  متمنيا  امل���راف���ق 

ال�سداقة والتعاون بن البلدين.
دعمها  و�سبل  وال�سداقة  ال��ت��ع��اون  ع��اق��ات  اجل��ان��ب��ان  وبحث 
وتطويرها يف خمتلف املجالت خا�سة فيما يتعلق باجلوانب 

القت�سادية وال�ستثمارية والتجارية والتنموية والطاقة.
و مت خال اللقاء - الذي ح�سره �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
التعاون  لتعزيز  امل�سرتكة  والمكانيات  الفر�س  ا�ستعرا�س   -

الثنائي وتنميته مبا يحقق تطلعات قيادتي البلدين للو�سول 
بالعاقات اإىل م�ستويات متقدمة وتخدم امل�سالح املتبادلة.

و اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان حر�س 
ال�سيخ  ال�سمو  بقيادة �ساحب  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 
على  اهلل  حفظه   « ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
مبادىء  وف��ق  ال�سديقة  ال���دول  جميع  م��ع  عاقاتها  تو�سيع 
الثقة املتبادلة والحرتام والتفاهم امل�سرتك م�سريا اإىل اأن ما 
اأوغندا من  يجمع دولة المارات العربية املتحدة وجمهورية 
البلدين لبناء  عاقات �سداقة متينة ومتنامية يخدم تطلع 

�سراكات اقت�سادية وجتارية قوية ومتنوعة.
من جانبه اأعرب الرئي�س الأوغندي عن �سعادته بزيارة دولة 
بتعزيز  ب���اده  اه��ت��م��ام  م��وؤك��دا   .. امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
وتطوير اآليات التعاون امل�سرتك خا�سة فيما يتعلق يف املجالت 

القت�سادية وال�ستثمارية .
وجرى خال اللقاء اأي�سا تناول جممل الأحداث والتطورات 

على ال�ساحتن الإقليمية والعاملية واجلهود الدولية املبذولة 
النظر حول عدد  وتبادل وجهات  والره��اب  التطرف  ملحاربة 

من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.
دولة  وزي��رة  الها�سمي  اإبراهيم  بنت  اللقاء معايل رمي  ح�سر 
ل�سوؤون التعاون الدويل ومعايل خلدون خليفة املبارك رئي�س 
بوعتابه  حم��م��د  ج��ا���س��م  وم��ع��ايل  التنفيذية  ال�����س��وؤون  ج��ه��از 
الزعابي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي و�سعادة حممد مبارك 

املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي وعدد امل�سوؤولن.
وح�������س���ر ال���ل���ق���اء م����ن اجل����ان����ب الأوغ�����ن�����دي م���ع���ايل اإي���ري���ن 
م��ون��ويل وزي���ر ال��ط��اق��ة وال��ت��ع��دي��ن وت��ط��وي��ر امل��ع��ادن ومعايل 
ال��ف��ري��ق ه���ري ت��وم��وك��ون��دة وزي����ر الأم����ن ال��وط��ن��ي ومعايل 
ومعايل  اخلارجية  لل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر  اأوكيلو  اأورمي  ه��ري 
واخل�سخ�سة  لا�ستثمار  العامة  املالية  وزي��ر  اإيفلن  اأن��ي��ت 
جمهورية  ���س��ف��ري  م����ادف����اين  ج���اي���ان���ت  اأن��ي��م��ي�����س��ا  و����س���ع���ادة 

 اأوغندا لدى الدولة وعدد من امل�سوؤولن . 
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اأخبـار الإمـارات
مرور اأبوظبي يف معر�س »التوعية 

املجتمعية« ي�شتقطب الطالب
•• ابوظبي-وام:

ا�ستقطب ركن الن�ساط التوعوي املروري ملديرية املرور والدوريات ب�سرطة ابوظبي مبن�سة �سرطة 
ابوظبي يف املعر�س الوطني للتوعية املجتمعية واخلدمات الإن�سانية 2017 مبركز ابوظبي الدويل 
املبتكرة. وقالت  التوعية  والعاب  �ساركوا يف م�سابقات  الذين  كبرية من الطاب  اأع��داداً  للمعار�س، 
الرائد عائ�سة الزعابي رئي�س ق�سم العاقات العامة  اأن ركن الن�ساط املروري يهدف اىل تقدمي ثقافة 
لت�سبح  نفو�سهم  الأطفال وغر�سها يف  ب�سيطة وهادفة، يحبها  واأ�ساليب  مرورية متميزة يف قوالب 
من �سمن  ثقافتهم يف امل�ستقبل. واأو�سحت اأن امل�ساركة تت�سمن افكاراً جديدة مثل: بطاقة اخلري 
لل�سامة املرورية لاأطفال وهي ن�ساط حتفيزي عبارة عن بطاقة عليها �سورة الطفل وتهدف لرفع 

الوعي لديهم واألعاب وم�سابقات ور�سومات مرورية ت�ستمد مو�سوعاتها من ال�سامة املرورية.

النائب العام للدولة يوؤكد علي تطوير اأعمال النيابة العامة
•• ابوظبي-وام:

اأن  للدولة  العام  النائب  ال�سام�سى  �سيف  د حمد  امل�ست�سار  اأكد 
النيابة  اأعمال  يف  التطوير  من  املزيد  �ست�سهد  املقبلة  املرحلة 
وتوجه  ال�سرتاتيجية  اخلطة  وف��ق  حم��اور  ع��دة  على  العامة 
وت�سخريه  ال�سطناعي  الذكاء  مرحلة  اإىل  بالنتقال  الدولة 
التطوير لاإرتقاء  العدالة، مما يفر�س مزيدا من  يف خدمة 
وما  العامة  النيابة  اأعمال  اأداء  يف  التي�سري  درج��ات  اأعلى  اإىل 
تقدمه من خدمات، مع ا�ستمرار دعم قدرات العن�سر الب�سري 
واإمكاناته يف جمال العمل، وفتح الآفاق اأمام كل بادرة لاإبداع. 
وقال �سعادته خال اجتماعه الدوري مبكتبه بق�سر اخلبرية 

يف اأبوظبي مبديري واأع�ساء اإدارات مكتبه واملحامن العامن 
اأع�ساء  اأن  الحت��ادي��ة  والكلية  ال�ستئنافية  النيابات  وروؤ���س��اء 
النيابة العامة وجميع منت�سبيها يتعن عليهم اأن يكونوا على 
امل�ستويات  على  ت�ستجد  التي  ال�سريعة  باملتغريات  كامل  اإمل��ام 
على  العملية  لتكون طموحاتهم  والدولية  والإقليمية  املحلية 

قدر طموح الدولة وروؤيتها.
بن  املعرفة  نقل  مبداأ  تطبيق  اأهمية  اإىل  العام  النائب  ون��وه 
اأداء  يف  الإي��ج��اب��ي  التاأثري  اإىل  ي���وؤدي  اإذ  واملوظفن  الأع�����س��اء 
اجلميع، واأن يكون العمل بروح الفريق للو�سول اإىل الأف�سل 
اأع�ساء ومديري  دائما، م�ستعر�ساً مع احلا�سرين ماحظات 
للحفاظ  واقرتاحاتهم  املا�سية،  الفرتة  خ��ال  مكتبه  اإدارات 

وروؤ�ساء  العامن  املحامن  وتقارير  التطور،  ا�ستمرارية  على 
النيابات ، وماحظاتهم فيما اأ�سفر عنه الواقع العملي خال 
امل��زي��د من  ال��ت��ي ت�ستهدف  ، وم��ق��رتح��ات��ه��م  امل��ا���س��ي��ة  ال��ف��رتة 

التطوير.
واإخ���ت���ت���م ال��ن��ائ��ب ال���ع���ام الج���ت���م���اع ب��ت��وج��ي��ه ال�����س��ك��ر والثناء 
للمجتمعن م�سيداً مبا لوحظ من جهد مبذول، وحثهم على 
العامة،  النيابة  اأداء  ارت��ق��اء  لي�ستمر  اجلهود  من  املزيد  ب��ذل 
واإي�سال  ال��ع��دال��ة  حتقيق  ج��وه��ره��ا  ال��ت��ي  بر�سالتها  اإمي���ان���اً 
مبا  القانون  بتطبيق  الإلتزام  خال  من  لأ�سحابها،  احلقوق 
ي�سون كرامة الإن�سان وحريته، ويعلى مبداأ ال�سرعية يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة.

وفد الربملان الأوروبي يثمن عطاء الإمارات الإن�شاين يف خمتلف اأرجاء العامل

» الهالل الأحمر الإماراتي« توزع خم�شة اآلف �شلة غذائية على اأهايل مديرية مرخة ال�شفلى ب�شبوة

•• عمان-وام:

ال�سداقة  جمموعة  رئي�س  واي��ت  اإ�ستوريز   - لوبيز  اأنطونيو  �سعادة  اأ���س��اد 
ال��ربمل��ان��ي��ة الأوروب���ي���ة الإم��ارات��ي��ة يف ال��ربمل��ان الأوروب�����ي ب��ال��دع��م واجلهود 
الإن�سانية الكبرية التي تقدمها دولة الإمارات لاجئن ال�سورين يف خميم 
الريادي  ال��دول��ة  دور  �سياق  يف  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  الأردن  يف  ال��ف��ه��ود«  »مريجيب 
امل�ستوين  على  الإغ��اث��ي��ة  امل�ساعدات  جم��ال  يف  خا�سة  الإن�����س��اين  وعطائها 

الإقليمي والعاملي.
جاء ذلك خال زيارة وفد جمموعة ال�سداقة الربملانية الأوروبية الإماراتية 
اأم�س الول للمخيم الإماراتي الأردين - والتي تعد الأوىل من نوعها لوفد 
اأوروب��ي - وذلك بالتن�سيق والتعاون بن املجل�س الوطني الحتادي  برملاين 
زايد  ال�سيخ حمدان بن  �سمو  الإم��ارات��ي وبدعم من  الأحمر  الهال  وهيئة 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س الهيئة و�سفارة الدولة يف 

اململكة الأردنية الها�سمية.
وتاأتي زيارة الوفد للمخيم �سمن فعاليات برنامج زيارتهم الر�سمية لدولة 
اأع�����س��اء جمموعة  ب��دع��وة م��ن املجل�س الوطني الحت����ادي. واأك���د  الإم����ارات 
ال�سداقة الربملانية الأوروبية الإماراتية يف الربملان الأوروبي - عقب تفقد 
مرافق املخيم وتبادل الأحاديث مع امل�سوؤولن و�سكان املخيم - عن تقديرهم 
العميق ل��ل��دور الإن�����س��اين ال��ري��ادي ال��ذي تلعبه دول��ة الإم����ارات يف تخفيف 
معاناة الاجئن ال�سورين ودورها الإن�ساين يف كثري من مناطق العامل .. 
م�سريين اإىل اأن الإمارات قدمت من خال اخلدمات املتطورة يف هذا املخيم 

ما عجز الآخرين عن توفريه لاجئن.
الإماراتية  الأوروبية  الربملانية  ال�سداقة  جمموعة  رئي�س  اأكد  ناحيته  من 
الإم���ارات لاجئن  املخيم لاطاع عن كثب على ما تقدمه  زي��ارة  اأهمية 
ال�سورين .. م�سريا اإىل اأن دور الإمارات الإن�ساين عامليا بات منوذجا يحتذى 
يف هذا الإط��ار واخلربة الكبرية التي اكت�سبتها يف دعم الاجئن والإغاثة 
للتزام  وتثمينه  تقديره  ع��ن  معربا   .. منها  ال���س��ت��ف��ادة  يجب  الإن�سانية 
ال�سرق  الإم��ارات بحماية ودعم الاجئن على م�ستوى العامل ويف منطقة 
الاجئن  اإىل  الإم��ارات  التي تقدمها  امل�ساعدات  اأن حجم  واأك��د   . الأو�سط 
ال�سورين تعك�س قيمها ونهجها الرا�سخ يف حماية حقوق الإن�سان ..م�سيفا 
عن  والإع����ان  لهم  امل�ساعدات  وت��ق��دمي  الاجئن  ق�سية  م��ع  التعامل  اأن 
ا�ستقبال 15 األف لجئ �سوري يعك�س التقارب يف الروؤى بن دولة الإمارات 

والحتاد الأوروبي.
واطلع الوفد الزائر من مبارك حممد اخليلى مدير فريق الإغاثة الإماراتي 
يف خميم »مرجيب الفهود« على بع�س املوؤ�سرات الإح�سائية اخلا�سة باملخيم 
.. م�سريا اإىل اأن عدد الاجئن من الأ�سقاء ال�سورين منذ افتتاح املخيم قد 

و�سل اإىل قرابة ت�سعة اآلف لجئ فيما يبلغ العدد حاليا �ستة اآلف و 614 
.. م�سريا اإىل اأن تكلفة اخلدمات ال�سحية والتعليمية والغذائية والتعليمية 
 854 قرابة  اإىل  و�سلت  قد  املخيم  يقدمها  التي  الجتماعية  واخل��دم��ات 

مليون دولر.
و�سرح اخليلي جهود الدعم والإغاثة التي تقوم بها الهال الأحمر يف املخيم 
والرعاية  تقدمي اخلدمات  ي�ستهدف  والذي  الأردين  الإماراتي  وامل�ست�سفى 

ال�سحية لاأ�سقاء ال�سورين واملجتمع املحلي .
ال�سورين  لاأ�سقاء  الدعم  اأوج��ه  تقدمي جميع  الدولة على  موؤكدا حر�س 
بتوجيهات من القيادة الر�سيدة وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  احلثيثة  واجلهود  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 

زايد اآل نهيان.
واأ�سار اخليلي اإىل اأن خميم »مريجب الفهود« مت جتهيزه على اأر�س اململكة 
الأردنية ال�سقيقة لإيواء الاجئن من ال�سعب ال�سوري ال�سقيق ومت تزويده 
معاناتهم  وتخفيف  لتح�سن ظروفهم  املتطورة  واخلدمات  املرافق  باأحدث 

واحلفاظ على كرامتهم الإن�سانية.
القيادة  لتوجيهات  وتنفيذا  اأنه  املخيم  القائم على  الفريق  اأكد  ناحيته  من 
املرحلة  م��ن  امل��خ��ي��م  لأط��ف��ال  التعليمية  الإم��ك��ان��ي��ات  ت��وف��ري  ال��ر���س��ي��دة مت 
البتدائية وحتى التعليم اجلامعي على اأ�سا�س توفري الأمان لهم وفتح باب 

الأمل واإعدادهم اإىل مرحلة ما بعد اللجوء.
يت�سمن  املهني حيث  التدريب  برامج  تنفيذ  ذلك  يتم مب��وازاة  اأن��ه  واأ�ساف 
متنوعة  لأغ��را���س  وق��اع��ة  باأنواعها  ك��رة  وم��اع��ب  وم�سرح  حديقة  املخيم 
احلالت  حتويل  مع  املتطورة  ال�سحية  الرعاية  تقدمي  عن  ف�سا  ومكتبة 

ال�سحية احلرجة التي ل يوجد لها عاج اإىل امل�ست�سفيات الأردنية.
امل��ي��داين يف  الأردين  الإم��ارات��ي  امل�ست�سفى  الأوروب����ي  ال��وف��د  زي���ارة  و�سملت 
فيه  وتتوفر  النوعية  ال�سحية  اخل��دم��ات  كل  يقدم  ال��ذي  املفرق  حمافظة 

غرفة عمليات وعناية حديثة.
كما زار الوفد املركز ال�سحي يف خميم مريجيب الفهود واطلع على اخلدمات 
ال�سحية التي ا�ستفاد منها قرابة مليون و360 األفا و729 من الاجئن 

ال�سورين اإ�سافة اإىل �سكان املناطق املجاورة للم�ست�سفى واملركز ال�سحي.
و�سملت الزيارة مرافق املخيم منها املدر�سة وم�سغل ال�سيانة ومكتبة »القلب 
فاطمة«  »اأم��ن��ا  وم�سغل  كتاب  اآلف  ثاثة  نحو  على  حتتوي  التي  الكبري« 
الذي اأن�سئ لدعم اأ�سر الاجئن وقاعة املنا�سبات التي ان�سئت لتعزيز القيم 

املجتمعية والأ�سرية داخل املخيم.

واأهازيج  اأنا�سيد  باملخيم  املنا�سبات  قاعة  يف  الأط��ف��ال  ق��دم  ال��زي��ارة  وخ��ال 
ورفعوا اأعام دولة الإمارات واألقوا ق�سائد �سعرية تناولت املواقف الإن�سانية 
لدولة الإمارات جتاه الأ�سقاء والإن�سانية جمعاء مثمنن دعم الإمارات قيادة 

وحكومة و�سعبا.
واأعرب الوفد الربملاين الأوروبي عن اإعجابه مبا يت�سمنه املخيم من خدمات 
والثقافية  والجتماعية  وال�سحية  التعليمية  امل��ج��الت  يف  اجل���ودة  عالية 
اأطفال املخيم وحر�سوا على  اأع�ساء الوفد الربملاين الأوروب��ي مع  وتفاعل 

التقاط ال�سور التذكارية معهم.
على �سعيد اآخر ثمن الوفد الزائر الزيارات الربملانية املتبادلة بن املجل�س 
اآف��اق احل��وار وت�سهم يف  الوطني الحت��ادي والربملان الأوروب���ي والتي تفتح 

تعزيز العاقات بن اجلانبن الأمر الذي يعك�س دور املوؤ�س�سات الربملانية .
الإقليمية  الق�سايا  خمتلف  مع  التعامل  يف  الإم���ارات  دول��ة  بحكمة  واأ���س��اد 
والدولية وحر�سها على تعزيز الأمن وال�سلم الدولين وتقدمي امل�ساعدات 
حيال  وت�ساور  مثمرة  نقا�سات  هناك  اأن  اإىل  ..م�سريا  والإمنائية  الإن�سانية 
خمتلف الق�سايا ومقاربات مثمرة بن دولة الإمارات ودول الحتاد الأوروبي 
بن  امل�ستمرة  الثنائية  والجتماعات  املتبادلة  ال��زي��ارات  يف  وتتعزز  تتج�سد 

اجلانبن .
وقال �سعادة اأنطونيو لوبيز - اإ�ستوريز وايت اإن ق�سية الاجئن واملهاجرين 
نقا�سات  وت�سهد  الأوروب���ي  الربملان  اهتمام  اأول��وي��ات  �سمن  ال�سرعين  غري 
متوا�سلة على خمتلف امل�ستويات يف دول الحتاد الأوروب��ي .. لفتة اإىل اأن 
زيارة الوفد الربملاين الأوروب��ي لدولة الإم��ارات متثل فر�سة مهمة لتبادل 
وجهات النظر والتعرف على البدائل واحللول املطروحة يف التعامل مع هذه 

الق�سية.
واأ�سار اإىل اأن الإمارات تعد من اأهم ال�سركاء ال�سرتاتيجين لدول الحتاد 
التطورات  حيال  نظرها  ووجهات  خربتها  على  الط��اع  ويهمنا  الأوروب���ي 

والأحداث التي ت�سهدها املنطقة.
واأك��د الوفد الزائر اأن دولة الإم��ارات رائ��دة يف العمل التطوعي الذي تقوم 
به خلدمة الاجئن والنازحن على ال�سعيد العاملي وهذا يهم دول الحتاد 
مت�سارعة يف  تطورات  �سهدت  التي  الق�سية  التعاطي مع هذه  الأوروب���ي يف 

مناطق �ستى خال ال�سنوات املا�سية خا�سة على ال�سعيد الأوروبي .
اأن دولة الإم��ارات تعد مثال يحتذى يف النفتاح  اأع�ساء املجموعة  اأكد  كما 
بالتنمية  ال��ت��ي تتعلق  الإن�����س��ان��ي��ة  امل�����س��اع��دات  ت��ق��دمي  وال��ت��ط��ور ويف جم��ال 
وت�ستفيد منها ال�سعوب يف كثري من مناطق العامل ول�سيما مناطق النزاعات 
وال�سراعات يف ظل التزامها مببادئها الإن�سانية الثابتة ب�ساأن عدم التفرقة 
يف تقدمي امل�ساعدات بن لون وجن�س وعرق واإعاء القيم الإن�سانية وال�سعي 

لتعزيز الأمن وال�سلم الدولين.

الذي  ال���دور  اأهمية  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  اأع�����س��اء  اأك��د  ناحيتهم  م��ن 
ي�سطلع به الفريق الإماراتي الذي ينظم �سوؤون الاجئن يف املخيم الذي 
التي  واملتميزة  اجل��ب��ارة  وه��ذه اجلهود  اإدارت���ه  الأح��م��ر  الهال  تتوىل هيئة 
يقدمونها لاأ�سقاء ال�سورين يف املخيم من كبار ال�سن والأطفال واأ�سحاب 

احلالت اخلا�سة الأمر الذي يتطلب رعاية فائقة ومتقدمة ومتوا�سلة.
الأ�سقاء  دع��م  م�ستمرة يف  البي�ساء  الإم����ارات  دول��ة  اأي���ادي  اأن  اإىل  واأ���س��اروا 
واملتابعة  ال�سامية  وال��ت��وج��ي��ه��ات  الكبري  ب��ال��دع��م  م�سيدين   .. ال�����س��وري��ن 
احلقيقية من قبل قيادتنا الر�سيدة لي�سل املخيم اإىل هذا امل�ستوى العاملي يف 

اخلدمات التي يقدمها ويف ال�سمعة التي يحظى بها.
لتخفيف  الأردين  الإماراتي  املخيم  خارج  اإغاثية  مبهام  القيام  اأن  واأ�سافوا 
الأعباء عن املجتمعات املحلية التي ت�ست�سيف الاجئن هو م�سدر تقدير 
وفخر لنا جميعا وياأتي يف ظل توجيهات القيادة الر�سيدة لدولة المارات 
يف  �سيما  ل  ال��ظ��روف  جميع  يف  الأردن  يف  الأ���س��ق��اء  ج��ان��ب  اإىل  ب��ال��وق��وف 

ا�ست�سافة الاجئن ال�سورين.
بدوره قال �سعادة في�سل اأحمد اآل مالك القائم باأعمال �سفارة الدولة لدى 
الأردن اإن اإن�ساء املخيم جاء انطاقا من توجيهات القيادة الر�سيدة ب�سرورة 

تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية والإمنائية للمحتاجن اأينما وجدوا .
موؤكدا اأن هيئة الهال الأحمر تقوم بجهود كبرية لرفع املعاناة عن الأ�سقاء 
ممن اأملت بهم فاجعة اللجوء اإىل الأردن .. معربا عن �سكره وتقديره للتعاون 

والت�سهيات التي تقدمها اجلهات الر�سمية الأردنية.
وق���ال م��ال��ك اإن دول���ة الإم������ارات ل��ه��ا �سجل ح��اف��ل م��ن امل���ب���ادرات اخلريية 
والإغاثية والأعمال الإن�سانية جت�سدها املوؤ�س�سات اخلريية الإماراتية وهيئة 
الهال الأحمر ب�سورة واقعية يف براجمها واأعمالها وخدماتها التي تقدمها 
لل�سعوب التي حتتاج للعون وامل�ساعدة خا�سة ما تقوم به من ن�ساط اإغاثي 
واإن�ساين لاأ�سقاء يف بع�س الدول العربية التي تعاين من �سراعات واأزمات. 
رافق وفد جمموعة ال�سداقة الربملانية الأوروبية الإماراتية اأع�ساء املجل�س 
الوطني الحتادي �سعادة كل من .. حمد الغفلي والدكتور �سعيد املطوع وعزة 
�سليمان وفي�سل الذباحي و�سامل عبداهلل ال�سام�سي كما رافقهم �سعادة فهد 
الدولية يف هيئة  للم�ساعدات  العام  الأم��ن  نائب  �سلطان  بن  الرحمن  عبد 

الهال الأحمر .
وي�سم وفد جلنة ال�سداقة الربملانية الأوروبية الإماراتية �سعادة كل من.. 
ري�سيزارد �سزارنيكي نائب رئي�س الربملان الأوروبي وجيلز بارنيوك�س نائب 
جلنة  ع�سو  ريبريو  و�سوفيا  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  ع�سو  الوفد  رئي�س 
بن  التفاقية  مقررة  مونتي  دي  واإي��زاب��ي��ا  الجتماعية  وال�����س��وؤون  العمل 
بيانو  املتحدة وخو�سي دييغو  العربية  التعاون اخلليجي والإم��ارات  جمل�س 

واأونيل �سورين موي�سا.

•• �شبوة -وام:

عملية  ام�س  �سباح  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهال  هيئة  د�سنت 
توزيع خم�سة اآلف �سلة غذائية متنوعة على الأ�سر املعوزة 
واملحتاجة وذوي الدخل املحدود يف مديرية مرخة ال�سفلى 
مبحافظة �سبوة اليمنية �سمن جهود دولة الإمارات الإن�سانية 
والإغاثية يف حمافظة �سبوة لنجدة الأهايل والأ�سر املعوزة 
ورفع  لهم  الأ�سا�سية  الغذائية  امل�ساعدات  وتوفري  باملديرية 
امل��ع��ان��اة ع��ن��ه��م. وق���ال حم��م��د �سيف امل��ه��ريي رئ��ي�����س فريق 
خم�سة  نحو  ان  �سبوة  مبحافظة  الماراتي  الحمر  الهال 
اأهايل و�سكان قرى ومناطق وعزل مديرية  اأ�سرة من  اآلف 
مرخة ال�سفلى ي�ستفيدون ب�سكل مبا�سر من هذه امل�ساعدات 
موؤكدا اأن هيئة الهال الحمر الماراتي تهدف اإىل حت�سن 
من  امل��رح��ل��ة  متطلبات  بتوفري  ل��اأه��ايل  املعي�سية  احل��ي��اة 

م�ساعدات اإن�سانية واإغاثية وتنموية.
احليوية  امل�سروعات  اأب��رز  دعم  على  الهيئة  حر�س  اكد  كما 
يف املحافظة التي ينعك�س دورها اإيجابيا على خدمة املجتمع 
باإ�ستفادة املواطنن منها ب�سكل مبا�سر، كامل�سروعات اخلدمية 

ال�سحية والرتبوية. من جهته اأ�ساد ال�سيخ علي بن لرو�س 
املتوا�سل  الإم���ارات  دول��ة  بدعم  املديرية  م�سايخ  اأب��رز  اأح��د 
قيادة و�سعباً لل�سعب اليمني وبجهودها الن�سانية والغاثية 

للتخفيف عن املحتاجن يف خمتلف املناطق املحررة.
وثمن ال�سيخ علي لرو�س اجلهود املتميزة التي يبذلها فريق 
هيئة الهال الأحمر يف عمليات توزيع امل�ساعدات الغذائية 
عامة  باملحافظة  واملحتاجة  املعوزة  الأ�سر  على  والإن�سانية 
الهيئة من م�ساعدات نوعية  واملديرية خا�سة؛ وما تقدمه 
واأ�سا�سية على كافة الأ�سعدة واملجالت اخلدمية والإن�سانية 
معرباً عن بالغ اإعتزازه باملواقف ا?خوّية ال�سادقة لاأ�سقاء 

بدولة الإمارات العربية املتحدة جتاه ال�سعب اليمني.
اخلريية  امل�������س���اع���دات  ه����ذه  وح���ي���وي���ة  اأه���م���ي���ة  اإىل  ول���ف���ت 
يف  الأ�سقاء  واإهتمام  حر�س  مدى  تعك�س  كونها  وا?ن�سانية 
واملحتاجن  املعوزين  معاناة  م��ن  التخفيف  على  الإم����ارات 
امل�ستفيدين املبا�سرين منها يف املديرية.. داعياً كافة اجلهات 
الأحمر  ال��ه��ال  هيئة  ح��ذو  حت��ذو  ب��اأن  املانحة؛  واملنظمات 
باآلية  يتقيد  ال���ذي  ب��امل��ح��اف��ظ��ة،  عملها  وف��ري��ق  الإم���ارات���ي 
امل�ساعدات  اإي�����س��ال  ت�سمن  عمل  وخ��ط��ة  و�سفافة  وا���س��ح��ة 

اأولئك  التحديد  وج��ه  وع��ل��ى  م�ستحقيها؛  اإىل  الإن�����س��ان��ي��ة 
اإقت�سادية  اأو�ساعاً  ويعي�سون  احلياة  عناء  يكابدون  الذين 
احمد  ال�سفلى  مرخة  مديرية  العام  املدير  واأع��رب  �سعبة. 
الأحمر  الهال  الن�سي، عن �سكرهم وتقديرهم لهيئة  فرج 
الإم���ارات���ي وف��ري��ق عملها امل��ي��داين وج��ه��وده��م ال��ك��ب��رية يف 
تقدمي يد العون وامل�ساعدة اإىل الفئات املحتاجة يف خمتلف 

املناطق واملديريات مبحافظة �سبوة.
من جانبهم اعرب اأهايل و�سكان املديرية عن عظيم �سكرهم 
اللفتة  ه��ذه  على  و�سعبا  قيادة  الإم���ارات  لدولة  وتقديرهم 
الإن�سانية التي ت�ساهم يف تخفيف معاناة الكثري من الأ�سر 
املعوزة باملديرية ل�سيما يف هذه الظروف املعي�سية ال�سعبة 
ال��ت��ي قادتها  ال��ب��اد ج���راء ح��رب الإن��ق��اب  ال��ت��ي ت�سهدها 

ملي�سيات احلوثي الإنقابية.
ح�سر التد�سن �سامل مبارك الدياين نائب مدير عام مكتب 
واملازم  الديويل  ناجي  بن  وري��دان  باملحافظة  الغاز  �سئون 
الوحدة  و���س��امل��ن ج���وب���ان م��دي��ر  ال��ن�����س��ي  ب���در حم��م��د  اأول 
واأعيان  م�سايخ  من  وع��دٌد  مرخة  مالية  مبكتب  احل�سابية 

ووجهاء املديرية وجمع غفري من املواطنن. 
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اأخبـار الإمـارات
المارات و»اأوت�شا« يطلقان �شراكة جديدة لتن�شيق عمليات الإغاثة العاملية

•• ابوظبي-وام:

وقعت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل واجلهات املانحة 
ال�سوؤون  لتن�سيق  امل��ت��ح��دة  الأمم  مكتب  م��ع  الإم��ارات��ي��ة 
اخلليج  ل���دول  اأوت�����س��ا  مبكتب  ممثلة  اأوت�����س��ا  الإن�����س��ان��ي��ة 
العربية والذي يتخذ من اأبوظبي مقراً له مذكرة تفاهم 
ام�س لإطاق �سراكة جديدة ان�سجاماً مع ال�سرتاتيجية 
املوؤ�س�سات  بن  “التواأمة  وم��ب��ادرة  اخل��ري  لعام  الوطنية 

التنموية العاملية واملحلية.
وتوثق هذه املذكرة ال�سراكة ال�سرتاتيجية القائمة بن 
املتحدة  الأمم  ومكتب  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
اخلربات  تبادل  ب�ساأن  اأوت�سا  الإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق 

الداخلية  ال��ع��م��ل  اآل���ي���ات  وت��ط��وي��ر  وامل���ع���رف���ة وحت�����س��ن 
وذلك  الإن�����س��اين،  املجال  يف  الوطنية  الكفاءات  وتطوير 
من خال عقد ور�سات وجل�سات بح�سور خرباء دولين 
لتبادل  الإن�����س��ان��ي��ة  ال���س��ت��ج��اب��ة  جم���ال  يف  متخ�س�سن 
بنت  اأن معايل رمي  يذكر  امل�ستفادة.  والدرو�س  اخل��ربات 
الدويل  التعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�سمي  اإبراهيم 
ت��ق��وم ب��الإ���س��راف ع��ل��ى م���ب���ادرات امل�����س��ار ال��راب��ع “الدور 
ال�سرتاتيجية  م��ن  الإن�سانية”  للموؤ�س�سات  التنموي 
اإعان  مع  ان�سجاماً  لعام اخلري2017، وذلك  الوطنية 
عام 2017 عاماً للخري من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، ويف 
�سياق توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 

ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س  نائب  مكتوم 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  اعتماد  ب�ساأن  اهلل،  رع���اه  دب���ي، 
املبادرات  امل��ب��ادرة م��ن  2017. وت��ع��د ه��ذه  ل��ع��ام اخل��ري 
الإخت�سا�س  ذات  اجلهات  من  لاإ�ستفادة  ال�سرتاتيجية 
والتي  اخل���ربات،  ونقل  الإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي  يف 
عمليات  يف  امل�����س��اع��دات  وتن�سيق  ت��ق��دمي  فعالية  ت�سمن 
الدويل  ال�سعيد  على  الإن�سانية  والإ���س��ت��ج��اب��ة  الإغ��اث��ة 
التعاون  جلهود  تكمله  وهي  املت�سررة،  للفئات  واإي�سالها 
ومكتب  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ن  والتن�سيق 
التي  اأوت�سا  الإن�سانية  ال�����س��وؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم 
امتدت عرب �سنوات من خال تواجد مكتب اأوت�سا لدول 

اخلليج العربية يف العا�سمة اأبوظبي.

الإمارات تت�شدى »للكولريا« يف اليمن .. واإ�شادة اأممية بجهود »الهالل« التنموية
•• اأبوظبي – عدن -وام:

اأكتوبر  �سهر  خ���ال  الإم���ارات���ي  الأح���م���ر  ال��ه��ال  هيئة  وا���س��ل��ت 
الفائت تنفيذ براجمها التنموية يف املناطق املحررة باليمن �سمن 
وجندة  اليمني  ال�سعب  معاناة  لتخفيف  الرامية  ال��دول��ة  جهود 
الأ���س��ر امل��ع��وزة ال��ت��ي ت�����س��ررت م��ن اأع��م��ال التخريب ال��ت��ي خلفها 

النقابيون.
فيما   .. الهيئة  اهتمام  الكولريا  وب��اء  مكافحة  جهود  وت�سدرت 
توا�سلت عمليات دعم البناء التنموي يف قطاعات ال�سحة والتعليم 
والبنى التحتية والأمن، اإ�سافة اإىل العمال الإغاثية والإن�سانية 
العاجلة. وثمن م�سوؤول اأممي وعدد من ال��وزراء اليمنين جهود 
الإن�سانية  الأع���م���ال  اأن  م��وؤك��دي��ن   ، الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��ال 
الإماراتية وتركيزها على جهود اإعادة تاأهيل املدار�س وامل�ست�سفيات 
والبنى التحتية �ساهمت ب�سكل كبري يف اإعادة الأمل لل�سعب اليمني 
. واأ�سارو اإىل اأن الإمارات �ساهمت يف حمو �سورة واآثار احلرب على 
عدن وخمتلف املحافظات املحررة وواكبت املتغريات الإن�سانية التي 

�سهدها اليمن موؤخراً خا�سة يف ما يتعلق مبكافحة الكولريا.
و اأ�ساد »مارك لوكوك« وكيل الأمن العام لاأمم املتحدة لل�سوؤون 
الإن�سانية بجهود دولة الإمارات الإن�سانية ممثلة يف هيئة الهال 
الأحمر الإماراتي يف خمتلف املحافظات اليمنية خا�سة املحافظات 

اجلنوبية املحررة.
يف  الإماراتية  الإن�سانية  الأعمال  »�ساهمت  الأممي  امل�سوؤول  وقال 
تخفيف معاناة ال�سعب اليمني.. وميكن مام�سة ذلك بو�سوح يف 

العديد من القطاعات«.
العمل  تن�سيق  �سبل  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  وال��ه��ال  ل��وك��وك  وبحث 

الإغاثي بن الإمارات واملنظمة الدولية.
اليمني يف ت�سريحات  ال�سحة  باعوم وزير  الدكتور نا�سر  و ثمن 
ل�«وام« الدور البارز الذي لعبته هيئة الهال الأحمر الماراتي يف 
مواجهة وباء الكولريا يف اليمن .. موؤكداً اأن جهود الهيئة �ساهمت 
الآلف  �سكل خطرا على حياة  ال��ذي  ال��وب��اء  انت�سار  احل��د من  يف 

واودى بحياة العديد يف عدد من املحافظات.
ب��ع��دة خطوات  ال��وب��اء  على مواجهة  الإم����ارات عملت  اأن  واو���س��ح 

ب�سكل فوري  اإر�سالها  اأدوي��ة وم�ستلزمات مت  �سحنة  بتقدمي  بدات 
.. ويف مرحلة لحقة  وال�����س��ال��ع وحل��ج  وامل��خ��ا  اأب���ن  اإىل  وع��اج��ل 
الوباء  الأدوي��ة ملواجهة  100 طن من  و�سلت طائرتان حتمان 

وامل�ستلزمات الدوائية املختلفة.
واأ�ساف اأكملت الإمارات جهودها بتتقدمي 10 ماين دولردعماً 
اأدوي�����ة مت  ث��م و���س��ول �سفينة  ال��ي��م��ن��ي��ة..  ال�����س��ح��ة  جل��ه��ود وزارة 
عرب  م�ستحقيها  من  ثم  العاملية  ال�سحة  منظمة  عرب  ا�ستامها 

املركز القليمي ومكاتب ال�سحة يف املحافظات.
ويف �سياق مت�سل ثمن وزير ال�سحة اليمني ت�سليم الإمارات 10 
�سيارات لوزارة ال�سحة عرب منظمة ال�سحة العاملية .. وقال :هذا 
ال�سحية  اخلدمات  وفعالية  �سرعة  على  اإيجابا  �سينعك�س  الدعم 

املقدمة لل�سكان يف املحافظات املختلفة”.
وعرب باعوم عن �سكره وتقديره لدولة المارات وللهال الأحمر 
الماراتي على اجلهود الكبرية التي بذلوها لدعم القطاع ال�سحي 

يف عدن واملناطق املحّررة.
اإىل ان العاقة والتن�سيق بن وزارة ال�سحة يف احلكومة  م�سريا 
ال�سحة  ومنظمة  الإم��ارات��ي  الأحمر  والهال  اليمنية  ال�سرعية 
الن�سان  خدمة  بهدف  ع��ال  وتفاهم  ثابته  بخطى  ت�سري  العاملية 
الأحمر- خال  الهال  هيئة  ووا�سلت  وامل�ساعدة  العون  وتقدمي 
وزعت  حيث  اليمن  يف  ال�سحي  للقطاع  الدعم  تقدمي   - اأكتوبر 
العاجية  الأدوي��ة  108 اطنان من  ب�  اأدوي��ة نوعية تقدر  �سحنة 
مبدينة  ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات  على  الطبية  وامل�ستلزمات 

عتق عا�سمة حمافظة �سبوة اليمنية.
بعد  باأبن  �سقرة  مبديرية  ال�سحي  املركز  تاأهيل  الهيئة  واأع��ادت 
�سنها  ال��ت��ي  احل���رب  خ��ال  م��ع��دات��ه  ون��ه��ب  للتخريب  تعر�س  اأن 
على  الإره��اب��ي��ة  للجماعات  �سيطرة  م��ن  تاها  وم��ا  النقابيون 
الو�سائل  ب��اأح��دث  جمهزة  عمليات  غرفة  اأن�ساأت  حيث  املحافظة 
الأمل  اإع��ادة  نوعية على م�ست�سفى  اأدوي��ة  الهيئة  الطبية ووزع��ت 
مب�ستوى  الرت��ق��اء  ب��ه��دف  ح�سرموت  ب�سحراء  رم���اه  مب��دي��ري��ة 
اخلدمات ال�سحية وتوفري اأهم الحتياجات النوعية والتجهيزات 

ال�سرورية للم�ست�سفيات واملراكز ال�سحية يف اليمن.
من جهته اأ�ساد عبدربه املحويل نائب وزير التعليم الفني واملهني 

يف احلكومة اليمنية بالدعم املقدم من دولة الإمارات لدعم قطاع 
التعليم يف عدن وخمتلف املحافظات املحررة.

كان  التعليم  قطاع  اإن  ل�”وام”  ت�سريحات  يف  اامل��ح��ويل  واأو���س��ح 
الإم��ارات��ي لليمن وه��و ما ترجمته  الدعم  الأك��رب يف  الن�سيب  له 
تاأهيل خمتلف  اإع��ادة  الإماراتي يف م�ساريع  الهال الحمر  هيئة 
القطاعات اخلدماتية والرتبوية يف عدن وال�سهام الفعلي يف بناء 

ما دمره النقابن يف حربهم على عدن.
عدن  يف  املهني  املعهد  تاأهيل  اإع���ادة  يف  الهيئة  دور  املحويل  وثمن 
وتزويده بالأثاث واملعدات الازمة لإعادة انطاق م�سرية العملية 

التعليمية “ التطبيقية”.
يف  الراغبن  الطاب  با�ستقبال  فعليا  ب��داأ  املعهد  اأن  اإىل  م�سريا 

متابعة حت�سيلهم العلمي.
وق���ال ان اأب��ن��اء الم�����ارات ق��دم��وا اغ��ل��ى م��ا ل��دي��ه��م وه���ي الدماء 
ي�سعب  اليوم  اىل  احل��رب  بداية  منذ  يقدموه  وما  معنا  للوقوف 
حمو  يف  ال�سبق  ولهم  مكان  كل  يف  حا�سرون  فهم  وح�سره  ذك��ره 

�سورة واثار احلرب على عدن وخمتلف املحافظات.
التعليم  قطاع  دع��م  يف  جهودها  الهيئة  وا�سلت  ذات��ه  الإط���ار  ويف 
باليمن خال �سهر اأكتوبر الذي �سهد افتتاح مقري املعهد املهني 
تاأهيلهما  اإع���ادة  عقب  ب��ع��دن  الفني  التعليم  وزي���ر  ن��ائ��ب  ومكتب 

وترميمهما.
واحلقائب  الدرا�سية  امل�ستلزمات  ت��وزي��ع  عملية  الهيئة  وتابعت 
ال�سوم  مبديرية  الح��ق��اف  مدر�سة  ط��اب  �سملت  التي  املدر�سية 
بوادي وطاب مدر�ستي م�سيلة اآل ال�سيخ وبعال مبديرية ترمي 
واأطفال رو�سة 30 نوفمرب باملكا...كذلك اأطفال التوحد باملكا 
الن�سانية  حملتها  اإط��ار  يف  بال�سحر  اخلا�سة  الحتياجات  وذوي 

لإدخال ال�سرور على قلوب هذه الفئة.
ورف���ع ال��ه��ال الأح��م��ر الإم���ارات���ي - يف اأك��ت��وب��ر امل��ا���س��ي- وترية 
ت���وزي���ع امل�����واد الإغ���اث���ي���ة وال��غ��ذائ��ي��ة يف ال��ي��م��ن ب�����س��ك��ل ملحوظ 
اأطلقتها ال�سلطات وال�سخ�سيات  ا�ستجابة للنداءات العاجلة التي 

الجتماعية يف العديد من املناطق املحررة.
املعوزة  الأ���س��ر  على  غذائية  �سلة  اآلف   5 بتوزيع  الهيئة  وق��ام��ت 
ن�����س��اب مبحافظة  امل��ح��دود مب��دي��ري��ة  ال��دخ��ل  وامل��ح��ت��اج��ة وذوي 

مدينة  مناطق  اأه��ايل  على  غذائية  �سلة  اآلف  و5  اليمنية،  �سبوة 
غذائية  �سلة  اآلف  و3  ر�سوم،  مبديرية  واملطهاف  وعرقة  ر�سوم 
اأحياء منطقتي  �سلة غذائية يف  اآلف  يف مديرية عرماء، وثاثة 
جول م�سحه وحلر�سيات، وثاثة اآلف �سلة غذائية لأبناء واأهايل 
ت�سم  اإغاثية  �سلة  و200  واألفن  املكا،  مبديرية  روك��ب  مدينة 

املواد الغذائية الأ�سا�سية على اأهايل مديرية الطلح.
الذين  النازحن  اإىل  غذائية  م�ساعدات  قافلة  الهيئة  �سريت  كما 
ا�ستقروا يف املناطق القريبة من مدينة املخا ا�ستهدفت األف اأ�سرة 
فرت من املناطق التي ت�سيطر عليها امللي�سيات مثل الربح وموزع 

ومقبنة وغريها.
اأخرى مثل  و�سملت امل�ساعدات الإغاثية والغذائية كذلك مناطق 
مبحافظة  ميفعة  مديرية  يف  واملن�سورة  ب��اق��ادر  و�سعيد  حميد 
ومناطق  عتق  مديرية  واأري����اف  ومناطق  ق��رى  م��ن  وع���دد  �سبوة 
اخلرب والعرم وهدى مبديرية حبان ومنطقة بوي�س باملكا التي 

تعاين من ظروف اإن�سانية �سعبة.
جهودها  الهيئة  تابعت  التحتية  البنية  قطاع  ويف  التحتية  البنية 
وا�ستحداث  وت��ط��وي��ر  الإع���م���ار  اإع����ادة  م�����س��اري��ع  دع���م  يف  احلثيثة 
بفعل  تدمرت  والتي  اليمن  يف  ال�سا�سية  التحتية  البنى  م�ساريع 

اأعمال التخريب التي خلفها النقابيون.
واطلع املهند�س جمعة املزروعي مدير فريق هيئة الهال الأحمر 
الماراتي يف عدن على ن�سبة الجناز يف املرحلة الثانية من م�سروع 
اإعادة تاأهيل مطار عدن الدويل والتي ت�سمنت اإن�ساء �سور حماية 

وفتح بوابة خارجية للم�سافرين من الناحية ال�سرقية للمطار.
الردود  الهيئة م�سخة غطا�س وم�ستلزماته مل�سروع مياه  و�سلمت 
بوادي ح�سرموت الذي يوفر املياه لأكرث من 5 اآلف ن�سمة وذلك 
ا�ستمرارا جلهودها يف حل م�سكات نق�س املياه وندرتها يف وادي 
املياه  نق�س  جمال  يف  معاناة  املناطق  اأك��رث  باعتبارها  ح�سرموت 

واجلفاف.
املحررة  املناطق  يف  وال�ستقرار  الأم��ن  تعزيز  على  منها  وحر�سا 
باليمن �سلمت دولة المارات دفعة جديدة من ال�سيارات املجهزة 
�ساحل  مديريات  اىل  وال�سرطة  العام  الأم��ن  ب��دوري��ات  واخلا�سة 

حمافظة ح�سرموت.

الإمارات توؤكد عزم التحالف موا�شلة تدابري حماية املدنيي ومواجهة انتهاكات احلوثيي �شد الأطفال باليمن
••نيويورك-وام:

اأكدت الإمارات العربية املتحدة عزم 
حتالف ا�ستعادة ال�سرعية يف اليمن 
احلماية  ت���داب���ري  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى 
اأثار ال�سراع  التي يبذلها لتخفيف 
ومواجهة  اليمن  يف  الأط��ف��ال  على 
النتهاكات اجل�سيمة التي يرتكبها 
احل���وث���ي���ون ���س��ده��م مب���ا يف ذلك 

جتنيدهم يف الأعمال الع�سكرية .
اأدىل  ال��ذي  البيان  جاء ذلك خال 
به ال�سيد جمال جامع امل�سرخ نائب 
باأعمال  والقائم  الدائمة  املندوبة 
العربية  لاإمارات  الدائمة  البعثة 
اأمام  املتحدة،  الأمم  ل��دى  املتحدة 
اأجراها  ال��ت��ي  امل��ف��ت��وح��ة  امل��ن��اق�����س��ة 
جم���ل�������س الأم���������ن ال���������دويل اأم�������س 
والنزاع  “الأطفال  بند  الول حول 
عن  البيان  خ��ال  معربا  امل�سلح”، 
املناق�سة  ه����ذه  ب��رتك��ي��ز  ت��رح��ي��ب��ه 
ذلك  الأط��ف��ال مب��ا يف  م�ساألة  على 
اجلهات  ترتكبها  التي  النتهاكات 
الفاعلة من غري الدول واجلماعات 
كداع�س،  والإره����اب����ي����ة  امل��ت��ط��رف��ة 
وغ��ريه��ا م��ن اجل��م��اع��ات الأخ����رى 
امل��دع��وم��ة م��ن ق��ب��ل ال����دول املارقة 
�سوريا  م���ن  ك���ل  الأط���ف���ال يف  ���س��د 

الأمن  تقارير  اإىل  اأي�سا  وت��ط��رق 
العام لاأمم املتحدة املعنية بحماية 
امل�سلحة،  النزاعات  اأث��ن��اء  الأط��ف��ال 
م�����س��ددا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز نتائج 
هذه التقارير واآلية الر�سد التابعة 
ل���ه���ا، وذل������ك ع����رب الع���ت���م���اد على 
تتناول  وموثوقة  م�ستقلة  م�سادر 
املرتكبة  النتهاكات  متوازن  ب�سكل 
واأي�سا من  النزاع،  اأنحاء  يف جميع 
املتوا�سل  ال��ت�����س��اور  ت��ع��زي��ز  خ���ال 
ال�سلة  ذات  ال����دول  م��ع  وال�����س��ام��ل 
عليه  املن�سو�س  النحو  على  وذل��ك 
 1612 بقرار جمل�س الأم��ن رق��م 
امل�سللة  املعلومات  جتنب  اأج��ل  من 
ت��ق��ي��ي��م��ات دقيقة  اإج�����راء  وت��ي�����س��ري 
و���س��ام��ل��ة. واإخ��ت��ت��م ال�����س��ي��د جمال 
دولة  ال��ت��زام  بيانه جم���ددا  امل�����س��رخ 
الإم���������ارات مب��وا���س��ل��ة ال��ع��م��ل مع 
اخل��ا���س��ة لاأمن  امل��م��ث��ل��ة  م��ك��ت��ب 
والنزاع  ب���الأط���ف���ال  امل��ع��ن��ي��ة  ال���ع���ام 
جامبا،  فريجينيا  ال�سيدة  امل�سلح 
لوليتها  دع��م��ه��ا  اإط�����ار  يف  وذل�����ك 
ال���ع���امل���ي���ة ال���ع���ادل���ة وال�������س���روري���ة، 
بالتعاون  اخل�سو�س  بهذا  مرحبا 
ب���ه ال�سيد  ت��ق��وم  ال����ذي  وال��ت�����س��اور 
ال��دول الأع�ساء، مبا يف  جامبا مع 

ذلك زياراتها اإىل مقر التحالف.

وال�سومال  واأفغان�ستان  وال��ع��راق 
وليبيا واليمن.

اجل����ه����ات  ه��������ذه  اأن  اىل  ول�����ف�����ت 
وجتنيدهم  الأط���ف���ال  ق��ت��ل  تتعمد 
عليهم  والع�����ت�����داء  واخ��ت��ط��اف��ه��م 
ج��ن�����س��ي��ا وا����س���ت���خ���دام���ه���م ك�����دروع 

ب�سرية.
ب�سده  امل�������س���رخ  ال�����س��ي��د  اأدان  ك��م��ا 
ارتكبها  التي  اجل�سيمة  النتهاكات 
احل���وث���ي���ون امل���دع���وم���ون م���ن قبل 
و�سملت  اليمن،  اأطفال  �سد  اإي��ران 
جتنيدهم  اأم���������ور،  ج��م��ل��ة  ���س��م��ن 
ودروع  ك���ج���ن���ود  وا����س���ت���خ���دام���ه���م 
امل�ست�سفيات  وا���س��ت��خ��دام  ب�����س��ري��ة، 
امل���دن���ي���ة وامل����دار�����س يف الأغ����را�����س 
الأر�سية  الأل��غ��ام  وزرع  الع�سكرية، 
اململكة  ح��دود  على  الهجمات  و�سن 
مما  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية 
اأدى اإىل وقوع اإ�سابات بن �سفوف 
امل��دن��ي��ن وح�����دوث ع��م��ل��ي��ات نزوح 
داخلية ف�سا عن تدمري املوؤ�س�سات 

املدنية احليوية.
ع��ل��ى طلب  وب���ن���اء  اأن�����ه  اإىل  ون�����وه 
احلكومة اليمنية ال�سرعية حر�س 
ال���ت���ح���ال���ف ال��������ذي ت���ن�������س���م دول�����ة 
الإم��ارات اإىل ع�سويته على �سمان 
�سامة  تكفل  عامة  حماية  تدابري 

التعاون اخلليجي  ومبادرة جمل�س 
وخم��������رج��������ات م�������وؤمت�������ر احل���������وار 

الوطني.
امل�����س��رح التزام  ك��م��ا اع��ت��رب ال�����س��ي��د 
الأطفال  بحماية  الإم�����ارات  دول���ة 
على  يقت�سر  ���س��ام��ل ل  ال��ت��زام  ه��و 
اليمن وحده، بل تتوا�سل جهودها 
لتلبية الحتياجات الطبية العاجلة 
الأطفال  و�سامة  �سحة  و�سمان 
مناطق  يف  واملت�سررين  املتاأثرين 
الطويل،  امل�����دى  ع��ل��ى  ال���ن���زاع���ات 
امل�ست�سفيات  اإن�������س���اء  ذل����ك  يف  مب���ا 
واملراكز الطبية املتخ�س�سة للن�ساء 
الرعاية  ودور  وامل����اأوى  والأط��ف��ال، 
عن  املنف�سلن  والأط��ف��ال  لاأيتام 
العراق،  يف  احلرب  ب�سبب  والديهم 
والتدريب  التعليم  توفري  وكذلك 
املهني لاأطفال النازحن املقيمن 

يف املاجئ بالعراق والأردن.
�سد  الن���ت���ه���اك���ات  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
اأك��رث مناطق  اإىل  الأط��ف��ال و�سلت 
امل��ن��ط��ق��ة وهي  الأزم��������ات ح����دة يف 
املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�����س����ي 
حيث مازال الأطفال هناك يعانون 
والتعر�س  الح����ت����ال  اآث�������ار  م����ن 
والت�سويه  وال���ق���ت���ل  ل���اح���ت���ج���از 

وخا�سة يف ال�سفة الغربية.

بهذا  التحالف  جهود  ب��اأن  مو�سحا 
ال�ساأن تتوا�سل مع جهوده الأخرى 
اطار  وت��ع��زي��ز  تنفيذ  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ال�سيا�سي  احل��ل  اإي��ج��اد  يكفل  عمل 
ل����اأزم����ة ال��ي��م��ن��ي��ة امل�����س��ت��ن��د على 
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امل��دن��ي��ن مب��ن فيهم الأط��ف��ال من 
تخفيف  واأي�سا  احلوثين،  انقاب 
اأث����ار ال�����س��راع ع��ن��ه��م لإمي���ان���ه باأن 
خ�سارة اأي طفل هي خ�سارة فادحة.
اإجراءات  باأن التحالف انتهج  وذكر 
حمددة تهدف اإىل مواجهة جتنيد 

احل��وث��ي��ن ل��اأط��ف��ال مب��ا يف ذلك 
تاأهيل اجلنود منهم وتاأمن  اإع��ادة 
ليكونوا  وال�سريعة  الآمنة  عودتهم 
اليمنية  احل���ك���وم���ة  رع����اي����ة  حت����ت 
مل�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى مل ال�����س��م��ل مع 
اليوني�سيف،  مع  بالتن�سيق  اأ�سرهم 

دعت اجلميع مل�شاركتها جهودها بالتخل�ش من امل�شوهات

بلدية مدينة اأبوظبي توجه 255 خمالفة لت�شويه املظهر العام مب�شفح
م�سوهات  اأي  مل���واج���ه���ة  ال����دائ����م 
واحلد منها، مبا يحقق متطلبات 
بيئة  وي��وف��ر  وال�����س��ام��ة  ال�سحة 
ع���ي�������س اآم����ن����ة وخ���ال���ي���ة م����ن اأي 

م�سوهات جلميع اأفراد املجتمع.
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  واأ����س���ارت 
حمات  بتنفيذ  ا�ستمرارها  اإىل 
على  احل��ف��اظ  ب�����س��رورة  التوعية 
مبا  للمدينة  احل�����س��اري  ال��وج��ه 
يعود بالفائدة على اجلميع، حيث 
مل�ساركتها  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  دع���ت 
ب��ال��ت��خ��ل�����س م���ن كافة  ج���ه���وده���ا 
اأنواع امل�سوهات التي مت�س املظهر 
خال  من  وذل��ك  للمدينة،  العام 
معدات  اأو  م����واد  اأي  و���س��ع  ع���دم 
ي�سوه  ع�سوائي  ب�سكل  وجتميعها 
لل�سرر  وم���ك���ان  ال����ع����ام،  امل��ظ��ه��ر 

بال�سحة العامة.
واأو���س��ح��ت ال��ب��ل��دي��ة ب��اأن��ه��ا تلتزم 
منا�سبة  اآليات  باإيجاد  ال�ستمرار 
ت��ك��ف��ل احل����ر�����س احل����ف����اظ على 
امل�سوهات  م��ن  وحمايتها  البيئة 
تعزيز  خ��ال  م��ن  كافة  باأنواعها 

املحات  اأم��ام  واملمرات  ال�سرفات 
ي���ع���رق���ل حركة  ال���ت���ج���اري���ة مب����ا 
ال�سري واملارة، وي�سوه املظهر العام 
منا�سبة  بيئة  وت��ت��ك��ون  للمدينة 
والقوار�س،  احل�����س��رات  ل��ت��ك��اث��ر 
املالية  ال��غ��رام��ة  ق��ي��م��ة  اإن  ح��ي��ث 
1000 درهم ويف  للمخالفة هي 
الت�سالح  امل���خ���ال���ف  ط��ل��ب  ح����ال 
ي��ت��م ت��خ��ف��ي�����س خ����ال ���س��ه��ر من 
قيمة  للبلدية  املخالف  مراجعة 
حال  ويف   50% اىل  امل��خ��ال��ف��ة 
للبلدية  امل��خ��ال��ف  م��راج��ع��ة  ع���دم 
النيابة  اىل  املخالفة  اح��ال��ة  يتم 
ويتم اتخاذ الج��راءات القانونية 

�سده.
احلملة  ه��ذه  اأن  البلدية  واأك���دت 
ت���اأت���ي ا���س��ت��ن��اداً ل��ل��ق��ان��ون رق���م 2 
2012 ب�ساأن احلفاظ على  لعام 
وال�سكينة  وال�سحة  العام  املظهر 
اأب���وظ���ب���ي، كما  ال��ع��ام��ة يف ام�����ارة 
اأنها تندرج �سمن حر�س البلدية 
اخلا�سة  املعايري  اأف�سل  لتكري�س 
وال�سعي  للمدينة،  العام  باملظهر 

•• اأبوظبي - الفجر: 

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن���ف���ذت 
حملة وا�سعة للحد من م�سوهات 

خال جولة قام بها مفت�سوها يف 
 255 ال�سناعية  م�سفح  منطقة 
خمالفة لظاهرة و�سع اأو تخزين 
م���واد وب�����س��ائ��ع  وه��ي��اك��ل م�سبقة 

ال��ع��ام وامل��خ��ال��ف��ة لقانون  امل��ظ��ه��ر 
احل�����ف�����اظ ع���ل���ى امل���ظ���ه���ر ال���ع���ام 
وال�����س��ح��ة وال�����س��ك��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة يف 
اإذ وجهت البلدية  اأبوظبي،  اإمارة 

التجهيز مثل الكرفانات، واملعدات 
والب�سائع والطارات وعلى اأ�سطح 
امل��ب��اين وي�����س��وه امل��ظ��ه��ر ال��ع��ام يف 
وعلى  العامة  وال�ساحات  الأماكن 

ال��ق��ي��م الإي���ج���اب���ي���ة ل����دى اأف�����راد 
املجتمع، وتوعيتهم مبدى اأهمية 
اأي  ممار�سة  م��ن  باحلد  الل��ت��زام 
باأ�سرار  تت�سبب  �سلبية  ظ��اه��رة 
واملجتمع  ل������اأف������راد  خم���ت���ل���ف���ة 
ب�سكل ع��ام، وذك��رت بلدية مدينة 
بتنفيذ  م�����س��ت��م��رة  اأن��ه��ا  اأب��وظ��ب��ي 
بهدف  احل�����م�����ات  ه��������ذه   م���ث���ل 
الرت���ق���اء ب��اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة يف 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  م��ن��اط��ق  ج��م��ي��ع 
اأعلى املعايري  و�سواحيها وتوفري 
احل�سارية واجلمالية مبا يواكب 
ت�سهدها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  النه�سة 

العا�سمة اأبوظبي.
ُيذكر اأن قانون مظهر املدينة رقم 
اأي  على  يحظر   ،2012 لعام   2
�سخ�س طبيعي اأو اعتباري القيام 
اأو  الخ���ال  �ساأنه  م��ن  ب���اأي عمل 
الإ�سرار باملظهر العام اأو ال�سحة 
بهدف  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  العامة 
احل�ساري  املظهر  على  احل��ف��اظ 
ب��ي��ئ��ة �سحية  واي���ج���اد  ل��ل��م��دي��ن��ة 

للجميع.

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بازا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية المارات                    7474900
�سيدلية الأم                           7429006

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

العني
�سيدلية العن                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سام اجلديدة       7543887

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ن�سيم النيل للمقاولت العامة

رخ�سة رقم:CN 1135949 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ازات الرحمن مازى الرحمن %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد نا�سر �سيف حمري ال�سام�سي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد نا�سر �سيف حمري �سعيد ال�سام�سي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*2.44 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة ن�سيم النيل للمقاولت العامة

NASEEM AL NILE GENERAL CONTRACTING EST
اىل/ن�سيم النيل للمقاولت العامة ذ.م.م

NASEEM AL NILE GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

رخ�سة رقم:CN 1114116 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خمي�س را�سد عبيد املخمري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سليمان �سعيد �سيف خمي�س الكعبي

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ كراج �سليمان لت�سليح ال�سيارات

SULAIMAN AUTO REPAIR GARAGE

اىل/كراج خمي�س املخمري لت�سليح ال�سيارات
KHAMIS AL MAKHMARI CAR REPAIR GARAGE

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�ساح كهرباء ال�سيارات )4520005(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2

اإعــــــــــالن
العلمية  ابعاد لابحاث  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والدرا�سات الح�سائية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1129940 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مهيب عبدالعزيز العلي %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بدر �سامل علي خ�سيب اخلييلي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مهيب عبدالعزيز العلي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالرحيم عبيد م�سلم �سامل املعني

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

فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2

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

وادي الزعفران
رخ�سة رقم:CN 1135559 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا وي�ست لين

رخ�سة رقم:CN 2030793 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 0.88*3.65 اىل 1*6

تعديل ا�سم جتاري من/ كافترييا وي�ست لين
WEST LINE CAFETERIA

اىل/مطعم وي�ست لين 
WEST LINE RESTAURANT

تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم )5610001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

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

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

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2

اإعــــــــــالن
كون�سبت  ال�س�����ادة/ديزرت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعقارات رخ�سة رقم:CN 1907601 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عو�س بدر جعفر الكثريي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان يو�سف ح�سن حممد احلمادي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

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

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/داتا للحداده والملنيوم 

والزجاج  رخ�سة رقم:CN 1538005 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عادل �سيف عامر اجلابري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/تكنياين  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
لالكرتونيات )ذات م�سوؤولية حمدودة( - فرع اأبوظبي 1

رخ�سة رقم:CN 1996631 قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سركة �سم�س للطاقة  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

�س.م.خ  رخ�سة رقم:CN 1193569 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

total solar  ا�سافة توتال �سولر
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف توتال ابينجوا �سولر امريات�س انف�ستمنت كومباين بي.يف
Total Abengoa Solar Emirates Investment Company B.V 

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

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

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2

اإعــــــــــالن
لل�سيانة  بو�س  ال�س�����ادة/بيج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة  رخ�سة رقم:CN 1151435 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مبارك م�سلم جمعه %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2

اإعــــــــــالن
وت�سقيب  لتثقيب  �سلوت  ال�س�����ادة/ويل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

النابيب ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1464191 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عو�سه غامن زوجة م�سلم مكتوم را�سد املزروعي %8
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمدان م�سلم مكتوم را�سد املزروعي %17

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مرمي م�سلم مكتوم املزروعي %9
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جمال م�سلم مكتوم را�سد املزروعي %17

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف م�سلم مكتوم را�سد املزروعي
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عيون اجلزيرة ايفينت�س

رخ�سة رقم:CN 1192959 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد عبداهلل ها�سم احلب�سي الها�سمي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد عبداهلل ها�سم احلب�سي الها�سمي من 100% اىل %80
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل عبدالهادي �سامل اجلابري %20

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

تعديل ا�سم جتاري من/ عيون اجلزيرة ايفينت�س
AYOON AL JAZEERA EVENTS

اىل/عيون اجلزيرة ايفينت�س ذ.م.م
AYOON AL JAZEERA EVENTS LLC

تعديل ن�ساط/حذف ت�سوير احلفات واملنا�سبات )7420005(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2

اإعــــــــــالن
الزياء  خلياطة  جياتو  وردة  ال�س�����ادة/م�سغل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الوطنية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1144228 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ابراهيم جعفر حممد امن الزرعوين %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سمت اهلل عبدالعزيز ارزنك
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم جعفر حممد امن الزرعوين

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 6*1 اىل 1*6
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/ م�سغل وردة جياتو خلياطة الزياء الوطنية ذ.م.م
FLAWER GEELATO WORK SHOP NATIONAL TAILORING LLC

اىل/م�سغل وردة جياتو خلياطة الزياء الوطنية
 FLAWER GEELATO WORK SHOP NATIONAL TAILORING

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

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

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل ازات الرحمن مازي لبيع الدوات ال�سحية 

والكهربائية رخ�سة رقم:CN 1162591 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد نا�سر �سيف حمري ال�سام�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ازات الرحمن مازي الرحمن %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ازات الرحمن مازي الرحمن

تعديل وكيل خدمات/حذف �سعيد نا�سر �سيف حمري �سعيد ال�سام�سي
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*6 اىل 7*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ حمل ازات الرحمن مازي لبيع الدوات ال�سحية والكهربائية
AZATUR RAHMAN MAZTUR ELECTRICAL & SANITARY REPAIR SHOP

اىل/ازات الرحمن مازي لتجارة موار البناء ذ.م.م
AZAT AL RAHMAN MAZI BUILDING MATERIALS TRADING LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع مواد البناء - بالتجزئة )4752034(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الدوات ال�سحية ومتديداتها - بالتجزئة )4752004(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الدوات الكهربائية ومتديداتها - بالتجزئة )4752006(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ن�سيم اخلري لعمال البا�سرت

 رخ�سة رقم:CN 2132432 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد عبداهلل مرزوق �سويدان املحرمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف هزاع بن خليفة بن �سلطان الهنائي
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ ن�سيم اخلري لعمال البا�سرت

NASEEM AL KHAIR PLASTERING WORKS
اىل/ن�سيم الطيف للنقليات وال�سيانة العامة

NASEEM AL TAIF TRANSPORTING AND GENERAL MAINTENANCE
تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(

تعديل ن�ساط/ا�سافة نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة )4923010(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال التطين للمباين )البا�سرت( )4330009(

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

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

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/

 �شركة العني ل�شناعة امل�شخات ذ.م.م 
IN - 1001834 :رقم الرخ�سة ال�سناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل الآتي:
تعديل ال�سم التجاري

من )�شركة العني ل�شناعة امل�شخات ذ.م.م( 
اىل )�شركة براكا�ش ل�شناعة امل�شخات ذ.م.م(

لت�سبح الرخ�سة بال�سم التجاري اجلديد:
�شركة براكا�ش ل�شناعة امل�شخات ذ.م.م

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاه مراجعة مكتب تنمية 
ال�سناعه - اإدارة خدمة امل�ستثمرين - خال اأ�سبوع من تاريخ ن�سر الإعان ، 
واإل فلن يقبل مكتب تنمية ال�سناعة اأي اعرتا�س بعد انق�ساء مدة الإعان .
مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/طفح للمقاولت العامة

رخ�سة رقم:CN 1184719 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ طفح للمقاولت العامة
TAFA GENERAL CONTRACTING

اىل/طفح لل�سيانة العامة 
TAFA GENERAL MAINTENANCE

احمد  خلفان  مبارك  �سعيد   1 من   Building Owner Name/عنوان تعديل 
املن�سوري ق 58 مكتب 7 اىل ال�سيد �سامل

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2

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

خلدمات التموين
رخ�سة رقم:CN 1224599 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عيون الن�سر للنقليات

رخ�سة رقم:CN 2233501 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة زايد نا�سر مطر مبارك املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عي�سى حمد حويرب بخيت املن�سوري
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك:بو�سطن ماجنمينت كون�سلتنج انرتنا�سونال منطقة حرة ذ.م.م
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية :

BOSTON MANAGEMENT CONSULTING INTERNATIONAL
املودعة بالرقم :267672     بتاريخ : 2017/2/2

با�س������م :بو�سطن ماجنمينت كون�سلتنج انرتنا�سونال منطقة حرة ذ.م.م
وعنوانه:دبي - دبي - قرية املعرفة - بلوك 2 ب - مكتب رقم اف 25 - الطابق الول 

 �سندوق الربيد:500724
�شورة العالمة

الن�سطة  ادارة  - خدمات  والع��ان  الدعاية  بالفئة:35 خدمات  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
التجارية وال�سناعية - خدمات ادارة العمال - خدمات ت�سغيل املكاتب.

MANAGEMENT كلمة مكتوبة  و�سف العامة:BOSTON كملة مكتوبة بحروف لتينية 
 INTERNATIONAL CONSULTING كملة مكتوبة بحروف لتينية  بحروف لتينية 

كلمة مكتوبة بحروف لتينية.
الو�سع  يف  ح��دة  على  كل  العامة  كلمات  جميع  عن  والتنازل  جمملها  يف  للعامة  ال�سرتاطات:احلماية 

العادي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأخبـار الإمـارات

حاكم ال�شارقة يتفقد  جناح وزارة “ الثقافة” ويثني على اأركانه وخدماته 

الإعالن عن املر�شحي املتاأهلي ملرحلة الزيارات واملقابالت بو�شام رئي�س املجل�س التنفيذي

بطارية لإكت�شاف الطلبة املوهوبني

الرتبية :اعتماد 20 معيارا لإختيار املدربي من الكوادر الرتبوية

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سيخ حممد  ال�سمو  ا�ست�ساف جمل�س �ساحب 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
م�ساء  البطن،  بق�سر  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
امل���دار����س الإبداعية  ب��ع��ن��وان   ام�����س، حم��ا���س��رة 
و�سرورة التغيري ال�سامل يف الأنظمة التعليمية 
الفخري  الأ�ستاذ  روبن�سون  كن  ال�سري  األقاها 
جمال  يف  العاملي  واخلبري  “وارويك”  بجامعة 

الإبداع والإبتكار يف جمال التعليم.
اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  املحا�سرة  �سهد 
بن  زاي���د  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان 
اآل نهيان لاأعمال اخلريية والإن�سانية  �سلطان 
وعدد من الوزراء وكبار امل�سوؤولن وال�سخ�سيات 

العامة يف الدولة.
ي��ع��م��ل خبريا  – ال������ذي  ك����ن  اأث����ن����ى  ب����داي����ة  و 
وم�ست�سارا لدى العديد من احلكومات يف اأوروبا 
الكربى  – التغيريات  املتحدة  والوليات  واآ�سيا 

الإجن���ازات  اأب��وظ��ب��ي على ط��ري��ق  ال��ت��ي �سهدتها 
الذي  العمل  اأن  امل��وؤك��د  م��ن  اأن���ه  اإىل  م�سريا   ..
ا�ستخدام  ن��ت��اج  اإل  ي��ك��ن  مل  اأب��وظ��ب��ي  اأجن���زت���ه 
النتائج  ه���ذه  اإىل  ل��ل��و���س��ول  والب��ت��ك��ار  الإب�����داع 
اأن تتحول  “ ل ميكن   : ف��رتة قيا�سية وق��ال  يف 
الأم�����ور ب��ه��ذه ال�����س��رع��ة ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى امل���وارد 
اأبوظبي  �سهدتها  التي  فالتغيريات  فقط  املالية 
م�ستقبل  ا�ست�سراف  وحماولة  الإب���داع  اأن  توؤكد 
يراد لأجيال هذه  التي  الكيفية  املنطقة وتخيل 
اأن يعي�سوها هي التي كفلت حتقيق كل  الإم��ارة 

تلك النجاحات.
�سهدتها  ال���ت���ي  ال���ت���غ���ي���ريات  ع���ن  ك���ن  وحت�����دث 
اأن  اإىل  م�سريا  الإم���ارات  التعليمية يف  املنظومة 
التغيريات الكربى حتتاج دائما اإىل نظام تعليمي 
قادر على تلبية الحتياجات وتوفري اأجيال قادرة 

على امل�سي بالتنمية اإىل م�ستويات اأكرب.
اإ�ساح  ي��ج��ري  اأن���ه  اإىل  اأ���س��ار  ويف ه���ذا الإط����ار 
دول  خمتلف  يف  التعليمية  النظم  اأغلب  وتغيري 

ال��ق��رن احلادي  مل��واج��ه��ة حت��دي��ات  ال��ع��امل �سعيا 
التعليمية  الأنظمة  اأن  اإىل  م�سريا  والع�سرين 
ال�سناعية  ال���ث���ورات  خ��ل��ق  يف  جن��ح��ت  احل��ال��ي��ة 
الأوىل و الثانية والثالثة اإل اأنها لن تتمكن من 

فعل الأمر ذاته مع الثورة ال�سناعية الرابعة.
واأع���رب���ت ع��ن اع��ت��ق��اده ب����اأن الإ����س���اح���ات التي 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ع��ل��ى امل�ستوى  ال��ن��ظ��ام  ل��ه��ا  ي��خ�����س��ع 
ال��ع��امل��ي ت�سري يف الجت����اه اخل��اط��ئ م�����س��ريا اإىل 
تعري�س  تكثيف  على  قائم  ال�سائد  الجت���اه  اأن 
ال��ط��ل��ب��ة ل��اخ��ت��ب��ارات وج��ع��ل��ه��م ي��ل��ه��ث��ون خلف 
عن  بعيدا  يبقيهم  ما  املئوية  والن�سب  الدرجات 
يف  املتمثل  التعليمية  للمنظومة  الأك��رب  الهدف 

التعلم.
عن  الطلبة  تبعد  ال�سكاليات  تلك  اإن  واأ���س��اف 
ويجعلهم  املعارف،  اكت�ساب  يف  والإب��داع  البتكار 
ال���درج���ات وال�����س��ه��ادات العلمية  مل��ع��اي��ري  اأ���س��رى 
ل��ه عاقة  ك��ل م��ا  ال��وق��ت  وبالتايل يفقدون م��ع 
وا�ستخدام  واخل��ربات  املهارات  واكت�ساب  بالتعلم 

الإبداع والتخيل.
التعليمية  املنظومة  على  الإب��ق��اء  اأن  من  وح��ذر 
ي�����س��ك��ل خطرا  اأن  ع��امل��ي��ا مي��ك��ن  ال�����س��ك��ل  ب���ه���ذا 
واأن  خ�سو�سا  امل�ستقبل  يف  الطلبة  على  حقيقيا 
العامل يجهل التحديات التي ميكن اأن ي�سهدها 
فيه  تتطور  ال���ذي  القريب  امل�ستقبل  يف  ال��ع��امل 

التكنولوجيا ب�سكل رهيب.
وطرح املحا�سر العديد من الت�ساوؤلت اجلديرة 
والإب�����داع  ال��ت��اأم��ل  ك��ت��ع��ري��ف م�سطلح  ب��ال��ت��اأم��ل 
الأ�سخا�س،  يف  الإب����داع  ن�سبة  قيا�س  واإم��ك��ان��ي��ة 
اإ�سافة  عليه،  والبناء  الإب���داع  تطوير  واإمكانية 
اأو  اإع��داد مدار�س  اإىل امل�ساألة الأه��م وهي كيفية 
احتياجات  تلبية  على  ق��ادرة  تعليمية  منظومة 

العامل م�ستقبا.
و ت�����س��اءل “ ك���ن “ ع���ن ال��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي ميكن 
للتعليم اأن يكت�سف بها املواهب الدفينة والقدرات 
الإبداعية، والأهداف املتجددة للتعليم يف القرن 
واخلربات  الذكاء  معايري  اإىل  اإ�سافة  اجلديد، 

من  اجل��دي��د  اجل��ي��ل  بها  يتحلى  اأن  يجب  ال��ت��ي 
الطلبة.

الأدوار  اإىل  ك���ن  ت��ط��رق  ���س��ل��ة  ذي  حم���ور  ويف 
التي ينبغي اأن يقوم بها اأولياء الأمور والكيفية 
التعليمية  الحتياجات  تلبية  من  متكنهم  التي 
ال�سعيفة  التعليمية  املنظومات  لأبنائهم يف ظل 

التي حتا�سر الطلبة يف خمتلف دول العامل.
البتكارية  العمليات  اأن  ع��ل��ى  امل��ح��ا���س��ر  و���س��دد 
بال�ستعانة  عميقة  تخيل  عمليات  ع��رب  حت��دث 
املنظومة  اإىل  النظر  التي تكفل  العقول  باأف�سل 
التعليمية ب�سكل مغاير متاما .. وقال : “ بذلك 

ميكننا تلم�س امل�ستقبل وا�ست�سرافه”.
التي  الأط����روح����ات  م���ن  ال��ك��ث��ري  اأن  اإىل  ن���وه  و 
ف�سلت  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  ط��وال  توافرت 
لأن��ه��ا ع��ج��زت ع��ن اخل���روج ل��ل��واق��ع والتنفيذ .. 
اجلديدة  الأف��ك��ار  تتمتع  اأن  اأهمية  اإىل  م�سريا 
بالبتكار القادر على حتويلها اإىل مناذج حقيقية 

ميكن قيا�س اأثرها.

اأطفالنا يعي�سون ع�سرا خمتلفا متاما  اإن  وقال 
بحكم  الآن  نعي�سه  ح��ت��ى  اأو  ن��ح��ن  ع�����س��ن��اه  ع��م��ا 
اإىل  م�����س��ريا  بالتكنولوجيا  امل��ت��ن��اه��ي  الرت���ب���اط 
�سيكون يف  التكنولوجيا  اأن ما نعيه وندركه من 
�سنوات  بعد  اأبنائنا  م��ن  �سخرية  م��ث��ار  القريب 
ميكن  ل  ب�سكل  التكنولوجيا  �ستتطور  حيث   ..
تخيله وحتول كل التكنولوجيا احلالية اإىل اإرث 

بال وغري جمد.
وا���س��ت�����س��ه��د ك���ن ب��ع��دد ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ذك��ي��ة يف 
اأن هواتف اإحدى  الهواتف املتحركة م�سريا اإىل 
ال�سركات الرائدة عامليا ارتفع من ب�سع الع�سرات 
يف العام 2007 اإىل 3 ماين تطبيق يف الوقت 
عرب  ج��اءت  التطبيقات  تلك  اأغلب  واأن  احل��ايل 

مواهب الأ�سخا�س حول العامل.
امل��خ��ت��رب احلقيقي  ه���و  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن  ك���ن  واأك�����د 
فيما  وتوظيفها  وتنميتها  امل��واه��ب  لك��ت�����س��اف 
ب�سكل  ذل��ك  احلالية  التعليمية  الأنظمة  تهمل 

وا�سح.

•• ال�شارقة - الفجر:

تفقد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
وتنمية  الثقافة  وزارة  جناح  الربعاء  اأم�س  �سباح  ال�سارقة   حاكم 
املعرفة امل�سارك  يف فعاليات معر�س ال�سارقة  الدويل للكتاب الذي 
الكعبي  ن��ورة حممد  11 �سبتمرب اجل��اري، يرافقه  وي�ستمر حتى 
الثقافية  القيادات  من  كبري  وع��دد  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر 
بالدولة  ونخبة من الكتاب والأدباء الإماراتين والنا�سرين العرب 
واأثنى �ساحب ال�سمو على اجلناح ومقتنياته واخلدمات الثقافية 
واملهتمن  واملثقفن  للجمهور  يقدمها  ال��ت��ي  والفنية  والتقنية 

خال اأيام املعر�س.

الثقافة  اإ����س���دارات وزارة  اأح����دث  ب��امل��ع��ر���س  ال�����وزارة  و���س��م ج��ن��اح 
طويلة  قائمة  �سملت  والتي  والفكرية،  الثقافية  املعرفة   وتنمية 
100 عنواناً  العناوين للمبدعن الإماراتين مبا يزيد  عن  من 
بانوراما  اجلناح  مثل  حيث  وامل��ج��الت،  العلوم  خمتلف  يف  جديداً 
كاملة للم�سهد الثقايف بالدولة، كما تت�سمن اجلناح اركان متعددة 
وخمتلفة لتقدمي اخلدمات الثقافية التي تقدمه الوزارة والرتويج 
لأحدث الإ�سدارات للجمهور من خال التن�سيق مع اإدارة املعر�س 
اإ����س���دارات ال����وزارة وامل�����س��ارك��ن يف  لإق��ام��ة ح��ف��ات توقيع ملوؤلفي 
الإلكرتونية  للتطبيقات  رك��ن  بجانب  الق�سرية  الق�سة  ج��ائ��زة 
الذكية  لاطاع والتعرف على م�ساريع  وطنية وخدمات ثقافية  
تقدمه  التي  املكتبات  وخدمات  تتبنها   التي  واجل��وائ��ز  وال��ربام��ج 

الوزارة بجانب معر�س لاأعمال الفائزة بجائزة الربدة يف الدورات 
ال�سابقة ، ومعر�س لوحات الفن الت�سكيلي.

للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة   معر�س  اأن  الكعبي  حممد  ن��ورة  وقالت 
ح��ق��ق جن���اح ك��ب��ري ع��ل��ى م���دى ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة يف اإث����راء حركة 
 ، اخلليج  واإمن���ا يف منطقة   ، الإم����ارات  لي�س يف  واملعرفة  الثقافة  
والوطن العربي ب�سفة عامة والدليل على ذلك م�ساركة املئات من 
الفكر  رواد  من  العديد  ا�ستقطاب  و  العامل،  اأنحاء  من  النا�سرين 
الرتقاء  يف  هامة  خطوة  �سكل  ما  وه��و  العاملن  والثقافة  والأدب 
احلراك  واإث����راء  وال��ت��األ��ي��ف،  الن�سر  حركة  ودع��م  الثقايف  بامل�سهد 
املعريف ودعم جهود الأدباء واملثقفن ورعاية املبدعن من ال�سباب 

واكت�ساف املواهب الواعدة يف املجالت الثقافية.

•• اأبوظبي-وام:

لإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  اأعلنت 
اأبوظبي قائمة املر�سحن املتاأهلن ملرحلة الزيارات 
التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  و���س��ام  فئة   - وامل��ق��اب��ات 
اأبوظبي  وذل����ك ���س��م��ن ال�����دورة اخل��ام�����س��ة جل��ائ��زة 

لاأداء احلكومي املتميز 2017.
 36 ميثلون  موظفن   110 امل��ت��اأه��ل��ن  ع��دد  وب��ل��غ 
و�ساماً   11 ن��ي��ل  ع��ل��ى  وي��ت��ن��اف�����س��ون  حكومية  ج��ه��ة 
من اأو�سمة رئي�س املجل�س التنفيذي. جاء ذلك بعد 
وثائق  بتقييم  املعنية  الأوىل  املرحلة  م��ن  النتهاء 

امل�ساركات الأولية والتي بلغت 533 م�ساركة.
النيادي  مطر  فهد  الدكتور  �سعادة  اأك��د  جهته،  من 
مدير عام الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي، على 

املتاأهلة  امل�ساركات  به  متيزت  ال��ذي  النوعي  التقدم 
يف فئة و�سام رئي�س املجل�س التنفيذي خال الدورة 
احلالية للجائزة، حيث اأ�سحت اجلائزة اليوم من�سة 
اأبوظبي،  تناف�سية ت�سم نخبة من موظفي حكومة 
ك��م��ا ت��وؤك��د اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة ل��ب��ن��اء ق����درات ب�سرية 

متميزة وقادة للم�ستقبل.
وق����ال ال��ن��ي��ادي: “حتظى ج��ائ��زة اأب��وظ��ب��ي ل����اأداء 
اأعوام  ع�سرة  قبل  اإطاقها  ومنذ  املتميز  احلكومي 
تويل  التي  الر�سيدة  القيادة  م��ن  حم��دود  ل  بدعم 
تر�ّسخ  اأداة  كونها  بالغة؛  اأهمية  املوؤ�س�سي  التميز 
العاملن،  والأف����راد  اجل��ه��ات  ل��دى  التميز  مفاهيم 
وتعمل على دعم منظومة العمل احلكومي والرتقاء 
بها، كما توؤكد �سرورة اإ�سراك راأ�س املال الب�سري يف 
كافة املمار�سات التي ت�سمن ا�ستمرارية التح�سن يف 

املوؤ�س�سات«.
الداخلية  اجل��وائ��ز  اأن  اإىل  النيادي  الدكتور  واأ���س��ار 
انعك�س  ملمو�س  تطور  حتقيق  يف  �ساهمت  للجهات 
اأداء املوظفن واجلهات على حد �سواء،  اإيجاباً على 
لاأداء  اأبوظبي  جائزة  مدخات  اإح��دى  تعد  كونها 
احل��ك��وم��ي امل��ت��م��ي��ز، اإ���س��اف��ة اإىل ال��ع��وام��ل الأخ���رى 
اأهمية هذه  على  ..و�سدد  ال�سري  املتعامل  كربنامج 
املدخات كاأداة تعّزز الوعي باأهمية اجلائزة ودورها 
يف  للريادة  وطريق  عمل  كنموذج  التمّيز  تر�سيخ  يف 

خمتلف جمالت العمل احلكومي.
اأثرا كبريا يف  اأن للجوائز الفردية  واأ�ساف النيادي 
املوظفن،  ل��دى  والب��ت��ك��ار  الإب����داع  مفاهيم  تعزيز 
وا�سرتاتيجيات  اآل��ي��ات  ا�ستحداث  يف  �ست�سهم  حيث 
ب���دوره اإىل  ي���وؤدي  ���س��ع��ادة املتعاملن، م��ا  ت��ع��زز م��ن 

تطور اأداء اجلهات ب�سكل م�ستمر.
التنفيذي  واأكد مدير عام الأمانة العامة للمجل�س 
�ستحدد  لأن��ه��ا  للمتاأهلن؛  املقبلة  امل��رح��ل��ة  اأه��م��ي��ة 
�سيتم  والذين  النهائية،  للمرحلة  املتاأهلن  مامح 
ب��الأو���س��م��ة خ���ال احلفل  ال��ف��ائ��زي��ن منهم  ت��ك��رمي 
يف  املقبل،  دي�سمرب  �سهر  يف  �سيقام  ال��ذي  اخلتامي 
اأبوظبي،  حكومة  م�ستوى  على  الأه���م  يعد  ح��دث 
متمنياً جلميع املتاأهلن التوفيق وبلوغ اأعلى مراتب 

التميز الوظيفي.
ال�سخ�سية  واملقابات  ال��زي��ارات  مرحلة  و�ست�ستمر 
اأيدي  على  وذل��ك  املقبلة،  املرحلة  حتى  للمتاأهلن 
مقّيمن مواطنن ودولين ذوي خربة يف جمالت 
والإدارة  والإ����س���راف  وامل�����س��اري��ع  املتعاملن  خ��دم��ة 
وغريها، فيما �سيتم البدء يف تقييم مديري العموم 

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  و���س��ام  �سمن  املتناف�سن 
 42 ع��دده��م  وال��ب��ال��غ  ع��ام  مدير  اأف�سل  و���س��ام   –
عاّماً، وذلك ب�سكل متواٍز مع تقييم اجلهات  مديراً 

احلكومية.
كما �سيتم يف الوقت ذاته تقييم اخلدمات احلكومية 
متاأهلة  حكومية  خ��دم��ة   20 ع��دده��ا  يبلغ  وال��ت��ي 
ت�سّلم  مت  وال���ت���ي  ال��ت��ق��ي��ي��م��ي��ة،  ال�����زي�����ارات  مل��رح��ل��ة 
م�ساركاتها من عدد من اجلهات، بهدف التاأكد من 
ا�ستيفائها معايري التميز لنيل جائزة اأف�سل خدمة 

واأف�سل خدمة م�سرتكة.
وت�سارك يف الدورة اخلام�سة جلائزة اأبوظبي لاأداء 
وتهدف  ح��ك��وم��ي��ة،  ج��ه��ة   54 امل��ت��م��ي��ز  احل���ك���وم���ي 
اأ�س�س  على  احلكومي  بالعمل  الرتقاء  اإىل  اجلائزة 
ومعايري مبتكرة ترتكز على النتائج املحققة كاأ�سا�س 

للتميز يف اخلدمات احلكومية �سمن ثاثة حماور 
واملمكنات  والبتكار،  الروؤية،  حتقيق  هي:  رئي�سية، 
حكومة  لتكون  اأب��وظ��ب��ي  خطة  وت��واك��ب  املوؤ�س�سية، 

اأبوظبي حكومة م�ستقبلية حديثة.
ومت اعتماد منظومة التميز كاأ�سا�س لتقييم اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف ج���ائ���زة اأب���وظ���ب���ي ل�����اأداء 
الن�سج  م�ستوى  حت��دي��د  ب��ه��دف  املتميز  احل��ك��وم��ي 
حتقيق  نحو  رحلتها  يف  اجلهات  اإليه  و�سلت  ال��ذي 

الريادة يف مهامها الرئي�سية واخلدمات.
و�سيقوم مكتب برنامج اأبوظبي للتميز بتزويد كافة 
امل�ساركن من اجلهات والأفراد بالتقارير التعقيبية 
التح�سن  وموا�سع  اأدائ��ه��م،  نقاط  اأه��م  ت��ربز  التي 
ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا، مب���ا ي��ع��زز رح��ل��ة ال��ت��م��ي��ز يف العمل 

احلكومي.

•• دبي – حم�شن را�شد

جديدة  م��ب��ادرة  تنفيذ  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعتزم 
تهدف اإىل اإعتماد نظام متكامل لإكت�ساف املوهوبن يف 
خمتلف املجالت من طلبة وطالبات املدار�س احلكومية 

واخلا�سة على م�ستوى الدولة.
ملدراء  موجه  الرتبية  وزارة  ع��ن  ���س��ادر  لتعميم  ووف��ق��اً 
احللقة الأوىل وريا�س الأطفال ح�سلت “الفجر” على 
ال��وزارة حالياً لإنتقاء جمموعة من  ن�سخة منه، ت�سعى 
الكوادر الرتبوية لتدريبهم يف �سهر نوفمرب املقبل على 
تنفيذ بطارية اكت�ساف املوهوبن لطلبة الفئة العمرية 

من اأربع اإىل �ستة اأعوام.
ودعت ال��وزارة يف تعميممها الراغبن يف امل�ساركة بتلك 
موافقة  ر�سالة  وحترير  بياناتهم  اإ�ستيفاء  اإىل  امل��ب��ادرة 
على امل�ساركة يف التدريب ممهورة بتوقيع املدير املبا�سر، 

ف�سًا عن موافاة الوزارة ب�سريتهم الذاتية.
وحددت الوزارة موعد لقاء متهيدي لتدريب املر�سحن 
املوافق   2017/11/  4 بتاريخ  الرتبوية  الكوادر  من 
للتدريب  املر�سحن  اختيار  اأن  مو�سحة  املقبل،  ال�سبت 

�سيتم وفقا لنحو 20 معيار معتمد من الوزارة.
التي  باملعايري  قائمة  تعميممها  م��ع  ال����وزارة  واأرف��ق��ت 
التدريب،  عمليات  يف  بامل�ساركة  الراغبن  يف  ت�سرتطها 

خربة  اإمتاك  �سرورة  املعايري  تلك  مقدمة  يف  ج��اء  اإذ 
التعامل مع  املبكرة، ومهارة  الطفولة  تعليم مراحل  يف 

الأطفال.
وا���س��رتط��ت ال������وزارة اأن ي��ك��ون امل��ت��ق��دم ل��دي��ه خ���ربة يف 
التالية  املجالت  من  واح��دة  يف  الأوىل  ال�سنوات  تقييم 
من  واح��دة  اإىل  اإ�سافة  اللغات،  العلوم،  الريا�سيات،   :
املكانية،  ال��ب�����س��ري��ة،  ال�����س��م��ع��ي��ة،  اجل�����س��دي��ة،  ال���ق���درات 
التكنولوجيا  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��وج��دان��ي��ة،  الخ��اق��ي��ة، 
باملرونة  الإت�������س���ام  امل���ع���اي���ري  وت�����س��م��ن��ت  وامل��ي��ك��ان��ي��ك��ا.  
ال��ع��م��ل، وكذلك  ال��ع��ال��ي��ة يف  والإي���ج���اب���ي���ة وال��داف��ع��ي��ة 
اإمتاك مهارة اإدارة العمل مع املجموعات ال�سغرية من 

اأطفال  اإىل ثمانية  اأطفال ومن �سبعة  اإىل خم�سة  اأربعة 
يف �سن مبكرة. و�سملت اإمتاك مهارة الدقة يف ت�سجيل 
اأك��رث من مهمة  اإجن��از  املهام، مبعنى  املاحظات وتعدد 
الأ�سئلة،  وط���رح  م��ع ماحظة  ب��اإت��ق��ان،  واح���د  وق��ت  يف 
وت�سجيل املاحظات، اإىل جانب الإبدع والتعاون والقدرة 

على التعامل مع امل�سكات وحلها.
الأ���س��ئ��ل��ة وح�سن  اإم��ت��اك م��ه��ارة ط���رح  اأي�����س��اً  و�سملت 
الإ�ستماع والتوا�سل مع الأطفال وا�ستخدام التكنولوجيا 
اإ�سافة  وتخزينها،  البيانات،  اإدخ���ال  البيانات،  ق��واع��د 
ا�ستنتاجات  وو���س��ع  ال��ن��اق��د  التفكري  ع��ل��ى  ال��ق��درة  اإىل 

منطقية.

•• اأبوظبي-وام: 

اأدان��ت دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة ح��ادث الده�س 
اأم�س الول الثاثاء يف حي  ال��ذي وقع يوم  الإره��اب��ي 
عن  واأ���س��ف��ر  الأم��ري��ك��ي��ة،  ن��ي��وي��ورك  مبدينة  مانهاتن 

مقتل 8 اأ�سخا�س، واإ�سابة 11 اآخرين بجراح.
بيان  ال���دويل يف  وال��ت��ع��اون  وزارة اخلارجية  اأع��رب��ت  و 
ال�سديدين  واإدان��ت��ه��ا  الإم���ارات  دول��ة  اإ�ستنكار  عن  لها 
ل��ه��ذا ال��ع��م��ل الإره���اب���ي .. م���وؤك���دة م��وق��ف الإم�����ارات 
والإره����اب  العنف  اأ���س��ك��ال  ملختلف  وال��راف�����س  ال��ث��اب��ت 

وعرق  دي��ن  ب��ن  متييز  دون  اجلميع  ي�ستهدف  ال���ذي 
واأيا كان م�سدره ومنطلقاته. و اأكدت وقوف الإمارات 
وت�سامنها مع احلكومة الأمريكية يف مواجهة العنف 
والتطرف .. جمددة دعوتها للمجتمع الدويل للتكاتف 
واجتثاثها من جذورها  الآف��ة اخلطرية  ملواجهة هذه 

والتي تهدد اأمن وا�ستقرار دول العامل .
واأعربت ال��وزارة عن تعازي دولة الإم��ارات وموا�ساتها 
ال�سحايا  وذوي  واأه���ل  الأم��ري��ك��ي  وال�سعب  للحكومة 
جراء هذه اجلرمية النكراء .. متمنية ال�سفاء العاجل 

للم�سابن .

وزارة العدل تفتتح دورة املتدربي الق�شائيي الإمارات تدين الهجوم الإرهابي يف مدينة نيويورك
•• اأبوظبي -وام: 

افتتح �سعادة �سلطان را�سد املطرو�سي القائم باأعمال وكيل 
التدريب  مبعهد  الق�سائين”  “املتدربن  دورة  ال���وزارة 
حممد  دك��ت��ور  امل�ست�سار  بح�سور  ب��ال�����س��ارق��ة،  الق�سائي 
الق�سائي،  التدريب  املعهد  ع��ام  مدير  الكمايل  حممود 
عام  مدير  نائب  القمزي  تري�س  بن  �سيف  عبيد  و�سعادة 
عام  ملدة  ت�ستمر  التي  احلالية  ال��دورة  يف  ي�سارك  املعهد. 
“وكاء  تاأهيلهم  يتم  الق�سائين  املتدربن  م��ن   13
نيابة”، حيث مت تق�سيم الدورة اإىل ثاثة ف�سول درا�سية 

باملعهد الق�سائي، وف�سلن درا�سين بالنيابات العامة.
التهنئة  كلمته  يف  املطرو�سي  را�سد  �سلطان  �سعادة  ووجه 
للمر�سحن موؤكداً اأن معهد التدريب الق�سائي الذي جنح 
- بعون اهلل- وبثمرة جهود كوادره الإداري��ة والتدري�سية 
واملتمثلة  لأجلها  اأن�سئ  التي  ال�سامية  اأهدافه  حتقيق  يف 
يف رفد املحاكم والنيابات بالكفاءات املواطنة التي تتحمل 
م�سوؤوليتها جتاه الوطن واملواطن ومتا�سياً مع توجهات 
دائماً يف مقدمة  الإم��ارات  تكون  بان  ت�سعي  التي  الدولة 
ال����دول امل��ت��ق��دم��ة وم��واك��ب��ة لأف�����س��ل ال��ت��ط��ورات يف كافة 
املجالت مبا ي�سمله ذلك من ت�سريعات وقوانن، ودرا�سات 

ق�سائية وال�ستفادة من التجارب العاملية يف هذا ال�ساأن.
مكانة  اإق��راره��ا  على  والقائمن  للعدالة  ان  اإىل  وا���س��ار 
القانون وحفظ  ، فهم حماة  الإم���ارات  مرموقة يف دول��ة 
احل��ق��وق واإق���ام���ة ال��ع��دل واإع�����اء ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون، واأن 
اأمانة  حملت  لأج��ي��ال  لان�سمام  �سيوؤهلون  امل��ت��درب��ن 
قيادتنا  اإي��اه��م  اأولتها  التي  للثقة  اأه��ًا  وك��ان��وا  عظيمة، 
الر�سيدة وجمتمع الإمارات، داعيا املتدربن اإىل احلر�س 
ع��ل��ى ن��ه��ل امل���ع���ارف ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ق�����س��ائ��ي��ة، والل���ت���زام، 
العدالة  خل��دم��ة  ال��ق��ان��وين  ث��رائ��ه��م  ح�سيلة  ل��ي��ق��دم��وا 

والقانون بالدولة.

جمل�س حممد بن زايد ي�شت�شيف حما�شرة حول التغيري ال�شامل لالأنظمة التعليمية
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ص اخليمة -الفجر:

راأ�����س  م���رك���ز  اإدارة  جم��ل�����س  ع��ق��د 
والدرا�سات  ل��اإح�����س��اء  اخل��ي��م��ة 
 2017 ل���ع���ام  ال����راب����ع  اج��ت��م��اع��ه 
ال�سايب  الرحمن  عبد  د.  برئا�سة 
اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ال���ن���ق���ب���ي 
امل��رك��ز  وم��دي��ر ع��ام دائ���رة التنمية 
اخليمة،  ب�����راأ������س  الق���ت�������س���ادي���ة 
وب���ح�������س���ور اأ�����س����ح����اب ال�������س���ع���ادة 

الأع�ساء، ال�سيخ عمر بن �سقر بن 
خالد القا�سمي مدير تنفيذي ملكتب 
حممد  د.   ، وال��ت��ط��وي��ر  ال�ستثمار 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف خ��ل��ي��ف��ة- اأم����ن عام 
املجل�س التنفيذي ومدير عام دائرة 
ب���راأ����س اخليمة،  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد 
الأ�ستاذ وليد طبنجي م�ست�سار اأول 
– حكومة  احل��اك��م  �سمو  مكتب   -
عاكوم  ابراهيم  د.  و  اخليمة  راأ���س 
وا�ستهل  للمركز،  التنفيذي  املدير 

الجتماع  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
بالرتحيب بال�سادة الأع�ساء وطلب 
من املدير التنفيذي عر�س فقرات 
ج����دول الأع����م����ال ل��ل��ن��ق��ا���س، وبعد 
ال�سابق  الجتماع  حم�سر  اعتماد 
التنفيذي  امل��دي��ر  اط��ل��ع  للمجل�س 
اأهم  على  الأع�ساء  ال�سادة  للمركز 
اجن��ازات املركز  وخمرجات امل�سوح 
ال��ت��ي ن��ف��ذت خ���ال ال��رب��ع��ي الأول 
الثاين من عام 2017، واخلا�سة 

بالناجت املحلي الإجمايل وال�سناعة 
لأجنبي  وال�ستثمار  ال�ستخراجية 
لاأ�سعار  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة  والأرق�����������ام 
وال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإىل 
املدير  ال�سكان.  كما عر�س  بيانات 
�سينفذها  ال��ت��ي  امل�����س��وح  التنفيذي 
املركز خال الربع  الثالث والرابع 
بامل�سح  واملتمثلة  احل��ايل  العام  من 
القت�سادي الربعي الثالث 2017 
وم�سح  ال���ع���ام���ل���ة  ال����ق����وى  وم�������س���ح 

ال�ستبيانات  اإىل  اإ�سافة  ال�سحة، 
بالتعاون  امل����رك����ز  ي��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي 
وحل�ساب بع�س الدوائر احلكومية 
الحت����ادي����ة وامل��ح��ل��ي��ة يف الإم������ارة 
ال�سراكات  لتعزيز  مهم  كمتطلب 
م����ع ت���ل���ك اجل�����ه�����ات، وق������د اأب������دى 
ماحظاتهم  الأع�������س���اء  ال�������س���ادة 
على  واأك����دوا  النتائج   بع�س  ح��ول 
�سرورة اللتزام بتطبيق املنهجيات 
واملعايري الدولية يف عمليات امل�سح 

وحتري الدقة يف  ا�ستخراج النتائج 
ل�����س��م��ان ����س���ام���ة ال����ق����رار ال����ذي 

الإمارة،  يف  العليا  اجلهات  ت�سدره 
اأن هذا  التنفيذي  املدير  اأكد  حيث 

ه���و م���ا ي���ق���وم ب���ه امل���رك���ز مبوجب 
قانون تاأ�سي�سه علم 2016.

•• راأ�ص اخليمة-وام:

بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي  �سقر 
ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة يف ق�سر ���س��م��وه يف 
او  اكيما  ام�����س  حممد  ب��ن  �سقر  مدينة 
ال����ذي قدم  ال��ي��اب��ان  ع���ام  م���ي���زاوا قن�سل 
لل�سام على �سموه مبنا�سبة توليه مهام 

عمله لدى الدولة.

ورحب �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة 
بالقن�سل متمنيا له التوفيق والنجاح يف 
اأداء مهام عمله مبا يعزز عاقات التعاون 

بن دولة الإمارات واليابان.
حممد  بن  �سقر  ال�سيخ   .. اللقاء  ح�سر 
ال�سال  اأحمد  و�سالح  القا�سمي  �سقر  بن 
م�����س��ت�����س��ار ���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م راأ�����س 
اخليمة وحممد اأحمد الكيت امل�ست�سار يف 

الديوان الأمريي.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل 
قن�شل عام اليابان

»الداخلية« تطلق الربنامج الرابع لرعاية املبتكرين
•• اأبوظبي -وام:

املبتكرين  رع��اي��ة  ب��رن��ام��ج  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
اأ�سحاب   ب��اك��ت�����س��اف ورع���اي���ة  ي��ه��ت��م  ال���راب���ع وال�����ذي 
منت�سبي  من  واملبتكرين  املتميزة  الإبداعية  املهارات 

الوزارة.
الأمن  الظاهري،  دملوج  العميد حممد حميد  واأك��د 
وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  �سمو  ملكتب  العام 
دعم  على  العليا  القيادة  حر�س  بالإنابة،  الداخلية 
الداخلية  وزارة  اأن  اإىل  لف��ت��اً  واملبتكرين،  الب��ت��ك��ار 
ت��ب��ّن��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��ربام��ج واخل��ط��ط ال��ت��ي تعمل 

على تهيئة البيئة املحفزة وامل�سجعة لتنمية القدرات 
العمل  املبتكرين لارتقاء مب�ستوى  الإبداعية لدى 
والتجارب  الفكار  تطبيق  على  واحلر�س  ال�سرطي 

احلديثة.  
وقال املقدم حممد اإ�سماعيل الهرمودي مدير مركز 
وزارة الداخلية لابتكار اإن الربنامج يت�سمن دورتي 
تدريب يف جمال البتكار وثاث ور�س عمل لتوليد 
وتطوير الأفكار وامل�ساريع البتكارية على اأن يختتم 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  منت�سبيه  ب��زي��ارة  ال��ربن��ام��ج 
“�سيلكون  ف��ران�����س��ي�����س��ك��و  ���س��ان  ب���ولي���ة  الأم��ري��ك��ي��ة 

فايل«.

جمل�س اإدارة مركز راأ�س اخليمة لالإح�شاء والدرا�شات يعقد 
اجتماعه الرابع لعام 2017  

مع بدء التنفيذ  

ازدحام مع تطبيق قرار تخفي�س املخالفات املرورية براأ�س اخليمة 

�شرطة راأ�س اخليمة تتعاون مع املناطق احلرة

وفد �شفراء اخلري لإمارة عجمان يختتم زيارته اإىل زجنبار

•• راأ�ص اخليمة- الفجر

امل�����س��م��ول��ة باحلجز  امل���رك���ب���ات  اأ����س���ح���اب  ت���زاح���م 
املرور  ادارة  يف  كبرية  ب��اأع��داد  امل��روري��ة  والنقاط 
قرار  مبوجب  خمالفاتهم  من  عليهم  ما  ل�سداد 

تخفي�سها بن�سبة 55% .
 واع��ت��ب��ارا م��ن اأم�����س ب���داأت �سرطة راأ����س اخليمة 
املرورية  املخالفات  قيمة  تخفي�س  ق��رار  تطبيق 
 55% بن�سبة  اخليمة  راأ����س  يف  اأن��واع��ه��ا  بكافة 
على  للمخالفات  تخفي�س  ن�سبة  اأع��ل��ى  وه���ي   ،
القرار  و�سي�سبح  م��رة،  ولأول  الإم����ارة  م�ستوى 
نوفمرب وحتى   1 املوافق  غ��داً  من  اعتباراً  نافذاً 

وذلك  ا�سبوعن،  ملدة  نوفمرب   15

تزامناً  املرورية  املخالفات  تخفي�س  ق��رار  وياأتي 
ال�سمو  �ساحب  ت��ويل  على  ال�سابعة  الذكرى  مع 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ 
اإم��ارة راأ���س اخليمة مقاليد احلكم  الأعلى حاكم 
يف اإمارة راأ�س اخليمة، وبعد القرار الذي اأ�سدره 
القائد  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال��ل��واء علي 
فيما يخ�س هذا  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام 

التخفي�س.
الدفع  عملية  ب���اأن  ال�سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  وبح�سب 
التطبيق  �ستكون عرب  املرورية  املخالفات  جلميع 
الذكي لوزارة الداخلية MOI UAE فقط ، 
فيما عدا املخالفات اخلا�سة باملركبات التي عليها 
اأ�سحابها  ع��ل��ى  يتعن  م��روري��ة  ن��ق��اط  اأو  ح��ج��ز 

امل��رور والرتخي�س على  مراجعة مراكز خدمات 
م�ستوى الدولة، وكذلك مراكز ال�سرطة ال�ساملة 

يف جميع مناطق الإمارة.
ب��اأن ال��ق��رار ياأتي �سمن م��ب��ادرات �سرطة  م��وؤك��داً 
بكافة  املتعاملن  لإ�سعاد  الهادفة  اخليمة  راأ����س 
لقانون  المتثال  على  لهم  وحتفيزا  �سرائحهم 
ال�سري وامل��رور، ويف نف�س الوقت تخفيف الأعباء 
املالية عن اأفراد املجتمع تزامناً مع هذه الذكرى 
واأ�سحاب  ال�سائقن  داعياً  نفو�سنا،  على  الغالية 
�سداد  ال���ق���رار يف  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة  اإىل  امل��رك��ب��ات 
اأو�ساعهم  وت�سوية  عليهم  املرتاكمة  املخالفات 
القانونية، بهدف �سمان ال�سامة املرورية لكافة 

اأفراد املجتمع.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ت���راأ����س  ال��ع��م��ي��د ج��م��ال اأج���م���د الطري 
م��دي��ر ع��ام امل���وارد واخل��دم��ات امل�ساندة 
التن�سيق  راأ�س اخليمة، اجتماع  ب�سرطة 
العامة  والهيئة  ال�سرطة  بن  والتعاون 
لأم���ن امل��ن��اف��ذ وامل��ن��اط��ق احل���رة ، وذلك 
مدير  ال��زع��اب��ي  جا�سم  �سعادة  بح�سور 
واملناطق  امل��ن��اف��ذ  لأم���ن  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
يو�سف  �سلطان  العميد  و�سعادة  احل��رة، 
و�سوؤون  الإق���ام���ة  ع���ام  م��دي��ر  النعيمي 
و�سعادة  اخل���ي���م���ة،  ب����راأ�����س  الأج�����ان�����ب 
ال��دك��ت��ور حم��م��د امل���ح���رزي م��دي��ر عام 
دائرة اجلمارك براأ�س اخليمة. حيث مت 
التعاون  اآلية  مناق�سة  الجتماع  خ��ال 

والإجراءات  العمل  وتطوير  والتن�سيق 
 ، وحت�سينها  ت��ط��وي��ره��ا  و���س��ب��ل  امل��ت��ب��ع��ة 

واأ����س���اد ���س��ع��ادة ال��ع��م��ي��د ج��م��ال الطري، 
ت�سهيل  يف  والعمل  التن�سيق  مب�ستوى 

اإجراءات اأفراد املجتمع، مبا يعزز الأمن 
والأمان.

•• عجمان -وام:

املحلية  اللجنة  ممثلي  من  اخل��ري  �سفراء  وف��د  اختتم 
لعام اخلري باإمارة عجمان زيارته اإىل جمهورية تنزانيا 
الإحتادية لتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لطلبة مدر�سة 
يف مدينة زجنبار بالتعاون مع جامعة عجمان ومدر�سة 
اأكادميية عجمان اخلا�سة وذلك �سمن مبادرة “�سفراء 
املطرو�سي  �سيف  �سعيد  الدكتور  �سعادة  واأك��د  اخل��ري«. 
عجمان،  لإم����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم����ن 
ع�سو اللجنة العليا لعام اخلري اأن املبادرة التي نظمت 
مب��ب��ارك��ة ورع���اي���ة م��ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��م��ار ب��ن حميد 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
لاإمارة عك�ست عمق الدور الإن�ساين لدولة الإمارات 
ر�سالة  وك��ان��ت فر�سة لإي�����س��ال  ال��داخ��ل واخل����ارج،  يف 

اخلري من �سعب الإمارات لكافة �سعوب العامل.

امل�سوؤولية  حم����ور  رئ��ي�����س  امل��ن�����س��وري  م����رمي  وق���ال���ت 
اإن  اخل���ري  ل��ع��ام  املحلية  ع��ج��م��ان  جل��ن��ة  يف  املجتمعية 
م���ب���ادرة ���س��ف��راء اخل���ري ت��اأت��ي مت��ا���س��ي��اً م��ع توجيهات 
النعيمي ع�سو  ال�سيخ حميد بن را�سد  ال�سمو  �ساحب 
يد  لتقدمي  احلثيثة  عجمان  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 

العون وامل�ساعدة للمحتاجن يف كافة مناحي احلياة.
املوؤ�س�سات  ع���دد م��ن  ت��ك��ات��ف  ع��ل��ى  امل��ن�����س��وري  واأث���ن���ت 
واجلهات املحلية يف اإمارة عجمان لإجناح املبادرة التي 
 creative الدعم لطلبة مدر�سة  ا�ستهدفت تقدمي 
education foundation يف مدينة زجنبار 
وك�����ان ل��ه��ا ك��ب��ري الأث������ر يف ن��ف��و���س ال��ط��ل��ب��ة وال���ك���ادر 

الإداري.
ك��م��ا اأ����س���اد ف��ري��ق ���س��ف��راء اخل���ري ب��ه��ذه امل���ب���ادرة التي 
ك��ان��ت اأح���د احل�����س��اد امل��ث��م��ر مل��ا غ��ر���س��ه زاي���د اخل���ري يف 
قلوب ووجدان كل من عرفه يف خمتلف بقاع الأر�س، 

وتوجه بال�سكر والتقدير، لكل من �ساهم يف اإجناح هذه 
الزيارة.

مدر�سة  تفقد  اأي���ام   3 ا�ستمرت  التي  ال��زي��ارة  و�سملت 
 creative education foundation
ال���ع���دي���د من  يف م��دي��ن��ة زجن���ب���ار اىل ج���ان���ب اق���ام���ة 
عجمان  اأك��ادمي��ي��ة  وّزع���ت  حيث  وامل��ب��ادرات  الفعاليات 
60 جهازا ذكيا على الطلبة مزودة بربامج وتطبيقات 
تعليمية باللغتن العربية والجنليزية يف حن وفرت 
جامعة عجمان فحوطات طبية لأ�سنان الطلبة طوال 

اأيام الزيارة.
الفقرات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال���زي���ارة  ب��رن��ام��ج  ت�سمن  ك��م��ا 
بدولة  املدر�سة  ط��اب  لتعريف  والثقافية  التعليمية 
امل�ساحبة  الفعاليات  ع��ن  ف�سًا  وثقافتها  الإم����ارات 
لتعزيز الروابط الإن�سانية كزرع بذور الأ�سجار املحلية 

يف دولة الإمارات مب�ساركة الوفد وطلبة املدر�سة.

غرفة عجمان ت�شتقبل وفد طالبات جامعة عجمان

»مركز حممد بن را�شد للف�شاء« يعلن جناح »خليفة �شات« يف اختبار فتح الألواح ال�شم�شية

جناح الختبار يوؤكد قدرة القمر على اإجراء كامل 
العمليات ب�شورة ذكية عقب اإطالقه اىل الف�شاء

•• عجمان ـ الفجر

املويجعي  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة  ا�ستقبل 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
و�سناعة عجمان وفد طالبات كلية 
خال  عجمان  جامعة  يف  ال��ق��ان��ون 
زيارة الطالبات امليدانية ملقر غرفة 
اآل��ي��ات عمل  ع��ل��ى  للتعرف  ع��ج��م��ان 
للقطاع  املقدمة  واخلدمات  الغرفة 
الق��ت�����س��ادي وجم��ت��م��ع الع��م��ال يف 
الطالبات  اكت�ساب  بهدف  الم���ارة، 
اخلربات املهنية الازمة يف جمالت 

تخ�س�سهن.
اللقاء حممد علي اجلناحي  ح�سر 
تنمية  ق����ط����اع   � ت���ن���ف���ي���ذي  م����دي����ر 
ال����س���ت���ث���م���ار والع������م������ال واأح����م����د 
اخلدمات  اإدارة  م��دي��ر   � امل��وي��ج��ع��ي 
موظفي  م���ن  وع�����دد   ، ال��ق��ان��ون��ي��ة 
غ����رف����ة ع����ج����م����ان، ك���م���ا ����س���م وف���د 
جامعة عجمان 16 طالبة من كلية 
الدكتورة  ال��وف��د  وت��راأ���س��ت  القانون 
القانون  اأ�ستاذة  ح�سن  علي  �سوزان 

التجاري يف جامعة عجمان.
�سعادة عبداهلل  اللقاء رحب  وخال 
على  م��وؤك��دا  بالطالبات  املويجعي 
اأه���م���ي���ة ال�����زي�����ارات امل���ي���دان���ي���ة لهن 
مل���خ���ت���ل���ف اجل�����ه�����ات مب�����ا ي�������س���ب يف 
م�سريتهن  خ��ال  خرباتهن  تنمية 
التعليمية، واأو�سح ان غرفة عجمان 

ح��ري�����س��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ت��ع��اون��ه��ا مع 
واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  كافة 
ال�����س��راك��ات وتبادل  ي��زي��د م���ن  مب���ا 

اخلربات.
واأ��������س�������اد ب����ت����ط����ور ومن�������و ال���ق���ط���اع 
ب�����س��ك��ل عام  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف الم������ارة 
و�سمعتها  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  وري�����ادة 
الطيبة ب�سكل خا�س، م�سريا اإىل ان 
تطور العملية التعليمية جاء نتيجة 
ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  حر�س 
النعيمي  را���س��د  ب��ن  ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د 
اإمارة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
ع��ج��م��ان، و���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��م��ار بن 
عجمان  عهد  ويل   � النعيمي  حميد 

رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، بدعم 
التعليمي،  القطاع  ومنو  وا�ستدامة 
بن  را���س��د  ال�سيخ  بجهود  اأ���س��اد  كما 
وري���ادة  تطوير  يف  النعيمي  حميد 

جامعة عجمان.
الطالبات  اط��ل��ع��ن  ال��ل��ق��اء  وخ����ال 
للغرفة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ال��ه��ي��ك��ل  ع��ل��ى 
القانونية  اخل��دم��ات  اه���م  وك��ذل��ك 
القانونية  ال��ن��دوات  �سل�سلة  ومنها 
ودورات التحكيم و خدمة الو�ساطة 
النزاعات  ف�س  خدمة  و  التجارية 
بوا�سطة التحكيم و خدمة حت�سيل 
و خدمة  ع��امل��ي��اً  و  ال���دي���ون حم��ل��ي��اً 

التاأمن على ال�سادرات.

خدمات  على  الطالبات  اإطلعن  كما 
والت�سديقات  املن�ساأ  �سهادات  اإدارة 
العمل  �سري  واآل��ي��ات  عجمان  بغرفة 
بالإدارة، كذلك تعرفن على خمتلف 
اخلدمات الذكية واللكرتونية التي 

تقدمها الغرفة ملجتمع الأعمال.
حا�سنة  ال����ط����ال����ب����ات  زارت  ك���م���ا 
لغرفة  “ريج�س” التابعة   العمال 
و�سائل  اأح���د  تعترب  وال��ت��ي  عجمان 
لرواد  الغرفة  تقدمها  التي  الدعم 
ب��ح��ي��ث تهدف  ورائ�������دات الع���م���ال 
لإحت�سان  حمفزة  بيئة  توفري  اإىل 
اأعمالهم  وت��ط��وي��ر  ال�سباب  اأع��م��ال 

و�سركاتهم.

•• دبي-الفجر:

را�سد  ب���ن  حم��م��د  “مركز  اأع���ل���ن 
القمر  جن�������اح  ع�����ن  للف�ساء” 
�سات”،  “خليفة  ال�������س���ن���اع���ي 
يتم  اإم����ارات����ي  ���س��ن��اع��ي  ق��م��ر  اأول 
اإماراتية  وخ���ربات  ب��اأي��د  ت��ط��وي��ره 
اإختبار فتح  الدولة، يف  اأر���س  على 
الألواح ال�سم�سية بعدما اأمت فريق 
ع��م��ل امل�������س���روع اإج�������راء ع����دد من 
لعمليات  الأ���س��ا���س��ي��ة  الإخ���ت���ب���ارات 
واأنظمة  اأج��ه��زة  وجتميع  تركيب 
الإختبار،  القمر. ومن خال هذا 
“خليفة  ال��ت��اأك��د م��ن ج��ه��وزي��ة  مت 
اإجراء كامل العمليات  �سات” على 
ب�����س��ورة ذك��ي��ة ع��ق��ب اإط���اق���ه اىل 
 2018 ال����ق����ادم  ال���ع���ام  ال��ف�����س��اء 
وو�سوله  ال�ساروخ  عن  واإنف�ساله 
عدم  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  م�����داره،  اىل 
فتح الألواح اأثناء مرحلة الإطاق 

وتواجده يف ال�ساروخ.
وم���ن ج��ان��ب��ه، اأك���د ���س��ع��ادة يو�سف 
مركز  ع��ام  مدير  ال�سيباين،  حمد 
حم���م���د ب����ن را�����س����د ل��ل��ف�����س��اء ان 
املهمة  املرحلة  ه��ذه   الو�سول اىل 
جداً يف عملية ت�سنيع خليفة �سات، 
اإ�سرتاتيجيتنا يف  اىل جناح  يوؤ�سر 
توطن �سناعة الأقمار ال�سناعية 
دولة  اأن  اىل  م�سرياً  الدولة”،  يف 
الإم��ارات متلك بنية حتتية عاملية 
ت�سنيع  م���ن  خ��ول��ت��ن��ا  امل�������س���ت���وى، 
خمتربات  يف  واإخ����ت����ب����اره  ال��ق��م��ر 
حممد  م��رك��ز  يف  الف�ساء  تقنيات 

بن را�سد للف�ساء.
كفاءة  ان  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ب��اين  و���س��دد 
وقدراتهم  امل�������س���روع  ع��م��ل  ف��ري��ق 
وثقة  ف����خ����راً  ت����زي����دن����ا  ال���ع���ال���ي���ة 
القمر  ان  خ�����س��و���س��اً  ب��ن��ج��اح��ه��م، 
يتمتع مبوا�سفات وتقنيات جتعله 
اأف�سل الأقمار ال�سناعية  من بن 
�سات  خليفة  ان  اىل  م�سرياً  عامليا، 
و�سع �سناعة الأقمار ال�سناعية يف 

الدولة يف مكانة مناف�سة عاليماً.
ن��ت��ط��ل��ع بثقة  ال�����س��ي��ب��اين:  وخ���ت���م 
املقبلة،  امل����راح����ل  ج��م��ي��ع  ل���ع���ب���ور 
املقبل  العام  اإطاقه  اىل  اإ�ستعداًد 

اىل الف�ساء اخلارجي.
عامر  املهند�س  اأو���س��ح  جهته،  من 
م�����س��روع خليفة  ال�����س��اي��غ، م��دي��ر 

ب���ن را�سد  ���س��ات يف م��رك��ز حم��م��د 
اختبار  القمر  اجتياز  اأن  للف�ساء 
فتح الأل����واح يف ه��ذه امل��رح��ل��ة من 
العمل  يف  جناحه  يظهر  الت�سنيع 
الهند�سية  النواحي  من  ب�سمولية 
م�سرياً  وامليكانيكية،  والكهرابائية 
لعدد  خ�سع  ���س��ات  خليفة  ان  اىل 
جلميع  الفرعية  الإخ��ت��ب��ارات  م��ن 
والإلكرتونية  امليكانيكية  الأنظمة 
وال���ربجم���ي���ات ب�����س��ك��ل م��ن��ف��رد، اإذ 
تاها اإختبارات اخرى للتاأكد من 
مع  بتوافق  الأنظمة  عمل  اإنتظام 

بع�سها البع�س.
وع���دد ال�����س��اي��غ الإخ���ت���ب���ارات التي 
اأج����ري����ت ع���ل���ى ال���ق���م���ر: م����ن بن 
الإخ��ت��ب��ارات ال��ت��ي اأج��ري��ن��اه��ا على 

تقنيات  خمتربات  يف  �سات  خليفة 
الف�ساء اإختبار ح�سا�سات ال�سم�س، 
اإختبار ح�سا�سات املجال املغنطي�سي 
الهوائي  اإخ��ت��ب��ار ح��رك��ة  ل��اأر���س، 
 .. وغ��ريه��ا  ل���اأر����س،  للت�سويب 
املراحل  القمر جميع هذه  واإجتاز 

بنجاح.
ولفت ال�سايغ اىل ان بعد اإنف�سال 
بفتح  �سيقوم  ال�ساروخ،  القمر عن 
اأوتوماتيكياً،  ال�سم�سية  الأل�����واح 
وبعدها  ال�سم�س،  اىل  وتوجيهها 
تتوقع املحطة الأر�سية باأي حلظة 
توا�سل القمر معها وت�سغيل جميع 
م��ن �سامتها،  وال��ت��اأك��د  الأن��ظ��م��ة 
ا�ستعداداً لأخذ اول �سورة ف�سائية 

بطريقة ذكية.
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•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
علم  ان  ال��ت�����س��ام��ح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
المارات يج�ّسد بالن�سبة لنا جميعاً 
ح��ب ال��وط��ن ، وال�����ولء ل��ه ، ودعم 
واأمانيه.  وطموحاته  اأهدافه  جميع 
ملعاليه مبنا�سبة  كلمة  ذل��ك يف  ج��اء 
، بيوم الَعلَم فيما  احتفالت الدولة 
ال��َع��لَ��م ،  ي���وم  اإن��ن��ي يف  ي��ل��ي ن�سها : 
بَعلَم  نحتفل  اأن   ، جميعاً  ي�سرفنا 
ب��اع��ت��زاز ك��ب��ري ، وفخر   ، الإم������ارات 

الذي  الَعلَم اخلّفاق،  اأنه  ، يف  عظيم 
رفعه بيديه الكرميتن، ولأول مرة 
: املوؤ�س�س العظيم ، املغفور له الوالد 
نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
اإيذاناً  وب��رك��ات��ه،  اهلل  رح��م��ة  ع��ل��ي��ه 
ب��ق��ي��ام دول��ت��ن��ا ال��ع��زي��زة : الإم�����ارات 
العربية املتحدة. اإننا ونحن نحتفل 
نوؤكد  فاإمنا   ، اليوم  الإم���ارات  بَعلَم 
م���ن ج���دي���د ، ف��خ��رن��ا واع���ت���زازن���ا ، 
ومبكت�سباتها   ، الإم�������ارات  ب��ب��ل��دن��ا 
 ، املجالت  الهائلة يف كافة  الوطنية 
التي  واملبادئ  بالقيم  ونعتز  نفتخر 

حتر�س عليها ، هذه الدولة الرائدة 
 ، ال��دول��ة  بنظام  ونعتز  نفتخر   –
وقادتها ، واأبنائها وبناتها ، وباملحبة 
 – وال�����س��ع��ب  ال��ق��ي��ادة  ب��ن  العميقة 
ن��ف��ت��خ��ر ون��ع��ت��ز مب���ا مت��ث��ل��ه الدولة 
من منوذج ح�ساري فريد ومتطور 
والتعارف  والتعاي�س  الت�سامح  يف   ،
واحرتام الآخر ، وما �ساحب ذلك ، 
من �سام ، وا�ستقرار ، وجناح كبري 
اإننا   . والبناء  والتعمري  التنمية  يف 
املرموقة  مب��ك��ان��ت��ن��ا  ون��ف��ت��خ��ر  ن��ع��ت��ز 
ونعتز  – نفتخر  ال��ع��امل  م�سرية  يف 

مبا�سينا اخلالد ، وحا�سرنا الزاهر، 
وما نتطلع اإليه من م�ستقبل م�سرق 
– نفتخر ونعتز  ب��اإذن اهلل   ، وواع��د 
له  املغفور  وامل��وؤ���س�����س،  القائد  ب���دور 
الوالد ال�سيخ زايد ، عليه رحمة اهلل 
 ، اأي�ساً  ونفتخر  ونعتز   ، ور���س��وان��ه 
ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  بالقيادة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال��وال��د 
 ، اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س   ، نهيان 
واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب   ، مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال��دول��ة ، رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ، 

حاكم دبي رعاه اهلل ، واأخيه �ساحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب   ، اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل   ، نهيان 
 ، امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب   ، واإخوانهم 
لاحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����س��اء   :
ونفتخر  ن��ع��ت��ز   ، الإم�������ارات  ح��ك��ام   ،
التخطيط  يف  ال��ق��ي��ادي��ة  ب���اأدواره���م 
والهادف  الدقيق  والتنفيذ   ، الذكّي 
، لهذه  التقدم والزده��ار  ، لتحقيق 
، وت��اأك��ي��د قدراتها  ال��رائ��دة  ال��دول��ة 
، يف  الن�سط  الإ�سهام  ، على  الواعدة 

املنطقة والعامل، وبا�ستمرار .
يف ي���وم ال��َع��لَ��م ، ي�����س��رف��ن��ي ك���ث���رياً ، 
ب��ت��ق��دي��ر ع��ظ��ي��م ، وب���ح���ٍب ع��م��ي��ق ، 
 ، ال��ب��وا���س��ل  ج��ن��ودن��ا  اإىل  اأرف�����ع  اأن 
اعتزاٍز  حتية   ، امل�سلحة  ال��ق��وات  يف 
الَعلَم  بهذا  يحتفون  وهم   ، وتقدير 
املثل  وي�سربون   ، حوله  ويلتفون   ،
الوطن  عن  ال��ذود  يف  ونبيًا،  رائعاً 
، وحماية كافة مكت�سباته واإجنازاته 
واإجال،  وفاء  حتية  اأي�ساً  – نرفع 
�سّحوا  ال��ذي��ن   ، الأب����رار  ل�سهدائنا 
والطاهرة  ال�����س��ري��ف��ة  ب����اأرواح����ه����م 

، يف ظ����ّل َع���لَ���م الإم��������ارات امل��ج��ي��د ، 
العزة  ، رم��ز  ال��ذي ميثل لنا جميعاً 
والإجن��از : يف جنات اخللد مثواهم 
، و���س��ت��ظ��ل اأرواح�����ه�����م ال���ط���اه���رة ، 
متثل  وه��ي   ، الغالية  وت�سحياتهم 
وانتماء   ، اإلهام  م�سدر   ، جميعاً  لنا 

ووفاء لهذا الوطن العزيز .
حفظ اهلل الإمارات ، عزيزًة وكرميًة 
تنا�سر   : ورائ���دة  ك��ب��ريًة وعظيمًة   ،
ق�سايا احل��ق وال��ع��دل وال�����س��ام، يف 
املرفوِع  َع��لَ��ِم��ه��ا  ِظ����ِلّ  ك��ل م��ك��ان، يف 
يج�ّسد  وال��ذي   ، ف  واملُ�سِرّ وال�ساعد 

الوطن  ح��ب   : جميعاً  لنا  بالن�سبة 
اأهدافه  ، ودع��م جميع  ، وال���ولء له 

وطموحاته واأمانيه.
وك��ل ع��ام والإم����ارات يف خري وتقدم 

و�سام.

•• اأبوظبي-وام:

اأمل عبد اهلل  اأكدت معايل الدكتورة 
الوطني  املجل�س  رئي�سة  القبي�سي 
الحتادي اأن يوم العلم ميثل ملحمة 
التي  ال��وط��ن،  اأجم��اد  تعلي  اإماراتية 
اأب���ن���اء خمل�سن  ���س��واع��د  ���س��ط��رت��ه��ا 
لهذه  والنتماء  ال��ولء  قيم  ج�سدوا 
الأر���س، لت�سبح الإم��ارات منارة بن 
وي�ستدل  ال��ع��امل،  بها  نفاخر  الأمم، 
كنموذج  وال���������داين،  ال���ق���ا����س���ي  ب���ه���ا 
التي  وال��ت��ن��م��ي��ة،  واحل�����س��ارة  للبناء 
ترتكز على روؤية حكيمة بعيدة املدى 

وخطط م�ستدامة.
وقالت معايل رئي�سة املجل�س الوطني 
الحتادي يف كلمة مبنا�سبة الحتفال 
اليوم يج�سد  اإن هذا  العلم”،  ب�”يوم 
والتاحم  ال���وح���دة  م��ع��اين  اأ���س��م��ى 
وب����ن����اء الأوط����������ان ب���ع���زمي���ة ال����ق����ادة 
روؤيتهم  جت���اوزت  ال��ذي��ن  املوؤ�س�سن، 
اآفاق  لتام�س  احلا�سر  وب�سريتهم 
امل�ستقبل؛ وبهذه املنا�سبة نرفع العلم 

وتقديراً  ح��ب��اً  م��ع��ه  ون���رف���ع  ال���ي���وم، 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ق��ام  اإىل  ع��ال��ي��ن 
نهيان  ال  زاي����د  ب���ن  ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة، حفظه اهلل، و�ساحب  رئي�س 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب����ي، رعاه 
اهلل، و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، 
الإم�����ارات،  ح��ك��ام  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  و 
ومبادراتهم  الوطنية  جهودهم  على 
�ساخماً  ال���وط���ن  ل��ي��ب��ق��ى  امل��ت��وا���س��ل��ة 
ع���زي���زاً، وت��ب��ق��ى راي���ت���ه رم�����زاً للعزة 

والفخر وال�سموخ.
الحتفال  اأن  اإىل  القبي�سي  واأ���س��ارت 
عام  ك��ل  ي��ق��ام  ال���ذي  العلم”،  ب�”يوم 
ليبقي  ع��ال��ي��ا  “ارفعه  ���س��ع��ار  حت���ت 
الإجنازات  م�سرية  يج�سد  �ساخما”، 
ق��دم��ت وبذلت  وال��ت��ط��ور لأج���ي���ال، 
وعملت بكل جهد، لتتوا�سل امل�سرية 
قيادة  ظل  يف  م�سرق،  م�ستقبل  نحو 

وث���ق���ت يف ق������درات ���س��ع��ب��ه��ا، ووف����رت 
ال��ع��م��ل والجن�����از والتميز  ���س��ب��ل  ل��ه 
والب��داع، واأداء دوره كاما باعتباره 

الرثوة الأغلى لدولتنا.
واأ�سافت معايل اأمل القبي�سي: نحن 
اليوم ن�سهد توا�سل امللحمة الوطنية 
�سعبنا  مع  الر�سيدة  قيادتنا  بتكاتف 
من  م��ت��ج��ددة  ف�سول  لكتابة  ال���ويف، 
اإجن���ازات  ال��وط��ن��ي وحتقيق  ال��ت��اري��خ 
 “ اأن  اإىل  م�سرية  امل�ستحيل،  تقهر 
منا�سبة  بالفعل  ميثل   “ العلم  ي��وم 
ال���وف���اء مل�سرية  ت��ع��ل��ي ق��ي��م  وط��ن��ي��ة 
وموؤ�س�س  ال���وط���ن  ل���ب���اين  ع��ظ��ي��م��ة 
بن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  نه�سته، 
�سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، 
وتاأكيد  ال��ع��ه��د  ل��ت��ج��دي��د  وم��ن��ا���س��ب��ة 
الولء ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
“حفظه اهلل”، واأخيه �ساحب ال�سمو 
مكتوم”  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل”،  رع��اه 
حممد بن زايد اآل نهيان ، واإخوانهم 

اأ����س���ح���اب ال�����س��م��و ح���ك���ام الإم�������ارات، 
ونعاهدهم  الغايل،  الإم��ارات  و�سعب 
ال���وط���ن �سوب  راي����ة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 
واحلفاظ  وم�ساحله  دائ��م��اً  اأعيننا 
اولوياتنا،  اأوىل  هي  مكت�سباته  على 
واأن نتم�سك بقيم المارات ومبادئها 
الأ�سيلة، ونبذل اأق�سى جهد خلدمة 
اإم����ارات����ن����ا قلعة  ���س��ع��ب��ن��ا، ك����ي ت���ظ���ل 
احلاقدين  على  ت�ستع�سي  ح�سينة 
والعمل  ل��اأم��ل  وم��ن��ارة  والطامعن 

على ا�ست�سراف امل�ستقبل.
واأكدت معايل الدكتورة اأمل القبي�سي 
العلم” يج�سد  “يوم  ب�  الحتفال  اأن 
�سورة اإماراتية م�سرقة، حيث تخفق 
رايات الوطن فوق كل البيوت تاأكيداً 
واإع����اء ملنزلة  على احل��ب وال����ولء، 
ليبقى  اأجله  ال��روح من  وب��ذل  العلم 
وقوة  ك�سموخ  ق��وي��اً  خ��ف��اق��اً  ���س��اخم��اً 

اأبناء الإمارات.
اإذ نحتفل  اإن��ن��ا  ق��ائ��ل��ة:  وا���س��ت��ط��ردت 
اليوم بهذه املنا�سبة الوطنية الغالية 
ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا ج��م��ي��ع��اً، ن��ق��ف اإج����اًل 

لت�سحيات  واح�����رتام�����اً  وت����ق����دي����راً 
امل�سلحة  القوات  اأبطال  �سهدائنا من 
اأرواحهم  ق���دم���وا  ال���ذي���ن  ال��ب��ا���س��ل��ة، 
الغالية من اأجل احلفاظ على مكانة 
وت�سحياتهم  ع��ال��ي��ة،  خفاقة  راي��ت��ن��ا 
وتقوي  ق���وت���ن���ا  ت���ع���زز  وب���ط���ولت���ه���م 
منا�سرة  ع��ل��ى  واإ����س���رارن���ا  ع��زمي��ت��ن��ا 
الإخوة  جانب  اإىل  وال��وق��وف  احل��ق، 
والأ�����س����ق����اء، وت���ق���دمي م���ا ي���ل���زم من 

م�ساعدات اإن�سانية واغاثية لهم.
���س��ع��ب دول���ة  اإن  وق���ال���ت م��ع��ال��ي��ه��ا: 
املنا�سبة  الإم��ارات وهو يحتفل بهذه 
ي��ف��خ��ر مب�سرية  ال��غ��ال��ي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
�ساحب  ي���ق���وده���ا  ال���ت���ي  ال���ت���م���ك���ن، 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و 
ال���دول���ة، حفظه اهلل،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
حيث اأ�سبحت دولة الإمارات بف�سل 
ه���ذه امل�����س��رية امل��ب��ارك��ة، اأح���د اأف�سل 
والإن�ساين  احل�ساري  الرقي  من��اذج 
الإن�سان  ح��ق��وق  اح�����رتام  جم���ال  يف 
الق�ساء  ويف  الأ���س��ا���س��ي��ة،  وح��ري��ات��ه 
بغ�س  الب�سر،  بن  وامل�ساواة  والعدل 

واجلن�س  وال��ع��رق  الدين  عن  النظر 
وال����ل����غ����ة، ف�������س���ًا ع����ن ري����ادت����ه����ا يف 
م���وؤ����س���رات ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة كافة 
وال�ستعداد  امل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف 
التقدم  جم�����الت  خم��ت��ل��ف  ويف  ل����ه، 
وا�ستيعاب  والجتماعي  القت�سادي 

التطورات التكنولوجية احلديثة.
التجربة  اأن  اإىل  معاليها  واأ����س���ارت 
ال��ت��ن��م��وي��ة يف دول������ة الإم����������ارات قد 
اأك�سب دولتنا  �سهدت تطوراً مذهًا، 
وتقارير  اأج����م����ع،  ال����ع����امل  اح�������رتام 
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال���ع���امل���ي���ة ت����وؤك����د ذلك 
دولة  �سهدته  ال���ذي  الهائل  التطور 
م�ساف  يف  ب���ات���ت  ال���ت���ي  الإم����������ارات، 
وهي  ت���ق���دم���اً،  الأك�����رث  ال���ع���امل  دول 
اأم�������ور ت�����س��ي��ف ل��ل��ف��خ��ر والع����ت����زاز 
قيمة  الم����ارات  دول���ة  بعلم  الوطني 
الوطنية  الأح��ا���س��ي�����س  ت��ف��وق  ن��وع��ي��ة 
التقليدية لل�سعوب. وقالت القبي�سي 
جاءت  التي  العلم،  يوم  احتفالت  اإن 
�ساحب  م��ن  رائ��ع��ة  وطنية  مب��ب��ادرة 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
يعك�س  جارفاً  �سعبياً  تفاعًا  ولقيت 
وتلقائية  ع��م��ي��ق��ة  وط��ن��ي��ة  م�����س��اع��ر 
ال���وط���ن جميعاً  اأب����ن����اء  ج���ان���ب  م���ن 
واملوؤ�س�سات  الإم��������ارات  خم��ت��ل��ف  يف 
ت�سابق اجلميع  ويتمثل يف  واملناطق، 
عالياً  ورف����ع����ه  ب��ال��ع��ل��م  ل���اح���ت���ف���اء 
عمق  الحتفالت  هذه  توؤكد  خفاقاً، 
ال��وط��ن��ي��ة وجت���ذر روح  ال��وح��دة  روح 
املواطنة يف نفو�س اأبناء �سعبنا، وهي 
العاقة  ق��وة  يف  تتجلى  التي  ال���روح 
التي تربط بن القيادة وال�سعب من 
ناحية، وبن اأبناء الوطن جميعا من 
ناحية ثانية، منوهة معاليها اإىل اأن 
اأ�سرار  اأح��د  الوثابة هي  ال��روح  ه��ذه 
وم��ك��ام��ن ق���وة ال��ن��م��وذج الم���ارات���ي، 
ومتثل وقوداً لنطاقتنا بثبات نحو 
الم��ارات��ي من خال  احللم  حتقيق 
الطموحة،  ال�سرتاتيجية  اخلطط 
ال���ت���ي من�����س��ي ع��ل��ي��ه��ا ن��ح��و حتقيق 
ومئوية   ،2021 روؤي�������ة  اأه��������داف 

المارات 2071.
اأن ع��ل��م الإم�������ارات ه���و رمز  واك�����دت 
ومبادئها  وق��ي��م��ه��ا  دول���ت���ن���ا  ���س��م��وخ 
الأ�سيلة، والراية التي متثل جتربتنا 
الحتادية التي كافح الآباء والأجداد 
من اأجل رفع �ساأنها، والتي يجب اأن 
اإم��ارات��ي يف كل مكان على  يعمل كل 
املحافل  كل  يف  عالية  خفاقة  جعلها 
على  ويحر�س  والدولية،  الإقليمية 
والح�������رتام  ب��ال��ت��ق��دي��ر  حت���ظ���ى  اأن 
لدولة  رمزاً  ب�سفتها  ت�ستحقه  الذي 
رائ�����دة حت���ت ق���ي���ادة ع��ظ��ي��م��ة جعلت 
دول���ة ع�سرية متلك  الإم�����ارات  م��ن 
يف  والتناف�سية  التطور  مقومات  كل 

احلا�سر وامل�ستقبل.

بلحيف النعيمي : العلم رمز وحدتنا واحتاد قلوبنا 
وم�شدر فخرنا واحرتام دولتنا

م�شلـــم بـــن حـــم ويــــوم العلــــم

علي �شعيد بن حرمل الظاهري: “يوم العلم” ذكرى جت�شد منجزات الوطن ومكت�شباته احل�شارية

حمد كردو�س العامري: يوم العلم منا�شبة تتجلى فيها كل املعاين ال�شامية للت�شامن

البواردي: الحتفال بيوم العلم يرمز اإىل معاين وطنية 
�شامية ت�شودها روح الوحدة والرتابط والنتماء

•• دبي-وام:

اأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل بن 
حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر 
رئي�س  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت���ط���وي���ر 
زايد  ال�سيخ  برنامج  اإدارة  جمل�س 
العلم هو رمز وحدتنا  اأن  لاإ�سكان 
واحتاد قلوبنا وم�سدر فخرنا ورمز 
احرتام دولتنا جمددين العهد على 
خ��دم��ت��ه ورف��ع��ت��ه وب����ذل ال����روح من 
قويا  خ��ف��اق��اً  ���س��اخم��اً  ليبقى  اأج��ل��ه 

ك�سموخ وقوة اأبناء الإمارات.
ل���ه ام�س  ك��ل��م��ة  وق�����ال م��ع��ال��ي��ه يف 
ي�سادف  ال��ذي  العلم  ي��وم  مبنا�سبة 
ي����وم ال��ث��ال��ث م���ن ن��وف��م��رب م���ن كل 
�سوؤون  ا�سدرت وزارة  وال��ذي   - ع��ام 
تعميما  وامل�ستقبل  ال���وزراء  جمل�س 
ي��ق�����س��ي ب���ت���ق���دمي الح����ت����ف����الت به 
للعام 2017 - اإىل يوم 2 نوفمرب 
اجلاري - اإن �سعب المارات يتفاعل 

الدوائر  ع��ل��ى  ال���دول���ة  ع��ل��م  ب��رف��ع 
املبادرة  هذه  يف  واملنازل  واملوؤ�س�سات 
ال��ت��ي مت��ث��ل ر���س��ال��ة لأب���ن���اء الوطن 
للمحافظة على الحتاد ومكت�سباته 
ظل  يف  الوطني  الرمز  هذا  وتعزيز 
ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ 
“ يف  اهلل  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
الدولة  رئ��ا���س��ة  �سموه  ت��ويل  ذك���رى 
رمز  ه����و  ال���ع���ل���م  اأن  ع���ل���ى  م�������س���ددا 
ل��ل��دول��ة وع��زت��ه��ا وق��وت��ه��ا واإع����اء 

للوطن  والن��ت��م��اء  الحت����اد  لقيمة 
ور�سالة لتعميق الوعي الوطني .

العلم  رف���ع  ت��وح��ي��د  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اأن  توؤكد  ر�سالة  يف وق��ت واح��د يعد 
البيت متوحد وتر�سخ معنى الولء 
ل��ل��وط��ن ح��ي��ث جتتمع  والن���ت���م���اء 
����س���واع���د امل����واط����ن����ن حت����ت راي���ت���ه 
والنتماء  الوطنية  اللحمة  لتعك�س 
قيادتنا  توليه  م��ا  وت��وؤك��د  ال��وط��ن��ي 
على  وحر�س  اهتمام  من  الر�سيدة 
والتوا�سل  امل��ح��ب��ة  اأوا����س���ر  تعميق 
يعزز  ومبا  الوطن  اأبناء  جميع  بن 
تاحم القيادة مع ال�سعب وي�سمن 
اجلميع  فيها  ينعم  م�ستقرة  ح��ي��اة 
القيادة  ظ���ل  يف  والأم��������ان  ب���احل���ب 
احل��ك��ي��م��ة ال��ت��ي ل ت��دخ��ر ج��ه��دا يف 
اأبناء  وتطلعات  اآم��ال  حتقيق  �سبيل 
هذه  اأن  م��ع��ال��ي��ه  وذك������ر  ال����وط����ن. 
املبادرة الوطنية جمعت قيما وطنية 
النتماء  م���ن  ���س��ام��ي��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 

ل�����اإم�����ارات مم��ث��ل��ة ب��ع��ل��م ال���دول���ة 
ممثلة  الر�سيدة  لقيادتها  وال���ولء 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ب�ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل “ بالإ�سافة اإىل توحيد توقيت 
���س��ي��اق ح��م��ل��ة وطنية  الح��ت��ف��ال يف 
اأهل  كلمة  اجتماع  تعك�س  متكاملة 

الإمارات على قلب رجل واحد .
ال��دك��ت��ور عبداهلل  واأ����س���اف م��ع��ايل 
ب����ن حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي يف 
فر�سة  ه��و  ال��ع��ل��م  ي���وم  “ان  كلمته 
ث��م��ي��ن��ة ل��غ��ر���س م���ع���اين ال����وف����اء يف 
ل��دول��ت��ه��م وتعميق  ال��ن�����سء  ن��ف��و���س 
والنتماء  ال��وط��ن��ي  احل�����س  م��ع��اين 
وحدتها  رم���ز  وه���و  الإم�����ارات  لعلم 
وكرامتها.. عزتها  ودليل  و�سيادتها 
للحفاظ  و�سعنا  يف  ما  كل  و�سنبذل 
ومكت�سباته  ال���غ���ايل  وط��ن��ن��ا  ع��ل��ى 
وليبقى علمنا عاليا خفاقا على مر 

الأزمان » .

•• ابوظبي-وام: 

اكد معايل حممد بن اأحمد البواردي 
وزير دولة ل�سوؤون الدفاع ان احتفال 
دول��ة الإم���ارات بيوم العلم يف الثالث 
م���ن ن��وف��م��رب م���ن ك���ل ع����ام اإمن�����ا هو 
عظيمة  تاريخية  مبنجزات  احتفال 
اأنه يج�سد  ورحلة عطاء طويلة، كما 
رمز  الوطنية حت��ت  ال��وح��دة  م��ع��اين 
وعنوان م�سرية الحتاد حيث تتوحد 
م�ساعر اجلميع ابتهاجاً وحمبة ووفاء 
لهذا الرمز الوطني لتعرب عن فرحة 
ك��ب��رية م�����س��رتك��ة ب��ن اأب���ن���اء جمتمع 

دولة الإمارات بجميع �سرائحه.
وق�����ال م��ع��ال��ي��ه “ ل��ق��د ج����اء اإع����ان 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 

الثالث  تاريخ  يكون  اهلل” باأن  “رعاه 
من نوفمرب من كل عام يوماً للعلم، 
ت�����ويل �ساحب  ذك������رى  م����ع  ت���زام���ن���اً 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
دولة  حتتفل  ح��ي��ث  احل��ك��م،  مقاليد 
الإمارات بهذا الرمز الغايل وتتوحد 

ف��ي��ه اجل���ه���ود ل��رف��ع ال��ع��ل��م ف����وق كل 
دائ����رة م��ن ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة وكل 
مبنى يف الدولة وكل بيت، اإ�سارة اإىل 
بث  يف  الوطنية  املنا�سبة  ه��ذه  اأهمية 
وزرع  الوطن،  اأبناء  النتماء بن  روح 
�سخ�س  لكل  وال���ولء  الت�سامن  روح 
ع��ل��ى ه���ذه الأر�����س ال��ط��ي��ب��ة«. و�سدد 
البواردي  اأح��م��د  ب��ن  م��ع��ايل حم��م��د 
على ان احتفال وزارة الدفاع يف هذه 
تعبري  هو  الغالية  الوطنية  املنا�سبة 
�سادق لروح الولء والنتماء وتعزيز 
ملبداأ احرتامه  وتر�سيخاً  العلم  ملكانة 
ك��رم��ز وط���ن���ي، واح���ت���ف���اء ي��رم��ز اإىل 
روح  ت�سودها  �سامية  وطنية  م��ع��اين 
فتحت  والنتماء،  والرتابط  الوحدة 
راي���ة ع��ل��م الإم������ارات ت��ت��وح��د ال���روؤى 
الفرحة يف  وت�سود  وتت�سافر اجلهود 
اأرجاء الوطن، وترفع الأعام  جميع 

عالية،  خفاقة  ال�سماء  ع��ن��ان  لت�سل 
قيادة  ال��دول��ة  اليوم جتتمع  ه��ذا  ويف 
و�سعباً حتت علم دولة الإمارات كل يف 
الت�سامن  �سور  اأجمل  لت�سور  مقره 
اأهمية  على  معاليه  واك��د  والتاحم. 
الح����ت����ف����ال ب����ي����وم ال���ع���ل���م واإط�������اق 
املبادرات الوطنية يف كل وزارة ودائرة 
مرفوعاً  ال��دول��ة  ع��ل��م  ليظل  وب��ي��ت، 
اأجمل  اأجمع  للعامل  ي�سّدر  و�ساخماً 
والتاحم  الوطنية  ال��وح��دة  م��ع��اين 
يف  �سورها  باأجمل  وتتجلى  وال��وف��اء 
اأي����دي الأط���ف���ال ق��ب��ل ال��ك��ب��ار حاملة 
اأعام الدولة بفرح وفخر ليظل هذا 
العلم رمزاً وطنياً غالياً يحمل معاين 
والت�سامح،  والعدل  وال�سام  الوحدة 
ق��ي��ادة و�سعباً  ال��ب��ل��د  ه���ذا  ح��ف��ظ اهلل 
ال���دول���ة ع��ال��ي��اً خفاقاً  وح��ف��ظ ع��ل��م 

�ساخماً.

نهيــان بن مبــارك: علـم المـارات يجـ�شـد حـب الوطـن والـولء لـه 

القبيــ�شي: “يــوم العلــم” يج�شـد التالحـم بـي القيــادة وال�شعــب

حمدان بن را�شد : علم الإمارات يحمل روح وقيم دولتنا
•• اأبوظبي-وام: 

اآل مكتوم نائب حاكم  ال�سيخ حمدان بن را�سد  اأكد �سمو 
ثقافة  يج�سد  العلم  بيوم  الحتفال  اأن  املالية  وزي��ر  دب��ي 
ل�سيادة  اأبناء �سعبنا لعلم الإم��ارات، ب�سفته رمزاً  احرتام 

الدولة ووحدتها والنتماء للوطن .
بقيادة  الإم����ارات  دول��ة  ا�ستطاعت  لقد   : �سموه  واأ���س��اف 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
�سطرت  �ساخمة  اإجن���ازات  اهلل” حتقيق  “حفظه  الدولة 
ن��ور يف املحافل  ب��اأح��رف م��ن  م��ن خالها ا�سم الإم����ارات 

التخطيط  اإجن��ازات جت��اوزت مرحلة  والعاملية  الإقليمية 
ا�ست�سرافية  امل�ستقبل بروؤية  والنهو�س باحلا�سر لرت�سم 
املوارد  اأوعز �سموه بتوجيه  تبني لاأجيال القادمة حيث 
الوطني  لاقت�ساد  التحتية  بالبنية  ل��ارت��ق��اء  امل��ال��ي��ة 
وامل��ال��ي��ة، والنهو�س  ال�����س��ي��ا���س��ات الق��ت�����س��ادي��ة  واإ����س���اح 
بنيان  لتعزيز  واحلكومية  الأ�سا�سية  اخلدمات  مب�ستوى 
وطن ي�سوده العدل، ويعم يف نفو�س اأبنائه الر�سا ويحقق 
لهم الرخاء والزدهار وال�سعادة ليعلو علم الإمارات خفاقاً 
فوق �سماء اأر�سنا احلبيبة ويف نفو�سنا جميعاً، كرمز لعزتنا 
للمحبة  منارة  كانت  لطاملا  دول��ة  على  و�ساهد  وكرامتنا 

وال�����س��ام وال��ع��ط��اء. واأ���س��ار اإىل اأن��ه م��ن خ��ال احتفائنا 
بيوم العلم، جندد انتمائنا وولئنا املطلق ل�ساحب ال�سمو 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
اهلل” وال��ذي �سهدت دول��ة الإم��ارات حتت رئا�سته نه�سة 
�ساملة يف جميع امليادين ومّكن الإن�سان الإماراتي خالها 
الإن�سان  ب��اأن  ليثبت جم��دداً  ويبتكر  ويبدع  ينجز  اأن  من 
هو الرثوة احلقيقية التي تتمتع بها الإمارات وذخرها يف 

بناء م�ستقبل م�سرق لاأجيال القادمة.
وقال نهدف من هذا الحتفال اإىل ربط اأبنائنا والأجيال 
النا�سئة مبوروثهم الوطني والثقايف وتعريفهم باجلهود 

هذه  قيادة  يف  املوؤ�س�سون  الآب��اء  بذلها  التي  والت�سحيات 
امل�����س��رية ال��ت��ن��م��وي��ة، ول��ن��ج��دد ال��ع��ه��د والل���ت���زام بثوابتنا 
للوطن  ووف��ائ��ن��ا  وانتمائنا  ولئ��ن��ا  م��ن  النابعة  الوطنية 
على  واملقيمن  الإم���ارات  اأبناء  ان  اىل  م�سريا  وقيادته.. 
اأر���س��ه��ا ي��رف��ع��ون ع��ل��م ال��دول��ة يف ت��اأك��ي��د ج��دي��د ع��ل��ى اأن 
ال��دول��ة يحمل  اأر���س اخل��ري والعطاء واأن علم  الإم���ارات 
روح وقيم دولة الإمارات يف اأن تكون منارة للخري والعطاء 
الإقليمية  الأ���س��ع��دة  وع��ل��ى خمتلف  وال��ث��ق��اف��ة  وامل��ع��رف��ة 
والعاملية.. حفظ اهلل الوطن وعلم الوطن واإىل مزيد من 

التقدم والزدهار.

•• العني-الفجر:

اأن الحتفال بيوم العلم ينطلق من 
ال��ث��واب��ت ال��وط��ن��ي��ة وي��ن��ب��ع م��ن قيم 
ال����ولء والن��ت��م��اء وال���وف���اء للوطن 
وقادته.. م�سرياً اإىل اأن هذه املنا�سبة 
املواطنن  جميع  قلوب  على  عزيزة 
وامل��ق��ي��م��ن ع��ل��ى اأر�������س الإم�������ارات 
ورد  للقادة  العهد  جت��دي��د  وتعك�س 

جميل وطننا علينا جميعاً.
وا�سار بن حم اأن الحتفاء من خال 
رف��ع راي���ة الإم����ارات عالية تثري يف 
بالفخر  �سعورا  ومقيم  مواطن  كل 
بانتمائه لرتاب هذه الدولة الغالية 
والعرفان  ب��الم��ت��ن��ان  واإح�����س��ا���س��ا 

له  املغفور  نه�ستها  وب��اين  ملوؤ�س�سها 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن 
اآل نهيان “طيب اهلل ثراه« واإخوانه 
احلكام املوؤ�س�سن الذين �سربوا اأروع 
ب��ن��اء الأوط����ان وتوحيد  الأم��ث��ل��ة يف 

على  ليكونوا  اأبنائها  وجمع  ترابها 
قلب رجل واحد.

اإن يوم العلم ميثل منا�سبة عظيمة 
ن��ف��خ��ر ب��ه��ا وف��ر���س��ة ل��ل��ت��ع��ب��ري عن 
ال��ذي يكنه  م�ساعر احل��ب وال��وف��اء 
م�سريته  ل��ق��ائ��د  الم��������ارات  ���س��ع��ب 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
“حفظه اهلل” فهي  نهيان  اآل  زاي��د 
ر����س���ال���ة ي��ق��دم��ه��ا ���س��ع��ب الم������ارات 
ل���ل���ع���امل اأج����م����ع ي����وؤك����د ف��ي��ه��ا ولء 
بانتمائه  واع��ت��زازه  لقيادته  ال�سعب 
ب�سعبه  القائد  عاقة  اأن   ، للوطن 
خ�سو�سية  ع���اق���ة  الإم���������ارات  يف 
وا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة اأن�������س���اأت ق��ي��م��ة كربى 
وال�سعب  ل���ل���وط���ن  الن����ت����م����اء  ه����ي 

ال�سليمة  بالفطرة  وج��اءت  والقائد 
اليوم  ن��ح��ت��ف��ل  ون���ح���ن  وال�������س���دق، 
ل�ساحب  تقديراً  الدولة  علم  برفع 
اهلل.  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س   ال�سمو 
العلم  بيوم  الحتفال  اأن  اإىل  ولفت 
يعد منا�سبة نعمل فيها جميعاً على 
مبوروثهم  النا�سئة  الأج��ي��ال  رب��ط 
بت�سحيات  وت��ع��ري��ف��ه��م  ال���وط���ن���ي 
الذين  املوؤ�س�سن  والأج����داد  الآب����اء 
اأن  اأجل  بذلوا الغايل والنفي�س من 
النور وتنطلق  دول��ة الحت��اد  تب�سر 
اأده�ست  يف م�سريتها التنموية التي 
اإجن��از قارب  العامل مبا حققته من 
ح��د الإع���ج���از ون��ال��ت ب��ه الإم�����ارات 

تقدير واحرتام العامل.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأكد �سعادة علي �سعيد بن حرمل الظاهري رئي�س جمل�س 
اأن الحتفال ب�«يوم العلم«  اأبوظبي التنفيذي على  جامعة 
الفخر  بكل  فيها  ن�ستذكر  عظيمة  وطنية  منا�سبة  ميثل 
والعزاز الدور الرائد للمغفور له باإذن اهلل تعاىل القائد 
املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان –طيب اهلل ثراه- 
املتحدة منوذجاً  العربية  الإم����ارات  دول��ة  م��ن  ال��ذي جعل 
نفاخر به العامل كافة.  واأ�سار ابن حرمل  وحدوياً فريداً 
اإىل اأن يوم العلم يج�سد مكت�سبات النه�سة احل�سارية التي 

ت�سهدها دولتنا برعاية قيادتنا الر�سيدة متمثلة يف �ساحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب   ، اهلل-  -حفظه 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  دب���ي، 
امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم 
اأن  جميعاً  علينا  اليوم  ه��ذا  ويف  الإم����ارات،  حكام  لاحتاد 
الوطن  رفعة  �سبيل  يف  والعطاء  اجلهد  بذل  من  ن�ساعف 

واإعاء رايته خفاقة يف جميع املجالت.

•• اأبوظبي -وام:

اعرب �سعادة حمد �سامل بن كردو�س العامري مدير 
لاأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�س�سة  ع��ام 
اخلريية والإن�سانية عن الفخر والعتزاز بالحتفال 
بالقيم  الغايل تعبرياً عن اللتزام  برفع علم وطننا 
الوطني  ال��رم��ز  ل��ه��ذا  والح����رتام  النبيلة  الوطنية 

امل�سرف الذي يج�سد اأجمادنا واحتادنا.
وقال يف ت�سريح لوكالة اأنباء المارت “وام” مبنا�سبة 
العلم  بيوم  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  احتفال 
ت�سارك  الوطني  انتمائها  من  انطاقا  املوؤ�س�سة  ان 
دولة الإمارات العربية املتحدة قيادة وحكومة و�سعباً 
املنا�سبة  ه��ذه  اأن  معتربا  امل�سرفة  الوطنية  ب��الأي��ام 
�سعب  لت�سامن  ال�سامية  امل��ع��اين  ك��ل  فيها  تتجلى 

الإم��ارات مع القيادة احلكيمة التي يرعى م�سريتها 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
حكام  ال�سمو  ا�سحاب  واخ��وان��ه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 

الإمارات.
امل�سرف حتت ظال  وقال �سوف نوا�سل هذا الدرب 
ال��ع��ل��م اخل��ف��اق لتبقى الإم�����ارات ع��ام��رة بدوام  ه���ذا 

ال�ستقرار وال�سعادة والزدهار. 
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•• العني -وام:

اأكد اإ�سماعيل علي عبداهلل، الرئي�س 
يوم  اإن  �سرتاتا،  ل�سركة  التنفيذي 
يفخر  وطنية  منا�سبة  ميثل  الَعلم 
ب��ه��ا اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ام���ت���داد الوطن 
وفر�سة للتعبري عن م�ساعر احلب 
وال����وف����اء ال�����ذي ي��ك��ن��ه ���س��ع��ب دول���ة 
م�سريته  ولقائد  لوطنه  الإم����ارات 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�ساحب  واأخ����ي����ه  اهلل”  “حفظه 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
.

وقال عبداهلل - يف ت�سريح مبنا�سبة 
الدولة  به  ال��ذي حتتفل  العلم  ي��وم 
املبارك  ال���ي���وم  ه����ذا  اإن   “ ال���ي���وم- 
على  الَعلم  ب��رف��ع  ب��ه  نحتفي  ال���ذي 
كل �سرح �سامخ من �سروح الدولة 

اإخا�سنا ومت�سكنا  يعرب عن مدى 
بيتاً  ال��غ��ايل  ال��وط��ن  ب��ه��ذا  العميق 
��م��ن��ا ج��م��ي��ع��اً ومي�سي  ي�����سُ م���وح���داً 
زاخر  اآم��ن  زاه��ر  م�ستقبل  نحو  بنا 

بالإجنازات لنا ولاأجيال املقبلة«.
دول���ة  ح��ق��ق��ت��ه  م���ا  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
الإم�������������ارات م�����ن ت����ق����دم واإزده����������ار 
واإجن��ازات عظيمة يف �ستى املجالت 
..موؤكدا  الوطن  بهذا  فخرنا  ُيعزز 
اأن دولة الإمارات اأثبتت قدرتها على 
امل�ستوى  على  الأوىل  امل��راك��ز  ت��ب��وء 
العاملي موا�سلًة الرتقاء باإجنازاتها 
على ال�سعيدين الإقليمي والدويل 
للقيادة  ال�����س��دي��دة  ال���روؤي���ة  بف�سل 
ال��ر���س��ي��دة وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ازده����ار 
وال�سعادة  ال��رخ��اء  وحتقيق  ال��دول��ة 

للمواطن.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأكد �سعادة الدكتور علي بن متيم 
م���دي���ر ع�����ام اأب���وظ���ب���ي ل����اإع����ام، 
ال��ع��ل��م م�����س��در ف��خ��ر لكّل  ي���وم  اإن 
دولة  اأر����س  على  ومقيم  اإم��ارات��ي 
خاله  م��ن  تتج�ّسد  اإذ  الإم����ارات، 
عليها  قامت  التي  ال�سامية  القيم 
الإماراتية،  ال��وح��دوي��ة  التجربة 
امل�سيئة  املحطات  فيه  تتجلى  كما 

يف م�سرية التنمية وبناء الدولة. 
وبا�سم  ب��ا���س��م��ه  ���س��ع��ادت��ه  وت���وج���ه 
جميع العاملن يف �سركة اأبوظبي 
ال��ت��ه��اين واأجمل  ب��اأح��ّر  ل��اإع��ام 
التربيكات ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واإىل  امل�����س��ل��ح��ة، 

الأعلى  املجل�س  اأع�����س��اء  ال�����س��ي��وخ 
واأولياء  الإم����ارات  ل��احت��اد ح��ك��ام 
الوطني  ال��ع��ر���س  ب���ه���ذا  ال���ع���ه���ود، 
هذا  اأب��ن��اء  نفو�س  يف  يبعث  ال���ذي 
ال���وط���ن وامل��ق��ي��م��ن ع��ل��ى اأر����س���ه 
تعلقاً  ويزيدهم  بالعتزاز  �سعوراً 
ففي  الكبري،  الوطني  الرمز  بهذا 
الإمارات  �سماء  ت�سيء  اليوم  هذا 
الذي  وبعلمها  اأب��ن��ائ��ه��ا،  مب�ساعل 
لن�سال  وال�سموخ،  للعزة  رم��ٌز  هو 
وم�سرية عطاء �سعب و�سع النجوم 
�سقفاً لأحامه وطموحاته، يفخر 
اأخ��ي��ه، ه��ي حلظة  ك��ٌل بجانب  بها 
وط���ن���ي���ة ل���ال���ت���ف���اف ح������ول رم���ز 

الحتاد لنجدد الوفاء والق�سم باأن 
يبقى علمنا خفاقاً على قمم العز، 
ومتابعة امل�سرية التنموية لدولتنا 
ب��ات��ت مفخرة لكل  ال��ت��ي  امل��زده��رة 

عربي. 
وخ��ت��م ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ور ع��ل��ي بن 
مت��ي��م ب��ال��ق��ول: ال��وط��ن ه��و اأغلى 
نعمل  اأن  علينا  فيجب  منلك،  م��ا 
�سويًة كي يبقى علمه خفاقاً عالياً، 
“دام  نفخر به ونهتف من خاله 
ع��زك ي��ا وطن”، ف��ه��ذا واج���ب كل 
لاإمارات  يقدم  اأن  يريد  مواطن 
ب�سيطاً من ما قدمه له من  �سيئاً 
كرامة وعزة، ومن واجب الإعام 
احلر�س  امل����ب����ارك  ال���ي���وم  ه����ذا  يف 
ال�سادقة  ال���������س����ورة  ن���ق���ل  ع���ل���ى 
يعك�س  واأن  الإم����ارات����ي  ل��ل��ت��اح��م 
القيم التاريخية وامل�سرية احلافلة 
ب��الإجن��ازات التي مت��ت حت��ت راية 
لاإعام  اأبوظبي  و�سركة  العلم، 
امل�سهد  ����س���م���ن  اأ�����س����ا�����س����ي  ج������زء 
احلري�س  الإم����ارات����ي  الإع���ام���ي 
اأكمل  اأداء دوره الوطني على  على 

وجه يف كافة املحافل واملنا�سبات. 

•• اأبوظبي-=الفجر:

تقدم معايل �سعيد عيد الغفلي رئي�س 
هيئة اأبوظبي لاإ�سكان مبنا�سبة يوم 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  ب��اأج��م��ل  ال��َع��لَ��م 
الإم�����ارات ممثلة يف  ق��ي��ادة دول���ة  اإىل 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخيه 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واإىل  دب����ي، 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة، واإىل اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 
املجل�س الأعلى حكام الإمارات، و�سمو 
اأولياء العهود، داعياً اهلل العلي القدير 

الإم����ارات عالية  دول���ة  راي���ة  تبقى  اأن 
احلبيبة  دولتنا  حتقق  واأن  �ساخمة، 

املزيد من التقدم والرقي.
الَعلَم يج�سد  اإن الحتفال بيوم  وقال 
والتاحم،  ال���وح���دة  م��ع��اين  اأ���س��م��ى 
ويجدد العهد لاآباء املوؤ�س�سن الذين 
جتاوزت روؤيتهم وب�سريتهم احلا�سر 

امل�����س��ت��ق��ب��ل، وكذلك  اآف�����اق  ل��ت��ام�����س 
يجدد الولء للقيادة والنتماء للوطن 
اإماراتية  ل�����س��ورة  وجت�سيداً  ال��غ��ايل، 
كل  يف  فيها  ال��راي��ات  تخفق  م�سرقة 
العلم”  “يوم  اأن  واأ���س��اف  الأم���اك���ن. 
ال��ت��ف��اع��ل الوطني،  ع��ل��ى  ���س��اه��د ح��ي 
وتعزيز  الوطن،  اأبناء  بن  والتاحم 
وتر�سيخاً  للوطن،  بالنتماء  ال�سعور 
ل�سورة المارات، وتقديرا ملكانة العلم 
يف قلوب اأبناء الإمارات واملقيمن على 
اأر�سها، مما يعك�س حمبة ووفاء �سعب 
برئا�سة  احلكيمة  لقيادته  الم����ارات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
الإم���ارات  نه�سة  م�سرية  يقود  ال��ذي 
وتقدمها على خمتلف ال�سعد املحلية 

والإقليمية والدولية.

–الفجر:  •• اأبوظبي 
رف���ع ���س��ع��ادة م�����س��ب��ح م���ب���ارك امل���رر، 
اأبوظبي  لبلدية مدينة  العام  املدير 
التهاين  اآي��������ات  اأ����س���م���ى  ب����الإن����اب����ة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
واأخيه  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي- حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل  رع���اه 
ن���ه���ي���ان، ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�سلحة، واإخوانهم اأ�سحاب 
ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى حكام 

الإم��ارات، مبنا�سبة يوم العلم الذي 
يج�سد معاين الفخر والعزة.

اح���ت���ف���ال دول���ة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأك������د 
امل��ت��ح��دة بيوم  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
العلم له اأهمية غالية كونه يتزامن 
م��ع ال��ي��وم ال���ذي ت��وىل فيه �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب����ن زاي����د 
ويعد  احل���ك���م،  م��ق��ال��ي��د  ن��ه��ي��ان  اآل 
م��ن��ا���س��ب��ة ك���رمي���ة ل��ت��ج��دي��د احلب 
الغايل على  وال��ولء للوطن وعلمه 
اأن  اإىل  واأ���س��ار  الإم��ارات��ي��ن،  نفو�س 
ي����وم ال��ع��ل��م ي��ج�����س��د اأ���س��م��ى معاين 
زايد،  اأب��ن��اء  بن  والتاحم  التوحد 
وبذلهم  لوطنهم  حبهم  عن  ويعرب 
ال��غ��ايل وال��ن��ف��ي�����س يف خ��دم��ة العلم 

كافة  الت�سحيات  وتقدمي  ورفعته، 
واأبناء  حكام  ك�سموخ  �ساخماً  ليبقى 

الإمارات.
املرر:  م��ب��ارك  ���س��ع��ادة م�سبح  وق���ال 
وتوفري  الكرمية  احلياة  حتقيق  اإن 

�سبل الراحة ملواطني الإم��ارات كان 
وما يزال من �سمن الأولويات التي 
اأجل  من  الر�سيدة  القيادة  و�سعتها 
املواطن  واإ�سعاد  بالوطن  النهو�س 
على كافة الأ�سعدة، وذلك منذ عهد 
ال�سيخ  ب��اإذن اهلل  له  املغفور  املوؤ�س�س 
ال����ذي حقق  ث����راه  زاي��د-ط��ي��ب اهلل 
لاإمارات كل �سبل النجاح والتوحد 
يوؤكد  وم���ا  احل��ك��ي��م��ة،  روؤاه  بف�سل 
املراتب  ذلك ت�سدر الإم��ارات حالياً 
الإقليمي  ال�سعيدين  على  الأوىل 
املجالت  م��ن  ال��ع��دي��د  وال�����دويل يف 
واإحرازها نتائج مرموقة، وما يزال 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 

اهلل واأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات 
ي�سريون على الدرب ذاته، ويجددون 
ك��ل ي��وم ال��ع��زم وال��ع��م��ل ليبقى هذا 
واحل�سارة  ل��ل��ت��ق��دم  م��ن��ارة  ال��وط��ن 

والإن�سانية.
مدينة  لبلدية  العام  املدير  واأ�ساف 
القيادة  ن��ع��اه��د  ب��الإن��اب��ة:  اأب��وظ��ب��ي 
علمنا  راي��ة  تبقى  اأن  على  الر�سيدة 
ن��ك��ون جنودا  واأن  دائ���م���اً،  م��رف��وع��ة 
منجزات  ح��م��اي��ة  �سبيل  يف  اأوف���ي���اء 
على  نبقى  واأن  ومكت�سباته،  وطننا 
لرفعته  املتوا�سل  العمل  يف  العهد 
وتقدمه وتوريث هذا احلب لأبنائنا 
وبناتنا لتبقى راية علمنا يف العايل 

رمزا لل�سموخ والعزة.

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ���س��ع��ي��د عبداهلل 
الهيئة  ع���ام  م��دي��ر  الغفلي  مطلق  ب��ن 
يوم  اأن  واجلن�سية  للهوية  الحت��ادي��ة 
الإم����ارات  �سعب  ح��ي��اة  اأ���س��ب��ح يف  العلم 
موعدا �سنويا لتعميق النتماء للوطن 
���س��دوره��م من  تكتنزه  ع��م��ا  وال��ت��ع��ب��ري 
وما  ومنعته،  عزته  ورم��ز  لرايته  ح��ب 
واإخا�س  ولء  م���ن  ق��ل��وب��ه��م  ي��ع��ت��م��ر 
الر�سيدة،  ق���ي���ادت���ه  ح�����ول  وال���ت���ف���اف 
الراية  هذه  اأن  على  للتاأكيد  ومنا�سبة 
�ستبقى باإذن اهلل مرفوعة عالياً حتّفها 
باأن  الأم��ه��ات  ودع���وات  العيون  اأه���داب 
يحفظ اهلل الوطن ورايته وقيادته واأن 
يدمي عليه نعم الأمن والأمان وال�سوؤدد 

والزدهار.
وقال الغفلي - يف ت�سريح لوكالة انباء 

املنا�سبة  ه���ذه  اإن   - “وام”  الم�����ارات 
على  يعي�س  من  كل  قلب  على  العزيزة 
ال��ط��ي��ب��ة م���ن مواطنن  ه���ذه الأر�������س 
احلالت  م��ن  واح���دة  ت�سّكل  ومقيمن 
التي تتجّلى فيها روح الوحدة والحتاد 
والوفاء للمبادىء والقيم التي اأر�ساها 
ق��ادة عظام ورج��ال �سدقوا ما عاهدوا 
اهلل عليه حن اجتمعوا على قلب رجل 
منيعاً  م��وح��داً  ك��ي��ان��اً  ليوؤ�س�سوا  واح���د 
وليد�سنوا  اأب���ن���اوؤه  ب��ه  وي��ف��اخ��ر  يفخر 
عهداً جديداً يف م�سريته عنوانه النماء 
الرغيدة  الكرمية  واحل��ي��اة  والزده����ار 
ال��ت��ي م��ّث��ل��ت لأبناء  راي���ت���ه  ول���ريف���ع���وا 
ال��وط��ن اأي��ق��ون��ة اخل��ري ورم���ز الكرامة 

والوحدة والكربياء.
واأ�ساف اأن اقرتان الحتفال بيوم العلم 
ال�سمو  �ساحب  ت��ويّل  ذك��رى  مبنا�سبة 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

احلكم  م��ق��ال��ي��د  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
رئي�ساً للدولة وقائداً للم�سرية وحادياً 
جديدة  م��ع��اٍن  اإل��ي��ه��ا  ي�سيف  ل��ل��رك��ب، 
لتفي�س  ف��ت��ت��ع��اظ��م  ���س��ام��ي��ة  واأب�����ع�����اداً 
الوطنية  وال���ق���ي���م  ال��ن��ب��ي��ل��ة  ب���امل���ع���اين 
اجلميل  امل���ا����س���ي  وت����رب����ط  ال�����س��ام��ي��ة 
الواعد،  بامل�ستقبل  امل��زده��ر  باحلا�سر 
ولتكون يوماً للتعبري عن عميق املحّبة 

ل��ل��وط��ن والإج��������ال ل���ل���راي���ة وال�����ولء 
والإخا�س للقيادة الر�سيدة.

الوطن  لعلم  اأّن  الغفلي  الدكتور  واأّك��د 
مكانة كبرية يف النفو�س فهو رمز العزة 
وال��رف��ع��ة و���س��ون احل��م��ى وال��دف��اع عن 
العاديات،  ���س��وره��ا م��ن  ال���دار وح��م��اي��ة 
وهو اللواء الذي اجتمعت عليه العقول 
ال��ق��ل��وب وت��وح��دت عليه  وال��ت��ق��ت عليه 
ال�سمائر، فتمّكنت من بناء وطن يرفل 
ب��ث��ي��اب ال�����س��ع��ادة والزده������ار، وي��ق��ف يف 
العاملي  ال�سعيد  على  الأوىل  ال�سفوف 
والرقّي،  ال��ت��ق��ّدم  جم���الت  خمتلف  يف 
ب��ف�����س��ل ق���ي���ادة ن����ذرت ن��ف�����س��ه��ا خلدمة 
�سعبها وتوفري اأف�سل م�ستويات احلياة 
ب��ادل��ه��ا الإخ��ا���س ولء ل  ل��ه، و�سعب 
طموحاتها  مع  وجتاوباً  �سائبة  ت�سوبه 
وتوجهاتها وروؤيتها للم�ستقبل امل�سرق.

ودع����ا ال���دك���ت���ور ال��غ��ف��ل��ي اجل��م��ي��ع اإىل 

جت�سيد القيم التي يرمز اإليها العلم يف 
حياتنا اليومية، عرب الإخا�س للوطن 
ال���دوؤوب واحلر�س على  بالعمل اجل��اّد 
العطاء،  ي���ك���ون  م���ا  ب��اأف�����س��ل  ال���ع���ط���اء 
حتقيق  يف  موقعه  م��ن  ك��ل  وامل�ساهمة 
الأهداف التي تتطلع اإليها قيادتنا، مع 
الإميان باأهمية الدور الذي يقوم به كل 
فرد مّنا يف الو�سول اإىل روؤية الإمارات 
باأن  الأ�سمى  الهدف  وحتقيق   2021
ت��ك��ون دول��ت��ن��ا واح����دة م��ن اأف�����س��ل دول 

العامل بحلول يوبيلها الذهبي.
موظفي  با�سم  الغفلي  الدكتور  وج��ّدد 
الهيئة، العهد للقيادة الر�سيدة ول�سعب 
الإم��ارات على موا�سلة العمل با كلل 
ول ملل لتحقيق املزيد من الإجنازات 
يف  الغالية  اإم��ارات��ن��ا  ا�سم  ت�سّطر  التي 
ال�سفوف الأوىل على خمتلف ال�سعد، 

وتنق�س ر�سمها يف اأ�سفار اخلالدين.

•• دبي-وام:

ال����وزراء اجلهات  ال��ع��ام��ة ملجل�س  دع��ت الأم��ان��ة 
الإر�سادي  بالدليل  والإل��ت��زام  التقيد  اإىل  كافة 
ل�ستخدام علم دولة الإمارات خال احتفالتها 
املوا�سفات  العلم” والذي يو�سح  ب�” يوم  اليوم 
واإر�سادات  وال�سارية  للعلم  املعتمدة  القيا�سية 
اأن الدليل ي�سم النماذج  ا�ستخدامها. واأ�سافت 
الإر�سادية للموا�سفات الفنية وبروتوكول العلم 
اإىل  م�سرية   .. الأخ���رى  تطبيقاته  اإىل  اإ�سافة 

اأنه ميكن احل�سول على ن�سخة منه من خال 
املوقع الإلكرتوين ملجل�س الوزراء.

وحتتفل الدولة اليوم اخلمي�س يف متام ال�ساعة 
احلادية ع�سر �سباحا ب� “ يوم العلم “ يف اأعقاب 
دعوة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” جميع اجلهات الحتادية 
واجلهات التابعة لها اإىل م�ساركة وطنية وا�سعة 
برفع علم الدولة على ال�سارية ويف وقت واحد.

وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 

العلم  ب�يوم  الحتفال  بتقدمي  وج��ه  قد  مكتوم 
ه���ذا ال��ع��ام اإىل ال��ث��اين م��ن ن��وف��م��رب ب���دل من 

الثالث من نوفمرب.
خالها  يتم  وطنية  منا�سبة   “ العلم  يوم  و” 
واملوؤ�س�سات  وامل���راف���ق  امل��ب��اين  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م  رف���ع 
وقيادته  للوطن  وال���ولء  الن��ت��م��اء  ع��ن  تعبريا 
اأر�ساها  التي  الحت��اد  بقيم  والتم�سك  الر�سيدة 
الآباء املوؤ�س�سون وتزامنا مع ذكرى تويل �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان - حفظه 

اهلل - رئا�سة الدولة.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ال�سيخة موزة بنت مبارك بن حممد 
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�سة  نهيان  اآل 
الأيام  اأح��د  هو  العلم”  “يوم  اأن  املباركة 
هو  فالعلم  حياتنا  يف  اخل��ال��دة  الوطنية 
و�سموخه.  وع���زت���ه  وراي���ت���ه  ال���وط���ن  رم���ز 
واأ�سافت - يف كلمة لها مبنا�سبة يوم العلم 
الذي ي�سادف الثالث من نوفمرب من كل 
عام - اأنه يف هذا اليوم ن�ستذكر بكل الفخر 

املوؤ�س�س  للقائد  ال��رائ��د  ال���دور  وال�سموخ 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
“ طيب اهلل ثراه “ والذي نه�س بالوطن 
مع  فريدة  احتادية  جتربة  دعائم  واأر�سى 

اإخوانه الآباء املوؤ�س�سن.
منا�سبة  ه��و  ال��ع��ل��م  ي���وم  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
غ��ال��ي��ة ت��ت��زام��ن م��ع ذك���رى ت���ويل �ساحب 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
مقاليد  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
امل�سرية  وم����وا�����س����ا  ال����ب����اد  يف  احل���ك���م 

التنموي يف  للدولة وازدهارها  احل�سارية 
جميع املجالت .

وقالت ال�سيخة موزة بنت مبارك اآل نهيان 
اإن يوم العلم لي�ست منا�سبة احتفالية فقد 
ب��ل ه��و ي��وم ن��ت��اأم��ل فيه م��ن��ج��زات الوطن 
�سعب  وج��ه��ود  الر�سيدة  وال��ق��ي��ادة  والفكر 
احتدت جميعها وجعلت من دولة الإمارات 
عنوانا ي�سع نورا مع اإ�سراقة كل يوم حتى 
غدت الإمارات منوذجا يحتذى يف التقدم 

والإزدهار وا�ست�سراف امل�ستقبل.

موزة بنت مبارك: العلم رمز الوطن وراية عزة و�شموخه »اأمانة جمل�س الوزراء« تدعو لالإلتزام بالدليل الإر�شادي ل�شتخدام علم الدولة

م�شبح مبارك املرر: »نعاهد القيادة الر�شيدة على بقاء علمنا مرفوعا �شاخما دائمًا«

الغفلي : يوم العلم موعد �شنوي لتعميق النتماء للوطن والعتزاز برايته ورمز عزته

ريد الظاهري: يوم العلم يوؤكد وحدتنا الوطنية حتت ظل القيادة الر�شيدة

عبدالوهاب زايد: الحتفال بيوم العلم جتديد للولء للقيادة والنتماء للوطن

•• اأبوظبي- الفجر:

ق���ال���ت ري����د ح��م��د ال�����س��ري��اين ال���ظ���اه���ري ع�سو 
اأبوظبي  و���س��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة  ادارة  جم��ل�����س 
التجارة بالغرفة: ان احتفالنا بيوم  رئي�س جلنة 
قيادة  حت��ت  الوطنية  وحدتنا  على  ي��وؤك��د  العلم 
ر�سيدة  وحكيمة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة – حفظه اهلل- و 
روؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
العلى للقوات امل�سلحة واخوانهم حكام المارات 
، حيث متكنت دولة المارات من حتقيق اجنازات 
امل�ستدامة �سمن  التنمية  نحو  وت�سعى  متوا�سلة 
خططها ال�سرتاتيجية املدرو�سة التي تهدف اىل 
اأن تكون المارات يف املركز الول عامليا يف تقدمها 

مبختلف املجالت وال�سعدة.
ال�سنوات  �سهدنا خال  لقد  الظاهري:  وا�سافت 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ك��ب��رية  ن��ه�����س��ة  امل��ا���س��ي��ة 

ون�سعى   ، وغ��ريه��ا  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
ك�سيدات اعمال منثل القطاع اخلا�س للم�ساهمة 
العمل  و قوي عرب  ب�سكل فاعل  النه�سة  يف هذه 
ال����دوؤوب واجل��ه��ود ال��ك��ب��رية م��ن اأج���ل اأن نرتقي 

بوطننا عاليا وجعل علمه عاليا خفاقا.
اأن جُن����ّدد العهد  وق��ال��ت ال��ظ��اه��ري: ون����وّد ه��ن��ا 
ب��ال��وف��اء وامل��ح��ب��ة والإخ���ا����س ل��دول��ة الإم����ارات 
ّيرفرف  اهلل،  ���س��اء  اإن  ���س��ي��ظ��ل،  ال����ذي  وع��ل��م��ه��ا 
ال�سهداء  ودم��اء  ب���اأرواح  وحممّياً  وُم�ساناً  عالياً 

الطاهرة.

••اأبوظبي -وام:

قال �سعادة الأ�ستاذ الدكتور عبدالوهاب زايد اأمن عام جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي ان دولة الإمارات العربية 
املتحدة حتتفل يف الثالث من نوفمرب من كل عام ب�يوم العلم تزامناً 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ت��ويل  مع 

الدولة “حفظه اهلل” مقاليد احلكم.
وا�ساف يف ت�سريح خا�س لوكالة اأنباء الإمارات -وام ان هذا اليوم 
الذي يج�سد اأ�سمى معاين الوحدة والتاحم وبناء الأوطان بف�سل 
من اهلل تعاىل ثم بعزمية املوؤ�س�سن الأوائل الذين جتاوزت روؤيتهم 
جتديداً  ميثل  كما  امل�ستقبل  اآف���اق  لتام�س  احلا�سر  وب�سريتهم 
للولء للقيادة والنتماء للوطن الغايل وجت�سيداً ل�سورة اإماراتية 

على احلب  ت��اأك��ي��داً  البيوت  ك��ل  ف��وق  فيها  ال��راي��ات  تخفق  م�سرقة 
والولء وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من اأجله ليبقى �ساخماً 

خفاقاً قوياً ك�سموخ وقوة اأبناء الإمارات.
واملقيمون على  املواطنون  الإم��ارات مبن فيهم  �سعب دولة  ويفخر 
التمكن  مل�سرية  منهم  تقديراً  املنا�سبة  بهذه  الطيبة  الأر���س  هذه 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يقودها  التي  ال�ساملة 
العامل  يف  امل��رات��ب  اأرف���ع  اهلل” اإىل  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
اأحد  تقدم  املباركة  امل�سرية  ه��ذه  بف�سل  الإم���ارات  دول��ة  واأ�سبحت 
اأف�سل مناذج الرقي احل�ساري والإن�ساين يف جمال احرتام حقوق 
الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ويف الق�ساء والعدل وامل�ساواة بن بني 
الدين  عن  النظر  بغ�س  �سواء  حد  على  واملقيم  امل��واط��ن  الإن�سان 
ال��ت��ق��دم الق��ت�����س��ادي والجتماعي  واجل��ن�����س وال��ل��غ��ة ويف جم���الت 

وا�ستيعاب التطورات التكنولوجية احلديثة.
بل  األ��وان  اأربعة  لي�س جمرد قطعة قما�س عليها  العلم  اأن  واأو�سح 
هو رمز يعي�س يف النفو�س والوجدان نبذل الغايل والنفي�س ليبقى 
اأننا ننتمي اإىل  مرفوعاً خفاقاً وهو ما مييزنا بن ال�سعوب ويعني 
..اإن���ه علم  ال��وط��ن  ب��ه��ذا  �سعار يربطنا  الطيبة وه��و  الأر����س  ه��ذه 
يرفرف عالياً ليوؤكد اأن هذه البقعة من العامل هي دولة الإمارات 
العربية املتحدة التي اأقامت اأهم واأ�سدق واأقوى كيان وحدوي على 

وجه املعمورة.
التي  القيم  العلم جت�سد جمموعة من  يوم  اأن فعاليات  اإىل  وا�سار 
احتاد  يعك�س  ال��ذي  العلم  يف  واملتمثلة  الوطنية  الوحدة  تت�سدرها 
�سبع اإمارات حتت مظلة دولة وقيادة واحدة الأمر الذي من �ساأنه 

تعزيز اأوا�سر الولء والنتماء بن �سفوف اأفراد املجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل حمد احلر ال�سويدي رئي�س جهاز اأبوظبي 
للمحا�سبة اأن علم الإمارات ا�ستطاع اأن يكون نربا�ساً 
للتقدم والتطور والنجاح ومنارًة ي�ستدل بها القا�سي 
والداين وذلك بف�سل القيادة الر�سيدة حيث ا�ستطاع 
�سعب الإم��ارات يف ظل روؤية قيادته اأن يحقق جناحاً 
امل��ج��د يف املحافل  ب��ه راي���ة  ب��ه الأمم ون��رف��ع  ن��ف��اخ��ر 
ومناف�سة  الإجن��از  عظمة  على  دليًا  لتكون  الدولية 

دول العامل يف �ستى املجالت.
�� يف كلمة له مبنا�سبة الحتفال بيوم  وتوجه معاليه 
اإىل �ساحب  وال����ولء  التهنئة  اآي����ات  ب��اأ���س��م��ى   ���� ال��ع��ل��م 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل”  “حفظه 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 

ال�سمو حكام الإمارات.
املنا�سبة  الَعلَم يف هذه  باألوان  ت��زدان  دولتنا  اإن  وق��ال 
التي تاأتي تزامناً مع الحتفال بتويل �ساحب ال�سمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س الدولة  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة 
يف  الرايات  وترفرف  احلكم،  مقاليد  اهلل”  “حفظه 
والولء،  الع��ت��زاز  ع��ن  تعبرياً  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  جميع 

ميثل  ب�ساطته  وبكل  والنتماء  للوحدة  رم��ٌز  فالعلم 
رمز  فهو  وطننا،  وع��زة  ملجد  وعنواناً  وجودنا  جوهر 
اأمانة  ال�سام والأم��ان، وعنوان الفرح وال�سعادة وهو 
واعتزاز  فخر  بكل  ان��ن��ا  واأ���س��اف  الأج��ي��ال.  تتوارثها 
نن�سم اليوم اإىل اأبناء الوطن برفع العلم والحتفال 
وال�سعبي لوطن عزيز معطاء،  الوطني  العر�س  بهذا 
اأولوياتها يف  �سعبها يف مقدمة  ت�سع م�سالح  وقيادة 
هذا اليوم نقف وراء قيادتنا الر�سيدة لنقدم ل�سعوب 
والتاحم  ال��رتاب��ط  من  به  يحتذى  من��وذج��اً  العامل 
بن القيادة وال�سعب خلدمة الوطن ورفع رايته عالياً 

لرتفرف يف ال�سماء بكل رفعة و�سموخ.
هذه  يثمن  للمحا�سبة  اأبوظبي  جهاز  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الراية ال�ساخمة التي ترفرف يف �سماء وطننا الغايل 
للحفاظ  طاقتنا  بكل  بالعمل  التزامنا  على  ون��وؤك��د 
على املكت�سبات التي مت حتقيقيها من خال الرتقاء 
مببداأ املحا�سبة وال�سفافية، وتطبيق اأف�سل املمار�سات 
املالية  التقارير  التحقق من �سحة ودقة  الرائدة، يف 
والأنظمة  ب��ال��ق��وان��ن  اخل��ا���س��ع��ة  اجل���ه���ات  وال���ت���زام 

واللوائح وقواعد احلوكمة لارتقاء مببداأ امل�ساءلة.
موظفي  عن  وبالنيابة  نف�سي،  عن  بالأ�سالة  وق��ال: 
جهاز اأبوظبي للمحا�سبة، جندد عهد الولء والوفاء 
لقيادتنا الر�سيدة ونوؤكد اأن كل يوم هو مبثابة “يوم 
علم” بالن�سبة لنا، جندد فيه الولء للقيادة احلكيمة 

والوطن الغايل.

علي بن متيم: �شماء الإمارات 
ت�شيء مب�شاعل اأبنائها

رئي�س هيئة اأبوظبي لالإ�شكان: يوم الَعَلم جت�شيد ل�شورة 
اإماراتية م�شرقة تخفق الرايات فيها يف كل الأماكن

الرئي�س التنفيذي ل�شركة “�شرتاتا” : 
يوم العلم ير�شخ �شورة الوطن امل�شرقة

حمد ال�شويدي: علم الإمارات نربا�س 
للتقدم والتطور

اأمل العفيفي : يوم العلم ذكرى متجددة 
لنموذج وحدوى اإماراتي حافل باملنجزات

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت �سعادة اأمل العفيفي الأمن العام جلائزة خليفة الرتبوية ان الحتفال 
بيوم العلم هو منا�سبة غالية على قلوبنا جميعا وهو ذكرى متجددة لعطاء 
الوطن والقيادة وال�سعب. وقال �سعادتها - يف ت�سريح لوكالة انباء المارات 
“وام” - “هذا العطاء الذي جعل من دولة الإمارات منوذجاً وحدوياً ناجحاً 
�سق طريقه بعزم واإ�سرار و�سط متغريات اإقليمية ودولية جاء نتيجة عزم 
وا�سرار القائد الباين املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب 
اهلل ثراه “ على اأن تكون الوحدة هي عنوان جمد الوطن وطريق ريادته 
�ساطعاً  نحو الغد واحلمد هلل فقد حتققت هذه الروؤية واأ�سبحت حا�سراً 
اأن  العفيفي  اأم��ل  واأو�سحت  احل�سارية«.  واملكت�سبات  باملنجزات  حياتنا  يف 
ال�سيخ خليفة  ال�سمو  العلم تزامناً مع ذكرى تويل �ساحب  اإحتفالنا بيوم 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “ حفظه اهلل “ مقاليد احلكم يف الباد هو 
ر�سالة عرفان وامتنان من ال�سعب لقيادته الر�سيدة التي مل تدخر جهداً اأو 
ماًل يف �سبيل رفعة الوطن واأبنائه وبناته وتوا�سل البذل والعطاء و�سوًل 

بالوطن اإىل مراكز ال�سدارة يف جميع املجالت التنموية.
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عربي ودويل
           اأبو الغيط: تورط بريطانيا يف اإعطاء »وعد بلفور« 

ل ينبغي اأن يكون منا�شبة لالحتفال
•• القاهرة-وام:

اأن مُيثل  ل ينبغي  “وعد بلفور”  اإعطاء  اإن تورط بريطانيا يف  اأبو الغيط  اأحمد  قال الأمن العام جلامعة العربية 
التباه����ي لأنه ميث�ل انتهاكاً �سارخاً حلقوق �سعٍب  اأو  لل�س����عور بالفخ�������ر  �س���بباً  اأن يكون  اأو  اأبداً منا�س������بة لاحتفال 

باأكمله.
جاء ذلك وفق بيان للجامعة العربية، خال لقاء اأبو الغيط ام�س مع �سفري فل�سطن لدى م�سر ومندوبها الدائم 
“خطاب  اأن  اأعرب عنه من  اللقاء، على ما �سبق واأن  “اأبو الغيط” ، خال  ال�سوبكي واأكد  باجلامعة العربية جمال 
بلفور” وما فيه من تعهدات اإمنا مُيثل ذروة النحياز الدويل �سد ال�سعب الفل�سطيني، وُيعد جت�سيداً لعدم الكرتاث 

بحقوقهم التاريخية يف اأر�س فل�سطن.

الذي  الإره��اب��ي  الده�س  ح��ادث  بقوة  ام�س  العربية  اأدان��ت اجلامعة 
وقع اأم�س مبدينة نيويورك بالوليات املتحدة الأمريكية واأ�سفر عن 

م�سرع واإ�سابة عدد من الأ�سخا�س.
وقال الوزير املفو�س حممود عفيفي، املتحدث الر�سمي با�سم الأمن 
التي  الإرهابية  الأعمال  اأن مثل هذه  العربية  ال��دول  العام جلامعة 
اأمن  ل��زع��زع��ة  وت�سعى  متييز،  ودون  بوح�سية  الأب���ري���اء  ت�ستهدف 
وا�ستقرار املجتمعات، توؤكد جمددا علي مدى خ�سة مرتكبيها، وعلي 
تطرف و�سطط الفراد واجلماعات والتنظيمات التي ينتمون اإليها 
اأو يعتنقون فكرها الظامي الفا�سد الذي يتناق�س مع اأب�سط مبادئ 

الإن�سانية وال�سلوك الب�سري القومي.
وقوع  تواتر  اأن  ام�س-  العربية  اجلامعة  ا�سدرته  بيان  -يف  وا�ساف 
ه��ذه احل���وادث يف اأن��ح��اء خمتلفة من ال��ع��امل، ودم��وي��ة ما تت�سم به 
من ماب�سات، ي�سع املزيد من امل�سوؤولية على عاتق املجتمع الدويل 
للتو�سل اإىل �سيا�سات ناجعة للتعاون والتن�سيق بن احلكومات ميكن 
من خالها مكافحة اخلطر امل�ست�سري لظاهرة الإرهاب ب�سكل عاجل 
اأبعادها  خمتلف  تخاطب  متكاملة  منظومة  اإط��ار  يف  وذل��ك  وفعال، 

الأمنية والفكرية واملجتمعية.
العام حلكومة و�سعب الوليات    واع��رب عن خال�س تعازي المن 

املتحدة ولأ�سر ال�سحايا ومتنياته للم�سابن بال�سفاء العاجل.

وع���دت اوزب��ك�����س��ت��ان اأم�����س ب��ال��ت��ع��اون بكل ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ي متلكها يف 
التحقيق يف العتداء ب�ساحنة �سغرية الذي اوقع ثمانية قتلى ده�سا 
ام�س الأول الثاثاء يف نيويورك ونفذه رجل قالت و�سائل العام 

انه من هذا البلد الواقع يف اآ�سيا الو�سطى.
بيان �سدر عن  �سوكت مريزيوييف يف  الوزبك�ستاين  الرئي�س  وقال 
وزارة اخلارجية ان اوزبك�ستان م�ستعدة لتقدمي كل قواها وو�سائلها 

للم�ساعدة يف التحقيق يف هذا العمل الإرهابي.
واأ�ساف ان املاأ�ساة التي وقعت توؤكد من جديد �سرورة توحيد جهود 
عن  وعرب  ع�سرنا.  يف  التحدي  لهذا  للت�سدي  الدولية  ال�سرة  كل 

تعازيه للرئي�س المريكي وا�سر ال�سحايا.
 

غرقت �سفينة �سحن بافراد طاقمها الع�سرة التراك ام�س الأربعاء 
يف البحر ال�سود قبالة �سواحل اإ�سطنبول، كما اأعلن خفر ال�سواحل 

الرتكي.
وقالت قيادة خفر ال�سواحل يف بيان ان عملية بداأت يف وقت مبكر من 
بال”،  “بال  ال�سحن  �سفينة  ا�ستغاثة من  ن��داء  تلقي  بعد  الربعاء 
مو�سحة ان عمليات البحث ك�سفت انها غرقت على بعد �سبعة اميال 

بحرية عن �سيله على ال�ساحل الرتكي.
ومل  ات���راك  جمعيهم  ا�سخا�س  ع�سرة  م��ن  ال�سفينة  طاقم  ويتاألف 

يعرف م�سريهم بعد.
ال�سفينة خال عمليات  ق��وارب و�سرتات جناة م�سدرها  وعرث على 

البحث، كما ذكرت وكالة النباء اخلا�سة دوغان.
وقالت �سحيفة حرييت ان ال�سفينة ابحرت اجلمعة من مرفاأ ب�سمال 

بور�سا يف بحر مرمرة.

عوا�شم

القاهرة

انقرة

مو�سكو

م�شروع قانون ملنع ترامب
 من ق�شف كوريا ال�شمالية 

•• وا�شنطن-رويرتز:

يقولون  قانون  الأمريكي مب�سروع  ال�سيوخ  تقدم دميقراطيون يف جمل�س 
اأوىل  اأن يبادر بتوجيه �سربة نووية  اإنه مينع الرئي�س دونالد ترامب من 
لكوريا ال�سمالية مما يلقي ال�سوء على الق�سية قبل اأيام من اأوىل زيارات 

ترامب الرئا�سية لآ�سيا.
�سن  اآخ��ر، من  اأمريكي  رئي�س  اأي  اأو  الإج��راء منع ترامب،  �ساأن هذا  ومن 
هجوم على كوريا ال�سمالية اأو اإنفاق املال على �سربة ع�سكرية دون موافقة 

الكوجنر�س ما مل تبداأ كوريا ال�سمالية مبهاجمة الوليات املتحدة.
التجارب  �سل�سلة من  بعد  وا�سنطن وبيوجنياجن  التوترات بن  وت�ساعدت 
النووية وال�ساروخية التي اأجرتها كوريا ال�سمالية واحلرب الكامية بن 

ترامب وزعيم كوريا ال�سمالية كيم جوجن اأون.
وقالت وكالة املخابرات املركزية الأمريكية �سي.اآي.اإيه اإن كوريا ال�سمالية 
ال���ق���درة ع��ل��ى توجيه  ت��ط��وي��ر  ف��ق��ط م��ن  اأ���س��ه��ر  ق��د تتمكن خ���ال ب�سعة 
�سربة للوليات املتحدة ب�ساح نووي وهو افرتا�س تعهد ترامب باأنه لن 

يتحقق.
وقال ال�سناتور الدميقراطي كري�س مرييف الراعي الرئي�سي مل�سروع القانون 
املقرتح لل�سحفين يف موؤمتر عرب الهاتف “اأ�سعر بالقلق من األ يتحرى 

امل�ست�سارون حما�س الرئي�س«.
واأبدى بع�س اجلمهورين كذلك قلقهم من اأ�سلوب خطابة ترامب لكن مل 
يدعم اأي منهم م�سروع القانون الذي يوؤيده �سبعة دميقراطين وال�سناتور 

امل�ستقل بريين �ساندرز.
وي�سيطر اجلمهوريون على الأغلبية 
ولي�س  وال��ن��واب  ال�سيوخ  جمل�سي  يف 
زع���م���اء  اأن  اإىل  ي�������س���ري  م����ا  ه����ن����اك 
بالت�سويت  �سي�سمحون  الكوجنر�س 
حتقق  ومل  ال���ت�������س���ري���ع.  ه�����ذا  ع���ل���ى 
طرحت  م�سابهة  قوانن  م�سروعات 

يف وقت �سابق هذا العام اأي تقدم.
اإنهم  يقولون  امل�سروع  م��وؤي��دي  لكن 
وق��ت لحق  يحاولون متريره يف  قد 
لت�سريع  كتعديل  بطرحه  العام  ه��ذا 
م�سروع  م��ث��ل  عليه  امل��واف��ق��ة  يتعن 

قانون الإنفاق.

رو�شيا ت�شت�شيف موؤمترات للجماعات والأحزاب ال�شورية 18 نوفمرب

املعار�شة ال�شورية ترف�س مبادرة ال�شالم الرو�شية

نتانياهو يغادر اإىل لندن لإحياء ذكرى وعد بلفور
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الأمم املتحدة تدعو اىل حماية املدار�س يف النزاعات 
 •• االمم املتحدة-اأ ف ب:

دع�����ا جم��ل�����س الم������ن ال�������دويل يف 
اعان تبناه خال جل�سة خ�س�ست 
اط���راف كل  لاأطفال يف احل���روب 
الطابع  اح����رتام  اىل  م�سلح  ن���زاع 

املدين للمدار�س.
اإعانه انه ي�سعر  وقال املجل�س يف 
بقلق عميق من ا�ستخدام املدار�س 
انتهاك  يف  ع�������س���ك���ري���ة  ل����غ����اي����ات 
ال�����دويل. واك����د ان مثل  ل��ل��ق��ان��ون 
يجعل  ان  ال���س��ت��خ��دام ميكن  ه��ذا 
للهجوم  م�سروعة  اهدافا  املدار�س 
�سامة  للخطر  يعر�س  ما  عليها، 

الأطفال واملعلمن.
دانها  ال���ت���ي  ال�����س��ع��ودي��ة  وداف���ع���ت 
املتحدة  ل�������اأمم  ال����ع����ام  الأم��������ن 
تقرير  يف  غ��وت��ريي�����س  ان��ط��ون��ي��و 
�سنوي موؤخرا، عن نف�سها مو�سحة 
م�ستودعا  ت�سبح  م��در���س��ة  اي  ان 
ل��اأ���س��ل��ح��ة يف ال��ي��م��ن ل مي��ك��ن ان 

يت�سم بها ع�سرنا، معربا عن ا�سفه 
زالوا  “230 مليون طفل ما  لأن 
ت�سهد  وم��ن��اط��ق  دول  يف  يعي�سون 

نزاعات م�سلحة.
ا�ستمرار  الفرن�سي  ال��وزي��ر  ودان 
جت��ن��ي��د الط����ف����ال وف�����س��ل��ه��م عن 
التعليم  عائاتهم وحرمانهم من 
مناطق  يف  واحل����ري����ة  وال���ع���ن���اي���ة 

الزمات هذه.
م����ن ج���ه���ة اخ��������رى، اط����ل����ق وزي����ر 
الثاثاء  ال��ف��رن�����س��ي  اخل���ارج���ي���ة 
ع�سر  مب�����س��اع��دة  �سيا�سية  م��ب��ادرة 
الطبية  ال���ط���واق���م  حل��م��اي��ة  دول 
وا�سفرت  ال���ن���زاع���ات.  م��ن��اط��ق  يف 
ال��ه��ج��م��ات ع��ل��ى ه���ذه ال��ط��واق��م يف 
�سخ�سا   372 مقتل  عن   2016

ثلثاهم يف �سوريا.
ووقعت 12 دولة اعانا اقرتحته 
ف��رن�����س��ا وه���و م��ف��ت��وح ل��ك��ل ال���دول 
ين�س  املتحدة،  الأمم  يف  الأع�ساء 
لتعزيز  م��ل��م��و���س��ة  اإج������راءات  ع��ل��ى 

تعترب بعد ذلك موؤ�س�سة تعليمية.
انه  امل��ت��ح��دة  الأمم  اع����ان  وق����ال 
ع���ل���ى ال��������دول الأع���������س����اء ات���خ���اذ 
اإج�����������راءات ع��م��ل��ي��ة مل���ن���ع ال���ق���وات 
امل�سلحة  وامل���ج���م���وع���ات  امل�����س��ل��ح��ة 
ا�ستخدام  م����ن  احل���ك���وم���ي���ة  غ����ري 
للقانون  ان����ت����ه����اك  يف  امل������دار�������س 
ال�����دويل. وط��ال��ب جم��ل�����س المن 
ال�������دويل اي�������س���ا ب�����ان ي��خ�����س��ع اي 
وان  للتحقيق  مدر�سة  على  هجوم 
كما  عنه.  امل�سوؤولن  ماحقة  تتم 
بالباد  اخلا�سة  الفرق  من  طلب 
يف المم املتحدة متابعة اكرث دقة 
ل�ستخدام مدار�س لغايات ع�سكرية 
وتطوير عمليات نقل املعلومات يف 
اخلارجية  وزير  وقال  ال�ساأن.  هذا 
ال���ف���رن�������س���ي ج�����ان اي�����ف ل����ودري����ان 
خال اجتماع املجل�س ان الأطفال 

ا�سبحوا اأهداف واأدوات الرعب. 
واأ�ساف انهم يعانون اإىل حد كبري 
التي  املتكافئة  غري  النزاعات  من 

حماية الطواقم الطبية يف مناطق 
النزاعات.

وب�����ن ه�����ذه الإج������������راءات ال���ت���زام 
يوؤثر  ح������ادث  ك����ل  يف  ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق 
وادراج  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ط���واق���م  ع��ل��ى 
واملر�سى  اجلرحى  حماية  �سرورة 
الإج����راءات  الطبية يف  وال��ط��واق��م 
وزارة  ذك���رت  ح�سبما  الع�سكرية، 

اخلارجية الفرن�سية.

انتهاء حالة الطوارئ بعد 
عامي من هجمات باري�س

•• وا�شنطن-رويرتز:

اأنهت فرن�سا ر�سمياً حالة الطوارئ بعد عامن من هجمات من�سقة �سنها 
�سخ�ساً،   130 �سحيتها  وراح  باري�س  م��ن  متفرقة  اأن��ح��اء  يف  مت�سددون 
اإنه  يقولون  منتقدين  لكن  ال��ط��وارئ،  حمل  جديد  اأمني  قانون  و�سيحل 

يقو�س احلريات املدنية.
ام�س  التنفيذ،  ال��ذي يدخل حيز  الإره��اب اجلديد  قانون مكافحة  ومينح 
الأربعاء، ال�سرطة �سلطات مو�سعة لتفتي�س املمتلكات والتن�ست الإلكرتوين 

واإغاق امل�ساجد اأو غريها من الأماكن التي ي�ستبه باأنها تبث الكراهية.
وقال رئي�س الوزراء الفرن�سي اإدوار فيليب، لل�سحفين اأثناء زيارة ق�سرية 
اأن يرتاجع  اإيفل يف باري�س: يخ�سى البع�س  لأف��راد �سرطة يحر�سون برج 

احلذر مع انتهاء حالة الطوارئ، لكن العك�س هو ال�سحيح.
واأ�ساف: “م�ستوى التهديد مرتفع يف كل مكان بالعامل”، يف اإ�سارة لهجوم 

نيويورك، الذي اأ�سفر عن مقتل ثمانية اأ�سخا�س ده�ستهم �ساحنة.
ويحول الت�سريع اجلديد بع�س الإجراءات املن�سو�س عليها مبوجب حالة 

الطوارئ اإىل قانون، ولكن مع بع�س التعديات.
ويحذر �سيا�سيون حمافظون من اأن “القواعد اجلديدة لي�ست كافية، بينما 
�سلوك  �سوء  الي�سار  واأن�سار  الإن�سان  حقوق  عن  ال��دف��اع  جماعات  تخ�سى 

ال�سرطة«.

ترامب يدعو لتطبيق نظام 
للهجرة على اأ�شا�س الكفاءة

•• وا�شنطن-وكاالت:

يف  ال�سفر  تاأ�سريات  نظام  ام�س  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  انتقد 
الثاثاء يف  الأول  اأم�س  ب�ساحنة  اأعقاب هجوم  يف  وذلك  املتحدة  الوليات 

مدينة نيويورك راح �سحيته 8 اأ�سخا�س.
الدميقراطين وحث على تطبيق نظام يعتمد  باللوم على  واألقى ترامب 

على الكفاءة لقبول املهاجرين يف الباد.
وكتب ترامب تغريدة على موع التوا�سل الجتماعي تويرت ام�س قال فيها 
“جاء الإرهابي اإىل بادنا عرب ما يعرف با�سم )برنامج تاأ�سريات الهجرة 

املتنوعة بنظام القرعة(، اأريد نظاماً على اأ�سا�س الكفاءة«.

�سوريا من  و�سرق  و�سط  الأر���س يف  م�ساحات من  على 
املا�سية  القليلة  ال�سهور  خ��ال  املت�سدد  داع�س  تنظيم 
قوات  حت��ال��ف  ي��ق��وده��ا  منف�سلة  حملة  ط���ردت  بينما 
املتحدة  ال��ولي��ات  من  املدعومة  الدميقراطية  �سوريا 

التنظيم من مناطق اأخرى يف الباد.
وت���ت���ق���ارب ح��ال��ي��ا خ��ط��وط احل��م��ل��ت��ن امل��ن��ف�����س��ل��ت��ن يف 
حمافظة دير الزور اآخر معقل لتنظيم داع�س يف الباد 

عند احلدود مع العراق.
واأثار قرار رو�سيا دعوة اجلماعات الكردية التي تهيمن 
�سوت�سي  م��وؤمت��ر  اإىل  الدميقراطية  �سوريا  ق��وات  على 
غ�سب ت��رك��ي��ا الأرب���ع���اء. وق��ال��ت اأن���ق���رة، ال��ت��ي ت���رى يف 

م�سيفا “ما  م�سريا ان الربيطانين “دمروا حياتنا”، 
هي بريطانيا بالن�سبة ايل؟ وعد بلفور«.

علم  على  كانوا  الكربى  امل��دن  يف  الفل�سطينين  ولكن 
بوعد بلفور. ويغادر رئي�س الوزراء ال�سرائيلي بنيامن 
املئوية  ال��ذك��رى  لإح��ي��اء  ل��ن��دن  اىل  متوجها  نتنياهو 

لإعان بلفور ولعقد لقاءات �سيا�سية واقت�سادية.
وقال بيان �سادر عن مكتب رئي�س ال��وزراء اإن نتانياهو 
الربيطانية  ال��وزراء  رئي�سة  اخلمي�س  اليوم  “�سيلتقي 

ترييزا ماي ووزير اخلارجية بوري�س جون�سون«.
قال  عندما  بلفور  لوعد  املئة  الذكرى  اخلمي�س  وحتل 
اآرث���ر بلفور ان  ال��ربي��ط��اين يف حينه  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
اليهودي  لل�سعب  قومي  وط��ن  اإن�ساء  “توؤيد  حكومته 
نوفمرب  ال��ث��اين  ت�سرين  م��ن  ال��ث��اين  يف  فل�سطن”  يف 

.1917
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عاملية  ق��وة  م��ن  دع��م يف حينه  اأق���وى  يعد  ولكنه  كلمة، 
نتانياهو  وا�ساف مكتب  ال�سهيونية.  احلركة  لأه��داف 

•• بريوت-عمان-اأنقرة-رويرتز:

رف�ست املعار�سة ال�سورية اأم�س الأربعاء مبادرة جديدة 
لل�سراع  �سيا�سية  ت�سوية  اإىل  للتو�سل  رو�سيا  برعاية 
ال�����س��وري ف��ي��م��ا اع��رت���س��ت ت��رك��ي��ا ع��ل��ى دع����وة الأك�����راد 
يف  عقبات  الرو�سي  ال�سام  م�سعى  ليواجه  ال�سورين 

بدايته.
ال�سوري  ال�سراع  يف  بقوة  تدخلت  التي  رو�سيا،  وتاأمل 
م��ن��ذ ع����ام 2015 ل��دع��م ال��رئ��ي�����س ب�����س��ار الأ�����س����د، يف 
لإطاق  الإ���س��ام��ي��ة  ال��دول��ة  تنظيم  ان��ه��ي��ار  ا�ستغال 
عملية �سيا�سية جديدة نحو اإنهاء ال�سراع امل�ستمر منذ 

�ست �سنوات.
يف  للم�ساركة  م�ستعدة  اإنها  ال�سورية  احلكومة  وقالت 
املوؤمتر املقرر عقده يف �سوت�سي يوم 18 نوفمرب ت�سرين 
جديد  د���س��ت��ور  �سياغة  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زه  وين�سب  ال��ث��اين 
م�سيفة اأن الفر�سة باتت منا�سبة لعقد املوؤمتر بف�سل 

مكا�سب اجلي�س ال�سوري والق�ساء على “الإرهابين«.
لكن رف�س م�سوؤولون يف املعار�سة املوؤمتر واأ�سروا على 
اأن جترى اأي حمادثات �سام حتت رعاية الأمم املتحدة 
يف جنيف. وف�سلت جولت حمادثات ال�سام التي عقدت 
اإنهاء  جت���اه  ت��ق��دم  اأي  اإح�����راز  يف  الآن  ح��ت��ى  جنيف  يف 

ال�سراع الذي اندلع عام 2011.
للمفاو�سات  العليا  الهيئة  ع�سو  علو�س  حممد  وق��ال 
املعار�سة  الإ���س��ام  جي�س  جماعة  يف  الكبري  وامل�����س��وؤول 
النظام  املوؤمتر. هو بن  “الثورة ترف�س هذا  لرويرتز 

العليا  “الهيئة  ل��روي��رتز  ع��ل��و���س  واأ����س���اف  وال��ن��ظ��ام«. 
ب�سدد  وه��ي  ال��دع��وة  قائمة  ا�سمهم يف  ب��ذك��ر  ت��ف��اج��اأت 
اإ�سدار بيان مع قوى اأخرى يحدد املوقف العام الراف�س 

لهذا املوؤمتر«.
واأ���س��ار الئ��ت��اف ال��وط��ن��ي ال�����س��وري امل��ع��ار���س، ومقره 
تركيا، اإىل اأن املوؤمتر حماولة لالتفاف على “الإرادة 
وامل�سار  �سوريا”  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي  الن��ت��ق��ال  يف  ال��دول��ي��ة 

ال�سيا�سي بقيادة الأمم املتحدة يف جنيف.
اأحمد رم�سان املتحدث با�سم الئتاف لرويرتز  وقال 
“الئتاف لن ي�سارك يف اأي مفاو�سات مع النظام خارج 

اإطار جنيف اأو بدون رعاية الأمم املتحدة«
وقال مفاو�س رو�سي اإن اجلماعات ال�سورية التي تختار 
العملية  م�سي  مع  بتهمي�سها  جتازف  املوؤمتر  مقاطعة 

ال�سيا�سية قدما.
ال�سيا�سية  والأح��زاب  33 من اجلماعات  رو�سيا  ودع��ت 

ال�سورية حل�سور “املوؤمتر ال�سوري للحوار الوطني«.
وحتدث الرئي�س الرو�سي فادميري بوتن عن املوؤمتر 
باده  اأن  يعتقد  اإن���ه  وق���ال  امل��ا���س��ي  ال�سهر  م���رة  لأول 
واحلكومة ال�سورية �ستهزمان املت�سددين يف �سوريا ب�سكل 
الرو�سية  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  دع��م  ظ��ل  قريبا. ويف  نهائي 
ا�ستطاع الأ�سد  اإيران  امل�سلحة املدعومة من  والف�سائل 
التغلب على العديد من جماعات املعار�سة التي تقاتل 
لاإطاحة به لت�سبح له الغلبة على ال�سعيد الع�سكري 
بينما انح�سر مقاتلو املعار�سة يف جيوب يف غرب الباد. 
ال�سيطرة  ا�ستعادة  اأي�سا  وحلفاوؤها  دم�سق  وا�ستطاعت 

•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

كان وعد بلفور موؤلفا من 67 كلمة بالإنكليزية كتبت يف 
باد بعيدة قبل مئة عام، ولكن بالن�سبة لاإ�سرائيلين 

والفل�سطينين فقد �ساهمت يف ت�سكيل م�سار حياتهم.
قال  عندما  بلفور  لوعد  املئة  الذكرى  اخلمي�س  وحتل 
اآرث���ر بلفور ان  ال��ربي��ط��اين يف حينه  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
اليهودي  لل�سعب  قومي  وط��ن  اإن�ساء  “توؤيد  حكومته 
نوفمرب  ال��ث��اين  ت�سرين  م��ن  ال��ث��اين  يف  فل�سطن”  يف 

.1917
نظرتهم  يف  وال���س��رائ��ي��ل��ي��ون  الفل�سطينيون  ويختلف 
اىل وعد بلفور بعد مرور قرن كامل عليه، اإذ ت�سيد به 
التي �ساعدت على قيامها عام  العوامل  ا�سرائيل كاأحد 

1948، وت�سجيع اآلف اليهود على الهجرة اليها.
وقد و�سفه نائب وزير ا�سرائيلي مايكل اورين موؤخرا 

باأنه عامة فارقة للدبلوما�سية ال�سهيونية.
يف  ال��وع��د  ه���ذا  ���س��اه��م  للفل�سطينين،  بالن�سبة  ل��ك��ن 
 ،1948 عام  النكبة  اىل  ادى  ما  اأر�سهم،  �سلب  ماأ�ساة 
مطاردة  ب�سبب  فل�سطيني  ال��ف   760 نحو  تهجري  اي 
ال���ق���وات ال��ي��ه��ودي��ة ل��ه��م او ط��رده��م م��ن ق���راه���م. ومت 
تدمري 400 قرية، فيما ي�ستمر احتال جزء كبري من 

ارا�سيهم منذ 50 عاما.
ال��ب��اد قبل  يعي�سون يف  ال��ي��ه��ود  م��ن  قليل  ع���دد  وك���ان 
1917 م���ع ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن، ب��ي��ن��ه��م ي��ه��ود ف����روا من 

ال�سطهاد من باد اأخرى.
الهجرة اجلماعية يف  ي�سجعون  ال�سهاينة  القادة  وكان 
اإطار اجلهود ال�ساعية اىل حتقيق حلمهم باإقامة “دولة 

يهودية” يف فل�سطن.
وهاجر والدا باروخ ليفي من العراق اىل فل�سطن التي 
كانت خا�سعة لانتداب الربيطاين عام 1934، بينما 

كان هو ر�سيعا ل يتجاوز عمره ال�سنة الواحدة.

وال��داي �سهيونين  “كان  بر�س  لوكالة فران�س  ويقول 
ومتدينن. اعتقد باأنهما قدما اىل هنا بعد وعد بلفور  
بعد احلرب العاملية الوىل عندما �سيطر الربيطانيون” 
على املنطقة. وبح�سب ليفي، فقد اأعطاهما وعد بلفور 
نوعا من الدفع للمجيء. ومل تكن العاقة بن اليهود 
فاأكرث  اك��رث  ت��ده��ورت  ولكنها  مثالية،  والفل�سطينين 
بعد النتداب الربيطاين يف فل�سطن اإثر نهاية احلرب 

العاملية الوىل.
بن  يح�سل  ك��ان  ال��ذي  املتقطع  القتال  ليفي  ويتذكر 
كان  ال��ي��ه��ودي  “الهدف  ان  اىل  م�����س��ريا  امل��ج��م��وع��ت��ن، 
م�سيفا “كان العرب،  منذ البداية بناء وطن يهودي”، 
كما راأيت، ي�سكلون دائما عقبة وي�سعون امامنا ك�سعب 
ت�سرين  الثاين من  ان  ليفي  ويعترب  العقبات«.  يهودي 

الثاين نوفمرب هو يوم احتفال لليهود.
بالثاين  طفا  كنت  عندما  احتفلنا  “لطاملا  وي�سيف 
ويف  وال�سوارع.  املدار�س  يف  نوفمرب  الثاين  ت�سرين  من 

احلركات ال�سبابية. كان مبثابة بداية �سيء ما«.
وي����رى ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون وع���د ب��ل��ف��ور ب�����س��ورة خمتلفة 

متاما.
وول��د حممد حليل )94 عاما( بعد �ست �سنوات فقط 
التي ح��ددت م�سري �سعبه وب��اده. ولكنه  الر�سالة  من 

اكت�سف معناها بعد ع�سرين عاما على ولدته.
ال�سحف  ن�����س��رت يف  ب��ل��ف��ور  ر���س��ال��ة  ان  وي�����روي ح��ل��ي��ل 
اإباغ  ي��ك��ّل��ف نف�سه ع��ن��اء  اأح����دا مل  ل��ك��ن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
الذي  الربيطاين  الن��ت��داب  اإب��ان  بذلك  الفل�سطينين 

انتهى يف عام 1948.
ل��ل��ف��رار من   1946 ع���ام  وع��ائ��ل��ت��ه يف  وا���س��ط��ر حليل 
ارا�سيهم الزراعية يف يافا لينتهي بهم املطاف يف غزة. 
�سابط  م��ن  بلفور  وع��د  ع��ن  حينه  يف  العائلة  و�سمعت 

ع�سكري بريطاين.
بلفور،  ب��وع��د  �سمع  عندما  ف��وج��ىء  ان��ه  حليل  وي���روي 

لأمنها  تهديدا  املهيمنة  ال�سورية  الكردية  اجلماعات 
ال��ق��وم��ي، اإن م��ن غ��ري امل��ق��ب��ول دع����وة وح����دات حماية 

ال�سعب الكردية اإىل املوؤمتر.
الرتكي  الرئي�س  با�سم  املتحدث  كالن  اإبراهيم  وق��ال 
والأتراك  ال��رو���س  امل�سوؤولن  اإن  اإردوغ����ان  طيب  رج��ب 
ناق�سوا الق�سية واإنه عقد اجتماعات من جانبه “حلل 

امل�سكلة على الفور«.
وتعترب تركيا وحدات حماية ال�سعب وجناحها ال�سيا�سي 
ام��ت��دادا حلزب  الدميقراطي  الحت��اد  ح��زب  املتمثل يف 
منذ  تركيا  يف  مت��ردا  ي�سن  ال��ذي  الكرد�ستاين  العمال 

ثاثة عقود.

املئوية  ال��ذك��رى  احتفالية  �ستح�سر  ���س��ارة  زوج��ت��ه  اأن 
وبح�سور  روثت�سيلد  اللورد  من  بدعوة  بلفور  لإع��ان 
رئي�سة الوزراء ماي وم�سوؤولن بريطانين كبار اآخرين 

مبن فيهم اأقارب اللورد بلفور.
واعلنت رئي�سة الوزراء الربيطانية ان بادها �ستحتفل 

بافتخار بوعد بلفور.
اقامة  يف  لعبناه  ال��ذي  بالدور  فخورون  “نحن  وقالت 

دولة ا�سرائيل وبالتاأكيد �سنحتفل باملئوية بافتخار«.
واأعلن زعيم املعار�سة جريميي كوربن انه ل ي�ستطيع 
بينما  التفا�سيل،  من  املزيد  دون  من  الع�ساء،  ح�سور 
�ستح�سر وزيرة خارجية حكومة الظل العمالية اميلي 

ثورنبريي احلفل.
مدينة  يف  اخلمي�س  لتظاهرة  الفل�سطينيون  ويخطط 
حملتهم  اط��ار  يف  الفل�سطينية،  ال�سلطة  مقر  اهلل،  رام 
بلفور.  وع��د  ع��ن  لاعتذار  بريطانيا  فيها  دع��وا  التي 
بريطانيا  مقا�ساة  يف  يفكرون  انهم  م�سوؤولون  وق��ال 

ب�سببه.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة وادي الرافدين للمقاولت 

وال�سيانة العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1027782 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عادل را�سد حممد عبدالرحمن الرم %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممود احمد م�سطفى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد خمي�س احمد املزروعي

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة وادي الرافدين للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م

WADI AL RAFIDIAN GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE COMPANY WLL

اىل/وادي الرافدين للمقاولت وال�سيانة العامة  
WADI AL RAFIDIAN GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

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

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

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك:مانيفريم ال�سناعية التجارية املحدودة
SPECIAL CAT : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم :263143     بتاريخ : 2016/11/13
با�س������م :مانيفريم ال�سناعية التجارية املحدودة

وعنوانه:الربازيل �سي - ات�س �سانتا ماليا بلدية - �سانتا كروز دي ريو - باردو - هاتف:00551433323000
EXPENDIENTE3@CONTORTECA.COM.BR:امييل

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:31 فئة 31 املنتجات الزراعية والب�ستانية ومنتجات الغابات والغال غري 
املواد  الطبيعية  والزهور  والنباتات  البذور   ، الطازجة  واخل�سروات  الفواكه   ، احلية  احليوانات   ، اخ��رى  فئات  يف  ال��واردة 
الغذائية اخلا�سة باحليوانات ماحظة اي�ساحية تت�سمن هذه الفئة ب�سفة ا�سا�سية منتجات الر�س التي مل تخ�سع لي 
�سكل من ا�سكال العداد لا�ستهاك واحليوانات والنباتات احلية وكذلك املواد الغذائية اخلا�سة باحليوانات وت�ستمل ب�سفة 
بالتحديد ما يلي:اخل�سب  الفئة  للتفقي�س ولت�سمل هذه  املخ�سب  البي�س   + خا�سة على:اخل�سب اخلام + احلبوب اخلام 
�سبه امل�سغول 19 - الرز 30 - امل�ستنبتات الع�سوية الدقيقة والطفيلية لاغرا�س الطبية 34 - طعم ال�سيد 28 - الرخويات 

والق�سريات احلية وغري احلية 29.
و�سف العامة:عبارة عن كلمتي SPECIAL CAT مكتوبتن بلون متدرج من البي�س الذهبي او ال�سفر الداكن 

وحمددتن باللون ال�سود واحلرف الو�سط من كلمة CAT على �سكل قطه بذات لون الكلمات.
ال�سرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية
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منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك:مانيفريم ال�سناعية التجارية املحدودة
special dog : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم :263142     بتاريخ : 2016/11/13
با�س������م :مانيفريم ال�سناعية التجارية املحدودة

وعنوانه:الربازيل �سي - ات�س �سانتا ماليا بلدية - �سانتا كروز دي ريو - باردو - هاتف:00551433323000
EXPENDIENTE3@CONTORTECA.COM.BR:امييل

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:31 فئة 31 املنتجات الزراعية والب�ستانية ومنتجات الغابات والغال غري 
املواد  الطبيعية  والزهور  والنباتات  البذور   ، الطازجة  واخل�سروات  الفواكه   ، احلية  احليوانات   ، اخ��رى  فئات  يف  ال��واردة 
الغذائية اخلا�سة باحليوانات ماحظة اي�ساحية تت�سمن هذه الفئة ب�سفة ا�سا�سية منتجات الر�س التي مل تخ�سع لي 
�سكل من ا�سكال العداد لا�ستهاك واحليوانات والنباتات احلية وكذلك املواد الغذائية اخلا�سة باحليوانات وت�ستمل ب�سفة 
بالتحديد ما يلي:اخل�سب  الفئة  للتفقي�س ولت�سمل هذه  املخ�سب  البي�س   + خا�سة على:اخل�سب اخلام + احلبوب اخلام 
�سبه امل�سغول 19 - الرز 30 - امل�ستنبتات الع�سوية الدقيقة والطفيلية لاغرا�س الطبية 34 - طعم ال�سيد 28 - الرخويات 

والق�سريات احلية وغري احلية 29.
باللون  وحم��ددت��ان  والذهبي  البي�س  باللونن  الجنليزية  باللغة   special Dog كلمتي  عن  العامة:عبارة  و�سف 

ال�سود وحرف ال���� g بكلمة Dog على �سكل كلب.
ال�سرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .
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اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/08720/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : با�سر احمد لتجارة اللكرتونيات - �س ذ م م 

مبا اأن املدعي : احمد علي ح�سن الزرعوين   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/08720/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخاء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للفرتة من 2017/5/1 وحتى 2017/7/31 
 فرت�سد بذمته مبلغ 9.500 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخاء يف 2017/8/7 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �سيك مببلغ )9.500( كقيمة ايجارية وتبن عدم وجود 

ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة. 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�س على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ )500( وقد ارتد عدد 

)1( �سيك دون �سرف 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهاك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
تاريخ 2017/8/1  اليجار من  بدل  ي�ستجد من  ما  ب�سداد  عليها  املدعي  ال��زام   - مالية  مطالبة 

وحتى تاريخ الخاء الفعلي للعقار 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

 2017/11/7 املوافق  الثاثاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعانكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثاثة ايام من تاريخ 

الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  5381 جتاري ل�سنة 2017 اإيجارات    
اىل املحكوم عليه : �سن�سري لند مترب للتجارة - �س ذ م م  

نعلمكم بان اللجنة الق�سائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها بتاريخ 2017/9/12 
يف الدعوى املذكورة اعاه 

ل�سالح /بدر حممد يو�سف عبدالكرمي بوخما�س بوكالة املحامي / را�سد النعيمي 
مبثابة احل�سوري :   حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :- 

�سواغلها  من  خالية  للمدعي  وت�سليمها  املوؤجرة  العن  باخاء  عليه  املدعي  بالزام 
ت���وؤدي  اليه مبلغ وق��دره 397.500 دره��م ب��دل الي��ج��ار للفرتة من  ب��ان  ، والزمتها 
2016/11/1 ولغاية 2017/3/31 ، وما ا�ستجد من اجر حتى الخاء الفعلي بواقع 
اجرة �سنوية وقدرها 397.500 درهم ، وبالزامه بتقدمي براءة الذمة من الكهرباء 

واملاء ، والزمتها بامل�سروفات. 
 وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لاإ�ستئناف خال 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل �سار نهائيا قابا للتنفيذ.
مركز ف�س املنازعات اليجارية
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   اإعادة اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 

يف الدعوى 03/00976/2017 / �سكني  
ه����وم لاأعمال  ول���ك���ي   ، ل��ل��ع��ق��ارات  امل��ح��ظ��وظ  ال��ب��ي��ت   : ����س���ده  امل�����س��ت��ان��ف  اىل 

الكهروميكانيكية - �س ذ م م ،  وياراتينجال عبدالرحمن �سريف 
مبا اأن امل�ستانف  :  فخر الدين للعقارات   

قد اأقام �سدكم ال�سئناف  03/00976/2017/ �سكني  امام املركز بطلب بالتايل : 
تعديل   : املو�سوع  حيث  من  �سكا  ال�ستئناف  قبول   - امل�ستاأنف  احلكم  تعديل 

احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا بالطلبات الواردة يف لئحة ال�ستئناف 
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى.  

الربعاء   يوم  للح�سور بجل�سة  بالن�سر  اعانكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وقررت 
ال�ستئنافية  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام   2.00 ال�ساعة   2017/11/8 املوافق 
الإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  ال�ستئنافية  بالدائرة  الوىل( 
لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�سر 
ل��دي��ك��م م��ن دفاع  اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ا وت��ق��دمي م��ا  ب��احل�����س��ور  . ف��اأن��ت مكلف 

وم�ستندات.  يتم ا�سدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم اوتوقيع
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/7802   

املنذر: م�سرف اأبوظبي الإ�سامي  
املنذر اليه : عادل م�سطفى حممد را�سد ال علي )جمهول حمل القامة( 

�سداد مبلغ وقدره 5.117.482.84 درهم )فقط خم�سة ماين  اليه ب�سرورة  املنذر  املنذر  - ينذر 
ومائة و�سبعة ع�سر الف واربعمائة واثنن وثمانن درهما واربعة وثمانن فل�سا ل غري( للمنذر 
خال ثاثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خال هذه املهلة فان املنذر يحق له 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم لإلزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم للمنذر   مبا 
تت�سمنه طلب بيع العقار رقم 205 البالغ م�ساحته 1393.55 مرت مربع مبنطقة الرب�ساء الثانية  
القانون رقم 14 ل�سنة 2008  ا�ستنادا لن�سو�س  العلني  املزاد  باإمارة دبي واملرهونة للمنذر بطريق 

اخلا�س بالرهن التاأميني  باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
قا�س اأفغاين كبري ي�شتقبل املتظلمي من الق�شاء  

•• كابول-اأ ف ب:

العام  املدعي  مكتب  اىل  ع�ساه  على  متكئا  يعرج،  وه��و  ال��ق��ادر  عبد  يدخل 
الأفغاين يف كابول طلباً للعدالة: لقد ذبح ابنه مثلما تذبح النعاج، وُترك 
قتلته طلقاء. وعلى غرار عدد كبري من الفغان، ي�سعر هذا الرجل الذي 
يبلغ اخلام�سة وال�سبعن من عمره، بخيبة اأمل وحتى بخيانة نظام ق�سائي 
يف  املعزولة  غ��ور  حمافظة  من  طويلة  م�سافة  اجتاز  وق��د  بالف�ساد،  متهم 
ابريل  ني�سان  يف  من�سبه  ت�سلم  ومنذ  ابنه.  بحق  للمطالبة  الباد  و�سك 
2016، يفتح املدعي العام فريد حميدي بابه لأ�سحاب املظامل، حماول 
امل�سوؤولن الفا�سدين. وي�ستقبل حميدي  النا�س والتخل�س من  ك�سب ثقة 
الع�سو ال�سابق يف املفو�سية الر�سمية حلقوق الن�سان، ابتداء من الثامنة 

اأو يخفن  راأ�سهن  ن�ساء ي�سعن غطاء على  ال�سكاوى من  ا�سحاب  �سباحا 
الوا�سع،  وال�����س��روال  الطويل  ال�سالوار  قمي�س  ي��ردون  ورج��ال  وجوههن، 
يتعاقبون على مكتبه الواحد تلو الآخر. ومتثل �سكاواهم ماآ�سي ت�سهد على 
الفقر واملظامل التي يعانيها عدد كبري من الأفغان، بالإ�سافة اىل العنف 
وال�سطراب الأمني الناجمن عن النزاعات امل�ست�سرية يف بادهم منذ ما 
يناهز اربعن عاما. وقال عبد القادر، امل�ساب بالعمى والذي يعاين اأو�ساعا 
ابنه  ان  غرب الباد، موؤكدا للمدعي  ابني يف هرات”  راأ���س  “قطع  �سعبة 
ت�سيطر عليها  بائعا متجول )43 عاما( كان يعمل يف منطقة  الذي كان 
حركة طالبان يف هذه املحافظة املتاخمة للحدود اليرانية. وا�ساف “ذبح 
مثلما تذبح ال�ساة”، قبل ثمانية ع�سر �سهرا، بينما كان نائما يف غرفة فندق. 
القادر  عبد  واكد  �سبيلهم.  اأخلي  لكنه  بالقتل،  رجال  ثاثة  الق�ساء  ودان 

الذي كان مي�سك به اأحد ابنائه، ان ابنه مل ين�سف. وا�ساف “اإذا اأن�سفتني، 
لكن  والر�ساوى  الف�ساد  من  الأفغانية  املوؤ�س�سات  كل  وتعاين  لك«.  �ساأدعو 
ال�سفافية  الآف��ة، وفق منظمة  الك��رث ت�سررا بهذه  الق�ساء هو بن  �سلك 
الدولية. وغالبا ما يعمد الأثرياء واأ�سحاب النفوذ الذين يطالبون بحكم 
اإغداق الموال على الق�ساة واملدعن  مل�سلحتهم او بوقف املاحقات، اىل 
وعنا�سر ال�سرطة، ويرغمونهم على تلبية مطالبهم. هذا النحال الذي 
يحرم كثريين من الأفغان من حماكمة عادلة ونزيهة، ي�سب يف م�سلحة 
وفعالة.  �سريعة  اأحكاما  اخلا�سعة  املناطق  يف  ت�سدر  التي  طالبان  حركة 
اكرث من  قبل  ال�سابعة من عمرها  ابنتها وهي يف  ام��راأة خطفت  وو�سلت 
بكثري.  يكربها  رج��ل  اىل  وزوج���ت  ال�سمال  يف  ق��ن��دوز  حمافظة  يف  �سنتن 

وجاءت تتو�سل فريد حميدي ان يعيدها اليها.

اإيقاف منّفذ عملية الطعن بباردو

تون�س: العتداء على اأمنَيينْ يف حميط الربملان

بول مانافورت، لوبيي�شت 
م�شّي�ش جدا

   عدم الإب��اغ عن ح�سابات له يف 
اخل����ارج، وب��ي��ان��ات ك��اذب��ة، وغ�سيل 
الوليات  ع��ل��ى  وال���ت���اآم���ر  اأم������وال، 
املتحدة ... هذه لي�ست �سوى بع�س 
اىل  موجهة  تهمة  ع�سر  اثني  من 
غيت�س،  وريت�سارد  مانافورت  بول 

اللذين مت�سكا برباءتهما.
   ال�سم الأول هو با �سك الأكرث 
���س��ه��رة. ف��ق��د ك����ان م���ان���اف���ورت يف 
اخل�����ط�����وط الأم�����ام�����ي�����ة م����دي����را 
“ت�سلم  ت����رام����ب.  حل��م��ل��ة  ع���اب���را 
�سياق  يف   2016 اأبريل  يف  املهمة 
خ��ا���س ج���دا. ك��ان ت��رام��ب ق��د فاز 
الأكرث  التمهيدية  ب��الن��ت��خ��اب��ات 
اأهمية، ولكنه يواجه حركة رف�س 
حماولة  يف  اجل���م���ه���وري���ن  ب����ن 
املوؤمتر”،  تر�سيح  م��ن  حل��رم��ان��ه 
يذّكر كورنتن �سيلن، املتخ�س�س 
يف الوليات املتحدة ردا على �سوؤال 
ع��ن كوري  ب��اري��زي��ان. وعو�سا  ل��و 
ل���وان���دوف�������س���ك���ي، ع����دمي اخل����ربة، 
راه����ن دون���ال���د ت���رام���ب ع��ل��ى بول 
املندوبن  دع��م  لتاأمن  مانافورت 

يف املوؤمتر.
67 عاما،  الأخ����ري،  ه��ذا  �سّجل     
ال�سيا�سي،  امل�����س��ه��د  اىل  ع���ودت���ه 
فقبل  خ�������ربه.  ان  ����س���ب���ق  ب���ط���ع���م 
اإقناع  ع��ل��ى  ع��م��ل  ع���ام���ا،  اأرب���ع���ن 
بدعم  اجل���م���ه���وري���ن  امل���ن���دوب���ن 
جريالد ف��ورد، ال��ذي مت بعد ذلك 
رونالد  ول��ي�����س  رئ��ي�����س��ا،  ان��ت��خ��اب��ه 
تلتها،  التي  النتخابات  يف  ريغان. 
ع��م��ل ب����ول م���ان���اف���ورت ه����ذه املرة 
بالبيت  م��رور  بعد  ري��غ��ان.  حلملة 

من  م�ست�سارين،  خم�سة  اأ���س��م��اء 
ذلك  ب���اب���ادوب���ول���و����س. يف  ب��ي��ن��ه��م 

الوقت، ل احد كان ي�سمع به«.
ال�سخ�سي  امل�����ل�����ف  وي���������س����ري    
لينكيدين  ع��ل��ى  ل��ب��اب��ادوب��ول��و���س 
جمال  يف  خ���ربة  اىل  غ��ائ��م  ب�سكل 
حملة  يف  ���س��ارك  عندما  ال��ط��اق��ة. 
احلزب اجلمهوري دّعم يف البداية 
اإىل  ين�سم  اأن  قبل  ك��ار���س��ون،  ب��ن 
 ،2016 م��ار���س  ت��رام��ب  مع�سكر 
وتظهر  ان.  ان  �سي  �سبكة  ح�سب 
�سورة بتاريخ 31 مار�س 2016 
ح�سور جورج بابادوبولو�س “لقاء 
�سارك  القومي”،  الأم�����ن  ح����ول 
ف��ي��ه امل��ر���س��ح.. م��ك��ان غ��ري��ب جدا 

ل�متطوع ب�سيط.
اإ���س��اف��ة اإىل الع���رتاف بالكذب     
على مكتب التحقيقات الفيدرايل، 
ي���ع���ّدد ج�����ورج ب���اب���ادوب���ول���و����س يف 
لقاءاته  جميع  اع��رتاف��ات��ه  �سجل 
اأنه كان على  الرو�س، ويو�سح  مع 
ع��اق��ة ب�����س��خ�����س��ي��ات م��ه��م��ة جدا 
اأنها متثل م�سالح مو�سكو.  يزعم 
بتقدمي  ال����ي����ا  ت���وج���ه���ا  ل�����ق�����اءات 
مار�س  بن  ترامب  حلملة  تقرير 
بريده  “ويف   .2016 وي���ون���ي���و 
الرو�س  اأن  ي��و���س��ح  الل���ك���رتوين، 
وي�سكرونه!  ترامب  لقاء  يريدون 
حلظة  يف  �سيلن.  كورنتن  يقول 
انه يف حوزتهم  الرو�س  اعلمه  ما، 
ر�سائل لكلينتون متت قر�سنتها.. 
اأمريكية،  حملة  يف  تعمل  كنت  اإذا 
مكتب  اإىل  ال���ذه���اب  ع��ل��ي��ك  ك����ان 
هنا،  ولكن  الفدرايل.  التحقيقات 

ل اأحد اوقفه«. 
عن لوباريزيان

مانافورت  ب���ول  ا���س�����س  الأب��ي�����س، 
���س��رك��ت��ه يف جم����ال ال��ل��وب��ي��ن��غ مع 
م�ست�سار  وه�����و  ����س���ت���ون،  روج�������ر 
�سيا�سي اآخر مثري للجدل.    قدم 
وا�ست�ساراته  ن�سائحه  م��ان��اف��ورت 
بينهم  م��ن  اأجنبية،  دول  ل��روؤ���س��اء 
الزائريي  اأو  ماركو�س،  الفلبيني 
اإدوارد  ب���ه  وا���س��ت��ن��ج��د  م���وب���وت���و. 
بالدور اأي�سا يف حملته النتخابية 
ولكن   .1995 ع����ام  ال��رئ��ا���س��ي��ة 

فيما مّت اإ�سعاف زميله، م�سريا اىل 
توا�سل الأبحاث.   وجّدت احلادثة 
ال�سعب  ن���واب  جمل�س  حم��ي��ط  يف 

قبيل انطاق عمل الربملان.
وقد اكدت املديرة العامة مل�ست�سفى 
العون  اأن  ع��رف��ة  ح��ن��ان  ال��راب��ط��ة 
امل�ساب خ�سع اإىل عملية جراحية 
القلب  ق�����س��م  اإىل  حت���وي���ل���ه  ب���ع���د 
“حالة  اأن  م��و���س��ح��ة  وال�����س��راي��ن 

ترامب نف�سه باأنه “متطوع«.
ا���س��م هذا  م��رة يظهر فيها  اأول     
ال�ساب الثاثيني بارتباط بحملة 
دون���ال���د ت���رام���ب، ك���ان ع��ل��ى ل�سان 
كورنتن  ي�����روي  ك��م��ا  ال���رئ���ي�������س، 
 ،2016 مار�س   21 “يف  �سيلن. 
حترير  ب��ه��ي��ئ��ة  ت����رام����ب  ال���ت���ق���ى 
وا���س��ن��ط��ن ب��و���س��ت ل��ي��ع��ر���س طيلة 
�ساعة، وجهة نظره ب�ساأن ال�سيا�سة 
عر�س  م��ا،  حلظة  ويف  اخلارجية. 

املف�سل  م���ان���اف���ورت  م��ل��ع��ب  ي��ظ��ل 
ال�سوفياتية  اجل���م���ه���وري���ات  ه���و 
ال�����س��اب��ق��ة. ع��م��ل ل�����س��ن��وات عديدة 
يانوكوفيت�س،  ف��ي��ك��ت��ور  حل�����س��اب 
املوايل لرو�سيا واملقّرب من بوتن، 
والذي انُتخب رئي�سا عام 2010 
قبل الإطاحة به بعد اأربع �سنوات. 
�سده  املوجهة  الت��ه��ام  لئحة  ويف 
ُي���ّت���ه���م بول  وري���ت�������س���ارد غ��ي��ت�����س، 
غري  باأن�سطته  اأ�سا�سا  م��ان��اف��ورت 

اأفاد  امل�ساب حرجة«.   من جانبه 
التابعة  ال�ستعجايل  وح��دة  مدير 
ال�سحة  ب�������وزارة  الأزم�������ة  خل��ل��ي��ة 
نوفل ال�سمراين، اأن الأمني الثاين 
اأ�سيب يف نف�س احلادثة، مت  الذي 
نيكول  ���س��ارل  م�ست�سفى  اإىل  نقله 
لأ�سرار  تعر�سه  بعد  بالعا�سمة 
امل�ست�سفى  و�سيغادر  خفيفة  بدنية 

بعد تلقي الإ�سعافات الازمة.

اخل���ام�������س م���ن اك���ت���وب���ر، اع���رتف 
ج����ورج ب��اب��ادوب��ول��و���س ب��ان��ه كذب 
الفدرايل  التحقيقات  مكتب  على 
و�سطاء  م���ع  ات�����س��الت��ه  ب���اإخ���ف���اء 
رو��������س. وك������ان ا����س���م���ه ح���ت���ى ذلك 
احلن غري معروف تقريبا لعامة 
با�سم  املتحدثة  و�سارعت  النا�س. 
�ساندرز،  ���س��ارة  الأب��ي�����س،  ال��ب��ي��ت 
بابادوبولو�س  دور  م��ن  بالتقليل 
وو�سفه  للغاية”،  “املحدود 

ل���اأوك���راين.     كلوبيي�ست  امل��ع��ل��ن��ة 
املريبة،  ع��اق��ات��ه  اىل  وب��ال��ن��ظ��ر 
مّثل و���س��ول ب��ول م��ان��اف��ورت على 
راأ�س احلملة مفاجاأة، رغم جناحه 
مندوبو  ا�سطف  فقد  امل��ه��م��ة:  يف 
احلزب اجلمهوري يف النهاية وراء 
امل��ل��ي��اردي��ر. ل��ك��ن ���س��رع��ان م��ا بدا 
رجا  معزول،  “رجا  مانافورت 
على  “عجز  وان���ه  املا�سي”،  م��ن 
ي�سري  وتاأطريه”،  ترامب  توجيه 
كورنتن �سيلن.    منذ �سيف عام 
2016، �ساهمت اأوىل الت�سريبات 
باأوكرانيا  عاقته  عن  ال�سحفية 
ترامب  دون��ال��د  ع��ّن  �سقوطه.  يف 
مدير حملة جديد: �ستيف بانون. 
ومع ذلك، بقي مانافورت يف مدار 
دونالد ترامب حتى نهاية احلملة، 
ومل يبتعد عته الرئي�س حقيقة ال 
التحقيقات  مكتب  و���س��ع  ع��ن��دم��ا 
مرمى  يف  م���ان���اف���ورت  ال����ف����درايل 

نريانه.

غيت�ش، البن املدلل ملانافورت
   امل��ع��ل��م وت��ل��م��ي��ذه. ه��ك��ذا ميكن 
بول  ب����ن  ال���ع���اق���ة  ن��ل��خ�����س  اأن 
مانافورت وريت�سارد غيت�س، الذي 
ت�ستهدفه نف�س تهم �سيخه. ان�سم 
عام  م��ان��اف��ورت  �سركة  اإىل  غيت�س 
حا�سما.  دورا  لعب  حيث   ،2006
م��ك��ل��ف��ا ب���ال���ع���اق���ات م����ع اأوروب�������ا 

اأّن منّفذ    وذك��رت م�سادر مّطلعة 
الع���ت���داء ب��اآل��ة ح����اّدة ع��ل��ى عوين 
�سنة   25 العمر  م��ن  يبلغ  الأم���ن 
)من مواليد 1992( وهو اأ�سيل 
م��ن��ط��ق��ة ح����ي ال���ت�������س���ام���ن غ���رب 
ال��ع��ا���س��م��ة وي���دع���ى زي�����اد حممد 
امل�سادر  نف�س  واأف�����ادت  ال��غ��رب��ي.   
اأن���ه ت��ب��ّن اأن ل ���س��واب��ق ع��دل��ّي��ة يف 

�سّجله.

ال�����س��رق��ي��ة، ه��و ال���ذي اق���ام نظاما 
يف  الوهمية  ولل�سركات  للتحّيل، 

قرب�س.
   عندما ت�سّلم ادارة حملة ترامب، 
اخ����ذ ب����ول م���ان���اف���ورت م���ري���ده يف 
على  غ��ي��ت�����س  “اأ�سرف  ح��ق��ائ��ب��ه. 
ال���ت���ن���ظ���ي���م ال���ل���وج�������س���ت���ي وامل������ايل 
للموؤمتر اجلمهوري، وتوىل ادارة 
املانحن”،  ك���ب���ار  م���ع  ال���ع���اق���ات 
���س��ي��ل��ن. وبعد  ي��و���س��ح ك��ورن��ت��ن 
اإزاحة بول مانافورت، مّر ريت�سارد 
ال����ق����ط����رات، ومتت  ب����ن  غ��ي��ت�����س 
احلزب  اإىل  امل���وؤمت���ر  ب��ع��د  ن��ق��ل��ت��ه 
التن�سيق  ت��وىل  حيث  اجل��م��ه��وري 
امل����ايل م��ع احل��م��ل��ة، ث��م ���س��ارك يف 
اإىل جانب  التن�سيب  تنظيم حفل 
�سديق دونالد ترامب، توم باراك. 
  وب�سبب �سجّل خدماته، وحتى ان 
�سخ�سيا،  يه�سمه  ل  ترامب  ك��ان 
جمرد  غيت�س  ري��ت�����س��ارد  ي��ك��ن  مل 
كورينتن  وي������رى  ث������ان.  ���س��ك��ن 
هناك  لرتامب،  “بالن�سبة  �سيلن 
خ����وف ���س��دي��د م���ن���ه، لأن�����ه يعرف 
الكثري من ال�سياء، وكان موجودا 

عندما بداأت الرئا�سة«.

جورج بابادوبولو�ش، 
“املتطوع” الغريب

  لن تكتمل الثاثية دون اجلانب 
الأك����رث غ��راب��ة وغ���ري امل��ت��وق��ع. يف 

   كما علم اأّن �سقيقة منفذ العملية، 
خريجة  م�ست�سارة  مت�سرفة  ه��ي 

املعهد الوطني لاإدارة.
   وقد مت اإدماجها يف جمل�س نواب 
ال�سعب يف نوفمرب 2015 بعد اأن 
العدل وحقوق  ل��وزارة  تابعة  كانت 
التحقيق  حاليا  ويجري  الإن�سان، 
م��ع��ه��ا م���ن ق��ب��ل ف���رق���ة الأب���ح���اث 

التابعة جلهاز مكافحة الإرهاب .

ترامب يف حبال الف�سيحة الرو�سية بول مانافورت املدعي العام اخلا�س روبرت موللر

ريت�سارد غيت�س

م�سرح العملية الرهابية

�سورة التكفريي منفذ العملية

جورج بابادوبولو�س

الف�شيحة الرو�شية تك�شف عن خيوطها:

من هم م�شت�شارو ترامب الذين طالهم التهام...؟

•• الفجر – خرية ال�شيباين
بال�شرعة  اليوم  ا�شمهم  يرتبط     
التحقيق  �شهدها  الــتــي  الــثــانــيــة 
يف  الرو�شـــي  التدخـــل  حــــول 
الرئا�شية  ــات  ــاب ــخ ــت الن حــمــلــة 
المريكية. فقد وجه املدعي العام 
اىل  التهام  موللر  روبرت  اخلا�ش 
ترامب،  حملة  يف  اع�شاء  ثالثة 
وريت�شارد  ــافــورت،  مــان ــول  ب ــم  وه
يف  بابادوبولو�ش.  وجورج  غيت�ش، 
الرئي�ش  لرجال  بورتريه،  يلي  ما 

ال�شابقني.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص
   ك�سفت وزارة الداخلية التون�سية 
اأّن������ه مّت اإي���ق���اف ال�����س��خ�����س ال���ذي 
اأمنّية  دورّي��ة  الأربعاء  اأم�س  هاجم 
باردو  ب�ساحة  املرور  ل�سرطة  تابعة 
م�ستوى  على  ب�سكن  عونا  وطعَن 
رق���ب���ت���ه وا����س���ت���ه���دف زم���ي���ل���ه على 

م�ستوى جبينه.
ب����اغ لها  ال��������وزارة يف     وذك������رت 
الفكر  بتبّني  اع���رتف  اجل���اين  اأن 
معتربا  �سنوات   3 منذ  التكفريي 
واأن قتلهم  الأم��ن طواغيت  رج��ال 
ه���و ن����وع م���ن اأن������واع اجل���ه���اد وفق 

تعبريه.
اأّن��ه مّت نقل اأحد     واأ�ساف الباغ 
رائد  برتبة  �سابط  وه��و  امل�سابن 
حيث  ال����ّراب����ط����ة  م�����س��ت�����س��ف��ى  اىل 
املرّكزة  ب��ال��ع��ن��اي��ة  ال���ع���اج  ي��ت��ل��ق��ى 

كوريا ال�شمالية:
 ترامب خمتل ول اأمل يف عالجه 

•• �شيول-اأ ف ب:

و�سفت كوريا ال�سمالية الرئي�س دونالد ترامب باملختل 
اأم��ل يف عاجه يف هجوم �سخ�سي لذع على  عقليا ول 
اىل  الوىل  الر�سمية  زيارته  قبيل  المريكي  الرئي�س 

التوتر  ت�����س��اع��د  وو���س��ط  اآ���س��ي��ا 
على خلفية برنامج بيونغ يانغ 

النووي.
وت����ب����ادل ال���رئ���ي�������س الم���ريك���ي 
كيم  ال�سمايل  الكوري  والزعيم 
ج��ون��غ-اون ت��ه��دي��دات باحلرب 
ال�سهر  يف  �سخ�سية  واه���ان���ات 
امل���ا����س���ي���ة، مم���ا يزيد  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
على  ن��زاع حمتمل  ب�ساأن  القلق 
�سبه اجلزيرة الكورية املق�سمة.

يانغ  بيونغ  ترامب توعد  وك��ان 
ب��ال��ن��ار وال��غ�����س��ب وحت����دث عن 
وقال  العا�سفة.  ي�سبق  ه���دوء 
يف خطابه امام اجلمعية العامة 
وا�سنطن  ان  امل��ت��ح��دة  ل����اأمم 

للدفاع  ا�سطرت  اذا  بالكامل  ال�سمالية  كوريا  �ستدمر 
عن نف�سها او حلفائها.

عقود،  منذ  امني  بتحالف  ووا�سنطن  �سيول  وترتبط 
وتن�سر الوليات املتحدة 28،500 عن�سر من قواتها 

يف اجلنوب تقول اإنها ل�سد اي هجوم كوري �سمايل.
وو�سف ترامب كيم باأنه “رجل ال�سواريخ” يف اخلطاب 
ما  على  ق��ادرة  �سواريخ  يانغ  بيونغ  اختربت   -- نف�سه 
يبدو على و�سول معظم الرا�سي المريكية --. وبعد 
ترامب  فيها  هاجم  �سخ�سية  بت�سريحات  كيم  رد  اي��ام 

وو�سفه بالعجوز اخلرف.
يزور الرئي�س المريكي اآ�سيا يف نهاية ال�سبوع وقبيل 
ال�سمالية  ال��ك��وري��ة  الن���ب���اء  وك��ال��ة  ه��اج��م��ت  و���س��ول��ه 
الر�سمية اخلطاب الناري الا م�سوؤول من جانب �سيد 

القدح والذم.
ون�سرت الوليات املتحدة قطعا 
ع�سكرية رئي�سية بينها طائرات 
م��ق��ات��ل��ة وح����ام����ات ط���ائ���رات 
اعقاب  اجل��زي��رة يف  �سبه  ق��رب 
ال�ساد�سة  ال���ن���ووي���ة  ال��ت��ج��رب��ة 
لكوريا  ���س��ب��ت��م��رب  اأي�����ل�����ول  يف 
عليها  فر�ست  التي  ال�سمالية 
المم املتحدة جمموعة ثامنة 

من العقوبات.
وق��ال��ت وك��ال��ة الن��ب��اء الكورية 
الر�سمية  امل��رك��زي��ة  ال�سمالية 
الثاثاء  الأول  ام�����س  م�����س��اء 
عن  للعامل  “ك�سف  ترامب  ان 
ك�سخ�س  احل��ق��ي��ق��ي��ة  طبيعته 
النووية  ب����احل����رب  م���ه���وو����س 
ام��ل يف  ان��ه خمتل عقلي ل  ت�سخي�س حالته على  ومت 

عاجه«.
ولكوريا ال�سمالية تاريخ طويل من الهجمات ال�سخ�سية 
املثرية �سد الروؤ�ساء المريكين. فقد و�سفت من قبل 
باأنه ن�سف  باأنه قرد وج��ورج دبليو بو�س  اوباما  ب��اراك 

رجل.
بارك  ال�سابقة  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  الرئي�سة  وو�سفت 
غ��وي��ن-ه��ي��ي ب��ال�����س��اح��رة وال���ع���اه���رة امل���اك���رة واأوب���ام���ا 

قوادها.

»التعاون الإ�شالمي« تدين حادث 
الده�س الإرهابي يف نيويورك

•• جدة-وام:

الده�س  عملية  ب�����س��دة  الإ���س��ام��ي  ال��ت��ع��اون  منظمة  اأدان����ت 
نيويورك  مبدينة  منهاتن  جنوبي  الول  اأم�س  وقعت  التي 
ثمانية  مقتل  عن  اأ�سفر  مما  الأمريكية  املتحدة  بالوليات 

اأ�سخا�س والعديد من اجلرحى.
واأعرب الأمن العام للمنظمة الدكتور يو�سف لعثيمن عن 
تعازيه لذوي ال�سحايا وال�سعب واحلكومة الأمريكية متمنيا 
اأ�سفه  ال�سفاء العاجل للم�سابن معربا يف الوقت نف�سه عن 
والإرهابية  الإج��رام��ي��ة  الأع��م��ال  ه��ذه  مثل  ل��وق��وع  ال�سديد 

الب�سعة التي ت�ستهدف املدنين الأبرياء.
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عربي ودويل
اأ�شرتاليا تدعو مئات الالجئي ملغادرة خميم لالإحتجاز

•• �شيدين-اأ ف ب:

مغادرة  اىل  اخلائفن  املهاجرين  مئات  ام�س  ا�سرتاليا  دعت 
خميم لاحتجاز مثري للجدل يف جزيرة بابوا غينيا اجلديدة 

ترتاجع فيه ظروف املعي�سة يف اجواء من التوتر.
وكان يفرت�س ان تت�سلم �سلطات بابوا غينيا اجلديدة املخيم 
النتقال اىل  الاجئن  الثاثاء. وقد طلب من  الأول  ام�س 
عددا  لكن  املجاورة.  لورينغاز  بلدة  يف  انتقالية  مراكز  ثاثة 
منهم اعت�سموا داخل املوقع خوفا على �سامتهم يف اأجواء من 

العداء من قبل بع�س ال�سكان.
وغادر طاقم املخيم املوقع الثاثاء. وقال مدافعون عن حقوق 

عنه،  قطعت  الغذائية  وامل��واد  والكهرباء  املياه  ان  املهاجرين 
بينما حتدثت و�سائل اعام عن عمليات نهب.

وكان الق�ساء يف بابوا راأى العام املا�سي ان احتجاز الاجئن 
على  كانبريا  وواف��ق��ت  للد�ستور.  خمالف  مانو�س  جزيرة  يف 
600 �سخ�س قبل  اك��رث من  ال��ذي يقيم فيه  املخيم  اغ��اق 

نهاية ت�سرين الأول اكتوبر.
امل��ا���س��ي ان  واك���دت منظمة هيومن راي��ت�����س ووت�����س ال���س��ب��وع 
مع  وال�����س��رق��ة  وال�����س��رب  للطعن  تعر�سوا  ال��اج��ئ��ن  بع�س 

اقرتاب موعد اغاق املخيم.
ال��ذي تقدم بطلب  ال��اج��ىء الي���راين بهروز بو�ساين  وق��ال 
طعن امام حمكمة بابوا العليا ملحاولة منع اغاق املخيم، على 

تويرت ان اجلميع خائفون بعد ليلة با نوم. وا�ساف “لي�س 
املراحي�س ل  هناك مياه ول كهرباء ول مواد غذائية. حتى 
وتابع ان النا�س ي�سعرون بتوتر كبري ونتوقع ان تتم  تعمل”. 

مهاجمتنا يف اي حلظة.
وت��ت��ب��ع ك��ان��ب��ريا ���س��ي��ا���س��ة ���س��ارم��ة ح��ي��ال امل��ه��اج��ري��ن الذين 
يف  خميمات  اىل  وتنقلهم  �سواحلها  اىل  الو�سول  يحاولون 

مانو�س ويف جزيرة او دولة ناورو ال�سغرية.
التهريب  ع�سابات  مبكافحة  ال�سيا�سة  هذه  ا�سرتاليا  وت��ربر 
اع��داد كبرية منهم من  تاأتي  الذين  املهاجرين  ردع  و�سرورة 
بالرحلة  القيام  عن  وافغان�ستان،  وال�سومال  والعراق  اي��ران 

اخلطرية حتى �سواطئها.

•• وا�شنطن-وكاالت:

هوية  الأمريكية  ال�سلطات  حددت 
الإرهابي  ب��الع��ت��داء  فيه  امل�ستبه 
نيويورك  م��دي��ن��ة  يف  وق����ع  ال�����ذي 
ال��ث��اث��اء، على  الأم��ري��ك��ي��ة، م�ساء 
اأّن�����ه م���واط���ن اأوزب����ك����ي، ي��ب��ل��غ من 

العمر 29 عاماً.
واأُ�سيب  اأ���س��خ��ا���س،  ثمانية  وُق��ت��ل 
11 اآخ����رون ب��ج��روح، ع��ن��دم��ا قام 
راكبي  بده�س  اأب”  “بيك  �سائق 
دراجات وم�ساة، بالقرب من مركز 
ي�سدم  اأن  ق��ب��ل  ال��ع��امل��ي،  ال��ت��ج��ارة 

حافلة مدر�سية.
ال�سائق  ف���اإّن  ال�سلطات،  وبح�سب 
بر�سا�س  ال���ب���ط���ن  يف  اأُ�����س����ي����ب 
ال�سرطة، والتي اأطلقت النار عليه 
ال�ساحنة، حامًا  قفز من  اأن  بعد 
يف  وهمياً  م�سد�سا  ي��ب��دو،  م��ا  على 
�سهود  يد، و�سرخ وفق ما قال  كل 
امل�ستبه  خ�سع  وقد  اأكرب!”.  “اهلل 
املرّجح  وم��ن  جراحية،  لعملية  به 

بقاوؤه على قيد احلياة.
وح��������ّدد م�������س���وؤول���ون اأم���ريك���ي���ون 
حتّدثوا لأ�سو�سييتد بر�س، ب�سرط 
امل�ستبه  هوية  اأ�سمائهم،  ذكر  عدم 
اهلل  اهلل حبيب  �سيف  اأّن���ه  على  ب��ه 
و�سل  اإّن��ه  وقالوا  �سايبوف،  فيت�س 

من اأوزبك�ستان يف 2010.

مذكرة يف ال�شاحنة
�سي”  ب�����ي  “اإن  ����س���ب���ك���ة  ون���ق���ل���ت 
اإنفاذ  م�������س���ادر  ع���ن  الأم���ري���ك���ي���ة، 
ترك  املهاجم  اإّن  قولها،  ال��ق��ان��ون 
مذكرة يف ال�ساحنة، ادعى فيها اأّنه 
ارتكب العتداء يف نيويورك، نيابة 

مكتوبًة  ر����س���ال���ة  امل���ه���اج���م  وت�����رك 
ف��ي��ه��ا داع�������س، وف���ق م�سادر  ب��اي��ع 
لو�سائل  ال��ت��ح��ق��ي��ق  م���ن  م��ق��رب��ة 
واأ�سيب  الأم����ريك����ي����ة.  الإع��������ام 
وُيعالج  �سرطي  بر�سا�س  ال��رج��ل 
يف م�ست�سفى باملدينة. وقال كيومو 
�سرطة  واأن  ���س��واب��ق،  للمهاجم  اإن 
���س��اع��دت��ه م���رة للخروج  ن��ي��وي��ورك 
من حفرة. واأكدت تقارير اأمريكية 
ع����دة ���س��ب��اح ام�������س  الأرب����ع����اء، اأن 
املتهم  الأوزب���ك���ي  ال�ساحنة  ���س��ائ��ق 
م�ساء  ن��ي��وي��ورك  يف  ح�سد  بده�س 
داع�س  بايع  الثاثاء،  الأول  ام�س 

خطياً قبل تنفيذ الهجوم.
خمتلفة،  اأمريكية  �سحف  واأوردت 
اأن املحققن عرثوا على ورقة اأعلن 
مبايعة  ���س��اي��ب��وف،  �سيفولو  فيها 
داع�س، يف ما ُي�سبه الو�سية باللغة 

العربية، قبل تنفيذ هجومه.
ون���ق���ل���ت ن����ي����وي����ورك ب���و����س���ت عن 
الورقة  اأن  اأم���ن���ي���ن،  م�����س��دري��ن 
ال�ساحنة  م��ن  م��ق��رب��ة  ع��ل��ى  ك��ان��ت 
امل�ستعملة يف الهجوم، يف حن اأكد 
ل  الوثيقة  اأن  اآخ����ران،  م�����س��دران 
املهاجم  ارت��ب��اط  بال�سرورة  تعني 

فعلياً بالتنظيم الإرهابي.
املهاجم رمبا  اإن  امل�����س��دران،  وق��ال 
لرتكاب  التنظيم  ب��دع��وات  ت��اأث��ر 
�سيء  ل  ول��ك��ن  اإره��اب��ي��ة،  عمليات 
�سلته  بتاأكيد  ي�سمح  ال�ساعة  حتى 
يف  بالتنظيم،  املبا�سرة  اأو  الفعلية 

�سوريا والعراق.
واإىل جانب مبايعة التنظيم، عرث 
امل��ح��ق��ق��ون، ع��ل��ى راي���ة ل��داع�����س يف 
نقلت  م��ا  وف��ق  الأوزب���ك���ي،  �ساحنة 

ال�سحيفة الأمريكية.

اأن تكون اآمنة قبل اأي �سيء. ومن 
بيئة  تتاأمن  اأن  يجب  اآخ���ر  ج��ان��ب 
اإنتاجية، خا�سة ل�سمان اأن ت�سبح 
تلك املناطق الآمنة كمراكز لتنمية 

ومتكن �سورين عائدين.
ل��رتك��ي��ز جهود  ال��ك��ات��ب��ة  وت��ل��ف��ت 
امل��اأوى وتلبية  الإغاثة على توفري 
الأ�سا�سية  الإن�����س��ان��ي��ة  احل���اج���ات 
ل��ل��م�����س��ط��ه��دي��ن. ول مي��ك��ن وقف 
مثل تلك امل�ساعدات نهائياً، وخا�سة 
النتقالية.  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  خ���ال 
ولكن بالن�سبة لاجئن ال�سورين 
هناك  وط���ن���ه���م،  اإىل  ال���ع���ائ���دي���ن 
حاجة لتقدمي امل�ساعدة ملجموعات 
حملية تركز على اإعادة بناء �سوريا 

و�سعبها. 

معايري
اأن  اإىل  ب���اي���ر  ت��ل��ف��ت  ذل������ك،  اإىل 
الوليات  تقدمها  ال��ت��ي  امل�����س��اع��دة 
اأو�سطية  ���س��رق  لأق��ل��ي��ات  امل��ت��ح��دة 
هي  ال�سطهاد،  من  حالياً  تعاين 
�سيا�سة تتفق مع املعايري الأمريكية 
القدمية املعنية مبنا�سرة احلريات 
عن  وال��دف��اع  والتعددية،  الدينية 

حقوق الإن�سان. 
وترى الكاتبة اأن ت�سجيع الاجئن 
ال�سورين على العودة اإىل بلدهم، 
حقوقهم،  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
وحتويل امل�ساعدات الأمريكية اإىل 
جماعات اإغاثة ودعم حملية تعمل 
�سمان  على  ي�ساعد  �سوف  معهم، 
ال�ستقرار يف الداخل ال�سوري، ويف 
امل�ساهمة  يف  ال�����س��وري��ن  م�ساعدة 

باإر�ساء ال�ستقرار يف املنطقة. 

عن تنظيم داع�س الإرهابي.
وذك�����رت م�����س��ادر ل��و���س��ائ��ل اإع����ام 
حملية، اأّن لدى امل�ستبه به رخ�سة 
ق��ي��ادة م��ن ولي���ة ف��ل��وري��دا، ولكن 
يقال اإّنه يعي�س يف باتر�سون بولية 

نيوجري�سي مع اأ�سرة.

زوجة وطفالن
وق������ال ����س���ك���ان امل��ن��ط��ق��ة اإّن�������ه كان 
ل���������س����اي����ب����وف زوج�����������ة وط�����ف�����ان 
�سغريان، بينما قال اأحد اأ�سدقائه 
اإّن  بو�ست”،  “نيويورك  ل�سحيفة 
�سايبوف كان �سائقاً يف �سركة اأوبر، 

وكان ودوداً للغاية.
ماتكاروف،  ك��وب��ي��ل��غ��ون  واأ�����س����اف 
�سايبوف  ال��ت��ق��ى  اإّن����ه  لل�سحيفة، 
يف ف���ل���وري���دا ق��ب��ل خ��م�����س��ة اأع�����وام، 
بف�سل  بينهما  ال��رواب��ط  وت��ع��ّززت 

خلفيتهما امل�سرتكة.
وت���اب���ع م���ات���ك���اروف ال�����ذي حت���ّدث 
الهاتف من  لل�سحيفة عن طريق 
بولية  م��ي��ام��ي�����س��ربغ  ف���ى  م��ن��زل��ه 
“رجل جيد  اإّن�����ه  ق���ائ���ًا  اأوه����اي����و، 
جداً وودود للغاية... اإّنه مثل الأخ 
الأخ  كمثل  اإيّل  ينظر  ال�سغري... 

الأكرب«. 
“اأطفايل  م����ات����ك����اروف  واأ������س�����اف 
دائماً  يلعب  اإّن����ه  اأي�����س��اً،  ي��ح��ّب��ون��ه 
م���ع���ه�����������م. ي���ل���ع���ب م���ع���ه���م ط�����وال 

الوقت«.

ب��ه��ا ول��ك��ن��ه��ا ل ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع هذا 
الو�سع!«.

اأح����دث ت��غ��ري��دة لرتامب  وج����اءت 
بعد �ساعات من مقتل 8 اأ�سخا�س 
عندما اقتحم رجل ب�ساحنة �سغرية 

ممرا للدراجات يف نيويورك. 
اندرو  واأك��د حاكم ولية نيويورك 
الهجوم  اأن منفذ  الأربعاء،  كيومو 
قتل  ال���ذي  ن��ي��وي��ورك،  يف  ب�ساحنة 
ب�ساحنة  ده�����س��اً  اأ���س��خ��ا���س  ثمانية 
�سلة  على  ك��ان  ال��ث��اث��اء،  �سغرية 
ب���داع�������س، واع���ت���ن���ق ال���ت���ط���رف يف 

الوليات املتحدة.
وقال احلاكم ملحطة “�سي اإن اإن” 
اإن الرجل الذي ُعرف با�سم �سيف 
اهلل �سايبوف جبان منحرف، وكان 
على �سلة بتنظيم داع�س، وتطرف 

يف الوليات املتحدة.
وو�سفه كيومو باأنه منوذج للذئب 
بعد و�سوله  اأن���ه  واأ���س��اف  امل��ن��ف��رد 
اإىل الوليات املتحدة بداأ بالتعرف 
على التنظيم، والإ�سام املتطرف، 
واأن��ه ل يوجد حتى الآن ما ي�سري 
اأو  مب��ف��رده،  يت�سرف  مل  اأن���ه  اإىل 
اأن ما قام به كان جزءاً من عملية 
خطط  �سمن  اأو  ج��اري��ة،  ت���زال  ل 

لهجمات اأخرى.
و���س��ل امل��ن��ف��ذ م���ن اأوزب��ك�����س��ت��ان يف 
املتحدة،  ال����ولي����ات  اإىل   2010

ويحمل اإذن اإقامة دائمة.

م���ع ال�����س��ل��ط��ات م���ن اأج�����ل تقدمي 
اإىل  م�سرية  ال��ك��ام��ل��ة،  م�ساعدتها 
وب�سرعة”  بقوة  “ا�ستعر�ست  اأّنها 

تاريخ امل�ستبه به مع اأوبر.
“نيويورك  ل�����س��ح��ي��ف��ة  ووف�����ق�����اً 
فقد عرث داخل ال�ساحنة  بو�ست”، 
لتنفيذ  امل�������س���ت���اأج���رة  ال�������س���غ���رية 

 اأوبــــر
اأّن  “اأوبر”،  اأك�����دت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
�سايبوف كان واحداً من ال�سائقن 
فح�ساً  اجتاز  اأّنه  مو�سحة  لديها، 
�سايبوف  حول خلفيته، ومت حظر 
ال���������س����رك����ة.  ت���ط���ب���ي���ق  م������ن  الآن 
تتوا�سل  اأّن���ه���ا  ال�����س��رك��ة،  واأك������دت 

امل�سددة  اإجراءات الفح�س  برنامج 
هجوم  اأع����ق����اب  يف  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن 

ب�ساحنة يف نيويورك. 
“اأمرت  التغريدة  ترامب يف  وق��ال 
ال���داخ���ل���ي  الأم���������ن  وزارة  ل���ل���ت���و 
الفح�س  اإج��راءات  بتعزيز برنامج 
امل�سددة، اللياقة ال�سيا�سية ل باأ�س 

بالعربية  من�سورات  على  العتداء 
داع�س”،  لتنظيم  “الولء  تعلن 
التنظيم  لراية  �سورة  عن  ف�سا 

املتطرف.
الأمريكي،  الرئي�س  اىل ذلك، قال 
اإنه  ت��غ��ري��دة  ت���رام���ب، يف  دون���ال���د 
بتعزيز  الداخلي  الأم��ن  وزارة  اأمر 

�سحايا«. وذكر موقعا اواتي وا�سمرينو املعار�سان لل�سلطة 
القائمة يف ا�سمرة، واللذان تعذر التاأكد من معلوماتهما من 
م�سدر م�ستقل، ان التظاهرة مت�سلة على ما يبدو مب�سروع 
ادارة  ان  امل�سادر  ه��ذه  وا�سافت  امل��دار���س.  لعلمنة  حكومي 
مدر�سة ا�سامية خا�سة رف�ست على ما يبدو الن�سمام اىل 
هذا امل�سروع، وان واحدا على القل من اع�سائها قد اعتقل، 
وهذا دفع تامذتها اىل التظاهر الثاثاء يف �سوارع ا�سمرة. 
ورف�س املندوب الدائم لريرتيا لدى الحتاد الفريقي يف 
الدلء  بر�س،  فران�س  لوكالة  به  ات�سلت  ال��ذي  ابابا  ادي�س 
ب���اأي تعليق. وال��ن��ظ��ام الري���رتي واح���د م��ن ا���س��د النظمة 
قمعية يف العامل. ويف حزيران يونيو 2016، اتهمته جلنة 
حتقيق لاأمم املتحدة بارتكاب جرائم �سد الن�سانية على 
�سعيد وا���س��ع. ودائ��م��ا م��ا ت��درج اري��رتي��ا، اأح��د افقر بلدان 
القارة الفريقية، يف املراكز الخرية يف الت�سنيفات الدولية 
الن�سان  وحقوق  والتعبري  ال�سيا�سية  احلريات  �سعد  على 

ال�سا�سية.
ارا�سيها  ال���ق���وات الث��ي��وب��ي��ة م���ن  اري���رتي���ا  وق����د ط�����ردت 
واعلنت  ع��ق��ود،  ث��اث��ة  ا���س��ت��م��رت  ح���رب  ب��ع��د   ،1991 يف 
ا�ستقالها يف 1993. وخا�ست حربا جديدة �سد اثيوبيا 

من 1998 اىل 2000.

•• ادي�ص ابابا-اأ ف ب:

جرت تظاهرات تخللها اطاق نار يف عا�سمة اريرتيا، اأحد 
اكرث البلدان انغاقا يف العامل، كما اعلنت �سفارة الوليات 
املتحدة يف ا�سمرة عرب ر�سالة حتذير وجهتها اىل مواطنيها 

الذين عرفت منهم وكالة فران�س بر�س مبا يح�سل.
ومل تتوافر �سوى معلومات �سئيلة عن ظروف هذا التعبري 
النادر عن ال�ستياء يف بلد يت�سدد الرئي�س ا�سيا�س افورقي 

يف حكمه منذ ا�ستقاله عن اثيوبيا يف 1993.
ن��ار يف ع��دد كبري  وح��ذرت ال�سفارة المريكية من اط��اق 
من الماكن يف ا�سمرة ب�سبب التظاهرات، ودعت املواطنن 
كربى  جت��رى  حيث  املدينة  و�سط  جتنب  اىل  المريكين 
�سوارع  ان  ال�سفارة  واو�سحت  ي��ب��دو.  م��ا  على  التظاهرات 
ح�سور  وي�ستمر  م��غ��ل��ق��ة،  ت��ك��ون  ان  مي��ك��ن  امل��دي��ن��ة  و���س��ط 
على  بث  ق�سري  فيديو  �سريط  يف  ويظهر  كثيفا.  ال�سرطة 
ا�سمرة على  �سوارع  ال�سبكات الجتماعية، ومت ت�سويره يف 
�سدى  ي�سمع  فيما  راك�سن،  يهربون  ا�سخا�س  يبدو،  ما 
نارية. وعلى ح�سابه يف موقع تويرت، حتدث وزير  طلقات 
العام الريرتي ميان جربمي�سكل عن “تظاهرة �سغرية 
نظمتها مدر�سة يف ا�سمرة” ومت “تفريقها من دون وقوع 

اإن�ساء مناطق اآمنة داخل الأرا�سي 
ال�سورية.

مناطق  ت��وف��ري  اأن  الكاتبة  وت���رى 
لجئن  ت�سجيع  ���س��اأن��ه  م��ن  اآم��ن��ة 
حق  ممار�سة”  ع���ل���ى  ����س���وري���ن 
الع����رتاف  ع��ن  ف�����س��ًا  العودة”، 
لإعادة  م�سروعة  لبنانية  برغبة 
ال�سكانية  ل��ل��رتك��ي��ب��ة  ال�����ت�����وازن 

الأ�سلية. 

كلمات رمزية
ا�ستخدام  ميكن  ل  باير،  وبح�سب 
الإ�سارة ملناطق  كلمات رمزية عند 
اآمنة ميكن بب�ساطة اإعادة �سورين 
بحاجاتهم  اله��ت��م��ام  دون  اإل��ي��ه��ا، 
الأ�سا�سية. فاإن تلك الأماكن يجب 

البنية  ت��وف��ري  ل��ب��ن��ان ع��ل��ى  ق����درة 
من  التعليمية  وامل��ب��اين  التحتية 
حتديات  �سكل  م��ا  خدمتهم،  اأج���ل 
اأك��رث من  اأم��ام اقت�ساد بلد يعاين 
وهناك  البطالة.  م��ن  �سبابه  ثلث 
تروى  م���وؤث���رة  حقيقية  ح��ك��اي��ات 
عن اأ�سر لبنانية ا�ستقبلت عائات 
اأنهم  ظ���ن���اً  ب���ي���وت���ه���م  يف  ����س���وري���ة 
ل�سهرين  �سيافتهم  يف  �سيبقون 
تلك  لكن  الأك����رث،  على  ث��اث��ة  اأو 

الزيارة امتدت ل�ست �سنوات. 

مناطق اآمنة
من اأجل منع احتمال تنفيذ عملية 
ل�سورين  وع��ن��ف��ي  ق�����س��ري  اإخ����راج 
م���ن ل��ب��ن��ان، ي��ط��رح خ����رباء فكرة 

•• وا�شنطن-وكاالت:

باير،  ب��ي��ك��ي��وت��ي  اأن�����دري�����ا  ل��ف��ت��ت 
الرابطة  يف  ق��ان��ون��ي��ة  م�����س��ت�����س��ارة 
على  عملها  يف  تركز  الكاثوليكية، 
منا�سرة حقوق الإن�سان، اإىل قرار 
الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  اتخذته 
بتحويل  يق�سي  م���وؤخ���راً،  ت��رام��ب 
دولية  اإغاثة  لوكالت  م�ساعداتها 
منظمات  ل�����س��ال��ح  ف���اع���ل���ة،  غ����ري 
الوكالة  اإط������ار  يف  ت��ع��م��ل  خ��ا���س��ة 
الأمريكية للتنمية الدولية يو اإ�س 
اإيد املعنية مب�ساعدة اأقليات دينية 

م�سطهدة يف ال�سرق الأو�سط.
هيل”  “ذا  م��وق��ع  يف  ب��اي��ر  وكتبت 
ال��ت��ح��ول اجلديد  الإخ����ب����اري ع���ن 
الرئي�س  ن��ائ��ب  ع��ن��ه  اأع���ل���ن  ال����ذي 
ليلة  ب���ن�������س،  م���اي���ك  الأم����ري����ك����ي، 
الأرب�����ع�����اء الأخ��������ري، م�������س���رية اإىل 
اأن�������ه ح���ظ���ي ب���رتح���ي���ب ع������دد من 
الأ�سخا�س الذين يقيمون يف دول 
متطرفة،  منظمات  فيها  انت�سرت 

مثل داع�س. 

منظمات م�شروعة
معاناة  ل�ستمرار  الكاتبة  وتلفت 
عدد  ال��دي��ن��ي��ة يف  الأق��ل��ي��ات  بع�س 
الأو�سط،  ال�����س��رق  امل��ن��اط��ق يف  م��ن 
الإغاثة يجب  اأن جهود  اإىل  لفتة 
لكي  حملية  منظمات  تقودها  اأن 

تكون اأكرث فاعلية.
وتبعاً له، توؤكد باير اأن قرار الإدارة 
تقدمي املعونات املالية لربنامج يو 
مبثابة  يعد  اأن  يجب  ل  اإي���د،  اإ����س 
هو  بل  املتحدة،  الأمم  على  هجوم 

نهج عقاين جديد يهدف لتمكن 
ال�������س���ح���اي���ا ع����رب ت����وف����ري امل�������وارد 
بناء  اإع��ادة  يف  مل�ساعدتهم  الازمة 

حياتهم داخل بلدانهم.

اهتمام خا�ش
وت�����ورد ال��ك��ات��ب��ة م���ث���اًل ع���ن و�سع 
لبنان،  يف  ال�����س��وري��ن  ال��اج��ئ��ن 
اهتماماً  اإي��ائ��ه��م  وج���وب  م���ربزة 
اإىل  ت�سري  ت��ق��دي��رات  لأن  خ��ا���س��اً، 
اأن واح��داً من بن كل 3 اأ�سخا�س 
يف ل��ب��ن��ان، ه���و ن�����ازح ����س���وري. ويف 
ا�ستقبل  ال�����س��وري��ة،  الأزم����ة  ب��داي��ة 
الاجئن  من  الهائل  العدد  ذل��ك 
ب��ك��رم وت��رح��ي��ب م��ن ق��ب��ل ال�سعب 
اللبناين. لكن عددهم الكبري فاق 

ترامب ياأمر بت�شديد مراقبة الأجانب 

منفذ هجوم نيويورك الإرهابي..» �شائق اأوبر ودود«

ت�شجيع الالجئني ال�شوريني على العودة اإىل بلدهم ي�شاعد يف ال�شتقرار 

هل تزيد اأمريكا م�شاعداتها لأقليات ال�شرق الأو�شط؟

تظاهرات واطالق نار يف �شوارع العا�شمة الريرتية 

مقتل 16 واإ�شابة ما ي�شل اإىل 100 النيجر تطلب من اأمريكا ن�شر طائرات دون طيار م�شلحة �شد الرهابيي على حدود مايل 
يف انفجار مبحطة كهرباء هندية 

•• نيودلهي-رويرتز:

اأ�سفر انفجار يف حمطة كهرباء هندية تعمل بالفحم ام�س الأربعاء عن مقتل 
�سمال  برادي�س يف  اأوت��ار  100 يف ولي��ة  اإىل  ي�سل  ما  واإ�سابة  �سخ�سا   16
نحو  اإن  بيان  يف  املحطة  تدير  التي  )اإن.تي.بي.�سي(  �سركة  وقالت  الهند. 
80 �سخ�سا ُنقلوا اإىل م�ست�سفى ال�سركة ومت نقل ع�سرة اأ�سخا�س م�سابن 
اأك��رب م�سوؤول  اأرفيند كومار  وق��ال  اأخ��رى.  اإىل م�ست�سفيات  بجروح خطرية 
�سخ�سا   16 نحو  لق��ى  لرويرتز  الولية  يف  والنظام  القانون  عن  حكومي 
وذكرت  الن��ف��ج��ار.  ب�سبب  �سخ�س   100 و   90 ب��ن  م��ا  واأ���س��ي��ب  حتفهم. 
دوى يف الوحدة ال�ساد�سة مبحطة  ال�سركة اأن �سوتا غري طبيعي مفاجئا” 
اأونت�ساهار التابعة ل�سركة )اإن.تي.بي.�سي( واإن غازات مداخن وبخارا ت�سرب 
خال احلادث. ووفقا ملوقع ال�سركة على النرتنت، متد املحطة التي تنتج 

1550 ميجاوات ت�سع وليات بالكهرباء مبا يف ذلك اأوتار برادي�س.

•• نيامي-رويرتز:
امل�سلحة  ال��ط��ائ��رات  ا�ستخدام  ب��دء  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  م��ن  النيجر  طلبت 
مما  م��ايل  ح��دود  على  تن�سط  التي  املت�سددة  اجل��م��اع��ات  �سد  طيار  ب��دون 
تلقت �سربة من كمن ن�سبه  ملكافحة الرهابين  املخاطر يف حملة  يزيد 

مت�سددون لقوات اأمريكية نيجرية.
ويف الرابع من اأكتوبر ت�سرين الأول نفذ مت�سددون هجوما ببنادق قنا�سة 
وقذائف �ساروخية مما اأ�سفر عن مقتل اأربعة جنود اأمريكين واأربعة على 
الأقل من �سركائهم النيجرين يف كمن �سلط ال�سوء على خماطر تو�سيع 

الوجود الأمريكي يف البلد ال�سحراوي.
وحتول الوجود الأمريكي الذي بداأ بعملية تدريب �سغرية اإىل قوة قوامها 
من  وغريها  املعلومات  جمع  عمليات  يف  النيجرين  ترافق  جندي   800
املهام. وي�سمل الوجود الأمريكي قاعدة تكلفتها مئة مليون دولر للطائرات 
ت�سغل  ل  القاعدة  لكن هذه  الباد.  بو�سط  اأجاديز  ب��دون طيار يف مدينة 

حاليا �سوى طائرات ا�ستطاع بدون طيار. وقال وزير الدفاع كال مونتاري 
ت�سليحها  اأ�سابيع  ب�سعة  قبل  منهم  طلبت  مبكتبه  مقابلة  يف  ل��روي��رتز 
)الطائرات بدون طيار( وا�ستخدامها ح�سب احلاجة وعندما �سئل اإن كانت 

وا�سنطن قبلت الطلب اأجاب �سيعلم اأعداوؤنا ذلك.
و�سبب مقتل اجلنود الأمريكين على اأيدي من ي�ستبه باأنهم مت�سددون من 
تنظيم داع�س الرهابي يف منطقة ال�سحراء الكربى �سدمة لاأمريكين 
اأن لبادهم قوة بهذا احلجم الكبري يف  الذين مل يكن يدرك كثري منهم 

منطقة ال�ساحل الأفريقي.
كما �سلط احلادث ال�سوء على تغري اأهداف احلملة الع�سكرية التي ر�سخت 
الدور الأمريكي وو�سعت نطاقه يف البلد غري ال�ساحلي وهو واحد من اأفقر 

بلدان العامل واأقلها اأمانا.
وقال الوزير اإن الفريق املوؤلف من 12 جندي اأمريكي من القوات اخلا�سة 
على  وق�سوا  مبا�سرة  احل��دود مع مايل  “عند  كانوا  نيجريا  و30 جنديا 
بع�س قطاع الطرق قبل الكمن. ورف�س الك�سف عن مزيد من التفا�سيل 

لكن اجلي�س الأمريكي اأ�سر على اأن املهمة التي نفذت يومي الثالث والرابع 
من اأكتوبر ت�سرين الأول مل تكن تهدف لا�ستباك مع قوات معادية.

وقال مونتاري عادت )املجموعة الأمريكية النيجرية( اإىل النيجر وحيوا 
على  الهجوم  وق��ع  ال��ب��اد.  داخ��ل  ذل��ك  وح��دث  املعلومات  وجمعوا  النا�س 
حن غرة. واأ�ساف الأمريكيون ل يتبادلون املعلومات فح�سب معنا واإمنا 

يقاتلون اأي�سا عند ال�سرورة.
الأمريكين  اأن  ذل���ك  ع��ل��ى  ال��دل��ي��ل  ج��ن��ب.  اإىل  جنبا  نعمل  ي��ق��ول  وت��اب��ع 

والنيجرين �سقطوا يف �ساحة املعركة من اأجل �سام واأمن بلدنا.
غري اأن تنامي الدور الأمريكي يف النيجر قد ل يحظى بتاأييد الأمريكين، 
الذين �سئم الكثري منهم التورط يف �سراعات اأجنبية مكلفة ومميتةاأحيانا، 
وكذلك يف النيجر التي تتباين م�ساعر مواطنيها ب�ساأن وجود قوات اأجنبية 

على اأر�سهم.
العامل  يف  اأخ��رى  مناطق  ج��دل يف  دون طيار  بطائرات  ال�سربات  واأث���ارت 

ب�سبب خماطر �سقوط �سحايا مدنين.
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الفجر الريا�ضي

ورموز  ورواد  ق��ادة  م��ن  مرموقة  كوكبة  جتتمع 
الوطني  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  يف  ال���ري���ا����س���ة  ع����امل 
يف  نوفمرب  م��ن  و7   6 يومي  اأدن��ي��ك  للمعار�س 
لريا�سة  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  م��ن  ال��راب��ع��ة  الن�سخة 

املراأة 2017 يف اأبوظبي.
للريا�سة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  وك�سفت 
الن�سائية، اجلهة املنظمة للموؤمتر، النقاب اليوم 
املوؤمتر  ل��ل��م�����س��ارك��ن يف  ال��ك��ام��ل��ة  ال��ق��ائ��م��ة  ع��ن 
الدويل لريا�سة امل��راأة، الذي ميتد يقدم جدول 
اإل���ه���ام الأجيال  اأع���م���ال م��ت��م��ي��ز، ي��ت��م��ح��ور ح���ول 
امل��ق��ب��ل��ة م��ن ال�����س��ي��دات ال��ري��ا���س��ي��ات م��ن خال 
التي  الرئي�سية  املوا�سيع  على  الهتمام  تركيز 
امل���راأة يف  م�ساركة  تعزيز  يف  دوراً حم��وري��اً  تلعب 

قطاع الريا�سة. 
 2017 امل��راأة  لريا�سة  ال��دويل  املوؤمتر  ويفتتح 
معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، ع�سو 
جمل�س الوزراء وزير الت�سامح، يف 6 نوفمرب، كما 
ت�سارك فيه لوريتا كايبورن، الاعبة الأوملبية 
بن  والدكتور علي  اخلا�س،  الأوملبياد  البارزة يف 
متيم، مدير عام �سركة اأبوظبي لاإعام، الذي 
ال���ث���اين م���ن ك��ل��م��ات املتحدثن  ال���ي���وم  ي���رتاأ����س 

الرئي�سين الرواد يف قطاع الريا�سة.  
للمرة الثانية حتر�س دولفن للطاقة املحدودة 
ع��ل��ى رع��اي��ة م��وؤمت��ر اأب��وظ��ب��ي ال����دويل لريا�سة 

املراأة يف دورته الرابعة هذه ال�سنة. 
لدعم  ال�سركة  تدعو  التي  لاأ�سباب  وتو�سيحاً 
هذا املوؤمتر يقول ال�سيد عادل اأحمد البوعينن، 
التي  ال��روؤي��ة  اإن  لل�سركة:  التنفيذي  الرئي�س 
تقف وراء موؤمتر اأبوظبي الدويل لريا�سة املراأة 
جت�سد روؤية قادة دولة الإمارات العربية املتحدة، 

اإزال��ة العقبات  وهي تتلخ�س يف كلمات ب�سيطة: 
الأجيال  اإلهام  املراأة ملوا�سلة  واحلواجز ومتكن 
املحدودة  للطاقة  دولفن  اأك��دت  ولطاملا  املقبلة 
رعايتنا  وت��اأت��ي  املجتمع  بخدمة  التزامها  على 
الجتماعية،  م�سوؤوليتنا  اإط��ار  يف  امل��وؤمت��ر  لهذا 
تعزيز جهودنا خلري جمتمعنا  ت�سهم يف  اأنها  اإذ 

وال�سالح العام.
اهتماماً  امل��وؤمت��ر  ح�سور  على  الت�سجيل  �سهد 
املتحدثن  جم��م��وع��ة  ت�����س��ت��ق��ط��ب  اإذ  وا����س���ع���اً، 
جمموعة  النقا�س  حلقات  واأع�ساء  الرئي�سين 
متنوعة من احل�سور من خمتلف اأنحاء منطقة 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وغريها. 
العاملي  احل���وار  عجلة  دف��ع  اإىل  امل��وؤمت��ر  وي�سعى 
اأبرز  الن�سائية من خال عر�س  الريا�سة  حول 

الأف��ك��ار ال��رائ��دة م��ن ع��دد م��ن اأمل��ع ال�سخ�سيات 
واأكرثها خربة يف قطاع الريا�سة عاملياً. وي�سم 
ترحيبية،  افتتاحية  كلمة  املوؤمتر  اأعمال  جدول 
رئ��ي�����س��ي��ن، و���س��ت ح��ل��ق��ات نقا�س،  وم��ت��ح��دث��ن 
تتناول  ذل���ك،  على  وع���اوة  اأك��ادمي��ي��ة.  وجل�سة 
درا�سات  تفاعلية  عمل  ور����س  �سبع  م��ن  �سل�سلة 
حالة حائزة على جوائز عاملية ون��دوات تقدمها 

جمموعة من اأ�سهر الرواد يف عامل الريا�سة.  
يف  امل�ساركن  الريا�سة  عامل  رواد  قائمة  وت�سم 
ميداليات  ثاث  على  حا�سلة  ريا�سية  املوؤمتر: 
ميداليات   10 على  حا�سلة  وريا�سية  اأومل��ب��ي��ة، 
يف الأوملبياد اخلا�س يف �سبع ريا�سات، وموؤ�س�سة 
جمعية ماراثون بريوت املعروفة عاملياً، ورئي�سة 
فيزا،  �سركة  يف  للرعاية  العاملي  الت�سويق  ق�سم 

ال�����دويل لريا�سة  ل���احت���اد  امل���رم���وق  ال�����س��ري��ك 
القدم FIFA، وراعي اللجنة الأوملبية الدولية 
جبل  تت�سلق  عربية  �سيدة  واأ�سغر  العامل،  حول 
�سناً  الأك��رب  القيا�سي  الرقم  وحاملة  اإيفر�ست، 
وبطلة  الدولية،  الرتايثلون  �سباقات  تاريخ  يف 

العامل يف املاكمة التاياندية 14 مرة. 
اأمنيات  ال���دك���ت���ورة  ق���ال���ت  امل��ن��ا���س��ب��ة،  ه����ذه  ويف 
فاطمة  اأكادميية  اإدارة  جمل�س  ع�سو  الهاجري، 
ق�سم  وم��دي��رة  الن�سائية،  للريا�سة  مبارك  بنت 
ال�سحة العامة يف وزارة ال�سحة، �سريك املوؤمتر 
الدويل لريا�سة املراأة: اإنها القائمة الأكرث متيزاً 
وتنوعاً واإلهاماً يف تاريخ املوؤمتر الدويل لريا�سة 
املراأة على الإطاق. وي�سعى موؤمترنا اإىل حتقيق 
اإلهام جيل ال�سباب حول  هدف واح��د، يتمثل يف 

الريا�سة  للم�ساركة والنخراط يف عامل  العامل 
الرائع، ول �سك اأن جميع �سرائح احل�سور �سوف 
ي�ستلهمون وي�ستمدون الطاقة من هذه النخبة 

من ال�سيدات وال�سادة.
واأ�سافت الدكتورة الهاجري، تعليقاً على قائمة 
املتحدثن الرئي�سين يف املوؤمتر الدويل لريا�سة 
املراأة 2017: “ي�سرفنا اأن نرحب بهذه الكوكبة 
ال�ستثنائية من رواد وقادة عامل الريا�سة هنا يف 
اأبوظبي يف نوفمرب. ونحن ممتنون لهتمامهم 
كل  ل�سماع  ومتحم�سون  امل�����س��ارك��ة  يف  ورغبتهم 
كلمة �سيقولونها. وندعو جميع املهتمن بقطاع 
اأبوظبي  م��رك��ز  يف  اإل��ي��ن��ا  لان�سمام  ال��ري��ا���س��ة، 
 7-6 من  الفرتة  يف  اأدن��ي��ك  للمعار�س  الوطني 
املوؤ�س�سن  ال�����س��رك��اء  اأح���د  ن��ي��اب��ة ع��ن  ن��وف��م��رب. 

�سعادة  ق��ال  ل��اإع��ام،  اأبوظبي  �سركة  للموؤمتر، 
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب���ن مت��ي��م، م��دي��ر ع���ام اأبوظبي 
لاإعام، واأحد املتحدثن الرئي�سين امل�ساركن 
بالتعاون  لاإعام   اأبوظبي  تفخر   املوؤمتر:  يف 
امل��راأة وذلك  الكبري مع املوؤمتر الدويل لريا�سة 
املوؤمتر.  بر�سالة  الرا�سخ  اإمياننا  م��ن  انطاقاً 
اأ�سارك يف  اأن  ي�سرين  ال�سخ�سي،  امل�ستوى  وعلى 
الرئي�سين.  املتحدثن  كاأحد  العام  هذا  املوؤمتر 
اإنه ل�سرف عظيم اأن تتاح يل الفر�سة اأن اأقف اإىل 
جانب كوكبة من ال�سخ�سيات امللهمة والناجحة 
الريا�سة.  ع��امل  يف  وا�سحة  ب�سمة  تركت  التي 
لأمام  الطريق  من متهيد  معاً  نتمكن  اأن  واآم��ل 
�سحة  اأك��رث  بحياة  لا�ستمتاع  املقبلة  الأج��ي��ال 

و�سعادة.

تتويج الأمن اجلنائي ب�شرطة اأبوظبي ببطولة درع القائد العام »للرجل احلديدي«
اأبوظبي باملركز الأول يف  تّوج فريق قطاع الأم��ن اجلنائي  ب�سرطة 
اأقيمت يف منطقة  ، والتي  الرجل احلديدي  العام لبطولة  املجموع 
ال��ب��اه��ي��ة، ب��رع��اي��ة م��ع��ايل ال��ل��واء حم��م��د خ��ل��ف��ان ال��رم��ي��ث��ي، القائد 
العام« لاألعاب  »القائد  درع  اأبوظبي، �سمن بطولت  ل�سرطة  العام 

الريا�سية للمو�سم الريا�سي 2017 – 2018.
وحقق قطاع �سوؤون الأمن واملنافذ  املركز الثاين وح�سل قطاع املوارد 
الب�سرية  على  املركز الثالث مب�ساركة  كبرية من جميع القطاعات 
كيلومرت  و25   بحر  �سباحة  م��رت   650 م�سافة   على  ال�سرطية 
النعيمي  العميد  �سعيد  5 كيلومرت ج��ري. وك��رم  و  دراج��ة هوائية 
العميد  الفائزة،  بح�سور   الفرق   ، املالية واخل��دم��ات   مدير قطاع 
رئي�س  واخلدمات  املالية  قطاع  مدير  نائب  ال�سام�سي  بطي  خليفة 
اللجنة العليا الريا�سية والعقيد حممد حبو�س مدير اإدارة الأنظمة 

املرا�سم  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  الها�سمي  من�سور  وال��ع��ق��ي��د   الأم��ن��ي��ة  
والعاقات العامة واملقدم  علي �سنن احل�ساين نائب مدير مديرية 
ن��ائ��ب م��دي��ر م��رك��ز الرتبية  اآل علي  7 وامل��ق��دم  ع�سام ع��ب��داهلل  ق 
الريا�سية ال�سرطية وعدد من  ال�سباط واحل�سور.  و اأكد العميد 
بالرتقاء مبنظومة  ابوظبي على الهتمام  النعيمي حر�س �سرطة 
الريا�سة، والتى تعد من العنا�سر احليوية والهامة التي تعزز من 
قدرة املنت�سبن للقيام  بواجباتهم بهمة ون�ساط واإ�سعادهم مبمار�سة 
البدنية  ك��ف��اءت��ه��م  رف���ع  يف  ت�سهم  ق��ل��وب��ه��م،  اإىل  حُم��ب��ب��ة  ري��ا���س��ات 
والذهنية والنف�سية والوظيفية م�سرياً  اإىل  اأن  هذه البطولة تعد 
الدراجة  رك��وب  مع  ال�سباحة  جتمع  كونها  املتميزة  البطولت   من 
بالبطولة، ومتنى  الفائزين  اإىل اجل��ري.  وهناأ  بالإ�سافة  الهوائية 
للذين مل يحالفهم احلظ التوفيق يف امل�ساركات املقبلة ، وحثهم على 

املزيد من التناف�س الريا�سي الذي ي�سمو بالأخاق احلميدة،  مثنياً 
والاعبات وحتليهم  الفرق  وامل�ستوى احلما�سي جلميع  الأداء  على 
التنظيم  على  والقائمن  املنظمة  اللجنة  و�سكر  الريا�سية  بالروح 
ودورهم يف اخلروج باأف�سل امل�ستويات يف تنظيم الفعاليات الريا�سية 
خليفة   العميد  واأ���س��اد  املنظمة.  اللجنة  م��ع  ت��ذك��اري��ة  ���س��ور  واأخ���ذ 
ال�سام�سي ، بروح التناف�س بن امل�ساركن من منت�سبي القطاعات يف 
�سرطة اأبوظبي، مو�سحاً اأن البطولت تعزز اأوا�سر املحبة والعاقات 
لر�سالة القيادة العامة ل�سرطة  املت�سابقن، جت�سيداً  املجتمعية بن 
و�سحياً  بدنياً  والدائمة  العالية  اجلاهزية  على  ب�العمل  اأبوظبي، 
جدير  عالية.  بكفاءة  ور�سالتهم  واجبهم  ليوؤدوا  املنت�سبن،  جلميع 
ال�سرطية  الريا�سية  الرتبية  مركز  نظمها   البطولة  اأن  بالذكر 

بالتعاون مع اللجنة العليا الريا�سية يف �سرطة اأبوظبي.

بح�شور نخبة من املتحدثني واخلرباء 

املوؤمتر الدويل لريا�شة املراأة 2017 يناق�س الجتاهات العاملية ويعر�س جتارب ملهمة 

خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
الدولة - حفظه  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
بدولة  الهجن  اإحت���اد  م��ن  وبتنظيم  اهلل- 
الإم�������ارات ت��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم اخل��م��ي�����س وملدة 
ي��وم��ن ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ال�����س��ي��خ زايد 
باململكة  رم  ب��وادي  العا�سر  الهجن  ل�سباق 

الأردنية الها�سمية . 
رئي�س  نائب  حجازين  عماد  الدكتور  واك��د 
�سلطة العقبة اخلا�سة، مفو�س ال�ستثمار 
اأهمية  رم  وادي  حم��م��ي��ة  ع��ل��ى  وامل�����س��رف 
امل��ه��رج��ان ك���ون الإم������ارات رائ����دة لريا�سة 
منوهاً  امل��ن��ط��ق��ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ه��ج��ن 
ب��ال��ع��اق��ات امل��ت��م��ي��زة ب��ن دول����ة الإم�����ارات 
العربية املتحدة واململكة الأردنية الها�سمية 

يف املجالت كافة ومنها هذه الريا�سة.
واللجنة  املهرجان  على  القائمون  اأكد  كما 
الهجن  ري��ا���س��ة  احت���اد  اأن  املنظمة  العليا 
حالياً  يقومان  الأردنية  الأوملبية  واللجنة 
اخلا�سة  والأن�����س��ط��ة  ال��ق��وان��ن  ب��ت��ط��وي��ر 

بال�ستفادة  ب��������الأردن  ال��ه��ج��ن  ب��ري��ا���س��ة 
م��ن اخل���ربة الإم���ارات���ي���ة امل��ت��ط��ورة يف هذا 
بن�سخته  املهرجان  ان  اىل  منوهن  املجال 
رئي�سياً  ���س��وط��اً   12 �سي�سهد  ال��ع��ا���س��رة، 
فيه  ي�سارك  ���س��وط  ك��ل  الهجن،  ل�سباقات 
اخلمي�س  يوم  تقام  بحيث  “هجن”،   15
6 اأ�سواط �سباحاً و4 ا�سواط يوم اجلمعة 

�سباحاً و�سوطان يف احلفل اخلتامي. 
“هجن”   550 اإج��راء ت�سفية لنحو  ومت 
العمرية  الفئات  خمتلف  من  واإن���اث  ذك��ور 

مب�سابقات اأولية.
وحت����دث ع���دد م���ن اأب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع املحلي 
وم��رب��ي ال��ه��ج��ن، ع��ن ال��ت��ق��دم ال����ذي حلق 
ب��ري��ا���س��ة ال��ه��ج��ن الأردن���ي���ة وان��ت�����س��اره��ا يف 
م�سمار  تاأ�سي�س  منذ  املناطق  من  العديد 
ال�سيخ زايد للهجن قبل نحو ع�سر �سنوات.

ال���ذي حت��ق��ق بف�سل  ال��ت��ق��دم  ون��وه��وا اىل 
التغذية  ط��رق  واإت��ب��اع  والتطوير  التدريب 
ال�����س��ل��ي��م��ة ل��ل��ه��ج��ن ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى منوها 

واخلا�سة  احل��دي��ث��ة  امل���ع���دات  وا���س��ت��خ��دام 
لقيادة الهجن، وتطوير �سالت بالأردن لها 
عاقة بالإبل الأ�سيلة وذات قدرة تناف�سية 
اقت�سادية  عوائد  هناك  اأن  واك��دوا  عالية. 
جم��زي��ة حتققت مل���اك وم��رب��ي الإب����ل مع 
ال��ري��ا���س��ة وان��ت�����س��ار قاعدتها  ت��ط��ور ه���ذه 
اأداء  على  اأنعك�س  بها مما  ال�سباب  واهتمام 
الأردنية  ال��ه��ج��ن  ون��وع��ي��ة  ال��ه��ج��ن  م��رب��ي 
واملهرجانات  امل���ح���اف���ل  يف  وم��ن��اف�����س��ات��ه��ا 
كبري  ع��دد  ع��رّب  كما  والإق��ل��ي��م��ي��ة.  املحلية 
وانتظارهم  ت�����س��وق��ه��م  ع���ن  الأه������ايل  م���ن 
للهجن  زاي���د  ال�سيخ  م��ه��رج��ان  لفعاليات 
بانتظام،  احتفالية  اأج���واء  يف  يقام  وال���ذي 
وذلك للم�ساركة وحتقيق املنفعة املادية من 
بالإ�سافة للجذب  املجزية،  خال اجلوائز 
والأجنبي مثمنن جهود  املحلي  ال�سياحي 
ودعمها  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
امل�ستمر وال�سخي يف تطوير ريا�سة الهجن 

الأردنية.

مهرجان ال�شيخ زايد ل�شباق الهجن العا�شر ينطلق اليوم بوادي رم بالأردن
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اأبناء الرا�شدي يعربون عن فخرهم واعتزازهم مببادرة النادي

العي يفتتح ر�شميًا ملعب اأحمد الرا�شدي لتنمية مهارات مواهب مدر�شة الكرة
الهاجري: قيادة النادي اأر�شت القيم واملبادئ الداعمة للتميز واملبادرات اخلالقة
م�شري: ملعب الرا�شدي مت ت�شييده وفقًا لأف�شل املعايري “الدولية”

من�شور بن زايد ي�شتقبل رئي�س الحتاد الدويل ل�شباقات اخليول العربية الأ�شيلة »اإفهار«
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  م��ن�����س��ور  ال�����س��ي��خ  �سمو  ا�ستقبل 
“هيئة  رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، رئي�س 
الرئا�سة،  بق�سر  �سموه  مبكتب  اخليل”،  ل�سباق  الإم���ارات 
ل�سباقات  ال��دويل  الحت��اد  رئي�س  الرحماين،  في�سل  ام�س، 
اخليول العربية الأ�سيلة “اإفهار”، بح�سور اللواء الدكتور 

اأحمد نا�سر الري�سي، رئي�س احتاد الإمارات للفرو�سية.
الإم��ارات في�سل  بفوز مر�سح  اللقاء،  �سموه، خال  واأ�ساد   
الرحماين مبن�سب رئي�س الحتاد الدويل ل�سباقات اخليول 
يعك�س  الفوز  اأن  �سموه  موؤكداً  “اإفهار”،  الأ�سيلة  العربية 
الريادي  دوره��ا  يف  العامل  وثقة  املتقدمة،  الإم���ارات  مكانة 
على  املجالت  مبختلف  والتميز  التنمية  م�سرية  يف  البارز 

اأن ق��ط��اع اخليل  ���س��م��وه  ال��دول��ي��ة.  واأك����د  ال�����س��اح��ة  �سعيد 
يحظى بدعم كبري واهتمام متوا�سل من القيادة الر�سيدة 
باعتباره ركناً اأ�سيًا من م�سرية تراث الإمارات وتاريخها، 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  نهج  اإىل  ا�ستند  ال��ذي 
اخليل  م��ك��ان��ة  ب���اإع���اء  اهلل”،  “رحمه  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان 
ال��ع��رب��ي الأ���س��ي��ل يف م�����س��ام��ري ال��ع��امل ك��اف��ة، ف��ج��اء ذلك 
بنتاجات مهمة، �ساعدت على ن�سر ر�سالة الإمارات الهادفة 
اإىل الهتمام باإنتاج اخليول العربية وتربيتها، ودعم املربن 
بهذه  الهتمام  على  املاك  وت�سجيع  والفر�سان،  واملدربن 

ال�سالة الأ�سيلة.
ووج����ه ���س��م��وه رئ��ي�����س الحت����اد ال����دويل ل�����س��ب��اق��ات اخليول 

العربية الأ�سيلة باأن يبذل ق�سارى جهده وعطائه لتمثيل 
الإمارات خري متثيل، واأن يعك�س مكانتها املتميزة يف ريا�سة 

اخليل، ودورها التنموي على ال�سعد كافة.
من جانبه اأ�ساد في�سل الرحماين بجهود �سمو ال�سيخ من�سور 
اآل نهيان، واهتمامه باخليل العربي، ودعمه غري  بن زايد 
املحدود لأن�سطة الفرو�سية على امل�ستوى املحلي والإقليمي 
والدويل، والتي اأحدثت نقلة نوعية يف املحافل وامل�سامري 
العاملية كلها، واأعرب عن �سعادته بلقاء �سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد، م�سريا اإىل اأن توجيهات �سموه وت�سجيعه �ستكون 
العديد من  لتحقيق  املقبلة،  الفرتة  له خال  منهاج عمل 

الإجنازات يف الدورة النتخابية اجلديدة.

•• العني - الفجر

اف��ت��ت��ح ن����ادي ال��ع��ن، م�����س��اء ي���وم اأم�س 
الذي  ال��را���س��دي،  اأح��م��د  ملعب  الأول 
مواهب  مهارات  لتنمية  تخ�سي�سه  مت 
ب����راع����م م���در����س���ة ك�����رة ال����ق����دم وذل����ك 
بح�سور غامن مبارك الهاجري، رئي�س 
لكرة  العن  ن��ادي  �سركة  اإدارة  جمل�س 
امل��زروع��ي، نائب  ال��ق��دم واأح��م��د حميد 
واأع�ساء جمل�س  الإدارة  رئي�س جمل�س 
م�سرف  “حماد”،  عبيد  حممد  الإدارة 
و�سلطان  وال����ردي����ف  الأول  ال���ف���ري���ق 
املدير  ال��ك��رة،  اأكادميية  م�سرف  را���س��د، 
بالإنابة،  القدم  ك��رة  ل�سركة  الريا�سي 
مدر�سة  ق��ط��اع  م�سرف  م�سري،  وع��ل��ي 
اأحمد  ملعب  افتتاح  �سهد  كما  ال��ك��رة. 
“املغفور له” ب��اإذن اهلل  اأبناء  الرا�سدي 
اأحمد  و�سعيد  وحممد  عبداهلل  تعاىل، 
الرا�سدي، بالإ�سافة اإىل الكوادر الفنية 
والإداري��������ة والأج����ه����زة ال��ط��ب��ي��ة بفرق 
النادي ال�سنية. وحر�س الهاجري على 
ق�س ال�سريط، معلناً الفتتاح الر�سمي 
اأبرز لعبي كرة  مللعب يحمل ا�سم اأحد 
ال��ق��دم ال��ذي��ن م���روا على ال��ن��ادي، قبل 
اإدارة  جم��ل�����س  اأع�����س��اء  م���ع  ي�����س��ه��د  اأن 
الرا�سدي  اأب���ن���اء  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��رك��ة 
التدريبية  احل�������س�������س  م�����ن  ج����ان����ب����اً 
مب��ل��ع��ب م��در���س��ة ال��ك��رة اجل��دي��د التي 
والت�سديد  امل��ه��ارة  ا�ستعرا�س  ت�سمنت 

ع��ل��ى امل���رم���ى وال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى الكرة 
افتتاح  برنامج  واختتم  التمرير  ودق��ة 
تراأ�سه غامن  ا�ستثنائي  باجتماع  امللعب 
الهاجري بح�سور اأع�ساء جمل�س اإدارة 
لاطاع على اآلية عمل مدر�سة الكرة 
تو�سيحياً من  وتخلل الجتماع عر�ساً 
الهولندي،  الكرة،  الفني ملدر�سة  املدير 

باتريك غاري.
مبادرات خالقة

بكلمة  الف����ت����ت����اح  ب���رن���ام���ج  وا����س���ت���ه���ل 
ما  اأه��م  عنوان  حملت  والتي  الهاجري 
الأندية،  بقية  ع��ن  ال��ع��ن  ن���ادي  مي��ي��ز 

مو�سحاً: “اأر�ست قيادة النادي الر�سيدة 
مفاهيم القيم واملبادئ الداعمة للتميز 
التطور  اأ���س��ب��اب  تهيئة  على  واحل��ر���س 
مل��واك��ب��ة اأع��ل��ى م��وؤ���س��رات ال��ن��ج��اح حتى 
اأ�سبح العن منوذجاً ظلت تنادي اأكرب 
الآ�سيوية  ال��ق��ارة  يف  ريا�سية  موؤ�س�سة 

كافة الأندية اأن يحتذى به”.
واأك���م���ل: ح��ت��ى م��ف��اه��ي��م الن��ت��م��اء اإىل 
مرتبطة  لأن��ه��ا  “غري”  جتدها  العن 
بالوجدان وامل�ساعر ال�سادقة جتاه هذا 
الكيان ال�سامخ بقيادته وقيمه ومبادئه 
اإليه  ي��ن��ت�����س��ب  م����ن  وك�����ل  وج���م���اه���ريه 

على  ما حتفز  دائماً  الر�سيدة  والقيادة 
املبادرات النبيلة التي توؤكد �سمو العن 
ال�سامل  ال��ن��اي  م��ف��ه��وم  يج�سد  ال����ذي 
الذي ل يقت�سر  عطاوؤه على اجلوانب 
الريا�سية فح�سب. وزاد: ظلت مبادرات 
النادي اخلاقة حتظى دائماً بالرعاية 
قيادته  م��ن  ال�سخي  وال��دع��م  ال�سامية 
متى ما �سنحت املنا�سبة ونفخر يف العن 
معلماً  �سيبقى  ج��دي��د  معلب  بتد�سن 
بارزاً للجيل احلايل والأجيال القادمة 
العن  اأ�ساطري  اأح��د  ا�سم  يحمل  كونه 
واأبناء هذا الكيان الأوفياء الذي اأ�ستهر 

الرائعة  الفنية  العالية ومل�ساته  باملهارة 
واإعجاب  وتقدير  باإ�سادة  حظيت  التي 
كل من عا�سر حقبة الرا�سدي، وعرف 
املع�سر  اخللق وطيب  بح�سن  ذلك  قبل 
وحب اخلري للجميع، كما يعد اأحد اأهم 
العن  تتويج  يف  اأ�سهمت  التي  الأ�سباب 
باأول لقب بطولة دوري يف تاريخ نادي 

العن مو�سم 1976 – 1977.
ملعب  اأي�����س��اً  ب��ال��ن��ادي  ي��وج��د  واأردف: 
خالد بن عبدالعزيز الذي وافته املنية 
يف بداية �سبابه وكذلك �سيف بن حممد 
ه����وؤلء  ي���ك���ون���وا  ال���وق���ت مل  ذل����ك  ويف 
جمرد لعبي كرة قدم بالنادي بل جزء 
فمنهم  للمجتمع  ال��ث��ق��ايف  امل��ك��ون  م��ن 
وعاقتهم  ال��ك��ادح  وامل��وظ��ف  ال�سابط 
اليوم  نراه  عما  كانت خمتلفة  بالنادي 
والتزاماتهم  بواجباتهم  القيام  فبعد 

جتاه املجتمع يت�سابقون اإىل النادي.
واأع��رب الهاجري عن تقديره لكل من 
موؤكداً:  امل��ب��ادرة،  تلك  اإجن��اح  �ساهم يف 
بالنادي  اأه��م مكون  يف  اليوم  “جنتمع 
يوؤكد  والواقع  القدم”  كرة  “مدر�سة 
اأن امل�ساريع الناجحة مبختلف املجالت 
بداياتها  ف��ح�����س��ب،  ال��ق��دم  ك���رة  ول��ي�����س 
املوا�سفات  بع�س  وهناك  �سليمة  كانت 
التي يجب توافرها يف لعب كرة القدم 
ي��ن��درج حتت  ال��ذي  منذ ال�سغر الأم���ر 
باملدر�سة  عاملة  ك��ك��وادر  م�سوؤولياتكم 

املرحلة الأهم بهذه املوؤ�س�سة الكبرية.

واأكد الهاجري ثقته يف اجلميع متمنياً 
براعم  م��واه��ب  �سقل  يف  التوفيق  لهم 
علي  الأخ  اإ�����س����راف  ال���ق���دم حت���ت  ك����رة 

م�سري.
املعايري الدولية

وم���ن ج��ان��ب��ه اأع����رب ع��ل��ي م�����س��ري، عن 
اأع�ساء  لإخ��وان��ه  وتقديره  �سكره  بالغ 
العن  ن�������ادي  ����س���رك���ة  اإدارة  جم���ل�������س 
الهاجري،  غ��امن  برئا�سة  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
ل��اه��ت��م��ام ال���اف���ت ال����ذي ظ���ل يوليه 
املجل�س ملدر�سة الكرة ومتابعة التقارير 
الفنية والإدارية اخلا�سة باآلية العمل، 
النجاح  اأ���س��ب��اب  ك��ل  ت��وف��ري  ع��ن  ف�سًا 
انطاقاً من قناعة املجل�س باأن املدر�سة 
هي اأ�سا�س هذا الكيان ال�سامخ. واأبدى 
الافت  ل��ل��ت��ف��اع��ل  ارت���ي���اح���ه  م�����س��ري 
الرا�سد  اأح��م��د  “الراحل”  اأب���ن���اء  م��ن 
يف  للم�ساركة  احل�سور  على  وحر�سهم 
افتتاح امللعب الذي يحمل ا�سم والدهم، 
اإجناح  م�سيداً بجهود كل من �ساهم يف 
املبادرة وحتويل الفكرة اإىل واقع جميل 
مبدر�سة نادي العن لكرة القدم. وقال 
اإن ملعب  م�سرف قطاع مدر�سة الكرة، 
وفقاً  ت�����س��ي��ي��ده  مت  ال���را����س���دي  اأح���م���د 
اخلا�سة  “الدولية”  املعايري  لأح���دث 
ب�سناعة ماعب تنمية مهارات براعم 
كرة القدم ويحتوي امللعب على اجلدار 
الاعبن  م���ه���ارة  ل��ت��ن��م��ي��ة  امل��خ�����س�����س 
اأف�سل  ت��دري��ب��ات  يف  واملعتمد  ال�سغار 

امل�ستوى  ع���ل���ى  ال����ق����دم  ك�����رة  م����دار�����س 
العاملي.

فخر واعتزاز
الرا�سدي،  اأحمد  املرحوم  اأبناء  واأع��رب 
لقيادة  وتقديرهم  امتنانهم  بالغ  ع��ن 
ن���ادي ال��ع��ن، م��وؤك��دي��ن: ع��ودن��ا العن 
املبادرات اخلاقة  على تبني مثل تلك 

والتي ل تعترب غريبة على النادي.
وق����ال ع���ب���داهلل اأح���م���د ال���را����س���دي، اإن 
الرا�سدي  اأح����م����د  مب��ل��ع��ب  ارت���ب���اط���ي 
براعم  ملواهب  النادي  خ�س�سه  وال��ذي 
العيناوية  امل��در���س��ة  ل��ف��رق  ال��ق��دم  ك���رة 

لأنه  ل��ن��ا  بالن�سبة  خ�سو�سية  يحمل 
و�سخ�سياً  ال�����وال�����د  ب���ا����س���م  م���رت���ب���ط 
�ساأحر�س على ت�سجيل ح�سوري ملتابعة 
ب��ع�����س ت���دري���ب���ات ف����رق امل���در����س���ة التي 
ي�ست�سيفها هذا امللعب بالتحديد. واأكد 
حممد اأحمد الرا�سدي، اأن خرب ت�سييد 
“رحمة اهلل عليه”  ملعب با�سم الوالد 
كان مبثابة املفاجاأة ال�سارة بالن�سبة لنا 
ولن اأذيع �سراً اإن قلت لكم باأن م�ساعر 
عندما  والع�����ت�����زاز مت��ل��ك��ت��ن��ي  ال��ف��خ��ر 
بامل�ساركة  اخلا�سة  النادي  دعوة  تلقينا 

يف افتتاح ملعب اأحمد الرا�سدي.

اأفخم   اإح����دى   ،Natuzzi »ن���ات���وزي«  اأع��ل��ن��ت 
وراعي نادي دبي  املعروفة عاملياً  الأث��اث  �سركات 
ج��ول��ف، ع��ن ان��ط��اق ب��ط��ول��ة حت���دي خ���ور دبي 
ل��ل��ج��ول��ف، اأه����م ح���دث ري��ا���س��ي ل��ه ل��ه��ذا العام، 
3 نوفمرب يف نادي خور دبي للجولف  وذلك يف 
بطولة حتدي  ي�سارك يف  اأن  ويتوقع  واليخوت. 
النادي  لأع�ساء  احل�سرية  للجولف  دب��ي  خ��ور 
لعب،   100 اإىل   80 م��ن  ال�سخ�سيات،  وك��ب��ار 
الزميل  ل�سندوق  الأم����وال  جمع  ب��ه��دف  وذل���ك 
املبتديء وتقدميها لأع�سائه قبل نهاية ال�سنة. 

كما  دره��م��اً،   5،000 للفائز  ن��ات��وزي  و�ستقدم 
تقدم ب�سفتها راعي جولف دبي، مزايا ح�سرية 
وعرو�س �سّيقة لأع�ساء دبي جولف على جميع 
يف  وذل��ك  الفاخرة،  التجارية  العامة  منتجات 
ا�ست�سارة  واأي�����س��اً  ظ��ب��ي،  واأب���و  دب��ي  يف  متاجرها 

مع  �ستديو  دي��زاي��ن  بت�سميم  جمانية  ت�سميم 
 D 3الأبعاد ثاثية  م�ساحة  تخطيط  برنامج 

الذي يظهر النتائج النهائية يف وقت ق�سري.
ي��ذك��ر اأن األ���ع���اب دب���ي ج��ول��ف ال�����س��ي��ف��ي��ة، وهي 
مباراة �سنوية جترى على 4 دورات، انتهت بفوز 

يف نهائي البطولة يف �سبتمرب املا�سي.
يبداأ الت�سجيل يف حتدي خور دبي للجولف عند 
خور  ن��ادي  يف  نوفمرب   3 �سباحاً،   11 ال�ساعة 
الفائز   ع��ن  و�سيعلن  وال��ي��خ��وت،  للجولف  دب���ي 
عند  املباراة  انتهاء  فور  اجلوائز  توزيع  حفل  يف 
ال�ساعة ال� 6 م�ساًء. ملعرفة املزيد عن حتدي خور 
زيارة  يرجى  ال��ق��ادم��ة،  اجل��ول��ف  وفعاليات  دب��ي 

.  www.dubaigolf.com
نبذة حول ناتوزي ل�سناعة الثاث الإيطالية:

با�سكال  ق��ب��ل  م���ن   1959 ع����ام  يف  ت��اأ���س�����س��ت 

ت�سنع  للت�سميم،  ن��ات��وزي  جم��م��وع��ة  ن���ات���وزي، 
والكرا�سي  املجال�س  وا�سعة من  وتبيع جمموعة 
والأثاث و اإك�س�سوارات املنازل. جمموعة ناتوزي 
العاملي  اإيطالية والاعب  اأث��اث  هي اكرب �سركة 
الوحيد يف هذا القطاع مع �سبع م�سانع لاإنتاج، 
و 12 مكتب للمبيعات واأكرث من 1200 نقطة 
بيع يف جميع انحاء العامل. الأخ��اق وامل�سوؤلية 
والإدارة  وامل�����س��ن��ع��ي��ة  والب���ت���ك���ار  الإج��ت��م��اع��ي��ة 
نقاط  ه��ي  باأكملها  القيمة  لل�سل�سلة  املتكاملة 
قوة جعلت جمموعة ناتوزي ال�سركة الرائدة يف 
نيويورك  بور�سة  يف  ناتوزي  ادرج  وق��د  ال�سوق. 
1993 وقد  م��اي��و   13 م��ن��ذ  امل��ال��ي��ة  ل�����اأوراق 
 .14001 و   9001 اآي���زو  �سهادة  على  ح�سل 
www.natuzzi. امل���وق���ع  زي�����ارة  مي��ك��ن��ك��م 

com

نبذة حول دبي جولف
واأندية  جولف  ماعب  ت�سم  التي  جولف،  دبي 
من  البع�س  ت��دي��ر  ع��امل��ي،  م�ستوى  على  ف��اخ��رة 
اأك���رثم���واق���ع اجل��ول��ف وال��ف��ع��ال��ي��ات والأح�����داث 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ب��اإط��الت��ه��ا ال�����س��اح��رة يف 
من  اثنن  جولف  دبي  حمفظة  وت�سم  اخلليج. 
اأكرث ماعب الغولف ن�ساطا يف ال�سرق الأو�سط 
- ن����ادي الإم�������ارات ل��ل��ج��ول��ف ون�����ادي خ���ور دبي 
املوج  ملعب  اإىل  بالإ�سافة  واليخوت،  للجولف 
للجولف يف م�سقط، عمان. كما تدير دبي جولف 
نظام حجز عرب الإنرتنت ملاعبها الثاثة التي 
مكتب  لديها  اأن  كما  لها،  مقرا  دب��ي  م��ن  تتخذ 
حجوزات مركزي لتوفري خدمة حجز اجلولف 
يف  جميع ماعب اجلولف يف الإمارات العربية 

املتحدة.

ناتوزي تعلن عن دعمها للبطولة

 حتدي خور دبي للجولف تنطلق غدا بهدف دعم �شندوق  »الزميل املبتدئ«

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )28668  / 2017 (

امل��نذر  :  حبيب بنك اأي جي زيوريخ .
املنذر اإليها : ديتلز )�س.م.م( .    

درهم   )27،219.43( وقدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
من  /ال�سارقة(  خ�سو�سي/برتقايل   /87397  ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
نوع )تويوتا ياري�س - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )28651  / 2017 (

امل��نذر  :  م�سرف اأبوظبي ال�سامي .
املنذر اإليه : عدنان حممد ادم جزابي البلو�سي .    

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )93،190.58( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخال 
الإجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خال 
 ( نوع  من  /اأبوظبي(  خ�سو�سي/7   /70800  ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
ني�سان باترول - ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )28667  / 2017 (

امل��نذر  :  حبيب بنك اأي جي زيوريخ .
املنذر اإليها : ديتلز )�س.م.ح( .    

درهم   )12،427.78( وقدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 96937/ خ�سو�سي/اأبي�س /ال�سارقة( من نوع 
) تويوتا كورول 1.3 - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )28657  / 2017 (

امل��نذر  :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً(  .
املنذر اإليه : كريج يان مكماهون .    

درهم   )176،264.80( وقدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
ال�سيارة رقم ) 28575/ خ�سو�سي/12 /ابوظبي( من نوع )  التنفيذية على 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  ا�ستي�سن(   -  7 كيو  اودي 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )28652  / 2017 (

امل��نذر  :  م�سرف اأبوظبي ال�سامي .
املنذر اإليه : هويدن يو�سف علي بن هويدن الكتبي .    

درهم   )155،892.00( وقدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 40880/ خ�سو�سي/رمادي /اأبوظبي( من نوع 
) ني�سان باترول - ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1197 مدين جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- حممد اجاز عبداهلل لاعمال الفنية - �س ذ م م  2- �سن ليت للخدمات الفنية 
- ذ م م  جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/10/24  
�سريف  ح�سن  �سميم  املتويف  ورث��ة  من  ب�سفته  ح�سن  �سريف  ل�سالح/  اع��اه  املذكورة  الدعوى  يف 
مائة  مبلغ  للمدعن  الت�سامم  �سبيل  على  للمدعن  ي��وؤدوا  بان  عليهم  املدعي  بالزام  )اأب(  ح�سن 
وخم�سون الف درهم كتعوي�س اأدبي يق�سم بينهم كل ح�سب ن�سيبه ال�سرعي وبالزام املدعي عليهم بان 
يوؤدوا للمدعن مبلغ مائتي الف درهم الدية ال�سرعية على �سبيل الت�سامن والتكافل تق�سم بينهم 
ال�سداد  وحتى  نهائيا  احلكم  �سريورة  تاريخ  من   %9 بواقع  والفوائد   - ال�سرعي  ن�سيبه  ح�سب  كل 
مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�سروفات  الر�سوم  والزامهم  التام 
احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2260 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- هاين�س ابراهيم ماكارمينا متهوروتهيل ابراهيم  جمهول حمل القامة 
اأن املدعي / اميك�س )ال�سرق الأو�سط( �س م ب )م( فرع دبي وميثله / خليفة عبداهلل  مبا 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   - الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  �سعيد 
2017/8/16 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ اميك�س )ال�سرق الأو�سط( �س م ب )م( فرع 
دبي باحلكم جلل�سة اليوم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )83.103.83 درهم( 
 %9 بواقع  تاأخريية   ، فل�سا(   وثمانون  وثاثة  دره��م  وثاثة  ومائة  الف  وثمانون  )ثاثة 
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2017/7/2م حتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات 
احل�سوري  مبثابة  حكما  وفائدة  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  والر�سوم 
قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2017/176

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد خري فار�س غزاله - �سوريا اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  ح�سة اىل ال�سيدة/ و�سن 
حامد جواد اخلزرجي - عراقية اجلن�سية  يف رخ�سة )�سركة التلميع الراقي ( 

موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات مبوجب الرخ�سة رقم )215780( 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمابن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعن من تاريخ هذا العان فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    
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الفجر الريا�ضي

فوز رابع ليونايتد وتعرث بر�شلونة 

�شان جرمان وبايرن يتاأهالن لثمن نهائي اأبطال اأوروبا
اول  المل���اين  ميونيخ  وب��اي��رن  الفرن�سي  ج��رم��ان  ���س��ان  باري�س  ب��ات 
املتاأهلن اىل الدور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم، 
فيما اأجل �س�سكا مو�سكو الرو�سي تاأهل مان�س�سرت يونايتد الإنكليزي 
رغم الفوز الرابع تواليا لاأخري، يف حن فرمل اوملبياكو�س اليوناين 

�سيفه بر�سلونة واأجل تاأهله اي�سا.
�سيفه  باكت�ساحه  تاألقه  جرمان  �سان  وا�سل  الثانية،  املجموعة  يف 
فوزه على  بايرن ميونيخ  فيما جدد  5-�سفر،  البلجيكي  اندرخلت 
م�سيفه �سلتيك ال�سكتلندي 2-1 و�سمنا معا بطاقتيهما اىل ثمن 

النهائي.
ورفع �سان جرمان ر�سيده اىل 12 نقطة من 12 ممكنة يف �سدارة 
تاأهلهما مبكرا  9 نقاط لبايرن ميونيخ، ف�سمنا  املجموعة، مقابل 

اىل الدور املقبل.
ال��ذي �سجل  ويدين �سان جرمان بفوزه الكا�سح اىل لف��ان ك��ورزاوا 
الآخ����ران  ال��ه��دف��ان  ك���ان  فيما  و78(،  و72   52( اأه�����داف  ث��اث��ة 
الذي  نيمار )45(  وال��ربازي��ل��ي  ف��ريات��ي )30(  م��ارك��و  ل��اإي��ط��ايل 
النادي  بقمي�س  الب��ط��ال  دوري  يف  اه��داف  اربعة  اىل  ر�سيده  رف��ع 
اذ  الن  حتى  البطولة  يف  ج��دا  جيدة  نتائج  يحقق  ال��ذي  الباري�سي 
ح�سم مبارياته الثاث الوىل ب�سهولة تامة بت�سجيله 17 هدفا يف 

اربع مباريات.
على  ف��وزه  ميونيخ  بايرن  جدد  الثانية،  املباراة  ويف 

�سلتيك بطل ا�سكتلندا بنتيجة 1-2.
 )22( كومان  كينغ�سلي  الفرن�سي  لبايرن  �سجل 
ول�سلتيك   ،)77( مارتينيز  خافيري  وال�سباين 

كالوم ماكريغور )74(.
بر�سلونة  من  كل  تعرث  الثالثة،  املجموعة  يف 
قواعدهما،  خ��ارج  البطل  و�سيف  ويوفنتو�س 
بتعادل الأول مع اوملبياكو�س اليوناين �سفر-
�سفر والثاين مع �سبورتينغ الربتغايل 1-1.

وكان بر�سلونة بحاجة اىل حتقيق فوزه الرابع 
على التوايل وعدم فوز �سبورتينغ على يوفنتو�س 

لكي ي�سمن بطاقته، اإل اأنه عجز عن حتقيق 
امل��ط��ل��وب م��ن��ه ب��اك��ت��ف��ائ��ه ب��ن��ق��ط��ة رف���ع من 
خالها ر�سيده اىل 10 نقاط يف ال�سدارة 

بفارق ثاث نقاط عن يوفنتو�س.
للعودة  الأق��������رب  ب��ر���س��ل��ون��ة  ك�����ان  واإذا 
م���ن ال���ي���ون���ان ب��ال��ن��ق��اط ال���ث���اث نظرا 
ال��ك��ث��رية ال��ت��ي ح�����س��ل عليها  ل��ل��ف��ر���س 
مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  عرب  ل�سيما 
والأوروغ�����وي�����اين ل��وي�����س ���س��واري��ز، فاإن 
اأدن��ى من  اأو  يوفنتو�س كان قاب قو�سن 
الثانية  ب��ه��زمي��ت��ه  ال��ي��ون��ان  ال���ع���ودة م��ن 
ال���دق���ي���ق���ة بهدف  ت��خ��ل��ف م����ن  ب���ع���دم���ا 
الدقائق  وحتى  �سيزار  برونو  الربازيلي 

الع�سرين الأخرية.
هيغواين  غ��ون��زال��و  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ل��ك��ن 
ال����ذي ���س��ج��ل ه���ديف ال��ف��وز ع��ل��ى ميان 
واأ�سكت  املحلي  ال����دوري  يف  )2-�سفر( 
هدف  بت�سجيله  املوقف  اأنقذ  منتقديه، 
متريرة  بعد   79 الدقيقة  يف  التعادل 

من الكولومبي خوان كوادرادو.
�سمن  ال����ت����ع����ادل،  خ���ي���ب���ة  ورغ�������م 

تاأهله  ك��ب��ري  ح��د  اىل  ب��ر���س��ل��ون��ة 
تنتظره  لكن  املقبل  ال���دور  اىل 
مهمة �سعبة يف اجلولة املقبلة 
 22 يوفنتو�س يف  ار���س  على 

ال�����س��ه��ر امل���ق���ب���ل، ع��ل��م��ا اأن 
ال��ك��ات��ال��وين تواجد  ال��ن��ادي 

على ال��دوام يف ال��دور الثاين 
 2001-2000 مو�سم  منذ 

ي�سارك  مل  اإن�����ه  ال���ت���ذك���ري  )م����ع 
خال مو�سم 2004-2003(.
حقق  الوىل،  امل���ج���م���وع���ة  ويف 
مان�س�سرت يونايتد فوزه الرابع 
على التوايل وجاء على ح�ساب 
لكنه  2-�سفر،  بنفيكا  �سيفه 

تاأهله  ب��ط��اق��ة  ي��ح�����س��م  مل 
نتيجة  ال��ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  اىل 
على  م��و���س��ك��و  �س�سكا  ف���وز 

م�سيفه بازل ال�سوي�سري 
.1-2

بحاجة  يونايتد  وكان 
ف�����وزه  حت���ق���ي���ق  اىل 
الرابع على التوايل 
�س�سكا  ف���وز  وع����دم 
ال�������ث�������ال�������ث ع���ل���ى 
م�������س���ي���ف���ه ب�����ازل 

يحجز  ل�����ك�����ي 
ب������ط������اق������ت������ه 

ث����م����ن  يف 
ئي  لنها ا

ة  للمر

الأوىل منذ مو�سم 2013-2014، وحقق فريق املدرب الربتغايل 
جوزيه مورينيو املطلوب منه بف�سل احلار�س البلجيكي ال�ساب مايل 
اثر  القائم  ارت��دت من  بعدما  �سباكه  الكرة يف  ح��ول  ال��ذي  �سفيار 

ت�سديدة لل�سربي نيمانيا ماتيت�س )45(.
وعندما كانت املباراة تلفظ انفا�سها الأخرية، �سمن الهولندي دايل 
ماركو�س  انتزعها  ج��زاء  ركلة  من  ليونايتد  الثاث  النقاط  بليند 
را�سفورد بعد ثوان على دخوله بدل من الفرن�سي انتوين مار�سيال 

الذي ا�ساع ركلة جزاء يف ال�سوط الأول )78(.
لكن �س�سكا مو�سكو حرم الفريق النكليزي من ح�سم بطاقته بعدما 
للوكا زويف )32( اىل فوز  ب��ازل بهدف  ام��ام م�سيفه  ح��ول تخلفه 
فرينبلوم  بونتو�س  وال�سويدي   )65( دزاغوييف  الن  بف�سل   1-2

.)79(
لكن تاأهل يونايتد اىل الدور الثاين ح�سم منطقيا و�سي�سمنه ر�سميا 
يف اجلولة املقبلة عندما يحل �سيفا على بازل يف 22 ت�سرين الثاين 

نوفمرب.
ورف���ع ي��ون��اي��ت��د ر���س��ي��ده اىل 12 نقطة م��ن ا���س��ل 12 مم��ك��ن��ة، يف 
الثالث،  مو�سكو  و�س�سكا  الثاين  ب��ازل  عن  نقاط   6 بفارق  ال�سدارة 

فيما بقي بنفيكا دون ر�سيد بعد تلقيه هزميته الرابعة تواليا.
امام  ار���س��ه  على  ال��رائ��ع  �سجله  النكليزي  الفريق  وع��زز 

الندية الربتغالية حيث مل يخ�سر يف 13 مباراة، كما 
حافظ على �سجله اخلايل من الهزائم على ار�سه 

حن   2013-2012 مو�سم  منذ  امل�سابقة  يف 
خ�سر امام ريال مدريد الإ�سباين 2-1.

و�سنحت امام يونايتد فر�سة ذهبية لفتتاح 
منحه  ع��ن��دم��ا   15 ال��دق��ي��ق��ة  يف  الت�سجيل 

مل�����س املدافع  ب��ع��دم��ا  احل���ك���م رك���ل���ة ج�����زاء 
ال���ك���رة بيده  ال���ربازي���ل���ي دوغ���ا����س 

الفرن�سي  ل��ك��ن  امل��ن��ط��ق��ة،  داخ�����ل 
انتوين مار�سيال ا�سطدم بتاألق 
�سفيار الذي اأ�سبح عن 18 

ا�سغر  ي��وم��ا  و65  ع��ام��ا 
ي�سد  حار�س 

ي�سارك  الذي  الأ�سغر  الأبطال، كونه احلار�س  ركلة جزاء يف دوري 
اي�سا يف امل�سابقة. لكن يونايتد جنح يف الثواين الأخرية من ال�سوط 
الأول يف تعوي�س هذه الفر�سة مب�ساعدة �سفيار بالذات اإذ ارتدت 
الكرة من القائم بعد ت�سديدة من ال�سربي نيمانيا ماتيت�س وحتولت 

من احلار�س البلجيكي اىل ال�سباك )45(.
واأ�سبح �سفيار بذلك اأ�سغر لعب يف تاريخ دوري الأبطال ي�سجل 

هدفا يف مرمى فريقه عن طريق اخلطاأ.
وعندما كانت املباراة تلفظ انفا�سها الأخرية، �سمن الهولندي دايل 
ماركو�س  انتزعها  ج��زاء  ركلة  من  ليونايتد  الثاث  النقاط  بليند 

را�سفورد بعد ثوان على دخوله بدل من مار�سيال )78(.
ت�سل�سي  الإيطايل مواطنه مدربه  روما  اأح��رج  الثالثة،  اجلولة  ويف 
3-�سفر،  املمتاز  انتونيو كونتي باكت�ساحه بطل الدوري  الإنكليزي 
�سيفه  م��ع  بتعادله  الإ���س��ب��اين  م��دري��د  اتلتيكو  مهمة  تعقدت  فيما 
1-1 رغ��م ا���س��ط��رار الأخ���ري اىل  املتوا�سع ق��ره ب��اخ الذرب��ي��ج��اين 

اللعب بع�سرة لعبن منذ 59.
ورف���ع روم���ا ر���س��ي��ده اىل 8 ن��ق��اط منتزعا ���س��دارة امل��ج��م��وع��ة من 
ت�سل�سي الذي جتمد ر�سيده عند 7 نقاط، وبات قره باخ ثالثا وله 4 
نقاط، وتراجع اتلتيكو مدريد و�سيف 2014 و2016 اىل املركز 

الرابع والخري بنقطتن.
يف املباراة الوىل، يدين روما بفوزه اىل �ستيفان 
ال�سعراوي الذي �سجل الهدفن الأولن، 
الأول بعد 44 ثانية والثاين يف الدقيقة 
دييغو  الرج��ن��ت��ي��ن��ي  ا���س��اف  ث��م   ،36

بريوتي الثالث يف الدقيقة 63.
وكان الفريقان تعادل 3-3 يف مباراة 
مثرية يف لندن يف اجلولة الثالثة قبل 

ا�سبوعن.
مدريد  ات��ل��ت��ي��ك��و  ب���ات  ال��ث��ان��ي��ة،  ويف 

يواجه خطر اخلروج من الدور 
منذ  الوىل  ل���ل���م���رة  الول 
2012-2013 بعد 

 “ ال�������س���ب���اب  ل���ب���ي���وت  الإم����������ارات  “جمعية  ن��ظ��م��ت 
ال�سلة  ك���رة  ل�����ب��ط��ول��ة  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  م��ن��اف�����س��ات 
للريا�سة  الإم�����ارات  احت���اد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للفتيات 
دبي  “حتدي  مبادرة  مع  بالتزامن  وذل��ك  املدر�سية 
للياقة” التي اأطلقها �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 

الريا�سي.
املزهر  اأق��ي��م��ت يف ���س��ال��ة  ال��ت��ي  امل��ن��اف�����س��ات -  ح�سر 

ال�سوالح  اأح��م��د  م���روان  �سعادة   - بدبي  الريا�سية 
وكيل وزارة الرتبية رئي�س احتاد الإمارات للريا�سة 
الحتاد  رئي�س  نائب  امل��ري  طالب  وح�سن  املدر�سية 
وح�سن حممد لوتاه اأمن عام وجا�سم علي عبداهلل 
لبيوت  الإم��ارات  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  رجب 
العام  الأمن  ال�سبب  وعبدالرحمن حممد  ال�سباب 
الأن�سطة  جلنة  رئي�س  الأف��خ��م  �سيف  وعبدالعزيز 

والفعاليات.

وقال جا�سم رجب اإن جمعية الإمارات لبيوت ال�سباب 
- التابعة للهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة 
- ت�سعى للم�ساركة يف جميع املبادرات وتفعيلها من 
وذلك مبا  املنا�سبة  واأن�سطة  فعاليات  تنظيم  خال 
يتوافق مع اأهدافها ال�سرتاتيجية ودورها يف خدمة 
وتر�سيخ  الإم��ارات��ي  املجتمع  اأف���راد  جميع  وتوعية 
للجميع  حياة  كاأ�سلوب  امل�ستدامة  التنمية  مفهوم 

وخا�سة النا�سئة من ال�سباب والفتيات.

ميالن لتعوي�ش تعرثه املحلي

اأر�شنال ولت�شيو ياأمالن ح�شم التاأهل يف يوروبا ليغ
لت�سيو  النكليزي  اأر���س��ن��ال  اأم���ام  �سانحة  الفر�سة  �ستكون 
م�سابقة  م��ن  ال��ث��اين  ال���دور  اىل  تاأهلهما  حل�سم  الي��ط��ايل 
الدوري الوروبي لكرة القدم يوروبا ليغ، بينما ي�سعى ميان 

اليطايل اىل تعوي�س تعرثه املحلي.
وحقق اأر�سنال انطاقة قوية يف البطولة بفوزه يف مبارياته 
يت�سدرها  ال��ت��ي  ال��ث��ام��ن��ة  امل��ج��م��وع��ة  �سمن  الوىل  ال��ث��اث 
الحمر  النجم  من  لكل  نقاط   4 مقابل  نقاط،   9 بر�سيد 
بلغراد ال�سربي وباتي بوري�سوف البيارو�سي، وياأتي كولن 

الملاين رابعا من دون نقاط.
ويف  الحمر،  النجم  اأر�سنال  ي�ست�سيف  الرابعة،  اجلولة  ويف 

اجلولة  يف  )1-�سفر  ع��ل��ي��ه  ف����وزه  ك���رر  ح���ال 
جريو(،  اأوليفييه  للفرن�سي  بهدف  الثالثة 
�سي�سمن تاأهله بغ�س النظر عن نتيجته يف 

اجلولتن الخريتن.
ويدخل اأر�سنال املباراة على خلفية حتقيقه 
اأربعة انت�سارات يف مبارياته الأربع الأخرية 
لعرو�سه  حت�سن  يف  امل�سابقات،  خمتلف  يف 

يحتل  جعلته  متوا�سعة  بداية  بعد 
ترتيب  يف  اخل��ام�����س  امل���رك���ز 

النكليزي  ال���������دوري 
 9 بفارق  املمتاز، 

عن  ن�����ق�����اط 
املت�سدر 

واثق  يزال غري  اللندين ل  الفريق  ان  ال  �سيتي.  مان�س�سرت 
�سان�سيز  الك�سي�س  الت�سيلي  املهاجم  بنجميه،  الحتفاظ  من 
املدرب  اأوزي���ل، بعدما ج��دد  المل��اين م�سعود  الل��ع��اب  و�سانع 
الفرن�سي ار�سن فينغر ما كرره يف فرتة النتقالت ال�سيفية 
عن  فريقه  يغيب  ال��ذي  فينغر  وق��ال  رحيلهما.  احتمال  عن 
منذ  الأوىل  للمرة  الأه��م،  القارية  امل�سابقة  الأب��ط��ال،  دوري 
فرتة  خ��ال  و�سان�سيز  اأوزي���ل  ع��ن  التخلي  ان  عقدين،  نحو 
النتقالت ال�ستوية يف كانون الثاين/يناير “ممكن.. عندما 
يف  احللول”،  ك��ل  يف  البحث  يجب  مم��اث��ل،  و���س��ع  يف  ن�سبح 

اإ�سارة اىل انتهاء عقد الاعبن يف نهاية املو�سم احلايل.
اأ�ساف “قلت دوما ان عدم التو�سل اىل اتفاق العام 
�سريحان  ال��اع��ب��ن  ان  ي��ع��ن��ي  ل  امل��ا���س��ي 
واآمل  هنا  �سعيدان  الاعبان  ب��ال�����س��رورة. 
لت�سيو  وي���ج���د  حل”.  اإىل  ال��ت��و���س��ل  يف 
اليطايل نف�سه يف موقع م�سابه لأر�سنال، 
انت�سارات  ث��اث  م��ن  نقاط  ت�سع  حقق  اذ 
�سدارة  يف  وي��ب��ت��ع��د  الأوىل،  اجل�����ولت  يف 
املجموعة احلادية ع�سرة بفارق �ست نقاط 
ال��ذي يحل �سيفا عليه  الفرن�سي  ني�س  عن 
ل�سمان  الأقرب  الفريقان  ويبدو  اخلمي�س. 
ب��ط��اق��ت��ي ال���ت���اأه���ل ع���ن امل��ج��م��وع��ة، اذ 
ارنهم  فيتي�س   - الآخ����ران  ميلك 
 - البلجيكي  وزول��ت��ه  ال��ه��ول��ن��دي 

نقطة واحدة.
ويقدم لت�سيو بدوره عرو�سا 
امل���و����س���م حمليا  ه�����ذا  ج���ي���دة 
يف  بقوة  ويناف�س  واأوروب���ي���ا، 
اليطايل،  ال���دوري  ترتيب 
ال���راب���ع  امل����رك����ز  ي��ح��ت��ل  اذ 
28 نقطة، بفارق  بر�سيد 
اله��داف خلف يوفنتو�س 
ال�ستة  امل����وا�����س����م  ب���ط���ل 
خلف  ونقطة  املا�سية، 
م��ي��ان، وثاث  ان���رت 
نابويل  خ��ل��ف  ن��ق��اط 

املت�سدر.
لت�سيو  واك��ت�����س��ح 
مبارياته  اآخ��ر  يف 
ب����ي����ن����ي����ف����ي����ن����ت����و 
 1-5 املتوا�سع 
حم���ق���ق���ا ف�����وزه 
تواليا  ال�ساد�س 
ال����������������دوري  يف 
املحلي، ويتاألق يف 
مهاجمه  �سفوفه 
ت�سريو  ال����������دويل 
مت�سدر  امي��وب��ي��ل��ي 
ترتيب هدايف البطولة 

املحلية مع 14 هدفا.
وك���ان لت�����س��ي��و ف���از ع��ل��ى م�سيفه 

ني�س يف اجلولة ال�سابقة 1-3.
وي�����س��ع��ى ال��ق��ط��ب الي���ط���ايل الآخ���ر 
حمليا  �سعوبات  يواجه  ال��ذي  ميان 
ملالكيه  الكبرية  ال�ستثمارات  رغم  على 
الثاين  الدور  ال�سينين، لاقرتاب من 
اأثينا  اأي�����ك  ع��ل��ى  ���س��ي��ف��ا  ي��ح��ل  ع��ن��دم��ا 
اليوناين يف املجموعة الرابعة التي يلتقي 
فيها اأي�سا رييكا الكوراتي واو�سرتيا فيينا 

النم�سوي.
ويت�سدر 

»الإمارات لبيوت ال�شباب« تنظم البطولة 
الأوىل ل�شلة الفتيات

القدم  لكرة  ال�سباين  ال��دوري  مت�سدر  بر�سلونة  اعلن 
انه �سيفتقد جنميه �سريجي روبرتو والدويل الربتغايل 
الثاثاء  ا�سابتهما  ب�سبب  ع��دة  ا�سابيع  غوميز  اأن��دري 

امام اوملبياكو�س اليوناين �سمن دوري اأبطال اأوروبا.
يف  �سلبا  اوملبياكو�س  م�سيفه  م��ع  بر�سلونة  وت��ع��ادل 
دوري الأبطال، وتاأجل بالتايل ح�سم تاأهله اىل 

ثمن النهائي اىل اجلولة املقبلة.
وخرج روبرتو يف ا�سرتاحة ال�سوطن امام 
�سارك  غ��وم��ي��ز  ان  اومل��ب��ي��اك��و���س، يف ح��ن 

فقط يف الدقائق ال� 15 الخرية.
واو�سح بر�سلونة يف بيان “ان لعب خط 
اوتار  يف  بتمزق  ا�سيب  )روب��رت��و(  الو�سط 

ع�سات الركبة اليمنى �ستبعده نحو خم�سة ا�سابيع”، 
اليمنى  الركبة  اوت��ار  ا�سابة )غوميز( يف  “مع  م�سيفا 

فانه �سيغيب من 3 اىل 4 ا�سابيع”.
و�سيغيب الاعبان عن املباراتن �سد ا�سبيلية وليغاني�س 
يف الدوري ال�سباين، وعن مواجهة يوفنتو�س اليطايل 

يف دوري ابطال اوروبا.
 25 فالن�سيا يف  القمة �سد  يلحق غوميز مبباراة  وقد 

ت�سرين الثاين/نوفمرب.
ال�سابة  ب�سبب  بر�سلونة  م��ن  لع��ب  م��ن  اك��رث  ويغيب 
حتى  �سيبتعد  الذي  دميبيلي  عثمان  الفرن�سي  ابرزهم 
الثالثة فقط مع  ا�سابته يف مباراته  بعد  ال�سنة  مطلع 

فريقه عقب انتقاله من بورو�سيا دورمتوند الملاين.

بر�شلونة يخ�شر جهود روبرتو 
وغوميز لالإ�شابة 



    

 
ا بعد تزويجها بالإكراه تقتل 15 �شخ�شً

ا ،بعد ت�سميم  اأوقفت ال�سرطة الباك�ستانية امراأة، لقتلها 15 �سخ�سً
ل��زوج��ه��ا، ب�سبب تزويجها  ت��ق��دمي��ه  ت��ري��د  ك��ان��ت  ،ال����ذي  احل��ل��ي��ب 
بلدة  �سبتمرب يف  اأي��ل��ول  عنها يف  رغًما  ال�سابة  وُزوج���ت  ب��الإك��راه. 
فالفاين ،الواقعة يف منطقة مظفركره )اإقليم بنجاب الو�سطي(، 
م��ا قال  ال�سم يف حليب زوج��ه��ا، بح�سب  د���س��ت  ب��اأن��ه��ا  اأق���رت  وق��د 
امل�سوؤول عن ال�سرطة املحلية، عوي�س اأحمد، لل�سحافة. ومل ي�سرب 
ّب يف م�سروب قدم للعائلة، حيث تويف 13  زوجها احلليب ،الذي �سُ
اآخ��رون اإىل امل�ست�سفى تويف  ا  14 �سخ�سً ا على الفور، ونقل  �سخ�سً
اأوقفت  ال�سرطة  اأن  املحلي  امل�سوؤول  واأو���س��ح  لحًقا.  منهم  اثنان 
اآ�سيا بيبي، ورجًا اآخر ،وخالتها ،متهمن بالتواطوؤ معها ،ووجهت 
 ، ال�سابة  ع�سيق  ه��و  ال��رج��ل  اأن  اإىل  م�����س��رًيا  ال��ق��ت��ل،  تهمة  اإل��ي��ه��م 
الق�سرية  الزيجات  وتعترب  للجرمية.  املدبر  العقل  هي  واخلالة 
�سائعة يف باك�ستان، ل �سيما يف املناطق الريفية الفقرية، حيث تقتل 

مئات الن�ساء كل عام يف ما يعرف بجرائم ال�سرف.

ا�شتخراج 639 م�شماًرا من اأمعاء رجل 
يعاين  مري�س  اأم��ع��اء  من  م�سماراً   639 هندي،  طبيب  ا�ستخرج 
بنغال  لولية  التابعة  دانغا  غوبارغ  مبنطقة  نف�سية  م�ساكل  من 
اأن مري�ساَ  اإع��ام هندية،  و�سائل  وذك��رت  الهند.  �سمايل  الغربية 
املنطقة  كالكوتا يف  م�ست�سفى  اإىل  نقل  عاماً،   48 العمر  يبلغ من 

قبل اأ�سبوعن، عقب �سعوره باآلم يف املعدة.
اأ�سعة  بت�سوير  ق��ام��وا  الأط��ب��اء  اأن  اإىل  الإع���ام،  و�سائل  واأ���س��ارت 
امل�سامري يف  مقطعية للمري�س، حيث تبن وج��ود عدد كبري من 

اأمعائه.
للمري�س، مت خالها  عملية  اإج��راء  ق��رروا  الأطباء  اأن  واأ�سافت، 

ا�ستخراج 639 م�سماراً من اأمعائه.
الذي  الطبيب  بي�سوا�س  �سيدهارثا  ع��ن  الإع���ام  و�سائل  ونقلت 
اأجرى العملية للمري�س الذي مل ُيك�سف عن ا�سمه، اأن طول اأكرب 

م�سمار ا�ستخرجه من اأمعاء املري�س يبلغ 5 �سنتمرتات.
واأ�ساف بي�سوا�س اإن الو�سع ال�سحي للمري�س جيد، وليزال حتت 

املراقبة، وحل�سن احلظ مل يحدث متزق كبري يف اأمعائه.
نف�سية،  م�ساكل  يعاين من  ال��ذي  املري�س  اأن  اإىل  بي�سوا�س  واأ�سار 

كان يقوم بابتاع امل�سامري ب�سكل م�ستمر.

ت حياة هذه ال�شابة �شور غريرّ
اأن   New Hampshire كلية  يف  لطالبة  �سورتان  ا�ستطاعت 
من  ل��اق��رتاب  امامها  الفر�س  اتاحة  خ��ال  من  حياتها،  تغرّيا 
حتقيق حلمها يف عر�س الأزياء، وذلك بعدما انت�سرتا ب�سكل كبري 

جداً على مواقع التوا�سل الجتماعي.
وخال الأ�سبوع املا�سي، قام م�سور بالتقاط بع�س ال�سور ل�سابة 
بهدف  وا�سنطن،  ه��وارد يف  احتفالت يف  اأث��ن��اء  ع��ام��اً،   19 عمرها 

.theSUNK ن�سرها على ح�سابه على ان�ستغرام
التي  ال�سابة  التوا�سل الجتماعي ب�سور هذه  وقد �سّجت مواقع 
األ��ف �سخ�س   11 اأك��رث من  اإع��ج��اب  اإذ ح�سدت  اأن��وك ي��اي،  تدعى 
خال فرتة ق�سرية. والافت اأن ال�سابة ح�سدت خال هذا الوقت 
عدداً هائًا من املتابعن اجلدد على ح�سابها على ان�ستغرام، وقد 
قام هوؤلء بعمل Tag على املوقع لوكالت عر�س الأزياء ملنح اأنوك 
عقود عمل. وتقول ال�سابة، التي انتقلت مع عائلتها من م�سر اإىل 
بالأزياء  مهتمة  كانت  لطاملا  اإنها   ،2000 غ��ام  املتحدة  ال��ولي��ات 

والفن، اإل اأن عر�س الأزياء هو حلم حياتها.
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عملية ثورية لركبة م�شتن�شخة
ُركبهم  ا�ستن�ساخ  بعد  بديلة مثالية  ركبة  باحل�سول على  املفا�سل  التهاب  ملر�سى   الأم��ل  ث��وري،  اإجن��از طبي  منح 
الأ�سلية يف املخترب. وتتم العملية اجلراحية عرب اإ�ساح املناطق التالفة من الغ�سروف با�ستخدام خايا ماأخوذة 

من املناطق غري املت�سررة من ركبة املري�س.
وبح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية، ُتزرع اخلايا املح�سودة يف املخترب، حيث ُي�سمح لها بالنمو والتكاثر لت�سكل 

ركبة �سليمة ميكن زراعتها يف �ساق املري�س.
ووفًقا للخرباء من �ساأن هذا البتكار اأن ينقذ املر�سى من احلاجة اإىل زرع الركبة ال�سطناعية.

وتدوم الركبة ال�سطناعية حوايل 15 عاًما، ويقال للعديد من املر�سى الأ�سغر �سًنا اأو اأولئك الذين يعانون من 
تلف اأقل اإنهم لي�سوا مر�سحن للعملية.

اإننا ميكننا الآن اإعادة  وقالت  الربوفي�سورة ليا بيانت، ا�ست�سارية جراحة العظام بو�سط مان�س�سرت يف بريطانيا 
اإن�ساء املفا�سل التالفة با�ستخدام عملية الزرع الذاتي للخايا الغ�سروفية التي تت�سمن ا�ستخدام خايا املري�س 
من  زرع  ا�ستخدام  اإىل  واحل��اج��ة  الأمل  م��ن  �سنوات  املر�سى  وجتنيب  الرف�س،  خطر  هناك  يكون  ل  حتى  نف�سه 

البا�ستيك اأو املعدن.
واأ�سافت اأنه ميكننا توفري ركبة كاملة اأو جزء لإ�ساح ال�سرر يف ركب املر�سى الأ�سغر �سنا، حتى يتمكنوا من البقاء 

ن�سطاء، وممار�سة الريا�سة واللعب مع اأطفالهم، دون احلاجة للقلق من �سرورة ا�ستبدال الركبة مرة اأخرى.
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احلاملون باليقظة.. اأذكياء اأكرث من غريهم
اأدمغة  فعالية  عدم  على  موؤ�سرا  "ت�ستت الذهن"  لفرتة طويلة، كان ُيعد 
اأ�سحابها، لأنهم ل ي�ستطيعون الرتكيز اأو يتاأخرون يف الرد على الأ�سئلة 
ت�ستطيع  اأدم��غ��ة  هناك  اأن  ك�سفت  جديدة  درا���س��ة  اأن  غري  اإليهم،  املوجهة 
ب�سهولة و�سرعة جتنب "ت�ستت الذهن"، وتو�سلت اإىل اأن احلاملن باليقظة 

قد يكونون اأذكى من غريهم.
�سوماخر:  اإري��ك  الدرا�سة،  يف  �ساهم  ال��ذي  النف�س  علم  يف  الأ�ستاذ  ويقول 
اأ�سحاب الأدمغة الفعالة، قد يكون لديهم القدرة على منع  "اإن الأ�سخا�س 

اأدمغتهم من ال�سرود".
الت�سوير  اآل���ة  اإىل  العلماء  اأدخ��ل��ه��م  �سخ�س،  مئة  على  ال��درا���س��ة  اأج��ري��ت 
بالرنن املغناطي�سي وطلبوا منهم التحديق يف حلظة حمددة وملدة خم�س 
حالة  يف  اأدمغتهم  عمل  كيفية  حول  ت�سور  ببناء  للعلماء  �سمح  ما  دقائق، 

ال�سكون، وذلك بفح�س اأجزاء الدماغ التي تكون ل تزال ن�سطة.
عدد  ع��ن  ا�ستبيان  م��لء  ال��درا���س��ة  يف  امل�ساركن  الأ�سخا�س  م��ن  طلب  كما 
املرات التي يحلمون فيها باليقظة خال اليوم، ثم حلل العلماء ال�ستبيان 

والنتائج ال�سادرة عن "اآلة الرنن املغنطي�سي".
ليتو�سل العلماء اإىل اأن من يحلم باليقظة اأكرث من غريه، نتائجه اأف�سل 
كانوا يف حالة  اأكرب عندما  بفعالية  اأدمغتهم تعمل  اأن  الدرا�سة، وظهر  يف 

اآلة الت�سوير. "التحديق" داخل 
ويرى اأحد امل�ساركن يف الدرا�سة اأن "املناطق املرتابطة يف الدماغ تعيطنا 
وحالة  اليقظة  خال  بع�سها  مع  تعمل  الدماغ  يف  مناطق  اأي  عن  ت�سورا 
ال�سكون". ووا�سل اأنه "من املثري لاهتمام اأن الأمناط نف�سها لهذه الأدمغة 

التي قا�سها العلماء خال احلالت اأظهرت قدرات معرفية خمتلفة".

ت �شكل رقبتها حالة مر�شية غريرّ
تعي�س فتاة تبلغ من العمر 9 �سنوات يف اأمل دائم، ب�سبب حالة طبية نادرة 

تركت رقبتها منحنية ب�سكل دائم يف زاوية 90 درجة.
�سينغ  التي تعي�س مبدينة ميثي يف مقاطعة  اأف�سن قمبار،  الفتاة  وتعاين 
راأ�سها يف  اإبقاء  ت�ستطيع  اإنها ل  ا�سطراب ع�سلي، حيث  الباك�ستانية، من 

و�سع م�ستقيم.
وبح�سب �سحيفة مريور الربيطانية، ل ت�ستطيع الفتاة الوقوف اأو امل�سي 
امل�ساعدة  اإىل  حتتاج  كما  اجللو�س،  و�سعية  على  وتقت�سر  �سحيح،  ب�سكل 
ل��ت��ن��اول ال��ط��ع��ام وا���س��ت��خ��دام امل��رح��ا���س. ي��ق��ول وال��ده��ا ج��وري��و، 55 عاًما، 
اإن  اأطباء، ولكن قيل لهما  50 عاًما، :اإنهما ا�ست�سارا عدة  واأمها جميان، 
العاج ملثل هذه احلالة غري متوفر يف ميثي، ول متتلك العائلة املال الكايف 
لل�سفر وعاجها باخلارج. ولدت اأف�سن طفلة طبيعية مثل اأ�سقائها ال�ستة 
تلعب  كانت  فبينما  اأ�سهر،   8 بلوغها  بعد  تغرّيت  ولكن حياتها  الآخ��ري��ن، 

باخلارج �سقطت على الأر�س واأ�سيبت رقبتها.

مذيعة حتلق �شعرها 
بالكامل على الهواء

اأميمة  ال�سعودية،  املذيعة  حتولت 
ال�ساعة عرب  اإىل حديث  التميمي، 
بعد  الإجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
�سعر  حتلق  ال��ه��واء  على  ظ��ه��وره��ا 
راأ�سها بالكامل ت�سامناً مع مر�سى 
�سرطان الثدي، وذلك اأم�س الأول 
الثاثاء عرب قناة روتانا خليجية.

التي  راأ���س��ه��ا  �سعر  واأث���ن���اء ح��اق��ة 
ا�ستغرقت عدة دقائق، بدت املذيعة 

ال�سعودية يف غاية التاأثر.
تزيل  اأن  قبل  التميمي  واأو�سحت 
���س��ع��ره��ا، اأن��ه��ا حت��دث��ت ك��ث��رياً عن 
ا�ستجابة،  دون  ال���ث���دي،  ���س��رط��ان 
م���ا دف��ع��ه��ا حل��ل��ق ���س��ع��ره��ا، ودعت 
امل�����س��اه��دي��ن ق��ب��ل خ��روج��ه��ا على 
م�ساهدة  اإىل  م���ب���ا����س���رة  ال����ه����واء 
اليوم  "انتظروين  قائلة:  حلقتها 
اإط��ال��ة يل واآخ���ر ر�سالة  اآخ���ر  يف 
وردية لنختم بها ال�سهر الوردي".

ُيذكر اأن اأميمة التميمي اأخ�سائية 
مواجهة  ل��ه��ا جت��رب��ة يف  ن��ف�����س��ي��ة، 
وال�سفاء  ال��ث��دي،  ���س��رط��ان  م��ر���س 
منه، قبل 6 �سنوات، حيث واجهته 
بكل قوة و�سابة، وحّولت ق�ستها 
اإىل كتاب عن جتربتها مع املر�س.

ميتلك مهارة بارعة يف تقطيع الأنانا�س
للده�سة  م��ث��ري  م�����س��ور  ت�سجيل  اأظ��ه��ر 
التوا�سل  مواقع  من  العديد  على  ن�سر 
الجتماعي، املهارات التي يتمتع بها اأحد 
ثمار  وتقطيع  تق�سري  يف  الفاكهة  باعة 
الأنانا�س.  وظهر بائع الفاكهة وهو يبداأ 
بعزل ق�سرة ثمرة الأنانا�س ب�سكن حادة 
ب�سرعة فائقة قبل اأن يقوم بتقطيع لب 
اأجزاء ويف�سله عن الق�سرة،  الثمرة اإىل 
واأكمل  ب��ا���س��ت��ي��ك��ي.   ك��ي�����س  ل��ي��ع��ب��ئ��ه يف 
بائع الفاكهة املاهر عملية تق�سري ثمرة 
الدقيقة  ت��ت��ج��اوز  الأن��ان��ا���س يف م��دة مل 
مبهارة  �سكينه  ا�ستخدم  حيث  ال��واح��دة، 
وحرفية مده�سة.    وكانت هذه اللقطات 
2013 على  ع��ام  ن�سرت يف  ق��د  امل�����س��ورة 
الفلبيني  قبل  م��ن  العنكبوتية  ال�سبكة 
كبرياً  رواج��اً  لقيت  ولكنها  بانكريوهان، 
يف الأي��ام الأخ��رية على مواقع التوا�سل 
الجتماعي وح�سلت على عدد م�ساهدات 
�سخم بعد اإعادة ن�سرها باأيام، بح�سب ما 

ورد يف �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

ت�شعل ال�شجائر لبنها امليت يف القرب  
انت�سر على ال�سبكات الجتماعية �سور لأم �سورية ترتدي 
اإحدى  ُقتل يف  ال��ذي  ابنها  ف��وق قرب  وتقف  ع�سكرياً  زي��اً 
فوق  تدخنها  �سيجارة  اأ�سعلت  وق��د  ���س��وري��ا،  يف  امل��ع��ارك 
قرابة  اأ�سعلت  ب��ل  ب��ذل��ك؛  تكتف  اإن��ه��ا مل  وح��ت��ى  ق���ربه. 
4 ���س��ج��ائ��ر وو���س��ع��ت��ه��ا ف���وق ال��ق��رب. وب��ح�����س��ب نا�سطن، 
اإنه  ابنها ق��ال لها  ب��اأن  املنام  ف��اإن ه��ذه الأم قد حلمت يف 
"خرمان"؛ اأي اإنه متعط�س لتدخن ال�سجائر. والأم لبَّت 
له  اأ�سعلت  اإىل قربه، حيث  ابنها مبا�سرة واجتهت  طلب 

عدداً من ال�سجائر!.
ومل يت�سنَّ ل�هاف بو�ست عربي التاأكد من رواية املنام التي 
ذكرها النا�سطون، وانتقدوها على ذلك، �سواء املوؤيدون اأو 
املعار�سون للنظام ال�سوري. ويبدو من �سورة ال�ساب فوق 
الذي  الوقت  ويف  عمره.  من  الع�سرينيات  يف  اأن��ه  القرب 
اأم  به  قامت  ما  للنظام  املعار�سة  ال�سفحات  فيه  انتقدت 
القتيل، اعتربت ال�سفحات املوؤيدة اأّن هذه لفتة اإن�سانية 

من الأم بحق ابنها الذي ُقتل دفاعاً عن نظام الباد.

اكت�شفت �شر�شًا ينمو يف اأنفها
معاناتها  �سبب  اأن  علمت  اأن  بعد  �سينية  �سيدة  فوجئت 
داخل  ينمو  ك��ان  �سر�س  اإىل  ي��ع��ود  ال��ن��زي��ف،  م��ع  املزمنة 
التي عرفت فقط  امل��راأة،  وكانت  اأنفها منذ وقت طويل. 
با�سم �سيا، تعتقد اأن �سبب النزيف امل�ستمر من اأنفها، على 
مدى عقود من الزمن، يعود اإىل التهاب مزمن يف الأنف، 
لكن الفح�س الذي خ�سعت له ال�سيدة البالغة من العمر 
57 عاماً، اأظهر خاف ذلك، بح�سب �سحيفة ديلي ميل 
الربيطانية. وقال الأطباء يف م�ست�سفى ال�سعب مبقاطعة 
هونان، الواقعة باجلزء اجلنوبي من الباد، اأنهم عندما 
مل  املري�سة،  اأن���ف  داخ���ل  غريباً  دائ��ري��اً  ج�سماً  ���س��اه��دوا 
املخت�س  جيانبو  ت�سو  الدكتور  واأ�ساف  ماهيته.  يعرفوا 
ظًا  ال�سوئي  امل�سح  "اأظهر  واحلنجرة  والأذن  ب��الأن��ف 
عايل الكثافة يف جتويف الأنف الأمين للمري�سة، وكان 

يبدو اأنه كائن غريب اأو نوع من احلجارة".
اأظهرت  العمليات،  املري�سة على طاولة  اأن و�سعت  وبعد 
اإىل  هو  ما  اأنفها،  يف  الغريب  اجل�سم  ه��ذا  اأن  اجل��راح��ة، 
�سر�س كامل مع جذر وت��اج، كان ينمو منذ زمن. ومتت 
التي عانت منها  اإزال���ة ه��ذا ال�سر�س، وب���داأت الأع��را���س 

املري�سة لزمن طويل، تتا�سى مع الوقت.
با�سم  ت��ع��رف  اأن ه��ذه احل��ال��ة  اإىل  ال��دك��ت��ور ت�سو  واأ���س��ار 
اأم��اك��ن ع�سوائية،  ال��زائ��دة، وع���ادة م��ا تنمو يف  الأ���س��ن��ان 
اأغلبها على الوجه، وتبداأ بالظهور منذ الولدة، وتتطور 

ب�سكل تدريجي خال احلمل.

حفر خندق لإنقاذ فيل حما�شر 
قال م�سوؤولون عن احلياة الربية يف �سريانكا اإن عمال 
اإنقاذ ا�ستخدموا جرافة حلفر خندق وحترير فيل بري 

حما�سر يف بئر كبرية مما جعله يتمكن من اخلروج.
ا�ستمرت  التي  الإن��ق��اذ  لعملية  فيديو  لقطات  واأظ��ه��رت 
حرية  يف  يئن  ظ��ل  املحا�سر  احل��ي��وان  اأن  �ساعات  ث��اث 
ل��ي��ح��اول اخل���روج م��ن البئر بعدما  وي��ح��رك خ��رط��وم��ه 

انح�سر فيه و�سط الطن الذي و�سل اإىل �سدره. عار�شة تقدم زيـّــًا من جمموعة "ت�شوهتينغك�شيانغ" من ت�شميم ت�شو يان خالل اأ�شبوع املو�شة ال�شيني يف بكني. )ا ف ب(

رحلة حتب�س الأنفا�س 
على حافة جرف 

منطقة  يف  املتعرجة  ال��ط��رق  تعد 
اأخطر  م���ن  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ه��ي��م��الي��ا 
ال��ط��رق ال��وع��رة يف ال��ع��امل، وهذا 
ال�سياح هو  التقطه  الذي  الفيديو 

خري دليل على خطورتها. 
ت�سجيًا  ب��ري��ط��اين  �سائح  التقط 
ال����ذك����ي، يظهر  ب��ه��ات��ف��ه  م�������س���وراً 
ح��اف��ل��ة ي�����س��ت��ق��ل��ه��ا جم��م��وع��ة من 
ت�سري  وهي  الربيطانين،  ال�سياح 
ب���ب���طء ���س��دي��د ع��ل��ى ط����ول طريق 
مليء  وم����ت����ع����رج  ����س���ي���ق  ت�����راب�����ي 
باحلجارة والأنقا�س يطل على واد 

�سحيق.
التي  احل���اف���ل���ة  امل���ق���ط���ع  واأظ����ه����ر 
ي��ق��وده��ا امل��ر���س��د ال�����س��ي��اح��ي على 
ي��ط��ل على  اأف���ع���واين �سيق  ط��ري��ق 
منها  رج��ل  ينزل  اأن  قبل  الهاوية، 
الطريق  اأم����ان  م���دى  لي�ستك�سف 
ومي�����س��ي اأم�����ام احل���اف���ل���ة. يف حن 
نوافذ  بروؤو�سهم من  الركاب  اأطل 
ال�سحيق  ال��وادي  مل�ساهدة  احلافلة 

حتتهم. 
وا�ستمرت احلافلة يف ال�سري ببطء 
�سال  اإىل  و���س��ل��ت  ح��ت��ى  ���س��دي��د 
مبا�سرة  اجلبل  اأع��ل��ى  م��ن  ين�سب 
لي�سيف  ال�����س��ي��ق��ة  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى 
املزيد من الإثارة والتحدي لرحلة 
م��ا ورد يف �سحيفة  ال�����س��ي��اح، وف��ق 

ديلي ميل الربيطانية. 

كلب ُي�شطر اإىل اأكل مالكه ليعي�س!
من النظرة الأوىل، �سوف تدرك اأن ذلك الكلب، من 
اجلرو  اإن  املاألوف، حيث  عن  خارج  ت�سيواوا،  ف�سيلة 
ال�سغري يزن فقط نحو 4 اأرطال، ولكن لديه اأرجًا 

طويلة ل تتنا�سب اإطاًقا مع هيئته الق�سرية.
"رومبل�ستيلت�سكن"  الكلب  �سهرة  ف���اإن  ذل��ك  وم��ع 
ج�سمه  �سكل  ب�سبب  تكن  مل  الإن��رتن��ت  �سفحات  يف 

الغريب، ولكن لأ�سباب اأخرى.
الربيطاين  ميل"  "الدايلي  موقع  ن�سره  مل��ا  فوفًقا 
ك�سفت  اأن  بعد  �سهرته  ال�سغري  الكلب  اكت�سب  فقد 
مالكته تيفاين فورتونا، من ولية نيو جري�سي، كيف 
قام رومبل�ستيلت�سكن باأكل مالكه ال�سابق للبقاء على 

قيد احلياة.
 Dogspotting ���س��ف��ح��ة  يف  ت��ي��ف��اين  ك��ت��ب��ت  وق����د 
اأنه  فاي�سبوك،  م��وق��ع  يف  ال��ك��اب  ب�����س��وؤون  املخت�سة 
اأك��ل مالكه بعد وفاته يف  اإىل  ا�سطر  للنجاة بحياته 

املنزل.
ومنذ ذلك احلن انت�سر ذلك املن�سور ب�سورة كبرية 
اأراوؤهم  ت�ساربت  الذين  فاي�سبوك  م�ستخدمي  بن 

حول تلك الق�سة الغريبة، قائلن اإنه لديهم العديد 
من امل�ساعر حول الكلب ال�سغري.

وب��احل��دي��ث ع���ن امل��ن�����س��ور ال����ذي ن�����س��رت��ه ت��ي��ف��اين يف 
اجلرو  ه���ذا  تبنيت  "لقد  ق��ال��ت:  ف��ق��د  ف��اي�����س��ب��وك، 
ال�سغري منذ �سنة من ماأوى للحيوانات ب�سبب وفاة 

مالكه".
اأن  اإىل حد كبري، ويبدو  املن�سور عادياً  واإىل هنا بدا 
اجلرو قد بداأ حياة جديدة �سعيدة مع مالك جديد، 
املن�سور  جعلت  غريبة  باإ�سافة  قامت  تيفاين  ولكن 
 4000 اإىل  و���س��ل  اأن  ب��ع��د  ك��ب��رية،  ب�����س��ورة  ينت�سر 

اإعجاب، وما يزيد على 800 تعليق.
الكلب  بقي �ساحب  تيفاين، فقد  ذك��رت  ما  وبح�سب 
ميتاً مدة اأ�سبوعن قبل اأن يتم العثور على جثته، ويف 
ذلك الوقت ا�سطر اجلرو اإىل اأكله للبقاء على قيد 

احلياة، حيث كان يت�سور جوعاً.
اإن  حيث  ال�سكل،  غريبة  �سيقانه  تبدو  اأ�سافت:  كما 
الطعام  ي��ح��ب  وه���و  ال��ط��اول��ة،  ت�سبه  جعلها  ط��ول��ه��ا 

وينام كثريا.

كيت ميدلتون 
�س حملها للخطر تعررّ

حيث  اجتماعي  ن�ساط  يف  ميدلتون  كيت  ك��ام��ربي��دج  دوق���ة  ���س��ارك��ت 
ريا�سة  على  يتدربون  الذين  ال�سغار  الطفال  من  جمموعة  قابلت 
 Lawn رابطة  بها اىل  تقوم  كانت  زي��ارة  اثناء  وذل��ك   ، امل�سرب  ك��رة 
ورغم   .LTA با�سم  ل��ن��دن  يف  امل��ع��روف��ة   Tennis Association
متاعب  اإىل  املا�سية  ال��ف��رتة  يف  وتعر�سها  ال��ث��ال��ث،  بطفلها  حملها 
وهو  لاأطفال  التن�س  دورة  يف  كيت  �ساركت  باحلمل،  تتعّلق  �سحية 
لاأطفال  التن�س  ريا�سة  تعليم  اىل  وتهدف  الرابطة  تديره  ن�ساط 
الذين ترتاوح اعمارهم ما بن ال� 5 حتى ال� 8 �سنوات. ي�سار اىل اأنه يف 
ال�سهر املا�سي اأعلن وليام وكيت اأنهما ينتظران طفلهما الثالث واأنها 

على غرار حمليها ال�سابقن تعاين من غثيان �سديد يف ال�سباح.


