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امل�سلحة  القوات  �سفقات  درهم  مليار   6.5
يف اليوم الأول ملعر�ض دبي للطريان

•• دبي-وام:

 اأعلن اللواء الركن طيار عبداهلل ال�سيد الها�سمي م�ساعد وكيل وزارة الدفاع 
الدويل  دب��ي  ملعر�ض  املنظمة  الع�سكرية  للجنة  التنفيذي  الرئي�ض  امل�ساعد 
للفعاليات  الأول  اليوم  اأن  عن  با�سمه  الر�سمي  واملتحدث   2017 للطريان 
و515  مليارات   6 جتاوزت  بقيمة  امل�سلحة  للقوات  �سفقة  �سهد توقيع 11 
مليون درهم .. فيما ت�سمنت ال�سفقات 4 �سركات حملية و7 �سركات عاملية.

جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد على هام�ض املعر�ض.. بح�سور 
اللواء الركن طيار اإ�سحاق �سالح البلو�سي رئي�ض الإدارة التنفيذية لل�سناعات 
الع�سكرية  اللجنة  رئي�ض  نائب  ال��دف��اع  ب���وزارة  الدفاعية  ال��ق��درات  وتطوير 

للعمليات املنظمة للمعر�ض.
ل��وك��ه��ي��د مارتن  ���س��رك��ة  م��ع  ت��ع��اق��دت  امل�سلحة  ال���ق���وات  اإن  ال��ه��ا���س��م��ي  وق���ال 
طائرات”  لتحديث  الفني  ال��دع��م  وم��ع��دات  غ��ي��ار  قطع  لتوريد  الأم��ري��ك��ي��ة 
مع  التعاقد  اإىل  م�سريا   .. درهم   6.060.450.000 بقيمة   “  F-16
طراز”  م��ن  ال��ط��ائ��رات  م��ن  ع��دد  واإدارة  لت�سغيل  للطريان  اأب��وظ��ب��ي  �سركة 
AW139 “ لأغرا�ض البحث والإنقاذ والإخالء الطبي والإ�سعاف اجلوي 
�سركة  التعاقد مع  .. كما مت  دره��م  197 مليون  بقيمة  الطيارين  وتدريب 
اأبوظبي للطريان لتقدمي خدمات النقل اجلوي للمواقع ملدة عامني بقيمة 

درهم. ماليني   10

مواقــيت ال�صالة
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•• دبي-وام:

رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  التقى 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف معر�ض دبي الدويل 
للطريان اأخاه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
ال�سيخ  �سمو  بح�سور  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي .
اأخ��اه �ساحب  اآل نهيان  وقد هناأ �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
الكثيف  ال���دويل  باحل�سور  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
15 ..معربا �سموه عن  ال���  ال��دويل للطريان يف دورت��ه  يف معر�ض دب��ي 
ثقته بتحقيق هذا املعر�ض الدويل الذي ت�ست�سيفه دبي مرة كل عامني 
النجاح املن�سود اقت�ساديا و�سياحا وثقافيا ..واعتربه �سموه حدثا عامليا 
بامتياز بات من الفعاليات والأحداث القت�سادية وال�سياحية املميزة يف 

الدولة.
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وك��ان 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل وقد افتتح معر�ض  الدولة رئي�ض جمل�ض 
الفتتاح  �سريط  �سموه  ق�ض  حيث   15 ال���  ن�سخته  يف  ل��ل��ط��ريان  دب��ي 
مكتوم ويل عهد  اآل  را�سد  بن  بن حممد  ال�سيخ حمدان  �سمو  بح�سور 
دبي و�سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض 
جمل�ض الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
اأحمد  ال�سيخ  و�سمو  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�ض جمل�ض  نائب 
بن �سعيد اآل مكتوم رئي�ض هيئة دبي للطريان الرئي�ض الأعلى ملجموعة 
اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ من�سور بن حممد بن  الإم���ارات و�سمو  ط��ريان 
ومعايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح ومعايل حممد 

بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�سوؤون الدفاع.   )التفا�سيل �ض2(

القوات العراقية حتا�ضر مركز ق�ضاء راوة غرب الأنبار

عملية ع�سكرية ملطاردة داع�ض بـ9 مناطق يف بعقوبة
�سرطة اأبوظبي ت�سرتد 99 
األف درهم لعميل بنك وقع 
يف م�سيدة اجلوائز الوهمية

 •• ابوظبي-الفجر:
ا����س���ردت ���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي مبلغ 
بنك،  ل��ع��م��ي��ل  دره������م  األ������ف   99
امل�سرفية  ب��ب��ي��ان��ات��ه  اأدىل  ب��ع��دم��ا 
ل�سخ�ض  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف  ع��رب 
الحتيال  م���ن  مت���ّك���ن  جم���ه���ول، 
عليه، واأوقعه يف م�سيدة اجلوائز 

الوهمية.
خلفان  ط��������ارق  ال���ع���م���ي���د  وق��������ال 
التحريات  مديرية  مدير  الغول، 
بالإنابة،  اجلنائية  والتحقيقات 
موؤخراً  تعَر�ض  عربياً  �سخ�ساً  اإن 
األف   99 كلفته  اح��ت��ي��ال،  لعملية 
البنكية،  م���دخ���رات���ه  م���ن  دره�����م 
بجائزة  ب��ف��وزه  اإي��ه��ام��ه  مت  بعدما 
م���ق���داره���ا ن�����س��ف م��ل��ي��ون دره����م، 
اأحد م�سغلي خدمات  مقدمة من 

الت�سالت. )التفا�سيل �ض3(

القوات اجلوية امل�سرية تدمر 
بالأ�سلحة  حمملة  �سيارات   10

•• القاهرة-وام:

امل�سرية  اجل���وي���ة  ال���ق���وات  مت��ك��ن��ت 
10 �سيارات دفع رباعي  من تدمري 
الأ�سلحة  م����ن  ب���ك���م���ي���ات  حم���م���ل���ة 
خط  على  املهربة  وامل���واد  والذخائر 
تامر  العقيد  الغربية.وقال  احلدود 
الرفاعي املتحدث الع�سكري امل�سري 
بالتعاون  القوات اجلوية جنحت  ان 
واإدارة  احل������دود  ح���ر����ض  ق�����وات  م���ع 
والإ�ستطالع  احل��رب��ي��ة  امل���خ���اب���رات 
���س��ي��ارات الدفع  اإك��ت�����س��اف وت��ت��ب��ع  يف 
ال������رب������اع������ي ع�����ل�����ى خ�������ط احل���������دود 
بالتعامل  ق���ام���ت  ح���ي���ث  ال���غ���رب���ي���ة 
ذلك  ان  واأك�������د  وت���دم���ريه���ا  م��ع��ه��ا 
املبذولة  ل��ل��ج��ه��ود  اإ���س��ت��م��رارا  ي��اأت��ي 
وعنا�سر  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  قبل  م��ن 
املناطق  مت�سيط  يف  احل���دود  حر�ض 

احلدودية يف حميط العملية.
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•• املنامة-وكاالت:

اأحالت النيابة العامة يف البحرين اأم�ض الحد الأمنَي العام 
جلمعية الوفاق املنحلة علي �سلمان واآخرين اإىل املحاكمة 
البحرين)  اأنباء  التخابر مع قطر.  ونقلت وكالة  بتهمة 
بنا( اأم�ض عن املحامي العام للنيابة الكلية امل�ست�سار اأحمد 
احلمادي قوله اإن النيابة العامة قد اأمرت باإحالة الق�سية 
علي  وح�سن  اأحمد  علي  �سلمان  علي  من  كل  فيها  املتهم 
جمعة �سلطان وعلي مهدي علي الأ�سود بالتخابر مع دولة 

قطر اإىل املحكمة الكربى اجلنائية. 
اأجنبية  دول���ة  م��ع  التخابر  تهم  اإل��ي��ه��م  النيابة  وا���س��ن��دت 
وبق�سد  البحرين  مملكة  �سد  ع��دائ��ي��ة  اأع��م��ال  لرت��ك��اب 
ومب�ساحلها  والقت�سادي  ال�سيا�سي  مبركزها  الإ���س��رار 

القومية بغية اإ�سقاط نظام احلكم يف البالد. 
اأ�سرار  م��ن  ���س��راً  واإف�����س��اء  ت�سليم  ب���  النيابة  اتهمتهم  كما 

دولة  من  مالية  مبالغ  وقبول  اأجنبية،  دول��ة  اإىل  ال��دف��اع 
اأجنبية مقابل اإمدادها باأ�سرار ع�سكرية ومعلومات تتعلق 
بالأو�ساع الداخلية بالبالد، واإذاعة اأخبار و�سائعات كاذبة 
وم��غ��ر���س��ة يف اخل����ارج م��ن ���س��اأن��ه��ا اإ���س��ع��اف ال��ث��ق��ة املالية 

باململكة والنيل من هيبة اململكة واعتبارها. 
وح�سب املحامي العام ، حددت النيابة جل�سة 27 نوفمرب 

اجلاري لنظر الق�سية.
واأ�سار اإىل اأن النيابة العامة قد ا�ستندت يف ذلك اإىل الأدلة 
املحادثات  ع��ن  ف�ساًل  �سهود  اأرب��ع��ة  اأق���وال  م��ن  امل�ستمدة 
�سلمان  علي  املتهمني  ب��ني  ج��رت  التي  امل�سجلة  الهاتفية 
والتي  قطر  دول��ة  جانب  من  وم�سوؤولني  �سلطان  وح�سن 
انطوت على اتفاق الطرفني والتن�سيق بينهما على القيام 
باأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإ�سرار مبركزها 
القومية  وم�ساحلها  والق��ت�����س��ادي  وال�سيا�سي  احل��رب��ي 

والنيل من هيبتها واعتبارها يف اخلارج. 
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نائب رئي�ض الدولة يفتتح معر�ض دبي للطريان 

حممد بن را�سد يلتقي حممد بن زايد يف املعر�ض وي�سهدان ا�ستعرا�سات جوية لفر�سان الإمارات 

•• بغداد-وكاالت:

اأعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن، مزهر 
العزاوي، اأم�ض الأحد، انطالق عملية ع�سكرية 
وا���س��ع��ة يف ال��ع��راق لتعقب خ��الي��ا داع�����ض يف 9 
من  قطعات  مب�ساركة  بعقوبة،  جنوب  مناطق 
ال�سعبي  وال�سرطة وميلي�سيات احل�سد  اجلي�ض 
قيادة  ال��ع��راق��ي.واأك��دت  اجل��و  �سالح  اإىل جانب 
العمليات امل�سركة م�ساء ال�سبت عن حما�سرة 
قواتها مركز ق�ساء راوة اآخر معاقل داع�ض غرب 
لقتحامها،  الأوام���ر  �سدور  انتظار  يف  الأن��ب��ار 
منطقة  التنظيم  �سيطرة  من  انتزعت  اأن  بعد 
الرمانة وقرى حميطة و�سط اأنباء عن اإعالن 
وانتهاء  داع�ض  على  الق�ساء  العراقية  القيادة 

�سيطرته على اأرا�سيه.
وكانت قيادة العمليات امل�سركة اأعلنت يف بيان 
خا�ستها  وحميطها  الرمانة  معركة  اأن  �سابق 
واحل�سد  اجلزيرة  وعمليات  اجلي�ض  من  ق��وات 
�ساعات  ا�ستعادتها  ا�ستغرقت  وق��د  الع�سائري، 
قليلة، ومل ت�سهد مقاومة تذكر من قبل داع�ض.
ويف اإط��ار امل��ع��ارك الأخ���رية �سد داع�����ض، اأعلنت 
قيادة العمليات امل�سركة عن حما�سرة قواتها 
مركز ق�ساء راوة اآخر معاقل داع�ض غرب الأنبار 
يف ان��ت��ظ��ار ���س��دور الأوام������ر لق��ت��ح��ام��ه وذلك 
وقرى  الرمانة  منطقة  على  �سيطرت  اأن  بعد 
حميطة بها.وقالت قيادة العمليات امل�سركة اإن 
ق��وات من  الرمانة وحميطها خا�ستها  معركة 
الع�سائري  واحل�سد  اجلي�ض وعمليات اجلزيرة 

ت�سهد  ومل  قليلة  �ساعات  ا�ستعادتها  ا�ستغرقت 
مقاومة تذكر من قبل داع�سظ، ب�سطت خاللها 
كيلو مرا و�سول   40 على  �سيطرتها  القوات 
حتررت  ال��ت��ي  احل���دودي���ة  ال��ق��ائ��م  منطقة  اإىل 
اأ�سارت  من قب�سة التنظيم موؤخرا.من جانبها 
م�سادر اأمنية وع�سكرية اأن قوات خا�سة انتهت 
من ح�سار مركز ق�ساء راوة متهيدا لقتحامه 
القادمة  ال�ساعات  خ��الل  الأوام���ر  �سدور  ح��ال 
واإع������الن ن��ه��اي��ة داع�������ض يف ال��ع��راق.ف��ي��م��ا قال 
قد  التنظيم  نهاية  ع��ن  الإع���الن  اإن  مراقبون 
زالوا  ل  املتطرفني  لأن  اأك��ر  وق��ت  اإىل  يحتاج 
م�ساحتها  تقدر  مفتوحة  منطقة  يف  يتحركون 
ب�ستني كيلو مرا متتد من الرمانة اإىل منطقة 

البعاج غرب املو�سل و�سول اإىل �سوريا.

رحلته لآ�ضيا لن ي�ضّجلها التاريخ:
ترامب و�سي جني بينغ، الأعمى يف مواجهة الرائي!

•• الفجر - دومينيك مو�شي – ترجمة خرية ال�شيباين

اآدام��ز بني  اأّلفها جون  يف ال�سني”.. هو عنوان الأوب��را التي  “نيك�سون 
اأقل من خم�سة ع�سر عاما عن حدث  اأي بعد  1985 و1987،  عامي 
كان نقطة حتول هامة يف تاريخ احلرب الباردة. ومهما كان حجم العقود 
للم�ساورات  امللح  الطابع  اأو  املتحدة،  الوليات  وقعتها  التي  القت�سادية 
ال�ستنجاد  ال��ي��وم  علينا  ال�سمالية،  ك��وري��ا  ح��ول  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�سينية 
 - رمي�ض”  اىل  “رحلة  موؤلف   - رو�سيني  جليوا�سينو  امل��واه��ب  بجميع 

لو�سع مو�سيقى “الرحلة الآ�سيوية” لدونالد ترامب.
)التفا�سيل �ض16(

املعار�ضة ال�ضورية: ل جديد يف اتفاق مو�ضكو ووا�ضنطن 
ا�ستباكات عنيفة بني قوات الأ�سد وداع�ض يف البوكمال

•• عوا�شم-وكاالت:

تدور معارك كر وفر بني قوات النظام ال�سوري وداع�ض 
يف مدينة البوكمال احلدودية مع العراق التي ا�ستعاد 
ال��ت��ن��ظ��ي��م الره���اب���ي ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا، وف���ق املر�سد 
ال�سوري. واأفاد املر�سد ال�سوري مبقتل 26 مدنيا على 
الأقل، بينهم 9 اأطفال يف ق�سف مدفعي وغارات جوية 
مكتظة  وق��رى  للنازحني  خميمني  ا�ستهدفت  رو�سية 

بالفارين من املعارك يف املدينة.
طال  العنيف  الق�سف  اأن  اإىل  اأي�����س��ا  امل��ر���س��د  واأ����س���ار 
بلدة  للنازحني يف  والأ�سواق وخميما  ال�سكنية  املناطق 

ال�سفافنة وكذلك املعابر على نهر الفرات.
للغاية  �سيئة  املدنيني  اأو���س��اع  اأن  النا�سطون  واأو���س��ح 
و�سط حركة نزوح كبرية من مدينة البوكمال والقرى 
اأن داع�ض  اأفاد  ال�سوري قد  املجاورة لها. وكان املر�سد 

ا�ستعاد ال�سيطرة على مدينة البوكمال ب�سكل كامل. 
للمفاو�سات  العليا  الهيئة  با�سم  املتحدث  قلل  �سيا�سيا 
ال�سورية، منذر ماخو�ض، من اأهمية التفاق الأمريكي 
اأن الق�سية ال�سورية مل  الرو�سي ب�ساأن �سوريا، معترباً 
وبوتني  ترمب  اجتماع  اأع��م��ال  �سلم  على  اأول��وي��ة  تكن 

والرو�سي،  الأم��ريك��ي  الرئي�سني  اأن  يذكر  فيتنام.  يف 
ال�سورية  لالأزمة  �سيا�سي  حل  اإيجاد  �سرورة  اإىل  دعيا 
بيان  يف  وذل���ك  وا�ستقاللها،  �سيادتها  على  واحل��ف��اظ 
م�سرك اعترب خطوة مهمة يف التن�سيق املتبادل حول 
�سوريا. ودعا البيان الأطراف كافة ل�سرورة اإيجاد حل 

�سيا�سي لالأزمة ال�سورية.
امل�سرك  البيان  اأن  اأم��ريك��ي��ون  م�����س��وؤول��ون  واأك���د  ه��ذا 
يوؤكد  ���س��وري��ا  ح���ول  وال��رو���س��ي  الأم���ريك���ي  للرئي�سني 
التزام مو�سكو بالعملية ال�سيا�سية يف �سوريا من خالل 

م�سار جنيف وتطبيق القرار الدويل 2254.
واأكد امل�سوؤولون يف وزارة اخلارجية الأمريكية اأن البيان 
اإجناز �سخم للدبلوما�سية، وهو توافق اأمريكي رو�سي 

على م�ستقبل �سوريا.
اأن  ت��ري��دان  العظميني  الدولتني  اأن  على  ���س��ّددوا  كما 
تبقى �سوريا دولة موحدة وبدون عنا�سر اأجنبية على 
اأر�سها، يف اإ�سارة وا�سحة اإىل اإيران وامليلي�سيات التابعة 

لها التي دخلت اإىل �سوريا لدعم النظام ال�سوري.
وك���ان ال��ب��ي��ان امل�����س��رك ح���ول ���س��وري��ا اأ���س��ار اإىل اتفاق 
الرئي�ض دونالد ترمب والرئي�ض فالدميري بوتني على 

اأنه “ل يوجد حل ع�سكري للنزاع يف �سوريا”.

املقاومة اليمنية تخو�ض معارك 
كر وفر مع امللي�سيات بالبي�ساء

•• عدن-وكاالت:

مع  وف��ر  كر  معارك  البي�ساء،  حمافظة  يف  ال�سعبية  املقاومة  تخو�ض 
الدفاع  ا�ستنزاف  ا�سراتيجية  من  تتخذ  حيث  النقالبية،  امليلي�سيات 
اأ�سلوباً قتالياً لها.فقد �سدت مقاومة البي�ساء مبنطقة احلبج وجلردي 
وم���واق���ع اأخ����رى مب��دي��ري��ة ال���زاه���ر اآل ح��م��ي��ق��ان ه��ج��وم��اً ه��و الأعنف 
حوثياً   18 م�سرع  عن  الهجوم  اأ�سفر  حيث  اأ�سهر،  منذ  للميلي�سيات 
تدمري  اإىل  الهجوم  اأدى  املهاجمني.كما  اأح��د  واعتقال  اآخ��ري��ن  وج��رح 
البي�ساء  ملقاومة  الدفاعية  اخلطوط  وتعزيز  للميلي�سيات  اآل��ي��ات   3
البي�ساء  م��ق��اوم��ة  وت��خ��و���ض  ج��دي��دة.ه��ذا  مرتفعات  على  بال�سيطرة 
معارك دفاعية منذ بداية النقالب، ومل تفلح كل حماولت النقالبيني 
بالتقدم نحو امل�ساحات ال�سا�سعة التي ت�سيطر عليها ال�سرعية.اىل ذلك، 
اإن  اليمن،  غ��رب  احل��دي��دة  مبحافظة  املختطفني  اأم��ه��ات  رابطة  قالت 
اختطاف وتعذيب اأبنائهن داخل �سجون احلوثي اأ�ساب الع�سرات منهم 
اجلنون. حد  اإىل  بهم  ي�سل  و”قد  ال�سديدة،  النف�سية  بال�سطرابات 
معاناة  تفاقم  اإىل  احتجاجية،  وق��ف��ة  يف  املختطفني،  اأم��ه��ات  واأ���س��ارت 
دخول  ومنع  ج�سدية،  باأمرا�ض  واإ�سابتهم  ال�سجون  داخ��ل  املختطفني 
ال�سادر  البيان  �سحياً.وطالب  رعايتهم  واإهمال  لهم،  وال��دواء  الطعام 
الإن�سانية  واملنظمات  املخت�سة  اجلهات  كل  الحتجاجية،  الوقفة  عن 
واحلقوقية بال�سغط على جماعة احلوثي و�سالح امل�سلحة حتى تطلق 
وجه  وع��ل��ى  �سجونها،  م��ن  ق�����س��راً  واملختفني  املختطفني  جميع  ���س��راح 
اخل�سو�ض من تعر�ض للحالت النف�سية، وال�سماح لالأمهات بزيارتهم 
�سري  )�سجن  حني�ض  �سجن  يف  املختطفني  خا�سة  عليهم،  والطمئنان 

ي�ستخدمه احلوثيون للتعذيب يف احلديدة والإخفاء الق�سري(.

اأول  تنفذ  املــتــحــدة  الأمم 
عملية اإجالء لجئني من ليبيا 

 •• جنيف-اأ ف ب:
اأعلن متحدث با�سم المم املتحدة 
اج�����الء جمموعة  ان����ه مت  ام�������ض 
اوىل من الالجئني الأ�سد �سعفا 
الغارقة يف احلرب اىل  من ليبيا 
ال�سبت.واأفادت مفو�سية  النيجر 
المم املتحدة ال�سامية لالجئني 
يف ب��ي��ان ن�����س��رت��ه ال�����س��ب��ت ان���ه مت 
25 �سخ�ساً  اجالء ما جمموعه 
ال��الج��ئ��ني الأ���س��د �سعفاً يف  م��ن 

عملية هي الأوىل من نوعها.
ت�سودها  ال���ت���ي  ل��ي��ب��ي��ا  وحت���ول���ت 
اىل  طويلة  ف��رة  منذ  الفو�سى 
اىل  امل��ه��اج��ري��ن  لتهريب  من�سة 
ال��ك��ث��ريي��ن منهم  ل��ك��ن  اوروب�������ا، 
خطري  ا�ستغالل  �سحية  وق��ع��وا 
�����س����واء م����ن ط�����رف امل���ه���رب���ني او 
با�سم  امل��ت��ح��دث  غ��ريه��م.و���س��رح 
املفو�سية وليام �سبيندلر لوكالة 
من  النا�ض  نخرج  بر�ض  فران�ض 
و�سع �سديد اخلطورة.واو�سحت 
مت  التي  املجموعة  ان  املفو�سية 
اجالوؤها ال�سبت ت�سم 15 امراأة 

و�ستة رجال واأربعة اأطفال.

غزة  ب�سرب  يهدد  نتنياهو 
النفق ـــارة  غ خلفية  عــلــى 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

ال�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�ض  ح��ذر 
ب����ن����ي����ام����ني ن����ت����ان����ي����اه����و اأم���������ض 
الفل�سطينيني من �سن ما و�سفها 
هجمات انتقامية ردا على تفجري 
ن��ف��ق مم��ت��د م���ن ق��ط��اع غ���زة اإىل 
الدولة العربية يف ت�سرين الأول 
اك��ت��وب��ر امل��ا���س��ي.ورف�����س��ت حركة 
اجل����ه����اد الإ�����س����الم����ي اه����دي����دات 
الرد  يف  حقها  واك����دت  ا���س��رائ��ي��ل 
على ع���دوان مب��ا يف ذل��ك تفجري 
ا�سرائيل  عملية  النفق.واأ�سفرت 
اكتوبر  الأول  ت�����س��ري��ن   30 يف 
12 نا�سطا فل�سطينيا  عن مقتل 
م����ن ح���رك���ت���ي ح���م���ا����ض واجل���ه���اد 
الإ����س���الم���ي. وق����ال ن��ت��ان��ي��اه��و يف 
حكومته  لع�ساء  اجتماع  افتتاح 
ل يزال هناك ما �سماهم ا�سخا�ض 
بهجمات  القيام  مبحاولة  يلهون 

جديدة �سد ا�سرائيل. 
)التفا�سيل                        

المرباطور �سي يف ا�ستقبال املهزوم ا�سراتيجيا

حممد بن را�سد وحممد بن زايد خالل لقائهما اأم�ض يف معر�ض دبي للطريان )وام(
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اأخبـار الإمـارات

نائب رئي�ض الدولة يفتتح معر�ض دبي للطريان 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد ي�سهدان ا�ستعرا�سات جوية رائعة قدمها فر�سان الإمارات 

الأوىل عامليا على �سركات الطريان 
والت�سهيالت  اخل����دم����ات  جل���ه���ة 
والرفاهية عالية امل�ستوى للركاب. 
وت���ف���ق���د ����س���م���وه ك����ذل����ك ط���ائ���رة 
اإيربا�ض  ���س��رك��ة  م���ن   A350
الداخلية  ت�ساميمها  على  واطلع 
»اإيربا�ض«  م�سوؤويل  من  وا�ستمع 
حمركاتها  ق����وة  ح����ول  ����س���رح  اإىل 
ت�سل  التي  الركاب  وحمولتها من 

مابني 350 اإىل 400 راكب.
ث��م ت��ف��ق��د ���س��م��وه ط��ائ��رة اإف 22 
من  وا�ستمع  الأمريكية  احلربية 
اجلوية  ال�������س���ن���اع���ات  م���������س����وؤويل 
�سرح  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

املعر�ض  يف  امل�ساركة  ال���دول  وف��ود 
رحب  اذ  وع�سكريني  مدنيني  م��ن 
���س��م��وه ب��ال�����س��ي��وف م��ت��م��ن��ي��ا لهم 
ط��ي��ب الق���ام���ة ع��ل��ى اأر������ض دولة 
المارات ..واأعرب �سموه عن اأمله 
الدويل  ه��ذا احل��دث  ان يحقق  يف 
ال�سنوي الذي ت�ست�سيفه دبي مرة 

كل عامني النجاح املن�سود.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ووا����س���ل 
اآل مكتوم جولته  حممد بن را�سد 
يف اأرجاء املعر�ض حيث تفقد �سموه 
مق�سورة الدرجة الأوىل يف اإحدى 
الإمارات  طريان  اأ�سطول  طائرات 
اأدخلت  التي   777 من نوع بوينج 

وال��ت��ق��ى ���س��م��وه خ���الل ج��ول��ت��ه مع 
ال�سركات  ه��ذه  م�سوؤويل  من  ع��دد 
وتبادل معهم  املعر�ض  امل�ساركة يف 
اإقامة  �سموه  لهم  التحيات ومتنى 
ط��ي��ب��ة و���س��ع��ي��دة ع��ل��ى اأر�����ض دولة 
الإم������ارات ويف رح���اب م��دي��ن��ة دبي 
ال��ت��ع��رف اإىل  ���س��م��وه اإىل  ودع��اه��م 
املرافق احلديثة والراثية  معامل 
وغريها من املرافق احلديثة التي 
ترحب بزوارها وال�سياح من جميع 
دول العامل. و�سهد �ساحب ال�سمو 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 

الوطني الحتادي وكبار امل�سوؤولني 
يف ال���دول���ة وق�����ادة و���س��ب��اط اأف���رع 

القوات امل�سلحة.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وجت�����ول 
مكتوم  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم����م����د 
الف�سائية  ال�ساحة  يف  وم��راف��ق��وه 
مكتوم  اآل  م���ط���ار  يف  ل��ل��م��ع��ر���ض 
���س��م��وه عددا  تفقد  ح��ي��ث  ال����دويل 
من الطائرات الع�سكرية واملدنية.

وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
حاكم دبي »رع��اه اهلل« قد ا�ستقبل 
يف جمل�ض املعر�ض روؤ�ساء واأع�ساء 

اجل���دي���دة  ال����ط����ائ����رة  ح�����ول  واف 
الأ�سلحة  م��ن  وحمولتها  وق��وت��ه��ا 
ومدى طريانها واملهام التي توكل 

اإليها يف اأوقات احلرب.
رئي�ض  نائب  ال�سمو  �ساحب  وعرج 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دبي ومرافقوه على ال�سالة املغلقة 
للطريان  ال������دويل  دب����ي  مل��ع��ر���ض 
من  العديد  عند  �سموه  ت��وق��ف  اإذ 
من�سات ال�سركات واجلهات املحلية 
والأجنبية امل�ساركة يف هذا احلدث 
اآخر  على  �سموه  واط��ل��ع  ال��ع��امل��ي.. 
تقنيات واأنظمة وبرامج ال�سناعات 

اجلوية املدنية منها والع�سكرية.

مميزة  حت�سينات  ال�����س��رك��ة  عليها 
امل�ستمر  ال��ت��ط��ور  ت���واك���ب  ب��ح��ي��ث 
ال���������ذي حت�����ر������ض ع���ل���ي���ه ط������ريان 
الإمارات لتوفري كافة �سبل الراحة 
ال�سركة..  ل����رك����اب  وال���رف���اه���ي���ة 
الطائرة  داخ������ل  ����س���م���وه  وجت������ول 
التي  التجديد  عملية  على  واطلع 
الدرجتني  اأدخلت على مق�سورتي 
الأوىل ورجال الأعمال حيث اأعرب 
�سموه عن اإعجابه بت�سميم مقاعد 
الداخلي  وت�سميمهما  الدرجتني 
الذي  الكبري  الإه��ت��م��ام  يعك�ض  م��ا 
الإم�����ارات لركابها  ت��ول��ي��ه ط���ريان 
ال�سركة  ت��ك��ون  اأن  على  وحر�سها 

•• دبي-وام:

افتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
معر�ض  اهلل«  »رع������اه  دب����ي  ح���اك���م 
 15 ال���  ل��ل��ط��ريان يف ن�سخته  دب��ي 
الفتتاح  �سريط  �سموه  حيث ق�ض 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
بن  ه���زاع  ال�سيخ  و�سمو  دب��ي  عهد 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض املجل�ض 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي والفريق 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�ض جمل�ض 
الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
الرئا�سة  �����س����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  و�سمو 
للطريان  دبي  هيئة  رئي�ض  مكتوم 
طريان  ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�ض 
الإمارات و�سمو ال�سيخ من�سور بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ومعايل 
اآل نهيان  ال�سيخ نهيان بن مبارك 
بن  الت�سامح ومعايل حممد  وزير 
اأحمد البواردي وزير دولة ل�سوؤون 
الركن  ال��ف��ري��ق  ال���دف���اع وم���ع���ايل 
حمد حممد ثاين الرميثي رئي�ض 
امل�سلحة اىل جانب  ال��ق��وات  اأرك���ان 
املعايل  واأ�سحاب  ال�سيوخ  عدد من 
املجل�ض  اأع�ساء  ال��وزراء وعدد من 

للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�سمو  ج��ان��ب��ي��ه��م��ا  واإىل  امل�����س��ل��ح��ة 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
العر�ض  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
حيث  للمعر�ض  امل�ساحب  اجل��وي 
ا�ستعرا�سات جوية  �سموهم  �ساهد 
موقع  ����س���م���اء  يف  ق���دم���ه���ا  رائ����ع����ة 
املعر�ض يف مطار اآل مكتوم الدويل 
ف��ر���س��ان الإم������ارات وط���ائ���رات من 
طريان الإمارات منها بوينج 777 
التي يغطي هيكلها اخلارجي �سعار 
»عام 2018 عام زايد اخلري« مع 
�سورة معربة ملوؤ�س�ض دولتنا املغفور 

له ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه.
كما اأدت عدد من الطائرات املدنية 
مماثلة  عرو�سا  املقاتلة  واحلربية 
انتباه  ����س���دت  امل���ع���ر����ض  ���س��م��اء  يف 
واأنظار احل�سور من خمتلف دول 

العامل امل�ساركة يف املعر�ض.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وت���ن���اول 
مكتوم  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم����م����د 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
ال�سيخ  و�سمو  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
مكتوم و�سيوف املعر�ض من وزراء 
ع�����س��ك��ري��ة عربية  وق����ي����ادات  دف�����اع 
واأجنبية .. طعام الغداء على ماأدبة 
�ساحب ال�سمو نائب رئي�ض الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
التي اأقامها تكرميا ل�سيوف دولة 

الإمارات العربية املتحدة.

زار معر�ض دبي للطريان والتقى مب�ضوؤويل ال�ضركات والأجنحة امل�ضاركة

حممد بن زايد: املعر�ض ميثل حدثا عامليا بارزا يجمع املعنيني واملهتمني بقطاع الطريان من كل دول العامل 

الأنظمة  وحت����دي����ث  ت���ط���وي���ر  يف 
الدفاعية. واأع��رب �سموه - خالل 
اللقاءات - عن متنياته حل�سورهم 
وم�ساركاتهم كل النجاح والتوفيق 
وال���س��ت��ف��ادة م��ن الإم��ك��ان��ات التي 
والفعاليات  امل���ع���ر����ض  ي���وف���ره���ا 
�ساحب  وق�������ال  ل������ه.  امل�������س���اح���ب���ة 

ال�����رو������س�����ي�����ة وح����ج����م����ه����ا واأه��������م 
امل��ع��ر���ض خا�سة  يف  م��ع��رو���س��ات��ه��ا 
احلربية  بالطائرات  يتعلق  فيما 
الدفاعية  وال�����س��ن��اع��ات  احل��دي��ث��ة 

املتقدمة.
جناح  يف  ����س���م���وه  ا���س��ت��ق��ب��ل  ك���م���ا 
لل�سناعات  الإم���������ارات  ���س��رك��ة   «

الدول وال�سركات امل�ساركة فيه.
دبي  اأن معر�ض  اإىل  �سموه  واأ���س��ار 
بارزا  عامليا  حدثا  ميثل  للطريان 
بقطاع  واملهتمني  املعنيني  يجمع 
العامل  دول  ك����ل  م����ن  ال����ط����ريان 
الدولية  امل���ع���ار����ض  اأك�����رب  واأح������د 
�سناعة  جم�����ال  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 

احل�����دي�����ث ح�������ول م����ع����ر�����ض دب����ي 
من  ميثله  وم��ا  للطريان  ال���دويل 
اأهمية يف املنطقة كونه واحدا من 
اأجنح املعار�ض العاملية املتخ�س�سة 

يف الطريان املدين والع�سكري.
وت��ع��رف ���س��م��وه م��ن ن��ائ��ب رئي�ض 
امل�ساركة  ع��ل��ى  ال��رو���س��ي  ال������وزراء 

اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
معر�ض  زيارته  مبنا�سبة   - نهيان 
اإن��ه م��ع ك��ل دورة  دب��ي للطريان - 
املعر�ض  فعاليات هذا  جديدة من 
يزداد حجم التطور والتميز الذي 
م�ستوى  حيث  م��ن  ���س��واء  ي�سهده 
التنظيم وكفاءته اأو من حيث عدد 

هيو�سن  »م�����ارل�����ني  ال���ع�������س���ك���ري���ة 
الرئي�ض التنفيذي ل�سركة لوكهيد 

مارتن.
وتبادل �سموه احلديث معها حول 
حجم م�ساركتهم واأهم ال�سناعات 
ت��ق��دم��ه��ا لوكهيد  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 
العاملية  وامل�������س���ت���ج���دات  م����ارت����ن 

•• دبي-وام:

ال�سيخ حممد  ال�سمو  قام �ساحب 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
ب�����زي�����ارة اإىل  امل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
 « ال��دويل للطريان  دب��ي  »معر�ض 
يف  ام�ض  فعالياته  انطلقت  ال��ذي 
دورته ال� 15 على اأر�ض مطار اآل 
مكتوم الدويل مبنطقة جبل علي 

يف دبي.
اجلولة  خ�����الل  ����س���م���وه  وال���ت���ق���ى 
والأجنحة  ال�����س��رك��ات  مب�����س��وؤويل 
وبرامج  خطط  اأب��رز  على  وتعرف 
التحديث والتطوير التي جتريها 
�سناعات  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��رك��ات 

الطريان.
اجلناح  يف  ����س���م���وه  ال���ت���ق���ى  ف���ق���د 
ال����رو�����س����ي دم����ي����ري روغ����وزي����ن 
الرو�سي ومت  ال��وزراء  نائب رئي�ض 
عالقات  ا�ستعرا�ض  اللقاء  خ��الل 
البلدين  بني  والتعاون  ال�سداقة 
تعزيزها  و����س���ب���ل  ال�������س���دي���ق���ني 
امل�سالح  ي��خ��دم  مب���ا  وت��ط��وي��ره��ا 

امل�سركة.
ال��ل��ق��اء تبادل  ك��م��ا ج����رى خ����الل 

امل�ستوى  على  واأجنحها  الطريان 
ب��اع��ت��ب��اره م��ن�����س��ة عاملية  ال�����دويل 
اأح����دث منتجات  ل��ع��ر���ض  م��ث��ال��ي��ة 
يف  امل��ت��ط��ورة  وتقنياتها  ال�سركات 
اأو من  ال���ط���ريان  جم���ال ���س��ن��اع��ة 
حيث م�ستوى الأنظمة والتقنيات 
والتي  عر�سها  يتم  التي  املتطورة 
فر�سة  وال���زوار  للم�ساركني  توفر 
ما  اأح��دث  على  لالطالع  متميزة 
التكنولوجيا يف هذا  اإليه  تو�سلت 
راف���ق �سموه خالل  امل��ه��م.  امل��ج��ال 
 .. للطريان  دب��ي  معر�ض  زي��ارت��ه 
ال�سيخ حممد بن حمد بن طحنون 
اآل نهيان ومعايل حممد بن اأحمد 
ل�سوؤون  دول�����ة  وزي�����ر  ال�����ب�����واردي 
ال��ف��ري��ق الركن  ال���دف���اع وم���ع���ايل 
حمد حممد ثاين الرميثي رئي�ض 
امل�����س��ل��ح��ة ومعايل  ال���ق���وات  اأرك�����ان 
خلدون خليفة املبارك رئي�ض جهاز 
ال�سوؤون التنفيذية و�سعادة حممد 
م���ب���ارك امل����زروع����ي وك���ي���ل دي����وان 
حميد  و�سعادة  اأبوظبي  عهد  ويل 
التنفيذي  الرئي�ض  نائب  ال�سمري 
واخلدمات  الب�سرية  املوارد  رئي�ض 
امل�����س��ان��دة يف »م��ب��ادل��ة« وع���دد من 

امل�سوؤولني.

من�ضة عاملية مثالية لعر�ض اأحدث منتجات ال�ضركات وتقنياتها املتطورة
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد ي�ستقبل الرئي�ض الكولومبي وي�سهدان توقيع اتفاقيتني

حممد بن را�سد ي�سهد مرا�سم توقيع »طريان الإمارات« اتفاقية ل�سراء 40 طائرة »بوينغ 787«

حممد بن را�سد يد�سن فيوت�سر اأفي�سن لوجن خالل فعاليات معر�ض دبي للطريان

•• دبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�سيخ  بح�سور �سمو   - “رعاه اهلل” 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي - فخامة الرئي�ض خوان 
جمهورية  رئي�ض  �سانتو�ض  م��ان��وي��ل 
كولومبيا والوفد املرافق حيث تبادل 
���س��م��وه وال��رئ��ي�����ض ال�����س��ي��ف احلديث 
بني  الثنائية  العالقات  جممل  حول 
الم�������ارات وك��ول��وم��ب��ي��ا و�سبل  دول����ة 
دفعها اىل م�ستويات اأعلى يف خمتلف 
اأ�سكال التعاون التجاري والقت�سادي 

وال�سياحي وال�ستثماري.
وقد هناأ �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم ..فخامة الرئي�ض 
يف  الي��ج��اب��ي  دوره  على  الكولومبي 
وال�ستقرار  ال�����س��الم  عملية  حتقيق 
يف بالده بعد عقود طويلة من النزاع 

�سموه  متمنيا  ال��داخ��ل��ي  والق��ت��ت��ال 
التقدم  دوام  ال�����س��دي��ق  ال��ب��ل��د  ل��ه��ذا 
والرخاء وال�ستقرار وحتقيق التنمية 

ل�سعبه.

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و�سهد 
بن را�سد اآل مكتوم وفخامة الرئي�ض 
رئي�ض  ����س���ان���ت���و����ض  م���ان���وي���ل  خ������وان 
التوقيع  جمهورية كولومبيا مرا�سم 

على اتفاقيتني ثنائيتني بني البلدين 
الأوىل ب�ساأن منع الزدواج ال�سريبي 
وحماية  ب����زي����ادة  ت��ت�����س��ل  وال���ث���ان���ي���ة 

ال�ستثمارات املتبادلة.

وق���ع الت��ف��اق��ي��ت��ني م��ع��ايل ع��ب��ي��د بن 
لل�سوؤون  الدولة  وزير  الطاير  حميد 
الكولومبي  اجل���ان���ب  وم����ن  امل���ال���ي���ة 
�سانتا  ك��اروي��ن��ا���ض  موري�سيو  م��ع��ايل 

م��اري��ا وزي����رة امل��ال��ي��ة وم��ع��ايل ماريا 
وال�سناعة  ال���ت���ج���ارة  وزي�����ر  ل��وري��ن��ا 

وال�سياحة.
وقد بارك �ساحب ال�سمو نائب رئي�ض 

ال��وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة 
الكولومبي  ال��رئ��ي�����ض  وف��خ��ام��ة  دب���ي 
باأن  اأملهما  عن  واأع��رب��ا  التفاقيتني 
يوؤ�س�سا ملد ج�سور للتعاون البناء بني 

الزراعة  قطاعي  يف  خا�سة  البلدين 
وال�سناعة وقطاع البتكار والتقنيات 

احلديثة.
�سمو  التوقيع  ومرا�سم  اللقاء  ح�سر 
مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�����س��ي��خ 
الرئي�ض  للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�ض 
الأع���ل���ى مل��ج��م��وع��ة ط���ريان الإم�����ارات 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن حممد 
اآل مكتوم وم��ع��ايل حممد  را���س��د  ب��ن 
ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر �سوؤون 
ومعايل  وامل�ستقبل  ال����وزراء  جمل�ض 
وزيرة  الها�سمي  اإب��راه��ي��م  بنت  رمي 
دولة ل�سوؤون التعاون الدويل ومعايل 
حممد اإبراهيم ال�سيباين مدير ديوان 
و�سعادة  دب���ي  ح��اك��م  ال�سمو  ���س��اح��ب 
خليفة �سعيد �سليمان مدير عام دائرة 
الت�سريفات وال�سيافة يف دبي و�سعادة 
حممد عي�سى القطام الزعابي �سفري 
كولومبيا  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى  ال���دول���ة 
و�سعادة فيحان الفايز �سلهوب �سفري 

جمهورية كولومبيا لدى الدولة.

•• دبي-وام: 

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 

“رعاه اهلل” واإىل جانبه ويل عهده �سمو ال�سيخ حمدان 
على  التوقيع  مرا�سم  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
درمياليرن   787 بوينغ  طائرة  اأربعني  �سراء  اتفاقية 
ل�سالح �سركة طريان الإمارات بقيمة تتجاوز اخلم�سة 

الإلتزام  الإت��ف��اق��ي��ة  وق��ع  اأم��ري��ك��ي.  دولر  مليار  ع�سر 
�سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�ض هيئة دبي 
الإمارات  ط��ريان  ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�ض  للطريان 
التنفيذي  الرئي�ض  ن��ائ��ب  ماكالي�سر  كيفن  وال�سيد 

الأمريكية.  “بوينج”  �سركة  يف  التجارية  للطائرات 
وبارك �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
البوينغ  طائرات  عدد  �سرفع  التي  اجلديدة  ال�سفقة 
204 طائرات  نحو  اإىل  الإم���ارات  اأ�سطول ط��ريان  يف 

اأح��م��د بن  ال�سيخ  واأع��ل��ن �سمو  الأج��ي��ال.  م��ن خمتلف 
على  التفاقية  على  التوقيع  خ��الل  مكتوم  اآل  �سعيد 
هام�ض معر�ض دبي الدويل للطريان اليوم اأن طريان 
الإمارات �ستبداأ يف ت�سلم الطلبية اجلديدة اعتبارا من 

العام 2022 حيث �ستحل بع�ض هذه الطائرات حمل 
اإطار  ط��ائ��رات قدمية �ستخرج م��ن اخل��دم��ة وذل��ك يف 
التحديث امل�ستمر واملتجدد لأ�سطول ال�سركة الوطنية 

العمالقة.

•• دبي-وام: 

د�سن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه 
ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ض دبي  اهلل - خ���الل 
اأفي�سن  فيوت�سر  م��ب��ادرة   - للطريان 
لوجن املدعومة من قبل دافزا - كاأول 
بالذكاء  مدعومة  ذكية  رقمية  �سبكة 
ال�سطناعي ت�ست�سرف م�ستقبل قطاع 

الطريان يف اإمارة دبي.
وال�سركات  احلكومية  اجلهات  وت�سم 
م����ت����ع����ددة اجل���ن�������س���ي���ات وال�������س���رك���ات 
والهيئات  وامل���ت���و����س���ط���ة  ال�������س���غ���رية 
الأكادميية واملنت�سبني اإليها واخلرباء 
يف قطاع الطريان بهدف حتفيز العمل 
وتعزيز  اجلماعي  والبتكار  امل�سرك 
ت�سريع  يف  واأف����راد  كموؤ�س�سات  دوره���ا 
وت�����رية من���و ال��ق��ط��اع وم�����س��اه��م��ت��ه يف 
الناجت الإجمايل لإمارة دبي.   وت�سعى 
امل��ب��ادرة - ال��ت��ي ت��دي��ره��ا داف���زا - اإىل 
ا�ست�سراف م�ستقبل قطاع الطريان يف 
اإمارة دبي املتوقع و�سول م�ساهمته يف 
الناجت الإجمايل لإمارة دبي اإىل ن�سبة 

45 يف املائة بحلول 2030.
اجلديدة  الرقمية  ال�سبكة  و�ست�ساهم 
يف ت�����س��ه��ي��ل ال���ت���ع���اون ب���ني ن��خ��ب��ة من 
ال�سغرية  وال�سركات  امل�سنعني  كبار 
واملتو�سطة ورجال الأعمال ورواد هذا 
ال��ق��ط��اع وحت��ف��ي��ز الب��ت��ك��ار اجلماعي 
وت�سجيع  امل�����س��رك  ال��ع��م��ل  وت��ط��وي��ر 
التناف�سية .. اإ�سافة اإىل ر�سم م�ستقبل 
جديد للقطاع يفي�ض بالتاألق والنمو 
وي���ع���زز دور الإم�������ارات ���س��م��ن ال���دول 

الأكر ابتكاراً على م�ستوى العامل.
  كما تهدف املبادرة اإىل متكني طلبة 
دولة  يف  ال��ط��ريان  وكليات  اجلامعات 
اإ�سافة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
خالل  م����ن  ال���وط���ن���ي���ة  امل����واه����ب  اإىل 
توفري فر�ض عمل والتدرب يف قطاع 
املتعددة  ال�����س��رك��ات  ل����دى  ال���ط���ريان 
اجلن�سيات التي اتخذت من اإمارة دبي 
اإقليميا  مقرا  حتديداً  وداف��زا  عموماً 
لر�سم  وعملياً  علمياً  وتاأهيلهم  لها 
اإىل  اإ�سافة   .. امل�ستقبلية  م�ساراتهم 
يف  للم�ساهمة  ل��ه��م  ال��ف��ر���س��ة  اإت���اح���ة 
باأفكارهم  وامل�ساركة  البناءة  املناق�سات 
م�����ع ذوي  ون����ظ����ري����ات����ه����م اخل�����الق�����ة 
ال�����س��ب��ك��ة.   وتعك�ض  الخ��ت�����س��ا���ض يف 
 “ لوجن  اأفي�سن  فيوت�سر   “ م��ب��ادرة 
ثقافة ت��وا���س��ل ج��دي��دة ت��دم��ج ك��ل ما 

مييز �سبكات التوا�سل الجتماعي من 
�سبكة  يف  وتفاعلية  ات�سالية  خ��وا���ض 
البتكار  حتفيز  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ت��ع��اون��ي��ة 
اجل��م��اع��ي وت��ول��ي��د الأف���ك���ار يف قطاع 
بتقنية  م��دع��وم��ة  م��ع��ني  اق��ت�����س��ادي 
على  تعمل  التي  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
حتليل طريقة عمل الأع�ساء واقراح 
بينهم  التعاون  لتعزيز  املثلى  ال�سبل 
وم�����س��اع��دت��ه��م يف ت��رت��ي��ب اأول����وي����ات 
املحادثات  وتلخي�ض  امل�سرك  العمل 
ت��ن��ف��ي��ذي��ة لركيز  ب��ل��غ��ة  و���س��ي��اغ��ت��ه��ا 

اجلهود وحتقيق نتائج اأف�سل.
ال�سيخ  ���س��م��و  اأع�����رب   .. ج��ه��ت��ه  م���ن    
رئي�ض  م��ك��ت��وم  اآل  ���س��ع��ي��د  ب���ن  اأح���م���د 
الأعلى  الرئي�ض  للطريان  دب��ي  هيئة 
ملجموعة ط��ريان الإم����ارات ع��ن ثقته 
والفريد  ال���ذك���ي  ب��امل�����س��روع  ال��ك��ام��ل��ة 

تعزيز  اإىل  ت�سعى  نوعية  اإ�سافة  كونه 
لالبتكار  مدينة  كاأف�سل  دب��ي  ري���ادة 
امل�ستقبل  وا�ست�سراف  التقني  والذكاء 
ال��ط��ريان يف  ال��ع��امل وتنمية قطاع  يف 
الدولة الذي حقق اجن��ازات كربى يف 
ف���رة زم��ن��ي��ة ق�����س��رية.. ح��ي��ث يعترب 
ا�سراتيجياً  حم������وراً  ال���ق���ط���اع  ه����ذا 
القت�سادية  ال��ب��ن��ي��ة  حم����اور  ���س��م��ن 
لدولة الإمارات ب�سكل عام واإمارة دبي 

خ�سو�سا.
التي  املتينة  الأ�س�ض  اإىل  �سموه  ولفت 
ي�����س��ع��ه��ا امل�������س���روع ل����زي����ادة من���و هذا 
القطاع احليوي وا�ست�سراف م�ستقبله 
ل���ي�������ض ع���ل���ى ���س��ع��ي��د دب�����ي وال����دول����ة 
فح�سب خا�سة واأنه قائم على الذكاء 
ي��وائ��م توجهات  ال����ذي  ال���س��ط��ن��اع��ي 
الدولة والقيادة الر�سيدة فيما يتعلق 

مب��خ��ت��ل��ف اخل�����دم�����ات وال���ق���ط���اع���ات 
واأ�ساف  امل�ستقبلية.  التحتية  والبنية 
متّكن  قوية  دع��ام��ة  امل�����س��روع  �سي�سكل 
الأج���ي���ال احل��ال��ي��ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة من 
اب��ت��ك��ار ح��ل��ول م�����س��ت��دام��ة ع���رب ن�سر 
مل�ستقبل  والتاأ�سي�ض  والبحث  املعرفة 
م�����س��رق ل��ق��ط��اع ال���ط���ريان ق��ائ��م على 
الأفكار  واب���ت���داع  والب���ت���ك���ار  امل��ع��رف��ة 
غري التقليدية .. وتفّعل دافزا دورها 
الق���ت�������س���ادي وامل����ع����ريف ب�����س��ك��ل غري 
ول�سيما  املبتكرة  مببادراتها  تقليدي 
ال�سركات  ك��ربي��ات  ال��ي��وم  ت�سم  اأن��ه��ا 

العاملية واملوؤثرة يف قطاع الطريان”.
وع�����رب ����س���م���وه ع����ن ت���ف���اوؤل���ه ب���ال���دور 
املرتقب ل� فيوت�سر اأفي�سن لوجن التي 
�ستكون من�سة رائدة وفعاله ت�ست�سرف 
و�سناعاته  ال��ط��ريان  قطاع  م�ستقبل 

وت��ر���س��م م�����س��ارات��ه م��ن خ���الل تقدمي 
ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة وم�����س��ت��دام��ة.   وقال 
الزرعوين  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  ���س��ع��ادة 
م��دي��ر ع���ام داف����زا ي��اأت��ي ه���ذا امل�سروع 
تقدمه  ال��ذي  امللهم  للدعم  ا�ستجابة 
الطريان  ب��ق��ط��اع  ل��ل��ن��ه��و���ض  ال��ق��ي��ادة 
وم��وؤ���س��رات��ه ال��ع��ال��ي��ة وم�����س��اه��م��ت��ه يف 
م�سرية الزده��ار القت�سادي يف اإمارة 
دب���ي ودول�����ة الإم��������ارات.. ف��ي��م��ا متثل 
دفعة  لوجن  اأفي�سن  فيوت�سر  م��ب��ادرة 
م�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  ب��اجت��اه  متينة 
قطاع الطريان يف الدولة والعامل عرب 
تطلعات  حت��اك��ي  ذك��ي��ة  رق��م��ي��ة  �سبكة 
بكافة اجلهود  م�ستثمرة  القطاع  رواد 
ت�����س��ب يف م�سلحة  ال��ت��ي  واجل���وان���ب 
ال�سناعات  وخمتلف  ال��ق��ط��اع  تنمية 
ال�سبكة  ومت���ث���ل  ك��م��ا  ال�����س��ل��ة..  ذات 

تكنولوجيا  ت�سخري  يف  ه��ام��ة  خ��ط��وة 
اأعلى  يحقق  مبا  ال�سطناعي  الذكاء 
ال�سناعية  الإن��ت��اج��ي��ة  م��ن  م�ستويات 
متما�سية  الق����ت���������س����ادي  وال����ن����م����و 
ا�سراتيجية  وغ����اي����ات  اأه�������داف  م���ع 
داف���زا ل��الب��ت��ك��ار. ودع���ا ك��اف��ة اجلهات 
والأكادميية  واخل���ا����س���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
بقطاع الطريان لالن�سمام اإىل �سبكة 
فيوت�سر اأفي�سن لوجن للعمل معاً على 
لتحقيق  ال��ت��ع��اون  الب��ت��ك��ار وحت��ف��ي��ز 
القطاع حول  التنمية ور�سم م�ستقبل 
العامل.   وتعد �سركة اأي بي اأم ال�سريك 
�ستتيح  حيث  للمبادرة..  التكنولوجي 
اإن�ساء  لأع�����س��ائ��ه��ا  اجل��دي��دة  ال�سبكة 
واإدارة ملفات امل�ستخدمني ال�سخ�سية 
وامل�������س���ارك���ة ب���الأف���ك���ار وال���ط���روح���ات 
املدونات  العلمية والعملية من خالل 

العمل  وحتفيز  النقا�سية  واملنتديات 
جمموعات  اإن���������س����اء  ع����رب  امل�������س���رك 
داخلية من خمتلف اجلهات والدخول 
الأع�ساء  ب��ني  تفاعلية  مناق�سات  يف 
وت��ع��زي��ز دوره�����م ك��ف��ري��ق ع���م���ل. كما 
فر�سة  لأع�������س���ائ���ه���ا  ال�����س��ب��ك��ة  مت���ن���ح 
الطريان  قطاع  اأخبار  اأح��دث  مواكبة 
وال��ت��ط��ورات احل��ا���س��ل��ة ف��ي��ه يف اإم���ارة 
القدرة  ���س��ي��ع��زز  م���ا   .. وال���ع���امل  دب����ي 
والنمو  ال���ت���ج���اري���ة  امل���ن���اف�������س���ة  ع���ل���ى 
والقدرة  البتكار  اإر�ساء  يف  و�سي�ساعد 
ع��ل��ى ات���خ���اذ ال�����ق�����رارات ال���ت���ي ت�سب 
م�ستقبله.  وتنمية  القطاع  مب�سلحة 
دخول  م��ن  امل�����س��ت��خ��دم��ون  و�سيتمكن 
الرقمية  املن�سات  كافة  ع��رب  ال�سبكة 
على  مبنية  كونها  الذكية  والأج��ه��زة 
�سهولة  مع  الرقمية  ال�سحابة  تقنية 
اإدارة املحتويات والعرو�ض التقدميية 
واأن  خا�سة  الأع�ساء  بني  والتعاونية 
م�ساحات العمل امل�سرك فيها مدعومة 
وات�سون.  ال�سطناعي  الذكاء  بتقنية 
م�ساهمات  ك���اإح���دى  امل���ب���ادرة  وت���اأت���ي 
بني  املبا�سر  التوا�سل  تعزيز  داف��زا يف 
املنطقة  و�سركات  احلكومية  اجلهات 
واأن قطاع  ال�سلة خا�سة  وذات  احلرة 
القطاعات  اأه����م  اأح����د  ه���و  ال���ط���ريان 
وي�ستحوذ  ن��ط��اق��ه��ا  ���س��م��ن  ال��رئ��ي�����س��ة 
اإجمايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف   8 ح�سة  ع��ل��ى 
ال�ستثمارات الأجنبية وعدد ال�سركات 
متعددة اجلن�سيات وال�سركات الدولية 
القطاع  لهذا  قوية  دفعة  ي�سكل  ما   ..
اأ�سا�سياً  راف����داً  يعترب  ال���ذي  احل��ي��وي 
م��ن رواف����د الق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي ولي�ض 

فقط على �سعيد الدولة.

•• القاهرة -وام:

والتنمية  لل�سالم  الإن�سان وموؤ�س�سة ماعت  الإم��ارات حلقوق  وقعت جمعية 
لتعاون  وتعزيز  امل�سرك  للعمل  تفاهم  القاهرة مذكرة  الإن�سان يف  وحقوق 
باملركز  تتمتعان  واملوؤ�س�سة  اجلمعية  ان  امل��ذك��رة  اهمية  يعزز  وم��ا  بينهما. 
ميكنهما  ما  املتحدة  ب��الأمم  والجتماعي  القت�سادي  باملجل�ض  ال�ست�ساري 
من ا�ستثمار هذه ال�سفة لي�ض يف العمل على �سعيد املنطقة العربية بل يف 

جميع املحافل الدولية وجمل�ض حقوق الإن�سان.
مت توقيع املذكرة خالل موؤمتر �سحفي عقد يف القاهرة مب�ساركة عدد من 
�سامل  العربي وحتدث فيه حممد  بال�ساأن احلقوقي  واملهتمني  الإعالميني 
اأمي��ن عقيل  الإن�سان  الإم��ارات حلقوق  اإدارة جمعيه  رئي�ض جمل�ض  الكعبي 
رئي�ض جمل�ض اأمناء موؤ�س�سة “ماعت«. واأكد حممد �سامل الكعبي اأن جمعية 

ال�سراتيجي  وهدفها  لروؤيتها  جت�سيدا  التفاقية  توقيع  تعترب  الإم��ارات 
والدولية  العربية  الن�سان  حقوق  حركة  اقطاب  مع  والت�سبيك  التعاون  يف 
واحدة  الإن�����س��ان  وح��ق��وق  والتنمية  لل�سالم  م��اع��ت  موؤ�س�سة  تعترب  ال��ت��ي 
الدويل  امل�ستويني  على  املهني  احلقوقي  العمل  يف  الكبرية  خلربتها  منها 
والإقليمي. ومن جانبه اكد اأمين عقيل اأن مذكرة التفاهم تعترب جت�سيدا 
لروح العمل امل�سرك والتفكري اجلماعي يف خدمة منطقتنا العربية منوها 
اأو  اأن�سطة م�سركة بني الطرفني تتمثل يف برامج تدريبية  بوجوب تنفيذ 
ندوات خا�سة لها عالقة بخدمة ق�سايا حقوق الإن�سان يف املنطقة و تبادل 
اخلربات يف جمال التقارير اخلا�سة بال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل املتعلقة 
التي  التدريب  ا�ستفادة كل ط��رف من فر�ض  والإم���ارات ف�سال عن  مب�سر 
يوفرها الطرف الآخر يف املجالت ذات ال�سلة بال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل 

وق�سايا حقوق الن�سان املختلفة.

•• ابوظبي-الفجر:

اأدىل  بعدما  بنك،  لعميل  دره��م  األ��ف   99 مبلغ  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ا���س��ردت 
من  مت��ّك��ن  جم��ه��ول،  ل�سخ�ض  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف  ع��رب  امل�سرفية  ببياناته 

الحتيال عليه، واأوقعه يف م�سيدة اجلوائز الوهمية.
والتحقيقات  التحريات  مديرية  مدير  الغول،  خلفان  ط��ارق  العميد  وق��ال 
اجلنائية بالإنابة، اإن �سخ�ساً عربياً تعَر�ض موؤخراً لعملية احتيال، كلفته 99 
األف درهم من مدخراته البنكية، بعدما مت اإيهامه بفوزه بجائزة مقدارها 
حيث  الت�����س��الت،  خدمات  م�سغلي  اأح��د  من  مقدمة  دره��م،  مليون  ن�سف 
الئتمانية،  بطاقته  بيانات  عن  بالإف�ساح  ال�سحية  اقناع  املحتال  ا�ستطاع 

ورقمها ال�سري، ليقوم باإيداع املبلغ الوهمي.

الوهمية،  اجلوائز  وقع يف م�سيدة  اأن��ه  ا�ستدرك  البنك  اأن عميل  واأ���س��اف، 
بعدما جرى �سحب املبلغ املايل من ح�سابه امل�سريف، حيث �سارع باإبالغ �سرطة 
اأبوظبي عن الواقعة، ومتّكنت مديرية التحريات والتحقيقات اجلنائية من 

ا�سرجاع املبلغ امل�سروق بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
باجلوائز  ال��ف��وز  م��ك��امل��ات  ا�ستقبال  م��ن  اجل��م��ه��ور،  ال��غ��ول،  العميد  وح���ذر 
داخل  من  اأك��ان��ت  �سواء  املت�سلني،  من  �سرط  لأي  ال�ستجابة  اأو  الوهمية، 
اأو معلومات  اأي بيانات �سخ�سية  اإعطاء  اإىل عدم  اأو خارجها، داعياً  الدولة 
متعلقة باحل�سابات البنكية عرب الهاتف، مهما كانت احلجج الواردة، نظراً 
يف  البنكية  ح�ساباتهم  معلومات  وا���س��ت��غ��الل  م��دخ��رات��ه��م،  �سرقة  ملخاطر 
اإىل املديرية تلقت عدداً من البالغات من  اأغرا�ض غري م�سروعة، م�سرياً 

هذا النوع موؤخراً، ومت التعامل معها وفق الإجراءات املتبعة يف هذا ال�ساأن.

» الإمارات حلقوق الإن�سان« توقع مذكرة تفاهم مع موؤ�س�سة »ماعت« لل�سالم �سرطة اأبوظبي ت�سرتد 99 األف درهم لعميل بنك وقع يف م�سيدة »اجلوائز الوهمية«
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•• دبي-وام:

يف  - ممثلة  دبي  الن�سائية يف  النه�سة  نظمت جمعية 
مركز النه�سة لال�ست�سارات والتدريب - بالتعاون مع 
برناجما  وال��ت��دري��ب  لال�ست�سارات  الربويني  مركز 
“اأ�ساليب التعامل مع �سحايا العنف  تدريبيا بعنوان 
مب�ساركة  واملراهقني”  لالأطفال  واجلن�سي  النف�سي 
ع����دد م���ن اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة م���ن ذوي 

الخت�سا�ض.
- اخلبرية  ي��وم��ني  ا�ستمرت  ال��ت��ي   - ال��ور���س��ة  ق��دم��ت 
البحرين  من  ب��وزون  يو�سف  بنه  الدكتورة  النف�سية 
وت��ن��اول��ت حم����اور رئ��ي�����س��ة م��ن��ه��ا م��ف��ه��وم ال��ع��ن��ف �سد 
التعر�ض  ظ��روف  انعكا�ض  واآث��ار  واملراهقني  الأطفال 
على  واملعرفية  ال�سلوكية  والنعكا�سات  عليهم  للعنف 
حياة  يف  النف�سية  امل�����س��ان��دة  ودور  ال��ط��ف��ل  �سخ�سية 

الأطفال واآليات التدخل والعالج واحلماية.
كتابة  مهارة  على  التدريب  اأهمية  الور�سة  وتناولت 
الق�سائية  والطبية  والجتماعية  النف�سية  التقارير 
العادية  النف�سية  التقارير  عن  كثريا  تختلف  كونها 
املعدة لأغرا�ض ت�سخي�سية اأو عالجية لت�سهيل اإ�سدار 

الأحكام املنا�سبة من قبل وكالء النيابة والق�ساة.
وقالت عفراء احلاي مدير مركز النه�سة لال�ست�سارات 
والتدريب اإن الأبناء اأمانة يف اأعناق اآبائهم واأمهاتهم 
وعليهم متابعة �سوؤون الطفل كافة يف خمتلف املراحل 
وهو ما مينع وقوعه يف العديد من امل�سكالت النف�سية 

اأن غياب بع�ض  اإىل  والربوية والجتماعية .. لفتة 
عر�سة  يجعلهم  الأبناء  عن  طويلة  لفرات  الأمهات 
لهم  ت�سول  الذين  النفو�ض  �سعاف  براثن  يف  للوقوع 
اأنف�سهم بالتحر�ض اأو العتداء جن�سيا اأو ج�سميا على 

الأطفال .

يتعر�سون  ال���ذي���ن  الأط����ف����ال  اأن  احل�����اي  واأ����س���اف���ت 
اأن  يجب  اأع��را���ض  عليهم  تظهر  اجلن�سي  للتحر�ض 
يتنبه لها الوالدان اأبرزها الن�سحاب والعزلة وتدين 
التح�سيل الدرا�سي وزيادة النفعالت والقلق ال�سديد 

واأرق النوم واخلوف من الذهاب اإىل املدر�سة.
بنه  ال��دك��ت��ورة  النف�سية  اخل��ب��رية  اأك����دت  جهتها  م��ن 
ب��وزب��ون اأه��م��ي��ة ت��دري��ب ال��ك��وادر يف جم��ال ال�ستماع 
ل�سحايا العنف من الأطفال كونها مهارة مهمة جدا 
الأ�سئلة وطرحها ب�سياغة  الطفل واختيار  يف حماية 
واأ�سلوب يتنا�سب مع قدرات الطفل اأثناء ال�ستجواب 
يتمكن  ح��ي��ث  ل��ل��ج��اين  ال��و���س��ول  ل�سهولة  ي����وؤدي  م��ا 
الطفل من تو�سيح طبيعة العتداء الذي تعر�ض له 

�سنوات. خا�سة ال�سحايا من عمر ال�سنتني اإىل 10 
واأكدت اأن الهتمام بالتدريب على هذه املهارات ي�سمن 
التعرف على مرتكبي العتداء ب�سكل علمي .. م�سرية 
الفريق  عمل  يتطلب  الطفل  حماية  جم��ال  اأن  اإىل 
املكون من الطبيب والخ�سائي النف�سي والجتماعي 
فن  اآل��ي��ات  ت��وح��ي��د  ي�سمن  ال���ذي  التحقيق  و���س��اب��ط 
يف  وامل�سداقية  الثبات  ل�سمان  لل�سحايا  ال�ستماع 

التقارير الق�سائية ال�سادرة من الفريق .

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  منح 
الدكتور  اهلل(  )ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان 
مل�ست�سفى  التنفيذي  الرئي�ض  كو�سغروف  ت��وب��ي 
الدرجة  من  ال�ستقالل  و�سام  كلينك  كليفالند 
دعم  يف  ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  ل��ل��ج��ه��ود  ت��ق��دي��را  الأوىل 
م�ست�سفى  وتاأ�سي�ض  ال��دول��ة  يف  ال�سحي  القطاع 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وقلد  اأبوظبي.  كليفالند 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

توبي  الدكتور  امل�سلحة..  للقوات  الأعلى  القائد 
- خالل  �سموه  اأع��رب  الو�سام.. حيث  كو�سغروف 
خال�ض  عن   - ال�ساطئ  ق�سر  يف  اأم�ض  ا�ستقباله 
�سكره وتقديره له على ما اأبداه من جهود وتعاون 
بناء يف تاأ�سي�ض م�ست�سفى كليفالند اأبوظبي منذ 
وجهود  ج��ه��وده  بف�سل  وت��ط��ورت  ف��ك��رة  ك���ان  اأن 
طاقم العمل معه واأ�سبح اأحد امل�ست�سفيات العاملية 

املتقدمة يف املنطقة.
ح�سر مرا�سم تقليد الو�سام .. �سمو ال�سيخ حامد 
بن زايد اآل نهيان رئي�ض ديوان ويل عهد اأبوظبي 

و�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة اآل نهيان 
م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة.

وتبادل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
الأحاديث  كو�سغروف  توبي  ال��دك��ت��ور  م��ع  نهيان 
القيادة احلكيمة لالرتقاء باخلدمات  حول روؤية 
ال��ع��الج��ي��ة يف ال���دول���ة واأه��م��ي��ة ال���س��ت��ف��ادة من 
اإقامة  اأج�����ل  جت�����ارب الآخ����ري����ن وال���ت���ع���اون م���ن 
نفعها  يعود  التي  الناجحة  وامل�ساريع  ال�سراكات 
اأمنياته للدكتور  اإىل اجلميع.. معربا �سموه عن 

كو�سغروف بالنجاح والتوفيق يف مهام عمله.

مل�ست�سفى  التنفيذي  الرئي�ض  اأعرب   ..  من جانبه 
وت��ق��دي��ره  ل�ساحب  �سكره  ع��ن  كلينك  كليفالند 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل(  )ح��ف��ظ��ه  ال��دول��ة 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  على هذا التكرمي 
..  م�سيدا بحر�ض دولة الإمارات  و�سعيها لتطوير 

القطاع ال�سحي اإىل اأف�سل امل�ستويات.
خلدون  م��ع��ايل   .. ال��و���س��ام  تقليد  م��را���س��م  ح�سر 
التنفيذية  ال�����س��وؤون  جهاز  رئي�ض  امل��ب��ارك  خليفة 

و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل 
عهد اأبوظبي و�سعادة وليد املقرب املهريي رئي�ض 

كلينك  كليفالند  م�ست�سفى  يف  الإدارة  جمل�ض 
اأبوظبي.

•• دبي-وام:

ال���رك���ن ط���ي���ار ع���ب���داهلل ال�سيد  ال����ل����واء  اأع���ل���ن   
امل�ساعد  ال��دف��اع  وزارة  وكيل  م�ساعد  الها�سمي 
املنظمة  الع�سكرية  للجنة  التنفيذي  الرئي�ض 
ملعر�ض دبي الدويل للطريان 2017 واملتحدث 
للفعاليات  الأول  اليوم  اأن  عن  با�سمه  الر�سمي 
بقيمة  امل�سلحة  للقوات  �سفقة  �سهد توقيع 11 
6 م��ل��ي��ارات و515 م��ل��ي��ون دره����م ..  جت����اوزت 
و7  حملية  �سركات   4 ال�سفقات  ت�سمنت  فيما 
�سركات عاملية. جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي 
الذي عقد على هام�ض املعر�ض.. بح�سور اللواء 
ال��رك��ن ط��ي��ار اإ���س��ح��اق ���س��ال��ح ال��ب��ل��و���س��ي رئي�ض 
القدرات  وتطوير  لل�سناعات  التنفيذية  الإدارة 

اللجنة  رئي�ض  ن��ائ��ب  ال��دف��اع  ب����وزارة  الدفاعية 
الع�سكرية للعمليات املنظمة للمعر�ض.

مع  تعاقدت  امل�سلحة  القوات  اإن  الها�سمي  وقال 
قطع  لتوريد  الأمريكية  مارتن  لوكهيد  �سركة 
غيار ومعدات الدعم الفني لتحديث طائرات” 
درهم   6.060.450.000 “ بقيمة   F-16
اأبوظبي  ���س��رك��ة  م���ع  ال��ت��ع��اق��د  اإىل  م�����س��ريا   ..
الطائرات  م��ن  ع��دد  واإدارة  لت�سغيل  ل��ل��ط��ريان 
البحث  “ لأغ���را����ض   AW139 ”طراز م��ن 
والإن��ق��اذ والإخ����الء الطبي والإ���س��ع��اف اجلوي 
درهم  مليون   197 بقيمة  الطيارين  وت��دري��ب 
اأبوظبي للطريان  �سركة  التعاقد مع  .. كما مت 
ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات ال��ن��ق��ل اجل���وي ل��ل��م��واق��ع ملدة 
اأن  وذك���ر  دره����م.  م��الي��ني   10 ع��ام��ني بقيمة 

“ غلوبال  �سركة  م��ع  تعاقدت  امل�سلحة  ال��ق��وات 
الدعم  ل��ت��ق��دمي   “ لوجي�ستيك�ض  اي��رو���س��ب��ي�����ض 
الرئي�سي  ال�سيانة  مل��رك��ز  والتخ�س�سي  الفني 
لنظام باتريوت بقيمة 25 مليون درهم .. كما مت 
التعاقد مع �سركة “ تال كوميونكي�سنز �سي�ستمز 
“ الفرن�سية لتوفري قطع الغيار وتقدمي اأعمال 
بقيمة  املوؤمن  اجلوي  الت�سال  لنظام  ال�سيانة 

درهم. و100األف  مليون   35
 “ �سركة  التعاقد مع  اأن��ه مت  الها�سمي  واأ���س��اف 
�سريفي�سيز  ان��رن��ا���س��ون��ال  كوني�سل  ديفين�ض 
 8 بقيمة  الفني  الدعم  لتقدمي  الفرن�سية   “
م��الي��ني دره���م و71 األ���ف دره���م وم��ع �سركة “ 
ادفان�سيد نافجي�سنال اند بوز�سيننغ كوربور�سن 
األف   19 و  مليونا   11 بقيمة  الأم��ري��ك��ي��ة   “

دره����م ل�����س��راء وت���وري���د ن��ظ��ام ه��ب��وط واق����راب 
اوتنا   “ �سركة  م��ع  التعاقد  ع��ن  ف�سال  متنقل 
انكوربور�سن “ الأمريكية ل�سراء ذخائر من نوع 
و114  مليونا   66 “ بقيمة   BLU-109“
الأمريكية  “ان�سيتو”  �سركة  وم��ع  دره���م  األ���ف 
لتوفري امل�ساندة الفنية للطائرات امل�سرية بدون 

طيار بقيمة 44 مليونا و76 األف درهم.
ول��ف��ت ال��ل��واء ال��رك��ن ط��ي��ار ع��ب��داهلل الها�سمي 
وي�ست لند  “ اوغو�ستا  �سركة  مع  التعاقد  اإىل 
لتحديث  “ الإي��ط��ال��ي��ة  ���س��ريف��ي�����س��ي��ز  اف��ي�����س��ن 
 “ ن��وع  من  ال�سخ�سيات  كبار  ط��ائ��رات  وتطوير 
اآلف  و704  مليونا   43 بقيمة   ”AB139
لليوم  الأخ��رية  ال�سفقة  اأن  اإىل  منوها  دره��م.. 
 “ �سركة  ن�سيب  م��ن  ك��ان��ت  املعر�ض  م��ن  الأول 

“ الإماراتية بقيمة  تالي�ض ادفان�سيد �سليو�سنز 
14 مليونا و634 األف درهم لتحديث عدد من 

كبائن الرادارات وتركيب اأجهزة الراديو.
واأكد اأن ال�سفقات تعك�ض حر�ض القوات امل�سلحة 
على توفري كافة احتياجاتها و�سمان جاهزيتها 
ال�سفقات  ح��ج��م  اأن  اإىل  لف���ت���ا  ال���ق���ت���ال���ي���ة.. 
الع�سكرية للمعر�ض ل يتحدد بحجم التوترات 
الحتياجات  بحجم  ب��ل  املنطقة  يف  ال�سيا�سية 
اأن  اإىل  م�����س��ريا   .. امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  احلقيقية 
�سيكون  املعر�ض  �سفقات  اإجمايل  عن  الإع��الن 
يف ختام املعر�ض دون تق�سيم اإىل �سفقات مدنية 

و�سفقات ع�سكرية.
اإ�سحاق  الركن طيار  ال��ل��واء  اأ���س��ار   .. من جانبه 
�سالح البلو�سي اإىل اأن احل�سور القوي ل�سركات 

الت�سنيع الع�سكري الإماراتية يف املعر�ض يعك�ض 
ال��ق��ط��اع يف  ال��ت��ي ي�سهدها  ال��ق��وي��ة  الن��ط��الق��ة 
اأن  على  م�سددا   .. الهيكلة  اإع��ادة  عملية  اأعقاب 
جنحت  الإماراتية  الدفاعية  ال�سركات  منتجات 
يف فتح اأ�سواق لها يف الكثري من الدول. واأ�ساف 
املعر�ض  الأول من  اليوم  ال�سفقات يف  اأن حجم 
يعك�ض اأهميته وحجم الإقبال من قبل ال�سركات 
امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة امل�����س��ارك��ة.. ح��ي��ث حر�ست 
التقنيات  اأح����دث  ال�����س��رك��ات ع��ل��ى ع��ر���ض  ه���ذه 
املن�سة  م��ن  لال�ستفادة  و�سعت  والتكنولوجيا 
املثالية التي يوفرها.. لفتا اإىل حر�ض العديد 
والتعرف  احل�سور  على  واملعنيني  اخل��رباء  من 
اإىل ج��دي��د ال�����س��رك��ات وك��ي��ف��ي��ة ال���س��ت��ف��ادة من 

التكنولوجيا العاملية يف تلك املجالت.

ال�سارقة للوثائق والأر�سيف ت�ستقبل اأكرث من 4 ماليني وثيقة حكومية
••ال�شارقة-وام:

اأمانة  اأن  اإح�سائياتها  اآخ��ر  وف��ق  والأر�سيف  للوثائق  ال�سارقة  هيئة  ك�سفت 
القطاع  �سملت  ر�سمية  وثيقة  م��الي��ني   4 على  ي��زي��د  م��ا  ت�سلمت  ال��وث��ائ��ق 

احلكومي يف اإمارة ال�سارقة.
اإىل  ال��ه��ادف��ة  ا�سراتيجيتها  بتحقيق  الهيئة  ال��ت��زام  اخل��ط��وة  ه��ذه  وت��وؤك��د 
اأف�سل  وفق  واإدارت��ه��ا  احلكومية  الوثائق  بحفظ  يعنى  موحد  نظام  تطوير 

املعايري واملوا�سفات العاملية.
واأكد �سعادة �سالح �سامل املحمود مدير عام هيئة ال�سارقة للوثائق والأر�سيف 
ال��دوؤوب وجهودها املتوا�سلة اإىل حتقيق  اأن الهيئة ت�سعى من خالل عملها 
القا�سمي  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  روؤى وتطلعات �ساحب 
ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة ب�سرورة احلفاظ على املوروث التاريخي 

الوثائقية  امل��واد  الهيئة مرجعا لتقدمي  واأن تكون  ال�سارقة  والثقايف لإم��ارة 
واخلدمات الأر�سيفية املعرفية للباحثني واجلهات احلكومية ذات ال�سلة من 

خالل اعتماد اأف�سل املمار�سات حلفظ ذاكرة ال�سارقة واإثراء �سغف املجتمع.
اإمارة  اجل��ه��ات احلكومية يف  توليه  ال���ذي  ال��ف��اع��ل  ب��ال��دور  امل��ح��م��ود  واأ���س��اد 
امل�ساركة والإ�سهام يف  الر�سمية من خالل  واأر�سفة وثائقها  ال�سارقة حلفظ 
تفعيل دور اأمانة الوثائق .. مثمنا الدور البارز للكادر الوظيفي يف الهيئة يف 
تعزيز قنوات التوا�سل مع جميع اجلهات احلكومية لو�سع احللول املنا�سبة 
فر�ض  اإىل  الأر�سفة وحتويلها  عمليات  تواجهها  التي  امل�ستقبلية  للتحديات 
علمية  اأ�س�ض  وف��ق  والتاريخية  الر�سمية  الوثائق  حفظ  خاللها  من  تدعم 

حديثة.
ت�سعى من خالل م�ساريعها  والأر�سيف  للوثائق  ال�سارقة  اأن هيئة  اإىل  ونوه 
امل�ستقبلية الرائدة يف قطاع التوثيق والأر�سفة اإىل تعزيز امل�ساركة احلكومية 

املمار�سات  اأف�سل  اتباع  خالل  من  املجتمع  يف  التوثيق  ثقافة  مفهوم  ون�سر 
وال�سيا�سات والإجراءات التي ت�سمن اأر�سفة الوثائق املختلفة وحمايتها.

من جانبها قالت اأ�سماء نا�سر مدير اإدارة الوثائق والأر�سيف اإن خدمة اأمانة 
الوثائق التي تقدمها الهيئة للجهات احلكومية �سملت جمموعة من الوثائق 

الر�سمية والأفالم الوثائقية وال�سحف اليومية واخلرائط.
ولفتت اإىل اأن عدد اجمايل التحويالت بلغ 102 حتويلة مت ا�ستالمها من 
الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  منها  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  حكومية  جهات  ع��دة 
املالية  الرقابة  ودائ���رة  للتعليم  ال�سارقة  وجمل�ض  الب�سرية  امل���وارد  ودائ���رة 
بلغ عددها  اإح�سائية  الأخ��رى �سمن  والعديد من اجلهات  الإ�سكان  ودائ��رة 
و1143 خمططا و116 الف �سحيفة  ر�سمية  حكومية  وثيقة  ماليني   4
يومية كما مت حفظ جمموعة من الأفالم التابعة ملوؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم 
والتي بلغ عددها بال�ساعات 1052 �ساعة وحفظ ما يزيد على 276 �سجل 

يتم التعامل معها يف �سرية تامة تخول اجلهة املعنية فقط بالطالع عليها.
الرئي�ض  دوره��ا  بجانب  هامة  اأدوار  بعدة  تقوم  الوثائق  اأمانة  اأن  واأو�سحت 
منها تقدمي ال�ست�سارات اخلا�سة باجلهات احلكومية لتهيئة قاعات حفظ 
يف  املتخ�س�سة  العمل  ور���ض  واإق��ام��ة  العاملية  املعايري  اأف�سل  وف��ق  ال��وث��ائ��ق 
للجهات  ميدانية  بزيارات  والقيام  وترميزها  الوثائق  فرز  عمليات  تو�سيح 
اأحدث  نظام عملها على  ترتكز يف  التحويل  �سري عمليات  ملتابعة  احلكومية 
الو�سائل التقنية احلديثة حيث تتم عمليات الأر�سفة من خالل مرورها بعدة 
بها  املعمول  الأ�س�ض  الوثائق وفرزها وت�سنيفها وفق  اأهمها ترحيل  مراحل 

عامليا للتاأكد من �سالمة حفظها و�سهولة الرجوع اإليها.
الوثائق مطابق ملعايري اجل��ودة من حيث  املبنى اخلا�ض حلفظ  اأن  واأك��دت 
ودرجة  احلفظ  �سناديق  ونوعية  وال�سالمة  الأم��ن  تدابري  واتخاذ  امل�ساحة 

احلرارة املنا�سبة.

منحه رئي�ض الدولة 

حممد بن زايد يقلد توبي كو�سغروف و�سام ال�ستقالل

للطريان دبي  ملعر�ض  الأول  اليوم  يف  امل�سلحة  القوات  �سفقات  درهم  مليار   6.5

»ن�سائية دبي« تعرف بطرق التعامل مع �سحايا العنف من الأطفال واملراهقني

�سحية ا�ست�ساري ال�سارقة تبحث ا�ستكمال خطة زيارتها للموؤ�س�سات
•• ال�شارقة-وام: 

ب��ح��ث��ت جل��ن��ة ال�������س���وؤون ال�����س��ح��ي��ة وال���ع���م���ل وال�������س���وؤون 
خالل  ال�سارقة  لإم��ارة  ال�ست�ساري  باملجل�ض  الجتماعية 
اجتماعها الأول الذي عقدته ام�ض مبقر املجل�ض ا�ستكمال 
ال�سلة  ذات  امل��وؤ���س�����س��ات  ل���زي���ارة  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  خطتها 

باأعمالها واأهداف خطتها يف الإمارة.

ت���راأ����ض الج��ت��م��اع ع��ائ�����س��ة ر���س��ا ال��ب��ريق رئ��ي�����س��ة اللجنة 
وح�����س��ور ع���ذراء ���س��امل متيم ال��ري��ام��ي م��ق��ررة اللجنة و 
اأع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة ث���اين ه���زمي ال�����س��وي��دي وحم��م��د حمد 
املن�سوري وعو�ض م�سبح املن�سوري واأحمد ح�سني بوكاله 
العامة  الأم��ان��ة  وم��ن  الكتبي  نومه  ب��ن  ع��ب��داهلل  وحممد 
للمجل�ض حممد بوخلف رئي�ض �سوؤون اللجان واآمنة �سامل 

با�سليب اأمني �سر اللجنة.

وثمنت البريق ما بذلته اللجنة خالل دور النعقاد املا�سي 
من توا�سل مع املوؤ�س�سات ال�سحية يف اإمارة ال�سارقة وكذلك 
اجلهات الجتماعية .. موؤكدة �سعي اللجنة وحر�سها على 
ا�ستكمال جهودها خالل دور النعقاد العادي الثالث من 
حتقيق  على  للعمل  للمجل�ض  التا�سع  الت�سريعي  الف�سل 
ك��اف��ة اأه�����داف اأع���م���ال وم��ه��ام ال��ل��ج��ن��ة ل��الرت��ق��اء يف دعم 
املقدمة  اخل��دم��ات  لتطوير  والفعاليات  ال��دوائ��ر  ج��ه��ود 

للمواطنني �سواء يف املجال ال�سحي ويف املجال الجتماعي 
ال�سراتيجية  اخل��ط��ة  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال��ع��م��ل  وزارة  وم��ك��ت��ب 
اللجنة وما  اللجنة يف اجتماعها خطط  للجنة. وناق�ست 
ت�سمنه من حماور رئي�سة ت�سمل مناق�سة �سيا�سة الدوائر 
واجلهات واملوؤ�س�سات املحلية يف اجلل�سات العامة للمجل�ض 
واإعداد برنامج زيارات اللجنة وفقا للخطة ال�سراتيجية 

للدوائر احلكومية ذات ال�سلة باأعمالها.

الإمارات تطلق برناجما 
وطنيا لتاأهيل جيل من 

�سفراء امل�ستقبل
•• دبي-وام:

 اأك���د م��ع��ايل حممد ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر ���س��وؤون جمل�ض الوزراء 
اأن  العاملية  امل�ستقبل  جمال�ض  لجتماعات  امل�����س��ارك  الرئي�ض  وامل�ستقبل 
املنطقة  م�ستقبل  مالمح  ر�سم  يف  ال��ري��ادي��ة  م�سريتها  توا�سل  الإم����ارات 

والعامل وامل�ساهمة بفاعلية يف عوملة املعرفة.
الأول  برناجما وطنيا هو  الإم���ارات  دول��ة  اإط��الق حكومة  واأع��ل��ن معاليه 
من نوعه عامليا لتاأهيل جيل من �سفراء امل�ستقبل ما ير�سخ موقع الدولة 
امل�ستقبل  و�سناعة  وا�ست�سراف  والعلوم  للمعرفة  عاملي  كمركز  ومكانتها 
املتخ�س�سني  واخل��رباء  والباحثني  املفكرين  نخبة  رئي�سية جتمع  ومن�سة 

لبحث وحتديد الآفاق امل�ستقبلية يف خمتلف املجالت.
اإطار روؤية الدولة  تاأتي يف  العامليني  امل�ستقبل  اأن مبادرة �سفراء  اإىل  واأ�سار 
القائمة على تعزيز م�ساهمتها يف بناء ج�سور التوا�سل والتعاون بني الأمم 
وبلورة الأفكار والروؤى البتكارية وترجمتها اإىل مبادرات وم�ساريع ت�ساهم 

يف بناء م�ستقبل اأف�سل.
وتت�سمن مهام �سفراء امل�ستقبل العامليني متثيل دولة الإمارات يف املنتديات 
الإقليمية والدولية يف جمال م�ستقبل القطاعات التي يعملون بها وتعزيز 
امل�ساهمة يف  اإىل  اإ�سافة  امل�ستقبل  موقع الدولة كمن�سة عاملية ل�ست�سراف 
ال�سراتيجية  التوجهات  ودعم  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  باأهمية  الوعي  تعزيز 

امل�ستقبلية لدولة الإمارات.
يف  الإم����ارات  ل��دول��ة  عاملية  م�ستقبلية  معرفية  واج��ه��ة  ال�سفراء  وي�سكل 
القطاعات التي يتخ�س�سون بها ومتتد مهامهم ل�ثالث �سنوات مع اإمكانية 
التجديد لدورة اأخرى ويتميزون باملعرفة والتخ�س�ض واخلربة يف جمال 
ا�ست�سراف امل�ستقبل اإىل جانب الإملام باأثر العلوم والتكنولوجيا امل�ستقبلية 
اإط��ار خطة  وامل�ستقبل يف  ال��وزراء  �سوؤون جمل�ض  املتقدمة. و�ستعمل وزارة 
متكاملة للمبادرة على اإدارة وتن�سيق اأجندة �سفراء امل�ستقبل العامليني من 
برنامج  اإىل جانب تطوير  امل�ستقبلية  بتوجهات احلكومة  تعريفهم  خالل 
�سفراء  واإ���س��راك  عملهم  م�سارات  وحتديد  لل�سفراء  ق��درات  وبناء  تاأهيل 

امل�ستقبل العامليني يف الجتماعات املرتبطة ببناء ال�سراكات امل�ستقبلية.
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اأخبـار الإمـارات
�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن 
نقل وتعيني اأمني عام ملجل�ض ال�سارقة لالإعالم

•• ال�شارقة -وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض 
ملجل�ض  ع��ام  اأم��ني  وتعيني  نقل  ب�ساأن  اأم��ريي��ا  مر�سوما  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
ينقل  اأن   2017 ل�سنة   67 رقم  الأم��ريي  املر�سوم  ويق�سي  لالإعالم.  ال�سارقة 
جمل�ض  اإىل  ل��الإع��الم  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة  م��ن  امل��ن�����س��وري  يعقوب  ح�سن  ال�سيد 
ال�سارقة لالإعالم ويعني اأمينا عاما له بدرجة مدير دائرة. ويعمل بهذا املر�سوم 
اعتبارا من تاريخ �سدوره وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كل فيما يخ�سه واأحكامه 

وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

 6 يف  عجمان  حلكومة  الذكي  للدفع  املوحدة  البوابة  عرب  معاملة  األف   30
•• عجمان-وام:

�سجلت املعامالت املنجزة عرب البوابة املوحدة للدفع الذكي حلكومة 
عجمان منوا ملحوظا خالل الن�سف الأول من العام اجلاري مقارنة 

بنف�ض الفرة من 2016.
واأو�سح �سعادة مروان اأحمد اآل علي مدير عام دائرة املالية يف عجمان 
اأن عدد املعامالت املنجزة خالل الن�سف الأول من العام اجلاري بلغت 
30 األف معاملة .. لفتا اإىل اأن هذه الزيادة تاأتي انطالقا من حر�ض 
اجلهات احلكومية املحلية نحو التحول الرقمي وامل�سي نحو حتقيق 

روؤية عجمان 2021 .
واأ�سار اآل علي اإىل اأن تكاتف جهود اجلهات احلكومية املحلية �ساهم 

يف حتقيق الأهداف بزمن قيا�سي .. منوها اإىل اأنه مت تطبيق وتفعيل 
يف  احلكومية  اجلهات  واأغلب  املالية  دائ��رة  يف  الذكي  الدفع  خدمات 
الإلكروين  الدرهم  بوا�سطة  حاليا  الر�سوم  حت�سيل  ويتم  عجمان 
النرنت  وخ��دم��ة  البيع  نقاط  اأج��ه��زة  ع��رب  الئتمانية  والبطاقات 

والتطبيقات الذكية.
ولفت اآل علي اإىل اأن البوابة املوحدة للدفع الذكي حلكومة عجمان 
التقنيات من خالل توفري م�ستوى عال وعاملي  باأحدث  تنفيذها  مت 
من الأمان والفعالية ل�سداد ر�سوم اخلدمات احلكومية مبا ي�سهم يف 
رفع م�ستوى كفاءة وفعالية العمليات والإجراءات املالية داخل القطاع 
الإيرادات  اإدارة  مدير  علي  يون�ض  في�سل  قال  جانبه  من  احلكومي. 
العام  اأواخ��ر  �ستنتهي  البوابة  اجن��از  مراحل  اأن  بالدائرة  احلكومية 

اأن الهدف من البوابة هو تقليل التكاليف احلكومية  مبينا   2018
واأمتته عمليات التح�سيل يف املعامالت احلكومية وهو الهدف الذي 
تطمح اإليه حكومة عجمان لتكون يف مقدمة احلكومات التي طورت 

خدماتها لتكون خدمات ذكية.
واأكد مدير اإدارة الإيرادات احلكومية �سعي الدائرة اإىل رفع م�ستوى 
املالية التي تقدم لهم ومواكبة برامج  ر�سا املتعاملني عن اخلدمات 
حت�سيل  يف  والإجن��از  التن�سيق  �سرعة  وحتقيق  القت�سادي  التطوير 
املتعاملني با�ستخدام عدة و�سائل  التعامل مع  املرونة يف  الر�سوم مع 
للتح�سيل وتقدمي اأف�سل خدمات لهم من خالل اأجهزة نقاط البيع 
وخ��دم��ة الن��رن��ت والأج���ه���زة ال��ذك��ي��ة وخ��دم��ة الك�����س��اك واملحافظ 

الإلكرونية.

حاكم راأ�ض اخليمة ي�سهد اأفراح اآل عبداهلل وملظرب
•• راأ�س اخليمة -وام: 

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى 
اأق��ام��ه رج��ل الأع��م��ال املهند�ض  ال��ذي  ال��زف��اف  حاكم راأ����ض اخليمة حفل 
عبدالرزاق يو�سف اآل عبداهلل يف منطقة الظيت براأ�ض اخليمة مبنا�سبة 
ال�سيد عبد احلليم  اآل عبداهلل اىل كرمية  زفاف جنله مايد عبدالرزاق 

عبدالكرمي ملظرب.
اإدارة  القا�سمي رئي�ض جمل�ض  ال�سيخ في�سل بن �سقر  كما ح�سر احلفل 
“جلفار” وال�سيخ عبدامللك بن كايد  الدوائية  �سركة اخلليج لل�سناعات 
وال�سيخ  اخليمة  راأ�ض  حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  اخلا�ض  امل�ست�سار  القا�سمي 

حميد بن عبداهلل القا�سمي.
 وال�سيخ خالد بن �سعود بن �سقر القا�سمي وال�سيخ �سقر بن حممد بن 

�سقر القا�سمي.
والبالد  القبائل  وجهاء  و  واأع��ي��ان  امل�سوؤولني  وكبار  ال�سيوخ  من  وع��دد   
وكبار ال�سخ�سيات ورجال املال والعمال واأبناء القبائل و�سيوف من دول 

اخلليج العربي والدول العربية وجموع من املدعوين.
وقدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي وال�سيوخ واحل�سور 
التهاين والتربيكات للعري�ض ووالده واأهل واأقارب العرو�سني �سائلني اهلل 

عز وجل اأن يكلل حياة العرو�سني بالرفاه واأن يرزقهما الذرية ال�ساحلة.
اآل ع��ب��داهلل ع��ن بالغ �سروره  واأع���رب رج��ل الع��م��ال ع��ب��دال��رزاق يو�سف 
راأ�ض اخليمة  ال�سمو حاكم  العرو�سني حل�سور وت�سريف �ساحب  واهايل 

وال�سيوخ حفلهم وم�ساركتهم اأفراحهم.
ال�سعبية  الأه��ازي��ج  م��ن  جمموعة  وال�سعبية  احلربية  الفرقة  وق��دم��ت 

الراثية الإماراتية .. ابتهاجاً بهذه املنا�سبة ال�سعيدة.

كرم �ضباط �ضرطة الرم�ض 

قائد عام �سرطة راأ�ض اخليمة يوؤكد اأهمية قيمة “العدالة”

خرباء ومتخ�س�سون يطالبون بتعزيز ا�ستخدام الذكاء ال�سطناعي يف جمايل ال�سيدلة والطب

اأكرث من 5 اآلف خمالفة بيئية براأ�ض اخليمة يف 10 اأ�سهر 

التخفي�ض  قرار  مبوجب  اخليمة  براأ�ض  ت�سديدها  مت  مرورية  خمالفة  األف   22 •• راأ�س اخليمة- الفجر

تراأ�ض اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�ض اخليمة، 
خلطة  وف��ق��اً  2017م،  للعام  ع�سر  احل���ادي  ال���دوري  ال��ع��ام  القائد  اجتماع 
الت�سال �سمن منهجية الت�سال والتوا�سل بني القياديني، بح�سور �سعادة 
راأ�ض  ب�سرطة  ال�سرطة  مراكز  وروؤ���س��اء  الإدارات،  وم���دراء  العاّمون  امل���دراء 
اخليمة، وذلك ملناق�سة تطبيقات وتنفيذ قيم ومبادرات اإ�سراتيجية وزارة 

الداخلية.
يف بدء الجتماع، كّرم قائد عام �سرطة راأ�ض اخليمة، نخبة من �سباط مركز 
ب�سري  الرت��ق��اء  يف  بجهودهم  م�سيداً   ، املتميزين  ال�سامل  الرم�ض  �سرطة 
اإج��راءات العمل ال�سرطي يف مركز �سرطة الرم�ض ال�سامل، بتقدمي اف�سل 
مثمناً ظهورهم  واجل���ودة،  الدقة  ع��ال من  وج��ه  على  ال�سرطية  اخل��دم��ات 

ال�سكر  �سعادته  موجهاً  ال�سرطية،  املهنة  اأخالقيات  تعك�ض  م�سرفة  ب�سورة 
التوفيق  م��ن  امل��زي��د  لهم  متمنياً  املتميزين،  لل�سباط  وال��ث��ن��اء  والتقدير 

وال�سداد يف خدمة الوطن.
ومن ثم مت مناق�سة وا�ستعرا�ض نتائج املوؤ�سرات الوطنية، ونتائج املبادرات 
مت  كما  2017م،  الثالث  الربع  عن  ال�سرطية  العمليات  يف  الإ�سراتيجية 
الأخرى  الإدارات  يف  والإ�سراتيجية  واملوؤ�سرات  املبادرات  نتائج  ا�ستعرا�ض 
التابعة ملكتب نائب القائد العام ، والط��الع على نظم اجلودة خالل العام 
للعام  الثالث  الربع  عن  الأمني  الإح�سائي  التقرير  ومناق�سة  2017م، 

اجلاري 2017م.
يف ختام الجتماع، اأكد قائد عام �سرطة راأ�ض اخليمة، اأهمية تطبيق قيمة ) 
العدالة ( اإحدى قيم وزارة الداخلية، الرامية اإىل حتقيق امل�ساواة بني اأفراد 

املجتمع، بغ�ض النظر عن مركز ال�سخ�ض اأو جن�سه اأو دينه. 

•• عجمان ـ الفجر 

ت�سكيل  ����س���رورة  اإىل  واأك����ادمي����ي����ون  خ�����رباء  دع����ا 
من  واأع�ساء  ال�سيدلة  كليات  عمداء  بني  حتالف 
اأعمال  ج��دول  ل�سياغة  الطبية  الإم���ارات  جمعية 
على  واأك���دوا  والتعليم،  ال�سيدلة  ممار�سة  لدفع 
املقررات  م��ن  وا���س��ع��ة  جمموعة  لتقدمي  احل��اج��ة 
الخ��ت��ي��اري��ة ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا م�����س��اع��دة خريجي 
وذلك  ال�سوق،  احتياجات  لتلبية  ال�سيدلة  برامج 
الدبلوم  اأو  العليا  الدرا�سات  �سهادة  اإما من خالل 
العرو�ض. كما اأو�سى امل�ساركون يف املوؤمتر الدويل 
ال�سيدلة  كلية  نظمته  ال���ذي  وال��ط��ب  لل�سيدلة 
بالتعاون مع  ال�سحية يف جامعة عجمان  والعلوم 
�سركة احلزم لال�ستثمارات ال�سناعية، واأقيم حتت 
ال�سحية  الرعاية  �سعار »حت�سني مهارات مقدمي 
للمناف�سة يف �سوق العمل«، باأهمية اإقامة �سراكات 
والأكادميية  ال�سناعية  الأو���س��اط  بني  م�ستدامة 
من خالل اإن�ساء مركز خمت�ض يف اجلامعة، بهدف 
حت�سني نوعية مقدمي الرعاية ال�سحية ليتنا�سب 

مع متطلبات �سوق العمل.
كما اأكد امل�ساركون يف املوؤمتر على �سرورة اأن يكون 
ال�سيديل حم��دودا يف  التاأمني مع  تدخل �سركات 
تدخل  تطوير  يتم  واأن  ال�سحيح،  ال���دواء  اختيار 

الأ�سخا�ض  وف��ي��ات  م��ن  للحد  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
ال��ب��ال��غ��ني، م���ع اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ا���س��ت��خ��دام الذكاء 
والتحقق من �سحة نظام احلا�سوب  ال�سطناعي 
ا�ستخدامه  ���س��الم��ة  وت��ع��زي��ز  ال��ب��ي��ان��ات،  لتحليل 
�سهدت  وق��د  ال���دواء.  ت�سنيع  عملية  يف  وفعاليته 
ال��ور���ض واجلل�سات  انعقاد ع��دد م��ن  امل��وؤمت��ر  اأي���ام 
على  ال�سوء  �سلطت  ال��ت��ي  العلمية  وامل��ح��ا���س��رات 
ال�سحية،  الرعاية  مقدمي  مهارات  حت�سني  �سبل 

م��ن خ���الل ت��ع��زي��ز ف��ر���ض ال��ع��م��ل وت��و���س��ي��ع نطاق 
التعاون الدويل، بهدف الرتقاء بالنمو القت�سادي 
والتنمية. واأقيم يف اليوم اخلتامي حفاًل لتكرمي 
اإق���ب���اًل كبرياً  �سهد  ال���ذي  امل���وؤمت���ر  امل�����س��ارك��ني يف 
له، وخ�سو�سا  املرافقة  بالفعاليات  وا�سعة  واإ�سادة 
املوؤمتر مب�ساركة  اأقيم على هام�ض  املعر�ض الذي 
60 �سركة وموؤ�س�سة عر�ست منتجاتها وخدماتها 

املتخ�س�سة يف جمال الرعاية ال�سحية والطبية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

بح�سب ما جاء يف الإح�سائيات ال�سادرة عن دائرة 
اخلدمات العامة يف راأ�ض اخليمة متكنت دوريات 
»راق����ب« ال��ب��ي��ئ��ي��ة، ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��دائ��رة، م��ن �سبط 
خالل  متنوعة،  بيئية  خمالفة  و673  اآلف   5
الأ�سهر الع�سرة الأوىل من العام احلايل 2017، 
ومواقعها  ومرافقها  الإم��ارة  مناطق  خمتلف  يف 
الطبيعية وال�سياحية والرفيهية، عرب امتدادها 
اجلغرايف. وقال اأحمد ال�سحي، م�ست�سار الدائرة 
للخدمات العامة، ان وراء تلك املخالفات البيئية 
عالوة  خمتلفة  ومن�ساآت  موؤ�س�سات  والتنظيمية 
قبل  م��ن  �سبطها  اىل  لفتا  واأف����راد،  جهات  على 
حماية  يف  املتخ�س�سة  البيئية  ال��دوري��ات  رج��ال 
واملظهر  العامة  النظافة  على  واحل��ف��اظ  البيئة 
الإم����ارة،  مناطق  ملختلف  واجل��م��ايل  احل�����س��اري 
خالل الأ�سهر الع�سرة املا�سية من العام اجلاري 
قائال: ان ال�سبطيات البيئية توزعت بني دوريات 
راقب العامة، العاملة يف الطرق وامليادين العامة، 

البيئية  بالرقابة  املخت�سة  الكورني�ض،  راق��ب  و 
ال�سواحل  ال�����س��واط��ئ، يف  وراق���ب  ال��ك��ورن��ي�����ض،  يف 
التي تراقب اللتزام  املفتوحة، وراقب اخل��ريان، 
بالقوانني وال�سراطات البيئية يف مياه اخلريان 

ا�ستخدمت  الدائرة  اأن  بالذكر  وجدير  مبا�سرة. 
اأ�سطول من دوريات راقب للمرة الأوىل يف راأ�ض 
ال��ث��ام��ن وال��ع�����س��ري��ن م��ن فربايرمن  اخل��ي��م��ة يف 

العام 2013 م.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ت�سديدها  التي مت  املرورية  املخالفات  بلغ عدد 
ب��ك��اف��ة اأن���واع���ه���ا يف راأ�������ض اخل��ي��م��ة ب��ع��د ق���رار 
التخفي�ض اإىل 55 باملائة، جمموع 22.120 
ولغاية  نوفمرب   1 الفرة من  خمالفة، خالل 
اأ�سدره   ال��ذي  ال��ق��رار  بعد  وذل��ك  نوفمرب،   9
قائد  النعيمي  علوان  بن  اهلل  عبد  علي  ال��ل��واء 
ع����ام ���س��رط��ة راأ������ض اخل��ي��م��ة، ومت ت��ط��ب��ي��ق��ه يف 
الأول من نوفمرب اجلاري، تزامناً مع الذكرى 
ال�سابعة على تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 
بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم 
الإم���ارة، حيث  راأ���ض اخليمة مقاليد احلكم يف 
تعد هذه اأعلى ن�سبة تخفي�ض للمخالفات على 

م�ستوى راأ�ض اخليمة ولأول مرة.
واأكد اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي، اأن 
املبادرة �سهدت اإقباًل كبرياً من قبل ال�سائقني، 
م��ن��ذ ان��ط��الق��ه��ا ح��ت��ى ال���ي���وم، ل��ت�����س��دي��د قيمة 
خم��ال��ف��ات��ه��م مب��خ��ت��ل��ف اأن���واع���ه���ا، ح��ي��ث كانت 
داعياً  بع�سها،  لراكم  نظراً  كاه�����لهم،  تث������قل 
الفرة  من  ال�س����تفادة  اإىل  ال�������سائقني  بقية 
الأربعاء  ي��وم  حتى  اخل�سم  ق���رار  م��ن  املتبقية 
املخالفات  و���س��������������داد  ن�����������������وف��م��رب،   15 امل���واف���ق 
القانونية،  اأو�ساعهم  لت�سوية  عليهم  املراكمة 
اأفراد  لكافة  امل��روري��ة  ال�سالمة  �سمان  بهدف 

املجتمع.
الدفع  عملية  اأن  ال�سرطة،  ع��ام  قائد  واأ���س��اف 
جل��م��ي��ع امل���خ���ال���ف���ات امل����روري����ة م�����س��ت��م��رة عرب 
 MOI ال��ت��ط��ب��ي��ق ال���ذك���ي ل������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
باملركبات  اخلا�سة  املخالفات  عدا  فيما   ، فقط 
ن��ق��اط م���روري���ة يتعني  اأو  ال��ت��ي ع��ل��ي��ه��ا ح��ج��ز 
املرور  خدمات  مراكز  مراجعة  اأ�سحابها  على 
وال��رخ��ي�����ض ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة، وكذلك 

م��راك��ز ال�����س��رط��ة ال�����س��ام��ل��ة يف ج��م��ي��ع مناطق 
الإم��ارة كما اأكد باأن هذا القرار قد جاء �سمن 
مبادرات �سرطة راأ�ض اخليمة، الهادفة اإىل اإ�سعاد 
املتعاملني بكافة فئاتهم، دعماً وت�سجيعاُ لأفراد 
واملرور،  ال�سري  بقوانني  اللتزام  على  املجتمع 

اأفراد  املالية عن  الأعباء  وحر�ساً على تخفيف 
اجلمهور، بالتزامن مع هذه الذكرى الغالية ، 
ال�سائقني واأ�سحاب املركبات اإىل �سرورة  داعياً 
لرتكاب  جتنباً  امل���رور  ال�سري  بقوانني  التقيد 

املزيد من املخالفات املرورية.
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اأخبـار الإمـارات

وزير الثقافة الأردين ي�سيد بدور المارات يف مكافحة التطرف العنيف
•• اأبوظبي-وام:

اأ�ساد معايل نبيه �سقم وزير الثقافة باململكة الأردنية الها�سمية 
ب��ال��دور ال��رائ��د ال��ذي تقوم ب��ه دول��ة الإم����ارات ول�سيما وزارة 
الدعم  اأوج��ه  خمتلف  تقدمي  يف  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
العنيف  ال��ت��ط��رف  مكافحة  يف  للتميز  ال����دويل  ه��داي��ة  مل��رك��ز 
للدولة يف جمال  العاملي  الرائد  ال��دور  تر�سيخ  ي�ساهم يف  مما 
مكافحة التطرف العنيف على ال�سعيدين الإقليمي والدويل.

ق��ام بها معاليه يرافقه �سعادة  التي  ال��زي��ارة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
جمعة عبداهلل العبادي �سفري اململكة الأردنية الها�سمية لدى 

التطرف  الدويل للتميز يف مكافحة  الدولة اىل مركز هداية 
العنيف جرى خاللها بحث ومناق�سة العديد من املو�سوعات 
اأبرزها احلاجة املا�سة اإىل التعاون من اأجل مكافحة التطرف 
يف  امل�����س��رك  للتعاون  املمكنة  ال�سبل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  العنيف 
امل�ستقبل. ورحب كل من �سعادة مق�سود كروز املدير التنفيذي 
ملركز هداية ونائبه ال�سيد اإيفو فينكامب والآن�سة وداد احل�سن 
ب��ال��وزي��ر الأردين  ب��رام��ج احل����وار والت�����س��الت  اأول  م�����س��وؤول 
والوفد امل�ساحب له حيث قام �سعادة املدير التنفيذي بتعريفهم 
واأهدافه  امل��رك��ز  بر�سالة  مف�سل  تقدميي  ع��ر���ض  خ��الل  م��ن 
وب��راجم��ه واأح����دث اجن���ازات���ه ب��الإ���س��اف��ة اإىل ال��ت��ع��ر���ض لأهم 

الأن�سطة واملبادرات املختلفة يف اأق�سام املركز الرئي�سية: احلوار 
والت�سالت، وبرامج بناء القدرات، والبحوث والتحليل.

اإدارة  النعيمي رئي�ض جمل�ض  را�سد  الدكتور علي  واأك��د معايل 
مركز هداية على الأهمية ال�سراتيجية للتعاون امل�ستمر بني 
ومكافحة  مبنع  املتعلقة  امل�سائل  ب�ساأن  هداية  ومركز  الأردن 

التطرف العنيف بكافة اأ�سكاله ومظاهره.
وقد �ساهم مركز هداية بدوره م�ساهمة فعالة يف تعزيز جهود 
وذلك  العنيف  ال��ت��ط��رف  مكافحة  اأج���ل  م��ن  ال���دويل  املجتمع 
العاملي  املنتدى  مب�ساعدة دول��ة الإم��ارات وال��دول الأع�ساء يف 

ملكافحة الإرهاب.

برعاية حممد بن زايد

منتدى ال�سحة العاملي »بلوغ اآخر ميل« ينطلق الأربعاء املقبل

تعزيزا ملنظومة اخلدمات العامة والبنية التحتية وبتكلفة حوايل 103 ماليني درهم

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ م�ساريع الطرق الداخلية والبنية التحتية يف النه�سة وبني يا�ض وال�سوامخ

•• اأبوظبي-وام: 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة تنطلق اأعمال منتدى ال�سحة 
العاملي »بلوغ اآخر ميل.. العمل معا من اأجل الق�ساء على الأمرا�ض املعدية« 
يوم الأربعاء املقبل يف اأبوظبي بح�سور اأكر من 200 �سخ�سية بارزة يف 

قطاع الرعاية ال�سحية العاملية.
وي�سلط املنتدى الذي ي�سارك فيه م�سوؤولون حكوميون وروؤ�ساء منظمات 
ع��امل��ي��ون ومم��ث��ل��ون عن  وخ���رباء �سحة  خ��ريي��ة  ومنظمات  دول��ي��ة  تنموية 
القطاع اخلا�ض ال�سوء على اجلهود الهائلة املبذولة يف مكافحة الأمرا�ض 
اأمام  عائقا  تقف  والتي  عليها  والق�ساء  منها  الوقاية  ميكن  التي  الفتاكة 
يف  الأفقر  املجتمعات  اأف��راد  �سحة  وحت�سني  القت�سادية  التنمية  مي�سرة 
ومليندا  بيل  موؤ�س�سة  بال�سراكة مع  اآخر ميل  بلوغ  ويقام منتدى  العامل. 

غيت�ض ومركز كارتر.
و�سيطلق على هام�ض منتدى بلوغ اآخر ميل برنامج جوائز اأبطال ال�سحة 
اإ�سهامات  REACH - بهدف تكرمي الأف��راد الذين قدموا  املتميزين- 
بارزة يف الق�ساء على الأمرا�ض املعدية.. و�ستكرم اجلوائز يف دورتها لهذا 
مر�ض  على  الق�ساء  يف  فعال  دورا  لعبوا  ال��ذي��ن  امل��وؤث��ري��ن  الأف����راد  ال��ع��ام 
دودة غينيا وهو مر�ض طفيلي معوق ي�سيب الأف��راد لفرات طويلة من 

الزمن.

العاملية  ال�سخ�سيات  م��ن  جمموعة  املنتدى  يف  املتحدثني  قائمة  وت�سم 
كلمة  �سيلقي  ال���ذي  ال���دويل  البنك  رئي�ض  كيم  جيم  فيهم  مب��ن  ال��ب��ارزة 
غيت�ض«  ومليندا  بيل  ل�«موؤ�س�سة  امل�سارك  الرئي�ض  غيت�ض  وبيل  رئي�سية.. 
على  ب��الع��ت��م��اد  ال�سحية  للتحديات  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  ع��ن  �سيتحدث  ال���ذي 
اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  تديرها  جل�سة  املنتدى  وي�سمل  التكنولوجيا. 
اأدهانوم  الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل والدكتور تيدرو�ض 
غيربي�سو�ض املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية وتركز هذه اجلل�سة على 
اأهمية بناء �سراكات قوية وهادفة للدفع قدما باجلهود العاملية يف ا�ستئ�سال 

الأمرا�ض املعدية.
اأي�سا �سل�سلة من جل�سات النقا�ض مب�ساركة جمموعة  وي�ست�سيف املنتدى 
من اخلرباء الدوليني يف قطاع ال�سحة ت�سلط ال�سوء على كيفية ترجمة 
ودودة  الأطفال  �سلل  ل�ستئ�سال  فعالة  اآليات  و�سع  يف  امل�ستفادة  الدرو�ض 
واحللول  والتحديات  الإجن���ازات  اإىل  تتطرق  كما   .. جذورهما  من  غينيا 

الثورية �سمن م�سرية الق�ساء على املالريا.
امل��ح��رز يف  ال��ت��ق��دم  اأي�����س��ا  امل�����س��ارك��ون يف ه��ذه اجلل�سات  ويناق�ض اخل���رباء 
نهائيا وهي جمموعة متنوعة  املهملة  ال�ستوائية  الأمرا�ض  الق�ساء على 
يف  �سخ�ض  مليارات   5 م��ن  اأك��ر  ت�سيب  التي  ال�ستوائية  الأم��را���ض  م��ن 
جميع اأنحاء العامل وت�ستوطن ب�سكل خا�ض يف جمتمعات الدخل املنخف�ض 

يف املناطق النامية يف اأفريقيا واآ�سيا والأمريكتني.
الأمرا�ض  ا�ستئ�سال  اأن  اأبوظبي  دي��وان ويل عهد  املبارك من  ن�سار  واأك��د 

العاملية من  تتحالف اجلهود  ا�سراتيجية  الوقاية منها غاية  التي ميكن 
اأجل حتقيقها.. مو�سحا انه بف�سل الدعم ال�ستثنائي من الدول املانحة 
وم�ساهمات ال�سركاء الدوليني ا�ستطعنا اليوم اأن ن�سل اإىل مرحلة متقدمة 

وغري م�سبوقة �سمن هذه امل�سرية العاملية.
وقال اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
امل�سلحة ا�سطلع بدور ريادي يف دعم اجلهود  القائد الأعلى للقوات  نائب 
العاملية يف الق�ساء على الأمرا�ض الوبائية التي تهدد الب�سرية مبا جتاوز 
جمرد تقدمي م�ساهمات مالية �سخية حيث كان لدعم �سموه اأوجه عملية 
اأثر  وال��دول بهدف حتقيق  واملوؤ�س�سات  الأف��راد  العديد من  خمتلفة �سمل 

ملمو�ض يف مكافحة الأمرا�ض الوبائية.
واأ�ساف املبارك انه من خالل هذا التعاون املثمر �سنتمكن من تعزيز حياة 
اإىل الأف�سل معربا عن الأمل  املاليني من النا�ض وحتويل م�سار حياتهم 
من خالل منتدى »بلوغ اآخر ميل« اأن جند حلول فعالة وموؤثرة باإمكانها 
حتقيق اأثر ملمو�ض يف م�سرية التنمية الدولية موؤكدا ان مثل هذه املبادرات 
العاملية متكننا من رفع املعاناة عن املجتمعات املهم�سة والفقرية ومنحهم 

الفر�سة لتحويل م�سار حياتهم اإىل الأف�سل.
وي�سلط املعر�ض التفاعلي الدويل »العد التنازيل حتى ال�سفر«، الذي اأقيم 
فعاليات  انطالق  قبل  كامل  �سهر  م��دار  على  باأبوظبي  امل��اري��ة  جزيرة  يف 
يف  العاملية  اجل��ه��ود  وت��رية  ت�سريع  على  ال�سوء  ميل«  اآخ��ر  »ب��ل��وغ  منتدى 
عليها..  والق�ساء  الب�سرية  حياة  تهدد  التي  الوبائية  الأم��را���ض  مكافحة 

املدار�ض احلكومية  1800 زائر من طالب  اأكر من  وا�ستقطب املعر�ض 
من  كوكبة  جانب  اإىل  اخل��ا���ض  القطاعات  موؤ�س�سات  وممثلي  واخل��ا���س��ة 
امل�سوؤولني احلكوميني. و�سم معر�ض »العد التنازيل حتى ال�سفر« خم�سة 
اأق�سام كانت مبثابة رحلة ل�ستك�ساف التقدم املحرز �سمن اجلهود العاملية 
كالبية  وداء  الأطفال  و�سلل  غينيا  دودة  مر�ض  على  الق�ساء  يف  امل�ستمرة 
الدول  يف  وامل��الري��ا  اللمفاوي  الفيالريات  وداء  النهري-  -العمى  الذنب 
املت�سررة اإىل جانب الوقوف على التحديات التي يواجهها املجتمع الدويل 
مر�ض  فيها  مب��ا  نهائيا  ا�ستئ�سالها  ي�سعب  التي  الأم��را���ض  مكافحة  يف 
املعر�ض  اأرك���ان  واملقيمني بني  املواطنني  ال���زوار من  ال��راخ��وم��ا. وجت��ول 
واحلقائق  واملعلومات  وال�سوتية  املرئية  واملحتويات  بال�سور  وا�ستمتعوا 

العلمية والعرو�ض التجريبية والتفاعلية.
وانطلقت فعاليات معر�ض »العد التنازيل«، الذي يقدمه املتحف الأمريكي 
الربحية  غ��ري  املنظمة   - ك��ارت��ر«  »م��رك��ز  م��ع  بالتعاون  الطبيعي  للتاريخ 
امل��اري��ة حت��ت رع��اي��ة كرمية من  اأك��ت��وب��ر بجزيرة   16 ال��رائ��دة عامليا - يف 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
ا�ستقبل  حيث  نوفمرب   14 امل�سلحة وي�ستمر حتى  الأعلى للقوات  القائد 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��دم   2011 ع��ام  ومنذ  جم��ان��ا.  زواره 
اإىل  ال��رام��ي��ة  العاملية  اجل��ه��ود  ل��دع��م  دولر  مليون   235 نهيان  اآل  زاي���د 
مكافحة الأمرا�ض الفتاكة والق�ساء عليها مبا يف ذلك مر�ض �سلل الأطفال 

واملالريا ودودة غينيا وغري ذلك من الأمرا�ض الأخرى.

•• اأبوظبي-الفجر:

بداأت بلدية مدينة اأبوظبي تنفيذ م�سروع ي�ستهدف تعزيز منظومة البنية 
التحتية يف 7 مناطق ت�سمل بنى يا�ض �سرق 3 وبني يا�ض �سرق 2-3 وبني 
يا�ض �سرق 5 ومنطقة النه�سة الع�سكرية ال�سكنية ومناطق ال�سوامخ 6 – 

.  11
يف  التحتية  البنية  م�ساريع  تنفيذ  يف  ق��دم��اً  ما�سية  اأن��ه��ا  البلدية  واأك���دت 
اأبوظبي و�سواحيها جت�سيدا خلطة التطوير ال�ساملة لأبوظبي و�سواحيها 
،و�سمن اإطار حر�ض دائرة التخطيط العمراين والبلديات وا�سراتيجيتها 

وتوفري  امل����دن،  جميع  يف  التحتية  ال��ب��ن��ى  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
اخلدمات القادرة على مواكبة التطور امل�ستمر الذي ت�سهده املدينة والنمو 
ال�سكاين املت�ساعد، والتو�سع امللحوظ بحجم احلركة القت�سادية والتجارية 
فيها، الأمر الذي يتطلب وجود بنية حتتية مبوا�سفات عاملية حتقق معايري 
اأبوظبي  ت�سهده  الذي  ال�سامل  النه�سة  م�سروع  وتدعم  امل�ستدامة،  التنمية 

على جميع ال�سعد .
املوؤ�س�سية  التزامها بقيمها  امل�ساريع يعرب عن  اأن تنفيذ هذه  البلدية  نوهت 
وتنفيذ  امل��دي��ن��ة،  احل��ي��اة يف  ج��ودة  امل�ستمر مب�ستوى  الرت��ق��اء  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
منظومة امل�ساريع الهادفة اإىل تطوير مكونات البنية التحتية بال�سكل الذي 

يحقق تطلعات اأفراد املجتمع وي�ساهم يف دعم مكونات التنمية امل�ستدامة .
واأ�سافت البلدية ب�ساأن امل�ساريع املدرجة قيد التنفيذ يف هذه املناطق والتي 
يتم اإجنازها بالتعاون مع �سركة اأبوظبي للخدمات العامة م�ساندة تت�سمن 
تطوير وا�ستحداث البنية التحتية واأعمال الطرق والإنارة واأعمال الكهرباء 
كهرباء  حمطات   9 اإن�����س��اء  اإىل  بالإ�سافة  وال��ع��ايل،  املنخف�ض  اجلهد  ذات 
بتكلفة  �سكنية  قطعة   179 امل�سروع  يخدم  كما  املذكورة،  للمناطق  جديدة 

تقديرية تبلغ  103 ماليني درهم.
العام  اأغ�سط�ض من  انطلقت يف  الفعلية  امل�سروع  اأعمال  اأن  البلدية  واأِ�سارت 
جميع  من  النتهاء  يتوقع  للم�سروع  الزمنى  الربنامج  وبح�سب   2016

الأعمال  يف نهاية مار�ض 2018 .
ي�ستمل على  اأنه  البلدية  اأو�سحت  امل�سروع وموا�سفاته  اأهم مكونات  وحول 
تنفيذ طرق ت�سل اأطوالها اإىل 7 كيلو مرات ، فيما يبلغ عدد اأعمدة الإنارة 
التي �سيتم تركيبها 194 عمودا ، وت�سل اأطوال خطوط ال�سرف ال�سحي 
9 كيلو مرات ،  ، اأما خطوط مياه ال�سرب فت�سل اإىل  5 كيلو مرات  اإىل 

ومتتد كابالت اأعمال الكهرباء واإنارة الطرق  على 45 كليو مرا.
توفري  �ساأنها  م��ن  تنفيذها  اجل���اري  التحتية  البنية  م�ساريع  اأن  واأ���س��ارت 
اخلدمات ع�سرية التي �ستلبي احتياجات ال�سكان من البنى التحتية ويوفر 

اأ�سباب ال�سعادة ، وال�ستقرار جلميع �سكان هذه املناطق .

انطالق ملتقى الظفرة املفتوح مبدينة ليوا م�ساء غٍد الثالثاء
•• الظفرة -الفجر:

املفتوح  الظفرة  ملتقى  فعاليات  ال��ث��الث��اء  غ��ٍد  م�ساء  تنطلق 
ي��اأت��ي ان��ط��الق��اً م��ن توجيهات  2017 وال����ذي  ل��ي��وا  مب��دي��ن��ة 
حكومتنا الر�سيدة، بالتعاون مع ال�سركاء ال�سراتيجيني من 
القطاعني العام واخلا�ض وبتنظيم من بلدية منطقة الظفرة.   
�سالة  بعد  ليوا  مدينة  مبجل�ض  يقام  ال��ذي  امللتقى  وي��ه��دف 
املغرب اإىل التفاعل مع املواطنني وم�ساركتهم يف اتخاذ القرار 
وال�ستفادة من اأفكارهم يف دعم عملية التنمية والتطوير التي 

كبرياً  اهتماماً  الر�سيدة  حكومتنا  وت��ويل  املنطقة،  ت�سهدها 
باملواطنني وحتر�ض على توفري اأف�سل اخلدمات و�سبل العي�ض 

لكل مواطن.  
وت�سعى بلدية منطقة الظفرة خالل هذا اللقاء اإىل ال�ستماع 
اإىل اأراء الأهايل ومقرحاتهم يف اإطار حر�سها ودورها الفعال 

يف املنطقة على ال�ستمرار يف دفع عجلة التنمية والتطوير. 
التنمية،  اأفكارهم يف دعم عملية  اإىل ال�ستفادة من  بالإ�سافة 
م��ن اأج����ل خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وف��ت��ح ال��ف��ر���ض واملجالت 
ممثلي  ك��ل  ي�سم  مبا�سر  ملتقى  يف  متطلباتهم  ع��ن  للتعبري 

اجلهات والهيئات احلكومية واخلا�سة يف املنطقة الظفرة.
ويعترب ملتقى مدينة ليوا امللتقى الثاين من �سل�سلة اللقاءات 
القادم  ال��ل��ق��اء  ينطلق  ح��ي��ث  امل��ن��ط��ق��ة،  م���دن  �ست�سهدها  ال��ت��ي 
ال��ث��اين ع�سر م��ن �سهر  امل��واف��ق  ي��وم الثالثاء  امل��رف��اأ  يف مدينة 

دي�سمرب املقبل. 
�سهر  م��ن  ال�ساد�ض  امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  غياثي  مدينة  ويف   
الثالثاء  ي��وم  دمل��ا  مدينة  يف  امللتقى  وينطلق   ،2018 فرباير 
املوافق الرابع ع�سر من �سهر مار�ض 2018، ويف مدينة ال�سلع 

يوم الثالثاء املوافق ال�سابع ع�سر من �سهر ابريل 2018.  

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ماي بيتزا
رخ�سة رقم:CN 2168841 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ ماي بيتزا
MY PIZZA

اىل/مطعم القو�ستو
IL GUSTO RESTAURANT

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ركن ماج�ستك للمقاولت وال�سيانة العامه 

ذ.م.م   رخ�سة رقم:CN 1093602 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي بطي �سامل مو�سى القبي�سي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/علي بطي �سامل مو�سى القبي�سي من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نورا بطي علي القبي�سي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 7*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري من/ ركن ماج�ستك للمقاولت وال�سيانة العامه ذ.م.م

MAJESTIC CORNER CONTRACTING & GENERAL MAINTENANANCE LLC

اىل/ركن ماج�ستك للمقاولت وال�سيانة العامه
Majestic Corner Contracting & General Maintenanance

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

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  ن�فمرب 2017 العدد 12172

منوذج اعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:مانع الزعابي

MASTER TOUCH : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :282595     بتاريخ : 2017/11/8

با�س������م :مانع الزعابي
وعنوانه:الفجرية - �سارع املطار - هاتف:0503926662 -  امييل:gmail.com@3926662 الفجرية

�ضورة العالمة

ت�ستعمل  اخرى  وم��واد  القم�سة  تبيي�ض  م�ستح�سرات  بالفئة:3  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
 ، عطرية  وزي���وت  عطور   ، �سابون   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات   ، املالب�ض  وك��ي  غ�سل  يف 

م�ستح�سرات جتميل ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر ، منظفات اأ�سنان.
.CAR WASH PRODUCT POLISHING LIQUID:و�سف العالمة

ال�سراطات:.
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  ن�فمرب 2017 العدد 12172
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اأخبـار الإمـارات

جمموعة بريد الإمارات تطلع وفد وزارة البيئة والتغري املناخي على اأف�سل املمار�سات

مركز ال�سباب العربي يعلن اإطالق برنامج القيادات الإعالمية العربية ال�سابة

برنامج القيادات الإعالمية العربية ال�سابة يجمع 100 من نخبة ال�سباب العربي

الإمارات ترتاأ�ض اجتماع الدول الأع�ساء لليون�سكو على م�ستوى اللجان الوطنية

واليمن وم�سر والأردن ولبنان وفل�سطني و�سوريا وتون�ض واملغرب وال�سودان 
اختيارهم بعد مرحلة  القمر وموريتانيا مت  وليبيا واليمن واجلزائر وجزر 
املواهب  اأف�سل  لختيار  اأ�سهر  ثالثة  م��دى  على  ا�ستمرت  دقيقة  ت�سفيات 
واأكرها جدارة لي�سبحوا قادة امل�ستقبل يف القطاع الإعالمي. وعربت زينب 
اآل علي مدير م�ساريع اأول يف مركز ال�سباب العربي عن �سعادتها بهذا التنوع 
الذي يعك�ض خمتلف الثقافات العربية من املحيط اإىل اخلليج وي�سفي على 
الربنامج طابعا مميزا مينح امل�ساركني فيه فر�سة لتبادل املعرفة وم�ساركة 

ثقافاتهم مع بع�سهم البع�ض.

انعكا�ض  بالفعل  اأنها  هو  العربي  ال�سباب  مركز  مبادرات  مييز  ما  ان  وقالت 
للوطن العربي وما يحت�سنه من مواهب �سابة ووحدة متثل رغبة ال�سباب على 
الإنتاج وترك ب�سمات اإيجابية يف جمتمعاتهم م�سرية اىل ان برنامج القيادات 
الإعالمية العربية ال�سابة �سيعمل على تعزيز مواهب امل�ساركني فيه ويهيئهم 
لي�سبحوا قادة يف خمتلف املجالت الإعالمية ويقدموا للو�سط الإعالمي يف 
الوطن العربي والعامل اإ�سافات نوعية م�سرفة و�سفافة عن هويتهم العربية. 
ا�ستقبل مركز ال�سباب العربي الر�سيحات من اجلامعات املختلفة يف العامل 

العربي وكليات الإعالم و�سفارات الدولة يف الدول العربية.

•• دبي -وام: 

نوفمرب   26 وحتى   13 ب��ني  م��ا  ال��ف��رة  يف  العربي  ال�سباب  مركز  ي�ستقبل 
ال��ق��ي��ادات الإعالمية  ب��رن��ام��ج  ���س��اب و���س��اب��ة �سمن   100 اأك���ر م��ن  احل���ايل 
الذي   - العربي  العامل  يف  نوعه  من  الأ�سخم  الربنامج   - ال�سابة  العربية 
حتت�سنه الإمارات حتت رعاية وبتوجيهات من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة. وميثل امل�ساركون 
وعمان  والكويت  والبحرين  وال�سعودية  الإم��ارات  ت�سمل  عديدة  عربية  دول 

جمال�ض امل�ستقبل العاملية: تعزيز 
الأمن ال�سيرباين �سرورة حيوية

•• دبي -وام:

�سمن  اجتماعه  يف  ال�سيرباين”  الأم���ن  “م�ستقبل  جمل�ض  ا�ست�سرف 
جمال�ض امل�ستقبل العاملية التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بال�سراكة 
والتاأثريات  النعكا�سات  اأه���م  داف��و���ض  العاملي  الق��ت�����س��ادي  املنتدى  م��ع 
املرتبة على التهديدات الإلكرونية يف ع�سر الثورة ال�سناعية الرابعة 
وكيف ميكن لالأمن ال�سيرباين اأن يكون عاماًل اأ�سا�سياً يف ر�سم مالمح 

هذه املرحلة من م�ستقبل الإن�سان.
وناق�ض اأع�ساء املجل�ض تبعات تزايد تهديد الهجمات الإلكرونية واأثرها 
املحتمل على امل�سهد العاملي يف ظل ات�سال مليارات الأفراد حول العامل 
ب�سبكة النرنت عرب الأجهزة اجلوالة وتنامي احلاجة اإىل اأمتتة الأمن 

الإلكروين للحفاظ على الثقة يف الع�سر الرقمي.
بالأمن  العاملي  الهتمام  ت�سغل  التي  امل�سائل  العديد من  املجل�ض  وطرح 
ال�سيرباين ومراحل تطوره وحتوله اإىل جزء اأ�سا�سي من احلياة اليومية 
عليها يف حياتنا، مثل  نعتمد  التي  املوؤ�س�سات  يوؤثر على جميع  الرقمية 
مرافق الكهرباء واخلطوط اجلوية وامتداد هذا التاأثري اإىل احلكومات 

مع حتول عملياتها اإىل املجال الرقمي.
عدد  لتزايد  نظراً  الإلكرونية  الهجمات  عدد  ازدي��اد  امل�ساركون  وتوقع 
الثورة  وتقنيات  الأ�سياء  اإنرنت  تاأثري  لتو�سع  نتيجًة  املت�سلة  الأجهزة 
ال�سناعية الرابعة م�سددين على اأهمية الوقاية بدًل من اقت�سار اجلهود 
الهجمات وال�ستجابة لها عن طريق منظومة متكاملة من  على ك�سف 
املوارد الب�سرية والعمليات الفعالة والتقنيات احلديثة القادرة على احلد 

من هذه الهجمات. 
الأمن  على  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  تقنيات  تاأثري  املجل�ض  ناق�ض  كما 
تزايد  مع  القائمة خ�سو�ساً  نظم احلماية  و�سرورة تطوير  ال�سيرباين 
اإمكانات القرا�سنة الإلكرونيني لإطالق هجمات متطورة ما يوؤدي اإىل 

تطور الهجمات وتزايدها يومياً.
واأكد اأع�ساء املجل�ض على �سرورة التعامل مع حتديات الأمن ال�سيرباين 
باأن  واحلكومات  ال�سركات  بني  الوعي  م�ستوى  ورف��ع  لالأعمال  كتهديد 

هذه امل�ساألة لي�ست حكراً على قطاع تكنولوجيا املعلومات.
ولفت املجتمعون اإىل اأن الأمن ال�سيرباين �سي�ساهم يف حماية املعلومات 
اأكر  �سيحمي  تعزيزه  واأن  الإل��ك��روين  الف�ساء  يف  املخزنة  ال�سخ�سية 
والأمن  اخل�سو�سية  تعزيز  اإىل  ي���وؤدي  مب��ا  واحل��ري��ات  املدنية  احل��ق��وق 

املعلوماتي.

اللجان  اللقاء ممثلني عن  . ح�سر 
الوطنية للربية والثقافة والعلوم 
وبولندا  و���س��وي�����س��را  ل��ربي��ط��ان��ي��ا 
وكندا  وفنلندا  و�سلوفينيا  واأمل��ان��ي��ا 
واوغندا  وكينيا  اجلنوبية  وك��وري��ا 
الكاريبي والربتغال وال�سني  ودول 

وجمموعة من الدول الأخرى.

املحلي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ي��ون�����س��ك��و 
وتعزيزه  ال��ع��م��ل  تكثيف  و����س���رورة 
موؤ�س�سات  م��ن  اللجنة  ���س��رك��اء  م��ع 
اأي�ساً  ..م���وؤك���دة  وخ��ا���س��ة  حكومية 
على اأهمية الت�سارك والتعاون املثمر 
م��ع ال����دول الخ����رى ع��ل��ى امل�ستوى 
العاملية  الأه����داف  لتحقيق  العاملي 

حتقيق  يف  ال�����س��ب��اب  دور  لأه���م���ي���ة 
باعتبارهم  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
من  ميتلكونه  مبا  الأ�سا�ض  املحرك 

مهارات وطاقات فذة.
اللجنة  اأن  اإىل  �سعادتها  وخل�ست 
ال��وط��ن��ي��ة الإم���ارت���ي���ة ت��ت��ط��ل��ع اإىل 
لأهداف  حتقيقاً  العمل  م��ن  مزيد 

الأهداف ال�سراتيجية للحكومة 
الحتادية بدولة الإمارات. 

املجموعة  ح����ر�����ض  ع���ل���ى  واأك���������د 
وزارة  م��ع  امل�ستمر  التوا�سل  على 
ال��ب��ي��ئ��ة وال���ت���غ���ري امل���ن���اخ���ي جمال 
املهنية والبيئة  ال�سحة وال�سالمة 
العالقة  اأن  اىل  م�سريا  ب��ال��دول��ة، 
هي  والعمل  املهنية  ال�سالمة  بني 
ل��ب��ن��اء جمتمع  ت��ك��ام��ل��ي��ة  ع���الق���ة 

مهني مزدهر.

•• دبي-الفجر: 

ا�ستقبلت جمموعة بريد الإمارات 
والتغري  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  م��ن  وف����داً 
املناخي يف املقر الرئي�ض للمجموعة 
يف دبي، وكان يف ا�ستقبالهم ال�سيد 
اأول  مدير  البلو�سي  حممد  ع��ادل 
اإدارة ال�سحة وال�سالمة والتفتي�ض 
بالوكالة وعدد من مدراء الإدارات 
ب���ق���ط���اع اخل�����دم�����ات امل�������س���ان���دة يف 

يف هذا ال�سدد رحب ال�سيد �سامي 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  اخل��اج��ة 
اخل���دم���ات امل�����س��ان��دة ب���زي���ارة وفد 
املناخي  وال���ت���غ���ري  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة 
لالطالع على اأف�سل املمار�سات مع 
جمموعة بريد الإمارات يف جمال 
ال�سحة وال�سالمة املهنية والبيئة، 
بني  املعرفة  تبادل  اجتماع  واأث��م��ر 
الوزارة واملجموعة على ا�ستمرارية 
التعاون املثمر مبا ي�سهم يف حتقيق 

احلالت  يف  واجلاهزية  ال�سيطرة 
الطارئة واآلية التعامل مع الطرود 
الربيدية املحملة باملواد املحظورة 

اأو املمنوعة.
ال�سليم  التخل�ض  مناق�سة  مت  كما 
م���ن ال��ن��ف��اي��ات وت��ع��زي��ز اإج�����راءات 
ال�����س��الم��ة يف خم���ت���ربات ال�����وزارة 
اأف�سل  ع��ل��ى  ب���الط���الع  ال��ف��رع��ي��ة 
امل���م���ار����س���ات م���ع جم��م��وع��ة بريد 

الإمارات.

امل��ج��م��وع��ة وت���ه���دف ال����زي����ارة اىل 
املمار�سات يف  اأف�سل  الط��الع على 

جمموعة بريد المارات
مت خالل الجتماع ت�سليط ال�سوء 
الرئي�سية  امل��ح��اور  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى 
ومنها ممار�سات التوعية والتثقيف 
ب�سحة و�سالمة العاملني ، والإدارة 
وال�سحة  البيئة  ل��ن��ظ��ام  ال��ف��ع��ال��ة 
اىل  بالإ�سافة  املهنية،  وال�سالمة 
اآل��ي��ة الإب���الغ ع��ن احل���وادث واآلية 

للحوار  رئي�سية  و�سيلة  الإع���الم  اإن 
الو�سائل  اأب��رز  ال�سباب ويعد من  مع 
للتوا�سل  ال�سباب  ي�ستخدمها  التي 
م����ع ال����ع����امل و����س���ي���ع���م���ل ال���ربن���ام���ج 
على ع��ر���ض اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات على 
امل�����س��ارك��ني ف��ي��ه ل��ي��ع��د اأف�����س��ل جيل 
الوطن  يف  ال�سباب  الإعالميني  من 
ال�سباب  ����س���ورة  وي��ع��ك�����ض  ال���ع���رب���ي 
اأجلها.  بها ومن  نفخر  التي  العربي 
وعربت معايل وزيرة الدولة ل�سوؤون 
بالتعاون  ���س��ع��ادت��ه��ا  ع����ن  ال�������س���ب���اب 
م���ع جم��م��وع��ة م��رم��وق��ة م���ن اأع���رق 
والأكادميية  الإع��الم��ي��ة  املوؤ�س�سات 
حمتوى  لتقدمي  معا  �ستعمل  ال��ت��ي 
القرن  اح���ت���ي���اج���ات  م����ع  ي��ت��م��ا���س��ى 
يحمله  م��ا  وك��ل  والع�سرين  ال��واح��د 

من م�ستجدات يف جمال الإعالم.
اليوم  ال�������س���ب���اب  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت 
بحاجة لتطوير مهارات تتما�سى مع 
الع�سر اجلديد ومتكنهم  احتياجات 
من النجاح وحتقيق الإجن��ازات على 
ال�سعيد املهني وال�سخ�سي ومن دعم 
الإعالمي  القطاع  تطور  ا�ستمرارية 
يف الوطن العربي لذا �سمم برنامج 
ال�سابة  العربية  الإعالمية  القيادات 
ل��ي��ح��ق��ق ه����ذه الأه�������داف م���ن خالل 
واملوؤثرين  اخل���رباء  اأب���رز  م��ع  العمل 
اإقليميا وعامليا  القطاع الإعالمي  يف 
ال�سباب خرباتهم  �سي�ساركون  الذين 
اأف�سل  حتديد  على  معهم  ويعملون 
املمار�سات وتوجهات القطاع وخطط 

عمله امل�ستقبلية.

••دبي- وام:

اإطالق  العربي  ال�سباب  مركز  اأعلن 
برنامج القيادات الإعالمية العربية 
ورعاية  ب��ت��وج��ي��ه��ات  وذل����ك  ال�����س��اب��ة 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن زاي����د اآل 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان 
وزير �سوؤون الرئا�سة ليكون الأ�سخم 
العربي  ال�سباب  م��ه��ارات  تطوير  يف 
اإىل  الربنامج  ويهدف  الإع��الم��ي��ة.. 
ت��ط��وي��ر ج��ي��ل م��ت��م��ك��ن م���ن املواهب 
الإع����الم����ي����ة ال�������س���اب���ة وامل����وؤث����ري����ن 
الإعالميني يف الوطن العربي لبناء 
منظومة اإعالمية متكاملة واإيجابية 
ت�سمن ا�ستمرارية تطور هذا املجال 
تطوراته  اأه���م  وت��واك��ب  امل�ستقبل  يف 

“القيادات  ب���رن���ام���ج  اإط�������الق  ي���ع���د 
خطوة  ال�سابة”  العربية  الإعالمية 
وتطوير  ال�سباب  متكني  نحو  مهمة 
م���ه���ارات���ه���م يف ق���ط���اع ي���ع���د الأك�����ر 
وخا�سة  ب��اه��ت��م��ام��ات��ه��م  ارت���ب���اط���ا 
اجلانب الجتماعي منها حيث ت�سري 
 64% يقارب  ما  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات 
التوا�سل  م���واق���ع  م�����س��ت��خ��دم��ي  م���ن 
الج��ت��م��اع��ي يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي هم 
معايل  واأ���س��ارت  الثالثني.  �سن  دون 
على  الربنامج  تركيز  اإىل  امل��زروع��ي 
اأف�سل  اأب����رزه����ا  م��ت��ع��ددة  م��وا���س��ي��ع 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ا���س��ت��خ��دام  ط���رق 
حمتوى  اإن�ساء  ومهارات  الجتماعي 
يعك�ض �سورة  و���س��ف��اف  دق��ي��ق  ع��رب��ي 
اإيجابية عن ال�سباب العربي. وقالت 

اأن الإع����الم يلعب  ال�����س��ب��اب  ل�����س��وؤون 
اأفكار  ت�سكيل  عملية  يف  ك��ب��ريا  دورا 
وت��وج��ه��ات ال�����س��ب��اب وم���ن ه��ن��ا تربز 
�سيقدم  ال��ذي  الربنامج  ه��ذا  اأهمية 
تعدهم  م��ن�����س��ة  ال���ع���رب���ي  ل��ل�����س��ب��اب 
الإعالمي  ال��ق��ط��اع  ت��غ��ريات  مل��واك��ب��ة 
وت�سلط ال�سوء على مواهب ال�سباب 
�سورة  ن��ق��ل  ع��ل��ى  �سيعملون  ال��ذي��ن 
اإعالمية م�سرفة عن ال�سباب العربي 
ل��ل��ع��امل اأج���م���ع. وق���ال���ت مي��ك��ن��ن��ا اأن 
بحاجة  ونحن  اأف�سل  اإع���الم  ن�سنع 
الإعالميني  م��ن  ج��ي��ل  اأف�����س��ل  اإىل 
العربي  ال�سباب  مركز  ي�سعى  لذلك 
اإىل ا�ستثمار طاقات ال�سباب يف الدول 
و�سناع  امل�ستقبل  رواد  فهم  العربية 
واأ�سافت  العربي.  الوطن  يف  الأم��ل 

وتغرياته التي يقودها ال�سباب ب�سكل 
اأف�سل  حت��دي��د  على  و�سيعمل  كبري 
املمار�سات وخطط عمل قطاع الإعالم 
ومن  امل�ستقبلية.  وتوجهاته  العربي 
الربنامج  اأع��م��ال  تنطلق  اأن  امل��ق��رر 
ال���ي���وم الإث���ن���ني وت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى 26 
من نوفمرب اجلاري مب�ساركة 100 
19 دول���ة عربية  ���س��اب و���س��اب��ة م��ن 
مكثف  اأع��م��ال  ج��دول  اإىل  لين�سموا 
الور�سات  منها  حم���اور  ع��دة  ي�سمل 
التدريبية وجل�سات مناظرة متنوعة 
وحم���ا����س���رات ون������دوات اإ���س��اف��ة اإىل 
من  ع������دد  اإىل  م���ي���دان���ي���ة  زي����������ارات 
امل��وؤ���س�����س��ات الإع���الم���ي���ة ال���رائ���دة يف 
امل��ن��ط��ق��ة. واأك�����دت م��ع��ايل ���س��م��ا بنت 
�سهيل بن فار�ض املزروعي وزيرة دولة 

الإمارات واهتمام القيادة بها موؤكدة 
اأن ثمة جلنة عليا لأهداف التنمية 
تهتم  الإم����ارات  دول��ة  يف  امل�ستدامة 
بجميع الأهداف التنموية تراأ�سها 
دولة  وزي���رة  الها�سمي  رمي  م��ع��ايل 
للتعاون الدويل وتقوم هذه اللجنة 
امل��ل��ف��ات والأه����داف  ب��درا���س��ة جميع 
اأع�ساًء من �سائر  ومتابعتها وت�سم 
واأكدت  الدولة..  يف  املعنية  اجلهات 
اأه����داف  اأن دول����ة الإم�������ارات ت����ويل 
كبرية  اأه��م��ي��ة  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 
املرتبط  ال���راب���ع  ال���ه���دف  ل���س��ي��م��ا 

بجودة التعليم.
اإىل  ال��ت��ط��رق  ان���ه مت  اإىل  واأ����س���ارت 
املبادرات  ح��ول  الق��راح��ات  بع�ض 
امل�����س��رك��ة امي��ان��ا م��ن اجل��م��ي��ع باأن 
اجندة  خ��الل  م��ن  امل�سرك  العمل 
�سيكون  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف 
له اثر كبري يف ن�سر مبادئ الت�سامح 
والإيجابية ف�ساًل عن الركيز على 
متكينهم  على  والعمل  ال�سباب  فئة 

•• دبي-وام:

الإماراتية  الوطنية  اللجنة  تراأ�ست 
للربية والثقافة والعلوم الجتماع 
ا�ست�سافته  ال���ذي  امل�����س��رك  الول 
مبقر اليون�سكو بباري�ض و�سم جميع 
مم��ث��ل��ي الأع�������س���اء يف امل��ن��ظ��م��ة من 
والأوروبية  العربية  الدول  خمتلف 
ودول  وافريقيا  الالتينية  وامريكا 
���س��رق اآ���س��ي��ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى اللجان 
الوطنية للربية والثقافة والعلوم 
و ذل���ك ع��ل��ى ه��ام�����ض امل��وؤمت��ر العام 

لليون�سكو الذي عقد يف باري�ض .
يهدف الجتماع اإىل تعزيز التعاون 
امل�������س���رك ب����ني ال�������دول الأع�������س���اء 
التنمية  جم����ال  يف  ال��ي��ون�����س��ك��و  يف 
اأف�سل  اإىل  وال��ت��ع��رف  امل�����س��ت��دام��ة 
امل��م��ار���س��ات والأول����وي����ات يف ال���دول 
اللجان  دور  واإب����������راز  الأع���������س����اء 
التنمية  اأه����داف  دع���م  ال��وط��ن��ي��ة يف 
على  ال�����س��وء  وت�سليط  امل�����س��ت��دام��ة 

دعت اإىل وجود اتفاقيات بني الدول 
العاملية  امل���ب���ادرات  ب�����س��اأن  الأع�����س��اء 
اأهداف  اأن  اتفق اجلميع على  حيث 
التنمية امل�ستدامة هي و�سيلة عاملية 
ل��ت��ك��ري�����ض اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات التي 

ترقى باملجتمعات العاملية.
���س��ع��ادت��ه��ا اىل الأول����وي����ات  ول��ف��ت��ت 
التي مت مناق�ستها خالل الجتماع 
“ حيث  الرابع  ب�”الهدف  اخلا�سة 
���س��م��ل مت��ك��ني ال�����س��ب��اب م���ن خالل 
واملهنية  التقنية  مهاراتهم  تعزيز 
املبكرة والتعليم اجلامع  والطفولة 
القطاع  م��ع  ال�����س��راك��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
اخلا�ض والأهداف الخرى املتعلقة 
املناخي  والتغري  الفتيات  تعليم  يف 
كيفية  اأو�سحت  دول��ة  كل  اأن  مبينة 
وامل��ب��ادرات لديها  الأه���داف  تطبيق 
بجانب اآليات التن�سيق الداخلي مع 

اجلهات املخت�سة بهذا ال�ساأن.
ع��ام��ة عن  ن��ب��ذة  �سعادتها  وت��ن��اول��ت 
دولة  يف  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف 

الأع�ساء من خمتلف  �سم خمتلف 
اأن����ح����اء ال���ع���امل وه����و م���ا اأ����س���ه���م يف 
حتقيقه لالأهداف املو�سوعة وبلورة 
روؤية م�ستقبلية للتعاون الوثيق بني 
الدول الأع�ساء واخلروج بتو�سيات 
العمل  م�������س���ارات  ل��ت��ع��زي��ز  م��ه��م��ة 

واآلياته امل�ستقبلية.
واأ���س��ارت اإىل اأن��ه مت الت��ف��اق خالل 
الج����ت����م����اع ع���ل���ى و����س���ع م����ب����ادرات 
عاملية تخدم جميع الدول الأع�ساء 
اأف�سل  يف  ال���ت�������س���ارك���ي���ة  وحت���ق���ي���ق 
امل���م���ار����س���ات ك��م��ا مت الت����ف����اق على 
ذكية  �سبكة  اأو  عاملي  موقع  تاأ�سي�ض 
تخدم اللجان يف هذا املو�سوع لتكون 

مبثابة حمطة توا�سل بينها.
يعد  الجتماع  اأن  �سعادتها  وذك��رت 
اللجان  ب���ني  ع���امل���ي  ت���ع���اون  ب���داي���ة 
ال�سراكات  تعزيز  ي��ه��دف  الوطنية 
امل�سرك  والعمل  اخل��ربات  وتبادل 
موؤكدة اأنه اأفرز عدة تو�سيات ملحة 
منها ما نادت به بع�ض الدول التي 

ج��ه��ود دول����ة الإم������ارات يف خمتلف 
املجالت وتعزيز مكانتها دولياً.

ويف م�ستهل الجتماع الذي تراأ�سته 
���س��ع��ادة ام���ل ال��ك��و���ض الأم����ني العام 
للجنة الوطنية الإماراتية للربية 
وال��ث��ق��اف��ة وال���ع���ل���وم اأك�����دت ال����دول 
التعاون  ت��وث��ي��ق  اأه��م��ي��ة  امل�����س��ارك��ة 
الدويل مبا ي�سب يف حتقيق اأجندة 
ل�سيما  ع��امل��ي��ا  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 
الهدف الرابع الذي يعترب الركيزة 
الأ���س��ا���س��ي��ة واأه���م ه��دف ن��ظ��راً لآنه 
من خالله ميكن رفع الوعي جتاه 

الأهداف الخرى لليون�سكو.
واأع���رب���ت ���س��ع��ادة ام���ل ال��ك��و���ض عن 
وحر�سهم  الأع�ساء  للدول  �سكرها 
النظر  وج���ه���ات  يف  ال���ت���ق���ارب  ع��ل��ى 
وال���ع���م���ل امل���وح���د ال�����ذي ي���ع���زز من 
هذا  اأن  اإىل  م�����س��رية  دول���ة  ك��ل  دور 
الج���ت���م���اع ال������ذي ت���راأ����س���ت���ه دول����ة 
الأول على  الإم��ارات يعد الجتماع 
اإذ  الأع�ساء جميعاً  ال��دول  م�ستوى 

نهيان بن مبارك ي�ستقبل الرئي�ض الكولومبي
اأكد فخامة رئي�ض كولومبيا احلر�ض على  من ناحيته 
البلدين يف خمتلف  التعاون بني  اأوج��ه  تطوير وتنمية 

املجالت.
ح�سر اللقاء معايل ال�سيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان 
الدولة  �سفري  الزعابي  القطام  عي�سى  حممد  و�سعادة 
�سفري  �سلهوب  الفايز  فيحان  و�سعادة  كولومبيا  ل��دى 

كولومبيا لدى الدولة .
وقد اأقام معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان ماأدبة 
والوفد  الكولومبي  الرئي�ض  فخامة  �سرف  على  ع�ساء 
املرافق له. ويف نهاية اللقاء تبادل معاليه مع فخامته 

الهدايا التذكارية.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
الت�سامح بق�سر �سموه م�ساء اأم�ض الأول فخامة الرئي�ض 
كولومبيا  جمهورية  رئي�ض  �سانتو�ض  م��ان��وي��ل  خ���وان 

والوفد املرافق له.
معه  وت��ب��ادل  بال�سيف  اللقاء  ب��داي��ة  يف  معاليه  ورح��ب 
التعاون بني  املجالت وعالقات  احلديث حول خمتلف 
البلدين .. موؤكدا معاليه اهتمام دولة المارات بتوطيد 
و�سعبيهما  ال��ب��ل��دي��ن  م�سلحة  ف��ي��ه  مل��ا  ال��ع��الق��ات  ه���ذه 

ال�سديقني.

جمال�ض امل�ستقبل العاملية: ال�ستثمار يف البيانات يدعم تطور الرعاية ال�سحية
•• دبي-وام:

“جمل�ض  يف  امل���������س����ارك����ون  اأك�������د 
م�����س��ت��ق��ب��ل ال�������س���ح���ة وال���رع���اي���ة 
�سمن  ع��ق��د  ال���ذي   - ال�سحية” 
اأعمال الدورة الثانية لجتماعات 
جمال�ض امل�ستقبل العاملية - على 

لتح�سني  ال�سريرية  والتحليالت 
مناذج  وابتكار  ال�سحية  الرعاية 
وجتارية  واج��ت��م��اع��ي��ة  تنظيمية 
وو�سع  ال��دق��ي��ق  ال��ط��ب  لتطوير 
ل���ل���ت���اأث���ري على  ا����س���رات���ي���ج���ي���ات 
ال�سحة  جم����ال  يف  ال�����س��ل��وك��ي��ات 
والتعامل  ال�����س��ح��ي��ة  وال���رع���اي���ة 

البيانات  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  اأه��م��ي��ة 
الرعاية  ق���ط���اع  ت���ط���ور  دع����م  يف 

ال�سحية عامليا.
اأهمية  اإىل  امل�������س���ارك���ون  ول���ف���ت 
م��ت��ك��ام��ل��ة لنظام  ب���رام���ج  اإع������داد 
الطبية  وال�����رع�����اي�����ة  ال�������س���ح���ة 
البيانات  ت��وظ��ي��ف  ي��ت��م  ب��ح��ي��ث 

ب��ف��ع��ال��ي��ة م����ع الأم������را�������ض غري 
املعدية وت�سميم اآليات ال�ستجابة 

العاملية لالأوبئة.
التحديات  اإىل  املجل�ض  وت��ط��رق 
التي تواجه القطاع عامليا واأهمها 
الرعاية  اأن��ظ��م��ة  ا���س��ت��دام��ة  ع���دم 
تكاليف  وارت�������ف�������اع  ال�������س���ح���ي���ة 

اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة اإ���س��اف��ة اإىل 
يف  املتقدمني  ال�سكان  عدد  تزايد 
الأمرا�ض  ن�سبة  وارت��ف��اع  ال�سن 

غري املعدية.
وا�����س����ت����ع����ر�����ض امل����ج����ل���������ض اأب��������رز 
الرعاية  ق���ط���اع  يف  ال���ت���وج���ه���ات 
تطوير  اإىل  وت���ط���رق  ال�����س��ح��ي��ة 
العديد من العالجات املبتكرة .. 
الذي يواجه  التحدي  اأن  معتربا 
الرعاية  ن���ظ���ام  اإ����س���الح  ع��م��ل��ي��ة 
مهام  ت��ب��اي��ن  يف  يكمن  ال�سحية 
املعنية  اجل���ه���ات  ع��م��ل  واآل����ي����ات 
ال�سيا�سات ومزودي  وا�سعي  مثل 

اخلدمات واملر�سى.
اأنه ملواجهة  واأكد اأع�ساء املجل�ض 
هذا التحدي والتغلب عليه يجب 
مل�ساركة  اأف�������س���ل  اأن���ظ���م���ة  و����س���ع 
النتائج  لتح�سني  �سعيا  البيانات 

املدفوعات  ن��ظ��ام  اإىل  والن��ت��ق��ال 
الطريقة  عو�سا عن  “املجمعة” 
التقليدية لتنظيم قطاع ال�سحة 
التكلفة  حت����دي����د  خ�������الل  م�����ن 
الرعاية”  ل�”جل�سة  امل��ت��وق��ع��ة 
املر�سى  م����ن  م��ع��ي��ن��ة  لأمن��������اط 
تقليل  يف  ي�سهم  ال���ذي  بال�سكل 

التكاليف وحت�سني النتائج.
وراأى الأع�ساء اأن قطاع الرعاية 
تطوير  ����س���ي�������س���ه���د  ال�������س���ح���ي���ة 
ع���الج���ات م��ب��ت��ك��رة ب��ح��ل��ول عام 
اأدوات  اإىل  اإ�����س����اف����ة   2030
من  الأط���ب���اء  مت��ك��ن  ت�سخي�سية 
ت�سنيف املر�سى وميكن اأن ي�سهم 
التي  العالجات  منحهم  يف  ذل��ك 
جناحها  الفعلية  البيانات  اأثبتت 
اإ����س���اف���ة اإىل  يف ع����الج ح��الت��ه��م 

توافر اأدوات وقائية اأف�سل.

فقدان ج�از �شفرت
اح����م����د   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
عبدالعزيز  ع���ب���دال���ه���ادي 
عبدالغني ، م�سر اجلن�سية 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
)21219043( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/4902071

فقدان ج�از �شفرت
بيتري  /ك�����ني  امل����دع����و  ف���ق���د 
فين�سينت  تهوندوبارامبيل 
اجلن�سية  ال���ه���ن���د   ، ب��ي��ت��ري 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )2843646(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 055/6018595

فقدان ج�از �شفرت
دزلن  /مينه  املدعو  فقد 
اجلن�سية  امل��������غ��������رب     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������واز   -
  )1 8 4 1 3 4 5 7 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/1108843

فقدان ج�از �شفرت
م�����وت�����ارا   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ن����ور ال���ع���ني ت��ي�����س��ن��و ه���ادى 
ان���دون���ي�������س���ي���ا   ، ن�������اف�������روو 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  من   )8909298(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 056/7122937

فقدان ج�از �شفرت
املدعو / ميلبا جايتو  فقد 
اجلن�سية  الفلبني   ، كاينج 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  م��ن   )157511(
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6991800 

فقدان ج�از �شفرت
فقد املدعو /ابو طيب حاجي 
بنغالدي�ض   ، ال����س���الم  ن���ور 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  م���ن   )314526(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 056/4858563
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اأخبـار الإمـارات
جــائــزة اأبــوظـبي تـحتفي بيــوم اللطف العــاملي

•• اأبوظبي -وام:

حتتفي ج��ائ��زة اأب��وظ��ب��ي ب��ي��وم ال��ل��ط��ف ال��ع��امل��ي ال���ذي ي�����س��ادف يف 13 
تقديرا   ”World Kindness Day“ ع���ام  ك��ل  م��ن  ن��وف��م��رب 
والإح�����س��ان يف  الطيب  ب��اأن  املجتمع  لأف���راد  وت��ذك��ريا  الإن�سانية  للفتات 
الأفكار والأفعال من �سيم الإن�سان وفطرته الأ�سيلة املحفزة على البذل 

والعطاء يف خمتلف اأوجه الإح�سان.
يذكر اأن جائزة اأبوظبي اأطلقت يف 2005 وهي مبادرة حكومية لتكرمي 
كبريا  ج��زءا  وكر�سوا  خ��رية  اأع��م��ال  قدموا  الذين  الأ�سخا�ض  وتقدير 
جمتمع  تطوير  يف  و�ساهموا  الآخ��ري��ن  مل�ساعدة  وجهدهم  وقتهم  م��ن 

اأبوظبي.

اأبوظبي وحتتفي باخلري وت�سعى  اأعلى و�سام مدين يف  وتعترب اجلائزة 
اإىل بناء جمتمع ملهم ت�سوده الأعمال اجلليلة واخلرية.

وتتميز دورة هذا العام من جائزة اأبوظبي 2017 عن الدورات ال�سابقة 
باقران فكرتها العامة باإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
تتواجد  .. حيث  2017 عاما للخري  الدولة حفظه اهلل  رئي�ض  نهيان 
اأبوظبي وبذلك تتكاتف  مبادئ وقيم م�سركة بني عام اخلري وجائزة 
اجلهود التي حتث الأفراد على رد اجلميل للمجتمع والدولة الأمر الذي 
يتما�سى اأي�سا مع املبادئ والأ�س�ض العامة التي قامت عليها اجلائزة منذ 
تاأ�سي�سها عام 2005 بناء على توجيهات �ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة 
حفظه اهلل وحتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�سريا على نهج 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي ر�سخ  املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
مبادئ اجلود والعطاء يف نفو�ض اأبناء دولة الإمارات.

“احلركة  وح��ي  من  ن�ساأت  العاملي  اللطف  بيوم  الحتفال  فكرة  وكانت 
 -The World Kindness Movement - ”العاملية للطف

وهي موؤ�س�سة دولية ن�ساأت عام 1963.
وبالتزامن مع اإحياء هذا اليوم العاملي للطف ت�سعى جائزة اأبوظبي اإىل 
ال�ستمرار يف الحتفال باخلري امل�ستوحى من اإرث ال�سيخ زايد حتت راية 
الوحدة والعطاء وتكرمي كل من يقدم عمل خري بغ�ض النظر عن العمر 
اأو اجلن�سية اأو حتى مكان الإقامة وكذلك ال�سغار واليافعني طاملا اأن ما 

قدموه قد اأ�سهم يف منو وتطور جمتمع اأبوظبي.
اخلري  عمل  جم��الت  يف  م�سيئة  بنماذج  اأبوظبي  جائزة  �سجل  ويحفل 

والأمل  الإل��ه��ام  م�����س��ادر  الكثريين  منح  يف  وج��ه��ده��ا  بعلمها  �ساهمت 
وجن��ح��ت يف ب��ل��ورة ت��وج��ه��ات ومم��ار���س��ات اإي��ج��اب��ي��ة حيثما وج����دوا فتم 
تكرميهم بجائزة اأبوظبي اأعلى و�سام متنحه اأبوظبي للمدنيني ومن بني 
اأبرز ال�سخ�سيات التي منحت جائزة اأبوظبي يف الأعوام ال�سابقة: يذكر 
اأنه يجري العمل حاليا على التاأكد من �سحة ودقة املعلومات لالأ�سماء 
املر�سحة جلائزة اأبوظبي لهذا العام من قبل جلنة التقييم ومن بعدها 
�ستقوم جلنة التحكيم العليا املكونة من �سخ�سيات مرموقة يف اأبوظبي 
املزيد من  باإجراء  القطاعات  ورواد من خمتلف  وم�سوؤولني حكوميني 

التدقيق والتحري وت�سدر النتيجة النهائية باأ�سماء املكرمني.
املنا�سبة يف  بهذه  يقام خ�سي�سا  املكرمني يف حفل  الإع��الن عن  و�سيتم 

مطلع عام 2018.

مدير مفو�سية الالجئني لـ»وام« : الإمارات قدمت منوذجا رائدا لالإغاثة الإن�سانية للروهينغا وال�سومال

جهاز ا�ستخبارات الإ�سارة يعلن بدء الت�سجيل يف م�سابقة »املغامرة الإلكرتونية«

•• اأبوظبي-وام: 

ت����وب����ي ه���������ارورد م����دي����ر مكتب  اأك�������د 
املتحدة  ل���الأمم  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ف��و���س��ي��ة 
الإمارات  دول��ة  يف  الالجئني  ل�سوؤون 
رائ����دا  ق���دم���ت من���وذج���ا  ال����دول����ة  اأن 
ودعم  ال�سومال  يف  الإن�ساين  للدعم 
لالجئني  ال����ط����ارئ����ة  الح����ت����ي����اج����ات 

الروهينغا يف بنغالدي�ض.
وقال هارورد - يف حوار مع وكالة اأنباء 
الإم���ارات لديها  اإن   - »وام«  الإم���ارات 
تعاين  ال��ت��ي  ب���الأزم���ات  واإدراك  وع���ي 
ال�ستجابة  على  وتعمل  املنطقة  منها 

لها بطرق ع�سرية ومبتكرة.
م��وؤك��دا ع��ل��ى ال����دور ال��ف��اع��ل والرائد 
الإن�سانية  الإغ��اث��ة  جم��ال  يف  للدولة 
ي��ق��ارب اخلم�ض عقود  مل��ا  ال���ذي ميتد 
وي���اأت���ي ام���ت���دادا ل�����الإرث ال����ذي ب���داأه 
اآل  ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
نهيان - طيب اهلل ثراه - الذي كانت 
اأياد بي�ساء وتاريخ حافل بالعطاء  له 
العامل  الإن�����س��ان��ي��ة ح����ول  والأع����م����ال 
الر�سيدة  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  وا�سلت  كما 
لتخفيف  الإن�سانية  امل��ب��ادرات  اإط��الق 
ال�سومال  يف  لي�ض  الإن�سانية  املعاناة 
وبنغالدي�ض وح�سب واإمنا لالجئني يف 
خمتلف اأنحاء العامل ممن هم بحاجة 

للم�ساعدات الإن�سانية العاجلة.
ال������ذي قدمته  ال����دع����م  اأوج�������ه  وع�����ن 
 .. الروهينغا  الالجئني  اإىل  ال��دول��ة 
قال هارورد اإن دولة الإمارات العربية 

امل���ت���ح���دة ق���دم���ت من����وذج����ا رائ�������دا يف 
لالجئني  الطارئة  الحتياجات  دع��م 
الروهينغا يف بنغالدي�ض ت�سمن تعهد 
دولر  م���الي���ني   7 ب��ت��ق��دمي  ال����دول����ة 
الالجئني  ه�����وؤلء  م��ع��ان��اة  ل��ت��خ��ف��ي��ف 
مبوؤمتر  م�����س��ارك��ت��ه��ا  خ�����الل  وذل������ك 
الالجئني  ب���اأزم���ة  امل��ان��ح��ني اخل��ا���ض 
الروهينغا والذي اأقيم يف جنيف 23 

اأكتوبر املا�سي.
�ساحب  توجيهات  ذلك  �سبق  واأ�ساف 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئي�ض 
جم��ل�����ض ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي »رع����اه 
اهلل« - التي جاءت تلبية للنداء الذي 
اأط��ل��ق��ت��ه امل��ف��و���س��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة لالأمم 
امل��ت��ح��دة ل�����س��وؤون ال��الج��ئ��ني - وذلك 
بتمويل رحالت الإغاثة اجلوية التي 
الطوارئ  م�����س��ت��ودع��ات  م��ن  ان��ط��ل��ق��ت 
اخل����ا�����س����ة مب���ف���و����س���ي���ة ال���الج���ئ���ني 
العاملية  دب����ي  م��دي��ن��ة  يف  وال���واق���ع���ة 
الإن�سانية وقد حملت تلك  للخدمات 
على  اأ�سا�سية  اإغ��اث��ة  م���واد  ال��رح��الت 
�سكل خيم واأغطية واقية من املطر .. 
الأمرية  �سمو  حرمه  بتربع  اأ�ساد  كما 
املدينة  رئ��ي�����س��ة  احل�����س��ني  ب��ن��ت  ه��ي��ا 
مببلغ  الإن�سانية  للخدمات  العاملية 
1.5 مليون درهم والتي تكفي لتوفري 
امل����اأوى وم����واد الإغ���اث���ة الأ���س��ا���س��ي��ة ملا 

يقرب من 14000 لجئ.
وقال مدير مكتب املفو�سية ال�سامية 
يف  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم 

»القلب  موؤ�س�سة  ان  الإم�����ارات  دول���ة 
�ساحب  قرينة  وبتوجيهات  الكبري« 
ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
القا�سمي  حم����م����د  ب����ن����ت  ج������واه������ر 
امل���ن���ا����س���رة ال�����ب�����ارزة ل���الج���ئ���ني لدى 
مببلغ  عاجال  دعما  قدمت  املفو�سية 
367300 درهم مما �سيعود بالنفع 
4700 لج����ئ من  ي���ق���ارب  م���ا  ع��ل��ى 

الروهينغا يف بنغالدي�ض.
وع�����ن ال����دع����م ال������ذي ت���ق���دم���ه دول����ة 
اأن  اإىل  اأ�سار  ال�سومال  اإىل  الإم���ارات 
ال���دول���ة ق��دم��ت م��ث��ال رائ���ع���ا للدعم 
الإن���������س����اين خ�����الل ح���م���ل���ة »لأج����ل����ك 
ي���ا ����س���وم���ال« ال���ت���ي ه���دف���ت لإغ���اث���ة 
معاناتهم  وت��خ��ف��ي��ف  ال�����س��وم��ال��ي��ني 
ال�سرب  وم���ي���اه  ب��ال��غ��ذاء  وت���زوي���ده���م 
وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة وغ���ريه���ا من 
النجاة  على  مل�ساعدتهم  ال�سروريات 

 25 الثالثة خالل  من خطر املجاعة 
عاما وهو دعم �سديد الأهمية لإنقاذ 

اأرواح ال�سعب ال�سومايل.
وحول الدور الذي تقوم به مفو�سية 
�سوؤون الالجئني جتاه تخفيف املعاناة 
وكذلك  ال�������س���وم���ال  يف  الإن�������س���ان���ي���ة 
ال��روه��ي��ن��غ��ا .. ق���ال ت��وب��ي ه����ارورد اإن 
املتحدة  ل���الأمم  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ف��و���س��ي��ة 
ل�سوؤون الالجئني تقوم بقيادة وتن�سيق 
بحماية  اخل����ا�����ض  ال��������دويل  ال���ع���م���ل 
العامل  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  ال��الج��ئ��ني يف 
ال�سوماليني  الالجئني  ذل��ك  يف  مب��ا 

ولجئي الروهينغا.
واأكد اأن ق�سية الروهينغا تعد الأزمة 
اأن  اإذ  اليوم  العامل  اإحلاحا يف  الأك��ر 
اآخ���ر الإح�����س��اءات ال����واردة ت�سري اإىل 
األ����ف لجئ   603 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  اأن 
بنغالدي�ض  اإىل  ه��رب��وا  ق��د  روهينغي 
اأغ�سط�ض   25 ان��دلع الأزم���ة يف  منذ 

.2017
من  �ساعفت  املفو�سية  اأن  اإىل  ولفت 
منذ  بنغالدي�ض  يف  عملياتها  ن��ط��اق 
عاجل  ب�سكل  وت��ع��م��ل  الأزم����ة  ان����دلع 
الأ�سا�سية  الإغاثية  امل��واد  اإر�سال  على 
ك���اخل���ي���م والأغ����ط����ي����ة ال����واق����ي����ة من 

الأمطار ومعدات الطبخ الأ�سا�سية.
تقود  ال��الج��ئ��ني  مفو�سية  اأن  واأك����د 
اجل����ه����ود الإغ����اث����ي����ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
واملنظمات  ال�������س���رك���اء  م����ن  ال���ع���دي���د 
ال���دول���ي���ة وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق ال���ك���ام���ل مع 
البقاء  وت��وا���س��ل  بنغالدي�ض  حكومة 

اأه��ب��ة ال���س��ت��ع��داد يف ح��ال تدفق  على 
م��وج��ات جل��وء اأخ���رى خ��الل الفرة 
اآخر  بح�سب  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار  القادمة. 
عدد  بلغ  فقد  امل��ت��وف��رة  الح�سائيات 
 870 نحو  ال�سوماليني  ال��الج��ئ��ني 
األف لجئ �سومايل يتوزعون يف دول 
اجلوار العدد الأكرب يتواجدون يف كل 
بلغ  فيما  واأثيوبيا  واليمن  كينيا  من 
عدد النازحني داخليا اإىل نحو 1.56 

مليون نازح داخل حدود ال�سومال.
تقدمه  ال����ذي  ال��دع��م  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
للنازحني  ال����الج����ئ����ني  م���ف���و����س���ي���ة 
يف  يتمثل  ال�سوماليني  وال��الج��ئ��ني 
ت���وف���ري م���ي���اه ال�����س��رب مل���ا ي���ق���رب من 
100 األف �سخ�ض خا�سة املت�سررين 
ال����ت����ي تعاين  م����ن م����وج����ة اجل����ف����اف 
م��ن��ه��ا ال���ب���الد يف م��ن��اط��ق ع����دة حيث 
األف   837 يقرب من  ما  داخليا  ن��زح 
عام  خ���الل  اجل��ف��اف  ب�سبب  �سخ�ض 
ت��وزي��ع مواد  ك��م��ا مت  وح���ده   2017
من  يقرب  ما  على  الأ�سا�سية  الإغاثة 
توزيع  مت  وك��ذل��ك  �سخ�ض  األ���ف   33
الأ�سخا�ض  لدعم  النقدية  امل�ساعدات 

الأكر عوزا.
ع����ودة  ت���دع���م  امل���ف���و����س���ي���ة  اأن  واأك��������د 
الالجئني اإىل ال�سومال حيث عاد ما 
يقرب من 107 اآلف لجئ �سومايل 
الإط�����ار  ه����ذا  ويف   2014 ع����ام  م��ن��ذ 
اإ�سكان  جهود  كذلك  املفو�سية  تدعم 
على  قدرتهم  ودع��م  العائدين  ه��وؤلء 

ا�ستئناف حياتهم بعد العودة.

•• اأبوظبي-وام:

اأع���ل���ن ج��ه��از ا���س��ت��خ��ب��ارات الإ�����س����ارة »ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة لالأمن 
من  اخلام�سة  الن�سخة  يف  الت�سجيل  بدء  عن  �سابقا«  الإلكروين 
امل�سابقة ال�سنوية »املغامرة الإلكرونية« وهي امل�سابقة ال�سيربانية 
التي داأب اجلهاز على تنظيمها �سنويا لطلبة املدار�ض واجلامعات.
امل�سارعة  اإىل  للمغامرة  وامل��ح��ب  الطموح  ال�سباب  اجل��ه��از  ودع���ا 
املدار�ض  حتدي  م�سابقتي  من  تتكون  التي  املغامرة  يف  للت�سجيل 
القادم  اجل��ي��ل  وحتفيز  ت�سجيع  اإىل  وت��ه��دف  اجل��ام��ع��ات  وحت���دي 
من املهتمني مبجال الأمن الإلكروين وتطوير مهاراتهم الفنية 
الإلكرونية  املغامرة  م��ب��ادرة  وتعد  الديناميكي.  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
الإلكروين  الأم���ن  جم��ال  يف  ترفيهي  تعليمي  ب��رن��ام��ج  مبثابة 
اإلكرونية  حت��دي��ات  �سمنها  م��ن  متنوعة  اأن�سطة  على  يحتوي 
التي  النهائية  بامل�سابقة  وانتهاء  املختلفة  التدريبات  من  وجملة 
ملمار�سة مهاراتهم يف جمال  املدار�ض واجلامعات  ت�ستقطب طلبة 
الأمن  اأهمية  وطنية حول  ثقافة  بناء  بهدف  الإلكروين  الأم��ن 
الدولة  اأم���ن  حماية  يف  وامل�ساهمة  عليه  واحل��ف��اظ  الإل��ك��روين 
وحتدي  اجل��ام��ع��ات  حت���دي  اإىل  امل�سابقة  وتنق�سم  ال�����س��ي��رباين. 

املدار�ض لبناء جيل من خرباء الأمن الإلكروين و�سقل مهاراتهم 
وتعمل على رفع قدرات طلبة اجلامعات التقنية يف جمال الأمن 
يقوم  ���س��ي��رباين  مت��ري��ن  �سكل  امل�سابقة  ت��اأخ��ذ  حيث  الإل��ك��روين 
بينما  الخ���راق���ات  �سد  �سبكاتهم  ع��ن  ب��ال��دف��اع  امل�����س��ارك��ون  فيه 
ي��ت��م ا���س��ت��ه��داف امل��ع��ل��م��ني وال��ط��ل��ب��ة يف ب��رن��ام��ج حت���دي املدار�ض 
الأمن  جمال  يف  واهتمامهم  معرفتهم  م�ستوى  رفع  على  للعمل 
على  ال�سوء  ت�سليط  امل�سابقة  فعاليات  خالل  ويتم  الإل��ك��روين. 
للطلبة  الفر�سة  واإتاحة  الإلكروين  بالأمن  املخت�سة  الوظائف 
املتعلقة  اجل��ام��ع��ي��ة  ب��ال��ربام��ج  الإل��ت��ح��اق  ع��ن��د  ال��ت��م��ي��ز  لتحقيق 
املوؤمترات  يف  للم�ساركة  فر�سة  على  يح�سلون  كما  املجال..  بهذا 
املتعلقة بالأمن الإلكروين. وتتمثل �سروط ال�سراك يف حتدي 
مبدار�ض  والثالثة  الثانية  باحللقتني  الطلبة  يكون  ب��اأن  املدار�ض 
اللغة الإجنليزية واجتياز  اإجادة  الدولة احلكومية واخلا�سة مع 
وال�سغف  الهتمام  اإىل  بالإ�سافة  بنجاح  الإلكرونية  التحديات 
فيما  الإل��ك��روين.  والأم���ن  وال��ربجم��ي��ات  الآيل  احلا�سب  بعلوم 
امل�سرك  يكون  اأن  يف  اجلامعات«  »حت��دي  م�سابقة  �سروط  تتمثل 
من طلبة اجلامعات من جميع اجلن�سيات واأن يكون متخ�س�سا يف 
اأحد املجالت املتعلقة بعلوم احلا�سب الآيل واأن يتمكن من اجتياز 

اختبار املهارات واملعرفة باأ�سا�سيات التحليل اجلنائي الإلكروين 
الإلكروين  ال��دف��اع  باأ�سا�سيات  معرفة  على  يكون  اأن  يجب  كما 
والأمن  والربجميات  الآيل  احلا�سب  بعلوم  وال�سغف  والهتمام 
اإحدى  هي  الإلكرونية  املغامرة  م�سابقة  اأن  يذكر  الإل��ك��روين. 
من  ن�سخ  اأرب���ع  تنظيم  ومت  الإ���س��ارة  ا�ستخبارات  ج��ه��از  م��ب��ادرات 
هذه امل�سابقة �سارك فيها املئات من طلبة املدار�ض واجلامعات يف 
الدولة وذلك بالتعاون مع دائرة التعليم واملعرفة باأبوظبي ووزارة 
الربية والتعليم ووزارة الثقافة وتنمية املعرفة الذين �ساهموا يف 
دعم املبادرة واإجناح برنامج املغامرة اللكرونية وبرعاية بع�ض 

ال�سركات الرائدة يف جمالت الأمن ال�سيرباين والت�سالت.
امل�ستجدات  لأح���دث  دقيقة  درا���س��ة  بعد  امل�سابقة  ت�سميم  وي��ت��م 
الإلكرونية  الخ��راق��ات  جم��ال  يف  حاليا  العامل  ي�سهدها  التي 
مما ي�سهم يف تو�سيع مدارك الطلبة وحتفيز �سغفهم جتاه علوم 
احلا�سوب وتوعيتهم اإىل �سرورة حماية البنية التحتية الرقمية 
يف احلا�سر وامل�ستقبل. وتدعم مبادرة املغامرة الإلكرونية روؤية 
الإمارات 2021 الرامية اإىل تن�سئة جيل من الرواد الإماراتيني 
املبني على  القت�ساد  ال��دول��ة نحو  اأه���داف  ق��ي��ادة  ال��ق��ادري��ن على 

املعرفة.

من�سور بن زايد ي�ستقبل روؤ�ساء وفود رو�سيا 
وكازاخ�ستان يف معر�ض دبي للطريان

»جمل�ض كهرباء دبي لل�سباب« يو�سل مياه 
ال�سرب لـ 500 منزل بقرى م�سر

•• دبي-وام:

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
كل  ام�ض  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
الوزراء  الأول لرئي�ض  النائب  اأ�سكار مامني  من معايل 
روغوزين  دمي��ري  وم��ع��ايل  كازاخ�ستان  جمهورية  يف 
نائب رئي�ض الوزراء الرو�سي الذين ي�ساركون يف معر�ض 

دبي للطريان الذي انطلق اليوم.
وتبادل �سموه احلديث مع ال�سيوف - يف قاعة معر�ض 

دبي للطريان - حول عالقات ال�سداقة والتعاون و�سبل 
ال�سيا�سية  امل��ج��الت  يف  وخ��ا���س��ة  وت��ط��وي��ره��ا  تعزيزها 
والتجارب  اخل���ربات  وت��ب��ادل  والتجارية  والقت�سادية 
امل�سركة.  ح�سر  امل�سالح  يحقق  املجالت مبا  هذه  يف 
�سوؤون  وزارة  وك��ي��ل  ال��ع��ام��ري  را���س��د  ���س��ع��ادة   .. ال��ل��ق��اء 
خريات  ���س��ع��ادة  احل��ك��وم��ي  التن�سيق  ل��ق��ط��اع  ال��رئ��ا���س��ة 
الدولة  لدى  كازاخ�ستان  جمهورية  �سفري  �سريف  لما 
رو�سيا  ج��م��ه��وري��ة  �سفري  يفيموف  ال��ك�����س��ن��در  و���س��ع��ادة 

الإحتادية لدى الدولة.

•• دبي-وام: 

بادر جمل�ض هيئة كهرباء ومياه دبي لل�سباب بالتعاون 
موؤ�س�سة  مظلة  حت��ت  الإم������ارات«  »�سقيا  موؤ�س�سة  م��ع 
بامل�ساهمة  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  مبادرات حممد 
مياه  تو�سيل  م�سروع  تنفيذ  يف  اخلا�سة  ميزانيته  من 
ال�سرب النظيفة وتركيب عدادات للبيوت التي ل ميلك 
اأهلها حق تو�سيل املياه يف قرى �سعيد م�سر ي�ستهدف 
اأن  املقرر  500 منزل ومن  املياه نحو  م�سروع تو�سيل 

ي�ستفد منه نحو 5000 ن�سمة.
واك����د ���س��ع��ادة ���س��ع��ي��د حم��م��د ال��ط��اي��ر ال��ع�����س��و املنتدب 
الرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اأهمية اخذ 
جمل�ض الهيئة لل�سباب زمام املبادرة و امل�ساهمة يف تنفيذ 
م�ستوى  يربز  ما  م�سر  يف  الهام  امل�ستدام  امل�سروع  هذا 
الهيئة ف�سال  �سباب  اإليه  الذي و�سل  الإن�ساين  الوعي 
عن جانب الأخوة واحلب واملودة الرا�سخة بني ال�سعبني 
ال�سقيقني ل �سيما اأن هذا امل�سروع �سيخدم عددا كبريا 
من الأ�سر التي مل يكن لها احلق يف تو�سيل املياه اإىل 
داخل البيوت فكان عليهم قطع م�سافات طويلة يوميا 

م�سروع  وباإجناز  النظيفة  ال�سرب  مياه  على  للح�سول 
تو�سيل املياه من املنبع اإىل داخل البيوت نكون قد وفرنا 
حال م�ستداما لهذه امل�سكلة وو�سعنا حدا لهذه املعاناة 

اليومية لأهلنا يف قرى �سعيد م�سر.
املدير  ال�سام�سي  عبدالكرمي  حممد  لفت  جانبه  وم��ن 
اهمية  اىل  الإم��ارات  �سقيا  ملوؤ�س�سة  بالوكالة  التنفيذي 
لل�سباب  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  جمل�ض  مع  التعاون 
التو�سعية  �سيا�ستها  �سمن  تعمل  املوؤ�س�سة  ان  منوها 
ال�سراكات  عقد  على  والإن�سانية  اخلريية  الأع��م��ال  يف 
املجتمعية مع خمتلف القطاعات احلكومية �سعيا منها 

لتحقيق اأكرب قدر ممكن من م�ساريع امل�ساعدة.
رئي�ض جمل�ض  ذك��رت فاطمة حممد اجلوكر  وب��دوره��ا 
هيئة كهرباء ومياه دبي لل�سباب ان هذه املبادرة اخلريية 
تهدف اإىل تر�سيخ مبداأ التطوع بني ال�سباب يف الهيئة 
خطة  يف  كامال  حم��ورا  اأدرج  املجل�ض  ان  اإىل  ..م�سرية 
عمله حول ال�ستدامة وتعزيز القيم الإماراتية الأ�سيلة 
اأه��داف عام  يف تقدمي اخلري والعطاء مبا يتما�سى مع 
جميع  خدمة  نحو  امل�ستدامة  الهيئة  وتوجهات  اخل��ري 

اأطياف املجتمع.

الهالل الأحمر الإماراتي ير�سم الب�سمة على وجوه عمال النظافة بح�سرموت
•• ح�رضموت-وام: 

وزع�������ت ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل الأح����م����ر 
على  غذائية  م�ساعدات  الإماراتي 
ع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة مب��دي��ري��ة ترمي 
اليمنية  ح�سرموت  حمافظة  يف 
وجوههم  ع��ل��ى  ال��ب�����س��م��ة  ر���س��م��ت 
خا�سة وانها جاءت يف وقت يعانون 
ف��ي��ه م���ن اأو����س���اع ان�����س��ان��ي��ة �سيئة 

ب�سبب الأزمات املراكمة .

رئي�ض  اجلابري  عبدالعزيز  واأك��د 
ف����ري����ق ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل الأح����م����ر 
الإم�����ارات�����ي ح���ر����ض ال��ه��ي��ئ��ة على 
امل���ع���ان���اة عن  امل�����س��اه��م��ة يف رف�����ع 
الناجمة  وال���ف���ق���راء  امل��ح��ت��اج��ني 
ان  ال��غ��ذاء. م�سريا اىل  عن نق�ض 
�سل�سلة  �سمن  تاأتي  املعونات  ه��ذه 
الإن�سانية  ل��ل��م�����س��اع��دات  ح��م��الت 
ت�����س��ع��ى ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
الإماراتي تقدميها لأبناء حمافظة 
عملها  خ���ط���ة  وف�����ق  ح�������س���رم���وت 
وتلبية لنداء الأهايل يف املديريات 
وم��دا ليد ال��ع��ون اإل��ي��ه��م.  واأعرب 
املهند�ض �سامل يعمر مدير مكتب 
ال�سغال العامة والطرق مبديرية 
لدولة  وتقديره  �سكره  عن  ت��رمي 
الإمارات حكومة و�سعبا على هذه 
جاءت  التي  الإن�سانية  امل�ساعدات 
الأو�ساع  ل���ردي  ن��ظ��را  وق��ت��ه��ا  يف 
ال���ي���م���ن ج����راء  الق���ت�������س���ادي���ة يف 

الحداث التي ت�سهدها البالد.
وق��د ���س��ادت ح��ال��ة م��ن ال��ف��رح بني 
البت�سامة  ت���ف���ارق  ومل  ال���ع���م���ال 
ا�ستالمهم  عقب  وذل��ك  وجوههم 
الغاثة من فريق الهالل الأحمر 
بعمليات  اأ���س��ادوا  الإم��ارات��ي حيث 
ال��ت��ي تقدمها  امل�����س��ت��م��رة  الغ���اث���ة 
دول��������ة الم������������ارات ع�����رب ذراع����ه����ا 
الهالل  هيئة  اليمن  يف  الإن�ساين 
اليمني  ال�����س��ع��ب  لأب���ن���اء  الأح���م���ر 

عموما وح�سرموت خ�سو�سا.

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم بالن�شر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدع�ى  رقم 7528 ل�شنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب العالن /  1- حممد علي عبداهلل العي�سى  
      2- موؤ�س�سة العي�سى العقارية   

املحكوم عليها املطلوب اعالنه / زكاء اهلل اأحمد �سودري  
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/10/31    

احل�سوري  ومبثابة  الأول  عليه  للمدعي  بالن�سبة  ح�سوريا    -: اللجنة  حكمت 
للمدعي عليه الثاين ب����� :- 

- اخالء املاأجور وت�سليمه للمدعية خاليا من ال�سواغل 
- مبلغ 16.000 درهم كقيمة ايجارية للفرة من 2016/6/10 وحتى 2016/12/10 
�سنويا  بواقع 42000 درهم  الفعلي  ايجارية حتى الخ��الء  ي�ستجد من قيمة  وما 

ومعه بالت�سامن املدعي عليه الثاين مبا ل يتجاوز )16000 درهم( 
- ت�سليم فاتورة نهائية للماء والكهرباء وبر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  ب��اع��الن  ال��زم  ق��د  القانون  ان  وحيث 
يف  عليه  الطعن  عدم  حالة  نهائي  لي�سبح  متهيدا  باحلكم  نعلنكم  لذلك  الطعن 

املواعيد القانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم / ن�شر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدع�ى  رقم 6670 / 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العالن /  1- و�سيم مروان البحر وهيفاء الدين العظمه  
املحكوم عليها املطلوب اعالنه /1- كارتو لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م   

2- جمال عبدالعنى معروف ابو �سمره 
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/9/18    

حكمت اللجنة - مبثابة احل�سوري :  الزام املدعي عليهما : كارتو لتاأجري ال�سيارات 
وجمال عبدالغني معروف ابو �سمره

وت�سليمها خالية من  امل��وؤج��رة  ال��ع��ني  الوىل  عليها  امل��دع��ي  ب��اخ��الء   : ال��ع��ني  اخ���الء 
ال�سواغل للمدعيان 

الزام بقيمة ايجارية : بالزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ وقدره )47.500.00 درهما( 
)�سبعة واربعون الف وخم�سمائة درهم ( للمدعيان وذلك عن القيمة اليجارية للفرة من 
 2016/6/21 حتى 2017/7/31 ومبا ي�ستجد بعدها من اجرة حتى تاريخ الخالء الفعلي 
ت�سليم املدعيان براءة ذمة : بالزام املدعي عليها الوىل بتقدمي براءة ذمة من قيمة 

ا�ستهالك املياه والكهرباء  
الر�سوم وامل�ساريف : بالزام املدعي عليها الوىل مب�سروفات الدعوى. 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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البواردي ي�ستقبل عددا من وزراء الدفاع يف معر�ض دبي للطريان
•• دبي-وام:

ا�ستقبل معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�سوؤون الدفاع 
ع��ل��ى ح���ده معايل  ك��ال   2017 ل��ل��ط��ريان  دب���ي  مبكتبه يف م��ع��ر���ض 
باتو�ض كامينو�ض وزير الدفاع اليوناين، ووزير الدفاع الكازاخ�ستاين 
الفريق اأول �ساكني جا�سوزاكوف ونائبه جان جومي الذين يزورون 

البالد للم�ساركة يف فعاليات معر�ض دبي للطريان 2017.
رح��ب م��ع��ايل وزي���ر دول���ة ل�����س��وؤون ال��دف��اع بال�سيوف وب��ح��ث معهم 
عالقات ال�سداقة واأوجه التعاون القائمة بني القوات امل�سلحة لدولة 

الإمارات العربية املتحدة والقوات امل�سلحة لبلدانهم.
كما مت خالل اللقاءات ا�ستعرا�ض جمالت التعاون والتن�سيق يف عدد 
لرفع  امل�سرك  احلر�ض  ظل  يف  والدفاعية  الع�سكرية  املجالت  من 

م�ستوى التعاون اإىل اآفاق اأو�سع ومبا يحقق امل�سالح امل�سركة.
املنطقة والق�سايا  التطورات وامل�ستجدات يف  اآخر  اللقاءات  وتناولت 

ذات الهتمام امل�سرك.
العايل  التنظيم  مب�ستوى  اللقاء  خالل  ال�سيوف  اأ�ساد  جانبهم  من 
وح�سور  اهتمام  م��ن  دورات���ه  ب��ه  حتظى  وم��ا  للطريان  دب��ي  ملعر�ض 

لفت، ويف الزيادة امل�سطردة التي ي�سهدها املعر�ض عاماً بعد عام.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل رئي�ض اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر
•• اأبوظبي -وام: 

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
الدويل ام�ض �سعادة بير ماورير رئي�ض اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر.

وج��رى خالل اللقاء - ال��ذي عقد يف دي��وان عام ال��وزارة باأبوظبي – بحث 
اأوجه التعاون امل�سرك بني دولة الإمارات واللجنة الدولية لل�سليب الأحمر 
بالإ�سافة اإىل بحث اأف�سل ال�سبل الكفيلة باإي�سال امل�ساعدات الإن�سانية اإىل 

الدول واملناطق املت�سررة بالعامل.
واأكد �سمو ال�سيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان حر�ض دولة الإمارات على تنفيذ 

برامج امل�ساعدات الإن�سانية للدول املت�سررة مبختلف اأنحاء العامل انطالقاً 
من نهج الدولة الرا�سخ القائم على العطاء الإن�ساين واغاثة املحتاجني.

هيئة  ومنها  املتخ�س�سة  الوطنية  وموؤ�س�ساتها  الدولة  اأن  اإىل  �سموه  واأ�سار 
امل�ساعدات  العون وتو�سيل  الإماراتي حري�سة على مد يد  الأحمر  الهالل 

الإن�سانية للمحتاجني يف �ستى بقاع الأر�ض.
من جانبه اأ�ساد رئي�ض اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر بدور دولة الإمارات 
ال��ف��اع��ل يف جم����الت ت��ق��دمي ال���دع���م الإن�������س���اين وت��وج��ي��ه ق���واف���ل الإغاثة 
للتخفيف على املت�سررين يف �ستى اأنحاء العامل. ح�سرت اللقاء معايل رمي 

بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل .

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ض اجتماع جمل�ض التعليم واملوارد الب�سرية بت�سكيله اجلديد
•• اأبوظبي-وام:

ت���راأ����ض ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
جمل�ض  رئي�ض  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
اأم�ض  الب�سرية  وامل�����وارد  التعليم 
الول يف اأبوظبي الجتماع ال�سابع 
اإع��ادة ت�سكيله  ع�سر للمجل�ض بعد 
ال�����وزاري  ال��ت��ع��دي��ل  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً 

الأخري.
اأع�ساء  ت��ع��ي��ني  امل��ج��ل�����ض  و���س��ه��د 
احتادية  جل��ه��ات  كممثلني  ج���دد 
حم���ل اأع�������س���اء ���س��اب��ق��ني م���ن ذات 
امل��وؤ���س�����س��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
تعيني اأع�ساء جدد ميثلون جهات 

احتادية جديدة تن�سم للمجل�ض.
الحتادية  اجلهات  قائمة  و�سمت 
وزارة  ال��ت��غ��ي��ريات  �سملتها  ال��ت��ي 
ووزارة  والتوطني  الب�سرية  املوارد 
الحتادية  والهيئة  املجتمع  تنمية 
احلكومية  ال��ب�����س��ري��ة  ل���ل���م���وارد 
مبمثليها اجلدد وهم معايل نا�سر 
ب���ن ث����اين ال��ه��ام��ل��ي وزي����ر امل����وارد 
الب�سرية والتوطني ومعايل ح�سة 
بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية 
املجتمع ومعايل الدكتور اأحمد بن 
الفال�سي  بالهول  حميد  اهلل  عبد 
وزير دولة ل�سوؤون التعليم العايل 
اإىل  بالإ�سافة  املتقدمة  وامل��ه��ارات 
وه���م معايل  اأع�����س��اء ج���دد  تعيني 
وزيرة  الكعبي  حم��م��د  ب��ن��ت  ن���ورة 
ومعايل  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
الأم��ريي وزيرة  �سارة بنت يو�سف 
دول���ة م�����س��وؤول��ة ع��ن م��ل��ف العلوم 

املتقدمة.
وق����دم ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
جمل�ض  رئي�ض  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
خال�ض  الب�سرية  وامل��وارد  التعليم 
وهم  ال�سابقني  لالأع�ساء  �سكره 
ب���ن غ��ب��ا���ض �سعيد  م���ع���ايل ���س��ق��ر 
غبا�ض ومعايل جنالء بنت حممد 
ال��ع��ور وم��ع��ايل ع��ب��دال��رح��م��ن بن 

العمل.
وت���ن���اول الج��ت��م��اع ال�����س��اب��ع ع�سر 
الب�سرية  وامل���وارد  التعليم  ملجل�ض 
عدة موا�سيع مت طرحها من قبل 

جهات حكومية.
مبادرتني  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ض  واط���ل���ع 
ا�ستعر�سهما  ا���س��رات��ي��ج��ي��ت��ني 
ث���اين الهاملي  ب��ن  ن��ا���س��ر  م��ع��ايل 

وزير املوارد الب�سرية والتوطني.
ومتثلت املبادرة الأوىل يف م�سروع 
التعطل«  ���س��د  »ال���ت���اأم���ني  ق���ان���ون 
.. وق����ال م��ع��ايل ن��ا���س��ر ب���ن ثاين 
ال��ه��ام��ل��ي اإن م�����س��روع ال��ق��ان��ون » 
يغطي العاملني يف القطاع اخلا�ض 
الوافدة  والعمالة  امل��واط��ن��ني  م��ن 
وفقا  وذل��ك  باملعرفة  تتمتع  التي 
ون�����س��ب حم����ددة �سواء  ل�����س��واب��ط 

لال�سراك اأو للتعوي�ض.
واأ�سار اإىل اأن امل�سروع يدعم جهود 
من  اخل��ا���ض  القطاع  يف  التوطني 
خ����الل ت�����س��ج��ي��ع امل���واط���ن���ني على 
ال��ع��م��ل يف ه����ذا ال���ق���ط���اع وج���ذب 
العمالة  م���ن  ال���ك���ف���اءات  اأف�������س���ل 
الوافدة اإىل �سوق العمل واحلفاظ 
اإىل  التحول  يف  ي�سهم  مب��ا  عليها 
اإىل  التناف�سي  امل��ع��ريف  الق��ت�����س��اد 
ج��ان��ب ���س��م��ان ا���س��ت��م��راري��ة دخل 
الكرمية  احل��ي��اة  لتوفري  ال��ع��ام��ل 
له يف اأوقات تعطله وتعزيز مظلة 

احلماية الجتماعية.
وتتمثل املبادرة الأخرى يف م�سروع 
الب�سرية  امل����وارد  تنمية  ���س��ن��دوق 

الوطنية.
اأه����داف روؤية  وي��دع��م ال�����س��ن��دوق 
خ���الل  م����ن   2021 الإم������������ارات 
املواطنني  توظيف  على  الركيز 
وزيادة تناف�سيتهم وتاأهيلهم ل�سغل 
اأدوار قيادية بال�سراكة مع القطاع 
اخلا�ض ومبا يواكب حتولت �سوق 

العمل املتغري.
وي���ت�������س���م���ن ال���������س����ن����دوق ب���رام���ج 
ت�ستهدف دعم املواطنني العاطلني 
وت��وف��ري وظ��ائ��ف لهم  العمل  ع��ن 

وتتمثل اأهداف املدر�سة املجتمعية 
التحتية  البنية  من  ال�ستفادة  يف 
خدمة  م��ن  ومتكينها  ل��ل��م��دار���ض 
املجتمعات املحيطة بها عن طريق 
ت��ن��ظ��ي��م ف���ع���ال���ي���ات ت��ت��ن��ا���س��ب مع 
اح��ت��ي��اج��ات ك��ل ف��ئ��ة م��ن املجتمع 
املدر�ض  ال��دوام  انتهاء �ساعات  بعد 
للطلبة  اإي���ج���اب���ي���ة  ب��ي��ئ��ة  وخ���ل���ق 
اأوا�سر  وتقوية  اأم��وره��م  واأول��ي��اء 
مواهب  وبناء  الأ�سرية  العالقات 
املدر�سة  م��ك��ان��ة  ودع�����م  ال��ط��ل��ب��ة 
الب����داع  لتحفيز  ارت���ك���از  ك��ن��ق��ط��ة 
والبتكار لدى الطلبة واإذكاء روح 

املناف�سة لديهم.
وكانت مدر�سة فاطمة بنت مبارك 
يف راأ�ض اخليمة الأوىل يف تطبيق 
حيث  املجتمعية  امل��در���س��ة  مفهوم 
حقق امل�سروع جناحاً واإقباًل كبرياً 

من الطلبة واأولياء اأمورهم.
اأهمية  ع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض  اأك������د  ك���م���ا 
للتعليم  الوطنية  ال�سراتيجية 
جيل  لتاأهيل  ت�سعى  التي  ال��ع��ايل 
امل�ستقبل ودعم التنمية امل�ستقبلية 

امل�ستدامة بالدرجة الأوىل.
وتقوم ال�سراتيجية على حماور 
بجودة  الرت�����ق�����اء  ه����ي  اأ����س���ا����س���ي���ة 
التعليم العايل ومواءمة خمرجات 
التعليم مع متطلبات �سوق العمل 

ودعم البتكار ومهارات امل�ستقبل.
الوطنية  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  وت��ع��م��ل 
جيل  ب��ن��اء  ع��ل��ى  ال���ع���ايل  للتعليم 
ج��دي��د م��ن اخل��ري��ج��ني يت�سفون 
حيوية  ق��ط��اع��ات  يف  بتخ�س�سهم 
وموؤهلني  م��ع��ريف  اق��ت�����س��اد  ل��ب��ن��اء 
باملهارات الفنية والعملية وقادرين 
على التناف�ض يف �سوق العمل العام 
التفكري  على  وق��ادري��ن  واخل��ا���ض 
والريادي  املبتكر  والعمل  النقدي 
وهويتم  ب��ق��ي��م��ه��م  وم��ت��م�����س��ك��ني 
باأخالقيات  وملتزمني  الوطنية 
والنفتاح  الت�سامح  وق��ي��م  العمل 

على الثقافات الأخرى.
واأو�سى املجل�ض بالبدء يف تطبيق 

جهودهم  ع��ل��ى  ال��ع��وي�����ض  حم��م��د 
التي  الإجن�����������ازات  يف  امل���ل���م���و����س���ة 
حققها املجل�ض منذ اإن�سائه موؤكداً 
املزيد  �ستحمل  املقبلة  املرحلة  اأن 
من الإجنازات وامل�ساريع الوطنية 

الفاعلة للمجل�ض.
اآل�����ي�����ات عمل  ون�����ظ�����راً لرت�����ب�����اط 
وانعكا�سها  وث��ي��ق  ب�سكل  املجل�ض 
على كل مرحلة من مراحل حياة 
وحتى  امل��ب��ك��ر  التعليم  م��ن  ال��ف��رد 
العام  بالتعليم  العمل مروراً  �سوق 
التعليم  اأ�سدر جمل�ض   .. والعايل 
وامل����������وارد ال���ب�������س���ري���ة ح���زم���ة من 
التو�سيات خالل املرحلة املا�سية.

وم���ن اأب����رز ه���ذه ال��ت��و���س��ي��ات رفع 
الطفولة  ق��ان��ون  لإع����داد  م��ذك��رة 
امل���ب���ك���رة م��ن��ذ ال�������ولدة ح��ت��ى �ست 
القانون  ه���ذا  ي��ع��د  ���س��ن��وات ح��ي��ث 
ا�ستثمار  م��ن  ف��ي��ه  مل��ا  للغاية  ه���ام 
مل��رح��ل��ة ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة الأم���ر 
ال����دول بفوائد  ي��ع��ود ع��ل��ى  ال����ذي 
والتعليم  الربية  فربامج  عديدة 
متنع  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف 
تطور  يف  ف�����ج�����وات  اأي  ح�������دوث 
منظمة  ف�����درا������س�����ات  الأط������ف������ال 
والتنمية  الق��ت�����س��ادي  ال���ت���ع���اون 
اأن الأطفال  OECD ت�سري اإىل 
التعليم  ع��ل��ى  ي��ح�����س��ل��ون  ال���ذي���ن 
يف  اأق��ران��ه��م  على  يتفوقون  املبكر 
التقييمات الدولية يف الريا�سيات 
التحاق  اأن  الدرا�سات  اأظهرت  كما 
املبكر  التعليم  ب��ربام��ج  الأط���ف���ال 
التخرج من  تعزز من فر�سهم يف 

املرحلة الثانوية.
بالتن�سيق  امل��ج��ل�����ض  اأو����س���ى  ك��م��ا 
 – وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة  م���ع 
����س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام م���ن اأجل 
املجتمعية  املدر�سة  مفهوم  تعميم 
ع���ل���ى ج���م���ي���ع م�����دار������ض ال����دول����ة 
بناًء  امل��دار���ض  ه��ذه  �سممت  حيث 
املجتمعي  ال���ت���الح���م  م���ب���داأ  ع��ل��ى 
وال��ت��م��ا���س��ك الأ����س���ري ال��را���س��خ يف 

دولة الإمارات.

بالتعاون  ب��ع��د  ع���ن  ال��ع��م��ل  ن��ظ��ام 
م����ع ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض يف اإط�����ار 
الحتادية  احلكومة  ا�سراتيجية 
بني  وال��ت��ع��اون  للتن�سيق  ال��ه��ادف��ة 
وال�سراكة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
م����ع ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض لإر�����س����اء 
ال�ساملة  الب�سرية  التنمية  قواعد 

والتطوير املهني للكادر الوطني.
التي  املبادرة  اأه��داف هذه  وتتمثل 
الب�سرية  امل������وارد  وزارة  ت��ن��ف��ذه��ا 
اآل��ي��ات جذب  وال��ت��وط��ني يف تعزيز 
وت�����س��ج��ي��ع امل���واط���ن���ني ل��ل��ع��م��ل يف 
القطاع اخلا�ض والتمكني الكامل 
للموارد الب�سرية الوطنية املبدعة 
تناف�سي  اق���ت�������س���اد  ب����ن����اء  ودع�������م 
و���س��وق عمل مم��ّك��ن وجاذب  ق��وي 
للكفاءات و�سمان ا�ستدامة عملية 
التنمية. وكان بنك الإم��ارات دبي 
على  املوقعني  اأوائ���ل  من  الوطني 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م ال��ت��ي اأب���رم���ت مع 
والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة 
بهدف توفري عدد من فر�ض العمل 
عن بعد للمواطنني الباحثني عن 
عمل وامل�سجلني يف »بوابة توطني 
الوزارة  خاللها  م��ن  توفر  التي   «
املهني  والإر���س��اد  التوظيف  برامج 

والتوجيه والتدريب.
وك�����ان جم��ل�����ض ال��ت��ع��ل��ي��م وامل������وارد 
اجتماعاً   17 ع��ق��د  ق��د  الب�سرية 
اأ���س��ف��رت ع��ن تقدمي  اإن�����س��ائ��ه  منذ 
واعتماد  وم��راج��ع��ة  تو�سية   83
مبادرات   7 واإط��الق  �سيا�سة   22

ودرا�سات.
ال��ت�����س��ك��ي��ل اجل���دي���د .. جدد  وم���ع 
الب�سرية  وامل��وارد  التعليم  جمل�ض 
التزامه با�ستكمال جهوده الهادفة 
واملوارد  التعليم  �سيا�سات  ملواءمة 
ال���ب�������س���ري���ة مب����ا ي�����س��م��ن ت���واف���ق 
متطلبات  م��ع  التعليم  خم��رج��ات 
�سوق العمل املتغري ب�سكل م�ستمر 
موؤهلة  اأج����ي����ال  اإع�������داد  و����س���م���ان 
وتناف�سية يف قدرتها على مواكبة 
ل�سوق  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���ت���وج���ه���ات 

احل�����س��ان��ات واأ����س���ب���اب ع���دم توفر 
احلكومية  اجلهات  يف  احل�سانات 

التي مل تطبق القرار.
وق���دم م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د بن 
الفال�سي  بالهول  حميد  اهلل  عبد 
وزير دولة ل�سوؤون التعليم العايل 
عن  م��ق��رح��اً  املتقدمة  وامل���ه���ارات 
البتعاث  دول  يف  ال��ت��ن��وع  حت��ف��ي��ز 
وال�سني  رو�سيا  مثل  دول  لت�سمل 
وف��رن�����س��ا وغ���ريه���ا وال���ت���ن���وي���ع يف 
الطلبة  ل����دى  الب���ت���ع���اث  ج���ه���ات 

املقبلني على الدرا�سة يف اخلارج.
وياأتي هذا املقرح بناًء على درا�سة 
بها  ب��ال��ق��ي��ام  املجل�ض  وج���ه  ح�سر 
الطلبة  اأع��������داد  ر����س���د  مت  ح���ي���ث 
لن�سب  وف���ق���اً  وف���رزه���ا  امل��ب��ت��ع��ث��ني 
تواجدهم يف قائمة دول البتعاث 
ال���وزارة على مدى  ل��دى  املعتمدة 
ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة ل��ي��ت��ب��ني بعد 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ت�����س��در  امل��ع��اي��ن��ة 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  وال����ولي����ات 
الأكرب  الن�سب  حتت�سن  كوجهات 
م����ن ال��ط��ل��ب��ة امل��ب��ت��ع��ث��ني يف حني 
تتوزع الن�سبة القليلة املتبقية على 

باقي دول البتعاث.
وي��ه��دف ه��ذا امل��ق��رح اإىل حتقيق 
تو�سعة  يف  ي�����س��اه��م  مب���ا  ال����ت����وازن 
وي�سمن  املبتعثني  الطلبة  جتربة 
الالزمة  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  بناء 
الدولة  اح��ت��ي��اج��ات  م���ع  مت��ا���س��ي��اً 

يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض وك��ذل��ك دعم 
امل��واط��ن��ني اجل���دد يف ���س��وق العمل 
الأعمال  رواد  متكني  اإىل  اإ���س��اف��ة 
م�ساريع  اإن�ساء  يف  يرغبون  الذين 

جتارية جديدة.
التعليم  جم��ل�����ض  ا���س��ت��ع��ر���ض  ك��م��ا 
وامل������وارد ال��ب�����س��ري��ة ق����رار جمل�ض 
الوزراء رقم /19/ ل�سنة 2006 
باجلهات  ح�����س��ان��ة  دور  ب��اإن�����س��اء 
واملحلية  الحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ي��ة 
ح�سانات  ان�����س��اء  على  ن�ض  ال���ذي 
والهيئات  ال��وزارات  مبقار  ملحقة 
وامل���وؤ����س�������س���ات ال���ع���ام���ة وال����دوائ����ر 
تتوىل  وال������دواوي������ن  احل���ك���وم���ي���ة 
ال��رع��اي��ة لأب��ن��اء املوظفات  ت��وف��ري 
اأن يبلغ  ب�����س��رط  ت��ل��ك اجل��ه��ات  يف 
العامالت  املتزوجات  الن�ساء  ع��دد 
يبلغ  اأن  اأو  موظفة   /50/ لديها 
20 طفل  العامالت  اأط��ف��ال  ع��دد 
م��ن ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة »���س��ف��ر – 4 

�سنوات«.
بنت  جميلة  م��ع��ايل  وا�ستعر�ست 
دولة  وزيرة  املهريي  �سامل م�سبح 
عن  تقريرا  العام  التعليم  ل�سوؤون 
�سمل  احل�سانات  هذه  م�ستجدات 
احلكومية  املوؤ�س�سات  التزام  مدى 
يف الدولة بهذا القرار كما خل�ض 
تقدمها  التي  اخل��دم��ات  التقرير 
ه������ذه احل���������س����ان����ات واخل�����دم�����ات 
ال���ب���دي���ل���ة يف ح������ال ع������دم وج�����ود 

الإماراتية  ال��ك��وادر  ه��ذه  وت��اأه��ي��ل 
وامل�ستقبلية  امل��ت��ق��دم��ة  ب��امل��ه��ارات 
التي تتطلبها مرحلة التوجه نحو 
على  واملبني  التناف�سي  القت�ساد 

املعرفة.
ح�سر الجتماع معايل �سلطان بن 
القت�ساد  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد 
وم�����ع�����ايل ح�������س���ني ب�����ن اإب����راه����ي����م 
والتعليم  الربية  وزي��ر  احلمادي 
الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  ومعايل 
و  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي���رة 
ث���اين الهاملي  ب��ن  ن��ا���س��ر  م��ع��ايل 
والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزي��ر 
ومعايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد 
امل��ج��ت��م��ع ومعايل  ت��ن��م��ي��ة  وزي������رة 
املهريي  جميلة بنت �سامل م�سبح 
العام  التعليم  ل�سوؤون  دولة  وزي��رة 
ومعايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل 
حميد بالهول الفال�سي وزير دولة 
واملهارات  العايل  التعليم  ل�سوؤون 
�سهيل  بنت  �سما  ومعايل  املتقدمة 
ب��ن ف��ار���ض امل���زروع���ي وزي����رة دولة 
�سارة  ال�����س��ب��اب وم���ع���ايل  ل�������س���وؤون 
ب���ن���ت ي���و����س���ف الأم���������ريي وزي������رة 
را�سد  علي  الدكتور  ومعايل  دول��ة 
التعليم  دائ�����رة  رئ��ي�����ض  ال��ن��ع��ي��م��ي 
التنفيذي  املجل�ض  ع�سو  واملعرفة 
الدكتور  و�سعادة  اأبوظبي  لإم���ارة 
لهيئة  العام  املدير  الكرم  عبداهلل 

املعرفة والتنمية الب�سرية.

حكومة المارات تطلق مركز الإمارات للجاهزية للم�ستقبل 
•• دبي-وام:

اأطلقت حكومة دولة الإمارات مركز الإمارات للجاهزية للم�ستقبل الهادف 
اجلهات  ب��اإع��داد  الكفيلة  العمل  واأط���ر  وال�سيا�سات  ال��ربام��ج  تطوير  اإىل 
احلكومية لتحديات املرحلة املقبلة التي �سترتب على تو�سع انت�سار تقنيات 

الثورة ال�سناعية الرابعة.
امل�ستقبل  جمال�ض  لجتماعات  الثانية  ال���دورة  فعاليات  �سمن  ذل��ك  ج��اء 
العاملية التي عقدت على مدار يومني برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
رع���اه اهلل . واأك���د م��ع��ايل حممد ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر ���س��وؤون جمل�ض 
الوزراء وامل�ستقبل الرئي�ض امل�سارك ملجال�ض امل�ستقبل العاملية اأن حكومة دولة 
الإمارات توا�سل تطوير وابتكار املنهجيات والنماذج الهادفة لتحقيق اأف�سل 
ال�ستعداد  يف  اجلهات  جاهزية  م�ستوى  تعزيز  عرب  امل�ستقبل  يف  ا�ستثمار 
اإن مركز  وق��ال معاليه  امل�ستقبلية.  القيادة وتوجهاتها  روؤي��ة  له مبا يحقق 
املنطقة  ق��درات حكومات  �سي�سهم يف تعزيز  الإم��ارات للجاهزية للم�ستقبل 
القادرة  امل�ستقبلية  والقيادات  الكوادر  من  اأجيال  بناء  يف  والعامل  العربية 
لتطوير  حافزاً  و�سيمثل  ال�سريعة  والتطورات  املتغريات  مع  التكيف  على 
القطاعات احليوية ومتكينها من تلبية متطلبات امل�ستقبل من خالل تهيئة 
العلمي  البحث والتطوير  املنا�سبة لت�سجيع البتكار وتر�سيخ مكانة  البيئة 
يعك�ض  املركز  اأن  واأ�ساف  املجتمعات.  ب��اأداء  لالرتقاء  اأ�سا�سياً  ركناً  باعتباره 
ن�سر  اإىل  الهادف  والعامل  املنطقة  يف  لدورها  الإم���ارات  دول��ة  حكومة  فهم 
وتعميم الثقافة امل�ستقبلية ودعم ت�سكيل توجهات جديدة من خالل توفري 
واملوؤ�س�سات من  الكفيلة بتمكني احلكومات  امل�ستقبلية  الأبحاث والدرا�سات 

تبني ا�ست�سراف امل�ستقبل يف ا�سراتيجياتها و�سيا�ساتها وبرامج عملها.
خالل  من  للم�ستقبل  اجلاهزية  ور�سد  القدرات  بناء  على  املركز  و�سيعمل 
النمو  جم��الت  بتحديد  اخلا�سة  ال�ستباقية  والدرا�سات  التقارير  تطوير 
البحوث  واإج��راء  وامل�ستقبلية  ال�سراتيجية  واخليارات  والآث��ار  امل�ستقبلي 
ال�ست�سراف  منهجيات  وو���س��ع  العالقة  ذات  امل��ج��الت  كافة  يف  امل�ستقبلية 
والتكنولوجيا  امل�ستقبلية  للتوجهات  امل�����س��وح��ات  وت��وف��ري  ال���س��رات��ي��ج��ي 
ومبتكرة  تفاعلية  عمل  ور���ض  واإع���داد  املعرفة  ون�سر  املحتملة  والتحديات 

ل�ست�سراف امل�ستقبل وموا�سلة التغيري والندماج يف عملية �سنع القرار.
كما �سيعمل املركز على اإيجاد �سبكة عاملية من اخلرباء ل�ست�سراف امل�ستقبل 

واإجراء  املنطقة  يف  اخل��رباء  لتوا�سل  بيئة  وخلق  وعاملياً  واقليمياً  حملياً 
احلوارات ال�سراتيجية.

جاهزية  ق��ي��ا���ض  م��ن  للم�ستقبل«  ل��ل��ج��اه��زي��ة  الإم������ارات  »م��رك��ز  و�سيمكن 
احلكومة للم�ستقبل ا�ستناًدا اإىل اأربعة تدخالت خمتلفة هي: و�سع القواعد 
والتوجهات الأ�سا�سية وحتديد العوامل التمكينية والركيز على امل�ستقبل 

واعتماد احلكومة حمّرًكا رئي�سًيا ومنوذًجا ُيحتذى.
وي�ستمل كل تدخل على جمموعة من املحركات الرئي�سية ميكن ال�ستعانة 
القواعد  و���س��ع  عند  امل�ستقبلية  القطاعات  ا�سراتيجيات  تطوير  يف  بها 
الت�سريعية  البيئة  على  الالزمة  التعديالت  واإج��راء  الأ�سا�سية  والتوجهات 

مبا يتما�سى مع امل�ستقبل ور�سم اإطار بيئة ال�سوق.
اأما املحّركات املتعلقة بتحديد العوامل التمكينية فتتنوع بني تطوير البنية 
التحتية، وتوفري الأيدي العاملة املدّربة ودعم عمليات البحث والتطوير يف 

القطاعات وتي�سري احل�سول على روؤو�ض الأموال.
امل�ستقبل  على  بالركيز  املعنية  ال��ت��دخ��الت  م��ن  الثالثة  الفئة  وتت�سمن 
حمفزات الطلب على اخلدمات واملنتجات امل�ستقبلية وكذلك حتفيز �سال�سل 

القيمة املحلية للتطبيقات التي تركز على امل�ستقبل.
رئي�سًيا ومنوذًجا«  »احلكومة حمّرًكا  التدخالت  الرابعة من  الفئة  وت�سمل 
�سراكات  وتطوير  اخلا�سة  واخل��دم��ات  املنتجات  وت��ب��ادل  ت�سميم  م��ن  ك��ال 
وامل�ساريع  للدولة  اململوكة  وال�سركات  واخلا�ض  احلكومي  القطاعني  بني 
اإعادة  اإىل  اإ�سافة  امل�ستقبلية اجلديدة  والتقنيات  التوجهات  امل�سركة حول 
هيكلة القطاعات. و�سيطلق املركز عدداً من املبادرات يف هذا املجال من بينها 
ق��درات اجلهات  بناء  ي�ستهدف  ال��ذي  للم�ستقبل  للجاهزية  الإم���ارات  نظام 
احلكومية �سمن 4 حماور هي املرونة والبيانات وتطوير النماذج، والقابلية 

للتنفيذ والتو�سع.
ويعتمد هذا النظام املبتكر جمموعة من املمكنات تت�سمن املعرفة املتقدمة 
وال�سراتيجية بعيدة املدى والبيئة والبنية التحتية والتكنولوجيا والقيادة 

واملوهبة والثقافة املوؤ�س�سية والعمليات واملوارد.
العاملي  القت�سادي  املنتدى  م��ع  بال�سراكة  الإم����ارات  دول��ة  حكومة  وتعقد 
مب�ساركة  العاملية  امل�ستقبل  جمال�ض  لجتماعات  الثانية  ال��دورة  »داف��و���ض« 
والذين  دول��ة   75 من  امل�ستقبل  وم�ست�سريف  العلماء  من   700 من  اأك��ر 
يجتمعون يف 35 جمل�ساً لبحث ملفات مهمة وقطاعات حيوية وو�سع حلول 

عملية للتحديات امل�ستقبلية.

الحتادي” يناق�ض غدا قانونا ب�ساأن رعاية امل�ساجد ويوجه 9 اأ�سئلة ملمثلي احلكومة “الوطني 
•• اأبوظبي-وام:

الثانية  الحت��ادي جل�سته  الوطني  املجل�ض  يعقد 
من دور انعقاده العادي الثالث للف�سل الت�سريعي 
ال�����س��اد���ض ع�����س��ر غ���دا ال��ث��الث��اء ب��رئ��ا���س��ة معايل 
املجل�ض  رئي�سة  القبي�سي  عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة 
ب�ساأن  احت����ادي  ق��ان��ون  م�����س��روع  خ��الل��ه��ا  يناق�ض 
ممثلي  اإىل  اأ�سئلة  ت�سعة  ويوجه  امل�ساجد  رعاية 
احل��ك��وم��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ق��ط��اع��ات ال���ت���اأم���ني وامل�����وارد 

الب�سرية والريا�سة وتنمية املجتمع وال�سحة.
مل�سروع قانون رعاية  الإي�ساحية  املذكرة  وح�سب 
الدولة  م�ساجد  جعل  اإىل  يهدف  ف��اإن��ه  امل�ساجد 
و�سروط  �سوابط  وف��ق  تبنى  ح�سارية  واج��ه��ات 
يدر�ض  ل  بحيث  وال��ق��راآن  للعلم  م��ن��ارات  لتكون 
ي���روج فيها  امل����اأذون لهم ول  امل��وؤه��ل��ني  فيها غ��ري 
با�ستغاللها  لأح����د  ي�����س��م��ح  ول  م��ن��ح��رف  ل��ف��ك��ر 
ل��ل��ت��ح��زب وال��ت��ف��رق ك��م��ا ل ي�����س��م��ح ف��ي��ه��ا بجمع 
اأو و�سع  كتب  ت��وزي��ع  اأو  وامل�����س��اع��دات  ال��ت��ربع��ات 
املوائد  اإقامة  اأو  ومل�سقات  ومن�سورات  اإعالنات 
باإذن من اجلهات املخت�سة  اإل  النوم  اأو  والولئم 
اأو ال��ت��دخ��ل يف  امل�����س��اج��د  ك��م��ا يحظر ال��ت�����س��ول يف 
املخولني من  املوظفني  اإدارت��ه��ا من غري  ���س��وؤون 
ال�سلطات املعنية وذلك حفاظا على قد�سية بيوت 
الرحمن حتى تكون واحة اآمنة للعبادة والإميان 

وال�سكينة والطمئنان.
الإجابة  فقد مت  اجلل�سة  اأع��م��ال  ووف��ق��ا جل��دول 
عليها  وال����رد  توجيهها  مت  اأ���س��ئ��ل��ة  خم�سة  ع��ل��ى 
بتاريخ  اجل��دي��د  ال�����وزاري  ال��ت��ع��دي��ل  ق��ب��ل  كتابيا 
من  موجهة  اأرب��ع��ة  وه��ي   2017 اأك��ت��وب��ر   19
اإىل .. معايل وزير  �سعادة �سعيد �سالح الرميثي 
ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض اإدارة 
حول  والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة 
بن  �سلطان  معايل  واإىل  الريا�سية  املواهب  دعم 
ارتفاع  ح���ول  الق��ت�����س��اد  وزي���ر  امل��ن�����س��وري  �سعيد 
اأ�سعار ال�سيارات واإىل معايل وزير املوارد الب�سرية 
الوظيفية  ال���درج���ات  ت��ع��دي��ل  ح���ول  وال��ت��وط��ني 
دجمها  بعد  “تنمية”  هيئة  موظفي  م��ن  ل��ع��دد 
واإىل معايل  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  يف 
وزيرة الدولة ل�سوؤون املجل�ض الوطني الحتادي 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب  الإف��ت��اء  ح��ول 
وال�����س��وؤال اخل��ام�����ض م��وج��ه م��ن ���س��ع��ادة الدكتور 

حممد عبداهلل املحرزي اإىل معايل وزيرة تنمية 
املجتمع حول �سرط ال�سن للح�سول على منحة 

الزواج.
اإىل معايل  اأ���س��ئ��ل��ة  اأرب����ع����ة  ت��وج��ي��ه  ���س��ي��ت��م  ك��م��ا 
ال�سحة  وزي��ر  العوي�ض  حممد  بن  عبدالرحمن 
املجل�ض  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  املجتمع  ووق��اي��ة 
اأحمد  �سعادة  م��ن  موجهان  ���س��وؤالن   .. الوطني 
يف  العمل  �ساعات  متديد  ح��ول  النعيمي  يو�سف 
الأطباء  ع��دد  وزي����ادة  الطبيعي  ال��ع��الج  ع��ي��ادات 
امل���ن���اوب���ني يف اأق�������س���ام ال����ط����وارئ “ و�����س����وؤال من 
ب��ن غليطة ح��ول الرقابة  اأح��م��د  ���س��ع��ادة م���روان 
ال�سالت  يف  امل�ستخدمة  الغذائية  املكمالت  على 
الرميثي  �سالح  �سعيد  ���س��ع��ادة  وم��ن  الريا�سية 

حول اللجنة الوطنية ملكافحة التبغ.
ويف بند م�سروعات القوانني الواردة من احلكومة 
يطلع املجل�ض على م�سروع قانون احتادي يف �ساأن 
مكافحة الت�سول وذلك لالإحالة اإىل جلنة �سوؤون 

الدفاع والداخلية واخلارجية.
ويطلع املجل�ض على مرا�سيم احتادية ب�ساأن ت�سعة 
احلكومة  اأبرمتها  دول��ي��ة  وم��ع��اه��دات  اتفاقيات 
وهي .. مر�سوم احتادي رقم 161 ل�سنة 2017 
بالت�سديق على اتفاقية بني الدولة واجلمهورية 
املتبادلة  واحل���م���اي���ة  ل��ت�����س��ج��ي��ع  ال�����س��ل��وف��اك��ي��ة 
162 ل�سنة  لال�ستثمارات ومر�سوم احتادي رقم 
2017 بالت�سديق على اتفاقية تعاون يف جمال 
الدفاع املدين بني الدولة و�سلطنة عمان ومر�سوم 
احتادي رقم 163 ل�سنة 2017 بالت�سديق على 

اتفاقية بني الدولة وجمهورية بيال رو�سيا ب�ساأن 
اإ�سافة  امل�سنفة  للمعلومات  امل�سركة  احلماية 
 2017 ل�سنة   164 رق��م  احت���ادي  مر�سوم  اإىل 
بالت�سديق على بروتوكول لإجراء تعديالت على 
الدخول  ت��اأ���س��رية  م��ن  امل��ت��ب��ادل  الإع��ف��اء  اتفاقية 
الدبلوما�سية  ال�سفر  ج���وازات  حلاملي  امل�سبقة 
جمهورية  وحكومة  الدولة  حكومة  بني  املوقعة 

كازاخ�ستان.
ك��م��ا ي��ط��ل��ع ع��ل��ى م��ر���س��وم احت������ادي رق����م 165 
الأ�سا�سي  النظام  على  بالت�سديق   2017 ل�سنة 
ومر�سوم  الغذائي  لالأمن  الإ�سالمية  للمنظمة 
احتادي رقم 167 ل�سنة 2017 بالت�سديق على 
اتفاقية تعاون بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة 
ال��دول��ة يف جم��ال النقل ال��ربي ال���دويل للركاب 
ل�سنة   168 رق��م  احت���ادي  وم��ر���س��وم  والب�سائع 
حكومة  بني  اتفاقية  على  بالت�سديق   2017
املتحدة  ت��ن��زان��ي��ا  ال���دول���ة وح��ك��وم��ة ج��م��ه��وري��ة 
اإقليميهما  ب��ني  ج��وي��ة  خ��دم��ات  تاأ�سي�ض  بغر�ض 
رقم  احت��ادي  مر�سوم  اإىل  اإ�سافة  ورائهما  وفيما 
اتفاقية  على  بالت�سديق   2017 ل�سنة   169
�ساأن  الدولة وحكومة كو�ستاريكا يف  بني حكومة 
ورائهما  وفيما  اإقليميهما  اخلدمات اجلوية بني 
 2017 ل�����س��ن��ة   170 رق����م  احت�����ادي  وم���ر����س���وم 
اجلوي  النقل  خدمات  اتفاقية  على  بالت�سديق 

بني حكومة الدولة وحكومة مملكة ال�سويد.
وي�سادق املجل�ض على م�سبطة اجلل�سة الفتتاحية 

الأوىل املعقودة بتاريخ 2017-10-25 .

فقدان ج�از �شفرت
ار�ساد  املدعو / حممد  فقد 
اونديراكاث  فازهافالبيل 
الهند   ، ك���ون���ه���ي  حم���م���د 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  من   )6704195(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 055/5924271

فقدان ج�از �شفرت
على  /مادانى  املدعو  فقد 
مانان  ك��وت��وك��ان  ك��ون��ه��ي 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )7137160( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/5146610

فقدان ج�از �شفرت
فقد املدعو/ ه�سام الربيب 
امل���غ���رب  اجل��ن�����س��ي��ة جواز   ،
�سفره رقم )5460434( 
ي��رج��ى مم��ن يعر عليه   -
املغربية  بال�سفارة  ت�سليمه 
�سرطة  م����رك����ز  اق�������رب  او 

بالمارات.

فقدان ج�از �شفرت
ع����ب����داهلل   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
مقرب  اح��م��د  نقيب  اح��م��د 
اجلن�سية  ب��اك�����س��ت��ان   ، خ���ان 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )1155402(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 052/3311007
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الدفاع املدين واقت�سادية اأبوظبي يبحثان تعزيز العمل امل�سرتك
•• اأبوظبي-وام:

عقدت القيادة العامة للدفاع املدين - اجتماعا تن�سيقيا بقاعة 
الحتاد يف وزارة الداخلية - مع دائرة التنمية القت�سادية يف 

اأبوظبي بهدف تعزيز �سبل العمل امل�سرك بني اجلانبني.
عام  قائد  امل��رزوق��ي  ال��ل��واء جا�سم حممد   .. الج��ت��م��اع  ح�سر 
الدفاع املدين يف وزارة الداخلية وخليفة �سامل املن�سوري وكيل 
النعيمي  اهلل  والعميد حممد عبد  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
مدير عام �سوؤون الإطفاء واحلماية وال�سالمة بالقيادة العامة 
ل��ل��دف��اع امل���دين وال��رائ��د خ��ال��د جمعة ال�����س��وي��دي م��دي��ر اإدارة 

باأبوظبي  امل��دين  ال��دف��اع  اإدارة  يف  وال�سالمة  املدنية  احلماية 
وعدد من مدراء الإدارات يف دائرة التنمية القت�سادية.

امل�سرك  اله��ت��م��ام  ذات  املوا�سيع  م��ن  ع���ددا  الج��ت��م��اع  ت��ن��اول 
اأف�سل اخلطط واملبادرات  فيما يتعلق باإيجاد احللول وانتهاج 
الكفيلة بتقدمي امل�ستوى الراقي من اخلدمات لإ�سعاد جمهور 
الأولوية  ت�����س��ع  ع��م��ل  منهجية  ت��ب��ن��ي  خ���الل  م��ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
لتطوير اخلدمات التي يقدمها الدفاع املدين ودائرة التنمية 

القت�سادية لك�سب ثقة اجلمهور.
وثمن وكيل دائرة التنمية القت�سادية الدور احليوي والإن�ساين 
للدفاع املدين يف حماية الأرواح واملمتلكات واملكت�سبات الوطنية 

مما كان له عظيم الأث��ر يف تبووؤ الإم���ارات مكانة متقدمة يف 
.. موؤكدا  املتقدم  العامل  وال�سالمة بني دول  الوقاية  جمالت 
لتحقيق  الأط���راف  ت�سافر اجلهود  بني جميع  على  احلر�ض 

التنمية القت�سادية يف اأبوظبي.
من جانبه اأكد اللواء جا�سم املرزوقي اأهمية دور دائرة التنمية 
اأبوظبي  لإم���ارة  القت�سادية  الأج��ن��دة  ق��ي��ادة  يف  القت�سادية 
اقت�ساد  يف  وال�ستدامة  والتنوع  التوازن  حتقيق  على  والعمل 
 .. ال��رخ��اء  وي�سمن  التناف�سية  ي��ع��زز  مب��ا  امل��ع��رف��ة  على  ق��ائ��م 
م�سريا اإىل �سرورة العمل البناء والإيجابي مع �سركاء الدفاع 

املدين لتب�سيط الإجراءات واإزالة العقبات.

حمدان بن حممد ي�سدر قرارا بتنظيم اإ�سدار رخ�ض وت�ساريح قيادة املركبات يف اإمارة دبي
•• دبي-وام:

دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�سيخ ح��م��دان  �سمو  اأ���س��در 
رئي�ض املجل�ض التنفيذي قرار املجل�ض رقم 57 ل�سنة 2017 ب�ساأن تنظيم 
اإ�سدار رخ�ض وت�ساريح قيادة املركبات يف اإمارة دبي بهدف متكني موؤ�س�سة 
الرخي�ض بهيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي من تطوير خدماتها وا�ستخدام 
يف  ي�سهم  مب��ا  معها  املتعاملني  على  تي�سريا  الذكية  واحل��ل��ول  التطبيقات 

حتقيق �سعادتهم.
اإ�سدار  ووفقا للقرار تخت�ض املوؤ�س�سة بعدد من املهام وال�سالحيات منها.. 
وجتديد رخ�سة وت�سريح تعلم القيادة يف الإمارة وفح�ض املتدربني وكذلك 
اإ�سدار وجتديد ت�سريح �سائق مهني و�سائق مركبة معدة للقيادة ال�سحراوية 
بالقانون  املحددة  والإج���راءات  لل�سروط  وفقا  وذلك  قيادة خا�ض  وت�سريح 
التنفيذية  1995 ب�ساأن ال�سري وامل��رور ولئحته  21 ل�سنة  الحت��ادي رقم 

وتعديالتهما وما هو معتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ساأن.
بح�سب  دبي  واملوا�سالت يف  الطرق  بهيئة  الرخي�ض  موؤ�س�سة  تخت�ض  كما 

لغايات  اخلا�سة  الطبيعة  ذات  والأع��م��ال  اخلا�سة  امل��واق��ع  بتحديد  ال��ق��رار 
وفقا  الفاح�سني  ت�ساريح  وجتديد  واإ���س��دار  خا�ض  قيادة  ت�سريح  اإ���س��دار 
اعتماد  ال�ساأن وكذلك و�سع  الهيئة يف هذا  املعتمد لدى  الفاح�سني  لنظام 
يف  توفرها  يجب  التي  واملتطلبات  املوا�سفات  واعتماد  للفاح�سني  ت�سنيف 
الفح�ض  واإج���راء  الفح�ض  موقع  بت�سريح  تخت�ض  كما  الفح�ض..  مركبة 

التقييمي والرقابة والتفتي�ض ل�سمان التطبيق ال�سليم لأحكام هذا القرار.
وتتوىل املوؤ�س�سة اإ�سدار.. ت�سريح تعلم قيادة ورخ�سة القيادة وت�سريح �سائق 
مهني يف مهن �سائق خا�ض و�سائق حافلة ثقيلة و�سائق مركبة ثقيلة.. كما 
ت�سمل الت�ساريح ت�سريح �سائق مركبة معدة للقيادة ال�سحراوية وت�سريح 

قيادة خا�ض وت�سريح فاح�ض وت�سريح موقع فح�ض.
 ون�ض القرار على اأن ت�ستويف هيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي نظري اإ�سدار 
اجلدول  يف  عليها  املن�سو�ض  اخلدمات  وتقدمي  والت�ساريح  القيادة  رخ�سة 

امللحق بهذا القرار »جدول 1 » الر�سوم املحددة اإزاء كل منها.
وفيما يتعلق ب�ساحب الهمة الذي عرفه القرار اأنه ال�سخ�ض امل�ساب بق�سور 
اأو  اجل�سمية  ق��درات��ه  يف  موؤقت  اأو  م�ستمر  ب�سكل  جزئي  اأو  كلي  اختالل  اأو 

الذي  املدى  اإىل  النف�سية  اأو  التعليمية  اأو  التوا�سلية  اأو  العقلية  اأو  احل�سية 
يقلل من اإمكانية تلبية متطلباته العادية يف ظروف اأمثاله من غري اأ�سحاب 
الهمم.. فت�ستوفى الهيئة منه ن�سف الر�سم املقرر على اأي رخ�سة قيادة اأو 
ت�سريح اأو اأي خدمة توؤدى اإليه وفقا لأحكام هذا القرار.  كما ي�ستثنى موظفو 
هيئة الطرق واملوا�سالت بدبي من الفاح�سني ومن يف حكمهم من الر�سوم 

املقررة يف هذا القرار وذلك فيما يتعلق مبمار�ستهم ملهامهم الوظيفية.
ومع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ض عليها اأي قرار اآخر يعاقب كل من 
املالية  بالغرامة  القرار  ه��ذا  يف  عليها  املن�سو�ض  املخالفات  من  اأي��ا  يرتكب 
اإل��غ��اء ت�سريح  اأو  اإي��ق��اف  » ويجوز للهيئة   2 اإزاء كل منها »ج��دول  امل��ح��ددة 
والقرارات  ال��ق��رار  وه��ذا  القانون  لأح��ك��ام  خمالفته  ح��ال  يف  املهني  ال�سائق 

ال�سادرة مبوجبه.
وبا�ستثناء حالت الغ�ض واخلطاأ اجل�سيم ن�ض القرار على اأن يعفى موظفو 
اأي  من  حكمهم  يف  وم��ن  الفاح�سني  من  دب��ي  يف  واملوا�سالت  الطرق  هيئة 
قيم  حتمل  ذل��ك  يف  مب��ا  الوظيفية  بواجباتهم  قيامهم  نتيجة  م�سوؤولية 

الغرامات املرورية وتبعاتها التي يرتكبها املتدرب اأثناء الفح�ض.

ووفقا للقرار يجوز لكل ذي م�سلحة التظلم خطيا لدى املدير العام ورئي�ض 
جمل�ض امل��دي��ري��ن لهيئة ال��ط��رق وامل��وا���س��الت م��ن ال���ق���رارات والإج�����راءات 
تاريخ  من  يوما   15 خ��الل  ال��ق��رار  ه��ذا  مبوجب  بحقه  املتخذة  والتدابري 
اإخطاره بالقرار اأو الإجراء اأو التدبري املتظلم منه ويتم البت يف هذا التظلم 
خالل 30 يوما من تاريخ تقدميه من قبل جلنة ي�سكلها املدير العام لهذه 

الغاية ويكون القرار ال�سادر ب�ساأن هذا التظلم نهائيا.
القيام  من  واملوا�سالت  الطرق  بهيئة  الرخي�ض  موؤ�س�سة  متكني  ولغايات 
باملهام املنوطة بها مبقت�سى هذا القرار والقرارات ال�سادرة مبوجبه، يجب 
العون  ت��ق��دمي  اخت�سا�سها  ح���دود  يف  ك��ل  املحلية  احلكومية  اجل��ه��ات  على 

وامل�ساعدة للموؤ�س�سة متى طلب منها ذلك.
واملوا�سالت،  الطرق  لهيئة  املديرين  جمل�ض  ورئي�ض  العام  املدير  وي�سدر 
القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، على اأن تن�سر تلك القرارات يف 
اآخر  نظام  اأو  ق��رار  اأي  ن�ض يف  اأي  ويلغى  دب��ي،  الر�سمية حلكومة  اجلريدة 
ين�سر يف اجلريدة  ال��ذي  القرار  واأحكام هذا  يتعار�ض فيه  ال��ذي  امل��دى  اإىل 

الر�سمية، ويعمل به بعد 60 يوما من تاريخ ن�سره.

برعاية خليفة بن حممد 

» واجب التطوعي« يحتفل باليوم العاملي للطيبة والإح�سان م�سيدا بالربنامج الوطني  لل�سعادة والإيجابية
الطيبة والإح�ضان ورثهما اأبناء الإمارات من مدر�ضة زايد

العاملي  ب��ال��ي��وم  ال��ف��ري��ق  اح��ت��ف��ل 
ل���ل���ط���ي���ب���ة والإح�������������س������ان وال�������ذي 
م����ن كل  ن���وف���م���رب   13 ي�������س���ادف 
حوارية  حلقة  بتنظيم  وذك  ع��ام، 
ب���ع���ن���وان »ال���ط���ي���ب���ة والإح���������س����ان« 
والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ب��ج��ن��اح 
للكتاب  الدويل  ال�سارقة  مبعر�ض 
حممد  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  حتت ال�سيخ 
فريق  رئي�ض  نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن 
ت�سليط  بهدف  التطوعي،  واج��ب 
ال�سوء على التجربة الإماراتية يف 
وخلقها  والإح�سان  الطيبة  جمال 
داخل  الآخ��ري��ن  قلوب  لل�سعادة يف 
ال�����دول�����ة وخ�����ارج�����ه�����ا، ب����اإ�����س����راف 
كوخردي  ع��ب��دال��رح��م��ن  حم��ب��وب��ة 
واجب  فريق  اأمناء  جمل�ض  ع�سو 

التطوعي.
و������س�����ارك يف احل���ل���ق���ة احل����واري����ة 
الأ���س��ت��اذ حممد حمدان  ك��اًل م��ن 
الرئي�ض  ال�������س���وي���دي  ج���ر����ض  ب���ن 
والإيجابية  ل��ل�����س��ع��ادة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
يف احت���اد ك��ت��اب واأدب����اء الإم����ارات، 
عبدالرحمن  اأح�����الم  والأ����س���ت���اذة 
الت�سال  اإدارة  م����دي����ر  ال���ف���ي���ل 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  امل��وؤ���س�����س��ي 
والإيجابية،والدكتورة  لل�سعادة 
موؤ�س�ض  ال�سنا�سي  ح�سن  م���رمي 
للن�سر  ال��ي��ا���س��م��ني  دار  ورئ���ي�������ض 
ال�سغري  والإع���الم���ي  والتوزيع،  
امل������ر وق�������دم فيها  م����اي����د حم���م���د 
امل���ت���ح���دث���ون من�����اذج واق���ع���ي���ة من 
واقع خربتهم وجتاربهم يف جمال 

الطيبة والإح�سان وال�سعادة. 

�ساعات متوا�سلة، ولكن امل�سكلة ل 
تكمن يف نوعية العمل ول حتى يف 
طول �ساعاته بل اأن الروتني وامللل 
الذي يتملكنا اأحياناً ويوؤثر ب�سكل 
الإنتاج  ع��ل��ى  ق��درت��ن��ا  ع��ل��ى  �سلبي 
وعلى نظرتنا اإىل عملنا ميكن اأن 
اإنعا�ض  يكمن يف عدم قدرتنا على 
واإ�سفاء  �سمن  نعمل  ال��ذي  املكان 
اخلطوات  وم���ن  اإل���ي���ه.  احل��ي��وي��ة 
احلياة  م��ن  ال�سخ�ض  متكن  التي 
وال����ع����م����ل ب�������س���ع���ادة واإي���ج���اب���ي���ة: 
اإنه�ض  الإيجابيات،  الركيزعلى 
الريا�سية  التمارين  ببع�ض  وق��م 
تتحرك  اأن  دقيقة   20 ك��ل  ح��اول 
بع�ض  عينيك  وتريح  مكانك  من 
فاأ�سرع  ال�������س���ع���ادة  اأن�������س���ر  ال�������س���ئ، 
ط��ري��ق��ة ل��ن�����س��ر ال�����س��ع��ادة ه���ي اأن 
ت�سعد نف�سك اأوًل وابت�سم حتى لو 
مل ترد ذلك و�ستجد نف�سك بداأت 
ت�سعر بالإيجابية والإرتياح واأ�سعد 
اإب������داأ ي��وم��ك ب�سكل  م���ن ح���ول���ك، 
���س��ح��ي��ح واب���ت���ع���د ع����ن ال����روت����ني، 
فال�سكوى  ال�����س��ك��وى  ع���ن  ت��وق��ف 
الأ������س�����واأ  اإىل  م����زاج����ك  ���س��ت��غ��ري 
حاول  بعدم  اإح�سا�سك  من  وتزيد 
وفكر  ال�����س��ك��وى  ع���ن  ت��ت��وق��ف  اأن 

بالأ�سياء اجليدة والإيجابية.
ال�سنا�سي  مرمي  الدكتورة  وقالت 
ب���اأن امل���ب���ادرات الإم���ارات���ي���ة كثرية 
اأو خارجها،  ال��دول��ة  داخ���ل  ���س��واًء 
الطيبة  ت����خ����ل����ق  ف����������الإم����������ارات 
والإح�سان وال�سعادة اأينما وجدت،  

فهي م�سدرها. 

العقل،  م��ن   ، ال��داخ��ل  م��ن  نف�سه 
وب���ع���ده���ا ي��خ��ل��ق��ه��ا وي���وج���ده���ا يف 
قلوب م��ن ح��ول��ه، ف��ال��ق��راءة غذاء 
العقل  وت�ستثمر  وال�����روح  للعقل 
ال��ب�����س��ري ب��ن��اح��ي��ة اإي��ج��اب��ي��ة، واأن 
هو  العقول  مناجم  يف  ال�ستثمار 
فاعلية  واأك���ر  الأم��ث��ل  ال�ستثمار 
احلقيقة  ال�سعادة  لأن  ودمي��وم��ة، 
اأن  يجب  النا�ض  بني  تنت�سر  حتى 
نف�سه  ال�سخ�ض  تكون موجودة يف 
ملن حوله.  وعن  ين�سرها  ثم  اأوًل 
على  مكتبة  ال��ت��ط��وع��ي��ة  م��ب��ادرت��ه 
الكتب  ق��ائ��اُل:  اق���راأ حت��دث  �سكل 
والكتاب  وال��روح معاً  غ��ذاء للعقل 
مفهوم  غ��ر���ض  يف  اأ���س��ا���س��ي  عن�سر 
ال���ق���ارئ، والهدف  ل���دى  ال�����س��ع��ادة 
من هذه املبادرة هي تعزيز القراءة 
ي�سعد  املجتمع فبهما  والثقافة يف 
والثقافة  ف���ال���ق���راءة  الإن���������س����ان، 
تفتحان مدارك الفرد ويكون بهما 

اأقوى واأ�سعد.  
ورك��������������زت الأ���������س��������ت��������اذة اأح���������الم 
اهتمام  على  الفيل  عبدالرحمن 
بالطيبة  ال����ر�����س����ي����دة  ال����ق����ي����ادة 
والإح�سان وال�سعادة وقالت: »تركز 
ال�سعادة  خلق  على  ك��ث��رياً  دول��ت��ن��ا 
والإيجابية وخطت خطوات وا�سعة 
يف هذا املجال واجلميع ي�سهد لها 
ب���ذل���ك ف��اأ���س��ب��ح��ت ل��دي��ن��ا وزي����رة 
خلفان  بنت  عهود  معايل  لل�سعادة 
الرومي و�سهدنا اطالق الربنامج 
والإيجابية،  ل��ل�����س��ع��ادة  ال��وط��ن��ي 
التام  ي����دل ع��ل��ى الإمي�������ان  وه�����ذا 

يركز  ك��وخ��ردي:  وق��ال��ت حمبوبة 
ال��ت��ط��وع��ي �سمن  ف���ري���ق واج�����ب 
فعالياتها  خطة مدرو�سة وجدول 
العاملية، وجاءت  الأيام  اإحياء  على 
احللقة احلوارية بعنوان »الطيبة 
الحتفال  مع  تزامناً  والإح�����س��ان« 
باليوم العاملي للطيبة والإح�سان. 

حمدان  حم���م���د  الأ�����س����ت����اذ  وق������ال 
الطيبة  ���س��ف��ت��ي  اأن  ج���ر����ض  ب����ن 
الإمارات  اأبناء  ورثهما  والإح�سان 
من مدر�سة زايد – رحمه ااهلل – 
فالطيبة والإح�سان تعلموها منذ 
باأن  وقال  عليهما،  ون�ساأوا  ال�سغر 
الأعمال التطوعية تخلق ال�سعادة 
للعطاء  ن���ظ���راً  امل��ت��ط��وع  ق��ل��ب  يف 
ال�سعادة  وتخلق  الآخرين  وخدمة 
الهتمام  يتلقى  لأن��ه  النا�ض  ب��ني 
من قبل الأفراد يف املجتمع. واأكد 
اأن » الكتابة عن ال�سعادة موجودة 
ولي�ست حديثة الع�سر وقد تتغري 
والكتب  وال���ع���ن���اوي���ن   امل���ف���اه���ي���م 
املحتوى  ي���ظ���ل  ول����ك����ن  ح���ول���ه���ا 
امل��ه��م ه��و الحتفال  ن��ف�����س��ه، وم���ن 
والإح�سان  للطيبة  العاملي  باليوم 
وذلك  ال�سعادة  خلق  يف  ودوره��م��ا 
لعر�ض املنجزات يف جمال الطيبة 
القيم  فهذه  وال�سعادة  والإح�سان 
علينا  وي���ج���ب  دائ�����م�����اً  م�����وج�����ودة 

احلفاظ عليها. 
والكتابة  ال��ث��ق��اف��ة  اأن  واأ�����س����اف 
بداخل  ال�سعادة  ي�ساهمان يف خلق 
ال�����ف�����رد، ف���ال���ط���ي���ب���ة والإح���������س����ان 
ال�سخ�ض  م���ن  ت���ب���داأ  وال�������س���ع���ادة 

اإ�سعاد  باأهمية  الر�سيدة  لقيادتنا 
اأر����ض وطننا  ف��رد يعي�ض على  ك��ل 
ال�سعادة  اإن  وق���ال���ت   ، الإم��������ارات 
�سرورية للغاية، ففي قطاع العمل 
املوظفني  على  كبري  اأث��ر  لل�سعادة 
من  تزيد  فال�سعادة  واملتعاملني، 
لتنفيذ  وح��ب��ه  امل���وظ���ف  اإن��ت��اج��ي��ة 
امل���ه���ام امل���ن���وط���ة اإل���ي���ه ب��ك��ل �سغف 
قلوب  ال�سعادة يف  وتخلق  واإت��ق��ان، 
املتعاملني فيح�سلون على خدمة 

مميزة تنال ر�ساهم.
ال�سعادة  وبرامج  ور�ض  ان  اأ�سافت 
ال�سعادة  م�ستوى  رف��ع  يف  �ساهمت 
بداخلي و�ساعدتني كثرياً يف اإ�سعاد 
يف  موجودة  فال�سعادة  ح��ويل،  من 
كل نواحي احلياة، تبداأ من الفرد 
والأ�سدقاء،  الأ���س��رة  ب��ني  وت��ك��ون 
ف��ب��ه��ا ت�����س��ود الأل���ف���ة وامل��ح��ب��ة بني 
حوله  ملا  ال�سخ�ض  ونظرة  النا�ض، 
اإىل ما  ���س��ع��ي��داً، ف��ال��ن��ظ��ر  جت��ع��ل��ه 
بقناعة  حوله  ومل��ا  الإن�سان  ميلكه 
التي  النحلة  كعني  �سعيداً،  جتعله 
والطيب،  اإل على اجلميل  تقع  ل 
ب��ه��ا يف  اأن ميتثل  الإن�����س��ان  وع��ل��ى 
ال�سعادة  ب��ع��ني  ل��الأ���س��ي��اء  ال��ن��ظ��ر 

والر�سا. 
واختتمت م�ساركتها قائلًة: يعتقد 
نوع  اأن  الأ���س��خ��ا���ض  م���ن  ال��ك��ث��ري 
العمل الذي يقومون به هو اأ�سا�ض 
خا�سة  وال��روت��ني  بامللل  �سعورهم 
يف حال كان نوع عملهم يف الأ�سا�ض 
والتي  املكتبية  كالأعمال  روتينية 
لثمانية  املكتب  يف  املكوث  تتطلب 

قائلًة: ال�سعادة موجودة يف جميع 
القراءة،  يف  فهي  احل��ي��اة،  مناحي 
العلم، الفن، ال�سفر، التوا�سل مع 
يف  تنح�سر  ل  ال�سعادة  الآخ��ري��ن، 
نقطة واحدة اأو حول حمور واحد 
ف��ق��ط، ال�����س��ع��ادة م���وج���ودة يف كل 
حياتنا ويجب علينا نحن الركيز 

عليها. 
وب������داأ اأ����س���غ���ر اإع����الم����ي اإم����ارات����ي 
م�ساركته باحللقة احلوارية بق�سة 
الإح�سان  ع��ن  احلنيف  ديننا  م��ن 
اأن ديننا  ال��ع��م��ل ورك���ز ع��ل��ى  ل���رب 
الأول يف  يعد م�سدرنا  الإ�سالمي 
ال�سعادة  وخلق  والإح�سان  الطيبة 
يف ق��ل��وب الآخ���ري���ن، وحت���دث عن 
اأهمية الإح�سان اإىل اليتيم واجلار، 
واأ�ساف قائاًل: اإن الأم هي مفتاح 
ال��ن��ج��اح ون����ور ال�����درب ولب����د من 
فمكانتها  ب��ه��ا،  ب���راً  لها  الإح�����س��ان 
من  بالوالدين  الرب  واأن  عظيمة، 
اأ���س��ب��اب النجاح وال�����س��ع��ادة يف  اأه���م 
���س��ع��ادت��ه احلقيقية  احل��ي��اة، وع���ن 
قال املر: تكمن �سعادتي احلقيقية 
ال���وال���دي���ن،  ور����س���ا  اهلل  ر����س���ا  يف 
فرب�سا اهلل �سبحانه وتعاىل ور�سا 

واأك�������دت اأن�����ه ي�����س��اه��م ال���ك���ت���اب يف 
يهدى  م��ن  قلب  يف  ال�سعادة  خلق 
ال�����س��ع��ادة فعاًل  ه��ذه  ومل�ست  اإل��ي��ه، 
ال��ه��ن��دي��ة عند  ك����ريل  يف م��دي��ن��ة 
مبادرة  يف  ل��ه��م،  ال��ك��ت��ب  تقدمينا 
اماراتية اهلية وعمق حب واهتمام 
بتعلم  الهندية  كريل  مدينة  اأه��ل 
الكتب  وق�������راءة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
يرف�سون  فكانوا  العربية،  باللغة 
قراءة الكتاب املرجمة اإىل لغتهم، 
فكانت �سعادتهم كبرية باحل�سول 
باللغة  وق����راءت����ه����ا  ال���ك���ت���ب  ع���ل���ى 
متعط�سون  ف��ع��اًل  وه���م  ال��ع��رب��ي��ة، 
لقراءة الكتب حيث مت توزيع 14 

األف كتاب عليهم. 
كانت  قائلًة:  ال�سنا�سي  واأ�سافت 
العربية  الثقافة  مهرجان  مبادرة 
من  وغ�����ريه�����ا  ط���اج���ك�������س���ت���ان  يف 
الدولية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل���ه���رج���ان���ات 
ن�ساهم  خاللها  فمن  ج���داً،  هامة 
يف الركيز على الإبداع الإماراتي، 
وعلى اللغة العربية ونتعرف على 
على  ونعرفهم  الأخ��رى  الثقافات 
ثقافتنا الإماراتية ونخلق ال�سعادة 
ال�سعادة  على  ورك���زت  قلويهم،  يف 

الوالدين تتي�سر الأ�سباب ويتحقق 
املراد بنجاح ومتيز ، وركز املر على 
التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  اأهمية 
الجتماعي ب�سورة اإيجابية خللق 
املجتمع،  يف  والإي��ج��اب��ي��ة  ال�سعادة 
ا�ستخدام  اإن  ق����ائ����اًل:  واأ�����س����اف 
و�سائل التوا�سل الجتماعي اأ�سبح 
منت�سراً ب�سورة كبرية بني خمتلف 
الأطفال  اأن  العمرية ومبا  الفئات 
هم جيل امل�ستقبل فالبد من خلق 
الأمثل  لال�ستخدام  لديهم  وع��ي 
الجتماعي،  التوا�سل  حل�سابات 
والب����ت����ع����اد ع����ن امل���ح���ت���وي���ات غري 
عن  ذلك  وميكن حتقيق  الهادفة، 
وت�سجيعم  الأط���ف���ال  دع���م  ط��ري��ق 
وتنفيذ دورات وور���ض عمل ملحبي 
الإعالم منهم حتى يكونوا قادرين 
وخدمة  الأف�������س���ل  ت���ق���دمي  ع���ل���ى 

املجتمع. 
فريق  ك����رم  احل��ل��ق��ة  ن��ه��اي��ة   ويف 
والتعليم  ال��رب��ي��ة  واج���ب  وزارة 
على ا�ست�سافتها كما كرم امل�ساركني 
يف احللقة وتكرمي فريق ال�ساعقة 
التطوعي يف ال�سارقة بقيادة احمد 

�ساحوه واملتطوعني.

رواق الفن يف جامعة نيويورك اأبوظبي يفتتح معر�ض »التعلم من مدن اخلليج العربي  «
اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  الفن  رواق  اأعلن   
مدن  م��ن  »التعّلم  اجل��دي��د  املعر�ض  افتتاح  ع��ن 
اخلليج العربي«، والذي �سي�ستقبل الزوار وعموم 
اجلمهور ابتداًء من 13 نوفمرب اجلاري، وذلك 
نيويورك  ب��ج��ام��ع��ة  امل�������س���روع«  »م�����س��اح��ة  ���س��م��ن 
اأب���وظ���ب���ي. وج�����اء ه����ذا امل���ع���ر����ض ث���م���رًة جلهود 
التعاون طويل الأمد بني اأ�ساتذة اجلامعة ونخبة 
وديفيد  مولوت�ض،  ه���اريف  اأم��ث��ال  الباحثني  م��ن 
اإىل ج��ان��ب امل�����س��ور امل��ع��م��اري وباحث  ب��ون��زي��ن��ي، 

الدرا�سات احل�سرية مي�سيل نا�ستا�سي.
وتوؤثر املدن الكربى، مثل دبي والدوحة واأبوظبي، 
خارج  الأم��اك��ن  وطابع  �سكل  على  متزايد  ب�سكل 
واملنطقة  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  نطاق 
ثنائي  ب���دور  ت�سطلع  واأن��ه��ا  خا�سة  ع���ام،  ب�سكل 
الجت�����اه ب��و���س��ف��ه��ا وج���ه���ات ل���س��ت��ق��ط��اب ون�سر 
املعا�سرة.  واحل�����س��ري��ة  امل��ع��م��ارّي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 
التي  املغلوطة  املفاهيم  املعر�ض  ه��ذا  ويدح�ض 
ت�����س��ّور م���دن اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ع��ل��ى اأن��ه��ا جمّرد 
لالأهمية  وتفتقر  الأفق  و�سيقة  مناذج حمدودة 
اأو اأنها مناذج ُمقّلدة جاءت لغر�ض لفت الأنظار 
مدن  املعر�ض  ي�سّور  ذل��ك،  م��ن  وب���دًل  فح�سب. 
تعك�ض  نا�سئة  اأم��ث��ل��ة  اأن��ه��ا  على  ال��ع��رب��ي  اخلليج 
العامل  يف  وم�ستجّدات  ت��ط��ّورات  م��ن  يحدث  م��ا 

احل�سري والعمراين الأو�سع.
مي�سيل  ال���ف���وت���وغ���رايف  امل�������س���ور  اع���ت���م���د  وق�����د 
نا�ستا�سي على اأ�سلوٍب نقدي ل�ستك�ساف وتف�سري 
دول  داخل  العمراين  والتو�سع  ر  التح�سّ مظاهر 
ويعك�ض  وخ��ارج��ه��ا.  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض 
عمل نا�ستا�سي مدى الت�سابه عند انتقال منوذج 

عملية  وه���ي  اأخ����رى،  اإىل  م��ن منطقة  ح�����س��ري 
الأخطاء  ت�سوبها  اأو  منقو�سة  ت��ك��ون  م��ا  غ��ال��ب��اً 
اإليها  للناظر  نا�ستا�سي  �سور  وتك�سف  والعيوب. 
وطبيعة  وج����ه  ت��غ��ي��ري  يف  امل��ح��ل��ي  ال�����س��ي��اق  دور 
ات�سم  مهما  وذل��ك  املعماري،  الت�سميم  م�ساريع 
عمل املهند�ض املعماري بطابع عاملي �سامل اأو كان 

م�سدر التمويل دولياً.
و���س��ُي��ف��ت��ت��ح م��ع��ر���ض »ال��ت��ع��ّل��م م��ن م���دن اخلليج 
العربي« بحفل ا�ستقبال للزوار وعموم اجلمهور 
يف  م�ساء   5:00 ال�ساعة  نوفمرب   13 ال��ي��وم 

»م�ساحة امل�سروع«. 
بعنوان  رئي�سية  حما�سرة  تنظيم  ذل��ك  ويعقب 
»ال���ذاك���رة ال��ت��اري��خ��ي��ة وك��وك��ا ك���ول: ت��اأم��الت يف 
رباط،  نا�سر  للربف�سور  العربي«،  اخلليج  مدن 

الآغا خان يف معهد ما�سا�سو�ست�ض  اأ�ستاذ كر�سي 
لغاية  م�����س��اًء   6:30 ب��ني  وذل���ك  للتكنولوجيا، 
بجامعة  امل���وؤمت���رات  م��رك��ز  يف  ل��ي��اًل   08:00

نيويورك اأبوظبي.
و�ست�سلط املحا�سرة ال�سوء على املراكز التجارية 
العربية،  اجلزيرة  �سبه  يف  �سادت  التي  القدمية 
املراكز  تلك  بع�ض مدن  تاريخ  اإىل ر�سد  اإ�سافة 
الإمرباطوريات  وان��ه��ي��ار  �سعود  م��ع  ب��ال��ت��وازي 
اإىل  ال��ت��ط��ّرق  ع��ن  ف�ساًل  بها،  املحيطة  ال��ك��ربى 
ن�����س��ي��ج م���دن اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي يف ���س��وء م�سرية 
املجازية  امل�����س��ام��ني  وك��ي��ف حت���ّول���ت  ت��و���س��ع��ه��ا، 
ال�ستعماري  ال��ت�����س��م��ي��م  وت��ق��ال��ي��د  ال��ت��اري��خ��ّي��ة 
الراأ�سمالية  ت��اأث��ري  ب�سبب  ت�����س��وي��ق  اأدوات  اإىل 

اجلديدة.

اأكادميية العلوم ال�سرطية تعتمد �سيا�سة اجلودة للنظام املتكامل
•• ال�شارقة-وام:

اأكادميية  ع��ام  مدير  العثمني  خمي�ض  حممد  الدكتور  العقيد  اعتمد 
التي  املتكامل  للنظام  اجل���ودة  �سيا�سة  ال�����س��ارق��ة  يف  ال�سرطية  ال��ع��ل��وم 
اأنظمة  لتطبيق  وتاأهيلها  للتطورات  الأكادميية  مواكبة  اإط��ار  يف  تاأتي 
و   14001:2015ISOوISO9001:2015 العاملية  اجل���ودة 

 18001:2007OHSAS
وتعترب �سيا�سة اجلودة للنظام املتكامل من البنود الأ�سا�سية يف تطبيق 
املتكامل  ال��ن��ظ��ام  م��ع متطلبات  ي��ت��الءم  وذل���ك مب��ا  العاملية  امل��وا���س��ف��ات 
واملتطلبات القانونية املنظمة للعمل وميثاق البيئة وال�سحة وال�سالمة 

املهنية.
ح�سر العتماد .. ممثل القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة للجودة وممثل 
الأكادميية للجودة. ووجه العقيد العثمني ب�سرورة ن�سر �سيا�سة اجلودة 
ب�سمان  والل���ت���زام  ل��دي��ه��ا  وال��ع��ام��ل��ني  اجل��ه��ات  جميع  ع��ل��ى  وتعميمها 

تطبيقها وتنفيذها واملحافظة عليها لتقدمي خدمات رائدة ومتميزة.
وتلتزم الأكادميية - مبوجب �سيا�سة اجلودة - بتعزيز وتوثيق التعاون 
وال�سراكة املجتمعية مع اجلهات املهتمة وتوفري بيئة تعليمية مالئمة 
للطالب وتاأهيله اأكادمييا وتر�سيخ مهارة البحث العلمي وتنمية مهارات 
والعمل  وامل�سلكية  والبدنية  وال�سرطية  القيادية  الناحية  من  املتدرب 
اإدارة  املتاحة من خالل  املوارد  املهارات وا�ستغالل  بروح الفريق وتنمية 

الأ�سول واملمتلكات وتطوير اخلدمات.
كما تلتزم بالتدريب با�ستخدام الأ�ساليب احلديثة املبتكرة وتهيئة بيئة 
البيئة  �سيا�سة  بنود  كل  تلبية  بجانب  والبتكار  ل��الإب��داع  مالئمة  عمل 
املعتمد  امليثاق  وب��ن��ود  الداخلية  وزارة  يف  املهنية  وال�سالمة  وال�سحة 

بالأكادميية وعمل املراجعات الداخلية ب�سفة دورية مع اتخاذ الإجراءات 
الت�سحيحية والوقائية املنا�سبة.

منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 املالك : نا�ض اأند اأ�سو�سيوت�ض

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

بتاريخ :2007/8/8   املودعة بالرقم 98531 
با�سم : �ض . كو�سان كوزمتيك �ساناي يف تيكاريت  انونيم �سريكيتي

وعنوانه : غيبز اورغانايز �ساناي بولغيزي - اح�سان ديد كاد . رقم  133غيبز ، 
كوكايل  ،  34590 تركيا

  بيانات الأولوية :  
�سورة العالمة 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء 
وحتى تاريخ 2027/08/08  احلماية يف    2017/08/08      

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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عربي ودويل
�سيف بن زايد يزور معر�ض دبي للطريان

•• دبي-وام: 

زار الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
الوزراء وزير الداخلية - ام�ض - معر�ض دبي للطريان .. حيث اطلع 

على عدد من اأحدث الطائرات الع�سكرية واملدنية املعرو�سة.
  وتوقف �سموه - خالل جولته يف �ساحة املعر�ض مبطار اآل مكتوم 
ال�����س��رك��ات واجل��ه��ات املحلية  ال��ع��دي��د م��ن من�سات  ال����دويل - ع��ن��د 

والأجنبية امل�ساركة يف هذا احلدث العاملي ..
 وا�ستمع من م�سوؤويل الأجنحة اإىل �سرح حول اآخر تقنيات واأنظمة 
وبرامج ال�سناعات اجلوية املدنية منها والع�سكرية واأهم املبتكرات 
الطائرات  ت�سنيع  ال�سركات يف جمال  اإليها  تو�سلت  التي  اجلديدة 

وتقنياتها احلديثة.
  وتوقف �سموه يف جناحي طريان الإم��ارات والحت��اد.. حيث وقف 
واأ�سطولهما  الداخلية  وت�ساميمها  طائراتهما  اأح��دث  على  �سموه 
الوطنيتان  الناقلتان  تقدمها  ال��ت��ي  ال��ري��ادي��ة  واخل��دم��ات  الفاخر 
الذكية  والتقنيات  اجل��وي��ة  ال�سالمة  ت��اأم��ني  وو�سائل  للم�سافرين 

امل�ستخدمة لديهما. 
  رافق �سموه يف اجلولة .. العميد حممد حميد بن دملوج الظاهري 
الأمني العام بالإنابة ملكتب �سمو نائب رئي�ض جمل�ض ال��وزراء وزير 
ال��داخ��ل��ي��ة وال��ع��م��ي��د امل��ه��ن��د���ض ح�سني اأح��م��د احل���ارث���ي م��دي��ر عام 
اخل��دم��ات الإل��ك��رون��ي��ة والت�����س��الت ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وع���دد من 

�سباط الوزارة.

»التغري املناخي والبيئة« تكافح الإجتار غري امل�سروع باحليوانات والنباتات املهددة بالنقرا�ض

ملتقى اأبوظبي ال�سرتاتيجي الرابع ي�سلط ال�سوء على الق�سايا والتحديات الإقليمية والعاملية

•• دبي-وام: 

اأبرمت وزارة التغري املناخي والبيئة مذكرات تفاهم مع كل من �سرطة 
اآلية  ب�ساأن  دب��ي  وبلدية  الت�سالت  قطاع  لتنظيم  العامة  والهيئة  دب��ي 
ب��اإج��راءات مكافحة  الثالثة يف ما يتعلق  الأط��راف  التن�سيق بينها وبني 

ظاهرة الإجتار غري امل�سروع باحليوانات املهددة بالنقرا�ض.
وقام كل من معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي 
والبيئة ، و�سعادة اللواء عبداهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، 
وقع  دب��ي، يف حني  و�سرطة  ال���وزارة  بني  التفاهم  على مذكرة  بالتوقيع 
�سعادة �سلطان علوان وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع املناطق املذكرتني مع 
الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�سالت التي مثلها �سعادة ماجد �سلطان 
امل�سمار املدير العام بالإنابة ، ومع بلدية دبي وممثلها اأحمد عبدالكرمي 

اأهلي م�ساعد املدير العام لقطاع الدعم العام.
تقوم  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  ان  ال��زي��ودي  الدكتور  معايل  وق��ال 
بالعديد من املهام والخت�سا�سات التي تتعلق مبكافحة ظاهرة الإجتار 
الحتادي،  امل�ستوى  على  بالنقرا�ض  امل��ه��ددة  باحليوانات  امل�سروع  غري 
اأن املذكرات  الت�سريعات ذات العالقة بهذا الأمر، م�سيفا  �ساعيًة لإنفاذ 
تخدم تعزيز اإنفاذ القانون الحتادي رقم 11 ل�سنة 2002 ب�ساأن تنظيم 
بالنقرا�ض،  امل��ه��ددة  والنباتات  باحليوانات  ال���دويل  الإجت���ار  ومراقبة 
وتعك�ض رغبة الأطراف امل�سركة يف و�سع الأ�س�ض واملعايري والآليات التي 
املعايري  وتطبيق  التكامل  اأج��ل حتقيق  الأه���داف من  ت�ساهم يف حتقيق 
العالقة، ول�سمان عدم الزدواجية  ذات  والأنظمة والقوانني الحتادية 
املن�ساآت  على  والتفتي�ض  الرقابة  ب�ساأن  الأط��راف  بني  الأعمال  تنفيذ  يف 

ذات العالقة.
وتهدف املذكرات التي وقعت مع �سرطة دبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع 
الت�سالت وبلدية دبي اإىل تنظيم وتكامل الأدوار بني الأطراف ل�سمان 
الإجتار  ظاهرة  مبكافحة  املتعلقة  وال�سيا�سات  واللوائح  القوانني  اإنفاذ 
الحتادي،  امل�ستوى  على  بالنقرا�ض  امل��ه��ددة  باحليوانات  امل�سروع  غري 
واإج���راءات  اأنظمة  يف  التكامل  خ��الل  م��ن  للموارد  الأم��ث��ل  وال�ستغالل 
العمل وتفادي اأية ازدواجية بني الأطراف ، والتعاون على و�سع معايري 
واإجراءات و�سوابط واآليات موحدة يف جمال الرقابة و التفتي�ض، وتبادل 
اأهداف  الثالثة مبا يحقق  والأط��راف  ال��وزارة  والبيانات بني  املعلومات 
مذكرات التفاهم، بالإ�سافة اإىل تبادل اخلربات ذات ال�سلة مبجالت هذه 
املذكرة لتحقيق اأكرب قدر ممكن من التعاون املثمر، وو�سع م�ستهدفات 
�سنوية م�سركة ملكافحة ظاهرة الإجتار غري امل�سروع باحليوانات املهددة 
بالنقرا�ض على امل�ستوى الحتادي مبا يتوافق مع اخلطة ال�سراتيجية 

واملهام املُوكلة.

و�ستتوىل بلدية دبي م�سوؤولية �سبط احليوانات ومنتجاتها وخملفاتها 
ال�سلطات  اإىل  وت�سليمها  بذلك  اخلا�سة  والأدوات  امل��ع��دات  با�ستخدام 
املخت�سة برعاية احليوانات، كما �ستقوم الوزارة والبلدية بالتن�سيق حول 
اآلية الت�سرف النهائي باحليوانات احلية املخالفة للقانون الحتادي رقم 
باحليوانات  ال��دويل  الإجت��ار  ومراقبة  تنظيم  ب�ساأن   2002 ل�سنة   11

والنباتات املهددة بالنقرا�ض.
وقال اأحمد عبدالكرمي اأهلي م�ساعد املدير العام لقطاع الدعم العام يف 
بلدية دبي : “اإن بلدية دبي من اأوىل الدوائر املحلية التي ان�سمت اإىل 
اتفاقية ال�سايت�ض يف تنظيم الإجتار الدويل باحليوانات والنباتات الربية 
ق�سم  موظفو  يقوم  حيث  بنودها،  بتنفيذ  والتزمت  بالنقرا�ض  املهددة 
املن�ساآت  الدوري واملفاجئ على  بالتفتي�ض  با�ستمرار  الدائرة  البيطرة يف 
دبي كذلك  بلدية  ت�سعى  كما  التحف،  بيع  املختلفة وحم��الت  البيطرية 
عليهم  اخلناق  وت�سييق  واملتالعبني  املهربني  اأم��ام  الطرق  ل�سد  دائ��م��اً 
للحد من هذه التجارة غري امل�سروعة واحلد من املخالفات التي ترتكب 
ل�سنة   11 رق��م  الحت���ادي  القانون  اإىل  ا�ستناداً  التجار،  بع�ض  قبل  من 

2002 ب�ساأن تنظيم ومراقبة هذه التجارة«.
واأ�سار اإىل اأنه يتم �سبط املخالفات يف حمال بيع الطيور واأ�سماك الزينة 
يف  للق�سم  ال���واردة  البالغات  وتغطية  دب��ي،  ب��اإم��ارة  الأليفة  واحليوانات 
امل�ساحبة  الفعاليات  ومراقبة  وال��ه��داي��ا،  التحف  بيع  حم��ال  يخ�ض  ما 
املحافظة  باأهمية  املعريف  الوعي  ون�سر  للت�سوق،  دبي  مهرجان  لأن�سطة 
على احليوانات الربية املهددة بالنقرا�ض وعدم اقتناء املنتجات امل�ستقة 
ال�ساأن،  بهذا  املعنية  الدولية  واملنظمات  اجلمعيات  مع  وامل�ساهمة  منها، 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل تلقي ال��ب��الغ��ات ع��ن ط��ري��ق الت�����س��ال ع��ل��ى رق���م مركز 
ال�ساعة،  م��دار  على  يعمل  وال��ذي   800900 للدائرة  التابع  الت�سال 
الرقابية  اجلهات  بني  بالتعاون  م�ستمر  ب�سكل  حمالت  تنظيم  يتم  كما 

والقانونية املخت�سة وال�سلطات الإدارية بالدولة.
ومن خالل �سباط الت�سال، �ستقوم كل من وزارة التغري املناخي والبيئة 
وبلدية دبي بتبادل البيانات واملعلومات ل�سرعة اتخاذ التدابري الالزمة 
الإح�سائيات  مت�سمنة  ال��ت��ف��اه��م،  م��ذك��رة  اأه����داف  حتقيق  ح���دود  ويف 
تنفيذ  اإىل  بالإ�سافة  املخالفات،  ب�ساأن  متت  التي  ب��الإج��راءات  املتعلقة 
اجلهتني برامج توعوية م�سركة ب�سكل دوري حيال الإجتار غري امل�سروع 
باحليوانات املهددة بالنقرا�ض. كما �ستقوم الوزارة بتاأهيل وبناء القدرات 
لدى املعنيني بتنفيذ اأحكام هذه املذكرة يف بلدية دبي واإك�سابهم املهارات 
امل�سوؤولية الإعالمية يف  �ستتوىل بلدية دبي  واأخ��ريا  الالزمة لتنفيذها، 

حالت ال�سبط مبوجب بنود هذه املذكرة بالتن�سيق امل�سبق مع الوزارة.
بتزويدها  الت�سالت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  مع  ال��وزارة  واتفقت 
التي  باحل�سابات  اخلا�سة  التوا�سل  واأرق���ام  واملعلومات  البيانات  بكافة 

ومبوجب مذكرات التفاهم ، تقوم وزارة التغري املناخي وكال من �سرطة 
دبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�سالت وبلدية دبي ب�سمان تنفيذ 
القوانني والت�سريعات املتعلقة بالقانون الحتادي رقم 11 ل�سنة 2002 
املهددة  والنباتات  باحليوانات  ال��دويل  الإجت���ار  ومراقبة  تنظيم  ب�ساأن 

بالنقرا�ض.
البيانات  املذكرة بتزويد �سرطة دبي بكافة  ال��وزارة وبح�سب  كما �ستقوم 
اأ�سحابها  يقوم  التي  باحل�سابات  اخلا�سة  التوا�سل  واأرق���ام  واملعلومات 
ب��الن��ق��را���ض ع��رب جميع من�سات  امل��ه��ددة  وال��ط��ي��ور  بعر�ض احل��ي��وان��ات 
الجراءات  باتخاذ  ال�سرطة  لتقوم  البيع،  بهدف  الجتماعي  التوا�سل 
 11 رقم  القانون الحت��ادي  ين�ض عليه  الالزمة بحقهم كما  القانونية 
ل�سنة 2002 ب�ساأن تنظيم ومراقبة الإجتار الدويل باحليوانات والنباتات 
املهددة بالنقرا�ض وتعديالته، وال�ستجابة للبالغات الواردة من الوزارة 
حول جتارة احليوانات والطيور املهددة بالنقرا�ض واحليوانات اخلطرة 
والربية، والتحري عن الأ�سخا�ض الذين ميار�سون هذا الن�ساط والتاأكد 

من اأماكن تواجد هذه احليوانات واإفادة الوزارة.
واأثنى �سعادة اللواء عبداهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، على 
وجميع  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  مع  الكبريين  والتعاون  ال�سراكة 
الدوائر واملوؤ�س�سات املهتمة بال�ساأن البيئي، يف احلفاظ على احلياة الربية 
من خالل  دائ��م��اً  ملتزمة  دب��ي  �سرطة  اأن  اإىل  م�سرياً  البيئي،  وال��ت��وازن 
والدولية  املحلية  ال�سيا�سات  وتطبيق  تنفيذ  يف  والبيئي  الأمني  دوره��ا 
ن�ساط  اأي  ومكافحة  بالنقرا�ض،  املهددة  واحليوانات  النباتات  حلماية 

يتم خالفاً ملبادئ املحافظة على تلك الأ�سناف.
واأ�سار اإىل اأن �سرطة دبي حري�سة على التعاون مع �سركائها وخا�سة وزارة 
التغري املناخي والبيئة يف اإنفاذ القانون الحتادي رقم 11 ل�سنة 2002 
املهددة  والنباتات  باحليوانات  ال��دويل  الإجت���ار  ومراقبة  تنظيم  ب�ساأن 
دولة  اإليها  ان�سمت  التي  ال�سايت�ض  اتفاقية  بنود  وتطبيق  بالنقرا�ض، 
الإمارات يف عام 1990، مبيناً اأن �سرطة دبي تعمل على حماية النباتات 
واحليوانات من خالل منع التجارة غري امل�سروعة فيها وت�سييق اخلناق 
على التجار الذين يخرقون القوانني والتفاقيات املحلية والدولية التي 
املهددة  واحل��ي��وان��ات  النباتات  �سبط  على  والعمل  الأف��ع��ال،  ه��ذه  حُت��رم 
بالنقرا�ض وت�سليمها للجهات املخت�سة املتمثلة يف وزارة التغري املناخي 

والبيئة لتخاذ الإجراءات الالزمة للت�سرف بها.
اخلا�سة  والبيانات  املعلومات  بكافة  دبي  بلدية  بتزويد  ال��وزارة  واتفقت 
والربية  اخلطرة  واحليوانات  بالنقرا�ض  املهددة  والطيور  باحليوانات 
هذا  ميار�سون  الذين  الأ�سخا�ض  عن  والتحري  وخملفاتها،  ومنتجاتها 
الن�ساط وال��ت��اأك��د م��ن اأم��اك��ن ت��واج��د ه��ذه احل��ي��وان��ات ، وحت��دي��د موعد 

�سبط احليوانات واإبالغ البلدية.

عرب  بالنقرا�ض  امل��ه��ددة  وال��ط��ي��ور  احل��ي��وان��ات  بعر�ض  اأ�سحابها  يقوم 
بهدف  اأو  التجارة  بهدف  ���س��واء  الجتماعي،  التوا�سل  من�سات  جميع 
على  القائمة  ال�سركات  م��ع  بالتوا�سل  ب��دوره��ا  الهيئة  لتقوم  العر�ض، 
�سور  حلذف  احل�سابات،  تلك  ب�ساأن  الجتماعي  التوا�سل  من�سات  اإدارة 
ومقاطع احليوانات والطيور املهددة بالنقرا�ض وال�سيد اجلائر والتي 
الغري  جتاه  م�سوؤولية  اأي  الهيئة  حتمل  دون  �سايت�ض  قوائم  �سمن  تقع 

نتيجة لذلك.
كما �سيقوم الطرفان بتبادل البيانات واملعلومات الالزمة لتحقيق اأهداف 
متت  التي  بالإجراءات  املتعلقة  الإح�سائيات  مت�سمنة  التفاهم،  مذكرة 
الأجهزة  عمل  لتنظيم  امل�سبق  التن�سيق  اإىل  بالإ�سافة  املخالفات،  ب�ساأن 
التي ت�ستخدم يف متابعة وتعقب احليوانات والطيور املهددة بالنقرا�ض.

يف  بالإن��اب��ة  ال�عام  ال�مدير  امل�سمار  �سلطان  ماجد  املهند�ض  �سعادة  وقال 
التعاون وتن�سيق اجلهود مع خمتلف اجلهات  اأهمية  الهيئة: نوؤكد على 
بينها  وم��ن  امل�����س��رك،  اله��ت��م��ام  ذات  املوا�سيع  يخ�ض  فيما  احلكومية 

مراقبة الجتار باحليوانات املهددة بالنقرا�ض.
نوعية يف جم��ال احل�سور  ق��ف��زة  الم����ارات حققت  دول���ة  ان  اىل  م�سريا 
الإلكروين وا�ستخدام الإنرنت، واأ�سبحت قنوات التوا�سل الجتماعي 

م�ستخدمة على نطاق وا�سع يف الدولة.
ال��ق��ن��وات اإىل من�سات ل��الإجت��ار غري  ب��ع��دم حت���ّول تلك  واأك���د اله��ت��م��ام 

امل�سروع يف مثل هذه الأمور.
�سركائنا يف  ال�ساأن على وع��ي اجلمهور وعلى جهود  ه��ذا  وق��ال نعول يف 
القطاعني احلكومي واخلا�ض، حيث اأننا جميعاً نعمل لهدف واحد يتمثل 
يف رفعة الدولة ومكانتها احل�سارية و�سمعتها .. و�سنعمل بالتن�سيق مع 
�سركائنا يف هذه التفاقية على �سمان توافق جميع العمليات والن�ساطات 
التجارية الإلكرونية مع القوانني وال�سيا�سات والت�سريعات املعمول بها 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
والقت�سادي،  البيئي  ال�سعيدين  على  ال��ه��ام��ة  امل��ب��ادرة  ب��ه��ذه  م�سيدا 
وبجهود ودور وزارة التغري املناخي والبيئة واجلهات امل�ساركة وحتملهم 

مل�سوؤولياتهم جتاه الق�سايا التي تهم امل�سلحة العامة.
ويبداأ العمل مبذكرات التفاهم اعتباراً من تاريخ توقيعها وتظل �سارية 
املفعول ملدة �سنة ميالدية واحدة وجتدد تلقائياً ملدد مماثلة ما مل يبد اأي 
من الأطراف عدم رغبتها يف التجديد، وذلك مبوجب اإخطار كتابي قبل 
ثالثني يوم من التاريخ الذي يرغب فيه اإنهاء هذه املذكرة، وتظل هذه 
املذكرة �سارية املفعول فيما يتعلق بكافة الأمور غري املنجزة التي يكون 
قد مت البدء فيها قبل تاريخ ا�ستالم اإخطار الإنهاء، واإىل حني النتهاء 

من اجناز تلك الأمور اأو اإيقافها اأو �سحبها وفقاً لإرادة الأطراف.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  “ملتقى  اأع��م��ال  ب��اأب��وظ��ب��ي  الإم�����ارات  ق�سر  يف  ام�����ض  انطلقت 
ال�سراتيجي” الرابع الذي ينظمه مركز الإمارات لل�سيا�سات بالتعاون 
مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل وال�سراكة مع “جمل�ض الأطل�سي” 

بالوليات املتحدة ومركز جنيف لل�سيا�سات الأمنية ب�سوي�سرا.
يف  لل�سيا�سات  الإم���ارات  مركز  رئي�سة  الكتبي  ابت�سام  الدكتورة  واأ���س��ادت 
مع  بال�سراكة  الإم����ارات  اتخذته  ال��ذي  القيادي  ب��ال��دور  امللتقى  افتتاح 
حللول  و�سيا�سية  فكرية  روؤى  ت�سكيل  بهدف  ال�سعودية  العربية  اململكة 

عملية لالأزمات احلالية ون�سر الأمن وال�ستقرار يف املنطقة العربية.
وقالت : ت�سعى دول��ة الإم��ارات اإىل تقدمي من��وذج يحمل الأم��ل ل�سعوب 
اإىل  ويقودها  وال�سعادة  والتقدم  والنماء  بال�ستقرار  وَيعدها  املنطقة 
امل�ستقبل باآفاقه الرحبة كما عربت عنها خطة مئوية الإمارات 2071.

واأ�سارت رئي�سة مركز الإمارات لل�سيا�سات اإىل ا�ستمرار ما و�سفته ب�”حالة 
ال�سيولة وعدم الو�سوح والال يقني” يف النظامني الدويل والإقليمي كما 
توقعت ُخال�سات الن�سخة الثالثة من “ملتقى اأبوظبي ال�سراتيجي” يف 
نوفمرب املا�سي. وقدمت الكتبي قراءة لالأو�ساع الإقليمية والدولية وما 

ي�سهده العامل من ا�سطرابات وتناق�سات تهدد المن وال�سلم الدويل.
م�سرية اإىل اأن ملتقى اأبوظبي ال�سراتيجي لهذا العام ي�سعى اإىل مقاربة 

خمتلف هذه التحولت باأدوات التفكيك والتحليل اجليوا�سراتيجي.
واأو�سحت اأن جل�سات امللتقى �ستتناول ق�سايا اأمن اخلليج و�سيناريوهاته 
وكيفية انعكا�ِض اأزمات اإيران الداخلية على �سيا�ساتها الإقليمية والدوَر 
العربية  للدول  املحتملَة  وامل�ستقَبالِت  والنكما�ض  الإحياء  بني  الركي 

التي ت�سهُد حروباً طاحنة و�سراعات داخلية.
للتحليالت  منوذج  تقدمِي  على  مرة  لأول  العام  لهذا  امللتقى  و�سي�ستمل 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  املخاطر  وحتليل  اجليوا�سراتيجية  والتوقعات 

واأ�سافت: يف ال�سياق ذاته تاأتي جهود اململكة العربية ال�سعودية للتحديث 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  بقيادة  والجتماعي  والقت�سادي  ال�سيا�سي 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عهده  وويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع 
اإ�سهاماً  لتمثل   ”2030 ال�سعودية  “روؤية  عنها  ع��ربت  كما  ال�سعودي 

مهماً يف ر�سِم م�ستقبٍل اأف�سَل للمنطقة وتوفري حياة كرمية ل�سعوبها.
واأكدت ان دولة الإمارات العربية املتحدة تعمل جاهدة من اأجل تكري�ض 
ال��ت��ي تع�سف  ال��ع��رب��ي��ة خ��ا���س��ة يف ظ��ل الأزم�����ات  ال���س��ت��ق��رار يف املنطقة 
والدول  الدبلوما�سية ما بني قطر  الأزم��ة  الأو�سط حاليا مثل  بال�سرق 
الأربع املقاطعة لها ودور اإيران التخريبي يف النزاعات يف اليمن و�سوريا 
“ حزب  اإىل جانب دوره��ا التخريبي يف لبنان من خ��الل دع��م  وال��ع��راق 
مبلي�سيا  ال���س��ت��ق��واء  ع��رب  اللبنانية  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  واإ���س��ع��اف  اهلل” 

احلزب و�سالحه. 

حتت  وتو�سياته  اأعماله  يف  ويوظفه  لل�سيا�سات  الإم���ارات  مركز  يتبناه 
عنوان “تفكيك �سيفرة امل�ستقبل«.

ال�سيا�سيني  ك��ب��ار  م��ن  �سخ�سية   100 م��ن  اأك���ر  امللتقى  يف  وي�����س��ارك 
الدولية  بالعالقات  واملخت�سني  واملفكرين  واخل���رباء  والدبلوما�سيني 
دولة  م��ن  م�����س��ارك   500 م��ن  اأك���ر  وبح�سور  امل�ستقبلية  وال��درا���س��ات 

الإمارات ودول اخلليج واملنطقة العربية و�ستى اأنحاء العامل.
وياأتي امللتقى هذا العام يف وقت ت�سهد فيه املنطقة تطورات جيو�سيا�سية، 
القمة  يف  متثل  ال��ذي  التاريخي  ال�سيا�سي  احل��دث  اأع��ق��اب  يف  ينعقد  اذ 
العربية الإ�سالمية الأمريكية التي ا�ست�سافتها الريا�ض يف مايو املا�سي، 
55 من  ت��رام��ب وم��ا ل يقل ع��ن  الأم��ري��ك��ي دون��ال��د  الرئي�ض  مب�ساركة 
طرحتها  التي  الق�سايا  �ستكون  حيث  والإ�سالمية  العربية  ال��دول  ق��ادة 
القمة على طاولة نقا�ض امللتقى كق�سية التطرف والإرهاب ودور اإيران 

التخريبي يف املنطقة.
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العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

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

رخ�سة رقم:CN 1046097 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد مهدي حممد �سعيد العمري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل مهدي حممد �سعيد العمري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

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

رخ�سة رقم:CN 1494974 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سالح خمي�ض حميد �سامل بل�سرم %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي عبداهلل خلفان خملوف النقبي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العوامه كويف �سوب

رخ�سة رقم:CN 1177102 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/قا�سم حممد الكود من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ قا�سم حممد الكود من 100% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد �سعيد زعل حا�سر املريخي %51
تعديل وكيل خدمات/حذف فهد نا�سر علي حممد احلو�سني

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كرير لت�سليح كهرباء 

ومكيفات ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1658704 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة راجبري �سينغ �سادو �سينغ %100
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة عبداهلل يحيى حممد الذهب اجلنيبي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل يحيى حممد علي الذهب اجلنيبي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

اإعــــــــــالن
للخيام  ال�س�����ادة/الفي�سلية  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وبيوت ال�سعر رخ�سة رقم:CN 1190412 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبدالهادي حمود عبدالهادي حممد الهاجري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف هادي حمد مرقاب الفهيد الهاجري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الك�سته لتاأجري البيوت 

املقطورة رخ�سة رقم:CN 2422327 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مالكه علي �سامل مبارك املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سالح علي املن�سوري

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ديفينيت لال�ست�سارات 

الدارية ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 2385242 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

فيكا�ض جوبتا �سوماري رام جوبتا من 25% اىل %49 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيتان �سيفاجي كومبهار �سيفاجي راجوناد
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

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

النامل الذهبية للعناية بالظافر
 رخ�سة رقم:CN 1138635  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

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

للت�سميم الداخلي
رخ�سة رقم:CN 2134644 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حمد م�سعود �سارع مفرح %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمد حممد عبيد النايلي ال�سام�سي

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

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

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/زوايا اآرت للت�سميم الداخلي

 رخ�سة رقم:CN 1126005 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد عامر �سامل العي�سائي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل ماجد عبداهلل ماجد امل�سافري
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ زوايا اآرت للت�سميم الداخلي
ZAWAYA ART INTERIOR DESIGN

اىل/ور�سة بي�ست كواليتي لعمال الملنيوم والزجاج
BEST QUALITY ALUMINIUM AND GLASS WORKS WORKSHOP

تعديل ن�ساط/ا�سافة ور�سة لركيبات الملنيوم والزجاج )2592006(
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيب املطابخ بانواعها )4330007(

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع املنتجات اخل�سبية - بالتجزئة )4752016(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( )4330015(

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

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

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

اإعــــــــــالن
ال�سيارات  خلدمة  �ساين  رويال  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 2048824 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد �سعد عبيد �سعد املقبايل من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/احمد �سعد عبيد �سعد املقبايل من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي �سعيد نا�سر حممد املقبايل

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

تعديل ا�سم جتاري من/ مركز رويال �ساين خلدمة ال�سيارات ذ.م.م
ROYAL SHINE AUTO SERVICES CENTER LLC

اىل/مركز رويال �ساين خلدمة ال�سيارات
ROYAL SHINE AUTO SERVICES CENTER

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

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

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

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

CN 1152297:ليف لالعمال ال�سحية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الطائر الرحال لنقل 

الركاب باحلافالت املوؤجرة
رخ�سة رقم:CN 1133149 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة الهام حممد غريب %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد احمد �سعيد ح�سن

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

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

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

اإعــــــــــالن
لل�سيارات  ال�س�����ادة/ال�سالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امل�ستعملة رخ�سة رقم:CN 1004718 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة الهام حممد غريب %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد احمد �سعيد ح�سن
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايه ا�ض جي �سي ال�سعفار ملقاولت 

حقول النفط ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1184822 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�سم ال�سركة/من �سركة ال�سعفار للمقاولت العامة ذ.م.م

AL SHAFAR GENERAL

اىل/اي ا�ض جي �سي لالن�ساءات �ض.ذ.م.م
A S G C CONSTRUCTION LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ايه ا�ض جي �سي لال�ستثمارات �ض.ذ.م.م
 a s g c investment LLC 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سيف حممد بن �سعفار املري
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بيت احلياة للمقاولت وال�سيانة 

العامة رخ�سة رقم:CN 1009275 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 5*2 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ بيت احلياة للمقاولت وال�سيانة العامة

LIFE HOME CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/بيت احلياة للمقاولت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
 LIFE HOME CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE -

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عبداهلل حممد عبداهلل املن�سوري 

للمقاولت العامة  رخ�سة رقم:CN 1152591 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ عبداهلل حممد عبداهلل املن�سوري للمقاولت العامة
ABDULLA MOHAMED ABDULLA ALMANSOORI GENERAL CONTRACTING

اىل/عبداهلل حممد عبداهلل املن�سوري للمقاولت العامة والعقارات
ABDULLA MOHAMED ABDULLA ALMANSOORI GENERAL CONTRACTING AND REAL ESTATE

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

اإعــــــــــالن
الزياء  لت�سميم  الزمرده  ق�سر  ال�س�����ادة/واحة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الن�سائية  رخ�سة رقم:CN 1538883 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عدنان راجح قا�سم علي ال�سعدي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/عدنان راجح قا�سم علي ال�سعدي من 100% اىل %97
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد رانا ب�سوا�ض حممد مكني ب�سوا�ض %1

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كيوت�ض كليندرو ناث ريبون روموه ت�سيلدرو ناث %1
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامول ناث بينود ناث %1

تعديل لوحة العالن/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/ واحة ق�سر الزمرده لت�سميم الزياء الن�سائية
WAHAT QASER AL ZUMURUDA LADIES FASHION DESIGNING

اىل/واحة ق�سر الزمرده لت�سميم الزياء الن�سائية ذ.م.م
WAHAT QASER AL ZUMURUDA LADIES FASHION DESIGNING LLC

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

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

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بنت البادية خلدمات  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 

توزيع القهوة العربية
رخ�سة رقم:CN 1502554 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة الهام حممد غريب %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد احمد �سعيد ح�سن

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

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

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13

اإعــــــــــالن
لت�سليح  ال�س�����ادة/م�سغول  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 2364120 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف علي �سيف جدمي املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد حممد بخيت �سميم املن�سوري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 
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عربي ودويل

التفجري  ِب�سدة  الإ���س��الم��ي  التعاون  ملنظمة  العامة  الأم��ان��ة  اأدان���ت 
الإرهابي الذي اأدى اإىل حريق يف اأحد اأنابيب النفط يف منطقة بوري 

مبملكة البحرين.
واأعرب الأمني العام الدكتور يو�سف العثيمني عن ت�سامن املنظمة 
الأعمال  لكافة  مواجهتها  يف  البحرين  مملكة  حكومة  م��ع  ال��ت��ام 
الإرهابية التي تهدف اإىل زعزعة اأمنها وا�ستقرارها وترويع املدنيني 

الأبرياء والإ�سرار باملمتلكات العامة.
واأ����س���اد ال��ع��ث��ي��م��ني ب����اإج����راءات ال�����س��الم��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا احلكومة 
املواطنني  اأرواح  على  واحل��ف��اظ  احل��ري��ق  اآث���ار  لإح��ت��واء  البحرينية 

وممتلكاتهم يف املنطقة.
يدين  ال��ذي  والّثابت  املبدئي  املنظمة  ذات��ه موقف  الوقت  موؤكدا يف 

وب�سدة الإرهاب بكافة �سوره واأ�سكاله.

ا�ستكملت  ب��الده  اإن  الدين جانيكلي  نور  الركي  الدفاع  وزي��ر  قال   
تناق�ض  اأن��ق��رة  لكن  )اإ�ض-400(  ط��راز  من  رو�سية  �سواريخ  �سراء 
اإبرام �سفقة اأخرى مع جمموعة اأوروبية مل�ساعدتها يف تطوير نظام 

دفاع �ساروخي تركي.
واعترب بع�ض حلفاء تركيا الغربيني اأن قرار الدولة الع�سو يف حلف 
�سمال الأطل�سي �سراء �سواريخ من رو�سيا ي�سكل �سربة للحلف. كما 
اأنظمة  الدفاعات ل ميكن دجمها يف  ال�سفقة قلقا لأن تلك  اأث��ارت 

حلف �سمال الأطل�سي الدفاعية.
وق���ال ق��ائ��د كبري يف احل��ل��ف ل��روي��رز الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي اإن احللف 
مع  دجمها  ميكن  التي  الأ�سلحة  ���س��راء  على  اأن��ق��رة  ح��ث  �سيوا�سل 
)اإ���ض- م��ن ط��راز  ���س��اروخ  اأي  تت�سلم  اأن تركيا مل  واأ���س��اف  اأنظمته 

400( حتى الآن.
التلفزيون من مدينة جري�سون  بثها  ت�سريحات  وذكر جانيكلي يف 
على البحر الأ�سود “الأمر انتهى.. ا�سرينا �سواريخ اإ�ض-400. ما 

تبقى هو جمرد تفا�سيل”.
وحدها  ال�سفقة  بتلك  را�سية  لي�ست  تركيا  اأن  اأ�ساف  الوزير  لكن 
وقال “نعقد اأي�سا اتفاقات مبدئية مع جمموعة يورو�سام لمتالك 
تكنولوجيا تطوير واإنتاج وا�ستخدام م�سادرنا اخلا�سة لأنظمة دفاع 

جوية” يف اإ�سارة مل�سروع الدفاع الفرن�سي الإيطايل امل�سرك.
وقالت م�سادر يف وزارة الدفاع الأ�سبوع املا�سي اإن الوزير وقع خطاب 
نوايا مع فرن�سا واإيطاليا يف بروك�سل يوم الأربعاء لتعزيز التعاون يف 

امل�سروعات الدفاعية مبا ي�سمل الدفاع ال�ساروخي.

 
تنتخب جمهورية اأر�ض ال�سومال املعلنة من جانب واحد يف �سمال 
ير�سح  مل  انتخابات  يف  ج��دي��دا  رئي�سا  الث��ن��ني  ال��ي��وم  ال�����س��وم��ال، 
النتقال  عملية  موا�سلة  يف  وت��اأم��ل  فيها،  وليته  املنتهية  الرئي�ض 
الدميوقراطي التي تتناق�ض مع ال�سطرابات يف الو�سع يف جارتها 

دولة ال�سومال.
فقد قرر الرئي�ض املنتهية وليته لأر�ض ال�سومال او “�سوماليالند” 

احمد حممد �سيالنيو األ ير�سح يف نهاية وليته الوحيدة.
ويتناف�ض ثالثة رجال يف هذه اجلمهورية ال�سغرية �سبه ال�سحراوية 
التي يناهز عدد �سكانها اربعة ماليني ن�سمة، هم مو�سي بيهي من 
حزب كومليي احلاكم، ومر�سحا املعار�سة عبد الرحمن عريو وفي�سل 
علي وارابي، املر�سح الذي مل يفز يف النتخابات الرئا�سية ال�سابقة يف 
وتت�سم جمهورية ار�ض ال�سومال باأنها اكر جتان�سا على   .2010
ال�سعيد القبلي، واكر ا�ستقرارا من بقية انحاء ال�سومال. واندجمت 
مع  الربيطانية،  ال�سومال  كانت  التي  ال�سومال  ار���ض  جمهورية 
 1960 يف  ال��ب��الد  ا�ستقالل  ل��دى  ال�سابقة،  اليطالية  ال�سومال 
 ،1991 يف  م�ستقلة  نف�سها  واعلنت  ال�سومال  عن  انف�سلت  لكنها 
بعد �سقوط نظام الرئي�ض حممد �سياد بري الذي اغرق ال�سومال يف 

حرب قبلية وادى اىل ت�سريع انهيار الدولة ال�سومالية.
تزال  ول  ال�سومال،  اأر����ض  بجمهورية  ر�سميا  بلد  اي  يعرف  ول 

ال�سرة الدولية تعتربها جزءا ل يتجزاأ من ال�سومال. 

عوا�شم

الريا�ض

مقدي�شو

اأنقرة

دوتريتي واثق من جتاهل 
ترامب ملف حقوق الإن�سان 

•• مانيال-اأ ف ب:

نظريه  ان  “متاأكد”  ان��ه  دوت��ريت��ي  رودري��غ��و  الفيليبيني  الرئي�ض  اأع��ل��ن 
املتعلقة بحقوق  املخاوف  يثري معه مو�سوع  لن  ترامب  دونالد  الأمريكي 
الأخري  اأث��ن��ى  ان  بعد  وذل��ك  مانيال،  يف  املرتقب  لقائهما  خ��الل  الن�����س��ان 
امل���خ���درات. وح��ث��ت منظمات  ال��ت��ي يخو�سها ���س��د  ال��دام��ي��ة  ع��ل��ى احل���رب 
الفيليبني  عا�سمة  اىل  ي�سل  ان  املقرر  من  ال��ذي  ترامب،  الن�سان  حقوق 
اآ�سيا  �سرق  دول جنوب  “رابطة  ق��ادة  قمة  �سي�سارك يف  الأح��د حيث  م�ساء 
)اآ�سيان(”، ال�سغط على دوتريتي يف ق�سية اآلف ال�سخا�ض الذين قتلوا 
جراء احلرب �سد املخدرات املثرية للجدل. واعرب دوتريتي عن ثقته باأن 
هذا لن يح�سل، م�سريا اإىل اأن ترامب �سبق وان قال له “عبارات ت�سجيع” 
لدول  القت�سادي  التعاون  منتدى  قمة  هام�ض  على  مقت�سب  لقاء  خالل 
اآ�سيا واملحيط الهادئ )ابيك( يف فيتنام ال�سبت. وقال دوتريتي لل�سحافيني 
“قال �سيئا: اتعلم، انت تتعامل مع  الأح��د �سباحا بعد عودته اىل مانيال 
ك��ان ي�سري اىل احل��رب �سد  الأم��ر ب�سكل جيد جدا”. وا���س��اف ان ترامب 
يف  ال�سالمية  ال��دول��ة  تنظيم  اأن�سار  �سد  الع�سكرية  واحلملة  امل��خ��درات 
عمليات  مو�سوع  مناق�سة  �سيتم  ك��ان  ان  �سئل  وعندما  الفيليبني.  جنوب 
القتل خارج �سلطات الق�ساء التي توؤكد جماعات حقوق الن�سان انها باتت 
متف�سية، اجاب دوتريتي “انا متاأكد انه لن يثري املو�سوع”. وفاز دوتريتي 
انت�سار  على  بالق�ساء  تعهد  ان  بعد  املا�سي  العام  الرئا�سية  بالنتخابات 
املخدرات يف البالد، وقام بعد ت�سلمه ال�سلطة بحملة غري م�سبوقة ت�سري 

التقديرات اإىل انها ادت اىل مقتل 100 الف �سخ�ض.

نتنياهو يهدد ب�ضرب غزة عقب تفجري النفق

فريق ترامب بداأ �سياغة خطته لل�سالم يف ال�سرق الأو�سط

ٌهوجمت مدن عاملية كربى با�ضم التنظيم الإرهابي

داع�ض املهزوم يف العراق و�سوريا ي�سرب بعيدًا

اأوبزيرفر تدافع عن تاأجيل خروج بريطانيا

الحتاد الأوروبي ي�ستعد لف�سل التفاق على بريك�ست

يزور كاتالونيا للمرة الوىل منذ فر�ض الو�ساية على الإقليم .. راخوي يريد »ا�ستعادة كاتالونيا« دميوقراطية وحرة 

•• لندن-وكاالت:

اأع�����ل�����ن ك����ب����ري م����ف����او�����س����ي الحت�������اد 
الأوروب���ي ح��ول خ��روج بريطانيا من 
التكتل، مي�سال بارنييه، ام�ض الأحد، 
اإمكانية الف�سل يف التو�سل اإىل اتفاق 
ال�سيناريو  لي�ض  اأن���ه  ول��و  ل��ن��دن،  م��ع 

املف�سل لديه.
ويف مقابلة مع ال�سحيفة الأ�سبوعية 
دميان�ض،  دو  ج��ورن��ال  ل��و  الفرن�سية 
ق������ال ب���ارن���ي���ي���ه ه������ذا ل���ي�������ض خ���ي���اري 
و�سي�سكل عودة اإىل الوراء ل�44 عاماً 
الحتاد  اإىل  بريطانيا  ان�سمام  منذ 

الأوروبي، لكنه احتمال.
اجلميع  ي�ستعد  اأن  ي��ج��ب  واأ����س���اف: 
ونحن  املوؤ�س�سات،  كما  ال���دول  لذلك 

و15   14 ي��وم��ي  الأوروب�����ي  املجل�ض 
دي�سمرب.

واأ�ساف: “لكننا مل نبلغ هذه املرحلة 
بعد، و�سيتم اإرج��اء املوعد يف حال مل 

يكن التقدم كافياً.
واأح�����د اأب�����رز م��وا���س��ي��ع اخل����الف بني 
ل��ن��دن وب��روك�����س��ل ه��و ط��ري��ق��ة تفادي 
العودة اإىل حدود فعلية مع اإيرلندا. 

املاأ�ساوي  ال���ن���زاع  اإن  ب��ارن��ي��ي��ه  وق����ال 
لي�ض  والكاثوليك  الربوت�ستانت  بني 
اأق��وم مبا من �ساأنه  قدمياً ج��داً، ولن 

زعزعة عملية ال�سالم.
اأوروب��ي رفيع انه يف  وق��ال دبلوما�سي 
ال�15 يوما  ح��ال ع��دم اح��رام مهلة 
اإىل  �سرجاأ  التجارية  املحادثات  فان 
اأخرى  قمم  خالل  مار�ض،  اأو  فرباير 

نتح�سر لذلك تقنياً.
حال  ويف  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اأن  م���ن  وح�����ذر 
من  اع��ت��ب��اراً  �ست�سبح  ات���ف���اق،  غ��ي��اب 
ب�نظام  م�سمولًة   2019 مار�ض   29
القانون العام ملنظمة التجارة العاملية 
مع عالقات �سبيهة بتلك التي نقيمها 

مع ال�سني.
وك��������ان الحت���������اد الأوروب��������������ي اأم���ه���ل 
بريطانيا اأ�سبوعني اجلمعة ،لتو�سيح 
اخل�����روج،  ����س���روط  اإزاء  ال��ت��زام��ات��ه��ا 
دي�سمرب  يف  ي���ب���داأ  اأن  ع��ل��ى  ل��ي��واف��ق 
املقبل، ملف املحادثات التجارية الذي 
تطالب ب��ه ل��ن��دن ب��اإ���س��رار ل��ف��رة ما 

بعد بريك�ست.
و���س��دد ب��ارن��ي��ي��ه ن��اأم��ل ال��ت��و���س��ل اإىل 
اتفاق خالل 15 يوم عمل قبل انعقاد 

م��ق��ررة ع��ل��ى ج����دول اأع���م���ال الحتاد 
الأوروبي.

اأم���ا يف ح���ال اح��رام��ه��ا ف���اإن الحتاد 
 2018 يناير  م��ن  اع��ت��ب��اراً  �سيطلق 
املفاو�سات حول م�ستقبل عالقاته مع 
ت�ستغرق  اأن  يفر�ض  التي  بريطانيا 
اتفاقات  وت�سمل  الأق���ل،  على  عامني 
الداخلي  والأم��������ن  احل�����ر  ل���ل���ت���ب���ادل 

وغريها، بح�سب بارنييه.
داف���ع���ت �سحيفة  اخ������رى،  م���ن ج��ه��ة 
تعليق  عن  الربيطانية  “اأوبزيرفر” 
م��ف��او���س��ات خ�����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا حتى 

اإ�سعار اآخر.
دفاعها  اللندنية  ال�سحيفة  وا�ستهلت 
“اإن من  ب��ق��ول��ه��ا  ال�������راأي  ه����ذا  ع���ن 
تاأجيل  واأوروب�����ا،  بريطانيا  م�سلحة 

اأي�ساً مع هذا الأم��ر ت�سوية اخلالف 
حول املديونية بني الطرفني.

“الحتاد  اإن:  ب���ال���ق���ول  واخ���ت���ت���م���ت 
�سدمة  يف  ي����رغ����ب  ل  الأوروب��������������ي 
اأن  كما  بريطانيا،  خ���روج  بعد  ق��وي��ة 
ب��غ�����ض النظر  ال��ربي��ط��ان��ي��ني،  اأغ��ل��ب 
امل���ت�������س���ددة يف حزب  امل���ج���م���وع���ة  ع����ن 
املحافظني، ل يرغبون اأي�ساً يف ذلك، 

كما يظهر من ا�ستطالعات الراأي«.

خ������روج ب���ري���ط���ان���ي���ا امل���خ���ط���ط ل����ه يف 
الوقت،  م��ن  امل��زي��د  ليتوفر   ،2019

واملجال حلل امل�ساكل العالقة«.
م�سوؤولية  م��ن  ال�سحيفة:  وت��اب��ع��ت 
لزوم  اأ���س��رار ل  وق��وع  منع  احلكومة 
ل��ه��ا ل��ل��م�����س��ت��وى امل��ع��ي�����س��ي، والآف������اق 

امل�ستقبلية للنا�ض العاديني.
اخلروج  جتميد  اأن  ال�سحيفة  وراأت 
منتهى  يف  القيام،  للجانبني  :�سيتيح 
�ساأن  وم��ن  ال��و���س��ع،  بتقييم  ال��ه��دوء، 
ال�سك  م����ن ح���ال���ة  ال��ت��خ��ف��ي��ف  ذل�����ك 
املدمرة التي ت�سبب م�ساكل لل�سركات 
تهيئة  ُي�سفر عن  وللم�ستثمرين، مبا 
زمني  ج���دول  لو�سع  ج��دي��دة  ف��ر���ض 

اأكر واقعية للخروج.
اأن����ه ميكن  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ�����س����ارت 

بعدما حتد غري م�سبوق من قبل ال�ستقالليني يف املنطقة التي 
يعي�ض فيها 16 باملئة من ال�سبان. وهو ياأمل يف ك�سب ا�سوات يف 
مع�سكر الناخبني الذين يرغبون يف البقاء يف ا�سبانيا لكن درجة 
 8،5 التعبئة يف �سفوفهم ا�سعف. ومل يح�سل حزبه �سوى على 
باملئة من ال�سوات يف انتخابات كاتالونيا الخرية التي ناف�سه فيها 
ب�سكل كبري حزب املواطنة )�سيودادانو�ض( الليربايل الفتي ثاين 
قوة �سيا�سية يف املنطقة معاد لالنف�سال. وتاأتي زيارة راخوي غداة 
تظاهرة حا�سدة يف بر�سلونة طالبت بالإفراج عن نحو ع�سرة من 
و�سجنوا يف  للحركة  ال�سلبة  النواة  ي�سكلون  النف�ساليني  القادة 
اطار حتقيقات بتهمتي “التمرد” و”الع�سيان«. وكانت املنظمتان 
التظاهرة  ونظمتا  كبري  بنفوذ  تتمتعان  ال��ل��ت��ان  النف�ساليتان 
اثبتتا  الثقافية --،  اومنيوم  و  الكاتالونية  الوطنية  -- اجلمعية 

•• بر�شلونة-اأ ف ب:

ام�ض  بر�سلونة  راخ��وي يف  ماريانو  ال�سباين  ال���وزراء  رئي�ض  اك��د 
ان���ه ي��ري��د ا���س��ت��ع��ادة ك��ات��ال��ون��ي��ا ب��ال��و���س��ائ��ل ال��دمي��وق��راط��ي��ة ودعا 
ال�سركات التي نقلت مئات مقارها منها ب�سبب ال�سكوك املحيطة 
مب�ساألة ا�ستقالل القليم، اىل عدم التخلي عن املنطقة. ويف اول 
على  ردا  مدريد  ادارة  حتت  و�سعها  منذ  كاتالونيا  اىل  له  زي��ارة 
كاتالونيا  ا�ستعادة  نريد  راخ��وي  قال  ال�ستقالل،  برملانها  اع��الن 
او  تعمل  التي  ال�سركات  كل  من  وطلب  واحل��رة.  الدميوقراطية 
عملت من قبل يف كاتالونيا عدم مغادرتها.  وكان راخوي دعا اىل 
يقودها  التي  النف�سالية  احلكومة  اقال  بعدما  النتخابات  هذه 
كارلي�ض بوت�سيمون وحل الربملان، بهدف اإعادة النظام الد�ستوري، 

وهتف  كبرية.  بتعبئة  القيام  على  القدرة  متلكان  زالتا  ما  انهما 
�سخ�ض  ال��ف   750 ح��واىل  �سمت  التي  التظاهرة  يف  امل�ساركون 
ونحن  ال�سيا�سيني  لل�سجناء  احل��ري��ة  البلدية،  ال�سرطة  ح�سب 
جمهورية وقوات الحتالل اىل اخلارج!. لن يلتقي راخوي الحد 
الدفاع  وزي��رة  ترافقه  ال��ذي  احلكومة  رئي�ض  و�سيكتفي  ح�سودا. 
فيه  يقدم  جتمع  يف  بامل�ساركة  كو�سبيدال  دي  م��اري��ا-دول��وري�����ض 
وبينهم  كاتالونيا  مر�سحه خافيري غار�سيا-البيول. وكثريون يف 
ينتقدونه لأنه حارب احلكم  املعار�سني لال�ستقالل،  العديد من 
الذاتي الوا�سع للمنطقة الذي مت احل�سول عليه يف 2006 بدعم 
من ال�سراكيني. وكانت حرب احلزب ال�سعبي على الو�سع الذي 
منح �سالحيات وا�سعة اىل املنطقة، ادت اىل الغاء هذه ال�سلطات 
جزئيا بقرار من املحكمة الد�ستورية يف 2010 اعتربه كثريون 

اه��ان��ة. وت���وىل راخ����وي ال���ذي ق���اد ه���ذه احل��م��ل��ة �سخ�سيا، توىل 
بتوزيع  كاتالونيا  مطالب  با�ستمرار  ورف�ض   2011 يف  ال�سلطة 
ا�ستفتاء  اإجراء  وبا�سرار،  ثم  ال�سريبية لالمة،  للعائدات  اف�سل 
نهاية  يف  ب��اج��رائ��ه  النف�ساليون  ق��ام  امل�سري  تقرير  ح��ق  ح��ول 
النف�ساليون  يوؤكد  الق�ساء.  قبل  املطاف متجاهلني حظره من 
انهم فازوا يف هذا ال�ستفتاء بت�سعني باملئة من ال�سوات وبن�سبة 
م�ساركة بلغت 43 باملئة. لكن حلمهم بال�ستقالل مل ي�ستمر اكر 

من ب�سع �ساعات حتى فر�ض الو�ساية على املنطقة.
يف امل��ق��اب��ل و���س��ع ال��ق�����س��اء ال���س��ب��اين يف ال��ت��وق��ي��ف امل��وق��ت ق�سما 
وهم  املقالة  الكاتالونية  التنفيذية  ال�سلطة  اع�ساء  م��ن  كبريا 
كارلي�ض  بحق  توقيف  مذكرة  وا�سدر  وزراء-م�ست�سارين  ثمانية 

بوت�سيمون واربعة وزراء اآخرين انتقلوا اىل بلجيكا.

اأنها ع�سوائية وغري مرابطة، متت يف الواقع باإ�سراف 
م�سوؤول من “الأمني”. 

وك����ان ك���ان امل��خ��ط��ط��ون ل��ه��ج��م��ات ب��اري�����ض م���ن عمالء 
يف  ا�ستخدمت  التي  القنابل  �سانعو  ومثلهم  الأم��ن��ي، 

هجمات مطار بروك�سل. 

مبعث قلق
بالتخطيط  الأمني  لنجاح  بالنظر  اإن��ه  �ساندرز  وتقول 
لهجمات دولية من مقره يف �سوريا، اأي على بعد اآلف 
الكيلومرات عن اأوروبا، فاإن اقرابه من حدود القارة 

القدمية يثري القلق. 
عالقة  هو  بعد،  يعرف  ل  ال��ذي  ف��اإن  الباحثة،  وح�سب 
الأمني يف ليبيا مبجموعة ت�سمى كتبية البتار الليبي) 
الذين  الليبيني  اجل��ه��ادي��ني  م��ن  امل��ك��ون��ة  اإل(،  ب��ي  ك��ي 
ق��ات��ل��وا ���س��د ق���وات ال��رئ��ي�����ض ال�����س��وري ب�����س��ار الأ���س��د يف 
للحرب  املقاتلني  م��ن  وح��دة  و�سكلوا  الأه��ل��ي��ة،  احل��رب 

حتت راية داع�ض.

اأن�سطة اجلي�ض الإ�سرائيلي يف الأرا�سي  اأ�سدره من�سق 
العربية  باللغة  موردخاي  يواف  اجلرنال  الفل�سطينية 
م�ساء ام�ض الأول ال�سبت. وقال موردخاي يف اإ�سارة اإىل 
الأول  ت�سرين   30 يف  جرت  التي  ال�سرائيلية  العملية 
اكتوبر اإن اإ�سرائيل فجرت نفقا اإرهابيا قبل اأ�سبوعني يف 
منطقة تقع حتت �سيادة اإ�سرائيلية. واأ�ساف موردخاي 
ل��ه��ا جم��م��وع��ة اجلهاد  ت��خ��ط��ط  ال��ت��ي  امل���وؤام���رة  “نعي 
الإ�سالمي الفل�سطينية الرهابية �سد دولة ا�سرائيل”، 
�سكان  ح�ساب  على  بالنار  تلعب  احلركة  اأن  اإىل  م�سريا 
الفل�سطينية  امل�����س��احل��ة  ح�����س��اب  وع��ل��ى  جميعهم  غ���زة 

واملنطقة كلها.
فعل  ردة  اأي  اأن  وا�سحا  يكون  اأن  الأف�سل  “من  وق��ال 
فعل  برد  ا�سرائيل  �ستقوم  الإ�سالمي،  بها اجلهاد  تقوم 
ح��رك��ة اجلهاد  لي�ض فقط �سد  ب��امل��ق��اب��ل،  وح���ازم  ق��وي 

واإمنا �سد حما�ض اأي�سا.
وتوجه موردخاي بالتحديد اإىل قادة احلركة يف �سوريا 
“نن�سح قيادة  �سلح وزياد نخالة بال�سم  ذاكرا رم�سان 

•• وا�شنطن-وكاالت:

فقد داع�ض كل ما زعم اأنه كان حتت �سيطرة “خالفته”، 
ا�ستعادت  اأ�سهر،  دامت خم�سة  وبعد حملة  �سوريا،  ففي 
الرقة،  ال�سابقة،  عا�سمته  اأمريكا  من  مدعومة  ق��وات 
اأرا�سي  ال�����س��وري��ة معظم  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��وات  وح����ررت 
حم��اف��ظ��ة دي���ر ال����زور الغنية ب��ال��ن��ف��ط، وال��ق��ري��ب��ة من 
احلدود العراقية، ومنذ اأن هزم يف املو�سل، اأكرب معاقله 
مثل  ا�سراتيجية،  مدناً  اأي�ساً  داع�ض  خ�سر  العراق،  يف 

احلويجة وتلعفر والقائم.
با�سم  ك��ربى  م��دن  ٌهوجمت  ال��وق��ت، مت��ت  ذات  لكن يف 
التنظيم الإرهابي، ومنها نيويورك، ولندن، وبر�سلونة، 

من �سمن مدن اأخرى بعيدة عن �سوريا والعراق. 
اأبرزت  اإنر�ست”،  “نا�سونال  جملة  ن�سرته  بحث  ويف 
غري  واحل���رب  الإره����اب  م�ست�سارة  ���س��ازرلن��د،  جاكلني 
الأمريكية،  بروفي�سينال  يانغ  جمعية  ل��دى  النظامية 
وامل��ح��ل��ل��ة ب����ارزة ت��رك��ز ع��ل��ى الأم����ن يف ���س��رك��ة �سريوف 
اأن�سار  ا�ستمرار  كيفية  الدولية،   الأمنية  لال�ست�سارات 

داع�ض، حول العامل، يف العمل با�سمه.
التفات  باأن  ما افر�ض خطاأ  اإنه غالباً  الباحثة  وتقول 
ع���ن منطقته  ال��ب��ع��ي��د  اخل���ارج���ي  اإىل حم����وره  داع�������ض 
الأ�سلية، والعمل على مهاجمة مدن كربى، ما هو اإل 
عمل انتقامي يائ�ض ليحتفظ مبكانته، بعد هزائمه يف 

امليدان.
حتت  اخلارجية  عملياته  لفرع  تاأ�سي�سه  توقيت  ولكن 
خارجية  لعمليات  بالتخطيط  املكلف  “الأمني”،  ا�سم 

يدح�ض تلك الفر�سية. 

بنية حتتية
وت�سري الباحثة اإىل اأن “الأمني” ت�سكل منظمًة فرعية 
2014، م��ا يعني  رب��ي��ع  ���س��وري��ا يف  ل��داع�����ض يف  ت��اب��ع��ة 
البغدادي  بكر  اأب��و  اإع���الن  م��ن  اأ�سهر  وقبل  داع�����ض،  اأن 

خالفته، كان ي�سع لبنات البنية الأمنية ل�سبكة اإرهابه 
اخلارجي.

وهذا بدوره يوؤكد اأن التنظيم كان ميهد ملهمته الإرهابية 
اخلارجية، بالتزامن مع ادعائه تاأ�سي�ض خالفة، ولي�ض 

رد فعل على خ�ساراته املتالحقة. 

انتقال
اأفادت �سهادات من�سقني عن داع�ض، نقل التنظيم  وكما 
الوثائق  ليبيا، وتبني  اإىل  �سوريا  من  “الأمني”  مقره 
مان�س�سر،  يف  اأري��ن��ا  م�سرح  مفجر  ع��اب��دي،  �سلمان  اأن 
التقى، عندما كان يف ليبيا، اأع�ساًء كباراً يف فرع داع�ض 
ت�سهل  كانت  ال�سبكة  اأن  يثبت  ما  اخلارجية،  للعمليات 

تنفيذ عمليات من خالل قاعدتها اجلديدة املفر�سة.
ليبيا،  اإىل  “الأمني”  ف���رع  ن��ق��ل  داع�����ض  اأن  ث��ب��ت  واإذا 
جيداً،  امل���درب���ني  م���ن  داع�������ض،  ل��ع��م��الء  ذل���ك  �سي�سمح 

بالتخطيط لهجمات من منطقة على اأبواب اأوروبا.
مكافحة  م�سوؤويل  �سعي  �سرورة  الباحثة،  ت��رى  لذلك 
الإرهاب لتطوير ا�سراتيجية تفيد يف تقوي�ض وتدمري 

داع�ض يف �سورته امل�سدرة اإىل العامل. 

حا�ضن
“نيويورك  �سحيفة  كانت   ،2016 اأغ�سط�ض)اآب(  يف 
اأول من ن�سر تقريراً حول العمليات الداخلية  تاميز” 
من  عليها  احل�سول  مت  ملعلومات  بال�ستناد  ل��الأم��ن��ي، 
ا�ستخبارات  عنها  ك�سفت  ال��ت��ي  ال��وث��ائ��ق  اآلف  خ���الل 

فرن�سية وبلجيكية واأملانية واأ�سرالية.
وك�����س��ف��ت حت��ق��ي��ق��ات ال�����س��ح��ي��ف��ة اأن ع��م��الء داع�������ض مل 
لتنفيذ هجمات، بل هم  اأوروب��ا  اإىل  �سوريا  ير�سلوا من 
دربوا حتت قيادة املتحدث با�سم الأمني وزعيمه ال�سابق، 

حممد العدناين. 
والأه����م م��ن��ه، ك��ان��ت م��وج��ة هجمات داع�����ض يف يوليو) 
م�����س��وؤول��ون غربيون  اف��ر���ض  وال��ت��ي   ،2016 مت���وز( 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اأف��ادت �سحيفة “نيويورك تاميز” يف تقرير لها ام�ض 
وم�ست�ساريه  ت��رام��ب،  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ض  ب��اأن 
بداأوا يف و�سع خطتهم لإنهاء ال�سراع بني الإ�سرائيليني 

والفل�سطينيني.
اإىل جتاوز  “تهدف  ه��ذه اخلطة  اأن  ال�سحيفة  وذك��رت 
يف  الأمريكية  احلكومة  قدمتها  التي  ال�سابقة  الأط��ر 

اإطار م�ساعيها ملا و�سفه الرئي�ض بال�سفقة النهائية«.
ونقلت ال�سحيفة عن م�سوؤولني بالبيت الأبي�ض اأنه بعد 
ع�سرة اأ�سهر من تعرفهم على تعقيدات اأ�سعب النزاعات 
قابلية للحل يف العامل، بداأ فريق ترامب، من الوافدين 
اجلدد ن�سبياً على عملية ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط، يف 
النتقال اإىل مرحلة جديدة من املغامرة اأماًل يف حتويل 
ما تعلمه اإىل خطوات ملمو�سة لإنهاء جمود اأحبط حتى 

الروؤ�ساء الذين لديهم خربة اأكرب يف �سوؤون املنطقة.
ال�سالم  اآف��اق  اأن  باكرينوف  بير  التقرير  كاتب  وراأى 
ال��ق�����س��اي��ا الأخ���رى  اأ���س��ب��ح��ت حم��ا���س��رة يف �سبكة م��ن 
التي ت�ستهلك املنطقة، كما يبدو جلياً يف الأيام القليلة 
مع  املتفاقمة  ال�سعودية  املواجهة  خ��الل  م��ن  الأخ���رية 

حزب اهلل، الذي تدعمه اإيران يف لبنان. 
كما اأن اإ�سرائيل ت�سعر بالقلق من حزب اهلل، ومن جهود 

اإيران لإقامة ممر بري عرب جنوب �سوريا.
واإذا اندلعت حرب مع حزب اهلل، فاإن من �ساأنها تقوي�ض 

اأي مبادرة مع الفل�سطينيني.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن فريق ترامب جمع رغم ذلك 
خمتلفة  ق�سايا  ت�ستعر�ض  ر�سمية  غ��ري  نقا�ض  اأوراق 

مرتبطة بال�سراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي. 
ونقلت عن امل�سوؤولني اإنهم يتوقعون التعامل مع النقاط 
املثرية دائماً للخالف مثل و�سع القد�ض، وامل�ستوطنات 

يف ال�سفة الغربية املحتلة. 
فل�سطينية،  دول���ة  ب��اإق��ام��ة  يلتزم  مل  ت��رام��ب  اأن  ورغ���م 

قائمة  اخل��ط��ة  ت��ك��ون  اأن  �سيتعني  اأن���ه  حمللون  يتوقع 
ُي�سكل حمور  ال��ذي ظل  الدولتني  يعرف بحل  ما  على 
مفاو�سي  كبري  عن  ال�سحيفة  ونقلت  ال�سالم.  جهود 
يف  طوياًل  وقتاً  “ ق�سينا  غرينبالت  جا�سون  الرئي�ض 
والفل�سطينيني،  الإ�سرائيليني  والتوا�سل مع  ال�ستماع 
القليلة  ال�سهور  ط���وال  املنطقة  يف  ك��ب��اراً  وم�����س��وؤول��ني 

املا�سية للم�ساعدة على التو�سل لتفاق �سالم دائم«. 
واأ�ساف: لن ن�سع جدوًل زمنياً زائفاً لتطوير اأو تقدمي 
اأي اأفكار حمددة، ولن نفر�ض مطلقاً اأي اتفاق. هدفنا 
اأجل التو�سل لتفاق  هو الت�سهيل ولي�ض الإم��الء، من 
لالإ�سرائيليني  املعي�سية  الأح��وال  لتح�سني  دائ��م  �سالم 

والفل�سطينيني، وحتقيق الأمن يف ربوع املنطقة.
بنيامني  الإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�ض  اأن  الكاتب  واعترب 
نتانياهو والرئي�ض الفل�سطيني حممود عبا�ض لي�سا يف 
يواجه  فنتانياهو  مفاو�سات،  يف  للدخول  قوي  موقف 
حتقيقات بالف�ساد، و�سغوطاً من اليمينيني يف حكومته 
ال�سن،  يف  م��ت��ق��دم  ع��ب��ا���ض  بينما  ال�سيقة،  الئ��ت��الف��ي��ة 

ويواجه معار�سة قوية من بني مواطنيه.
اىل ذل���ك، ح���ذر رئ��ي�����ض ال�����وزراء ال���س��رائ��ي��ل��ي بنيامني 
نتانياهو اأم�ض الفل�سطينيني من �سن هجمات انتقامية 
الدولة  اإىل  ردا على تفجري نفق ممتد من قطاع غزة 

العربية يف ت�سرين الأول اكتوبر املا�سي.
ل  حكومته  لأع�ساء  اجتماع  افتتاح  يف  نتانياهو  وق��ال 
القيام  مب��ح��اول��ة  يلهون  ا�سخا�ض  اأ���س��م��اه��م  م��ن  ي���زال 
واأ�ساف “�سرند بقوة  بهجمات جديدة �سد ا�سرائيل”. 
على كل من يحاول العتداء علينا اأو مهاجمتنا من اأي 
منظمات،  متمردة،  ف�سائل   -- اأح��د  اأي  واأعني  موقع. 
اإىل حركة  وا�سحة  اإ���س��ارة  اأح���د يف  اأي  زع��م��ه  ح��د  على 

اجلهاد الإ�سالمي.
واأكد نتانياهو على كل حال، نحمل حما�ض م�سوؤولية اأي 

هجوم �سدنا ي�سدر من غزة اأو ينظم فيها.
وجاءت ت�سريحات نتانياهو غداة ن�سر ت�سجيل م�سور 

تخطيط لعمليات
ويدعي كل من كي بي اإل والأمني، تدريب عبد احلميد 
لعمليات  والتخطيط  باري�ض،  ع��ود، مهند�ض هجوم  اأب��ا 

اإرهابية يف اأوروبا.
نق����ل  “الأمني”  اأن  ثب��ت  اإذا  �س�������ازرلن��د،  راأي  ويف 
بي  كي  بوحدة  عالقت�ه  كان�ت  واإذا  ليبي��������ا،  اإىل  مقره 
الأمن  على  خطرية  تبعات  لذلك  �سيكون  حقيقية،  اإل 

الدويل. 
وم���رد ذل��ك ل ي��ع��ود فقط ل��ق��رب ليبيا م��ن اأوروب����ا، ما 
لأن  ب��ل  هجمات،  لتنفيذ  داع�����ض  عمالء  قابلية  ي�سهل 
و�سائل  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة  م���ن  �سيتمكن  الأم���ن���ي  ف��رع��ه 
التهريب الوا�سعة يف ليببا، ومن خمزونها من الأ�سلحة 

والعتاد احلربي. 
بجدية  الأم��ن��ي  خطر  مع  للتعامل  الباحثة  تدعو  ل��ذا 
بالغة، وتخ�سي�ض موارد ملنعه من النمو من الناحيتني 
الرئي�سي  امل�سدر  بو�سفه  والتكتيكية،  ال�سراتيجية 

لبعثات داع�ض من الإرهابيني. 

على  وال�سيطرة  احل���ذر  دم�سق  يف  الإ���س��الم��ي  اجل��ه��اد 
امل�سوؤولية. ورف�ست حركة  الأم��ور لأنكم من �سيتحمل 
اجلهاد الإ�سالمي ر�سالة موردخاي معتربة اأن تهديدات 
العدو با�ستهداف قيادة احلركة هي اإعالن حرب. واكدت 

على حقنا بالرد على اأي عدوان على تفجري النفق.
حما�ض  با�سم  املتحدث  ب��ره��وم  ف���وزي  ق��ال  جهته،  م��ن 
تعك�ض  “للمقاومة  م���وردخ���اي  ت��ه��دي��دات  ان  ب��ي��ان  يف 
ح��ال��ة ال��ه��ل��ع والرب������اك ل���دى ال��ك��ي��ان ال�����س��ه��ي��وين من 
املقاومني  ا���س��ت��ه��داف  ع��ل��ى ج��رمي��ة  امل��ق��اوم��ة  ف��ع��ل  رد 

الفل�سطينيني.
ال�ستعداد  اأه��ب��ة  على  دوم���ا  �ستبقى  امل��ق��اوم��ة  ان  واك���د 
�سعبنا  حماية  يف  بواجبها  للقيام  ال��ت��ام��ة  واجل��ه��وزي��ة 

والدفاع عنه وك�سر هيبة الحتالل ومعادلته.
م�سلحني  خم�سة  بجثث  حتتفظ  اأنها  ا�سرائيل  واأعلنت 
�ست�ستخدمها  اأن��ه��ا  اإىل  واأمل��ح��ت  النفق  يف  عليها  ع��ر 
ا���س��ت��ع��ادة رف���ات اث��ن��ني م��ن جنودها  اأج���ل  لل�سغط م��ن 

يعتقد اأنها لدى حما�ض.
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العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2017/1322 جتاري كلي                              
اىل امل��دع��ي عليه /1 - ب��ي ت��ي ال ���س��ولر منطقة ح��رة - ذ م م  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي  / ا�سنب للخدمات الهند�سية ملالكها ها�سم حممد املرزوقي �سركة ال�سخ�ض الواحد �ض ذ 
م م ميثلها مديرها / حممد حنيفة المني  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن 
وقبل  املحكمة ح�سوريا  : حكمت  التايل  التمهيدي  2017/9/20 احلكم  بتاريخ  املحكمة حكمت 
مهمته  وتكون   ، باجلدول  ال��دور  �ساحب  املخت�ض  احل�سابي  اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل 
كالتي : الطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل 
ان  واللكرونية  الورقية  املرا�سالت  على  والط��الع  الم��ر  لزم  ان  عليها  واملدعي  املدعية  مقر 
وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرونية وحددت امانة خربة وقدرها 15000   
والزمت )املدعي( ب�سدادها.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/12/4  ال�ساعة 

.Ch2.E.22 30 : 9 �سباحا يف القاعة
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/3207   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- اي����دي م���اج���واي م��اك��ل��داجن��دجن  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله 
اأق���ام عليك  ق��د   - ال�سام�سي  العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  ع��ب��داهلل حمد   /
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )41755.60(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/3311   تنفيذ جتاري  
القامة  حمل  جمهول  جوترييز    قومز  كارلو�ض  �سده/1-  املنفذ  اىل 
 / وميثله  ع  م  ���ض   - الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اأق����ام عليك  ال��ع��م��ران ال�سام�سي - ق��د  ع��ب��داهلل ح��م��د ع��ب��داهلل ع��م��ران 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )96761.89(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/3335   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سرياتا بويل حممد علي حممد �سرياتا بويل  جمهول 
ع  م  �ض   - الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  ان طالب  القامة مبا  حمل 
اأقام  ق��د   - ال�سام�سي  ال��ع��م��ران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  ع��ب��داهلل حمد   / وميثله 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )45074.50( درهم اىل طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/3310   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- راج��ي�����ض موكينى ب��راب��ه��اك��اران   جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله 
اأق���ام عليك  ق��د   - ال�سام�سي  العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  ع��ب��داهلل حمد   /
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )57007.26(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

     يف الدع�ى رقم 2017/2920 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- بنك الحتاد الوطني  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ريالتي كابيتال ميدل 
اي�ست منطقة حرة - ذ م م وميثله / هند حميد علي غدير الكتبي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املوؤرخ  بالعقد  املبني  املبنى  اإن�ساء  م�سروع  يف  اخل�سومة  ط��ريف  بني  امل�ساركة  ح�ساب  بت�سفية  وال��زام��ك  اع��اله 
لإعداد  الدعوى  املحكمة يف  �سلفا من  املعينني  والعقاري  امل�سريف  وعينت اخلبريين  الدعوى  �سند   2007/8/6
احل�ساب اخلتامي للم�ساركة يت�سمن ح�سة كل �سريك وما �سدده منها وما بقي يف ذمته مبينا تكاليف امل�سروع 
الأ�سول  تقومي  ا�سا�ض  على  يكون عمل اخلبريين  ان  على  �سريك  كل  ون�سيب  او خ�سارة  رب��ح  وم��ا حققه من 
العقارية يف امل�سروع ب�سعر ال�سوق وخ�سم ما ح�سل عليه كل �سريك من نقود حتت ح�ساب ن�سيبه يف الربح او 
بني  احل�ساب  لت�سفية  و�سول  امل�سروع  ل�سالح  تكاليف  ما حتمله من  وكذا  اخلتامي  ن�سيبه  البيع من  عوائد 
الطرفني وعلى اخلبريين اإعداد اقراح ق�سمة حل�سول كل �سريك على ن�سيبه وت�سليم كل �سريك ن�سخة ا�سلية 
معتمدة منهما للح�ساب اخلتامي املف�سل امل�ستمل على اقراح الق�سمة على ان ينتهي عملهما خالل �ستة ا�سهر 
من تاريخ هذا احلكم ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/2050  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- ابت�سام عبدالعزيز ح�سن عي�سى ال�سابرى  جمهول حمل 
اأق��ام عليك الدعوى  امل��دع��ي/ م�سرف الهالل - �ض م ع   قد  الق��ام��ة مبا ان 
وقدره  والتكافل  مببلغ  بالت�سامن  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
احلكم  �سمول  و  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   902.027.90(
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/12/11  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/1512  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سيناكو - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
�سادرات ايران وميثله / ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم -  قد اأقام عليك 
وقدره )30.806.267  املدعي عليهم مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها 
بواقع 16% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  والر�سوم وامل�ساريف  درهم( 
تاريخ ال�ستحقاق   وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  
2017/12/7   ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات  ب��ت��ق��دمي م��ا  ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك  اأو م��ن ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/1755  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- لوؤلوؤة املدينة انرنا�سيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م  2-فراز 
م�سني للتجارة العامة - �ض م ح 3- املنوه للتجارة - �ض ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك �سادران ايران وميثله / ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم -  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل  مببلغ 
وقدره )71.527.838 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية 
بواقع 17% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2017/5/31 وحتى ال�سداد التام. وحددت 
 Ch2.E.21 لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/11/27  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/2202  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- واي��ت لينك جلوبل - م م ح 2-حمبوب ح�سني - جمهويل 
م وميثله / علي  م  ذ  �ض   - الروابي لالألبان  �سركة  املدعي/  ان  القامة مبا  حمل 
ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها  مببلغ وقدره )700000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  12% من  والفائدة  
الثنني  املوافق  2017/11/20  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/2059  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سركة كو�سي التجارية - �ض ذ م م  2-حممد كا�سف ابراهيم حممد ابراهيم عن نف�سه 
وب�سفته مدير و�سريك وكفيل �سخ�سي و�سامن للمديونية ل�سركة كو�سي التجارية )�ض ذ م م( 3- حممد 
ابراهيم �سودري خو�سي حممد عن نف�سه وب�سفته مدير و�سريك وكفيل �سخ�سي و�سامن للمديونية ل�سركة 
ابراهيم عن نف�سه وب�سفته مدير و�سريك  ابراهيم حممد  ذ م م( 4- حممد عاطف  التجارية )�ض  كو�سي 
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  م(  م  ذ  )���ض  التجارية  كو�سي  ل�سركة  للمديونية  و�سامن  �سخ�سي  وكفيل 
املدعي/ بنك ات�ض ا�ض بي �سي )فرع دبي( وميثله / احمد ح�سن رم�سان ال علي - قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   46.680.020.16( وق��دره  مببلغ  والت�سامن   بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ   ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت 
فاأنت مكلف  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض  املوافق  2017/11/20   الثنني   يوم  لها جل�سة 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل علما باأن مت احالة الدعوى اىل الدائرة املخت�سة لنظرها. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/1863  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- ابهيجيت فيجاي ماينكار  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �سوذبيز�ض انرنا�سيونال للعقارات - �ض ذ م م وميثله / �سمري حليم 
كنعان -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
والفائدة %12  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  وقدره )1158573 
من تاريخ   ال�ستحقاق  8 مايو 2008 وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة 
 Ch2.E.21 يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/11/16  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/10212  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- مطعم اأبو ربيع جراند -  �ض ذ م م    جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى  اأن املدعي/ابوبكر حممد ن�سرالدين ح�سن الده��م   قد  مبا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )34147 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  )MB177767895AE( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى )2000 درهم(
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/5  ال�ساعة 8.30 �سباحا مبكتب 
القا�سي  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13 
املقر  يف  الكائنة   )30752 الرخ�سة  )رقم  ذ.م.م.  حرة-  منطقة  داتافلو  ال�سادة/  ترغب 
301-305 الطابق 3 املبنى دي ا�ض �سي  �ض.ب. 73743، مدينة دبي لال�ستوديوهات، دبي، 
الإمارات العربية املتحدة، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للمجمعات البداعية(، بالإعالن 
عن قرارها املتخذ من قبل ال�سريك الوحيد املنعقد بتاريخ 15 يونيو 2017 فيما يتعلق 

ب�سطب ت�سجيل " داتافلو منطقة حرة- ذ.م.م."
وعليه، ٌيطلب مبوجبه من اأي طرف ذي م�سلحة ولديه مطالبة �سد ال�سركة التقدم 
اأو  مبطالباته امل�ستحقة خالل 45 يوماً من الإخطار وذلك عن طريق الربيد امل�سجل 

بالت�سال على العنوان التايل: 
داتافلو منطقة حرة- ذ.م.م

عناية ال�ستاذ/ داليب راج بهال   
�سندوق بريد 73743

هاتف: 0097143654477
dalipbhalla@gmail.com :بريد اإلكروين

لن يعتد باملطالبات امل�ستلمة بعد انتهاء فرة الإخطار ملدة 45 يوماً.

اإخطار ب�شطب الت�شجيل 

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2017/299 عقاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- بيجو ماثيو جاكوب 2-اأنيتا ماتيو زوجة بيجو ماتيو جاكوب  جمهويل حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/9/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ م�سرف دبي �ض م ب 
ب 1- بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك )اإجارة مو�سوفة بالذمة( ومالحقها مو�سوع الدعوى عن الوحدة 
يف  الكائن   ، وي�ست  ريزيدن�ض  كنال  م�سروع  يف   Venerian Tower امل�سمى  املبنى  يف   ،  1004 رق��م   العقارية 
مدينة دبي الريا�سية املقام على الر�ض رقم 18  )682-1402( مبنطقة احلبية الرابعة باإمارة دبي ، 2-�سطب العبارة 
الواردة يف �سهادة ملكية الوحدة وال�سادرة عن دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي بالتي : تخ�سع اتفاقية ملكية العقار 
اىل ترتيبات الجارة بالتملك طبقا لعقد اليجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة املنتهي بالتملك 
وملحقاته املودع لدى الدائرة " ل�سالح املدعي عليهما والواردة ب�سجالتها، والزام املدعي عليهما بان يوؤديا للبنكان 
املدعيان  مبلغ )115.375.65 ( درهم )مائة وخم�سة ع�سر الفا وثالثمائة وخم�ض و�سبعون درهما وخم�ض و�ستون 
املدعي  3-وال��زام  التام.  ال�سداد  وحتى  نهائيا  احلكم  هذا  �سريورة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا( 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  درهم مقابل  حكما مبثابة احل�سوري  الف  وامل�سروفات ومبلغ  بالر�سوم  عليهما 
اآل  يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7648   
املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 

املنذر اليه :اوت�سي لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي - �ض ذ م م    
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )80138.7( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  التق�سيط وذلك خالل  بيع  نتيجة الخ��الل بعقد 
على  التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر 
/62806( رقم  )ميت�سوبي�سي/كانر/با�ض/ابي�ض/2016(  ال�سيارة 
خ�سو�سي/دبي/ s ( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2017/202  ا�شتئناف تظلم جتاري
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- بودوماناكارا ا�سماعيل ف�سل الدين  جمهول 
ع  م  �ض   - الوطني  القيوين  ام  /بنك  امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة   حمل 
ال��ع��م��ران ال�سام�سي - قد  ومي��ث��ل��ه / ع��ب��داهلل ح��م��د ع��ب��داهلل ع��م��ران 
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/300 تظلم جتاري وحددت 
م�ساءا    17.30 ال�ساعة   2017/12/13 املوافق  الرب��ع��اء   يوم  جل�سه  لها 
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدع�ى 2017/161  ا�شتئناف تنفيذ عقاري    

 - املحدودة  التوزيع  البحار خلدمات  1- عرب  امل�ستاأنف �سده/  اىل 
�سركة منطقة حرة - جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك 
دبي التجاري - �ض م ع   قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  
2017/106 بيع عقار مرهون وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 
2017/12/6  ال�ساعة 17.30 م�ساء  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/1835  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- كل�ستان انرنا�سيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م 2-م�سعود حممد ح�سني 
�سهيد زاده 3- فرزاد امري �سروري 4- ال�سندوق الذهبي للتجارة العامة - �ض ذ م م 4- ال�سندوق 
الذهبي للتجارة العامة - �ض ذ م م 5- عبداهلل حاجي اقا رجنرب  جمهويل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك �سادرات ايران - الفرع الرئي�سي وميثله/ اإبراهيم حممد اأحمد حممد القا�سم - قد 
بينهم  فيما  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام 
مببلغ وقدره )114.058.995.57 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة التفاقية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.   ال�سداد  وحتى   2017/7/26 يف  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %15 بواقع 
الثنني  املوافق  2017/11/27  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/1289  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-ت��اج الراحة لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �ض ذ م م  جمهول 
/ عبداهلل خمي�ض  ع وميثله  م  �ض   - ال�سالمي  دب��ي  بنك  املدعي/  ان  القامة مبا  حمل 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    - علي  اآل  الناخي  غريب 
املدعي مبلغ وقدره )4.661.272.00 درهم عبارة عن ما تر�سد  توؤدي للبنك  بان  عليها 
بذمة املدعي عليه والزام املدعي عليها بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
، و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل و بال كفالة.  وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  
2017/11/16  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/1511  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- بلو مارين للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك �سادرات ايران -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   16.423.391( وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
احلا�سل   ال�ستحقاق  تاريخ   من   %18 بواقع  التفاقية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
�سدر  يف  تف�سيليا  مو�سحة  الطلبات  )جميع  التام  ال�سداد  وحتى   2017/5/15 يف 
ال�سحيفة(   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/12/11  ال�ساعة 9.30 
�ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/2066  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-جى اأى تي كون�سالتنت�ض م د م �ض 2- ياغيا اأهوجا - جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ هدى حممد ح�سني ال�سريف وميثله / ب�سار عبداهلل علي ابراهيم 
الزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  امل�سايبة   قد 
اتعاب  يوؤديا للمدعية مببلغ وقدره )1.013.379 درهم( والر�سوم وامل�ساريف ومقابل  بان 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك احلا�سل يف 2016/6/30 
، الزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم بر�سوم وم�ساريف  وحتى تاريخ ال�سداد التام 
  2017/12/13 املوافق   الربعاء   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  الدعوى 
ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/1972  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�سركة هاين مول - ذ م م 2- هاين ح�سني عبدالعزيز �سبيل 
ان  ذ م م  جمهويل حمل الق��ام��ة مبا  ال�سخ�سي ل�سركة ه��اين م��ول -  الكفيل   -
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ع  قد  م  املدعي/ م�سرف الهالل - �ض 
درهم(   641.366.32( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام 
كفالة   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/12/13  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/3449  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- خري اأحمد حممد زمال  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك اأبوظبي التجاري - فرع وميثله / حامد جواد عطية اخلزرجي -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )246.386.78 درهم( 
)مائتان و�ستة واربعون الف وثالثمائة و�ستة وثمانني دراهما وثمانية و�سبعني فل�ض( 
وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  12% من  القانونية  والفائدة 
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/11/27  ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

احلكومة  رئ���ي�������ض  ن�������ّوه  ك���م���ا     
العالقات  ب���ع���راق���ة  ال��ت��ون�����س��ي��ة 
التاريخية بني تون�ض وم�سر ومبا 
ال��ت��ع��اون املثمر  ���س��ه��دت��ه م�����س��رية 
بني البلدين ال�سقيقني من تطور 
خ��الل ال�����س��ن��وات الأخ����رية مربزا 
ح��ر���ض ت��ون�����ض ع��ل��ى ت��ع��زي��زه��ا يف 

خمتلف املجالت.
   واأكد ال�ساهد اأهمية عقد الدورة 
امل�سركة  ال���ع���ل���ي���ا  ل��ل��ج��ن��ة   16
الثنائي  التعاون  م�سرية  لتقييم 
ودوره����ا يف دف��ع��ه��ا والرت���ق���اء بها 
الفاعلة  ال�����س��راك��ة  م�����س��ت��وى  اإىل 
وامل����ت���������س����ام����ن����ة ب������ني ال���ب���ل���دي���ن 
الرتياح  ع��ن  م��ع��رب��ا  ال�سقيقني، 
بني  والتن�سيق  الت�ساور  مل�ستوى 
البلدين حول خمتلف التحديات 
ال�سائدة  الأو���س��اع  تفر�سها  التي 
الهتمام  ذات  والق�سايا  باملنطقة 

امل�سرك.
ال�ساهد تطلع  اأك��د يو�سف     كما 
تون�ض اإىل مزيد الرتقاء بالتعاون 
م����ن خالل  الأم�����ن�����ي  امل����ج����ال  يف 
امل�سركة  الأمنية  اللجنة  تفعيل 
ن���ه���اي���ة �سهر  اج��ت��م��اع��ه��ا  وع���ق���د 
قدرات  لتعزيز   2017 نوفمرب 
�سعيد  على  ال�سقيقني  البلدين 
جهود مقاومة الإرهاب ومواجهة 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ط��رح��ه��ا هذه 

الآفة اخلطرية.
والعربي،  الإقليمي  املجال     ويف 
باأهمية  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����ض  ن�����ّوه 
ودفع  الثنائي  والت�ساور  التن�سيق 
ال�سيا�سية  ال��ت�����س��وي��ة  م�������س���ارات 

لالزمات يف املنطقة.
   كما عب�ّر يو�سف ال�ساهد خالل 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  مع  لقائه 
امل�����س��ري ���س��ري��ف اإ���س��م��اع��ي��ل عن 
تطّلع تون�ض ملزيد تعزيز التعاون 
التجاري  وال��ت��ب��ادل  الق��ت�����س��ادي 
مبا يرتقي اإىل م�ستوى انتظارات 
ال�سياق  ه����ذا  يف  داعي���ا  البلدين، 
التجارية  ال���ل���ج���ن���ة  ع���ق���د  اإىل 
التي  العوائق  للنظر يف  امل�سركة 

من اأول امل�ستفيدين من الربنامج 
ومن  مل�سر  اجلديد  ال�ستثماري 
يف  املقررة  والت�سجيعات  احلوافز 
عليه  ال��ت��اأك��ي��د  مت  مثلما  امل��ج��ال 
ال�ستثمار  منتدى  اأ�سغال  خ��الل 
التون�سي  القت�سادية  وال�سراكة 

امل�سري.
   ومن جانبه، بني وزير التجارة 
ال��ت��ون�����س��ي ع��م��ر ال��ب��اه��ي، اأن����ه مت 
التاأكيد خالل املنتدى على تكثيف 
الأعمال  ا���س��ح��اب  ب��ني  ال��ل��ق��اءات 
وتفعيل  ال�سلع  ان�سياب  وت�سهيل 
دور الغرفة القت�سادية امل�سركة 
التون�سية امل�سرية وتنفيذ مذكرة 
تفاهم يف جمال العراف املتبادل 
والتكامل  ال���س��ت��ث��م��ار  ب��ف��ر���ض 
املعلومات  وت����وف����ري  ال�����س��ن��اع��ي 
الكافية للمتعاملني القت�ساديني 

يف البلدين.
التعاون يف  املنتدى      كما تناول 
تون�ض وم�سر  ب��ني  امل���ايل  امل��ج��ال 
تنفيذ  ع���ل���ى  الت����ف����اق  مت  ح���ي���ث 
بور�ستيهما  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة 
بخ�سو�ض  التفاو�ض  يف  والتقدم 
البنكني  ب�����ني  ت���ف���اه���م  م�����ذك�����رة 
اإىل جانب  البلدين،  املركزيني يف 
ت��ب��ادل اخل���ربات يف جم��ال تاأهيل 
ال���ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ي والإح����اط����ة 

باملوؤ�س�سات واملتو�سطة.
 ومت ال��ت��ط��رق وف��ق ال��ب��اه��ي، اإىل 
خمتلف اأوجه التعاون يف قطاعات 
ال����ن����ق����ل وال�����ط�����اق�����ات امل����ت����ج����ددة 
وال�سحة  وال��ري��ا���س��ة  وال�����س��ب��اب 
والتكوين املهني من خالل جملة 
�سيتم  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رات  م����ن 
اأ�سغال  اختتام  يف  عليها  التوقيع 
امل�سرية  التون�سية  العليا  اللجنة 

امل�سركة.
   واأ�سار وزير التجارة بدوره اإىل 
التجارية  امل��ب��ادلت  حجم  �سعف 
بني تون�ض وم�سر والذي مل يبلغ 
�سوى 250 مليون دينار من بني 
600 مليون دينار كهدف مرجو 

لهذه املبادلت.

بالتبادل  الرت����ق����اء  دون  حت����ول 
الكفيلة  وال�������س���ب���ل  ال����ت����ج����اري 

برفعها.
   كما اأبرز يو�سف ال�ساهد اأهمية 
العليا  للجنة   16 ال�����دورة  ع��ق��د 
امل�سركة لتقييم م�سرية التعاون 
ال���ب���ل���دي���ن وبحث  ب����ني  ال���ث���ن���ائ���ي 
والرتقاء  بدفعها  الكفيلة  ال�سبل 
بها اإىل م�ستوى ال�سراكة الفاعلة 

واملت�سامنة.

متيز العالقات ال�ضيا�ضية 
وتعرث اقت�ضادي

احلكومة  رئ���ي�������ض  ان  ي���ذك���ر      
يوؤدي  ال�ساهد  يو�سف  التون�سية 
حل�سور  م�سر  اىل  ر�سمية  زي��ارة 
وال�سراكة  ال���س��ت��ث��م��ار  م��ن��ت��دى 
امل�سري  ال��ت��ون�����س��ي  الق��ت�����س��ادي��ة 
اىل  دع��ا  حيث  بالقاهرة،  املنعقد 
القت�سادية  بالعالقات  الرت��ق��اء 
امل�ستويات  اإىل  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني 

ال�ستثمار، معربا عن الأمل يف اأن 
من  امل�سركة  ال�سناعات  تتكامل 
ال�سناعية  املجال�ض  تفعيل  خالل 
تون�ض  ب���ني  ت�����س��ك��ي��ل��ه��ا  مت  ال���ت���ي 
مكونات  ق���ط���اع���ات  يف  وم�������س���ر 
ال�سيارات وال�سناعات اللكرونية 

والكهربائية وغريها.
والتعاون  ال���س��ت��ث��م��ار  وزي������رة     
ن�سر،  ���س��ح��ر  امل�����س��ري��ة  ال������دويل 
الإيجابية  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ن  حت��دث��ت 
ت�سريع  ال��ت��ي حت��ق��ق��ت يف جم���ال 
القت�سادية  ال����ربام����ج  ت��ن��ف��ي��ذ 
تون�����ض  ب�����ني  امل�������س�������������������������������رك���ة 
اللجن�������ة  ان��ع��ق��اد  م��ن��ذ  وم�����س��ر 
 2015 يف  امل�����س��رك��ة  ال����وزاري����ة 
الفاعلني  ب��ني  ال��ل��ق��اءات  وتكثيف 
ال���ب���ل���دي���ن،  يف  الق����ت���������س����ادي����ني 
ال��ع��دي��د من  تفعيل  اأج��������������������ل  م��ن 
اأر�ض  على  وتنفيذها  التفاقيات 

الواقع.
اأن تون�ض �ستكون  اإىل  واأ���س��ارت     

البلدين  اق��ت�����س��اد  يتيحها  ال��ت��ي 
م��ن ن��اح��ي��ة، وم���ا ي��وف��ره الإط����ار 
م����ن فر�ض  امل�����س��ج��ع  ال���ق���ان���وين 
من  التجارية  ال��ع��الق��ات  لتنمية 
ناحية اأخرى، ل �سيما على قاعدة 
والربنامج  الثنائي  احلر  التبادل 
احلرة  التجارة  ملنطقة  التنفيذي 
والتفاقية  ال����ك����ربى  ال���ع���رب���ي���ة 
العربية املتو�سطية للتبادل احلر 

“اتفاقية اأغادير ».
التي  الم����ت����ي����ازات  اأن  وب������نّي     
املتكامل  الإط�������ار  ه����ذا  ي���وف���ره���ا 
اإىل  ا�ستغاللها  يقع  مل  وال���ري 
الأكمل،  ال���وج���ه  ع��ل��ى  الآن  ح���د 
�سرورة  ع��ل��ى  احل���ر����ض  جم�����ددا 
العمل وموا�سلة اجلهود لتحقيق 

الأهداف املرجوة.
احل����ك����وم����ة  رئ����ي���������ض  واأب�������������رز     
ال��ت��ون�����س��ي��ة اأه��م��ي��ة ت��رك��ي��ز جهود 
امل��ت��دخ��ل��ة وخا�سة  ك��ل الأط�����راف 
امل�سركة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��غ��رف��ة 

امل���ت���م���ا����س���ي���ة م�����ع الإم����ك����ان����ي����ات 
احلقيقية لهما.

   ودعا لدى اإ�سرافه م�ساء ال�سبت 
ونظريه امل�سري �سريف ا�سماعيل 
نتائج  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ال���ق���اه���رة  يف 
وال�سراكة  ال���س��ت��ث��م��ار  م��ن��ت��دى 
امل�سري،  التون�سي  الق��ت�����س��ادي��ة 
املبا�سرة  ال���ل���ق���اءات  ت��ك��ث��ي��ف  اإىل 
ب��ني ال��ف��اع��ل��ني الق��ت�����س��ادي��ني يف 
البلدين وال�ستماع اإىل م�ساغلهم 
والعمل �سويا على اإزاحة املعوقات 
والإ���س��ك��ال��ي��ات ال��ت��ي ق��د تعر�ض 

ن�ساطهم.
احل����ك����وم����ة  رئ�����ي�����������ض  واأك�������������د     
ال���ت���ون�������س���ي���ة اأن��������ه ب����ال����رغ����م من 
به  تت�سم  ال���ذي  املتميز  امل�ستوى 
بني  القائمة  ال�سيا�سية  العالقات 
العالقات  اأن  اإل  وم�سر،  تون�ض 
القت�سادية وخا�سة التجارية مل 
مبا  امل��رج��وة  امل�ستويات  بعد  تبلغ 
يتما�سى مع الإمكانيات احلقيقية 

الت�سريعية  الإج��������������راءات  م����ن 
احلد  اإىل  والرامية  واملوؤ�س�ساتية 
من املعيقات البريوقراطية ودفع 
ال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���س��ر يف 

كافة جمالت ال�ستثمار.
  ولح���ظ اأن���ه ح��ان ال��وق��ت لدفع 
ال���ع���الق�����������ات الق���ت�������س���ادي���ة مع 
الأ����س���ق���اء ال��ت��ون�����س��ي��ني واإع���ط���اء 
القطاع  ل���ت�������س���ري���ك  الأول�������وي�������ة 
الأعمال  الوطني ورجال  اخلا�ض 
يف البلدين وحثهم على امل�ساهمة 
ال���ت���ج���ارة  ع���م���ل���ي���ات  يف مت����وي����ل 
امل�سرك،  والت�سنيع  وال�ستثمار 
الإقليمية  ال��ظ��روف  اأن  مو�سحا 
وال��دول��ي��ة ت��ف��ر���ض اأع��ل��ى درجات 
ال��ت�����س��اور وال��ت��ن�����س��ي��ق ب��ني تون�ض 
وم�سر يف كافة املجالت ال�سيا�سية 

والقت�سادية.
ا�ستغالل  اإىل  اب��راه��ي��م  ودع����ا     
والت�سريعية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الأط�����ر 
البلدين واملحفزة على  املتاحة يف 

ال��ت��ون�����س��ي��ة امل�����س��ري��ة وم���رك���زي 
تنمية ال�سادرات يف البلدين، على 
تطوير وتنويع املبادلت التجارية 
وتو�سيع قاعدتها الق�سوى، وذكر 
التدابري  بجملة  ال�سدد  ه��ذا  يف 
لتحرير  ت��ون�����ض  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 
العراقيل  ك����ل  م����ن  اق���ت�������س���اده���ا 
خالل  من  جديدا  دفعا  واعطائه 
مزيد النفتاح على اخلارج، معربا 
امل�ساهمة  تتعزز  اأن  يف  الأم��ل  عن 
ال�ستثمارية  امل�ساريع  امل�سرية يف 

املربجمة يف تون�ض.

اجلهود امل�ضرية
رئي�ض  ا�ستعر�ض  جهته،  وم��ن     
�سريف  امل�سري  ال����وزراء  جمل�ض 
التي  اب��راه��ي��م جممل اخل��ط��وات 
ال�سنوات  يف  م�������س���ر  ات���خ���ذت���ه���ا 
الأخرية لتح�سني مناخ ال�ستثمار 
القطاعني  بني  ال�سراكة  وتدعيم 
حزمة  خالل  من  والعام  اخلا�ض 

لقاء ال�ساهد بالرئي�ض امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي و�سول ال�ساهد اىل القاهرة

انطالق اأ�سغال اللجنة العليا التون�سية امل�سرية امل�سركةافتتاح موؤمتر ال�سراكة القت�سادية

ت�سامن تون�ض مع الأ�سقاء امل�سريني وم�ساندتها جلهودهم يف مقاومة اآفة الرهاب املقيتة

تون�ض �ضتكون من اأول امل�ضتفيدين من الربنامج ال�ضتثماري اجلديد مل�ضر  

العالقات الثنائية ت�ضتعيد زخمها:

تون�ض -م�سر: ترجمة متّيز العالقات ال�سيا�سية اقت�ساديا
•• الفجر - تون�س - خا�س

   يبدو ان العالقات التون�ضية امل�ضرية ت�ضتعيد حيويتها 
ال�ضيا�ضية  املــجــالت  يف  ن�ضقها  ارتــفــاع  نحو  وتتجه 

والقت�ضادية والأمنية.   

    وقد اأ�ضاد ال�ضاهد خالل لقائه بال�ضي�ضي مبا حتقـّقه 
م�ضر من جناحات على درب الإ�ضالح والتنمية والنهو�ض 
القت�ضادي والجتماعي ال�ضامل، موؤكدا تثمني تون�ض 
على  ال�ضقيقة  م�ضر  بــه  ت�ضطلع  ــذي  ال الــهــام  لــلــدور 

ال�ضعيد العربي والإقليمي خدمة للق�ضايا العربية.

احلكومة  رئي�ض  بها  قام  التي  الزيارة  يف  هذا  وجتلى   
الحد  اأم�ض  توجت  والتي  القاهرة  اىل  التون�ضية 
با�ضتقبال الرئي�ض امل�ضري عبد الفتاح ال�ضي�ضي لرئي�ض 
الحتادية  بق�ضر  ال�ضاهد  يو�ضف  التون�ضية  احلكومة 

بالقاهرة. 

ت�ضامن تون�ضي �ضد الرهاب
بالعمليات  تون�ض  تنديد  باملنا�ضبة  ال�ضاهد  وجــّدد     
الإرهابية التي ت�ضتهدف اأمن م�ضر وا�ضتقرارها م�ضّددا 
يف هذا ال�ضياق على ت�ضامن تون�ض مع الأ�ضقاء امل�ضريني 

وم�ضاندتها جلهودهم يف مقاومة هذه الآفة املقيتة.

تون�ض تثّمن دور م�سر الهام على ال�سعيد 
العربي والإقليمي خدمة للق�سايا العربية

اأهمية التن�سيق والت�ساور الثنائي ودفع 
م�سارات الت�سوية ال�سيا�سية لالأزمات يف املنطقة

 ال�ضاهد ي�ضيد مبا حتقـّقه م�ضر من جناحات 
على درب الإ�ضالح والتنمية والنهو�ض ال�ضامل 

 تون�ض تتطلع اإىل مزيد الرتقاء بالتعاون 
الأمني لتعزيز قدرات البلدين يف مقاومة الإرهاب
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تركيا تنفي تقارير عن خطة لحتجاز كولن 
•• ا�شطنبول-رويرتز:

مناق�سة  ع��ن  “الهزلية”  بالتقارير  و�سفته  م��ا  تركيا  نفت 
دي��ن تركي مقيم يف  اأت��راك خلطة لحتجاز رج��ل  م�سوؤولني 
مقابل  لأن��ق��رة  وت�سليمه  لديهم  ومطلوب  املتحدة  ال��ولي��ات 

دفع ماليني الدولرات.
اأنقرة  طلب  ب��ي��ان  يف  وا�سنطن  يف  الركية  ال�سفارة  وك���ررت 
انقالب  دب��ر حماولة  اإن��ه  تقول  ال��ذي  كولن  اهلل  فتح  ت�سليم 
خارج  تعمل  لن  تركيا  اإن  قالت  لكنها  املا�سي  العام  ع�سكري 

اإطار القانون لتحقيق هذا الهدف.
�سريت  وول  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  اأعقاب  يف  البيان  وج��اء 

اأن املحقق اخلا�ض روب��رت مولر ينظر يف ادعاء  جورنال عن 
عن اقراح يتلقى مبوجبه م�ست�سار الأمن القومي الأمريكي 
مقابل  دولر  مليون   15 اإىل  ي�سل  م��ا  وجن��ل��ه  فلني  مايكل 
اعتقال كولن وت�سليمه للحكومة الركية. كما اأوردت حمطة 
)اإن.بي.�سي( خربا عن اجتماع يزعم عقده يف دي�سمرب كانون 
الأول 2016 وقالت اإن فريق مولر يحقق فيما اإذا كان فلني 
دونالد  الرئي�ض  ت��ويل  قبل  كبار  اأت��راك  م�سوؤولني  التقى  قد 
ترامب من�سبه وناق�ض معهم تبادل خدمات يتلقى فيها مبالغ 

مالية مقابل تنفيذ اأوامر احلكومة الركية وهو يف من�سب.
على  ر�سمي  تعليق  اأول  يف  بيان  يف  الركية  ال�سفارة  وق��ال��ت 
الفوري  الت�سليم  الركي  وال�سعب  تركيا  “تتوقع  التقارير 

اأمام  ليمثل  تركيا  اإىل  املتحدة  الوليات  كولن من  اهلل  لفتح 
املحكمة”.

واأ�ساف البيان “وكما قلنا من قبل... كل املزاعم التي تقول 
اإن تركيا قد تلجاأ لو�سائل خارج حكم القانون لت�سلمه خاطئة 

متاما وهزلية ول اأ�سا�ض لها”.
وقال حمامي فلني يوم اجلمعة اإن املزاعم بحق موكله “التي 
نحو  وك��اذب��ة.ق��ت��ل  �سادمة  والر�سوة”  اخل��ط��ف  ب��ني  ت���راوح 
الرئي�ض  �سد  الع�سكري  النقالب  حماولة  يف  �سخ�سا   250
رجب طيب اإردوغان يف يوليو متوز من العام املا�سي. وتقول 
املتحدة  الوليات  من  الفا�سل  النقالب  دبر  كولن  اإن  تركيا 

التي يعي�ض فيها مند نحو عقدين.

نائبًا حمافظًا م�ستعدون لالإطاحة مباي  40
•• لندن-وكاالت:

الذي تتزعمه رئي�سة  نائباً يف الربملان الربيطاين من حزب املحافظني   40 اإن  “�سنداي تاميز”  قالت �سحيفة 
الوزراء ترييزا ماي، وافقوا على التوقيع على ر�سالة ُتعلن �سحب الثقة من ماي. ويقل هذا العدد بثمانية، عن احلد 
الالزم لإجراء انتخابات على زعامة احلزب، وهي الآلية التي مُيكن بها عزل ماي من رئا�سة احلزب، وا�ستبدالها 

بزعيم اآخر.
وتواجه ماي �سعوبة يف احلفاظ على �سلطتها على حزبها منذ النتخابات املبكرة، التي جرت يف 8 يونيو، والتي 

دعت اإليها معتقدة اأنها �ستفوز فيها بفارق كبري، ولكنها اأ�سفرت عن خ�سارتها لالأغلبية يف الربملان.
ت�سررت من عدة  كما  الأوروب���ي،  الحت��اد  بريطانيا من  خ��روج  كيفية  ب�سبب  انق�سامات  وُتعاين حكومة ماي من 
وُي�سعف موقف  الفو�سى،  ت�سوده  �سيا�سي  و�سع  �سلطتها على  تاأكيد  وزراء، وعجزت حكومتها عن  ف�سائح طالت 
لندن يف حمادثات اخلروج من الحتاد الأوروبي.  وف�سلت حماولة �سابقة لالإطاحة مباي يف اأعقاب كلمتها يف املوؤمتر 

ال�سنوي للحزب، ولكن حمافظني كثريين مازالوا ي�سعرون با�ستياء من اأداء ماي.

   ع��ام 1972، مل تكن ال�سني يف 
نف�ض فئة القوة والوليات املتحدة. 
الرغم  ع��ل��ى  ن��ي��ك�����س��ون،  ف��اأم��ري��ك��ا 
ال�سراع  م�ستنقع  يف  غ��رق��ه��ا  م��ن 
اىل  حينها  تو�ّسع  الذي  الفيتنامي 
كمبوديا، لها مناف�ض فقط، والذي 
الحتاد  نف�سه،  على  قريبا  �سينهار 

ال�سوفياتي.
    ك��ان��ت ال�����س��ني ���س��اع��ت��ه��ا حتاول 
اخلروج من عزلتها يف الوقت الذي 
الحتاد  ل��ع��زل  اأم��ري��ك��ا  فيه  ت�سعى 
التي  ال�سوفييتي. هذه هي الق�سة 
ال��ت��ق��ط��ه��ا ج����ون اآدام������ز يف اأوب�����راه 
م��ع خ��ا���س��ة رب��اع��ي الأ����س���وات بني 
ان  وت�سو  وكي�سنجر  وماو  نيك�سون 

لي الذي �سكل قمة املعزوفة.

انقالب التوازن
التوازن  ان��ق��ل��ب   ،2017 ع����ام     
وال�سني.  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ب��ني 
طويلة  ا�سراتيجية  روؤي��ة  لل�سني 
املدى، ول �سيء لأمريكا. هل يجب 
وا���س��ن��ط��ن توحيد  ه���دف  ي��ك��ون  اأن 
ال���دول الآ���س��ي��وي��ة، وخ��ا���س��ة دولها 
التوازن  لتحقيق  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
ينبغي،  وه��ل  ال�سينية؟  القوة  مع 
على عك�ض ذلك، اأن تقرب اأمريكا 
بكني  تتقا�سم مع  لكي  ال�سني  من 

عبء م�سوؤوليات العامل؟
   هل تعني “اأمريكا اأول” ت�سلب 
ال�سني  مع  القت�سادية  العالقات 
ال���ذي ق��د ي����وؤدي، على ال��رغ��م من 
حرب  اإىل  ب�سخب،  املعلنة  العقود 
اإىل  ب��دوره��ا  ت���وؤدي  ق��د  اقت�سادية 
ح�����رب ف���ق���ط؟ وب����ع����ب����ارة اأخ������رى، 

ومعظمهم  اأج��ان��ب،  ل�سفراء  نهاية 
لتعظيم  ي�����س��ط��ف��ون  ال���غ���رب،  م���ن 
ال�سني وحتيته. وكانت  اإمرباطور 
للمعر�ض  ال�����س��م��ن��ي��ة  ال���ر����س���ال���ة 
وا���س��ح��ة و���س��وح ال�����س��م�����ض: “لقد 
ا�ستعدوا،  بالأم�ض:  جتّلوننا  كنتم 
�سيكون عليكم القيام بنف�ض ال�سيء 
غ��دا. وه��ا ان كل �سيء يحدث كما 
ل��و ان ه���ذا ال��زم��ن ق��د ح���ّل فعال، 
او  واأ���س��رع بكثري مم��ا ك��ان يعتقده 

ياأمله ال�سينيون اأنف�سهم.
ت���رام���ب لآ����س���ي���ا، على     ان رح��ل��ة 
ال�سني،  اىل  نيك�سون  رحلة  عك�ض 
ال��ت��اري��خ، غري  ���س��ج��ّل  ل��ن تبقى يف 
نحو  اإ�سافية  خ��ط��وة  �ستبدو  اأن��ه��ا 
امل��رغ��وب فيه  الع�سا، غ��ري  مت��ري��ر 
الوليات  ب��ني  وا�سنطن،  قبل  م��ن 

املتحدة وال�سني.
*كاتب وم�ضت�ضار خا�ض يف 

معهد مونتني

احتواء  اأم���ري���ك���ا  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ه���ل 
ال�����س��ني، ك��م��ا ف��ع��ل��ت ب��الأم�����ض مع 
بعد  اأن��ه��ا  اأو  ال�سوفياتي،  الحت���اد 
املتعدد  العمل  عن  بنف�سها  ن��اأت  ان 
عامل  ل��دخ��ول  ت�ست�سلم  الأط����راف، 

متعدد الأقطاب؟
تبدو  خ�سم:  مناف�ض،  ���س��ري��ك،     
وا�سنطن غري قادرة على الختيار 
املختلفة.  الح���ت���م���الت  ه���ذه  ب���ني 
والأم�������ر الأك������ر خ���ط���ورة ه���و اأن 
حتى  عاجزة  تبدو  ترامب  اأمريكا 
ع��ل��ى ت�����س��ور اخل���ي���ارات ال��ت��ي تتاح 

لها.
اخلارجية  وزي������ر  ن���ائ���ب  وك������ان     
ل�����س��وؤون اأوروب������ا واأورا����س���ي���ا املعني 

مترير الع�ضا
   وتوؤكد هذه املكتبة، التي تناف�ض 
م����ن ح���ي���ث احل�����داث�����ة والأن�����اق�����ة، 
اأب����وظ����ب����ي  يف  ال�����ل�����وف�����ر  م����ت����ح����ف 
نوفيل،  ج��ان  الفرن�سي  للمهند�ض 
اأر�سلتها  ال���ت���ي  ال���ر����س���ال���ة  ت����وؤك����د 
2005 خالل  عام  للغرب  ال�سني 
معر�ض نظمته احلكومة ال�سينية 
يف الأك��ادمي��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ل��ف��ن��ون يف 
ل����ن����دن.     وك���ان���ت ل��ه��ذا املعر�ض، 
القرنني  يف  ال�سيني  للفن  املكر�ض 
ع�سر،  وال���ث���ام���ن  ع�����س��ر  ال�������س���اب���ع 
كقطعة مركزية لوحة كبرية جدا 
الأوروب����ي  الي�سوعي  ال��ن��م��ط  ع��ل��ى 
ل������ذاك ال���ع�������س���ر. ن�����رى ���س��ف��ا بال 

ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ق��وم��ي��ة موجود 
“ال�سني  ول���ك���ن  ط��ب��ي��ع��ي،  ب�����س��ك��ل 
ال�سني  ت��ع��د  مل  اذ  الأوىل”.  ه��ي 
تقتنع بان تكون يف مقدمة القوى 
الآ���س��ي��وي��ة الأخ�������رى، وق����د حتقق 
هذا الهدف فعال. اإنها تريد اليوم 
الوليات  اأم��ام  ال��ع��امل،  تت�سّدر  اأن 
القت�سادي  ال�سعيد  على  املتحدة، 
بعد  ذل���ك  نبلغ  – مل  وال��ع�����س��ك��ري 
اأي�سا، ورمب��ا خا�سة، على  - ولكن 

امل�ستوى احل�ساري والثقايف.
   وام���ام الن��ح��راف الدميقراطي 
ال�سني  تعد  مل  املتحدة،  للوليات 
باأي اح�سا�ض بالدونية جتاه  ت�سعر 
العامل الغربي. “ملاذا اأتعلم منكم؟ 

ا�سدر  قد  ميت�سل،  وي�ض  اأ.  حديثا 
ال�سراتيجية  ع��ن  كتابا  م��وؤخ��را 
هاب�سبورغ،  لإمرباطورية  العظمى 
حتديد  على  ق���ادرا  يكون  ل��ن  لكنه 
للرئي�ض  ال��ك��ربى  ال�سراتيجية 
ال���ذي ي��خ��دم��ه، ال��ل��ه��ّم ال��رغ��ب��ة يف 
توقيع عقود اقت�سادية مربحة على 
ال�سينيني  واإق��ن��اع  الق�سري،  امل��دى 
ببذل جهد اأكرب يف امل�سالة الكورية 

ال�سمالية.

الثقافة واحل�ضارة
   يف املقابل، تت�سّلح �سني �سي جني 
لي�ست  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  ب��روؤي��ة  بينغ 
كان  ل����و  ح���ت���ى  اأول”،  “ال�سني 

الخرية يف مدينة تياجنني. 
ترجم  م���ع���م���اري���ة،  اع���ج���وب���ة     
املتناق�ض  ال��ط��م��وح  امل��ك��ت��ب��ة  ه����ذه 
ل��ب��ل��د ي��خ��اف م���ن ال��ك��ت��اب، ولكنه 
م���ع ذل�����ك، ي�����س��ع ال��ك��ت��اب يف قلب 
م�سروعه الثقايف، يف مكتبة ت�سدم 

ب�سفافيتها.
هند�سة  م��ك��ت��ب  ت�����س��م��ي��م  م����ن     
تياجنني  مكتبة  تعترب  ه��ول��ن��دي، 
لل�سورة  مثالية  الأك��ر  الرجمة 
تعطيها عن  اأن  ال�سني  تريد  التي 

نف�سها للعامل:
 “ح�سارة نخبة، واثقة من نف�سها 
مقولة  ب���ا����س���ت���ع���ارة  ومهيمنة” 

للجرنال ديغول.

الآن  م��ن  مني  التعّلم  اأن��ت��م  عليكم 
ف�����س��اع��دا، اق��ت�����س��ادي��ا وم��ال��ي��ا منذ 
منذ  ���س��ي��ا���س��ي��ا   ،2008-2007
2017 وو�سول هذا الرئي�ض  عام 
اجلديد اإىل البيت الأبي�ض. واليوم، 
اأج���راه���ا معهد بيو  ل��درا���س��ة  وف��ق��ا 
لالأبحاث يف الوليات املتحدة، من 
باأملانيا،  م��رورا  اأ�سراليا  اإىل  كندا 
ف���اإن امل��زي��د م��ن ال��ن��ا���ض ي��ث��ق��ون يف 

ال�سني ولي�ض يف اأمريكا.
   ل���ع���ل ال���رئ���ي�������ض ت�����رام�����ب ك���ان 
���س��ي�����س��ت��ل��ه��م اأك�����ر خ����الل زي���ارت���ه 
املكتبة  ب����زي����ارة  ق����ام  ل���و  ل��ل�����س��ني، 
�سكل  على  بنيت  ال��ت��ي  امل�ستقبلية 
الآونة  يف  وافُتتحت  عمالقة،  عني 

رحلته لآ�ضيا لن ي�ضّجلها التاريخ:

ترامب و�سي جني بينغ، الأعمى يف مواجهة الرائي...!
مل تعد اأمريكا دونالد ترامب متلك روؤية ا�ضرتاتيجية طويلة املدى 

“الرحلة  مو�ضيقى  لو�ضع   - رمي�ض”  اىل 
الآ�ضيوية” لدونالد ترامب.

من  كــم  و2017،   1972 عــامــي  بــني      
التحولت ح�ضلت يف توازن العامل، وخا�ضة 
وال�ضني،  املتحدة  الــوليــات  بــني  الــتــوازن 
الأمريكي  الرئي�ض  املحطة الهم يف جولة 

الآ�ضيوية.

تاريـــــخ  يف  هامــــة  حتـــول  نقطــــة  كــان 
حجم  كــان  ومهما  البـــــاردة.  احلـــرب 
الوليات  وقعتها  التي  القت�ضادية  العقود 
للم�ضاورات  ــح  ــل امل الــطــابــع  اأو  ــتــحــدة،  امل
ال�ضينية الأمريكية حول كوريا ال�ضمالية، 
املواهب  بجميع  ال�ضتنجاد  الــيــوم  علينا 
“رحلة  ــف  ــوؤل م  - رو�ــضــيــنــي  جليوا�ضينو 

•• الفجر - دومينيك مو�شي 

 ترجمة خرية ال�شيباين
عــنــوان  هــو  ال�ضني”..  يف  »نــيــكــ�ــضــون     
بني  اآدامــــــز  جـــــــون  اأّلفهـــــا  التي  الأوبرا 
اأقـــــــل  بعــــــد  اأي  و1987،   1985 عامي 
حــــــدث  عن  عامــــا  ع�ضر  خم�ضـة  مــــــن 

ترامب يف ال�سني احلا�سل �سفرالمرباطور �سي يف ا�ستقبال املهزوم ا�سراتيجيا

ال�سني والوليات املتحدة  �سراع الزعامة على و�سك النهاية

�ستان بني من يدرك ما يريد ومن ا�ساع البو�سلة

انح�سار النفوذ المريكي يف ا�سيا مكتبة ترجم ال�سني الوىل عامليا

تت�سّلح �سني �سي جني بينغ بروؤية ا�سرتاتيجية 
لي�ست »ال�سني اأول«، وامنا »ال�سني هي الأوىل«

�سريك، مناف�ض، خ�سم: تبدو وا�سنطن غري 
قادرة على الختيار بني هذه الحتمالت املختلفة

تعترب مكتبة تياجنني الرتجمة الأكرث مثالية لل�ضورة التي تريد ال�ضني اأن تعطيها عن نف�ضها للعامل
من كندا اإىل اأ�ضرتاليا مرورا باأملانيا: املزيد من النا�ض يثقون يف ال�ضني ولي�ض يف اأمريكا

مل تعد ال�سني تقتنع بان تكون يف مقدمة القوى الآ�سيوية الأخرى واإمنا تريد اأن تكون رقم واحد يف العامل
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الفجر الريا�ضي

الإقليمي  الرئي�ض  ال��وه��اب  عبد  امي��ن  املهند�ض  ق��ام 
ل��الأومل��ب��ي��اد اخل���ا����ض ال�����دويل ب���اإر����س���ال ب��رق��ي��ة تهنئة 
اإدارة  جمل�ض  رئ��ا���س��ة  ت��ول��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����س��رك��ال  ليو�سف 
العربية  الم�����ارات  ب��دول��ة  ل��ل��ري��ا���س��ة  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقرار  م�سيدا   ، املتحدة 
ال�سركال  ميتلكه  ملا  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  را�سد  بن 
م��ن خ���ربة ك��ب��رية ووا���س��ع��ه ف��ى امل��ج��ال ال��ري��ا���س��ى ول 
ل�سنوات  الماراتي  وتراأ�سه لالحتاد  القدم  �سيمه كرة 
طويلة ، وانه يعد من ال�سماء البارزة يف عامل  الدائرة 
امل�سديرة ال�سيوية، وان الحتاد الماراتى لكرة القدم 
خالل توىل ال�سركال رئا�ستة قام بتقدمي دعما كبريا 
لت�سفيات  دب��ى  ا�ست�سافة  خ��الل  اخل��ا���ض  ل��الأومل��ب��ي��اد 
العامل  لكاأ�ض  املر�سحة  ال��ق��دم  لكرة  الو���س��ط  ال�سرق 
الت�سفيات  بتلك  ال��دوىل  اخلا�ض  الوملبياد  واإ���س��ادة   ،
وف��ازت خاللها   ، ا�سيوية  دول   10 فيها  �سارك  والتى 
ال�سعودية ببطاقة التاأهل لأول كاأ�ض عامل لكرة القدم 

لالأوملبياد اخلا�ض.
التفاوؤل  ���س��دي��د  ب���اأن���ه  الإق���ل���ي���م���ي  ال��رئ��ي�����ض  واأ�����س����ار 
الكفاأة  من  القدر  ه��ذا  على  ريا�سية  �سخ�سية  بتوىل 
والإمكانات خا�سة واأن المارات على اأبواب ا�ست�سافة 
الول  الأه��م��ي��ة  م��ن  كبري  ق��در  على  ان�سانيا  ح��دث��ني 
 2019 العاملية  واللعاب   2018 الإقليمية  الألعاب 
وان   ، اأبو ظبى  الماراتية  بالعا�سمة  يقامان  واللذان 
ذلك  انعك�ض  وق��د   ، احلديثني  هذين  يرقب  ال��ع��امل 
ادارة  جمل�ض  اجتماعات  ف��ى  حاليا  م�ساركته  خ��الل 
مبدينه  التنفيذى  واملكتب  ال��دوىل  اخلا�ض  الوملبياد 
الرقب  وحالة   ، المريكية  جورجيا  بولية  اتالنتا 
ال�سديدة والنتظار  من اجلميع لبو ظبى وما �سوف 
يحمل  مبهرا  �سيئا  �سيكون  وبالطبع   ، للعلم  تقدمه 
فى طيه ر�سالة للعامل عن الت�سامح وال�سالم والدمج 
الوملبياد  عليها  يرتكز  فل�سفات  وكلها   ، الخر  وقبول 

اخلا�ض. 
اأ�سدر جمل�ض الوزراء القرار رقم )م10/27و( ل�سنة 

يو�سف يعقوب ال�سركال رئي�سا  �سعادة  بتعيني   2017
اإدارة الهيئة العامة للريا�سة. وميتلك يو�سف  ملجل�ض 
ال�سركال خربة يف املجال الريا�سي، تقلد وتدرج خاللها 
يف عدد من املنا�سب الإدارية والريا�سية املختلفة داخل 
الإمارات وخارجها ، فقد تراأ�ض الإحتاد الإماراتي لكرة 
الإدارية.  املنا�سب  من  عددا  فيه  و�سغل  �سابقا،  القدم 
كما �سغل من�سب نائب رئي�ض الحتاد ال�سيوي، ونائب 
رئي�ض اللجنة الأوملبية الوطنية بدولة الإمارات للفرة 

الأوملبية 2009 - 2012، وكان رئي�ساً ملجل�ض اإدارة 
اإىل   1998  /  1991 ال��ف��رة  خ��الل  ال�سباب  ن���ادي 
جانب �سغله عدد من املنا�سب يف الحتاد العربي لكرة 

القدم، والحتاد الآ�سيوي لكرة القدم.
اإدارة  ال�����س��رك��ال رئ��ي�����ض جمل�ض  ي��و���س��ف  ���س��ع��ادة  واأك����د 
الهيئة العامة للريا�سة ان الهيئة �ستدعم كل املبادرات 
والأفكار واخلطط الرامية لتحقيق النه�سة الالزمة 
عاليا  ال��دول��ة  علم  رف��ع  ب��ه��دف  الإم��ارات��ي��ة  للريا�سة 

الدولية  امل��ح��اف��ل  خم��ت��ل��ف  يف  الإجن��������ازات  وحت��ق��ي��ق 
والقارية والإقليمية.

الر�سيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال�سكر  ب��ج��زي��ل  ال�����س��رك��ال  وت��وج��ه 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يف  ممثلة 
نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
ال�سمو  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل و�ساحب  جمل�ض 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واأ�سحاب ال�سمو 
ال�سيوخ اأع�ساء املجل�ض الأعلى لالحتاد حكام الإمارات 
ال��وزراء على تكليفه برئا�سة جمل�ض  و رئا�سة جمل�ض 
تلك  اأن  اإىل  ..م�سريا  للريا�سة  العامة  الهيئة  اإدارة 
الأمانة الوطنية التي كلف بها ما هي اإل تكليفا �ساميا 
قبل اأن تكون ت�سريفا حيث �سيكون العمل على حتقيق 
الإماراتية  ال��ري��ا���س��ة  يف  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  تطلعات 
ه��و الإط�����ار ال���ذي يعمل م��ن اأج��ل��ه و���س��ي��ك��ون مبثابة 

بالتعاون مع جميع  للهيئة، وذلك  ثابتة  ا�سراتيجية 
الحت��ادات والهيئات واأط��راف ال�ساحة الريا�سية على 

كامل ات�ساعها.
ونوه �سعادته بالدور الكبري الذي قام به معايل ال�سيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح خالل رئا�سته 
الريا�سية  احلركة  دع��م  يف  الأخ��رية  ال�سنوات  للهيئة 

وحتقيق املزيد من الإجنازات.
ثابتة  اأر������ض  م���ن  ���س��ت��ن��ط��ل��ق  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
اإليها  و�سلت  العمل  من  ومتطورة  اإيجابية  ومرحلة 
على يد الإدارة الر�سيد ملعايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان. وقال اإن املرحلة املقبلة �ست�سهد الإنطالقة 
وحتقيق  امل�سرية  لإ�ستكمال  معاليه  انتهى  حيث  من 
الإماراتي.  الريا�سي  ال�سارع  ت�سعد  التي  الطموحات 
اأبنائها  من  بالفعل  حتتاج  الإم���ارات  ريا�سة  ان  وق��ال 
مكانة  من  ت�ستحقه  فيما  تو�سع  لأن  لها،  واملنت�سبني 
الريا�سيني  م��ن  العمل  اإ���س��ت��م��رار  يتطلب  م��ا  ع��ال��ي��ة، 
والإداريني، بالأندية والإحتادات، لتحقيق هذا الهدف 
الوطني، متمنيا اأن يوفقه اهلل ليكون عند ح�سن ظن 
القيادة الر�سيدة، يف العمل بتفاين وباإخال�ض لتحقيق 

الإجنازات الريا�سية لدولة الإمارات.
املرحلة  اأن  للريا�سة على  العامة  الهيئة  و�سدد رئي�ض 
والركيز  والعطاء،  العمل  من  مزيدا  تتطلب  املقبلة 
الإم����ارات،  لريا�سة  امل��ت��اح��ة  الإي��ج��اب��ي��ات  تعزيز  على 
وال�سعي نحو رفع علم الدولة عاليا خفاقا يف خمتلف 
لكل  واملدرو�ض،  ال�سليم  العلمي  التخطيط  و  املحافل، 
ال��ت��ح��دي��ات وال�سعاب،  الأل��ع��اب وال��ري��ا���س��ات، ور���س��د 

والعمل على تخطيها بعزمية وبروح وطنية عالية.
وهو  واح���د،  ه��دف  خلف  اجلميع  تكاتف  اأهمية  واك��د 
التتويج،  ملن�سات  ال��و���س��ول  اأج���ل  م��ن  العمل  ���س��رورة 
والقيادة  ال�سيوخ،  ال�سمو  اأ�سحاب  روؤي���ة  م��ع  متا�سيا 
والريا�سيني،  ل��ل��ري��ا���س��ة  دائ��م��ا  ال��داع��م��ة  ال��ر���س��ي��دة، 
وتعزيز مفهوم الرقم 1 يف الريا�سة الإماراتية ب�سكل 

عام.

اختتمت م�ساء اأم�ض الأول ال�سبت فعاليات �سباق 
نظمته  ال���ذي  احل��دي��ث  لل�سراع  الوطني  ال��ي��وم 
مدر�سة الإمارات لل�سراع بنادي تراث الإمارات، 
للريا�سات  ال��دويل  اأبوظبي  ن��ادي  مع  بالتعاون 
فئات  ال��ف��ائ��زي��ن يف خمتلف  ب��ت��ت��وي��ج  ال��ب��ح��ري��ة 
ال�سباق، بعد يومني من التناف�ض يف مياه كا�سر 
الأمواج يف اأبو ظبي، مب�ساركة نخبة من اأبطال 
ال�سراع وع�ساقه الذين مثلوا عددا من الأندية 
احتفالت  اإط��ار  وذل��ك ويف  الدولة،  البحرية يف 
والأربعني  ال�����س��اد���ض  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  ال���ن���ادي 
للدولة، والتي يقيمها على مدى اأ�سابيع برعاية 
اآل  زاي���د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  م��ن  ك��رمي��ة 
نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة رئي�ض 

نادي تراث الإمارات.
وح�����س��ر ح��ف��ل اخل���ت���ام ال�����ذي مت ف��ي��ه ت��ت��و يج 
واأع�ساء  ال�سباق  الفائزين يف كل فئة من فئات 
جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م، ���س��ع��ادة ���س��ن��ان اأح��م��د املهريي 
املدير التنفيذي لالأن�سطة والفعاليات  و�سعادة 
عبد اهلل حممد جابر املحريبي املدير التنفيذي 
ل��ل��خ��دم��ات امل�����س��ان��دة يف ن���ادي ت���راث الإم�����ارات، 
نائب  املن�سوري  عمهي  �سعيد  من�سور  و�سعادة 
زاي��د،  وعدد  �سلطان بن  �سمو مدير عام مركز 
من مدراء الإدارات وامل�سوؤولني يف النادي، وجمع 
ب��ري��ا���س��ة ال�سراع  امل��ه��ت��م  غ��ف��ري م���ن اجل��م��ه��ور 

احلديث، ونخبة من الإعالميني.
الإماراتي  مبتدئني  الأوبتم�ست  فئة  وت�����س��در 

اأبوظبي  ن����ادي  امل��ن�����س��وري م���ن  ���س��ع��ي��د  حم��م��د 
من  نف�سه  املن�سوري  ومتكن  واليخوت،  لل�سراع 
املعدل  الأوب��ت��م�����س��ت  لفئة  الأول  امل��رك��ز  اإح����راز  
اإبراهيم  �سيف  الإم���ارات���ي  ح�سل  فيما   ، ال��ع��ام 
لل�سراع  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  م��ن  احل��م��ادي  خمي�ض 

واليخوت على املركز الأول لفئة الليزر �ستاندرد 
دبي  ن��ادي  �ستيفانوك من  تايت  الكندي  ون��ال   ،
الليزر  فئة  يف  الأول  امل��رك��ز  واليخوت  ل��ل��زوارق 
راديال، وحقق الإماراتي �سيف �سعيد املن�سوري  
م���ن ن����ادي اأب��وظ��ب��ي ل��ل�����س��راع وال��ي��خ��وت الفوز 

وح�سلت  7ر4،  ال��ل��ي��زر  ف��ئ��ة  يف  الأول  ب��امل��رك��ز 
الإماراتية �سحى الب�سر على املركز الأول يف فئة 

الأوبتم�ست بنات.
بجوائز  الفائزين  امل��ه��ريي  �سنان  ���س��ع��ادة  وه��ن��اأ 
يف  باملتميزة  مناف�ساته  و���س��ف  وال���ذي  ال�سباق 

باليوم الوطني ومب�سرية  اأجواء احتفالية تليق 
عن  وم�سرقة  طيبة  ���س��ورة  عك�ض  م��ا  الحت����اد، 
ت��ط��ور ري��ا���س��ة ال�����س��راع احل��دي��ث ال��ت��ي يتبناها 
ال��ن��ادي ب��ن��ج��اح م��ن��ذ ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة، مبينا اأن 
نادي  ال�سباق وغ��ريه من قبل  ه��ذا  تنظيم مثل 

لتوجيهات  ا�ستجابة  اإل  هو  ما  الإم���ارات  ت��راث 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
يحر�ض  اهلل” وال��ت��ي  “حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����ض 
فيها دوما على تنمية قدرات ال�سباب وا�ستغالل 
اأمتهم  خ����ري  ف���ي���ه  واأوق����ات����ه����م مب����ا  ط���اق���ات���ه���م 
املتابعة  ثمار  من  ثمرة   اأي�سا  وهو  ومنفعتهم. 
ال�سخ�سية من �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل 
البحرية  بالريا�سات  عالقة  له  ما  لكل  نهيان 
والو�سول  تطويرها  على  والعمل  ال��دول��ة  يف 
بها اإىل العاملية. كما اأ�ساد مب�ستوى فريق نادي 
اأحرزها  تراث الإمارات والنتائج املر�سية التي 
يف هذا ال�سباق الذي جمع اأبطال من جن�سيات 
خمتلفة، الأمر الذي يربز اجلهود التي تبذلها 
اإدارة مدر�سة الإمارات لل�سراع والعاملني فيها 
واإداري���ني، مبا يوؤكد على  من فنيني ومدربني 
اأن ريا�سة ال�سراع احلديث يف هذا النادي ت�سري 
وفق م�سارها املر�سوم ونحو غاياتها الوا�سحة، 
العايل  الأخالقي  بامل�ستوى  اعتزازه  وعربرَّ عن 
�سماته  �سمة من  ال�سباق و�سار  �ساد هذا  الذي 
لتوجيهات  ي�ستجيب  ال����ذي  الأم�����ر  امل��م��ي��زة، 
على  الأكيد  احلر�ض  نحو  النادي  رئي�ض  �سمو 
املتناف�سني يف خمتلف  لأخ��الق  العايل  امل�ستوى 
ها ال�سكر والعرفان اإىل  جمالت التناف�ض، موجرَّ
من  وامل��ت��ع��اون��ني  ال�سباق  حتكيم  جلنة  اأع�����س��اء 
اإجناح  يف  جلهودهم  تقديرا  واأف����راد  موؤ�س�سات 

هذه التظاهرة البحرية.

الأندية تراخي�ض  ور�ض  تنظيم  “املحرتفني” توا�سل 

انطالق مناف�سات كاأ�ض رئي�ض الدولة لهوكي اجلليد 14 نوفمرب

ت��ن��ظ��ي��م ور����ض  امل���ح���رف���ني  ت���وا����س���ل جل��ن��ة دوري 
التح�سريية  الإم��ارات��ي��ة  الأن��دي��ة  تراخي�ض  عمل 
بداأت  وال��ت��ي   ،2019-2018 ال��ق��ادم��ة  ل��ل��دورة 
 13 اليوم  حتى  وت�ستمر   ،2017 اأكتوبر   31 يف 
نوفمرب اجلاري، وتهدف الور�ض اإىل دعم الأندية 
وم�ساعدتها على تطبيق اأف�سل املمار�سات املتوقعة 
التحديات  ب���اأب���رز  وت��ن��وي��ره��ا  امل��ق��ب��ل��ة،  ال�����دورة  يف 

املنتظرة لتتمكن من التغلب عليها. 
ال���ور����ض لأول  ع��ل��ى تنفيذ  ال��ل��ج��ن��ة  وق���د ح��ر���س��ت 
العربي،  اخلليج  دوري  اأن��دي��ة  م��رة، يف مقر جميع 
امل�ساركني  وكلباء  يا�ض  بني  ن��ادي��ي  اإىل  بالإ�سافة 

جميع  ت��واج��د  ل�سمان  وذل���ك   ، املقبلة  ال����دورة  يف 
املوظفني املعنيني يف نظام تراخي�ض الأندية وهم: 
امل�سوؤول  ال��رخ��ي�����ض،  م�����س��وؤول  التنفيذي،  امل��دي��ر 
املايل، م�سوؤول املوارد الب�سرية، امل�ست�سار القانوين، 
امل�����س��وؤول الإع���الم���ي واملن�سق  ال��ت�����س��وي��ق،  م�����س��وؤول 

العام.
واإمياناً من جلنة دوري املحرفني بتفعيل ال�سراكة 
مع جميع امل�ساهمني يف املنظومة الإدارية لالأندية 
املحرفة، قامت اللجنة بدعوة املجال�ض الريا�سية 
لالأندية  امل��ح��ددة  املواعيد  ح�سب  ال��ور���ض  حل�سور 

التابعة لها.

ي��ن��ظ��م ن����ادي اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ري��ا���س��ات اجل��ل��ي��دي��ة خالل 
مناف�سات  اجل��اري  نوفمرب   17 اإىل   14 من  الفرة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ك��اأ���ض  ب��ط��ول��ة  م��ن  ال��راب��ع��ة  الن�سخة 
رئي�ض الدولة لهوكي اجلليد مب�ساركة 6 فرق عاملية 

حمرفة.
وتاأتي البطولة - التي تقام بدعم من جمل�ض اأبوظبي 
للريا�سات  اأبوظبي  ن��ادي  اأج��ن��دة  �سمن   - الريا�سي 
يف  املناف�سات  ت��ق��ام  فيما  احل���ايل  للمو�سم  اجلليدية 

�سالة التزلج مبدينة زايد الريا�سية.
املهم على  امل�ساركة يف هذا احل��دث  الفرق  توزيع  ومت 
الرئي�ض  ف��ري��ق  “غرب”  الأوىل  �سمت  جمموعتني 
ال��ب��ي��الرو���س��ي وف��ري��ق جن��وم دوري الم����ارات لهوكي 
اجلليد وفريق اأبوظبي �ستورمز فيما �سمت املجموعة 
لبنان  وفريق  املانيا  ا�ساطري  فريق  “�سرق”  الثانية 

كندا وفريق بارتا الت�سيكي.
الإمارات  احت��اد  رئي�ض  نائب  القبي�سي  هامل  وتوجه 

والعرفان  ال�سكر  اآي��ات  باأ�سمى  اجلليدية  للريا�سات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل 
واهتمامه  ل��دع��م��ه  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض 
الوطن  اأب��ن��اء  وط��م��وح��ات  تطلعات  بقيادة  الكبريين 
اأعلى  اإىل  الريا�سي  اجلانب  ومنها  املجالت  �ستى  يف 

مراتب التفوق.
واأ�ساد القبي�سي برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
جهود  مثمنا   .. للريا�سة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
جمل�ض اأبوظبي الريا�سي برئا�سة �سمو ال�سيخ نهيان 
اأمناء موؤ�س�سة زايد  اآل نهيان رئي�ض جمل�ض  زايد  بن 
والإن�سانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
م�ستوى  على  ال��ري��ا���س��ة  نه�سة  يف  ال��ري��ادي  وال����دور 

اإمارة ابوظبي.
واأعرب القبي�سي عن فخر احتاد الإمارات للريا�سات 
اجلليدية ونادي اأبوظبي للريا�سات اجلليدية بتنظيم 

اأبرز  مب�ساركة  ال��ت��وايل  على  ال��راب��ع  للعام  البطولة 
التقدم  اأن  موؤكدا  والعاملية.  والقارية  املحلية  الفرق 
الدعم  بف�سل  ج��اء  اللعبة  تعا�سره  ال��ذي  والزده���ار 
التنمية  مل�سرية  الر�سيدة  القيادة  توليه  الذي  الكبري 

ال�ساملة ملختلف القطاعات.
اإىل  ام�ض  عقد  ال��ذي  ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  واأ�سار 
ونادي  اجلليدية  للريا�سات  الإم���ارات  احت��اد  حر�ض 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ري��ا���س��ات اجل��ل��ي��دي��ة ع��ل��ى دع���م م�ساعي 
التطور والنماء ومواكبة اأحدث املمار�سات وال�ستفادة 
خالل  من  املتطورة  والتجارب  العاملية  اخل��ربات  من 
اأف�سل  بها  ت�����س��ارك  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ولت  اأه���م  ا�ست�سافة 
الظاهري  ق���ال جمعة  م��ن ج��ان��ب��ه  ال��دول��ي��ة.  ال��ف��رق 
اجلليدية  للريا�سات  الم���ارات  لحت��اد  العام  الم��ني 
يف ت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات “ وام “ اإن البطولة 
ت�سهد م�ساركة نخبة من الفرق العاملية التي ت�سمن 
اإىل عموم  اأف�سل الالعبني يف العامل موجها الدعوة 

البطولة  ه���ذه  اإىل  احل�����س��ور  اأج����ل  م���ن  اجل��م��اه��ري 
وال�ستمتاع باملباريات القوية التي �ست�سهدها.

واأ�ساد بالدعم املتوا�سل الذي توليه القيادة الر�سيدة 
مل�سرية التقدم الريا�سي موؤكدا اأن احتاد اللعبة ونادي 
�سي�سخر  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�ض  وبدعم  اأبوظبي 
باعتبارها  للبطولة  النجاح  لتحقيق  اإمكانياته  ك��ل 
من اأهم الأحداث يف اأجندة الحتاد والنادي للمو�سم 
الريا�سي احلايل ملا لها من اأهمية كبرية ودور مميز 

يف اإعداد الفرق واكت�ساب اخلربات.
من جهته اأكد طالل الها�سمي ممثل جمل�ض اأبوظبي 
الريا�سي اأن دعم واهتمام �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد 
يتوا�سل  ال��ري��ا���س��ي  ال��ق��ط��اع  ت��ق��دم  مل�سرية  نهيان  اآل 
الريادي  ودوره  �سموه  انطالقا من حر�ض  با�ستمرار 
لتكري�ض التطور والنماء ملختلف الألعاب والريا�سات 
.. معربا عن فخر املجل�ض بدعم ورعاية بطولة كاأ�ض 
التي  اجلليد  لهوكي  ال��دول��ة  رئي�ض  ال�سمو  �ساحب 

باإ�سراف  اجلليدية  للريا�سات  اأبوظبي  نادي  ينظمها 
مبا�سر من احتاد الإمارات للريا�سات اجلليدية.

البطولت  ه��ذه  ا�ست�سافة  اأن  اإىل  الها�سمي  ول��ف��ت 

املهمة ياأتي متا�سيا مع روؤية ور�سالة جمل�ض اأبوظبي 
الريا�سي الطاحمة جلعل اأبوظبي الوجهة الريا�سية 

الأوىل على ال�سعيد الدويل.

�ضمن احتفالته باليوم الوطني

نادي تراث الإمارات يكّرم الفائزين يف �سباق اليوم الوطني لل�سراع احلديث

الرئي�ض الإقليمي لالأوملبياد اخلا�ض الدويل يهنئ ال�سركال 
على رئا�سة الهيئة العامة للريا�سة
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التي  التعليمية  ال���دروة  الأول  اأم�����ض  م�ساء  ال��ذي��د  ن��ادي  اختتم 
نظمها بالتن�سيق والتعاون مع مدر�سة الوادي يف ريا�سة ال�سباحة 

واأقيمت حتت �سعار ) خذوهم �سغار(.
بعمر  ل��ل��ط��الب  ال�����س��ب��اح��ة  يف  تعليمية  ال�����دورة  تنظيم  وج����رى 
10و11�سنة والتي قام بالإ�سراف عليها الكابنت خالد املر�سدي 
على  تعليمية  24ح�سة  وت�سمنت  الذيد.  بنادي  �سباحة  مدرب 
ال�سباحة  يف  اأ�سا�سية  م��ب��ادئ  اإع��ط��اء  خاللها  مت  �سهرين  م��دى 

مهارات  املتعلمني  اك�ساب  ث��م  الربنامج  م��ن  الأوىل  املرحلة  يف 
ال�سباحة احلرة و�سباحة الظهر كما ت�سمنت الدورة مقتطفات 
ومبادئ عامة لإنقاذ الغرقى واإجراءات خا�سة لعدم ابتالع املاء 
والت�سنجات التي حت�سل يف ال�سباحة التي حت�سل يف ال�سباحة. 
اأبدت مرمي الغافلي مديرة  120طالب حيث  �سارك يف الدورة 
الطالب  ال��ذي منح  التعاون  لهذا  �سعادتها  ال��وادي عن  مدر�سة 
ف��ر���س��ة مم��ي��زة لك��ت�����س��اب م���ه���ارات ال�����س��ب��اح��ة وق�����س��اء ح�س�ض 

يف  لهم  وفعالة  مفيدة  باأن�سطة  لهم  خم�س�سة  ريا�سية  تربية 
يف  لل�سباب  مطلوبة  ال�سباحة  م��ه��ارة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت  احل��ي��اة. 
جميع املجالت وخا�سة يف اخلدمة الوطنية بالإ�سافة للفائدة 
من  الآخ��ري��ن.  وم�ساعدة  الغرقى  باإنقاذ  احل��ي��اة  يف  الإن�سانية 
جهته اأبدى �سعادة �سامل حممد بن هويدن الكتبي رئي�ض جمل�ض 
الإدارة بنادي الذيد ا�ستعداده مع كوادر نادي الذيد والريا�سيني 

يف رعاية جميع الأن�سطة الريا�سية يف املدار�ض واملوؤ�س�سات.

نادي الذيد يختتم دورة التعليمية للنا�سئني يف ريا�سة 
ال�سباحة حتت �سعار  »خذوهم �سغار« 

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح��رم  ب��رع��اي��ة 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، �سمو ال�سيخة هند 
بنت مكتوم بن جمعة اآل مكتوم، وبتوجيهات من 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
الريا�سي،  دب���ي  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  دب���ي  ع��ه��د  ويل 
هند  ال�سيخة  »دورة  م��ن��اف�����س��ات  ال��ي��وم  ت��ت��وا���س��ل 
لالألعاب الريا�سية لل�سيدات«، التي تنظمها جلنة 

ريا�سة املراأة مبجل�ض دبي الريا�سي.
الثنني  اليوم  ع�سر  الرابعة  ال�ساعة  يف  وتنطلق 
كرة  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����س��ات   2017 ن��وف��م��رب   13
والقوة  الندية  ال�سلة عرب مباراتني حتمل طابع 
بني  اجلماهريية  ذات  اللعبة  بو�سفها  احلما�ض 
موظفات دوائر حكومة دبي، ويلتقي فريقا هيئة 
بلدية دبي يف بطولة كرة  كهرباء ومياه دبي مع 
الريا�سية  لالألعاب  �ستارز  جممع  مبلعب  ال�سلة 
اما يف املواجهة الثانية ويف متام ال�ساد�سة فتجمع 
بني فريقا النيابة العامة والدارة العامة لالإقامة 

و�سوؤن الأجانب.
وو���س��ف��ت ن�����س��ري��ن ب��ن دروي�������ض امل��ن�����س��ق��ة العامة 
هند  ال�سيخة  دورة  يف  امل�ساركة  دب��ي  بلدية  لفرق 
بانها  “الدورة”  لل�سيدات  الريا�سية  ل��الأل��ع��اب 
ملتقى اجتماعي للتعارف بني الدوائر احلكومية 
تعترب  حيث  ال��ري��ا���س��ي   التناف�ض  قبل  الخ���رى 
اطار  يف   يلتقوا  بان  للموظفات  فر�سة  البطولة 
عائلي واح��د وه��و الم��ر ال��ذي يجعل م��ن دوائر 

حكومة دبي ا�سرة واحدة 

ال�سلة  العائلي يدخل فريق كرة  الط��ار  ويف هذا 
م��واج��ه��ة ال��ي��وم ام���ام هيئة ك��ه��رب��اء و م��ي��اه دبي 
ي�سم لعبات  الذي  الفريق  اىل جاهزية  م�سرية 
اجنبية  م��درب��ة  تدريبهن  على  ت�سرف  متميزات 
حم��رف��ة وه��و الم���ر ال���ذي انعك�ض اي��ج��اب��ا على 
التي ظلن  املكثفة  التدريبات  م�ستوياتهن بف�سل 
يتلقينها على مدى  ال�سهور املا�سية  التي ا�ستبقت  
انطالقة  ال��دورة، والفريق ي�سم كال من ا�سماء 
عبد اهلل – بدرية علي عبد اهلل – �سم�سة حممد 
اه��ل��ي – ع��ه��ود امي���ن ف����وؤاد – ف��رين��ان��دا- عنود 
– ام��رية حممد  – رنيم ب�سالن  حممود حممد 

علي – مرمي ال علي – �سهيلة ابراهيم يون�ض.
نادي  ا���س��رة  اىل  بال�سكر  دوري�������ض  ب��ن  وت��وج��ه��ت 
فريق  لتدريبات  �سالته  لهن  وف��ر  ال��ذي  الو�سل 

ال�سلة والفرق الخرى 
را�سد  واأ���س��م��اء  ال�سام�سي  ���س��امل  ح�سة  وك�سفت 
لالإقامة  العامة  الدارة  ف��رق  من�سقتا  ال�سويدي 
كرة  فريق  دبي عن جاهزية  الأجانب يف  و�سوؤون 
ال�سلة ملواجهة النيابة العامة يف لقاء اليوم بف�سل 
الدعم الكبري  الذي جتده فرق  الدارة امل�ساركة 
يف الدورة من قبل اللواء حممد اأحمد املري مدير 
عام الإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب-دبي 
الذي وفر لفريق كرة ال�سلة اعداد احرايف قبل 
ت�سرف  الفريق  ب��ان  مو�سحات  ال���دورة  انطالقة 

ال��ذي انعك�ض  عليه م��درب��ة حمرفة وه��و الم��ر 
م�ستوى الالعبات

واأكدتا بان هذه امل�ساركة الوىل لفريق كرة ال�سلة 
يف دورة ال�سيخة هند بالرغم من م�ساركة الدارة 
يف جميع اللعاب الأخ���رى،  و الفريق ي�سم كال 
اهلي  الكرمي  فاطمة عثمان عبد  الالعبات  من  
– ميثاء جمعة  بالطيور  �سال  اهلل  – علياء عبد 
بالل النوبي – حنان ح�سن عي�سى – احالم نبيل 
عبد  – �سم�سة  عبداهلل  حممد  – جواهر  البناء 
 – ال��ب��دواوي- م��رية حممد عبد اهلل  �سعيد  اهلل 

غزلن حممد املطرو�سي.
هيئة  لفرق  ال��ع��ام  املن�سق   علي  ال  خلود  واأك���دت 
كهرباء ومياه دبي امل�ساركة يف الن�سخة اخلام�سة 
ل����دورة ال�����س��ي��خ��ة ه��ن��د ل��الأل��ع��اب ال��ري��ا���س��ي��ة عن 
يواجه  وه��و  ال�سلة  لكرة  “ديوا”  فريق  جاهزية 
ف��ري��ق ب��ل��دي��ة دب���ي يف م��ب��اراة ي��ع��ت��ربون��ه��ا حتدي 
خا�ض لأجل تعوي�ض لقب ا لن�سخة املا�سية الذي 
بالندية  حفلت  م��واج��ه��ة  بعد  النيابة  اىل  ذه��ب 
فيها  كانت  التي  الخ��رية  ثوانيها  حتى  والث���ارة 
الثواين  لعبة  لكن  اللقب،  م��ن  قريبة  دي��وا  �سلة 

حرمتهن من لقب الن�سخة الرابعة. 
وقالت باأن جميع لعبات ديوا يدخلن مواجهات 
اليوم بدافعية الفوز باللقب ولن ير�سيهن املركز 
ال��ث��اين لن��ه��ل اف���رق ب��ني امل��رك��ز ال��ث��اين واملركز 

الخري وهى قاعدة من �سانها ان تعطي الالعبات 
�سعاد  بقيادة  للتميز ويلعنب  الدافعية  مزيدا من 
عبداهلل التي توجت اخريا بذهبية حتدي الطريق 
للجري بجانب كال من “ اينا�ض عبد الهادي – 
خالد  – هند  فهد  بن  – ا�سماء  ذيبان  بن  �سارة 
– ي�سرا الدري�سي – ا�سماء عبد العزيز – �سيماء 

عبد العزيز – خلود ال علي.
فازت  ال��ط��ائ��رة  الري�سة  مناف�سات  �سعيد  وع��ل��ى 
ال��ط��رق واملوا�سالت  ب��ن خ��دمي م��ن هيئة  ن��ادي��ة 
ال�سحة  هيئة  م��ن  ال�سيباين  اأح��م��د  ح��ن��ان  على 
بدبي �سمن مناف�سات املجموعة الأوىل ب�سوطني 
ميثاء  ا على  اأي�سً ف��ازت  كما  واح��د،  �سوط  مقابل 
الإ�سعاف  دب����ي خل���دم���ات  م��وؤ���س�����س��ة  م���ن  ���س��ع��ي��د 
فازت  الثانية  املجموعة  ويف  نظيفني،  ب�سوطني 
حمده احلليان من النيابة العامة بدبي ب�سوطني 
الطرق  هيئة  من  الب�ستكي  اأ�سماء  على  نظيفني 
�ساملني  خمي�ض  رزيقة  وف��ازت  بدبي،  واملوا�سالت 
الب�ستكي  اأ�سماء  على  التعليمية  دبي  منطقة  من 

ب�سوطني نظيفني.
ويف املجموعة الثالثة فازت كاًل من فاطمة حممد 
وفاطمة حممد  املجتمع  تنمية  �سلمان من هيئة 
عبداهلل يو�سف من هيئة كهرباء ومياه دبي، ويف 
املجموعة الرابعة فازت نورة �سامل ال�سام�سي من 
هيئة كهرباء ومياه دبي وهبة �سامي دروي�ض من 

اخلام�سة  املجموعة  ويف  ب��دب��ي،  ال��ع��ام��ة  النيابة 
دبي،  بلدية  م��ن  عبدالكرمي  �سعيد  اأ�سماء  ف��ازت 
العامة  الإدارة  م���ن  ال�����س��وي��دي  را����س���د  واأ����س���م���اء 

لالإقامة و�سوؤون الأجانب.
ويف املجموعة ال�ساد�سة فازت كاًل من مرمي علي 
حممد  كرم  واأ�سماء  العامة  النيابة  من  النعيمي 
ال�سابعة  املجموعة  ويف  دب���ي،  بلدية  م��ن  ���س��ه��داد 
فازت عائ�سة اأحمد عبدالرحمن �ساهني من هيئة 
كهرباء ومياه دبي على عائ�سة علي من موؤ�س�سة 
الثامنة  املجموعة  ويف  الإ���س��ع��اف،  خل��دم��ات  دب��ي 
م��ن هيئة كهرباء  ع��ل��ي  اآل  م��ب��ارك  م���رمي  ف���ازت 
ومياه دبي واأحالم علي �سالح من النيابة العامة، 
ويف املجموعة التا�سعة فازت مرمي الأم��ريي من 
�ساملني من منطقة  اآ�سيا خمي�ض  على  دبي  بلدية 
دبي التعليمية، ويف املجموعة العا�سرة فازت زهرة 
واملوا�سالت ونورة  الطرق  املال من هيئة  حممد 
�سالح حميد من الإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون 
امل��ج��م��وع��ة احل���ادي���ة ع�����س��ر فازت  الأج����ان����ب، ويف 
لطيفة نا�سر بكران من هيئة كهرباء ومياه دبي 
واملوا�سالت،  الطرق  هيئة  من  خليف  رقية  على 
ويف املجموعة الثانية ع�سر فازت منى ال�سهالوي 
اآل علي من هيئة  اأحمد علي  اإينوك وم��رمي  من 

كهرباء ومياه دبي.
الكرة الطائرة

يف مناف�سات الكرة الطائرة فاز فريق هيئة كهرباء 
ومياه دبي على فريق هيئة تنمية املجتمع  بثالثة 
اأ�سواط نظيفة )3/25 – 9/25 – 13/25(، 
ك��م��ا ف���از ف��ري��ق ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ب��ث��الث��ة اأ�سواط 
مقابل �سوط )25/20 – 22/25 – 22/25 

.)15/25 –  21/25 –
ال�سطرجن

ح���ق���ق���ت 11 لع����ب����ة ن��ق��ط��ت��ني ل���ك���ل لع����ب����ة يف 
النقاط  ع��دد  يف  لتت�ساوى  ال�سطرجن  مناف�سات 
يوم  اأقيمت  التي  والثانية  الأوىل  اجلولتني  بعد 
وهن:  لل�سطرجن،  دب��ي  ن���ادي  يف  امل��ا���س��ي  ال�سبت 
هيفاء �سلطان اآل علي، علياء خالد ح�سني، عائ�سة 
ح�سني  علياء  امل��رزوق��ي،  راب��ع��ة  احل�سيني،  ح�سن 
الزهراين، منى حممد الهرمودي، عائ�سة عي�سى 
الزرعوين، اأمينة اأ�سلم كيداوي، اإميي مونبوبانو، 

باليف فيكا�ض جني، و كي �سريفاين �سامبات.
واحدة  نقطة  لعبة يف حتقيق   21 ت�ساوت  فيما 
وال��ث��ان��ي��ة، وهن:  الأوىل  ان��ت��ه��اء اجل��ول��ت��ني  ب��ع��د 
علياء  اجلابر،  ح�سن  حياة  الغفال،  خليفة  ميثاء 
علي املرزوقي، هرينينا لوزانو، ريزا جي توليدو، 
اأ���س��م��اء ع���ب���داهلل، م���رمي اأح��م��د ال��ك��ي��دي، اأمينة 
طاهر،  حممد  فاطمة  نر�ض،  مي�سون  الطوا�ض، 
�سرارة  ح�����س��ن،  ف��اي��ز  �سو�سن  واي����ت،  ب��ي  �ستيفان 
اإ�سماعيل م�سكوب، نورة اأحمد الهرمودي، جوديث 
كيو لمرب، عزة ر�سيد، جنالء اأحمد طار�ض، ديبا 
بن  اأحمد  اإ�سماعيل، فاطمة  �سوكامران، ما�سلينا 

حيدر، واإميان �سهريار حممد. 

توا�سل مناف�سات دورة ال�سيخة هند لالألعاب الريا�سية لل�سيدات

 اعتمد حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�ض احتاد 
امل�سارعة واجلودو برنامج بطولة اليوم الوطني 
تقام ب�سالة الحتاد  التي  للنا�سئني  للم�سارعة 
نوفمرب   16 املقبل  اخلمي�ض  ي��وم  الرئي�سية، 
احل����ايل ���س��م��ن ب��رن��ام��ج الحت����اد امل��ح��ل��ي الذي 
العمرية  الوطنية  املنتخبات  اختيار  يف  ي�سهم 
 2018 ملو�سم  اخلارجية  للم�ساركات  ا�ستعدادا 
البطولت  ال��ع��دي��د م���ن  ع��ل��ى  ت�����س��ت��م��ل  وال���ت���ي 
الإقليمية والدولية .. وي�سارك يف بطولة اليوم 
النا�سئني  م��ن  لع��ب��ا   200 م��ن  اأك���ر  الوطني 
من 7 اأندية ومراكز من التي ا�ستوفت �سروط 
امل�ساركة يف البطولة التي ت�سهد املناف�سة يف 10 
اأوزان خمتلفة ، والتي ر�سد لها الحتاد اجلوائز 
املو�سم  بداية  يف  والتذكارية  والعينية  النقدية 

الريا�سي للم�سارعة.
وي�سارك يف البطولة الفتتاحية فرق مركز تراث 
الإمارات يف اأبو ظبي واأكادميية تيتان ابوظبي، 
 ، ال�سارقة  الأن�ساري  مركز  دب��ي  ال��رازي  مركز 
�سيف  القتالية ،مركز  للفنون  الفجرية  ن��ادي 
امل�ستقبل   اأك��ادمي��ي��ة  ال��ف��ج��رية،وم��رك��ز  العربي 
اف��ت��ت��اح��ه م���وؤخ���را يف مدينة  ال����ذي مت  ب��ال��ع��ني 
للم�سارعة  ال��ف��ن��ي  ال�سكرتري  بح�سور  ال��ع��ني 
مديرة  اجلبوري  واآلء  ال�سيد  �سعبان  بالحتاد 
املركز واأولياء اأمور الالعبني حيث ميثل املركز 
مرحلة مهمة يف م�سرية الحتاد لالهتمام الذي 

اأكر  ال��ذي ي�سم  املركز  اإدارة  اللعبة من  جتده 
من 250 لعبا.

واأكد حممد بن ثعلوب اأن جمل�ض اإدارة الحتاد 
وم��ن خ��الل الأج��ه��زة الفنية والإداري����ة املعنية 
املو�سم  ب��ان��ط��الق  اخل��ا���س��ة  التح�سريات  اأن��ه��ى 
ال��ري��ا���س��ي ل��ل��م�����س��ارع��ة يف ث���وب ج��دي��د ي�سهم 
املمار�سني  ق��اع��دة  خ��الل  م��ن  اللعبة  انت�سار  يف 
للمراحل  بالن�سبة  الدولة خا�سة  م�ستوى  على 

مع  بالتن�سيق  م�ساركتها  ات�سعت  التي  ال�سنية 
ال��ري��ا���س��ي��ة ..  ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����س��ط��ة  خمتلف 
واأ����س���اف رئ��ي�����ض احت���اد امل�����س��ارع��ة واجل����ودو اأن 
اخل��ط��ة الإ���س��رات��ي��ج��ي��ة ل���الحت���اد ت��ه��دف اإىل 
العمرية مع  املراحل  بفرق  الهتمام  املزيد من 
توفري فر�ض الحتكاك لهم من خالل برنامج 

التدريب امل�ستمر وامل�ساركات اخلارجية. 
الغالية  الوطني  اليوم  بطولة  اأن  اإىل  واأ���س��اف 
اأكملت  ال��ت��ي  واملراكز   الأن��دي��ة  فيها  �ست�سارك 
اأن  اجل��دي��د،ع��ل��ى  للمو�سم  ت�سجيلها  اإج����راءات 
ت��ق��ت�����س��ر امل�����س��ارك��ة ع��ل��ى ف��ئ��ة ال��ن��ا���س��ئ��ني فقط 

ابتهاجا بهذه املنا�سبة.
واخ��ت��ت��م ب����اأن ب��رن��ام��ج امل�����س��ارع��ة ل��ه��ذا املو�سم 
ي�ستمل على دورة للحكام  وي�سهد اآخر دي�سمرب 
املقبل ويناير القادم املع�سكر الداخلي للمنتخبات 
العمرية املختارة، حيث  يقام املع�سكر املقرح ما 
تقام  يناير   25 وال��ف��ج��رية، ويف  اأب���و ظبي  ب��ني 
بطولة الإمارات للم�سارعة لال�سبال بالفجرية 
، ثم بطولة كاأ�ض رئي�ض الدولة للنا�سئني التي 
تقام ب�سالة الحتاد يف اأبو ظبي يف فرباير ، ثم 
اأبو  ا�سيا للنا�سئني يف  املوؤهلة لبطولة  البطولة 
ظبي يف اأول مار�ض ، ويف ابريل تقام بطولة اأبو 
مو�سم  ختام  و�سيكون  للرجال  املفتوحة  ظبي 
العا�سر  ال�سوبر الإماراتي يف  امل�سارعة ببطولة 

من مايو 2018.

اعتماد برنامج بطولة اليوم الوطني للم�سارعة 
للنا�سئني �سمن برنامج الحتاد املحلي

الحتفاء بال�ضائقني يف اأم�ضية مميزة �ضبقت انطالق جتارب املو�ضم اجلديد

ال�سرق  تكرمي الفائزين يف املو�سم الثامن من حتدي كاأ�ض بور�سه جي تي 3 
الأو�سط يف حفل توزيع جوائز »اأم�سية اأبطال بور�سه«

بور�سه«  اأبطال  »اأم�سية  توزيع جوائز  �سهد حفل 
املو�سم  مناف�سات  يف  الفائزين  ال�سائقني  تكرمي 
الثامن من حتدي كاأ�ض بور�سه جي تي 3 ال�سرق 
الأو�سط، والذي اأقيم يف حلبة البحرين الدولية 

انطالق جتارب املو�سم اجلديد.

واحتفت الأم�سية املرموقة بجميع املنت�سبني اىل 
اأخ�ست  اأن��ه��ا  كما  ال��ك��اأ���ض،  م��ن  الثامنة  ال�سل�سلة 
الح��ت��ف��اء ب���اإجن���ازات ال�����س��ائ��ق الإي��رل��ن��دي ريان 
العماين  الف�سية  الفئة  بجائزة  والفائز  كولني، 
الف�سيل الزبري، والفائز بجائزة الفئة الربونزية 
ا�ستدعاء  مت  حيث  اأوه��م��ان،  ماغنو�ض  ال�سويدي 

ال�سائقني اىل املن�سة ل�ستالم جوائزهم.
وريا�سة  ل��ب��ور���س��ه  خ��ا���س��ة  اح��ت��ف��اء  اأم�����س��ي��ة  ويف 
ال�سيارات يف املنطقة، عاد النجم ال�ساعد الزبري 
اإىل امل��ن�����س��ة ل��ي��ت��وج ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ب��ور���س��ه جي 
ال��ت��ع��اون اخلليجي  ل���دول جمل�ض  ل��ل��ه��واة   3 ت��ي 
من  امل��ك��ون  ال��ف��ري��ق  ا�ستلم  ح��ني  يف  الفتتاحية، 
لقب  فرينز،  و���س��اريل  فرينز  روب  والب���ن،  الأب 

فريق البطولة.
ال�سل�سلة والر  ومن جهته، قال موؤ�س�ض ومدير 

ال�سل�سلة  ب��اإجن��ازات  الحتفاء  ك��ان  لقد  ليخرن: 
ال�سرق  يف  ال�سيارات  ريا�سة  موطن  يف  الثامنة 
اىل  التطلع  اىل  دفعتنا  مميزة  طريقة  الأو���س��ط 
املا�سي  امل��و���س��م  روؤي���ة بطل  اإن  امل��و���س��م اجل��دي��د. 
يعود للمناف�سة اإىل جانب �سائقني جدد ميلكون 
الطموح هو اأمٌر يبعث بالفخر. واأتقدم بالتهنئة 
القيمة  م�ساهماتهم  على  ال�سائقني  جميع  اىل 
ودعمهم  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  ال�سيارات  لريا�سة 

لهذه ال�سل�سلة التي باتت ت�سهد منواً �سنوياً.

احلما�ض  يعمنا  املنا�سبة  وبهذه  ليخرن:  واأ�ساف 
يف  الفتتاحي  لل�سباق  التنازيل  العد  مع  تزامنا 
�سبكة  باتت لدينا  بالبحرين، حيث  17 نوفمرب 
اأ�سمل من الدول، ولذا فاأنا متاأكد من اأن م�ساهد 
الهام  يف  جنحت  ق��د  الأم�سية  ه��ذه  يف  الحتفال 
نرقب  وال��ذي��ن  ال�سائقني  م��ن  ج��دي��دة  �ساللة 

التعرف عليهم مع بداية املو�سم التا�سع.
اإىل  ال��ذي عاد  املنا�سبة، قال ري��ان كولني،  وبهذه 
عودتي  تعد  التا�سع:  املو�سم  يف  كمدرب  ال�سل�سلة 
اأمٌر مميٌز جداً، وخا�سة بعد املو�سم  اإىل املنطقة 
ال�سيفي الناجح يف �سباق بور�سه موبيل 1 �سوير 

اأول  اأنني حققت انت�ساراً يف  اأدرك��ت موؤخراً  كاب. 
اأدائ��ي القوي كان  اأن  اأ�سارك بها، واأعتقد  بطولة 
وال�ستعداد  والثقة  والتعلم  مبني على اخل��ربات 
املكت�سب عن طريق التناف�ض يف ال�سرق الأو�سط. 
اأك��ون ق��ادراً على تقدمي هذا لل�سائقني  اأن  واآم��ل 

الآخرين.
ومي��ت��د حت���دي ك��اأ���ض ب��ور���س��ه ج��ي ت��ي 3 ال�سرق 
الأ�سبوع،  ن��ه��اي��ة  ع���ط���الت  ���س��ت  ع��ل��ى  الأو�����س����ط 
اأ�سهر،  �ستة  م��دى  على  �سباقاً   12 ي�سمل  حيث 
وي�����س��م ع�����دداً اأك����رب م���ن ال�����س��ائ��ق��ني اجل����دد من 
جنوب اأفريقيا وا�سكتلندا و�سلطنة ُعمان واأملانيا. 
اأنحاء املنطقة يف  ويتناف�ض ال�سائقون من جميع 
احللبات التي اأكدت ا�ست�سافتها جلولت التحدي، 
اأوت����ودروم وحلبة مر�سى  مب��ا يف ذل��ك حلبة دب��ي 

يا�ض يف اأبوظبي وحلبة البحرين الدولية.
البحرين  ن��وف��م��رب يف   17 ي���وم  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ب��داأ 
لل�سيارات  ال�����دويل  اأ���س��ب��وع الحت�����اد  م���ن  ك��ج��زء 
البحرين  ح��ل��ب��ة  يف  ل��ل��ت��ح��م��ل  ال���ع���امل  ل��ب��ط��ول��ة 
ب��ال��دع��م الر�سمي  ال��ب��ط��ول��ة  ال��دول��ي��ة، وت��خ��ت��ت��م 
البحرين  جائزة   2018 ون  الفورمول  ل�سباق 

الكربى لطريان اخلليج.
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الفجر الريا�ضي

لكرة  ال��ع��امل  ك��اأ���ض  ن�سخة  ت�سهد 
م�ساركة  رو�سيا،  يف   2018 القدم 
اأرب���ع���ة م��ن��ت��خ��ب��ات ع��رب��ي��ة، وذل���ك 
النهائيات،  تاريخ  يف  الأوىل  للمرة 
بعد �سمان املغرب وتون�ض تاأهلهما 
ال�سعودية  اىل  ب���ذل���ك  ل��ي��ن�����س��م��ا 

وم�سر.
للمنتخبات  الأك�����رب  ال���ع���دد  وك����ان 
لكاأ�ض  واح����دة  ن�سخة  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
و���س��ج��ل مرتني:  ث���الث���ة،  ال���ع���امل 
املك�سيك  يف   1986 م���ون���دي���ال 
امل������غ������رب، اجل�������زائ�������ر، وال������ع������راق، 
فرن�سا  يف   1998 وم����ون����دي����ال 

املغرب، ال�سعودية، وتون�ض.
العربية  امل�ساركة  كانت  ما  وغالبا 
منتخب  بني  ت��وزع  العامل  كاأ�ض  يف 
املغرب   ،1934 يف  م�����س��ر  واح����د 
1978، اجلزائر  تون�ض   ،1970
2010 و2014، بينما �سارك  يف 
مونديال  م���ن  ك���ل  يف  م��ن��ت��خ��ب��ان 
واجل������زائ������ر،  ال����ك����وي����ت   1982
والم��������������ارات،  م�������س���ر  و1990 
وال�سعودية،  امل����غ����رب  و1994 
وتون�ض  ال�������س���ع���ودي���ة  و2002 

و2006 ال�سعودية وتون�ض.
يف ما ياأتي اأبرز حمطات املنتخبات 
 :2018 م��ون��دي��ال  اىل  ال��ع��رب��ي��ة 
اخلام�ض  يف  ال�������س���ع���ودي���ة  ك����ان����ت 
اأول  امل��ا���س��ي،  �سبتمرب  اأي��ل��ول  م��ن 
النهائيات،  اىل  ال��ع��رب  امل��ت��اأه��ل��ني 
تاريخها  وذلك للمرة اخلام�سة يف 
فوزها  بعد   ،2006 منذ  والأوىل 
اجلولة  يف  -1�سفر  ال��ي��اب��ان  على 
الأخرية من الدور الثالث احلا�سم 

للت�سفيات الآ�سيوية.
وح���ل���ت ال�����س��ع��ودي��ة ب��ر���س��ي��د 19 
ن���ق���ط���ة، ث���ان���ي���ة خ���ل���ف ال���ي���اب���ان يف 
التي  الثانية  الآ�سيوية  املجموعة 
والم���ارات  ا�سراليا  اأي�سا  �سمت 
العربية املتحدة والعراق وتايالند. 
ومتكنت اململكة العربية ال�سعودية 
م���ن حت��ق��ي��ق ���س��ت ان��ت�����س��ارات من 

ع�سر مباريات، مقابل تعادل وثالث 
اىل  ال�سعودية  وت��اأه��ل��ت  خ�����س��ارات. 
املونديال للمرة الأوىل عام 1994 
يف الوليات املتحدة، وبلغت دور ال� 
العامل  كاأ�ض  يف  �ساركت  كما   .16
كوريا  و2002  فرن�سا،   1998
اجلنوبية واليابان و2006 املانيا، 

الثالث  امل������رات  يف  خ���رج���ت  ح��ي��ث 
ال��ث��ام��ن من  الأول. يف  ال����دور  م��ن 
املا�سي،  اك���ت���وب���ر  الأول  ت�����س��ري��ن 
القدم  امل�سري لكرة  املنتخب  حقق 
ثالثة  لنحو  انتظاره  ط��ال  اجن��ازا 
عقود، ب�سمان التاأهل اىل نهائيات 
كاأ�ض العامل للمرة الأوىل منذ عام 

.1990
�سيفه  على  امل�سري  املنتخب  وف��از 
جزاء  ركلة  بف�سل   ،1-2 الكونغو 
الوقت  م��ن  اخلام�سة  الدقيقة  يف 
ليفربول  ل���الع���ب  ال�����س��ائ��ع  ب����دل 
ليتحول  النكليزي حممد �سالح، 
العرب  ب�����رج  يف  اجل���ي�������ض  ا����س���ت���اد 

اأح���م���ر  م�����د  اىل  ب���الإ����س���ك���ن���دري���ة 
كاأ�ض  “الفراعنة”  ببلوغ  يحتفي 
 1934 بعد  الثالثة  للمرة  العامل 
و1990، علما ان املنتخب خرج يف 

املرتني من الدور الأول.
املجموعة  ���س��دارة  م�سر  و�سمنت 
اأوغندا  اأم��ام  اخلام�سة  الفريقية 

وغانا والكونغو.
مت���ك���ن امل�����غ�����رب م�����ن ب����ل����وغ ك���اأ����ض 
 20 م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة  ال���ع���امل 
ت���اري���خ���ه،  ع����ام����ا واخل����ام���������س����ة يف 
العاج  �ساحل  م�سيفه  على  ب��ف��وزه 
الثاين  ت�سرين   11 يف  -2�سفر 
نوفمرب، لي�سمن �سدارة املجموعة 
الفريقية الرابعة اأمام �ساحل العاج 
املنتخب  وال��غ��اب��ون وم����ايل. وك���ان 
املغربي يف حاجة اىل التعادل فقط 
لبلوغ العر�ض القاري للمرة الوىل 
ان  علما   ،1998 م��ون��دي��ال  م��ن��ذ 
كاأ�ض  ل��ل��م��غ��رب يف  ن��ت��ي��ج��ة  اأف�����س��ل 
عندما   1986 اىل  ت��ع��ود  ال��ع��امل 

بلغ دور ال� 16.
املجموعة  ���س��دارة  امل��غ��رب  وح�����س��م 
بفارق  نقطة   12 بر�سيد  الثالثة 
بلغ  ال��ع��اج.  �ساحل  ام��ام  نقاط   4
كاأ�ض  نهائيات  التون�سي  املنتخب 
تاريخه  اخلام�سة يف  للمرة  العامل 
والأوىل منذ العام 2006، بتعادله 
يف  �سفر-�سفر  الليبي  �سيفه  م��ع 
ال���ث���اين ن��وف��م��رب يف  ت�����س��ري��ن   11
الت�سفيات  م��ن  الأخ�����رية  اجل��ول��ة 
“ن�سور  و���س��ي��ب��ح��ث  الف���ري���ق���ي���ة. 
بلوغ  عن  املقبل  ال�سيف  قرطاج” 
ل��ل��م��رة الوىل،  ال����دور الق�����س��ائ��ي 
ال�����دور الأول  ب��ع��د ت��ودي��ع��ه��م م���ن 
و2002  و1998   1978 يف 
�سدارة  تون�ض  و�سمنت  و2006. 
الأوىل  الف����ري����ق����ي����ة  امل���ج���م���وع���ة 
على  متقدمة  نقطة،   14 بر�سيد 
الدميوقراطية  الكونغو  جمهورة 
13 نقطة، بينما �سمت املجموعة 

اأي�سا ليبيا وغينيا.

توج القارب الفاروق 212 بقيادة النوخذة 
احمد را�سد بن جمعة ال�سويدي بطال ل�سباق 

اجلولة الأوىل من بطولة دبي لل�سفن ال�سراعية 
املحلية 60 قدما والذي نظمه نادي دبي الدويل 

للريا�سات البحرية ع�سر يوم اأول من اأم�ض 
-ال�سبت- يف الواجهة البحرية لإمارة دبي.

اأهل  م�ساركة  حمل  وال��ذي  الكبري  ال�سباق  وحقق 
جناحا   30×30 للياقة  دب��ي  حت��دي  يف  البحر 
النواخذة  من  القيا�سية  امل�ساركة  يف  متثل  كبريا 
واملالك حيث و�سل عدد ال�سفن اإىل 108 حممال 
اأبحروا  �سخ�ض   2000 يزيد عن  ما  متنها  على 
باأمان من عمق مياه اخلليج العربي باجتاه خط 
ال��ن��ه��اي��ة مب���ح���اذاة ه���الل ن��خ��ل��ة ج��م��ريا الغربي 

ومل�سافة تزيد عن 16 ميال بحريا.
الدويل  دب���ي  ن���ادي  يف  املنظمة  اللجنة  وجن��ح��ت 
املنا�سب  امل�����س��ار  ال��ب��ح��ري��ة يف اخ��ت��ي��ار  ل��ل��ري��ا���س��ات 
ال��ب��ح��ر بالوجه  وال��ت��ع��ام��ل م���ع ظ�����روف وح���ال���ة 
من  امل��ح��ام��ل  جميع  مكن  ال���ذي  الأم���ر  ال�سحيح 
امليناء  النهاية يف  نقطة خط  اإىل  باأمان  الو�سول 
الغربي  ج��م��ريا  نخلة  ه��الل  مب��ح��اذاة  ال�سياحي 
وقبالة املعامل احل�سارية فندق اتالنت�ض و�سراي 
عني  اجلديد  واملعلم  جمريا  نخلة  جزيرة  زعبيل 

دبي يف بلو ايالند.
ال�سفن حمتال  212 على جميع  الفاروق  وتقدم 
املركز الأول بجدارة بعدما اأح�سن النوخذة احمد 
اختيار  ال�سفينة  وط��اق��م  ال�سويدي  جمعة  را���س��د 
النهاية يف حني  اإىل خط  امل��وؤدي  والطريق  امل�سار 
النوخذة  بقيادة   7 احل��ظ��اي  ال�سفينة  ثانيا  ج��اء 

على  ناف�ض  وال���ذي  الطاير  �سعيد  حممد  �سعيد 
ال�����س��دارة م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ح��ت��ى امل��راح��ل احلا�سمة 

والتي ابت�سمت لطاقم ال�سفينة الفاروق .212
بقيادة   99 ال��ع��ا���س��ف��ة  ال�����س��ف��ي��ن��ة  ط���اق���م  وجن����ح 
النوخذة عمر عبد اهلل املرزوقي يف موا�سلة التاألق 
يف ال�سباقات البحرية الطويلة وح�سلت ال�سفينة 
على املركز الثالث يف الرتيب العام لل�سباق فيما 
باقتحام طاقم  ال�سباق  املفاجاآت حا�سرة يف  كانت 
ال�سفينة اليازي 165 ملالكها عبد اهلل �سباح كدا�ض 
�سعيد  حممد  �سعيد  ال��ن��وخ��ذة  وب��ق��ي��ادة  الرميثي 
الرابع.  امل��رك��ز  واح��ت��الل  الكبار  مربع  ال�سويدي 
خليفة  ملالكه   180 غ���ازي  ب��ن  ال�سفينة  وج���اءت 
علي الرميثي وبقيادة النوخذة احمد �سعيد �سامل 
طاقم  اح��ت��ل  بينما  اخل��ام�����ض  امل��رك��ز  يف  الرميثي 
املخ�سرم  ال��ن��وخ��ذة  ب��ق��ي��ادة   4 ال��ق��ف��اي  ال�سفينة 
عبيد �سعيد الطاير املركز ال�ساد�ض وح�سل طاقم 
ال�سفينة غازي 103 بقيادة النوخذة احمد �سعيد 

الرميثي على املركز ال�سابع.
�سعيد  احمد  ملالكها   116 ه��داد  ال�سفينة  ونالت 

ال��رم��ي��ث��ي وب���ق���ي���ادة ال���ن���وخ���ذة ع��ل��ي ث����اين غامن 
 21 طوفان  ال�سفينة  ثم  الثامن  املركز  الرميثي 
ملالكها حمدان �سعيد جابر وبقيادة النوخذة احمد 
املرزوقي املركز التا�سع فيما احتل طاقم ال�سفينة 
مر�سد  ث��اين  احمد  النوخذة  ملالكها   83 ���س��ردال 
الرميثي املركز العا�سر يف الرتيب العام لل�سباق.

يوم  مبا�سرة  الكبري  ال�سباق  نهاية  عقب  وج��رت 
يف  الأب��ط��ال  من�سة  وعلى  -ال�سبت-  الأول  اأم�����ض 
يف  البحرية  للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  مقر 
امل��ي��ن��اء ال�����س��ي��اح��ي ب��دب��ي ت��ت��وي��ج اأ���س��ح��اب املراكز 
 212 الفروق  ال�سفن  ال�سباق  الأوىل يف  اخلم�سة 
الثالث   99 الثاين والعا�سفة   7 الأول واحلظاي 

اخلام�ض. غازي  وبن  الرابع  واليازي 165 
جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  باحلبالة  نا�سر  علي  وق���ام 
البداية  م��ن  ال�سباق  ح�سر  وال���ذي  ال��ن��ادي  اإدارة 
لالنطالقة  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ال��ت��ح�����س��ريات  وت���اب���ع 
حارب  اهلل  عبد  حممد  يرافقه  الأب��ط��ال  بتتويج 
ومهرة  التنفيذي  امل��دي��ر  الإدارة  جمل�ض  ع�سو 
فلكناز اأمني عام احتاد الريا�سات البحرية وهزمي 

اهلل  عبد  علي  وال��رائ��د  ال�سباق  م�سرف  القمزي 
النقبي رئي�ض ق�سم الإنقاذ البحري يف �سرطة دبي 

بتتويج اأ�سحاب املراكز الأوىل.
النواخذة  وتعاون  احل��دث  بنجاح  ي�سيد  باحلبالة 

والبحارة
اأ�ساد علي نا�سر باحلبالة نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة 
بالنجاح  البحرية  للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي 
اجلولة  ���س��ب��اق  ���س��ه��ده  ال���ذي  والتنظيمي  ال��ف��ن��ي 
املحلية  ال�سراعية  لل�سفن  الأوىل من بطولة دبي 
النادي يوم اأول من اأم�ض  60 قدما والذي نظمه 

ال�سبت �سمن روزنامة ال�سباقات البحرية.
م�ساركة  جاء  احل��دث  اأن  قائال  باحلبالة  واأ�ساف 
م���ن اأ����س���رة ال��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة يف حت���دي دبي 
للياقة البدنية 30×30 حيث �سارك يف احلدث 
 108 2000 �سخ�ض على م��نت  ع��ن  م��ا ل يقل 
�سفن اأبحرت من عمق مياه اخلليج العربي باجتاه 

خط النهاية يف امليناء ال�سياحي.
وقال نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي دبي الدويل 
اأن  النجاح  لهذا  ك��ان  ما  ان��ه  البحرية  للريا�سات 

ال�سركاء  واملقدر من  الكبري  الدعم  لو ل  يتحقق 
القيادة  مقدمتهم  ويف  ل��ل��ن��ادي  ال�سراتيجيني 
العامة ل�سرطة دبي وموؤ�س�سة دبي لالإعالم قنوات 
احليوية  املن�سات  حماية  وج��ه��از  الريا�سية  دب��ي 
مدينة  و�سلطة  ال��راب��ع  ال�سرب  قيادة  وال�سواحل 
والإدارة  البحرية  نخيل  املالحية وجمموعة  دبي 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دين وم��وؤ���س�����س��ة دب���ي خلدمات 
الإ�سعاف. واثني باحلبالة على الدور املهم للجنة 
املنظمة وجهود هزمي القمزي م�سرف عام ال�سباق 
وكافة اللجان التحكيمية العاملة وقبل ذلك كله 
والبحارة  النواخذة  من  واملقدر  الالفت  التعاون 
يف  واملتمثل  ال�سفن  منت  على  امل�ساركة  والأط��ق��م 
يتعلق  فيما  بالتوجيهات  التام  واللتزام  التعاون 
ب��الل��ت��زام ب��ال��وق��وف ب��ني ع��وام��ات خ��ط البداية 

الأمر الذي اأ�سهم يف هذا النجاح.
حممد وعبيد الطاير على من�ضة الأبطال

ال�سباقات  ع�����س��اق  م���ن  ال���ن���واخ���ذة  ك���ب���ار  ح���ر����ض 
حممد  املخ�سرم  ال��ن��وخ��ذة  ال�سقيقني  البحرية 
املخ�سرم  وال��ن��وخ��ذة   7 احل��ظ��اي  ال��ط��اي��ر  �سعيد 

4 ع��ل��ى م�ساركة  ال��ق��ف��اي  ال��ط��اي��ر  ���س��ع��ي��د  ع��ب��ي��د 
على  ال�سباق  واإن��ه��اء  ب��ال��ف��وز  فرحتهم  ال��ن��واخ��ذة 

من�سات التتويج.
�سعيد  بقيادة   7 احل��ظ��اي  ال�سفينة  طاقم  وت��األ��ق 
الأول  اأم�����ض  ي��وم  �سباق  يف  الطاير  �سعيد  حممد 
املركز  يف  ال�����س��ب��اق  منهيا  امل���راح���ل  اح���د  وت�����س��در 
الثاين بينما كان طاقم ال�سفينة القفاي 4 بقيادة 
مناف�سات  الطاير  �سعيد  عبيد  املخ�سرم  النوخذة 
على مراكز القمة وانهي ال�سباق يف املركز ال�ساد�ض 
للرتيب العام. اجلدير بالذكر اأن ذاكرة �سباقات 
ال��ق��ف��ال ل��ل��م�����س��اف��ات ال��ط��وي��ل��ة م��ن ج��زي��رة �سري 
بونعري واىل �سواطئ دبي حتتفظ باجنازات عائلة 
من  تاأ�سي�ض  �سنة  يف  لقب  اأول  ك��ان  حيث  الطاير 
ن�سيب حممد �سعيد الطاير مالك القارب العوير 
47 بطل الن�سخة الأوىل عام 1991 ويف املو�سم 
الطاير  �سعيد  عبيد  �سقيقه  ن��ال  مبا�سرة  الثاين 
الثانية  الن�سخة  لقب   46 ف��ار���ض  ال��ق��ارب  مالك 
عام 1992 وجنح هو من جديد بقيادة ال�سفينة 
القفاي 4 للتتويج بطال ل�سباق الن�سخة التا�سعة 

ع�سرة عام 2009.
متابعة رئي�ض الحتاد

احتاد  رئي�ض  حريز  بن  حممد  امل��ر  حريز  حر�ض 
�سباق  متابعة  على  البحرية  للريا�سات  الإم��ارات 
اجلولة الأوىل من بطولة دبي لل�سفن ال�سراعية 
امتداد  ع��ل��ى  بلحظة  حل��ظ��ة  ق��دم��ا   60 امل��ح��ل��ي��ة 
م��راح��ل��ه م���ن ع��ل��ى دراج������ة م��ائ��ي��ة ب��رف��ق��ة بطل 
�سهيل  را�سد  ال�سريعة  وال��زوارق  املائية  الدراجات 

الطاير.

يف �ضواطئ )دانة الدنيا( باأمان  اأبحرت  �ضفن   108

الفاروق 212 بطل  �سباق دبي لل�سراعية 60 قدما
احلظاي 7 و�ضيفا والعا�ضفة 99 يف املركز الثالث

اإي��ط��ال��ي��ا ال��ت��ي ت��واج��ه خ��ط��ر ع���دم التواجد  دق���ت ���س��اع��ة احلقيقة ام���ام 
عندما  وذل��ك   1958 ع��ام  منذ  الأوىل  للمرة  العامل  كاأ�ض  نهائيات  يف 
املوؤهل اىل مونديال رو�سيا  اياب امللحق الوروب��ي  ال�سويد يف  ت�ست�سيف 

ميالنو. يف  �سريو  �سان  ملعب  على  الثنني  اليوم   2018
�ستوكهومل  يف  الذهاب  مباراة  خ�سر  بانه  الزوري  مهمة  من  يعقد  وم��ا 
يف  ال�سويد  جن��اح  ح��ال  يف  بانه  يعني  م��ا  املا�سي،  اجلمعة  ي��وم  �سفر1- 
ت�سجيل هدف ايابا، �سيتعني على ايطاليا بطلة العامل اربع مرات ت�سجيل 

ثالثة اهداف لكي حت�سم بطاقة التاأهل.
ونا�سد حار�ض مرمى ايطاليا املخ�سرم جانلويجي بوفون زمالءه بعدم 
“�سحيح باننا خ�سرنا،  الهلع والركيز على املهمة وقال يف هذا ال�سدد 
لكن تتبقى امامنا 90 دقيقة لتخطي هذه الو�سعية ال�سعبة. يجب عدم 

البكاء على هذا المر«.
وتابع اتوقع من جمهور ملعب �سان �سريو ان يحمل الفريق على اكتافه، 
باننا  مقتنع  لكني  م���وت،  او  ح��ي��اة  م�ساألة  امل��ب��اراة  ب��ان  التفكري  اري���د  ل 

ن�ستطيع اجناز املهمة مب�ساندة اجلمهور.

واأ�ساف “يجب ان نثق بانف�سنا وال نكون قد خ�سرنا قبل بداية املباراة. 
لدينا 90 دقيقة لقلب المور يف م�سلحتنا ون�ستطيع حتقيق ذلك لننا 

اقوياء. يجب ان نرفع روؤو�سنا ونفر�ض �سخ�سيتنا«.
وكان ل�سان حال مدرب الفريق جان بيريو فنتورا مماثال لبوفون بقوله 
“ا�سعر بقوة على قدرتنا يف التاأهل لأنني راأيت غ�سب الالعبني يف غرف 

املالب�ض بعد اخل�سارة«.
دماء  بتجديد  يقم  وا���س��ع��ة لن��ه مل  ان��ت��ق��ادات  ف��ن��ت��ورا حلملة  وت��ع��ر���ض 
يزال  ل   2006 املانيا  يف  العاملي  باللقب  ت��وج  ال��ذي  فالفريق  املنتخب، 
كل  بوفون،  اىل  بال�سافة  هم  لعبني  بثالثة  احل��ايل  بالفريق  متمثال 

من لعب الو�سط دانييلي دي رو�سي واملدافع اندريا بازاغلي.
املتاألق  نابويل  جلناح  الت�سكيلة  يف  مكان  ايجاد  من  فنتورا  يتمكن  ومل 
لورنزو اين�سينيي، يف حني ف�سل ثنائي الهجوم ت�سريو اميوبيلي واندريا 

بيلوتي يف الت�سجيل.
نهائيات  بعد  كونتي  الفريق خلفا لنطوين  تدريب  ا�ستلم  فنتورا  وكان 

كاأ�ض اوروبا 2016 حيث بلغ املنتخب اليطايل الدور ربع النهائي.
الن�سخة  يف   1930 عامي  مرتني  الكروي  العر�ض  عن  ايطاليا  وغابت 
ع��ن��دم��ا ف�سلت يف   1958 امل�����س��ارك��ة، وع���ام  ع���دم  ق���ررت  ع��ن��دم��ا  الوىل 

التاأهل.

العاب  �سانع  هو  �سفوفه  يف  رابحة  ورق��ة  الي��ط��ايل  املنتخب  و�سيفتقد 
�سفراء  بطاقة  على  ح�سوله  بعد  فرياتني  ماركو  جرمان  �سان  باري�ض 

ثانية يف الت�سفيات �ستبعده عن لقاء الياب.
وكان املنتخب اليطايل حل ثانيا يف جمموعته وراء ا�سبانيا بعد ان خ�سر 
امام الخرية �سفر3- كما �سقط يف فخ التعادل على ملعبه �سد مقدونيا 

.1-1
الثانية ع�سرة بعد  وتاأمل ال�سويد بدورها بالتاأهل اىل النهائيات للمرة 
ال�سباب  من  مزيجا  منتخبها  وي�سم  الخريتني،  الن�سختني  عن  غياب 
غرانكفي�ست  ان��دري��ا���ض  ال��ق��ائ��د  مقدمتهم  يف  ي��اأت��ي  اخل���ربة  وا���س��ح��اب 
وماركو�ض بريغ  وجيمي دورماز  والبني ايكدال واو�سكار فيندت واميل 

فور�سربغ.
وكانت اف�سل نتيجة حققتها ال�سويد يف النهائيات العاملية بلوغها املباراة 
النهائية يف الن�سخة التي ا�ست�سافتها على ار�سها عام 1958 وخ�سرتها 
امام الربازيل بقيادة ال�سطورة بيليه �ساحب ال� 17 ربيعا يف تلك الفرة 

بنتيجة 5-2.

دقت �ضاعة احلقيقة لالأزوري

اإيطاليا يف مهمـــة انتحاريـة اأمـام ال�ســويــد

عرو�سه  املا�سي  املو�سم  بطل  ووري���رز  �ستايت  غولدن  وا�سل 
اثر  تواليا  ال�ساد�ض  ف��وزه  وحقق  الأخ���رية  الآون���ة  يف  القوية 
�سمن   114-135 �سيك�سرز  �سفنتي  فيالدلفيا  على  تغلبه 
دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرفني، يف حني دخل �سانع 
العاب لو�ض اجنلي�ض ليكرز لورنزو بول التاريخ بعد ان ا�سبح 

ا�سغر لعب ي�سجل تريبل دبل.
جاءت  �ستايت  لغولدن  ال�ستة  الن��ت�����س��ارات  ف��ان  وللمفارقة، 
17 نقطة على الق��ل، وهي اطول �سل�سلة يف  جميعها بفارق 

تاريخ الدوري المريكي.
و�ساهم كيفن دورانت وكالي طوم�سون و�ستيفن كوري بن�سبة 
يف  م�سجل  اف�سل  ام��ا  لكليفالند.  العري�ض  الفوز  يف  كبرية 
�سفوف فيالدلفيا فكان جاي جاي ريديك واأ�ساف الفرن�سي 

تيموتي لواوو كابارو 15 نقطة.
كوري  ا�سابة  ل��دى  انفا�سهم  �ستايت  غولدن  ان�سار  والتقط 
املالب�ض  توجه اىل غرف  وقد  املباراة  الوىل من  الدقائق  يف 

لب�سع دقائق حيث خ�سع للعالج قبل ان يعود اىل ار�سية 
امللعب.

�ستايت  وكان فيالدلفيا دخل مباراته مع غولدن 
ال�ست  م��ب��اري��ات��ه  م��ن  خم�ض  يف  ال��ف��وز  حمققا 
على  مناف�سه  ام���ام  �سمد  ان  وب��ع��د  الخ����رية، 
مدار الربعني الولني، دانت ال�سيطرة لغولدن 

�ستايت ليخرج بفوز عري�ض.
امام  لفيالدلفيا  تواليا  التا�سعة  هي  واخل�سارة 

غولدن �ستايت.
لكن على الرغم من حتقيقه الفوز العا�سر هذا 
املو�سم، فان غولدن �ستايت يحتل املركز الثاين 
روكت�ض  هيو�سنت  وراء  الغربية  املجموعة  يف 
-111 غريزليز  ممفي�ض  على  تغلب  ال��ذي 
96 بف�سل 38 نقطة لنجمه جيم�ض هاردن 

و26 لريك غوردون.
تواليا  اخلام�ض  ف��وزه  هيو�سنت  وحقق 

وقد بدا واثقا من الفوز بعد ان ح�سم 
نقطة   18 ب���ف���ارق  الول  ال���رب���ع 

.10-28
ثنائي  ي����ك����ن  ومل 

ال���ه���ج���وم يف 
������س�����ف�����وف 

ممفي�ض 
امل��������ك��������ون 
من مايك 

ك�������ون�������ل�������ي 
غا�سول  وم����ارك 

م��وف��ق��ا ح��ي��ث جنحا 
 27 ت�����س��ج��ي��ل  ����س���وي���ا يف 
 10 ويف  ف���ق���ط  ن���ق���ط���ة 

ت  يبا ت�سو

من ا�سل 26.
يف املقابل، دخل �سانع العاب لو�ض اجنلي�ض ليكرز لورنزو بول 
تاريخ كرة ال�سلة المريكية عندما ا�سبح ا�سغر لعب ي�سجل 
تريبل دبل )10 على الأقل يف ثالث من الفئات الإح�سائية 
�سرقة  حا�سمة،  متريرات  متابعات،  نقاط،  اخلم�ض:  الفردية 
اأو �سدها( حيث انهى مباراة فريقه التي خ�سرها امام  الكرة 
متابعة  و12  نقطة   19 م�سجال   98-90 باك�ض  ميلووكي 

و13 متريرة حا�سمة يف 39 دقيقة خا�سها.
الجناز،  ه��ذا  حقق  عندما  يوما  و15  عاما   20 ب��ول  ويبلغ 
وتفوق بالتايل على ليربو�ض الذي كان يف الع�سرين من عمره 
و20 يوما عندما جنح يف اول تريبل دبل له يف ت�سرين الثاين 

نوفمرب عام 2004.
ال����دوري المريكي  ���س��ق��اء يلعبون يف  ث��الث��ة  اح���د  وب���ول ه��و 

وي�سرف على تدريبهم منذ نعومة اظافرهم والدهم لفار.
واعترب بول بان اخل�سارة اف�سدت عليه الفرحة يف حتقيق هذا 
خ�سرنا  لننا  مهما،  لي�ض  “المر  بقوله  الرقم 

املباراة«.
واخل�سارة هي الثالثة تواليا لليكرز والثامنة 

هذا املو�سم يف 13 مباراة.
اكر  عنه  غ��اب  ال��ذي  انطونيو  �سان  وحقق 
م��ن لع���ب ا���س��ا���س��ي اب��رزه��م ط���وين باركر 
ومانو جينوبيلي وكاوهي لينارد، 
فوزا �ساحقا على �سيكاغو بولز 
133-94 بف�سل 21 نقطة 

لال�سباين بو غا�سول.
نيك�ض  ن���ي���وي���ورك  وا���س��ت��ع��اد 
بتغلبه  الن��ت�����س��ارات  ن��غ��م��ة 
كينغز  ���س��اك��رام��ن��ت��و  ع��ل��ى 
 34 ب��ف�����س��ل   91-118
لكري�ستاب�ض  ن���ق���ط���ة 

بورزينغي�ض.
كليفالند  وح����ق����ق 
ك���اف���ال���ي���ريز ف����وزا 
�سعبا على دال�ض 
-111 مافريك�ض 
م���ب���اراة  يف   104
كيفن  ف���ي���ه���ا  ت�����األ�����ق 
 29 �سجل  ال���ذي  لف 
يف  متابعة،  و15  نقطة 
كورفر  كايل  �سجل  حني 
املباراة  يف  ال13  نقاطه 

خالل الربع الخري.
اما جنم الفريق ليربو�ض 
معدل  �سجل  ال��ذي  جيم�ض 
املباراة  يف  نقطة   36 م��ق��داره 
الثاين  ت�����س��ري��ن  يف  ال����واح����دة 
فاكتفى  احل�����ايل،  ن��وف��م��رب 

ب19 نقطة.

غولدن �ستايت ي�ستعر�ض ع�سالته وبول يدخل التاريخ   النهائيات تاريخ  يف  الأوىل  للمرة  عربية  منتخبات   4

تون�ض واملغرب يكمالن الرباعي العربي يف املونديال



    

 
عانق قاتل ابنه و�ساحمه

قّرر رجل يدعى عبد املنعم �سمباط جتمود، العفو عن ال�ساب الذي 
كان �سبباً يف مقتل ابنه �سالح الدين وذلك يف اأثناء جل�سة النطق 

باحلكم.
واأدانت املحكمة ال�ساب  األك�سندر ريلفورد ، ل�سلوعه يف جرمية قتل 
�سالح الدين الذي كان يعمل يف خدمة التو�سيل، من خالل طعنه 
الطلبيات يف  احدى  يو�سل  كان  �سرقته عندما  بهدف  املوت  حتى 
ال�سحية  والد  فقرر  الأمريكية.  ليك�سينغتون  ببلدة  �سكني  مبنى 
ال�سفح عن ريلفورد عماًل بتعاليم دينه الإ�سالمي كما ذكر، وقال 
اأ�ساحمك  منك.  غا�سباً  ل�ست  ال�سيطان.  األ��وم  بل  األومك  ل  ل��ه: 
قام  بل  بذلك  يكتف  . ومل  واأم��ه  ابني  الدين  بالنيابة عن �سالح 
من مكانه وعانقه و�سط الدموع التي انهمرت من عيني املحكوم 
اأخ��رى، حكم على  الكامريا. من جهة  بح�سب ما ر�سدت عد�سات 
اجلاين بال�سجن 31 عاماً، بعدما ثبت توّرطه يف جرميتي القتل 

وال�سرقة، كما حماولة التالعب بالأدلة وتزييفها.

ممر�ض قتل 100 مري�ض 
بقتل  م��دان��ا  ممر�سا  اأن  يعتقدون  اإن��ه��م  اأمل���ان  ادع���اء  ممثلو  ق��ال 
�سخ�سني قد يكون متورطا يف اإنهاء حياة اأكر من 100 مري�ض 

خالل عدة �سنوات.
اأنهم  اخلمي�ض  اأول��دن��ب��ورغ  مدينة  يف  والدع����اء  ال�سرطة  وذك���رت 
اأكملوا اإجراء اختبارات على مر�سى لقوا حتفهم يف الوقت الذي 
كان فيه نيلز هويجل يعمل ممر�سا يف م�ست�سفيني حمليني �سمال 
غربي اأملانيا. واأكدوا اأنهم اكت�سفوا 16 حالة اأخرى ي�ستبه يف اأنهم 

من �سحايا املمر�ض، وفق اأ�سو�س�سيتد بر�ض .
اأن  اإىل  تو�سلت  اإنها  ال�سرطة  قالت  املا�سي،  اأغ�سط�ض  اأواخ��ر  ويف 
هويجل رمبا قتل 84 مري�سا اآخر على الأقل خالل عمله، واأ�سارت 

اإىل اأنها تنتظر نتائج حتليل ال�سموم يف 41 حالة وفاة.
وذكر الدعاء اأنه يتوقع توجيه مزيد من التهامات �سد هويجل 

بحلول اأوائل يناير 2018.
واأدين هويجل باإعطاء مر�سى جرعة مفرطة من عقاقري القلب 
وعقاقري اأخرى وذلك من اأجل ال�سعور بال�ستمتاع ب�سعور اإنقاذهم 

بعد تدهور حالتهم.
مدى  بال�سجن  حكما   2015 يف  اأ���س��درت  اأمل��ان��ي��ة  حمكمة  وك��ان��ت 

احلياة على املمر�ض بعد اإدانته بقتل مري�سني.

ذهب ل�سراء دراجة فانتهى به الأمر قتيال
املغرب،  يف  البي�ساء  ال��دار  يف  العكادي  اأي��وب  ال�ساب  عائلة  �سّيعت 
جثمانه، بعد اأن ُعر عليه مقتوًل بعد اختفائه بتاريخ 29 اأكتوبر 
نارية  دراج��ة  يعر�سون  كانوا  للقاء جمهولني  ذهابه  اإث��ر  املا�سي، 
وا���س��ع يف  نطاق  امل��ت��داول على  اأفيتو  ال��ت��ج��اري  امل��وق��ع  للبيع على 

املغرب.
وكان ال�ساب البالغ من العمر 21 عاًما يريد �سراء دراجة نارية من 
باأ�سحابها  وات�سل  املوقع،  �ساهدها معرو�سة على  تي ماك�ض  نوع 
البي�ساء،  للدار  املجاورة  بر�سيد  مدينة  يف  للقائهم  دع��وه  الذين 
اآلف   10 )ح����وايل  دره���م  األ���ف   100 وب��ح��وزت��ه  للموعد  ف��ذه��ب 

دولر(.
واأ�سدقاوؤه يبحثون عنه  اأيوب من وقتها، وبقيت عائلته  واختفى 
بعدما بّلغوا ال�سرطة وامل�ست�سفيات، اإىل اأن مت ا�ستدعاوؤهم ملعاينة 

جثة جمهولة الهوية و�سلت اإىل م�ستودع الأموات يف امل�ست�سفى.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يربح 750 األف دولر يف عيد ميالده
اأعياد امليالد منا�سبة لالحتفال مع الأهل والأ�سدقاء، واحل�سول على الهدايا واملفاجاآت املختلفة، لكن هذا الرجل 

احتفل هذا العام بعيد ميالده بطريقة مغايرة متاماً، بعد اأن فاز بجائزة يف اليان�سيب قيمتها 750 األف دولر.
اإلفن يف ولية كاليفورنيا الأمريكية، بعد يوم واحد من عيد   7 اأحد متاجر �سل�سلة  وكان هي�سون هوغ، توقف يف 
ميالده، وا�سرى بطاقة يان�سيب ب� 10 دولرات، دون اأن يدرك، اأن هذه البطاقة �ستحمل له اأخباراً �ساّرة، ح�سب 

موقع يو بي اأي.
وبعد اأن ح�سل على الهدايا من الأهل والأ�سدقاء، كان هوغ على موعد مع هدية مميزة اأخرى، بعد خد�ض الأرقام 
الأوىل من البطاقة، قبل اأن مي�سحها باآلة اليان�سيب، ليكت�سف اأنه ربح 750 األف دولر، اأف�سل هدية ح�سل عليها 

يف عيد ميالده اخلام�ض والثالثني.
ويقول هوغ اإن اأول ما �سي�سريه من اأموال اجلائزة، هدية اأخرى لنف�سه، تتمثل يف وجبة �سو�سي، ويفكر اأي�ساً يف 

�سراء بع�ض عمالت البيتكوين، وال�ستثمار فيها للم�ستقبل.
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ي�سرق �سيارة بعد اإطالق �سراحه
بعد  ل��ه  �سرقة  عملية  اأول  ينفذ  اأن  قبل  ط��وي��اًل  اأمريكي  ل�ض  ينتظر  مل 
خروجه من ال�سجن، حيث عمد اإىل �سرقة �سيارة كانت متوقفة يف موقف 

ال�سيارات التابع لل�سجن.
وكان دا�سنت �ستيوارد قد عوقب بال�سجن يف �سبتمرب )اأيلول( املا�سي، على 
ليو�سع حتت  �سبيله،  اأخلي  ال��ذي  اليوم  �سابق، ويف  بها يف وقت  قام  �سرقة 
�سجن  اأم��ام  كاليرب من  دودج  �سيارة  �سرقة  اإىل  �سارع  ملدة عامني،  املراقبة 
مقطع  يف  وظهر  اأوهايو،  بولية  كولومبو�ض  مدينة  و�سط  بايك  جاك�سن 
فيديو �سورته كامريات املراقبة، وهو ينفذ عملية ال�سرقة، بح�سب موقع 

اأي بي �سي وا�سنطن.
ال�سيارة  اأو�سلت  اإن والدته  امل�سروقة،  ال�سيارة  وقال كري�ض موريف �ساحب 
وتركتها يف موقف ال�سجن، حتى يتمكن من العودة اإىل املنزل بعد اإطالق 
�سراحه، كما خ�سر جميع مالب�سه الداخلية وجواربه وحاجاته ال�سخ�سية 

التي كانت يف ال�سيارة.
اإط��الق �سراحي، كنت  اأي��ام بعد   10 واأ�ساف م��وريف حتولت اإىل م�سرد ملدة 
اأعي�ض يف ال�سوارع. واإذا كنت ل متلك النقود فاأول ما تفكر به هو ال�سطو 
على اأحد املتاجر، لذلك يجب اأن توفر اإدارة ال�سجن و�سيلة نقل لل�سجناء .

ومثل �ستيوارد يوم اخلمي�ض املا�سي اأمام املحكمة، بتهمة �سرقة ال�سيارة من 
اأمام ال�سجن، وميكن اأن يواجه 17 �سهراً خلف الق�سبان، كعقوبة اإ�سافية 

على انتهاك اإطالق �سراحه امل�سروط على التهمة الأ�سلية.

العثور على اأ�سماك قر�ض عمرها 80 مليون عام
قر�ض  اأ�سماك  على  الربتغال،  يف  الغرب  �ساحل  قبالة  طبيعة  علماء  عر 
ميل  ديلي  ل�سحيفة  وف��ًق��ا  ع��ام،  مليون   80 نحو  اإىل  عمرها  يعود  ن���ادرة، 

الربيطانية.
اأقدم  م��ن  واح���دة  تعد  الأ���س��م��اك  تلك  ف��اإن  ال�سحيفة،  ذك��رت  م��ا  وبح�سب 
يعود عمرها  احلا�سر، حيث  الوقت  اإىل  متواجدة  ت��زال  ل  التي  الأ�سماك 
اإىل نحو 80 مليون عام، اأي اإىل ع�سور ما قبل التاريخ، وهو ما اأثار ده�سة 

العلماء.
ثعباًنا  بج�سمها  ت�سبه  حيث  القليل،  �سوى  الأ�سماك  تلك  عن  ُيعرف  ول 
اإىل  وتنتمي  ���س��ن،   300 ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  دائ���ري���اً  ف��ك��اً  فيما متتلك  ط��وي��اًل، 
جمموعات اأ�سماك القر�ض ذات اخليا�سيم الإ�سافية والأفواه الكبرية، ولها 

اأعني على جانب روؤو�سها، وزعانف على ظهرها الالمع .
وقال باحثون اإنه مت ا�سطياد تلك الأ�سماك على عمق 2.300 قدم قبالة 

منتجع بورتيماو يف الربتغال، فيما عرفت با�سم القر�ض املزرك�ض .
ولي�ست هذه هي املرة الأوىل التي يتم فيها �سيد اأ�سماك قر�ض غريبة، حيث 

اأُعلن يف وقت �سابق ا�سطياد نوع من اأ�سماك القر�ض امل�سقولة يف رو�سيا.

هبوط خطر لطائرة 
فقدت معدات الهبوط

ل�سركة  ت���اب���ع���ة  ط����ائ����رة  ه���ب���ط���ت 
ال���ط���ريان ال��ربي��ط��ان��ي��ة ف��الي��ب ، 
ا����س���ط���راري���اً، ال��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة، يف 
م���ط���ار ب��ل��ف��ا���س��ت ال�������دويل، ب���دون 

العجلة وهيكل ال�سا�سي الأمامي.
موقع  على  ال�سركة  ح�ساب  واأعلن 
كانت  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة  اأن   ، ت��وي��ر 
واأربعة  راك��ب��اً   52 متنها  على  تقل 
حتطمت  ال����ط����اق����م،  اأف����������راد  م����ن 
الأمامي  ال�����س��ا���س��ي  ه��ي��ك��ل  ق��ائ��م��ة 
العجلة  يحمل  وال���ذي  ف��ج��اأة،  لها 
الأم���ام���ي���ة ل���ط���ائ���رة ال����رك����اب من 
طراز بومبارديي Q-400 ، وذلك 
اإقالع  لدى  معلومة  غري  لأ�سباب 

الطائرة من نف�ض املطار.
واأ����س���اف���ت ال�����س��رك��ة، يف ب��ي��ان لها 
اأرف���ق���ت���ه ب��ف��ي��دي��و ل���ل���ح���ادث���ة، اأن 
ال���ط���اق���م لح�����ظ م����ا ج�����رى عند 
ا�سطره  ال�����ذي  الأم������ر  الإق��������الع، 
حول  التفايف  نحو  على  للطريان 
�ساعتني  مل���دة  الإي���رل���ن���دي  ال��ب��ح��ر 
القيام  قبل  الوقود  اأجل حرق  من 

بعملية هبوط ا�سطراري.
ومتكنت الطائرة التي زحفت على 
اإىل  امل���درج  على  الأم��ام��ي  هيكلها 
م�����س��اف��ة ب�����س��ع��ة ك��ي��ل��وم��رات من 
الهبوط ب�سالم والتوقف يف مدى 
املدرج املحدد دون اأن ت�سطدم باأي 

ج�سم اآخر.
ل���ه���ذا احل������ادث، مت نقل  ون��ت��ي��ج��ة 
اأحد الركاب اإىل امل�ست�سفى متاأثراً 
ب��ج��راح يف ال��راأ���ض، وف��ق��اً مل��ا ذكرته 

�سحيفة فاليبي.

اأفعى تقتل مرّو�سها
ال��ب��ال��غ من  ن��اث��ان �سيتكوتي  ال�����س��اب  ت��ويف 
هي  اأف��ع��ى  ل�سعته  بعدما  ع��ام��اً   19 العمر 

الأخطر على الإطالق.
ويف التفا�سل، فقد ُعرف ال�سرايل ناثان 
والأفاعي  ال��ث��ع��اب��ني  جل��م��ع  ال��ك��ب��ري  بحبه 
والتقاطها كما دفعه هذا ال�سغف اإىل تربية 
ثعبان من نوع Inland taipan وهو �سام 

جداً مبنزله يف بري�سبان.
يقع �سحية هذه  الأم���ر جعله  ه��ذا  ول��ك��ن 
الأحد  يوم  تعر�ض  اإذ  الزاحفة  احليوانات 
املا�سي لل�سعة هذه الأفعى ال�سامة ما اأدى 

اإىل وفاته يف اأقل من 45 دقيقة.
م�ست�سفى  اإىل  ُن��ق��ل  ن��اث��ان  اأن  اإىل  ن�سري 
ولكن  املرعب  احل��ادث  نتيجة   Redcliffe
الأط���ب���اء ع��ج��زوا ع��ن اإن���ق���اذه ب��ال��رغ��م من 

و�سعه يف العناية امل�سددة.
ع�سرات  ن��اث��ان ميلك  اأّن  ذك���ره،  واجل��دي��ر 
ب���الإ����س���اف���ة اإىل  ال���ث���ع���اب���ني وال�������س���ح���ايل 
الزواحف الأخرى كما اأنه يحظى مبتابعة 

حوايل 4000 م�ستخدم على ان�ستغرام.

كيلوغرام من الأخ�ساب يف اأمعاء مراهق  
البنجاب  مقاطعة  م�ست�سفيات  اأح���د  يف  اأط��ب��اء  اكت�سف 
الأخ�ساب  م���ن  )ك���ي���ل���وغ���رام(  رط���ل���ني  ن��ح��و   ، ال��ه��ن��دي��ة 
�ساه )16  اأرغ���ون  ُي��دع��ى  اأم��ع��اء م��راه��ق  والبال�ستيك يف 

عاماً(، اأثناء اإجرائهم فح�ساً له باملنظار.
ُيظهر  فيديو  الربيطانية  ميل  ديلي  �سحيفة  ون�سرت 

اإ�سابة الأطباء بالده�سة من هذا الكت�ساف.
300 غرام  اإزال���ة ما ل يقل عن  ومتكن اجل��راح��ون من 
م��ن امل���واد غ��ري ال��ع��ادي��ة م��ن اأم��ع��اء امل��راه��ق يف عمليتني 
اأخ���رى لإزالة  اإج����راء عمليات  امل��ق��رر  ج��راح��ي��ت��ني، وم��ن 
امل��ت��ب��ق��ي م���ن ه����ذه امل������واد. وذك����ر غ���ورم���ي���ت، وال����د �ساه، 
اأن  بريطانيا،  من  ال�سادرة  الدولية   SWNS ل�سحيفة 
ابنه مدمن على م�سغ قطع البال�ستيك والأخ�ساب، واأن 
ال�سر  يف  ميار�سه  اأ�سبح  لكنه  ذل��ك،  ع��ن  منعته  العائلة 
اإل قبل  اأي��ة م�ساكل �سحية  ي�سكو من  �سنوات، ومل  منذ 
تناول  ع��ن  وت��وق��ف  تتدهور،  ب���داأت حالته  اأ���س��ب��وع، حيث 
اإن  الأط��ب��اء  وق��ال  التنف�ض.  يف  ب�سيق  واأُ���س��ي��ب  الطعام، 
ملنع  واأّدي��ا  اأمعائه،  يف  عقدة  �سّكال  والبال�ستيك  اخل�سب 
مرور املاء حتى ولو قطرة داخل ج�سمه. واأو�سح الدكتور 
غاغانديب غويال اأن �ساه اأُح�سر يف الوقت املنا�سب، واأنه 

لو حدث اأي تاأخري لكان ُتويّف.

طفل يحول راأ�سه 180 درجة للخلف
حني راأى الطفل الباك�ستاين حممد �سمري، اأحد ممثلي 
هوليود يف فيلم من اأفالم الرعب وهو يدير راأ�سه للخلف، 

عكف على تقليده حتى جنح يف الأمر.
ق���ادرا على  ع��ام��ا،   14 العمر  ال��ب��ال��غ م��ن  اأ���س��ب��ح الطفل 
اأن  اآم��ال يف  درج��ة، على نحو مرعب،   180 راأ�سه  تدوير 
هوليوود،  اإىل  الباك�ستانية  ك��رات�����س��ي  م��ن  ذل���ك  ينقله 
بح�سب تقرير ل� ديلي ميل . يقول البومة كما يعرف بني 
راأيت  ال�سابعة عندما  اأو  ال�ساد�سة  املحيطني به: كنت يف 
ي��ح��ول راأ�سه  اأف���الم ه��ول��ي��وود  ممثال يف فيلم رع��ب م��ن 
للخلف فاأعجبت بذلك، و�سرت اأتدرب عليه حتى اأتقنته 
خالل ب�سعة اأ�سهر، لكن والدتي عندما راأتني اأفعل ذلك، 
مع  لكنني  رقبتي،  ي�سر  اأن  خ�سية  تكراره  من  حذرتني 
الوقت اأدرك��ت اأنها هبة من اهلل .  حلمي هو العمل مثل 
هذا املمثل يف اأفالم الرعب هوليوود ، يقول �سمري الذي 
ترك درا�سته لي�سبح جزءا من فرقة رق�ض لك�سب لقمة 
العي�ض وم�ساعدة اأ�سرته يف اإدارة ال�سوؤون املنزلية بعد اأن 

اأ�سيب والده �ساجد خان 49 عاما باملر�ض.
�سمري  وال��د  ك��ان  خ��ان )45 عاما(:  روك�سانا  الأم  وقالت 
عن  التوقف  اإىل  ا�سطر  لكنه  للن�سيج.  م�سنع  يف  يعمل 
العمل بعد اأن تعر�ض لأزمة قلببة مرتني يف ال�سنة، ومنذ 
امل�سوؤولية  واأ�سبحت  ي��رام  م��ا  على  يبق  مل  احل��ني  ذل��ك 

الكاملة لالأ�سرة على اأكتاف �سمري .

ممار�سات �سادمة يف رو�سة اأطفال
اأ�سيب الآباء يف مدينة �سانغهاي ال�سينية بال�سدمة بعد اأن 
اأظهر مقطع فيديو �سوء املعاملة التي يتعر�ض لها الأطفال 
يف اأحد مراكز الرعاية. ويف املقطع الأول الذي ن�سرته �سبكة 
CGTN ال�سينية، تظهر اإحدى املوظفات عند دفعها فتاة 

�سغرية، مما اأدى اإىل �سقوطها وارتطام راأ�سها باملكتب. جاميي كينج خالل ح�ضورها مهرجان الطفل يف مدينة كولفر، بكاليفورنيا. )ا ف ب(

مر�ض الفيالقة 
ي�سيب 12 �سخ�سا 

قال م�سوؤولون �سحيون اإن ديزين 
لند اأغلقت اأبوابها وطهرت برجي 
ان��ت�����س��ار مر�ض  اأع���ق���اب  ت��ربي��د يف 
�سخ�سا   12 اأ�ساب  الذي  الفيالقة 
ب��ي��ن��ه��م ت�����س��ع ح�����الت اإ����س���اب���ة من 
زائري ديزين لند اأو من العاملني 

بها يف اأنهامي.
وق���ال���ت ج�����س��ي��ك��ا ج����ود م���ن وكالة 
اأوراجن  ملقاطعة  ال�سحية  الرعاية 
الثالثة  امل�����س��اب��ني  اأح���د  ح��ال��ة  اإن 
بديزين  ع��الق��ة  لهم  لي�ض  ال��ذي��ن 
م�ساكل  من  ويعاين  خطرية  لن��د 

�سحية اأخرى.
كبرية  ه���ي���م���ل  ب���ام���ي���ال  وق�����ال�����ت 
متنزهات  يف  الطبيني  امل�سوؤولني 
بيان  يف  دي���زين  وال���ت  ومنتجعات 
اأمروا  املتنزه  م�سوؤويل  اإن  مكتوب 
لتدمري  التربيد  ب��رج��ي  بتطهري 
بعد  وذل��ك  واإغالقهما  البكترييا 

علمهم بحالت الإ�سابة.
ويوفر برجا التربيد املياه الباردة 
ديزين  املختلفة يف  لال�ستخدامات 
وال�سباب  البخار  ويطلقان  لن��د 
الذي قد يحمل بكترييا الفيالقة.

ودي������زين لن����د ال���ت���ي اف��ت��ت��ح��ت يف 
الألوف  ع�سرات  وي��زوره��ا   1955
يوميا مملوكة ل�سركة والت ديزين. 
وقالت هيمل اإن م�سوؤويل ال�سحة 
اأكدوا لهم اأنه ل توجد اأي خطورة 

على الزائرين اأو املوظفني.
وي��ن��ت��ق��ل امل��ر���ض ع��رب ال��ت��ن��ف�����ض يف 
بالبكريا  م��ل��وث  ب��خ��ار  اأو  �سباب 
ال��ف��ي��ل��ق��ي��ة ال���ت���ي ت��ن��م��و يف اأب�����راج 
التربيد وحمامات البخار وغريها 
من م�سادر املياه ول ينتقل املر�ض 

من �سخ�ض لآخر.

ينفقون 18 مليار دولر احتفاًل بـ العزاب 
ي���ت���ه���اف���ت ال�������س���ي���ن���ي���ون ع���ل���ى م���ن�������س���ات ال���ت���ج���ارة 
مهرجان  وه��و   ، العزاب  ي��وم  مبنا�سبة  الإلكرونية 
مليار   18 حقق  النرنت  على  للتخفي�سات  �سخم 

دولر من العائدات يف خالل ن�سف يوم.
وان�������س���ب اه���ت���م���ام امل�����س��ت��خ��دم��ني ال�����س��ي��ن��ي��ني على 
الإنرنت لال�ستفادة من التخفي�سات على الأ�سعار 
اأطلقه عمالق  ال��ذي  اإط���ار ه��ذا احل��دث  املقدمة يف 
والذي   ،2009 �سنة  بابا  علي  الإلكرونية  التجارة 
اأو����س���اط م��ن�����س��ات التجارة  اأي�����س��اً يف  ب���ات م��ع��ت��م��داً 

املناف�سة.
وكما هي احلال مع اليوم املعروف ب� اجلمعة ال�سوداء 
ال��ولي��ات املتحدة، ي�سكل يوم  )ب��الك ف��راي��داي( يف 
يوم  ب���  يعرف  ال��ذي  ال��ث��اين(  )ت�سرين  نوفمرب   11
بالن�سبة  التاريخ،  يف   1 الرقم  تتايل  ب�سبب  العزاب 
لزيادة  فر�سة  ومناف�سيها،  بابا  علي  جمموعة  اإىل 

املبيعات بف�سل عرو�ض مغرية.

يوم  ح��ت��ى منت�سف  اأن��ه��ا حققت  ب��اب��ا  ع��ل��ي  واأك����دت 
الإلكروين  للدفع  نظامها  ع��رب  �سفقات  ال�سبت 
علي باي بقيمة 18 مليار دولر تقريباً، وذلك منذ 
املجموع  يتخطى  ه��ائ��ل  رق��م  وه��و  الليل.  منت�سف 
مليار   17.8 بقيمة  املا�سي  العام  املحقق  القيا�سي 
 32% بن�سبة  ارتفاع  باأكمله، مع  اليوم  دولر خالل 
يف خالل �سنة. ويوازي هذا املجموع اإجمايل الناجت 

املحلي يف موزمبيق.
�سخ�ض  مليون   600 م��ن  اأك��ر  فيه  ميلك  بلد  ويف 
% م��ن ال�����س��ف��ق��ات التي  ه��ات��ف��اً ذك��ي��اً، اأج��ري��ت 91 
بابا  اأب��رز من�سات علي   ، تاوباو  �سجلت على من�سة 

، عرب اأجهزة حممولة.
نب�ض  جل�ض  رئي�سياً  مقيا�ساً  احل��دث  ه��ذا  ويعترب 
من  اأق�سامه،  كل  التخفي�سات  ت�سمل  الذي  القطاع 
ال��غ��ذائ��ي��ة مروراً  امل���واد  الأج��ه��زة الإل��ك��رون��ي��ة اإىل 

باملالب�ض والأثاث وم�ستح�سرات التجميل.

�سينيم كوبال تدخل
 يف اأزمة نف�سية

خابت توقعات النجمة الركية �سينيم كوبيل بالنجاح رغم غيابها لأكر من 
لوجه لعدم  اإذ توقف م�سل�سلها اجلديد وجهاً  ال�سغرية  ال�سا�سة  �سنتني عن 
حتقيق اأول حلقتني منه ن�سب امل�ساهدة املتوقعة مما اإنعك�ض �سلباً على حالتها 

النف�سية.
�سركة الإنتاج اتخذت قرار بوقف امل�سل�سل ملدة �سهر لإدخال بع�ض التعديالت 
اأ�ساب  ال���ذي  الأم���ر  اأع��ل��ى،  م�ساهدة  ن�سب  حتقيق  يف  اأم���اًل  ال�سيناريو  على 
املمثلة بخيبة اأمل كبرية. م�سل�سل الأمهات واجلدات اآخر عمل درامي ُعر�ض 
 ،2016 اأم��ريزايل مايو  ل�سينيم، حيث تزوجت النجمة الركية من كينان 

ودخلت بعدها يف اأجازة طويلة.


