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رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

Tel: 0557060300 - 0558811932
Behind Khalidiyah Mall, W9, Al Khalidiya, Abu Dhabi

•• دبي-وام:

نانومرتي  ا�صطناعي  قمر  اأول   1- نايف  بنجاح  الإم���ارات  دول��ة  اأطلقت 
اإماراتي اىل الف�صاء اخلارجي.

و ياأتي اإطالق نايف � 1 بعد اأقل من يوم من اإعالن �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي و �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة .. م�صروع املريخ 2117 يف ختام اأعمال 

بعد �شاعات من اإعالن حممد بن را�شد وحممد بن زايد م�شروع املريخ 2117   
الإمارات تطلق بنجاح »نايف 1« اأول قمر ا�ضطناعي نانومرتي اإىل الف�ضاء

القمة العاملية للحكومات.
يف  الأمريكية  واجلامعة  للف�صاء  را�صد  بن  حممد  مركز  من  كل  واأع��ل��ن 
ال�صارقة جناح اإطالق نايف - 1 عند ال�صاعة ال�صابعة و 58 دقيقة �صباحا 

ح�صب التوقيت املحلي لدولة الإمارات العربية املتحدة.
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  واأك��د 
رئي�س مركز حممد بن را�صد للف�صاء امل�صرف العام على امل�صاريع واخلطط 
تتبناها  التي  الكربى  امل�صاريع  اأن   .. للمركز  والتطويرية  ال�صرتاتيجية 
الر�صيدة  القيادة  اإ�صرار  تربهن  الف�صاء  واأبحاث  علوم  جمال  يف  الدولة 

على قيام دولة الإم��ارات بدور حموري يف ا�صتعادة اأجماد احل�صارة 
العربية التي لها تاريخيا باع طويل واإ�صهام وا�صح يف هذا املجال .

مبا  اجل��دي��د  ال�صطناعي  للقمر  ال��ن��اج��ح  الإط����الق  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
طريق  على  مهمة  خطوة  يعد   .. متطورة  تكنولوجيا  م��ن  يحمله 
�صجلها  اإىل  اإ�صافة  و  للدولة  الطموح  الف�صائي  الربنامج  تنفيذ 
العمل  اأول��وي��ات  �صمن  و�صعتها  التي  الف�صائية  امل�صاريع  جم��ال  يف 

للمرحلة املقبلة لإ�صهامها يف �صنع م�صتقبل الب�صرية.
)التفا�صيل �س2(

حممد بن را�صد خالل تكرميه طلبة الرو�صة البتدائية يف دبي )وام(

   

وزارة �ضوؤون الرئا�ضة تنعي �ضهيد الوطن 
جمعة الكعبي �ضفري الدولة لدى اأفغان�ضتان

•• اأبوظبي -وام:

نعت وزارة �صوؤون الرئا�صة �صهيد الوطن جمعة حممد عبداهلل الكعبي 
ا�صت�صهد  الذي  الإ�صالمية  اأفغان�صتان  الدولة لدى جمهورية  �صفري 
اإثر اجلروح التي كان قد اأ�صيب بها نتيجة التفجري الإرهابي الذي 

ا�صتهدف موؤخرا مقر وايل قندهار يف اأفغان�صتان.
�صهيد  ننعي  والأ���ص��ى  احل���زن  ببالغ  ام�����س  بيانها  ال����وزارة يف  وق��ال��ت 
الوطن والواجب البن البار جمعة حممد عبداهلل الكعبي الذي قدم 

روحه الطاهرة لأجل الإن�صانية.

ونافدك�س  اأيدك�س  يف  ت�ضارك  ودولية  حملية  �ضركة   1235
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اأيدك�س  ال��دويل  الدفاع  وموؤمتر  معر�س  فعاليات  تنطلق   .. اهلل  حفظه 
2017 ومعر�س الدفاع البحري نافدك�س 2017 خالل الفرتة من 19 وحتى 
الوطني للمعار�س مب�صاركة 1235  ابوظبي  23 فرباير اجل��اري يف مركز 
�صركة حملية وعاملية متخ�ص�صة بال�صناعات الدفاعية. جاء ذلك خالل 

املوؤمتر ال�صحفي الذي عقد ام�س يف مركز ابوظبي الوطني للمعار�س.

نرفع 

اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

مبنا�شبة 

جناح مهرجان دبي للت�شوق 2017 

وكل عام وانتم بخري

حممد ح�ضني عبا�س واولده

موؤ�ش�شة جنم دبي لالن�شاءات
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دبي ، االإمارات العربية املتحدة

نرفع 

اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

مبنا�شبة 

جناح مهرجان دبي للت�شوق 2017 

وكل عام وانتم بخري

اأحمد حممد الدلل
حممود حممد الدلل

عقارات • اإدارة 

عقارات و�شراء  • مبيع 

وعقارات ارا�شي  عقارية  • و�شاطات 

عامة • جتارة 

خربة عريقة وثقة معهودة

دبي ، ديرة ، �شارع الرقة

هاتف: 2262210  - 2262256

نرفع 

اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

مبنا�شبة 

جناح مهرجان دبي للت�شوق 2017 

وكل عام وانتم بخري

�ضالح رم�ضان رفيع الرفيع 
واولده

غذائية • مواد 

ا�شترياد وت�شدير

عامة • جتارة 

خربة عريقة وثقة معهودة

دبي ، ديرة ، �شوق مر�شد

هاتف: 0506516563

االإمارات العربية املتحدة

نرفع 
اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

مبنا�شبة 
جناح مهرجان دبي للت�شوق 2017 

وكل عام وانتم بخري

عبداهلل اجلابر واولده 

اذا كنت ترغب يف �شراء الهدية املنا�شبة 

لل�شخ�س املنا�شب 

فال ترتدد يف زيارتنا او االت�شال بنا 

خمزن اجلابر للتحف 
خناجر تقليدية عمانية واماراتية  من 

الذهب اخلال�س والذهب املطلي والف�شة 

مراكب متقنة ال�شنع من الذهب 

اخلال�س واملطلي ومن الف�شة 

وخمتلف اأنواع التحف 

خمزن اجلابر للتحف 
دبي - ديرة - مقابل مركز حمر عني خلف بناية 

بن لدن - هاتف :2667722 - 2692741 

ابو ظبي - �صارع زايد الثاين - بالقرب من 

فندق �صاوند - بناية �صينما الدورادو 

هاتف :6446222 ابوظبي - ليوا �صنرت

 هاتف :6332274 - مركز اجلابر للنظارات
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ح�شر احتفال دبي العطاء مبرور ع�شر �شنوات على تاأ�شي�شها 

حممد بن را�ضد للداعمني: لن�ضنع حياة كرمية 
وم�ضتقبال م�ضرقا لكل طفل حول العامل 

•• دبي-وام:

اآل مكتوم  �صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
"رعاه اهلل" واإىل جانبه ويل عهده �صمو ال�صيخ حمدان 
اآل مكتوم و�صمو ال�صيخ مكتوم بن  بن حممد بن را�صد 
احتفال  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  حممد 

على  تاأ�صي�صها  على  �صنوات  ع�صر  مب���رور  العطاء  دب��ي 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ي��د 
املحرومني  ل��الأط��ف��ال  التعليم  ت��وف��ري  يف  وا�صتمرارها 
ح��ول ال��ع��امل . وح�صر الح��ت��ف��ال ال��ذي اأق��ي��م يف فندق 
اأحمد  ال�صيخ  �صمو  ام�س  �صباح  خليفة  ب��رج  يف  اأرم���اين 
بن �صعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س 

الأعلى ملجموعة طريان الإمارات. )التفا�صيل �س3(
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اأخبـار الإمـارات

بعد �شاعات من اإعالن حممد بن را�شد وحممد بن زايد م�شروع املريخ 2117 

الإمارات تطلق بنجاح نايف 1- اأول قمر ا�ضطناعي نانومرتي اإىل الف�ضاء

رئي�س الدولة و نائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س �ضربيا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
جمهورية  رئي�س  نيكوليت�س  تومي�صالف  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 

�صربيا وذلك مبنا�صبة اليوم الوطني لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة تومي�صالف نيكوليت�س.

اأطباء م�ضت�ضفى را�ضد يزيلون ورما �ضرطانيا بنجاح من عنق �ضاب
•• دبي-وام:

متكن اأطباء ق�صم جراحة الأع�صاب مب�صت�صفى را�صد من انقاذ مري�س عربي 
جراحية  عملية  اج���راء  بعد  الن�صفي  ال�صلل  م��ن  �صنة   27 العمر  م��ن  يبلغ 
4 �صنتميرت  ا�صتئ�صال ورم �صرطاين بحجم  11 �صاعة مت خاللها  ا�صتغرقت 
العمود  وا�صتئ�صال فقرتني من  ال�صدري  بالقف�س  العنق  التقاء  من منطقة 
الطبيب  الدين  جنم  الدكتور  واو�صح  �صناعي.  بقف�س  وتعوي�صهم  الفقري 
را���ص��د ورئي�س  ال��ف��ق��ري مب�صت�صفى  وال��ع��م��ود  الأع�����ص��اب  ا���ص��ت�����ص��اري ج��راح��ة 
ال�صابات  مركز  راج��ع  املري�س  ان  العملية  اأج���رى  ال��ذي  اجل��راح��ي  الفريق 
اآلم �صديدة مبنطقة ال�صدر و�صعف يف  احل��وادث بامل�صت�صفى وهو يعاين من 
الفحو�صات  اج��راء  مت  حيث  موؤقت  ن�صفي  و�صلل  والأع�صاب  اليدين  حركة 

القف�س  واأعلى  الرقبة  اأ�صفل  كبري  ورم  وجود  اأظهرت  التي  الالزمة  الطبية 
بال�صلل  الإ�صابة  يف  والت�صبب  ال�صوكي  النخاع  على  بال�صغط  يقوم  ال�صدري 
الن�صفي املوؤقت ا�صافة اإىل تغيري مكان الفقرات العنقية ال�صفلى وال�صدرية 
عملية  باإجراء  العاجل  الطبي  القرار  اإىل  واأ�صار  الفقري.  العمود  من  العليا 
جراحية ل�صتئ�صال الورم وازالة اخلطر الذي يهدد املري�س بال�صلل الن�صفي 
الدائم حيث مت ت�صكل فريق طبي متخ�ص�س لهذا النوع من العمليات الكربى 
املعقدة م�صريا اإىل اأن التح�صري للعملية بداأ بعملية ق�صطرة والتي قام خاللها 
لإيقاف  امل�صت�صفى  يف  التداخلية  ال�صعة  ا�صت�صاري  ال�صباعي  اأمي��ن  الدكتور 
تغذية الورم اأو املنطقة املحيطة به وال�صيطرة على تدفق الدم اأو النزيف اأثناء 
العملية للخروج منها باأف�صل النتائج وهو الأمر الذي �صاعد على تقلي�س مدة 
�صاعة   11 اإىل  اأك��ر  اأو  �صاعة   16 الثانية من  املرحلة  العملية اجلراحية يف 

تقريبا. واأو�صح الدكتور جنم الدين ان العملية التي قام باإجرائها بالتعاون 
مع الدكتور حممد العلماء ا�صت�صاري جراحة الأع�صاب ت�صمنت مرحلتني يف 
الورم  اإزال��ة  للتمكن من  والثانية من اخللف  الأم��ام  الرقبة من  فتح  الأوىل 
ال�صدري  القف�س  واأع��ل��ى  ال��رق��ب��ة  اأ���ص��ف��ل  يف  اجل��وان��ب  جميع  م��ن  املت�صخم 
ا�صطناعي  بقف�س  وتعوي�صهم  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  م��ن  ف��ق��رت��ني  وا�صتئ�صال 
وتثبيته من الأمام واخللف مب�صامري خا�صة بهذا النوع من العمليات لإنقاذ 
حياة املري�س من ال�صلل الن�صفي الدائم لفتا اىل النجاح التام للعملية التي 
مت خاللها و�صع املري�س على جهاز التنف�س ال�صناعي. واكد ان املري�س يتمتع 
الآن ب�صحة جيدة ولدية القدرة على احلركة وامل�صي مبفرده حيث مت حتويله 
اىل ق�صم اأورام الدم مب�صت�صفى دبي ملتابعة العالج ال�صعاعي وبع�س متارين 

العالج الطبيعي اخلا�صة بالأطراف العلوية وحركة الرقبة.

•• دبي-وام:

نانومرتي  ا�صطناعي  اأول قمر   -1 نايف  بنجاح  الإم��ارات  دول��ة  اأطلقت 
اإماراتي اىل الف�صاء اخلارجي.

و ياأتي اإطالق نايف � 1 بعد اأقل من يوم من اإعالن �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  و �صاحب  دب��ي  حاكم 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة .. م�صروع املريخ 2117 يف 

ختام اأعمال القمة العاملية للحكومات.
واأعلن كل من مركز حممد بن را�صد للف�صاء و اجلامعة الأمريكية يف 
دقيقة   58 و  ال�صابعة  ال�صاعة  عند   1  - نايف  اإط��الق  جن��اح  ال�صارقة 

�صباحا ح�صب التوقيت املحلي لدولة الإمارات العربية املتحدة.
دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�صد  بن  ال�صيخ حمدان بن حممد  �صمو  واأك��د 
امل�صاريع  ع��ل��ى  ال��ع��ام  امل�����ص��رف  را���ص��د للف�صاء  ب��ن  رئ��ي�����س م��رك��ز حم��م��د 

واخلطط ال�صرتاتيجية والتطويرية للمركز .
. اأن امل�صاريع الكربى التي تتبناها الدولة يف جمال علوم واأبحاث الف�صاء 
الإم��ارات بدور حموري  دولة  الر�صيدة على قيام  القيادة  اإ�صرار  تربهن 
يف ا�صتعادة اأجماد احل�صارة العربية التي لها تاريخيا باع طويل واإ�صهام 

وا�صح يف هذا املجال .
يحمله  مبا  اجلديد  ال�صطناعي  للقمر  الناجح  الإط��الق  اأن  اإىل  واأ�صار 
من تكنولوجيا متطورة .. يعد خطوة مهمة على طريق تنفيذ الربنامج 
امل�صاريع  جم���ال  يف  �صجلها  اإىل  اإ���ص��اف��ة  و  ل��ل��دول��ة  ال��ط��م��وح  ال��ف�����ص��ائ��ي 
الف�صائية التي و�صعتها �صمن اأولويات العمل للمرحلة املقبلة لإ�صهامها 

يف �صنع م�صتقبل الب�صرية.
وقال �صموه اإنه يوم اأم�س الول تابعنا اإطالق اأحد اأهم امل�صاريع الف�صائية 
التي عرفتها الب�صرية حتى الآن ليخرج من دولة الإمارات اإىل العامل وهو 
م�صروع املريخ 2117 الذي ت�صعى القيادة الر�صيدة من خالله اإىل تاأكيد 
�صناعة  يف  قدما  امل�صي  على  وعزمها  الب�صرية  خدمة  يف  ال��دول��ة  ري��ادة 
امل�صتقبل وترك ب�صمة اإيجابية مهمة على م�صرية التطور الإن�صاين وذلك 

من خالل فكر مبدع واإ�صرار على النجاح.
واأ�صاف �صموه اأننا نوؤكد من خالل اإطالق القمر ال�صطناعي اجلديد .. 
اأننا ن�صري نحو حتقيق اأهدافنا الرامية لتحقيق فتوحات علمية جديدة 
الوطن  اأب��ن��اء  وبجهود  واثقة  وبخطى  وا�صحة  ب��روؤي��ة  الإن�صانية  تخدم 

املخل�صني وفكرهم املتطور  .
وهنا �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم .. الفريق امل�صارك 
يف الإط��الق الناجح للقمر ال�صطناعي اجلديد .. م�صيدا بدور الطلبة 

امل�صاركني يف امل�صروع متمنيا التوفيق يف م�صتقبلهم البحثي والعملي.
جمال  يف  الوطنية  ال��ق��درات  تعزيز  على  العمل  موا�صلة  اأه��م��ي��ة  واأك���د 
حتقيق  �صبيل  يف  اجل��ه��د  وم�صاعفة  الف�صائية  وال��درا���ص��ات  الأب���ح���اث 
�صبقا  تعد  والتي  الأهداف الكبرية التي يت�صمنها م�صروع املريخ 2117 
ال�صخمة  امل�صتقبلية  امل�صاريع  جمال  يف  الإم��ارات  لدولة  يح�صب  جديدا 

لت�صع عالمة جديدة يف �صجل تاريخ تطور الب�صرية.
واأ�صاف �صمو ويل عهد دبي:

املعرفة  م�صادر  على  النفتاح  ت�صتوجب  الكبرية  الطموحات  تلك  اأن   .
املتخ�ص�صة وتعزيز التعاون مع اجلهات البحثية والعلمية العاملية الرائدة 
العمل  بجانب  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العلمية  امل�صتجدات  ك��ل  ومتابعة  ور���ص��د 
العلمية  الربامج  الوطنية من خالل توفري  الكوادر  وتاأهيل  اإع��داد  على 
من  دولتنا  لتتمكن   .. الدولية  املعايري  اأرق��ى  وف��ق  املنا�صبة  والتدريبية 
الدول الأكر تقدما  اإليها بني م�صاف  التي تتطلع  املكانة  اإىل  الو�صول 

يف جمال اأبحاث وم�صاريع الف�صاء.
و يكت�صب م�صروع القمر ال�صطناعي نايف 1- اأهمية كبرية اإذ ياأتي �صمن 
تطوير  اإىل  الرامية  الف�صاء  لعلوم  املتكاملة  التعليمية  ال�صرتاتيجية 
قدرات ومهارات وكفاءات اأبناء الإمارات يف الخت�صا�صات الهند�صية على 

ت�صميم وتركيب واختبار وت�صغيل الأقمار ال�صطناعية النانومرتية.
قاعدة  يف  داوان  �صاتي�س  الف�صاء  مركز  من  ال�صطناعي  القمر  واأطلق 
ال�صاروخ  منت  على  الهند  يف  �صريهاريكوتا  الف�صائية  املركبات  اإط��الق 
اأكرب عدد من الأقمار بلغ 104  اأطلق على متنه  C37-PSLV الذي 
اأقمار مما جعل هذه العملية تاريخية والأوىل من نوعها .. وكان نايف - 
انف�صل عن ال�صاروخ بعد احلمولة الأ�صا�صية من الأقمار  قمر  خام�س   1

ال�صطناعية.
اإىل  وو���ص��ول��ه  الإط����الق  عملية  م��ن  ثانية   32 و  دقيقة   18 وع��ق��ب 
512 كيلومرتا عن �صطح الأر���س ..  م��داره الف�صائي على بعد ح��وايل 
املحطة  يف  تواجد  حيث   .. القمر  من  اإ�صارة  اأول  الأر�صية  املحطة  تلقت 
عمل  فريق  الإط���الق  عملية  خ��الل  ال�صارقة  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  يف 
�صاركوا  الذين  الطالب  و  للف�صاء  را�صد  بن  املهند�صني يف مركز حممد 
 Innovative �صركة  املعرفة  نقل  �صريك  من  واخل���رباء  امل�صروع  يف 
ت�صغيل  �صيجري  املحطة  هذه  وعرب   ..  Solutions in Space

الف�صاء. يف  دورانه  مدة  طوال  به  والتحكم  نايف - 1 
من جانبه اأكد �صعادة يو�صف حمد ال�صيباين مدير عام مركز حممد بن 
را�صد للف�صاء .. اأن جناح اإطالق القمر النانومرتي نايف - 1 .. خطوة 
واثقة يف م�صرية التطوير والتنمية امل�صتدامة لقطاع الف�صاء الإماراتي 
.. م�صريا اىل اأن م�صاركة طلبة جامعيني يف اإجناز جميع مراحل م�صروع 

لالنتقال  ال�صرتاتيجية  خططنا  لنتائج  حيا  منوذجا  يقدم   .. ف�صائي 
اإىل اقت�صاد املعرفة القائم على البتكار وتلبية احتياجات مرحلة ما بعد 

النفط .
وتقدم ال�صيباين با�صم مركز حممد بن را�صد للف�صاء ب� اأ�صمى اآيات ال�صكر 
لدعمه  مكتوم  اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  اإىل  والتقدير 
الذين  الإم��ارات��ي  وال�صباب  ال�صابات  م��ن  عمله  وف��ري��ق  للمركز  ال��دائ��م 
يدخرون جهدا يف تعزيز تكنولوجيا الف�صاء يف دولة الإم��ارات .. موؤكدا 
ال�صديدة  امل�صاريع الف�صائية م�صتلهمة من روؤية �صموه  النجاحات يف  اأن 
والثاقبة لتكون الدولة �صاحبة منجزات ومناف�صة يف العلوم والتكنولوجيا 

والف�صاء على م�صتوى العامل .
بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  توجيهات  اأن  على  ال�صيباين  �صدد  و 
ال�صباب  ..بدعم  للف�صاء  را�صد  بن  حممد  مركز  رئي�س  مكتوم  اآل  را�صد 
الإماراتي يف جمال درا�صات واأبحاث الف�صاء .. �صتقود بالتاأكيد اىل مراكز 
ريادية وتناف�صية .. م�صريا اإىل اأن م�صروع نايف - 1 هو احللقة الأوىل 
املخ�ص�صة  الف�صائية  امل�صاريع  برنامج  م�صار  يف  املركز  ا�صرتاتيجية  من 

لطلبة اجلامعات .
التعليمية والعزم  الف�صاء  ا�صتدامة م�صاريع  املركز اىل  واأع��رب عن طلع 
على تاأهيل كادر اإماراتي حمرتف يف �صناعة الف�صاء بدءا من اجلامعات 
.. انطالقا من اأن ال�صباب هم منبع البتكار والتميز وخري مثال اأن نايف 
- 1 هو اأول قمر ا�صطناعي نانومرتي بحجم الوحدة الواحدة مربمج 
على بث ر�صائل ن�صية باللغة العربية. و بهذه املنا�صبة قال الدكتور بيورن 
�صريفيه مدير اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة اإن �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة 
رئي�س اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة اأن�صاأ هذه اجلامعة لتكون موؤ�ص�صة 
تعليم مكر�صة لتحقيق التميز يف املجالني الأكادميي والبحث العلمي .. 

. الروؤية  هذه  يعك�س  موؤكدا اأن الإطالق الناجح ل� نايف 1- 
واأعرب عن اعتزاز وفخر اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة لدورها املهم يف 
تطوير القمر من قبل املهند�صني املواطنني من طلبة اجلامعة .. و�صيتم 
ر�صد هذا القمر ال�صطناعي من املحطة الأر�صية يف اجلامعة الأمريكية 

يف ال�صارقة .
را�صد  ب��ن  م��ع مركز حممد  امل�صروع  ه��ذا  بتطوير  ف��خ��ورون  نحن  وق��ال 
املهارات  تطوير  اأج��ل  من  معهم  امل�صتقبلي  للتعاون  ونتطلع   .. للف�صاء 
تكنولوجيا  يف  اجل��ام��ع��ة  طلبة  م��ن  الإم��ارات��ي��ني  للمهند�صني  وامل��ع��رف��ة 

الف�صاء  .
اأو�صحت   .. اإط��الق��ه  ب��ع��د  الأول  م����روره  يف  ال��ق��م��ر  اأداء  متابعة  وح���ول 
املهند�صة فاطمة لوتاه نائب مدير م�صروع نايف - 1 يف مركز حممد بن 

را�صد للف�صاء .. اأن القمر مر فوق املحطة الأر�صية عند ال�صاعة 09:30 
�صباحا بتوقيت دولة الإمارات وا�صتطعنا بنجاح ا�صتقبال الإ�صارة الأوىل 

منه والتحقق ب�صكل اأويل من حالة وعمل جميع الأنظمة بانتظام .
�صلوك  متابعة  �صن�صتكمل  ال��الح��ق  م����روره  خ���الل  اأن���ه  ل��وت��اه  واأ���ص��اف��ت 
اأن  القمر ومدى ا�صتجابته لالأوامر خالل فرتتي الليل والنهار .. على 
 Autonomous التلقائي  العمل  و�صع  اىل  بعد  فيما  التحول  يتم 
الن�صط  وال��ت��وج��ي��ه  التحكم  ن��ظ��ام  عمل  م��ن  ال��ت��اأك��د  بجانب   Mode
Active Control System الذي يحدد اجتاه القمر يف الف�صاء 
ليحافظ على توازنه يف مرحلة عمله خا�صة اأن هذا النوع من الأنظمة 
ي�صتخدم لأول مرة يف الأقمار ال�صطناعية النانومرتية بحجم الوحدة 

.  10cm*10*10 الواحدة
املهند�صة  اأك���دت   .. الأر���ص��ي��ة  املحطة  ف��وق  القمر  م��رور  توقيت  ب�صاأن  و 
ح�صة املطرو�صي نائب مدير م�صروع نايف - 1 يف مركز حممد بن را�صد 
للف�صاء .. اأن نايف - 1 مير اأربع مرات يف اليوم فوق املحطة الأر�صية .. 
مرتان خالل فرتة ال�صباح واثنتان خالل فرتة امل�صاء .. ويف مرور القمر 
خالل فرتة ال�صباح �صنقوم بتقييم عمله اإ�صافة اإىل ا�صتخدامه لأغرا�س 

تعليمية و بحثية .
ا�صتقبال  امل��رور الثاين خ��الل ف��رتة الليل ح��ول  . فيما ترتكز مهامه يف 

واإر�صال الر�صائل.
الأهداف  العديد من  1 تت�صمن   - نايف  اأن مهمة  واأو�صحت املطرو�صي 
خ�صائ�س  حت��دي��د  بينها  م��ن  ودرا���ص��ت��ه��ا  حتديدها  �صيتم  ال��ت��ي  العلمية 
النموذج احلراري للقمر ال�صطناعي والتحقق من دقته ومدى موافقته 
خالل  الف�صاء  يف  ال�صم�صية  اخلاليا  اأداء  تطور  ودرا���ص��ة  الف�صاء  لبيئة 

مرحلة حياة القمر .
و يتبع نايف ��1 مدار دائري حول الكرة الأر�صية فيما يزن القمر 1.32 
وتغطي  مكعب  �صمنتيمرت   11.35*10*10 بحجم  وه��و  كيلوجرام 

تردداته م�صاحة خم�صة اآلف كيلومرت مربع على الأر�س.
و  العام  ون�صف  عاما   1  - نايف  م�صروع  مراحل  جميع  اإجن��از  وا�صتغرق 
ت�صمنت مراحل الت�صميم والت�صنيع والختبار حيث اجنزت معظمها يف 

مركز حممد بن را�صد للف�صاء  .
 Innovative و مت تنفيذ امل�صروع و برنامج نقل املعرفة بالتعاون مع
العاملية العاملة يف جمال  ال�صركات  اإحدى   Solutions in Space

تطوير املعدات الف�صائية.
هذا  املركز  النانومرتية..واأدار  ال�صطناعية  الأقمار  نظم  اإىل  .اإ�صافة 
امل�صروع وقام بدور املوحد ملتابعة الإجراءات املعمول بها للمحافظة على 

اخلربات املكت�صبة وال�صتفادة منها.

جمل�س حممد بن زايد ي�ضت�ضيف حما�ضرة »ات�ضاع اآفاق التكنولوجيا وال�ضيا�ضات احلكومية..زوال امل�ضتحيل«
•• اأبوظبي -وام:

ا�صت�صاف جمل�س �صاحب ال�صمو 
اآل نهيان  ال�صيخ حممد بن زاي��د 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
الأعلى للقوات امل�صلحة �� يف ق�صر 
حما�صرة   ���� ام�س  م�صاء  البطني 
التكنولوجيا  اآف��اق  ات�صاع  بعنوان 
زوال   .. احلكومية  وال�صيا�صات 

مفهوم امل�صتحيل.
ال�صيخ  �صمو   .. امل��ح��ا���ص��رة  �صهد 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حامد 
اأب��وظ��ب��ي وعدد  دي���وان ويل عهد 
م�����ن امل�����ع�����ايل ال�������������وزراء وك����ب����ار 
من  وح�صد  الدولة  يف  امل�صوؤولني 

املهتمني املدعوين.
نائب  ووك���ر  كينت  األ��ق��اه��ا  .فيما 
لل�صوؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
والعتماد  وال�صيا�صات  القانونية 
موؤ�ص�صة  ل�������ص���وؤون  وال�������ص���الم���ة 

غوغل اخلريية.

منوذجا  ي�صكل  مبا  والجتماعية 
يحتذى للمنطقة وما حولها.

ي��دي��ر ف��رق عمل  اأن كينت  ي��ذك��ر 
متمر�صة يف �صت قارات مع خربة 
عاملية تزيد على 30 عاما اإ�صافة 
ال�صتثمارات  ع��ل��ى  اإ���ص��راف��ه  اإىل 
ملوؤ�ص�صة  اخلريية  ال�صرتاتيجية 
غ�����وغ�����ل اخل�����ريي�����ة وال�����������ص�����وؤون 
للموؤ�ص�صة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
مع  املرتبطة  ن�صاطاتها  وجميع 

احلكومات حول العامل.
وي���ع���د ك��ي��ن��ت م���ف���ك���را ع���امل���ي���ا يف 
جم��������ال الب������ت������ك������ار احل����ك����وم����ي 
والتقارب امل�صتمر بني ال�صيا�صات 
التكنولوجيا  وع���امل  احل��ك��وم��ي��ة 
ف��ي��م��ا ت���وىل م��ن��ا���ص��ب ق��ي��ادي��ة يف 
�صركات تكنولوجية عاملية بجانب 
���ص��غ��ل��ه م��ن�����ص��ب ن����ائ����ب امل���دع���ي 
العدل  وزارة  يف  الأم��ريك��ي  العام 
العالقات  جم��ل�����س  ع�����ص��و  وه����و 

اخلارجية الأمريكي.

اإعجابه  ع���ن  امل��ح��ا���ص��ر  واأع������رب 
بالتطور الكبريالذي ت�صهده دولة 
والعا�صمة  ع��ام  ب�صكل  الإم����ارات 
اأبوظبي خا�صة م�صريا اإىل حجم 
التطورات على م�صتويات التنمية 
���� التي  الق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت��ع��اي�����س 
يعرب عنها تواجد اأكر من 200 
 �� الإم�������ارات  اأر������س  ع��ل��ى  جن�صية 
على  ال�صريع  النمو  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

م�صتوى البناء العمراين.
دولة  يف  حولنا  نظرنا  اإذا  وق���ال 
 2017 ع����ام  الإم���������ارات خ����الل 
قبل  م�صتحيال  ب���دا  م��ا  اأن  جن��د 
10 اأعوام وخيال علميا قبل 50 
ع��ام��ا..ب��ات ممكنا وواق��ع��ا معا�صا 
ال�صجاعة  ال��روؤي��ة  بف�صل  ال��ي��وم 
والت�صميم على حتقيق  والرغبة 

الأهداف.
احل�صارة  دور  على  ووك��ر  و���ص��دد 
العربية الرائد وعلمائها يف تطور 
العلوم حول العامل .. م�صريا اإىل 

�صريعة  خ����دم����ات  ت���وف���ر  وال����ت����ي 
م�صريا   .. ال����ص���ت���خ���دام  و���ص��ه��ل��ة 
الرئي�صية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  اأن  اإىل 
والرتجمة  البحث  مثل  اليومية 
ال��ت��ع��ل��ي��م الآيل  ت�����ص��ت��خ��دم  ب���ات���ت 
وهذه  ال�صحابية  احلو�صبة  ع��رب 
وت�صكل  لتبقى  وج��دت  التقنيات 

عامل تغيري �صامل.
التنفيذي  الرئي�س  نائب  واأو�صح 
لل�صوؤون القانونية وال�صيا�صات .. 
الإن�صان كائن �صانع لالأدوات  اأن 
حيث �صنع اأدوات مده�صة كما بدا 
تاأثري الهتمام بتوظيف احلقول 
ال��ع��ل��م��ي��ة الأك���ادمي���ي���ة الأرب���ع���ة.. 
والهند�صة  والتكنولوجيا  العلوم 
والريا�صيات يف التعليم .. م�صيفا 
اأهمية علوم  اإغ��ف��ال  اأن��ه ل ميكن 
الكمبيوتر والربجمة يف اقتنا�س 

الفر�س امل�صتقبلية “.
وح��������ول ت�����اأث�����ري ك�����ل ذل������ك على 
م�صتقبل الوظائف اأكد ووكر .. اأن 

اأن كتب و بحوث “ ابن �صينا وابن 
�صكلت  واخل�����وارزم�����ي..  خ���ل���دون 
ولدت كل مظاهر احل�صارة  نواة 

والتقدم من حولنا اليوم.
التاأثري  اإىل  امل��ح��ا���ص��ر  وت���ط���رق 
للتكنولوجيا على مظاهر  البالغ 
اأن  اإىل  م�����ص��ريا   .. ك��اف��ة  احل��ي��اة 
يقربنا  التكنولوجيا  اآف��اق  ات�صاع 
بعد  م��ا  مرحلة  اإىل  كبري  ب�صكل 
اإىل  م�����ص��ريا   .. امل�����ص��ت��ح��ي��ل  زوال 
تقدمها  التي  الكبرية  اخل��دم��ات 
الرعاية  مل�صتويات  التكنولوجيا 
ت��وف��ري م�صح  م��ن خ��الل  الطبية 
ال�صرطان  اأمرا�س  ملعاجلة  دقيق 
اإ����ص���اف���ة اإىل  وال���ق���ل���ب وال���ك���ل���ى 
ا�صهامات التكنولوجيا يف مناحي 
احل���ي���اة ك��اف��ة اب���ت���داء م���ن املهام 
اليومية واملنزلية مرورا بت�صغيل 
مفهوم  اإىل  و�����ص����ول  امل�������ص���ان���ع 

احلكومات الذكية.
امل�صتحيل  مفهوم  اأن  على  و�صدد 

والروبوتات  الآل��ة  على  العتماد 
يقل�س حجم الأعمال التي يقوم 
م�صريا   .. ال���ي���وم  الن�������ص���ان  ب��ه��ا 
1850 كان  اأن��ه خ��الل ع��ام  اإىل 
العمل  ����ص���اع���ات  ع�����دد  م��ت��و���ص��ط 
اأ�صبح  ثم  �صاعة   70 الأ�صبوعية 
ثم   1900 �صنة  عام  �صاعة   60
50 �صاعة عام 1950 واإىل 35 
و40 �صاعة يف بع�س الدول خالل 
ي�صل  اأن  .. متوقعا   2000 ع��ام 
الأ�صبوعية  العمل  �صاعات  حجم 

اإىل 20 �صاعة فقط.
ما  يف  احل��ك��وم��ات  دور  اأن  واأك�����د 
ي�����ص��ه��ده ال����ع����امل م����ن ت���ط���ورات 
املجتمع  ح��م��ا���س  اإث����ارة  يف  يكمن 
م����ن خ�����الل ب���ن���اء حت���ال���ف قوي 
ال��ع��ام واخلا�س  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني 
والأفراد لتحقيق النتائج املن�صودة 

وتنفيذ ال�صرتاتيجية بنجاح .
ا�صتحداث  امكانية  اإىل  اإ�صافة   .
اخلدمات  لتقدمي  فاعلة  و�صيلة 

بداأ بالتال�صي .. موؤكدا اأننا نقف 
ال���ي���وم اأم�����ام م��ن��ع��ط��ف ه����ام فقد 
تت�صارع  ع�صر  يف  نعي�س  اأ�صبحنا 
الب����ت����ك����ارات نظرا  وت������رية  ف���ي���ه 
يف  القوى  من  جمموعة  لتالقي 
مليء  منها  وك��ل  املنا�صب  الوقت 

بالوعود والتحديات.
التكنولوجيا للجميع  اأن  واأ�صاف 
التمكيني  ال���ت���اأث���ري  اأدى  ف���ق���د 
لالإنرتنت - والتي تعد قوة توازن 
عظيمة - واملن�صات التكنولوجية 
اقت�صاداتنا  يف  ك��ب��ري  حت���ول  اإىل 
عن  ناهيك  الجتماعي  و�صلوكنا 
واإمتاعهم.. امل�صتخدمني  متكني 

اإ�صافة اإىل التاأثري الهائل للذكاء 
الآيل  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
الذكاء ال�صطناعي  حيث ي�صبح 
الع�صبي  اجل��ه��از  ي��وم  بعد  ي��وم��ا 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل .. ك��م��ا بات  حل�����ص��ارة 
التعليم  اإىل  ال��و���ص��ول  ب��الإم��ك��ان 
ال�صحابية  احلو�صبة  ع��رب  الآيل 

تكون قادرة على اإ�صعاد املواطنني 
وذل������ك م����ن خ�����الل ات����ب����اع طرق 
اخلدمات  لتخ�صي�س  مب�صطة 
وتبني  بها  والرت��ق��اء  احلكومية 

�صيا�صات ذات توجه م�صتقبلي.
ا�صت�صراف  اإىل  احل��ك��وم��ات  ودع���ا 
رقمية  اأ���ص�����س  وب���ن���اء  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
���ص��ل��ب��ة لأق������وى واأ����ص���خ���م �صرح 
“ مبا  ال��ع��امل  يف  “ اف��رتا���ص��ي 
ي��ت��ي��ح ل��ل�����ص��ي��ا���ص��ات ال��ت��ع��ام��ل مع 
ال����واق����ع اجل���دي���د امل��ع��ت��م��د على 
التعليم  و  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء 
وبناء  والتمكني  وامل��ع��رف��ة  الآيل 

املواطن.
تتطلب  التحولت  ه��ذه  اأن  واأك��د 
حا�صم  ب�صكل  التحديات  مواجهة 
كانت  اإذا  م��ا  يظهر  اختبار  وه��ي 
ح����ك����وم����ة م����ث����ل ح����ك����وم����ة دول�����ة 
�صيا�صات  اأط���ر  �صتبني  الإم�����ارات 
جمتمعها  ع���ل���ى  ب��ال��ن��ف��ع  ت���ع���ود 
وتدفع عجلة التنمية القت�صادية 
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اأخبـار الإمـارات
اإقامة دبي تنظم مبادرة يوم بال مركبات 

•• دبي-وام: 

نظمت الإدارة العامة لالإقامة و�صوؤون الأجانب بدبي ام�س مبادرة يوم بال 
فرباير  من  اخلام�س  يف  نظمتها  التي  دبي  بلدية  ملبادرة  امتدادا  مركبات 
اأحمد املري مدير عام  اجلاري حتت رعاية وم�صاركة �صعادة اللواء حممد 

الإدارة و م�صاعدي املدير العام وال�صباط وموظفي الإدارة ومتعامليها .
اأن اإقامة دبي حتر�س على تنظيم املبادرة  واأكد اللواء حممد اأحمد املري 
يعي�س  ف��رد  لكل  بالن�صبة  ال�صيارة  عن  البديلة  التنقل  و�صائل  اأن  خا�صة 
املوا�صفات  اأرق��ى  املتحدة موجودة وفق  العربية  اأر���س دولة الم��ارات  على 
اأكرب على ن�صر ثقافة  العمل ب�صكل  اأ�صبح بالإمكان  العاملية وبالتايل فاإنه 
ا�صتخدامها حفاظا على البيئة ون�صر ثقافة النقل اجلماعي بني موظفي 

الإدارة.

حمكمة ا�ضتئناف اأبوظبي الحتادية تق�ضي باملوؤبد ملواطن ان�ضم اىل تنظيم اإرهابي
•• اأبوظبي-وام:

تنظيم  اىل  بالن�صمام  لإدانته   �� �صنة   29  �� ملواطن  املوؤبد  بال�صجن  الحتادية  اأبوظبي  ا�صتئناف  حمكمة  ق�صت 
اإرهابي وال�صفر والقتال �صمن �صفوفه.

كما حكمت بال�صجن  10  �صنوات لإماراتية وم�صادرة الأجهزة امل�صبوطة كافة يف الق�صية بعد اإدانتها بالن�صمام 
اإىل تنظيم داع�س الإرهابي بعد مبايعة زعيم التنظيم الإرهابي اأبوبكر البغدادي على املواقع اللكرتونية اخلا�صة 
الإرهابية  التنظيمات  لأفكار  للرتويج  التوا�صل  مواقع  على  ومعلومات  اإعالمية  م��واد  بن�صر  وقيامها  بالتنظيم 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  واإغ��الق  امل�صادرة  الأجهزة  امل�صتخرجة من  والبيانات  املعلومات  اإىل حذف  اإ�صافة   ..
امل�صتخدمة اخلا�صة بها والزامها بامل�صروفات الق�صائية .. فيما براأت املحكمة �صقيقتها من جميع التهم املن�صوبة 
اليها . كما ق�صت املحكمة باإيداع ثالثة �صباب اإماراتيني اأحد مراكز املنا�صحة التابعة لوزارة الداخلية واإخ�صاعهم 
للمراقبة ومنعهم من ال�صفر مدة �صتة اأ�صهر. ونظرت املحكمة يف عدد من الق�صايا الأمنية وا�صتمعت اىل عدد من 

املرافعات وحجزت ق�صايا اأخرى للنطق فيها خالل جل�صاتها القادمة.

�ضفارة قطر والقن�ضلية العامة بدبى تنظمان فعاليات ريا�ضية بنادى الو�ضل
•• دبى-وام:

نظمت �صفارة دولة قطر فى اأبوظبي وقن�صليتها العامة فى دبي اأن�صطة وفعاليات ريا�صية متنوعة فى نادى 
الو�صل الريا�صى فى دبى مبنا�صبة اليوم الريا�صى القطرى . �صارك فى الفعاليات �صعادة �صالح حممد �صرور 
القائم بالأعمال بالإنابة فى ال�صفارة باأبوظبي و�صعادة عبدالعزيز حممد ح�صن احلمادى القن�صل العام لدولة 
قطر والدبلوما�صيون وموظفو البعثتني و عدد من املواطنني القطريني الذين تواجدوا فى دولة المارات 
خالل هذا اليوم . وفى كلمة م�صرتكة لل�صفارة والقن�صلية ا�صارت اىل ان فكرة اليوم الريا�صى القطرى التى 
ر�صخها �صاحب ال�صمو ال�صيخ متيم بن حمد اآل ثانى امري قطر حتمل فى م�صمونها عددا كبريا من القيم 
منها زيادة وعى املجتمع باأهمية الريا�صة وانعكا�صاتها على ال�صحة وعدم احتكار الريا�صة على املحرتفني 
هذه  يحت�صن  ال��ذى  الو�صل  ن��ادى  مع  التذكارية  الهدايا  تبادل  مت  والن�صطة  الفعاليات  ختام  وفى   . فقط 
الفعالية لل�صنة الثالثة على التواىل .. فيما وجهت ال�صفارة والقن�صلية العامة ال�صكر والتقدير اىل ادارة نادى 

الو�صل على التعاون واحت�صان الفعاليات والن�صطة الريا�صية مبنا�صبة اليوم الريا�صى القطرى .

ح�شر احتفال دبي العطاء مبرور ع�شر �شنوات على تاأ�شي�شها 

حممد بن را�ضد للداعمني: لن�ضنع حياة كرمية وم�ضتقبال م�ضرقا لكل طفل حول العامل 
•• دبي-وام:

�صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
حاكم دبي  رعاه اهلل واإىل جانبه 
ويل عهده �صمو ال�صيخ حمدان بن 
حممد بن را�صد اآل مكتوم و�صمو 
ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي احتفال 
�صنوات  العطاء مب��رور ع�صر  دب��ي 
�صاحب  ي��د  ع��ل��ى  تاأ�صي�صها  ع��ل��ى 
را�صد  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو 
توفري  يف  وا�صتمرارها  مكتوم  اآل 
املحرومني  ل���الأط���ف���ال  ال��ت��ع��ل��ي��م 

حول العامل .
اأقيم  ال�����ذي  الح���ت���ف���ال  وح�����ص��ر 
ب���رج خليفة  اأرم����اين يف  يف ف��ن��دق 
اأحمد  ال�صيخ  �صمو  ام�����س  �صباح 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �صعيد  بن 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ريان  دب���ي 
ملجموعة طريان الإمارات وال�صيخ 
اآل مكتوم مدير  بن مكتوم  ح�صر 
دائرة اإعالم دبي ومعايل رمي بنت 
دولة  وزي����رة  الها�صمي  اإب��راه��ي��م 
ل�����ص��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل رئي�صة 
جمل�س اإدارة دبي العطاء ومعايل 
الدكتور �صلطان بن اأحمد �صلطان 
اجلابر وزير دولة ومعايل حممد 
ديوان  مدير  ال�صيباين  اإب��راه��ي��م 
�صاحب ال�صمو حاكم دبي و�صعادة 
عام  مدير  �صليمان  �صعيد  خليفة 
يف  وال�صيافة  الت�صريفات  دائ���رة 

دبي وح�صد من الرعاة وال�صركاء 
الرئي�صيني لدبي العطاء .

الوطني  بال�صالم  الح��ت��ف��ال  ب���داأ 
ال���ذي ع��زف��ه طلبة وط��ال��ب��ات من 
فيديو  ع���رب  ال���ب���ريو  ج��م��ه��وري��ة 
م�صور عرفانا منهم برعاية دبي 
العطاء لهم ومل�صريتهم التعليمية 
نائب  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ���ص��اه��د  ث��م 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
واحل�صور  دب����ي  ح���اك���م  ال�������وزراء 
ف��ي��ل��م��ا و����ص���ورا ي��ع��ك�����س اجن����ازات 
العام  تاأ�صي�صها  منذ  العطاء  دب��ي 

وحتى اللحظة .  2007
ث��م حت���دث ال�����ص��ي��د ط����ارق القرق 
العطاء  لدبي  التنفيذي  الرئي�س 
م��وج��ه��ا ال�����ص��ك��ر وال���ع���رف���ان اإىل 
ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  �صاحب 

يف  ال�صباب  املتطوعني  من  كثريا 
دولة الإمارات �صاهموا وي�صاهمون 
دبي  ع���م���ل  ف���ري���ق  م�������ص���اع���دة  يف 
املنا�صبات  من  العديد  يف  العطاء 
وجتهيز  لإع���������داد  ت���رم���ي  ال���ت���ي 
يف  ال��ت��الم��ذة  ل�صتقبال  امل��دار���س 

بداية كل عام درا�صي .
�صاحب  وج�����ه  ال���ت���ك���رمي  وق���ب���ل 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
الداعمني  اإىل  �صكر  كلمة  مكتوم 
لدبي  ال��رئ��ي�����ص��ي��ني  وال�������ص���رك���اء 
البذل  من  ملزيد  ودعاهم  العطاء 
وال����ع����ط����اء م����ن اأج�������ل الأط����ف����ال 
م�صتقبل  وت����اأم����ني  امل���ح���روم���ني 
زاهر لهم موؤكدا �صموه اأن العطاء 
باأ�صكال عدة وهو خ�صلة يف  ياأتي 
الإن�صان تعك�س الطبيعة الإن�صانية 

العقارية  ودام���اك  الدولية  لولو 
وال�صيد �صني فاركي وكني�صة دبي 
ال�صمالية  والإم�����ارات  وال�����ص��ارق��ة 
وجمموعة  واإف��ك��و  �صويرتام  وت��ي 
اخلليج  �صيفرون  و�صركة  �صلهوب 
واأمل للتعليم والتالل لالإعالنات 
و �صكاي واردز يف طريان الإمارات 
وجمموعة حمال باري�س غالريي 
للتجارة  ال��وط��ن��ي��ة  وامل���وؤ����ص�������ص���ة 
املاجد  جمعة  وال�����ص��ي��د  والإمن�����اء 
املو�صى  اأح��م��د  ع��ب��داهلل  وال�����ص��ي��د 
وال�صيد ماجد  زياد غزل  وال�صيد 
الغفاري  ول��ي��د  وال�����ص��ي��د  ال��ك��اظ��م 
وطالب  قرقا�س  �صيما  وال�صيدة 
وط��ل��ب��ة ال��رو���ص��ة الب��ت��دائ��ي��ة يف 

دبي .
رئي�س  نائب  ال�صمو  وهناأ �صاحب 

اأعاد الأمل  را�صد اآل مكتوم الذي 
وامل�صتقبل لنحو �صتة ع�صر مليون 
ط��ف��ل يف خ��م�����س واأرب����ع����ني دول���ة 
ترعاهم دبي العطاء مع �صركائها 
من اأهل اخلري موؤ�ص�صات حكومية 
وخ��ا���ص��ة واأف����راد م��ن داخ���ل دولة 

الإمارات وخارجها .
من  ك��ل  اإىل  بال�صكر  ت��وج��ه  ك��م��ا 
ي�������ص���اه���م يف دع�����م م�������ص���رية دب���ي 
توفري  وم�����ص��اع��دت��ه��ا يف  ال��ع��ط��اء 
حق التعليم لالأطفال املحرومني 
ح����ول ال���ع���امل خ��ا���ص��ة يف ال����دول 
حرموا  الذين  والأطفال  النامية 
من هذا احلق املكت�صب لهم نتيجة 
احل�����روب وال���ن���زاع���ات وال���ك���وارث 

الطبيعية يف بالدهم .
اأن  ال��ق��رق يف كلمته  وذك���ر ط���ارق 

مكتوم  اآل  را������ص�����د  ب�����ن  حم���م���د 
بنت  رمي  م���ع���ايل  ج���ان���ب���ه  واإىل 
اب����راه����ي����م ال���ه���ا����ص���م���ي ال����رع����اه 
مل�صرية  وال���داع���م���ني  وال�������ص���رك���اء 
العطاء  ل��دب��ي  وال���ع���ط���اء  اخل����ري 
و�صبه  احلكومية  املوؤ�ص�صات  م��ن 
القطاع  و�����ص����رك����ات  احل���ك���وم���ي���ة 
اخلا�س والأفراد الذين ا�صتحقوا 
من  التقدير  و���ص��ه��ادات  التكرمي 

راعي م�صرية اخلري والعطاء .
هيئة   : م��ن  ك��ال  التكرمي  و�صمل 
وامل����ي����اه ممثلة  ل���ل���ك���ه���رب���اء  دب�����ي 
الطاير  حممد  �صعيد  باملهند�س 
الرئي�س التنفيذي وع�صو جمل�س 
احلرة  وال�����ص��وق  امل��ن��ت��دب  الإدارة 
يف م���ط���ار دب�����ي ال�������دويل ودن���ات���ا 
وجمموعة  لل�صرافة  والأن�صاري 

املمزوجة بكينونة ال�صخ�س بغ�س 
اأو  جن�صيته  اأو  ديانته  عن  النظر 
ان��ت��م��ائ��ه اجل���غ���رايف وال��ق��وم��ي .. 
وقال �صموه كنتم معنا منذ بداية 
اأن  واأرج��و  العطاء  رحلتنا يف دبي 
�صنوات  الع�صر  يف  معنا  ت�صتمروا 
ح���ي���اة كرمية  ل��ن�����ص��ن��ع  امل���ق���ب���ل���ة 
وم�����ص��ت��ق��ب��ال م�����ص��رق��ا ل��ك��ل طفل 
مل�صاعدة ومد  العامل يحتاج  حول 
ي��د ال��ع��ون ل��ه ل��ل��درا���ص��ة والعي�س 

ال�صحي الآمن .
واأكد �صموه اأن الأريحية هي �صفة 
خريا  جتعله  الإن�صان  يف  وخ�صلة 
وال��ع��ط��اء ويرتاح  وي��ح��ب اخل���ري 
الإح�����ص��ان والإنفاق  ي��د  مل��ن مي��د 

وامل�صاعدة لالآخرين املعوزين .
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ك��رم  وق��د 

ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
ح��اك��م دب��ي املكرمني وب���ارك لهم 
ج��ه��وده��م وع���ط���اءات���ه���م وال�����روح 
التي  النبيلة  وال��ق��ي��م  الإن�����ص��ان��ي��ة 
ي���ت���ح���ل���ون ب���ه���ا وال����ت����ي ت���ن���م عن 

اأريحيتهم وحبهم لعمل اخلري .
�صموه  اأزاح  الح��ت��ف��ال  خ��ت��ام  ويف 
التذكاري  ال��ن�����ص��ب  ع���ن  ال�����ص��ت��ار 
لدبي العطاء الذي يحمل ا�صماء 
ال�����ص��رك��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات والأف����راد 
ال����ذي����ن �����ص����ارك����وا ودع�����م�����وا دبي 
العطاء لتتمكن من تقدمي العون 
وتوفري التعليم واحلياة الكرمية 

لالأطفال املحرومني .
ال�صور  ل�����ص��م��وه  ال��ت��ق��ط��ت  وق����د 
ال��ت��ذك��اري��ة م��ع ف��ري��ق ع��م��ل دبي 

العطاء .

حاكم دبي ي�ضدر قانونا ب�ضاأن موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد اآل مكتوم للمعرفة برئا�ضة اأحمد بن حممد بن را�ضد 
•• دبي -وام: 

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء رعاه اهلل ب�صفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 2 
.. كما  اآل مكتوم للمعرفة  2017 ب�صاأن موؤ�ص�صة حممد بن را�صد  ل�صنة 
اأ�صدر �صموه املر�صوم رقم 1 ل�صنة 2017 بتعيني �صمو ال�صيخ اأحمد بن 

حممد بن را�صد اآل مكتوم رئي�صا للموؤ�ص�صة.
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  موؤ�ص�صة  على  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  اأح��ك��ام  وتطبق 
املن�صاأة مبوجب القانون رقم 5 ل�صنة 2008 وتلحق ب� موؤ�ص�صة مبادرات 
حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية املن�صاأة مبوجب القانون رقم 33 ل�صنة 

.2015
ون�س القانون اجلديد على اأن يحل م�صمى: موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل 
مكتوم للمعرفة حمل امل�صمى القدمي موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم 

وذلك اأينما وردت يف اأي ت�صريع معمول به يف اإمارة دبي.
اآل مكتوم ويل  را�صد  بن  ال�صيخ حمدان بن حممد  �صمو  اأ�صدر  ذلك  اإىل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي قرار املجل�س رقم 11 ل�صنة 

2017 بتعيني جمال خلفان بن حويرب املهريي مديرا تنفيذيا ملوؤ�ص�صة 
حممد بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة.

  وتهدف املوؤ�ص�صة اإىل الرتقاء مب�صتوى البحث العلمي وامل�صاهمة يف دعم 
الثقافة  تنمية  اإىل  اإ�صافة  والرتجمة  والن�صر  التاأليف  اأعمال  وتن�صيط 

وت�صجيع املثقفني يف العامل العربي والإ�صالمي.
اآل  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  و�صالحيات  مهام  اجلديد  القانون  وح��دد 
بناء ودعم قاعدة معرفية  برامج  واإدارة  للمعرفة ومنها: ت�صميم  مكتوم 
متطورة ودعم الربامج الهادفة اإىل اإنتاج املعرفة بكافة اأ�صكالها واأ�صنافها 
واإعداد  الب�صرية  التنمية  وبرامج  الدرا�صية  البعثات  توفري  وامل�صاهمة يف 
املختلفة  العلمية  املجالت  القيادات يف  و�صقل وتطوير مهارات جيل من 
الفكر  ت��ط��وي��ر  اإىل  اإ���ص��اف��ة  اأو اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي  م���ن  ����ص���واء 
الإب��داع والريادة يف الأعمال  ال�صباب حلثهم على  ال�صتثماري لدى جيل 
هذه  تدعم  مالية  �صناديق  واإن�صاء  متخ�ص�صة  برامج  اإط��الق  خالل  من 

الأن�صطة.
العلمية  والأبحاث  العامة  ال�صيا�صات  ودعم  برعاية  املوؤ�ص�صة  تخت�س  كما 
اإنتاج املعرفة وتطوير  والتقارير املتخ�ص�صة ودرا�صات احلالة يف جمالت 

ريادة الأعمال وتنمية راأ�س املال الب�صري وتاأ�صي�س ال�صركات اأو املوؤ�ص�صات 
اأو امل�صاريع ال�صتثمارية يف املجالت ذات ال�صلة مبجال عمل املوؤ�ص�صة �صواء 
مبفردها اأو مع الغري وكذلك رعاية اجلوائز املحلية والعاملية يف جمالت 
الثقافة والأدب واملعرفة والعلوم وتنظيم الفعاليات واملعار�س واملوؤمترات 
وور�س العمل يف املجالت ذات ال�صلة بتحقيق اأهداف املوؤ�ص�صة اأو امل�صاركة 
املتعلقة  املجالت  الدورية يف  والن�صرات  التقارير  اإ�صدار  اإىل  اإ�صافة  فيها 
بنطاق عمل املوؤ�ص�صة وتوفري برامج متخ�ص�صة ومتطورة تدعم التاأليف 

والرتجمة والن�صر والت�صجيع على القراءة.
رئي�س  من  يتكون  وال��ذي  للموؤ�ص�صة  التنظيمي  الهيكل  القانون  وو�صف 
اخت�صا�صات  القانون  ت�صمن  كما   .. ا�صت�صاري  وجمل�س  تنفيذي  ومدير 
وبرامج  وخططها  للموؤ�ص�صة  العامة  ال�صيا�صة  اعتماد  ومنها:  الرئي�س 
اخلتامي  وح�صابها  للموؤ�ص�صة  ال�صنوية  امل��وازن��ة  م�صروع  واإق����رار  عملها 
املتعلقة  ال��ق��رارات  واعتماد  للموؤ�ص�صة  التنظيمي  الهيكل  اإق���رار  وكذلك 
واعتماد  وال��ف��ن��ي��ة  وامل��ال��ي��ة  الإداري�����ة  ال��ن��واح��ي  م��ن  فيها  ال��ع��م��ل  بتنظيم 
املبادرات والربامج وامل�صاريع ذات العالقة باأهداف املوؤ�ص�صة ويجوز لرئي�س 
موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة تفوي�س اأي من ال�صالحيات 

املجل�س  رئي�س  ي�صدره  بقرار  الذي يعني  للموؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  اإىل 
التنفيذ لإمارة دبي.

ون�س القانون على اأن يكون للموؤ�ص�صة جمل�س ا�صت�صاري يتاألف من املدير 
يف  والخت�صا�س  اخل��ربة  ذوي  من  الأع�صاء  من  وع��دد  رئي�صا  التنفيذي 
املجالت ذات ال�صلة بعمل املوؤ�ص�صة يتم اختيارهم من قبل رئي�س املوؤ�ص�صة 
واخلطط  ال�صيا�صات  درا�صة  ومنها:  املجل�س  �صالحيات  القانون  وح��دد   .
ال�صرتاتيجية للموؤ�ص�صة والربامج واملبادرات الالزمة لتنفيذها وحتديد 
املتطلبات والأولويات العلمية والبحثية مل�صاعدة املوؤ�ص�صة على القيام بها 
وتقدمي امل�صورة الفنية املتعلقة باملنهجيات واملفاهيم العلمية ذات ال�صلة 
اإىل  تهدف  التي  الفنية  املقرتحات  تقدمي  وكذلك  املوؤ�ص�صة  مبجال عمل 
حتقيق التطوير امل�صتمر لالإبداع والريادة يف جمال عمل املوؤ�ص�صة ومواكبة 

اأحدث التطورات الفنية والتقنية يف هذا املجال.
 2008 ل�صنة  ويحل القانون رقم 2 ل�صنة 2017 حمل القانون رقم 5 
اأي  يف  ن�س  اأي  ويلغى  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  موؤ�ص�صة  اإن�صاء  ب�صاأن 
ت�صريع اآخر اإىل املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القانون ويعمل بتلك 

الت�صريعات من تاريخ �صدورها وتن�صر يف اجلريدة الر�صمية.

ال�ضفري الهندي ي�ضيد بنجاح اإطالق القمر ال�ضطناعي الإماراتي )نايف 1(
•• اأبوظبي -وام: 

اأ�صاد �صعادة نفديب �صينغ �صوري �صفري جمهورية الهند لدى الدولة بنجاح 
الف�صاء  اإىل  اإم��ارات��ي  نانومرتي  ا�صطناعي  قمر  اأول   -1 نايف  اإط��الق 

اخلارجي.
خا�صة  اأهمية  لها  املنا�صبة  ه��ذه  اأن  له  ت�صريح  يف  الهندي  ال�صفري  واأك��د 
الهند  بني  اإليه  التو�صل  مت  ال��ذي  التفاهم  �صياق  يف  الثنائية  للعالقات 
اخلارجي  ال��ف�����ص��اء  وا���ص��ت��خ��دام  ا�صتك�صاف  ل��ل��ت��ع��اون يف  الإم�����ارات  ودول����ة 
لالأغرا�س ال�صلمية يف اأعقاب زيارة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة للهند يف 
فرباير 2016 والذي مت جتديده خالل الزيارة التاريخية ل�صموه يناير 

املا�صي.

و اأ�صار اإىل اأن اإطالق القمر ال�صطناعي الإماراتي نايف 1 يعترب معلما 
هاما يف العالقة ال�صرتاتيجية بني البلدين .. لفتا اإىل اأن ت�صنيعه داخل 
احلرم اجلامعي يف ال�صارقة �صهادة على الرباعة والروؤية والقدرة التقنية 

للطالب ال�صغار .
وقال ان اإطالق نايف 1 جنبا اإىل جنب مع 103 اأقمار ا�صطناعية ام�س 
دليل على �صمعة الهند املتنامية كدولة رائدة عامليا يف جمال تكنولوجيا 

الف�صاء .
كان مركز حممد بن را�صد للف�صاء واجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة قد 
58 دقيقة �صباحا  1 عند ال�صاعة ال�صابعة و  اإط��الق نايف -  اأعلنا جناح 

ح�صب التوقيت املحلي لدولة الإمارات العربية املتحدة.
قاعدة  يف  داوان  �صاتي�س  الف�صاء  مركز  من  ال�صطناعي  القمر  واأط��ل��ق 
ال�صاروخ  م��نت  على  الهند  يف  �صريهاريكوتا  الف�صائية  املركبات  اإط���الق 

C37-PSLV الذي اأطلق على متنه اأكرب عدد من الأقمار بلغ  104  
اأقمار مما جعل هذه العملية تاريخية والأوىل من نوعها .. ويعد نايف - 
1 خام�س قمر انف�صل عن ال�صاروخ بعد احلمولة الأ�صا�صية من الأقمار 

ال�صطناعية.
وع��ق��ب 18 دق��ي��ق��ة و 32  ث��ان��ي��ة م���ن ع��م��ل��ي��ة الإط�����الق وو���ص��ول��ه اإىل 
مداره الف�صائي على بعد حوايل  512  كيلومرتا عن �صطح الأر���س .. 
املحطة  يف  تواجد  حيث   .. القمر  من  اإ���ص��ارة  اأول  الأر�صية  املحطة  تلقت 
عمل  فريق  الإط���الق  عملية  خ��الل  ال�صارقة  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  يف 
املهند�صني يف  مركز حممد بن را�صد للف�صاء  و الطالب الذين �صاركوا 
 Innovative �صركة   املعرفة  نقل  �صريك  من  واخل���رباء  امل�صروع  يف 
Solutions in Space  .. وعرب هذه املحطة �صيجري ت�صغيل نايف 

- 1  والتحكم به طوال مدة دورانه يف الف�صاء.     

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2016/1726  مدين جزئي  
القامة  حمل  جمهول  عامر  العزم  اأب��و  حممد  �صامي  حممد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2016/12/27 يف الدعوى املذكورة 
املوؤرخ  البيع  عقد  ون��ف��اذ  ب�صحة  ب���دوان  الرحمن  عبد  �صاهر  ل�صالح/حممد  اع��اله 
2008/6/3 لل�صيارة رقم G/82419 خ�صو�صي دبي من نوع بي ام دبليو I 325 موديل 
عام 1991 املو�صحة بعقد البيع �صند الدعوى والزمت ادارة مرور دبي ت�صجيل العقد 
وفق ما �صلف والزمت املدعي عليه بامل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
مدينة الطفل بدبي تطلق كرنفال 

العلوم يف 19 فرباير اجلاري
•• دبي -وام:

تنظم مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي كرنفال العلوم على 
23 فرباير  19 ف��رباي��ر اإىل  اب��ت��داء م��ن  اأي���ام  م��دار خم�صة 
وتفاعلية لطالب  تعليمية  اأن�صطة  الكرنفال  يقدم  اجل��اري. 

املدار�س وجميع اأفراد الأ�صرة .
ت�صهد  اأن  الطفل  مدينة  رئي�صة  املن�صوري  نيال  توقعت  و 
ال��ف��ع��ال��ي��ة م�����ص��ارك��ة وا���ص��ع��ة يف ال��ع��رو���س ال��ع��ل��م��ي��ة خا�صة 

املو�صوعات املتعلقة بحقائق اجل�صم الب�صري.

اأكادميية �ضرطة دبي حتتفل غدا بتخريج الدفعة 26 من طلبة الدرا�ضات امل�ضائية
•• دبي -وام:

را���ص��د مببنى  ب��ن  ق��اع��ة مكتوم  ال��ي��وم يف  دب��ي  �صرطة  اأك��ادمي��ي��ة  حتتفل 
طلبة  م��ن  والع�صرين  ال�صاد�صة  الدفعة  بتخريج  دب��ي  �صرطة  اأك��ادمي��ي��ة 
الدرا�صات امل�صائية املنتظمة تخ�ص�س لي�صان�س يف القانون البالغ عددهم 
الإم��ارات ودول  دولة  من  خمتلفة  قطاعات  من  وخريجة  خريجا   97

جمل�س التعاون اخلليجي والدول العربية ال�صقيقة.
فهد  بن  اأحمد  حممد  الدكتور  اللواء  �صعادة  رعاية  حتت  احلفل  يقام  و 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  والتدريب  الكادميية  ل�صوؤون  العام  القائد  م�صاعد 

اأكادميية �صرطة دبي.

دبي  �صرطة  اأكادميية  ال�صويدي مدير  الدكتور غيث غامن  العميد  واأكد 
الثاقبة  ال��روؤي��ة  جتليات  اإح���دى  تعد  ال��ت��ي  الأك��ادمي��ي��ة  دور  اأهمية  على 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.
الفريق �صاحي خلفان   وحتظى مبتابعة مبا�صرة ودعم من قبل معايل 
متيم نائب رئي�س ال�صرطة والأم��ن العام بدبي لال�صتثمار يف راأ���س املال 
الب�صري وتزويده بالعلوم واملعارف التي تعد اإحدى اأهم مقومات التنمية 
والب�صرية  املادية  الإمكانات  كافة  ت�صخري  خالل  من  ال�صعوب  وح�صارة 
الإماراتي  الإن�صان  �صناعة  يف  وم�صاهمة  املجتمع  وتقدم  ورفعة  خلدمة 
للموظفني  التعليم  فر�صة  اإت��اح��ة  اإىل  يهدف  الربنامج  اأن  اإىل  م�صريا 

الذين مل تتح لهم فر�صة ا�صتكمال درا�صتهم اجلامعية ب�صبب ان�صغالهم 
وتهيئة الظروف املنا�صبة لهم لنهل العلوم واملعارف القانونية.

حقق  املنتظمة  امل�صائية  الدرا�صات  برنامج  اأن  ال�صويدي  العميد  واأو�صح 
على  يحر�صون  ال��ذي��ن  املتزايد  الطلبة  اأع���داد  خ��الل  م��ن  كبريا  جناحا 
قبل  من  املعتمد  الربنامج  لقوة  نظرا  الأكادميية  يف  للدرا�صة  اللتحاق 
هيئة العتماد الأكادميي بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة .
حيث بلغ عدد اخلريجني منذ اإطالق الربنامج يف العام 1987م 2686 
خريجا وخريجة من قطاعات خمتلفة يف الدولة ودول جمل�س التعاون 

اخلليجي والدول العربية ال�صقيقة.

�ضعود بن �ضقر يطلع على برامج وم�ضاريع وزارة تطوير البنية التحتية يف راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة-وام:

ع�صو  القا�صمي  �صقر  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ���ص��اد 
توليه  ال���ذي  ب��اله��ت��م��ام  راأ����س اخليمة  ح��اك��م  الع��ل��ى  املجل�س 
قيادتنا الر�صيدة وعلى راأ�صها �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  حممد بن را�صد 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
حتقيق  اإىل  تهدف  التي  التنموية  للخطط  وتبنيها  امل�صلحة 
الرفاهية والأمن وال�صتقرار واحلياة الكرمية ل�صعب المارات 

وتوفري متطلباته واحتياجاته.
اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبال  خالل  ذلك  جاء 
يف ق�صر �صموه مبدينة �صقر بن حممد ام�س معايل الدكتور 

البنية  ت��ط��وي��ر  وزي����ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب��ن حم��م��د بلحيف  ع��ب��داهلل 
التحتية.

القا�صمي خالل  �صقر  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  و�صدد 
املوؤ�ص�صات  كافة  ب��ني  والتن�صيق  ال��ت��ع��اون  ���ص��رورة  على  اللقاء 
احلكومية يف خمتلف القطاعات وت�صهيل مهمة وزارة تطوير 
الم��ارة وتقدمي كامل  تنفيذ م�صاريعها يف  التحتية يف  البنية 
�صقر  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  واطلع �صاحب  للوزارة.  الدعم 
التحتية  البنية  تطوير  وزارة  وم�صاريع  برامج  على  القا�صمي 
يف  بتنفيذها  ال�����وزارة  ت��ق��وم  ال��ت��ي  التحتية  بالبنية  اخل��ا���ص��ة 
المارة وتت�صمن عددا من امل�صاريع اخلدمية و�صبكات الطرق 
تخدم  ال��ت��ي  امل�صتقبلية  وامل�����ص��اري��ع  اخل��ط��ط  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
احلياة  وتاأمني  اخلدمات  اح��دث  وتوفري  واملقيمني  املواطنني 
التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  وزي���ر  م��ع��ايل  وث��م��ن  ل��ه��م.  ال��ك��رمي��ة 
توجيهات �صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة ومتابعة ما تقوم 

به الوزارة من م�صاريع وت�صهيل مهامها موؤكدا اأن حكومة راأ�س 
اخليمة من الداعمني مل�صاريع البنية التحتية وغريها.. واأ�صاد 
بتعاون جميع اجلهات املحلية التي �صاهمت يف اإجناح �صري عمل 

امل�صاريع احلالية.
القا�صمي  �صقر  ب��ن  حممد  ب��ن  �صقر  ال�صيخ  املقابلة  ح�صر 
البنية  تطوير  وزارة  وكيل  املن�صوري  ح�صن  املهند�س  و�صعادة 
امل�صاعد  الوكيل  الوهابي  ابراهيم  املهند�س  و�صعادة  التحتية 
لقطاع ال�صغال بوزارة تطوير البنية التحتية واملهند�س احمد 
البنية  ب���وزارة تطوير  ال��ط��رق  ادارة  احل��م��ادي مدير  ع��ب��داهلل 
ال�صمو  �صاحب  م�صت�صار  ال�صال  اأحمد  �صالح  و�صعادة  التحتية 
حاكم راأ�س اخليمة و�صعادة منذر حممد بن �صكر الزعابي مدير 
اأحمد حممد  املهند�س  راأ���س اخليمة و�صعادة  بلدية  دائ��رة  عام 
احلمادي مدير عام دائرة ال�صغال العامة براأ�س اخليمة وعدد 

من امل�صوؤولني.

موؤمتر �ضحة الدويل احلادي ع�ضر لطب الأطفال ينطلق يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-الفجر:

للخدمات  اأبوظبي  �صركة  تنظم 
ال�����ص��ح��ي��ة ���ص��ح��ة م���وؤمت���ر �صحة 
ال��������دويل احل��������ادي ع�������ص���ر لطب 
الأطفال يف فندق جمريا يف اأبراج 
وت�صتمر  اخلمي�س  اليوم  الحت��اد 
ج��ل�����ص��ات��ه مل���دة ث���الث اأي�����ام. ومن 
 600 من  اأك��ر  م�صاركة  املتوقع 
ال�صحية  الرعاية  يف  متخ�ص�س 

من داخل الدولة وخارجها.
وي��ج��م��ع م���وؤمت���ر ���ص��ح��ة ال���دويل 
احل������ادي ع�����ص��ر ل��ط��ب الأط���ف���ال 
ن��خ��ب��ة م����ن اأمل������ع ال���ع���ل���م���اء واأه�����م 
املتخ�ص�صني  واأ�صهر  املحا�صرين 
يف هذا املجال، يتبادلون خرباتهم 

يف جمال طب الأطفال.
العبيديل،  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
امل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل�������ص���وؤون 
الرئي�صي،  امل���ق���ر   - الأك���ادمي���ي���ة 
مزود  اأك���رب  �صحة  ���ص��رك��ة  تعترب 
خلدمات طب الأطفال يف املنطقة، 
ونحن نحر�س على تقدمي رعاية 
ومواكبة  امل�صتوى  عالية  �صحية 
كذلك  ال��ط��ب��ي��ة،  ل��ل��م�����ص��ت��ج��دات 
الطبي  والتدريب  بالتعليم  نهتم 
ملمار�صي الرعاية ال�صحية يف كافة 
بتعليم  اأي�صاً  نهتم  كما  من�صاآتنا، 
وطالب  والمتياز  الإقامة  اأطباء 

ونحن  خ�صبة.  تعليم  بيئة  تبني 
�صيكون  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  اأن  واث��ق��ون 
الأفكار  وتبادل  للتوا�صل  فر�صًة 
وترتقي  ت��ق��ّوي  ح��ل��ول  وت��ط��وي��ر 
بالنظام ال�صحي خا�صًة يف جمال 

رعاية الأطفال يف املنطقة. 
وم������ن ج���ان���ب���ه �����ص����رح ال���دك���ت���ور 
جاي�صاندران بانيكار، ع�صو الكلية 
الأط���ف���ال و�صحة  ل��ط��ب  امل��ل��ك��ي��ة 
العلمية،  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ال���ط���ف���ل، 
يلبي  رائ����ع����اً  ب���رن���اجم���اً  و���ص��ع��ت 
احتياجات جمتمعنا الطبي، وقد 
دع���ون���ا م��ت��ح��دث��ني م��ع��روف��ني يف 
جمال طب الأطفال من الوليات 
واليابان  املتحدة  املتحدة واململكة 
الدكتور  الأو�صط. وتابع  وال�صرق 
ن��ت��وق��ع ح�صور  ق���ائ���اًل،  ب��ان��ي��ك��ار 

الطب، وخالل هذا املوؤمتر نطمح 
اإ���ص��اف��ة م��ع��ل��وم��ات وخ���ربات  اإىل 
ل��ل��م�����ص��ارك��ني ف��ه��و حم��ط��ة مهمة 

من حمطات متيزنا. 
ي�صعى املوؤمتر اإىل مناق�صة اآخر ما 
تو�صل اإليه العلم يف جمال رعاية 
ال�صائعة  امل�صاكل  وعالج عدد من 
يف طب الأطفال، والغدد ال�صماء، 
واجلينات وال�صتقالب، واأمرا�س 
اجل����ه����از ال���ه�������ص���م���ي، واأم�����را������س 
والعدوى،  الدم،  واأمرا�س  الرئة، 
وال���ع���ن���اي���ة امل�����رك�����زة ل���الأط���ف���ال، 
واأم����را�����س ال���رئ���ة، والأع�������ص���اب، 
واأمرا�س  واملناعة،  واحل�صا�صية، 

الكلى وطب الطوارئ.
الكعبي،  ن���وال  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
ون���ائ���ب مدير  امل����وؤمت����ر،  رئ��ي�����س 
وا�صت�صارية  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات 
خليفة  ال�صيخ  مدينة  يف  اأط��ف��ال 
البورد  على  واحل��ا���ص��ل��ة  الطبية 
الأم�����ري�����ك�����ي يف ط�����ب الأط�����ف�����ال 
وزمالة الكلية امللكية لالأطباء يف 
كندا، �صمن م�صعانا الدائم لرفع 
�صقف الرعاية الطبية يف الدولة، 
يقدم هذا املوؤمتر الدويل فر�صة 
واخلربات  املعرفة  لتبادل  رائ��ع��ة 
يف جم���ال ط��ب الأط���ف���ال، ونحن 
نوؤمن اأن ما مييز اأي نظام �صحي 
ع����ايل اجل������ودة ه���و ال���ق���درة على 

600 م�صارك من  ي��زي��د ع��ن  م��ا 
حل�صور  امل��ن��ط��ق��ة  اأن����ح����اء  ك���اف���ة 
الرئي�صية  واملحا�صرات  ال��ن��دوات 
وال���ع���رو����س ال��ت��ق��دمي��ي��ة وور�����س 
و�صنناق�س  ال��ت��دري��ب��ي��ة،  ال��ع��م��ل 
املوا�صيع املطروحة بعمق لتحقيق 

ال�صتفادة الق�صوى. 
وقالت الدكتورة �صريعة الرميثي، 
ا�����ص����ت���������ص����اري ال�����غ�����دد ال�������ص���م���اء 
لالأطفال ورئي�س اللجنة املنظمة 
املوؤمتر  اأي����ام  ���ص��ت��ك��ون  ل��ل��م��وؤمت��ر، 
ة قوية لطرح اأحدث  الثالث من�صّ
على  املعتمدة  الطبية  املمار�صات 
وعالج  ل��رع��اي��ة  العلمية  الأدل�����ة 
ت�صيب  ���ص��ح��ي��ة  م�������ص���اك���ل  ع�����دة 
الأطفال، وتقييم وت�صخي�س عدد 
من امل�صاكل ال�صحية يف الأطفال 
املثبتة  الأدوات  ب���ا����ص���ت���خ���دام 
جن��اح��ه��ا ع��ل��م��ي��اً، وم��راج��ع��ة عدة 
عملية حقيقية، وحت�صني  ح��الت 
وتقدمي  ال�����ص��ري��ري��ة،  امل��م��ار���ص��ة 
التدريب العملي على اأيدي اأمهر 

اخلرباء واملدربني. 
اأيامه  خ����الل  امل����وؤمت����ر  ���ص��ي��ط��رح 
و52  علمية،  جل�صة   12 الثالث 
مل�صق  و61  �صفهية،  حما�صرة 
ويقدم  عمل.  ور�صة  و12  علمي، 
موؤتر �صحة الدويل احلادي ع�صر 
21 �صاعة تعليم م�صتمر معتمدة 

من هيئة ال�صحة اأبوظبي.
للخدمات  اأبوظبي  �صركة  متتلك 
ال�������ص���ح���ي���ة ����ص���ح���ة وت����دي����ر 12 
 2644 على  حت��ت��وي  م�صت�صفى 
عيادة   60 م����ن  واأك�������ر  ����ص���ري���ر 
ورعاية  اأ����ص���رة  وع���ي���ادة  خ��ارج��ي��ة 
اأبوظبي  يف  دم  وب��ن��ك��ي  ع��اج��ل��ة، 
���ص��رك��ة �صحة  وال����ع����ني، وت��ع��ت��رب 
ال�صحية  ل��ل��خ��دم��ات  م���زود  اأك���رب 
يف ال�صرق الأو�صط بكادرها الذي 
الأطباء  من   17322 عن  يزيد 
الطبية  وامل�����ه�����ن  وامل����م����ر�����ص����ني 
متتلك  والإداري�����������ني.  امل�������ص���ان���دة 
�صركة �صحة وتدير اأكرب خدمات 
ل����الأط����ف����ال يف ال���دول���ة  ���ص��ح��ي��ة 
واملنطقة. ومن اجلدير بالذكر اأن 
التي  لالأطفال  ال�صاملة  الرعاية 
متتلكها �صبكة �صحة ت�صتمل على 
الأطفال  ط��ب  تخ�ص�صات  ك��اف��ة 
الأطفال،  واأورام  ع���ام  ط��ب  م��ن 
والعناية   ، الأط����ف����ال  وج����راح����ة 
ووحدة  ال��ولدة،  حلديثي  املركزة 
العناية املركزة لالأطفال، ووحدة 
ال���رع���اي���ة امل���م���ت���دة وغ���ريه���ا من 
�صركة  متتلك  كما  التخ�ص�صات. 
���ص��ح��ة ث���الث ب��رن��ام��ج اإق���ام���ة يف 
جمال طب الأطفال معتمدة من 
الطبي  التعليم  اع��ت��م��اد  جمل�س 

)ACGME-I( بعد التخرج

ع�ضف ذهني لتطوير خدمة النقل 
مبركبات الأجرة 

•• عجمان : الفجر

بح�صور  عجمان،  العامة  امل��وا���ص��الت  موؤ�ص�صة  نظمت 
العمليات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ل��وت��اه  حممد  عمر 
ملناق�صة  ذه���ن���ي  ع�����ص��ف  ج��ل�����ص��ة  الإدارات  وم�������دراء   ،
القرتاحات واملبادرات التي من �صاأنها تطوير خدمات 
مركبات الأجرة وا�صتقطاب فئات املجتمع ل�صتخدامها 
ال�صرتاتيجية  اخلطة  ا�صتعرا�س  اجلل�صة  تناولت  كما 
للنقل التي مت اعتمادها من �صمو ال�صيخ عمار بن حميد 

النعيمي ويل عهد عجمان يف مايو 2016.
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ل���وت���اه  حم��م��د  ع��م��ر  واأدار 
العمليات جل�صة الع�صف التي ُعقدت يف املقر الرئي�صي 
املوظفون جمموعة من  للموؤ�ص�صة باجلرف، فيما قدم 
مبركبات  النقل  خدمة  لتطوير  الداعمة  الق��رتاح��ات 
التعامل مع  ال�صائقني على  تدريب  الج��رة من خ��الل 
اجلمهور واتباع �صبل الأمان وحل الأزمات الطارئة كما 
تناولت اجلل�صة اأكر من حمور حول حتفيز ال�صائقني 

وتطوير ادائهم. 

الأوقاف و�ضوؤون الق�ضر بدبي تدعم اجلمعيات اخلريية 
•• دبي-وام:

دعمت موؤ�ص�صة الأوقاف و�صوؤون الق�صر بدبي عددا من اجلمعيات اخلريية 
 552 و  األفا   525 و  مليونني  املتحدة مببلغ  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
واملحتاجني  والأرام��ل  والعجزة  الأيتام  احتياجات  تغطية  اأجل  من  درهما 

ب�صكل عام مقدمة من وقف املرحوم اأحمد حممد بغلف .
اإىل  األف درهم    350 الق�صر مبلغ  الأوق��اف و�صوؤون  كما قدمت موؤ�ص�صة 
كل من جمعية دار الرب اخلريية بدبي وجمعية بيت اخلري بدبي وجمعية 
ال�صارقة اخلريية وموؤ�ص�صة بيت ال�صارقة اخلريي وهيئة الأعمال اخلريية 
وجمعية  اخليمة  راأ����س  يف  اخل��ريي��ة  لالأعمال  الرحمة  وجمعية  بعجمان 

الإح�صان اخلريية يف عجمان.
الأوقاف  ملوؤ�ص�صة  ال��ع��ام  الأم���ني  الري�س  الرحمن  عبد  طيب  �صعادة  واأك���د 
اجلمعيات  م��ع  وال�����ص��راك��ة  ب��ال��ت��ع��اون  تعمل  املوؤ�ص�صة  اأن  الق�صر  و���ص��وؤون 
اخلريية والإن�صانية يف دولة الإمارات على متكني الفئات الجتماعية التي 
اأفرادها عرب  وجوه  على  ال�صعادة  ر�صم  اأجل  والدعم من  امل�صاندة  ت�صتحق 

تلبية احتياجاتهم الأ�صا�صية والرتقاء بواقعهم وحياتهم نحو الأف�صل .

مركز عجمان للم�ضوؤولية املجتمعية وفندق فريمونت عجمان ينظمان حملة للتربع بالدم
•• عجمان ـ الفجر 

نظم مركز عجمان للم�صوؤولية املجتمعية التابع لغرفة 
جتارة و�صناعة عجمان وفندق فريمونت عجمان حملة 
ل��ل��ت��ربع ب��ال��دم ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز خ��دم��ات ن��ق��ل الدم 
والبحاث بال�صارقة، و�صارك يف احلملة عدد من موظفي 

غرفة عجمان وموظفي فندق فريمونت عجمان.
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  الظفري  نا�صر  �صعادة  واك��د 
عجمان للم�صوؤولية املجتمعية ان تنظيم املركز للحملة 
ياأتي �صمن حر�س املركز على تعزيز توا�صله املبا�صر مع 
كافة اجلهات يف اإمارة عجمان، موؤكدا ان مركز عجمان 
للم�صوؤولية املجتمعية ب�صدد تنفيذ عدد من الفعاليات 
خالل عام اخلري 2017، والعمل على زيادة دور املركز 
الفعال والتعاون مع كافة اجلهات احلكومية واخلا�صة 

واملوؤ�ص�صات غري الربحية.
العام  املدير  دي�صجاردين�س،  فران�صي�س  اأك��د  جانبه  من 
لفندق فريمونت عجمان، على حر�س الفندق للتعاون 

مركز  و  عجمان  يف  الجتماعية  امل�صوؤولية  م��رك��ز  م��ع 
خدمات نقل الدم والأبحاث – ال�صارقة، يف حملة التربع 
فيه  العاملني  وكافة  الفندق  م�صاركة  و���ص��رورة  بالدم، 
احلملة  اهمية  مو�صحاً  املجتمعية،  امل�صوؤولية  باأن�صطة 
كونها توفر للم�صت�صفيات واملراكز الطبية املخزون كايف 
من جميع ف�صائل الدم والتي قد ت�صاعد على اإنقاذ حياة 

اأو م�صاعدة مري�س.
ه��ذا واأك����دت ال��دك��ت��ورة رمي اب��راه��ي��م طبيب ع��ام ق�صم 
ال���ت���ربع ب���ال���دم، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال���ت���ربع ب���ال���دم للمتربع 
واملري�س، منوهة اأن التربع بالدم ُيخل�س ج�صم املتربع 
من ال�صموم ويخفف كثافة الدم مما يقلل ال�صابة من 
نخاع  ن�صاط  من  ويزيد  والقلبية،  الدماغية  اجللطات 
العظم يف انتاج خاليا دموية جدية والتخل�س من ن�صبة 
املتربع  على  طبي  فح�س  عمل  كذلك  ال��زائ��د،  احلديد 
ن�صبة  وقيا�س  والنب�س  ال��دم  �صغط  قيا�س  ناحية  م��ن 
ي�صتكي من  املتربع  كان  اإذا  ما  الهيموجلوبني، ومعرفة 

اأية اأمرا�س اأو ما مينع التربع.

ووجهت الدكتورة رمي ال�صكر لكافة املتربعني وحر�صهم 
على الثواب الديني وال�صحي، كما وجهت ال�صكر لكافة 
الذي  الم���ر  ال���دم  ح��م��الت  تنفيذ  املتعاونة يف  اجل��ه��ات 

املجتمعية لدى الفراد  بامل�صوؤولية  الوعي  يعك�س مدى 
وعيهم  ي��وؤك��د  املتربعني  اإق��ب��ال  اأن  مو�صحة  واجل��ه��ات، 

باأهمية التربع بالدم. 

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/00736/2017 / �شكني   
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/08864/2016  �شكني- ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �صده: كا ان �صي العاملية للتجارة العامة - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة 

حيث تقدم طالب التنفيذ: ال�صويب للعقارات - �س ذ م م  
وحمد �صلطان �صيف باجلافله املن�صوري 

 ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�صي بالتي:
1- الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�صليمها للمدعي خالية من ال�صواغل 

ب�صداد مبلغ  املدعي عليها  ال��زام  ال�صواغل مع  وت�صليمه خاليا من  املاجور  باخالء   -2
 2016/11/30 ولغاية   2016/8/1 للفرتة من  اليجارية  القيمة  درهم   29.700 وقدره 
الزامها  م��ع   ، الفعلي  الخ���الء  و حتى  ت��اري��خ 2016/12/1  م��ن  اج��ر  م��ن  ا�صتجد  وم��ا 

باح�صار �صهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي. 
3- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�صر  خم�صة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  02002342017 ايجارات    
املدعي  : ال�صويب للعقارات - ذ م م  

اىل املحكوم عليه : خيرب لل�صفريات - �س ذ م م  
نعلمكم بان اللجنة الق�صائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�صتها 2017/2/7 م يف 

الدعوى املذكورة اعاله - ل�صالح/ال�صويب للعقارات - ذ م م  
حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري :  

باخالء املاجور وت�صليمه خاليا من ال�صواغل مع اإلزام املدعي عليها ب�صداد مبلغ 
القيمة اليجارية للفرتة م��ن  2016/7/1 وحتى تاريخ  ال��ف دره��م   وق��دره 54 
بواقع  الفعلي  الخ��الء  تاريخ 2017/1/1 حتى  ي�صتجد من  ، وما   2016/12/31
ارجتاع  دره��م غرامة   2000 الزامها مببلغ  مع   ، دره��م  الف   108 �صنوية  اج��ره 
�صيكني واملن�صو�س عليها يف العقد ، والزامها باح�صار براءة الذمة من الكهرباء 

واملاء ، والزامها بالر�صوم وامل�صروفات. 
ال  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  با�صم �صاحب   وملا كان هذا احلكم قد �صدر 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل لالإ�صتئناف خالل 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل �صار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات االيجارية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2016/34  بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك امل�صرق 

عنوانه : بناية بنك امل�صرق ، �صارع عمر اخلطاب ، بجانب الغرير �صنرت ، ديره ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
املنفذ �صده : نور الكوثر للعقارات - ذ م م 

 عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - القرهود ، مكتب رقم 8 ، ملك عبد الرحمن وح�صني عبد احلرمي بال�صالح ، هاتف رقم
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2017/2/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل 
عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
 من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات :
1- عبارة عن عقار مبنطقة : اجلداف - رقم الر�س :-61 - امل�صاحة : 11.169/00 قدم مربع واملقدرة قيمتها 

)12297009( درهم
2- عبارة عن عقار مبنطقة : اجلداف - رقم الر�س :-62 - امل�صاحة : 11.193/00 قدم مربع واملقدرة قيمتها 

)12323436( درهم
3- عبارة عن عقار مبنطقة : اجلداف - رقم الر�س :-83 - امل�صاحة : 11.571/00 قدم مربع واملقدرة قيمتها 

)12728074( درهم
4- عبارة عن عقار مبنطقة : اجلداف - رقم الر�س :-79 - امل�صاحة : 11.481/00 قدم مربع واملقدرة قيمتها 

)12640571( درهم
5- عبارة عن عقار مبنطقة : اجلداف - رقم الر�س :-78 - امل�صاحة : 11.966/00 قدم مربع واملقدرة قيمتها 

)11966012( درهم
6- عبارة عن عقار مبنطقة : اجلداف - رقم الر�س :-77 - امل�صاحة : 13.772/00 قدم مربع واملقدرة قيمتها 

)13771979( درهم     
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

     اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/00809/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �صالح عبد اهلل حممد علي 
مبا اأن املدعي : خالد عبد الرحيم احمد العطار   

 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/00809/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �صداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/11/13 
اخطاره  رغم  �صداده  عن  وميتنع  دره��م   20000 مبلغ  بذمته  فرت�صد   2017/1/23 وحتى 

بال�صداد او الإخالء يف 2016/12/14 بالن�صر    
م��ط��ال��ب��ة م��ال��ي��ة - ان���ه ت��ر���ص��د ب��ذم��ة امل��دع��ى ع��ل��ي��ه م��ب��ل��غ  كقيمة اي��ج��اري��ة ل��ل��ف��رتة من 
2016/11/13 وحتى 2017/1/23 وميتنع عن �صداده رغم اخطاره بال�صداد او الخالء يف 
الزام املدعي عليه مبا ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ  ، مع  2016/12/14 بالن�صر 

الخالء التام.
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  الثالثاء  يوم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/2/21  ال�صاعة 3.00م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة ال�صابعة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�صري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت   . الن�صر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�صافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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اأخبـار الإمـارات
اإ�ضارات �ضعادة واإيجابية يف اإمارة عجمان

•• عجمان-الفجر:

با�صرت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بتحويل اإ�صارات 
�صعادة حيث عملت على حتويل  لإ�صارات  ال�صوئية  املرور 
والبهجة،  للتفاوؤل  ي��دع��و  مبت�صم  ل��وج��ه  الأح��م��ر  ال��ل��ون 
انطالقاً من حر�س الدائرة على ن�صر الثقافة الإيجابية 
بني اجلميع ورفع املعنويات وحثهم على البهجة الدائمة 

رغم كل �صغوط احلياة ور�صم الب�صمة على وجوههم.
امل�صاريع  اإدارة  مكتب  مدير  امل��ه��ريي  عبيد  م���روان  واأك���د 
بالدائرة الرئي�س التنفيذي لل�صعادة والإيجابية بعجمان 
تاأتي  امل��رور  اإ���ص��ارات  اإظ��ه��ار وج��وه �صاحكة على  اأن فكرة 
بتوجيه مبا�صر من �صمو ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي 

رئ��ي�����س ال����دائ����رة، حل��ر���ص��ه ع��ل��ى اإي���ج���اد جم��ت��م��ع �صعيد 
ومتفائل ينعم �صكانه بالعي�س الرغيد ويجعل من عجمان 
اإحدى مدن احلدث املثالية التي ت�صتقطب الزوار وال�صياح 
اإليها من كافة اأقطاب العامل لينعموا باأجوائها ال�صعيدة 
التي حتث على التفاوؤل الدائم وغر�س البهجة يف نفو�س 

اجلميع.
واأو�صح الرئي�س التنفيذي لل�صعادة والإيجابية اأن حكومة 
اأفكار  اإي��ج��اد  على  حت��ث  دائ��م��ة  توجيهات  ت�صدر  عجمان 
و�صرائح  ف��ئ��ات  جميع  خ��دم��ة  يف  ت�صب  ب��ن��اءة  وم���ب���ادرات 
اأ�صا�صية  اأول��وي��ة  واملقيم  امل��واط��ن  �صعادة  وت�صع  املجتمع 
هذا  حتقق  التي  النرية  الق��رتاح��ات  كافة  وتعزز  لعملها 
يتجزاأ  ل  ج��زء  البلدية  دائ��رة  اأن  مبيناً  ال�صامي،  الهدف 

الوا�صحة  ال��روؤي��ة  مع  وتن�صجم  احلكومية  املنظومة  من 
لن�صر  واإمكانيات  ط��اق��ات  م��ن  اأوت��ي��ت  م��ا  بكل  وتعمل  لها 
ن��ف��و���س جميع �صكان  ال��دائ��م يف  ال��ر���ص��ا  ال�����ص��ع��ادة وروؤي����ة 

الإمارة وزوارها.
بعجمان  والإيجابية  لل�صعادة  التنفيذي  الرئي�س  واأف���اد 
لإ�صارات  ال�صوئية  امل��رور  اإ���ص��ارات  حتويل  من  الهدف  اأن 
املركبات  ل�صائقي  �صعيدة  انتظار  ث��واين  اإيجاد  هو  �صعادة 
ع��ن��د وق��وف��ه��م ع��ل��ى الإ����ص���ارات امل���روري���ة ف��روؤي��ة الوجوه 
وعدم  ال�صرب  على  وحتثهم  لالبت�صام  تدفعهم  املبت�صمة 
الغ�صب عند النتظار فعجمان مدينة �صعيدة ل ترت�صي 
بغري البهجة عنواناً دائماً للحياة ونهج يجب ال�صري عليه 

والقتداء به.

بالتعاون مع هيئة ال�شحة - )اخلدمات العالجية(

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة تطعيم جمانية �ضد الأنفلونزا يف الوثبة
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
بالتعاون  الوثبة  بلدية  مركز  يف 
اخلدمات   – ال�صحة  )هيئة  مع 
العالجية( حملة تطعيم جمانية 
ا�صتهدفت  الأن����ف����ل����ون����زا  ����ص���د 
حت�صني اأفراد املجتمع بالإ�صافة 
�صد  البلدية  مركز  موظفي  اإىل 

هذا املر�س .
وق������د ����ص���ه���دت احل���م���ل���ة اإق����ب����ال 
واملراجعني  املوظفني  من  كبريا 
و)�صحة(  ال���ب���ل���دي���ة  وح���ر����ص���ت 
خالل احلملة على توعية النا�س 
ح����ول اآث������ار ه����ذا امل���ر����س وط���رق 
مواجهته والوقاية منه من خالل 
التوعوية  الإر����ص���ادات  اإع��ط��ائ��ه��م 

والتثقيفية بهذا ال�صاأن .
وتاأتي هذه احلملة تاأكيدا حلر�س 
والنقل  البلدية  ال�����ص��وؤون  دائ���رة 

الفعاليات  ه��ذه  لتنظيم  ال��رائ��دة 
التوعوية  اأه����داف����ه����ا  وحت���ق���ي���ق 
والتثقيفية والعالجية على مدار 

العام .
م���ن ج��ان��ب��ه��م اأ�����ص����اد ع����دد كبري 
ا�صتفادوا  ال��ذي��ن  املتعاملني  م��ن 
باجلهود  ال��ت��ط��ع��ي��م  ح��م��ل��ة  م���ن 
و)�صحة(  البلدية  تبذلها  التي 
واخل�������دم�������ات ال�����راق�����ي�����ة خ����الل 
، معربين عن تقديرهم  احلملة 
وال����تثقيفي  ال��������������ت��وع��وي  للبعد 
الذي مل�صوه خالل احلملة ورافق 
اأعربوا  ك��م��ا  ال��ت��ط��ع��ي��م،  ع��م��ل��ي��ات 
ال��ب��ل��دي��ة و)�صحة(  اح����رتام  ع��ن 
وخ�صو�صا  املجتمع  خل�صو�صية 
ال�صيدات من خالل توفري اأطقم 
طبية رجالية ، واأطقم اأخرى من 
اإىل  اخل��دم��ة  لتقدمي  املمر�صات 
ال�صيدات الراغبات باإجراء عملية 

التطعيم .

على  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية   –
 ، املجتمعية  م�صوؤوليتها  جت�صيد 
�صحياً  املجتمع  اأف���راد  وم�صاندة 
اأع��ل��ى م��ع��اي��ري ال�صحة  وحت��ق��ي��ق 
اأنواع  كافة  من  والوقاية  العامة 
بيئة  واإيجاد  والأوبئة،  الأمرا�س 
و�صمن   ، ال�صكان  جلميع  �صليمة 
اأفراد املجتمع  جهودها لتح�صني 

�صد مر�س الأنفلونزا .
�صمن  م��ن  اأن  البلدية  واأِ����ص���ارت 
ال�صرتاتيجية  اأول��وي��ات��ه��ا  اأه����م 
ال�صحة  مبعايري  الرت��ق��اء  ي��اأت��ي 
نطاق  على  والنف�صية  اجل�صدية 
وعمالء  �صرائحه  بكافة  املجتمع 
جاء  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  البلدية 
تنظيم فعالية )التطعيم املجاين 
����ص���د الأن����ف����ل����ون����زا( مل����ا ل���ه���ا من 
التوازن  وثيقة يف حتقيق  عالقة 
م�صتويات  اإىل  و���ص��ول  اجل�صدي 
ثقافة  وتعميق  اإيجابية  �صحية 

تغطية  ت�صتهدف  الأم���د  طويلة 
جمال  يف  املجتمع  ���ص��رائ��ح  ك��اف��ة 
التثقيف ال�صحي واملهني وتر�صيخ 
ق��ي��م ج���دي���دة ت��وف��ر ق����درا كبريا 
وال�صحة  وال�صالمة  الأم���ن  م��ن 
اجل�صدية والنف�صية وهو ما يعرب 
وبيئة  البلدية ب�صحة  التزام  عن 

و�صالمة املجتمع. 
اأن���ه���ا تعزز  واأو����ص���ح���ت ال��ب��ل��دي��ة 
ع������الق������ات ورواب�������������ط ال����ت����ع����اون 
وال�صراكة مع الهيئات واملوؤ�ص�صات 
والطبية  ال�������ص���ح���ي���ة  امل���ح���ل���ي���ة 
جمتمعية  ثقافة  تكري�س  بهدف 
املجتمع  اأف����راد  حماية  يف  ت�صهم 
اإىل  واإر�صادهم  �صحياً  وتوعيتهم 
مع  التعامل  يف  ال�صائبة  الطرق 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه �صحة 
الأ���ص��رة وال��ف��رد يوميا وم��ن هذا 
املنطلق جاء التعاون مع )�صحة( 
وغ��ريه��ا م��ن امل��وؤ���ص�����ص��ات الطبية 

ال�صحة  وم���ع���اي���ري  مب�����ص��ت��وي��ات 
العامة بكافة جوانبها ، وحتقيقا 
البلدية  و���ص��ع��ت  امل���ب���ادئ  ل���ه���ذه 
خططا ق�����ص��رية الأج����ل واأخ���رى 

وال�صتباقية  ال��وق��ائ��ي��ة  املجتمع 
ال�صحة  على  اإيجابا  ينعك�س  مبا 

العامة للمجتمع.
ور�صالة  التوجهات  اأن  واأ���ص��اف��ت 

البلدية وقيمها تركز على اأهمية 
والفعاليات  الأن�����ص��ط��ة  ت��ك��ث��ي��ف 
وور����������������س ال�����ع�����م�����ل امل�����ربجم�����ة 
الرتقاء  اإىل  الهادفة  والتوعوية 

عزوف العن�شر املواطن واجلدية يف طلبات التوظيف تواجه بـــ:

فرق الرواتب و�ضاعات الدوام بني احلكومي واخلا�س اأهم ما يعيق ا�ضتقطاب املواطنني
•• دبي-الفجر:

ت��ل��ق��ت جم��م��وع��ة ���ص��رك��ات م����وارد 
لفعاليات  الأول  اليوم  يف  للتمويل 
امل��ع��ر���س ال��وط��ن��ي ال��ت��ا���ص��ع ع�صر 
للتوظيف باإك�صبو ال�صارقة ما يقرب 
وذلك   ، للتوظيف  طلب  مائة  من 
ن��ح��و خم�صني  ا���ص��ت��ب��ع��دت  ب��ع��دم��ا 
النتقال  اأ�صحابها  رف�����س   ، طلبا 
باأحد  للعمل  �صكنهم  مناطق  م��ن 
فروع جمموعة موارد ، م�صرتطني 
اإمارات بعينها للعمل بها ، واأو�صح 
الرئي�س  النعيمي  م�صبح  حممد 
التنفيذي الع�صو املنتدب ملجموعة 
هذا  اأن   ، للتمويل  م���وارد  �صركات 
المر يعد واحدا من العوائق التي 
الباحثني  املواطنني  �صباب  ي�صعها 
اأن  ي�صرتطون  حيث   ، العمل  ع��ن 
المارة  بنف�س  العمل  مقر  ي��ك��ون 
التي ي�صكن بها ، م�صيفا اأن موارد 
للتمويل ارتاأت هذا العام اأن جتري 
مقابلة مبدئية للمتقدمني للعمل 
حتى تخرج من املعر�س باجلادين 
، وذل����ك  اإم���������ارة  ب������اأي  ال���ع���م���ل  يف 
ال�صنوات  خ�����الل  جت��رب��ت��ه��ا  ب���ع���د 
التوا�صل  يف  وم��ع��ان��ات��ه��ا  امل��ا���ص��ي��ة 
التوظيف  بطلبات  املتقدمني  م��ع 
اإمتام  ك��ب��ري منهم  ع���دد  ورف�����س   ،

العاديني.
موارد  �صركات  جمموعة  وت��در���س 
ب����اك����ورة  ت����ك����ون  اأن   ، ل���ل���ت���م���وي���ل 
ذوي  وتوظيف  خلدمة  مبادراتها 
الحتياجات اخلا�صة ، اأن تخ�ص�س 
م�صتقبال اأحد فروع �صركات موارد 
ل��ل�����ص��راف��ة ل��ل��م��واط��ن��ني م���ن ذوي 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة ، وذل���ك يف 
ح���ال اأك��ت��م��ل ل��دي��ه��ا ف��ري��ق العمل 
ال����ذي ي��غ��ط��ي ك��اف��ة ال��وظ��ائ��ف يف 
اأح�����د ف��روع��ه��ا ، م���وؤك���دا ع��ل��ى اأن 
امل�صاهمة  ي�صعدها  للتمويل  موارد 
ب���ت���ق���دمي ج���م���ل���ة م����ن اخل����دم����ات 
الأ�صخا�س  مل�����ص��اع��دة  املتخ�ص�صة 
�صوق  ل���دخ���ول  الإع���اق���ة  ذوي  م���ن 
الفر�س  ب��اب  وفتح  بكفاءة  العمل 
اأم����ام اجل��م��ي��ع لتحقيق  امل��ت��ك��اف��ئ��ة 
درجة  اأق�صى  اإىل  الذاتي  الكتفاء 

ممكنة. 
معار�س  اأن  ع��ل��ى  النعيمي  واأك����د 
اأن  ال��ت��وظ��ي��ف وح���ده���ا ل مي��ك��ن 
توؤدي دورها يف ا�صتقطاب املواطنني 
يف  �صواء  اخلا�س،  بالقطاع  للعمل 
اآخر،  اأي قطاع  اأو  امل�صريف  القطاع 
اإذا كان هناك تن�صيق فيما بني  اإل 
القطاع اخلا�س واحلكومي بهدف 
اإح��������داث ت���غ���ي���ريات ج����ذري����ة على 
خ��ارط��ة ���ص��وق ال��ع��م��ل، م��ن �صاأنها 

مبعار�س  امل�������ص���ارك���ة  امل���وؤ����ص�������ص���ات 
للوعود  بوابة  اأ�صبحت  التوظيف 

بالعمل على اأمل الت�صال فقط.
للتمويل  م������وارد  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
ومعدلت  ���ص��رك��ات��ه��ا  وجم��م��وع��ة 
موارد  ت��وف��ره  فما   ، بها  التوطني 
ملواطنيها ل يجدوه عند موؤ�ص�صات 
اأخ����رى ع��دي��دة ل احل��ك��وم��ي��ة ول 
للكوادر  ت��ت��ي��ح  ف���ه���ي   ، اخل���ا����ص���ة 
امل���واط���ن���ة ب���ه���ا اك���ت�������ص���اب اخل����ربة 
موارد  واإدارات  اأق�����ص��ام  يف  بالعمل 
كافة  م���ع  وال���ت���ع���ام���ل   ، ل��ل��ت��م��وي��ل 
اأ����ص���ف اىل ذل���ك ان   ، اجل��ن�����ص��ي��ات 
ال���ف���ر����ص���ة ل���ل���رتق���ي وال�����ت�����درج يف 
الوظيفية  وال����درج����ات  امل��ن��ا���ص��ب 
عن  ف�صال   ، ك��ب��ري  ب�صكل  م��ت��اح��ة 
ل��ل��ت��م��وي��ل تقدمي  ح���ر����س م������وارد 
الوظيفية  امل����زاي����ا  م����ن  ال���ع���دي���د 
املواطنة  الب�صرية  للكوادر  املميزة 
فئة  ا�صتقطاب  اإىل  منها  �صعيا   ،
كال  م��ن  التخرج  حديثي  ال�صباب 
ودفعهم  ل��ت�����ص��ج��ي��ع��ه��م  اجل��ن�����ص��ني 
م�صريا   ، القطاع  بهذا  لاللتحاق 
املعتمدة  للخطة  ووف��ق��اً  اأن���ه  اإىل 
التابعة  التوطني  وح���دة  قبل  م��ن 
موارد  يف  الب�صرية  امل����وارد  لإدارة 
موجهة  برامج  فهناك   ، للتمويل 
ال�����ص��ه��ادات اجل��ام��ع��ي��ة من  حلملة 

اإجراءات املقابلة للتوظيف .
 واأ�صاف النعيمي ولذا ينبغي على 
بنف�صه  يتقدم  اأن  العالقة  �صاحب 
للوظيفة  الرت�صيح  طلب  لتقدمي 
للتعرف   ، امل��ع��ر���س  ف����رتة  خ����الل 
ا�صتف�صاراته  ع��ل��ى  وال������رد  ع��ل��ي��ه 
ال��ع��م��ل وفق  وم��ك��ان  ح���ول طبيعة 
لديه  وم���ا  وتخ�ص�صه  م��وؤه��الت��ه 
اأن لدى  من مهارات ، موؤكدا على 
للتمويل  م��وارد  �صركات  جمموعة 
فر�س واعدة للتوظيف يف قطاعات 
وتكنولوجيا  ال�صرافة  منها  ع��دة 
ال�صحي  وال����ق����ط����اع  امل���ع���ل���وم���ات 
وب��روات��ب جم��زي��ة ومم��ي��زات قلما 
يجدها يف موؤ�ص�صات اأخرى ، لفتا 
اىل اأن موارد للتمويل توؤمن اأي�صا 
ا�صتقطاب  ب��اأه��م��ي��ة  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ٍل 
اخل���ا����ص���ة  الح�����ت�����ي�����اج�����ات  ذوي 
ع��ل��ى مبداأ  ، م�����ص��ددا  وت��وظ��ي��ف��ه��م 
وتقدمي  وم�����ص��ان��دت��ه��م  مت��ك��ي��ن��ه��م 
الدعم اللوج�صتي واملعنوي الالزم 
املهارى  ال��ت��دري��ب  ، وت��ق��دمي  ل��ه��م 
، بهدف  الالزم لتطوير مهاراتهم 
على  احل�������ص���ول  يف  م�����ص��اع��دت��ه��م 
مليولهم  منا�صبة  مهنة  اأو  وظيفة 
لي�صبحوا  م�صتقباًل  وق��درات��ه��م 
هذا  ع��م��ارة  يف  م�صاهمني  اأف������راداً 
ال���ب���ل���د ال���ط���ي���ب اأ������ص�����وًة ب����الأف����راد 

ال�صنوية  امل����ك����اف����اأة  مب�������ص���اع���ف���ة 
لل�صركات  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  ل��ل��م��واط��ن��ني 
توزع  �صنوية  اأرب���اح���اً  حت��ق��ق  ال��ت��ي 

منها �صنوياً على م�صاهميها.
ع���زوف  اأن  اىل  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأ�����ص����ار 
القطاع  ال��ع��م��ل يف  امل��واط��ن��ني ع��ن 
اخل����ا�����س ب����وج����ه ع������ام وال���ق���ط���اع 
يزيد  خ�����ا������س،  ب����وج����ه  امل���������ص����ريف 
املالية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ال��ت��زام  �صعوبة 
التي  التوطني  بن�صبة  وامل�صرفية، 
ح��دده��ا امل�����ص��رف امل��رك��زي ، لفتا 
التي  ال��ت��وظ��ي��ف  م��ع��ار���س  اأن  اىل 
تعد بالن�صبة لل�صباب الباحثني عن 
العمل طوق النجاة ، تعد بالن�صبة 
لأخرين غري ذلك حيث جتد عددا 
على  املرتددين  ال�صباب  من  كبريا 
الكبري  همه   ، التوظيف  معار�س 
لأ�صئلة  اإج����اب����ة  ع���ل���ى  احل�������ص���ول 
الدوام،  و�صاعات  »ال��رات��ب،  ثالثة 
اأن  ينبغي  فيما   ، ال��ع��م��ل«  وم��ك��ان 
الأول  املقام  يف  اأعينه  ن�صب  ي�صع 
اأينما  عمل  فر�صة  على  احل�صول 
ترانزيت  حمطة  وي��ع��ده��ا   ، ك��ان��ت 
والحتكاك  اخل��ربة  منها  يكت�صب 
ب��ع��د ذلك  ث��م  اأول،  ال��ع��م��ل  ب�����ص��وق 
فر�صة  اإي��ج��اد  يف  �صروطه  يفر�س 
من�صفني  ن��ك��ون  وح��ت��ى   ، اأف�����ص��ل 
فعلى اجل��ان��ب الخ���ر جن��د بع�س 

اأن جتعل من القطاع اخلا�س بيئة 
بيئة  ل  امل��واط��ن  للعن�صر  ج��اذب��ة 
الرواتب  فرق  اأن  م�صيفا   ، منفرة 
فيما بني بع�س املوؤ�ص�صات بالقطاع 
اخل���ا����س واحل���ك���وم���ي ي��ل��ع��ب دورا 
، م�صيفا  ال��ع��زوف  ه���ذا  ك��ب��رياً يف 
و�صركات  م��وؤ���ص�����ص��ات  ه���ن���اك  ب�����اأن 
ودوائ��ر يف  القطاع احلكومي  تتبع 
بع�س الإمارات متنح رواتب عالية 
بالفعل  وجن���ح���ت  ل���ل���م���واط���ن���ني، 
 ، امل��واط��ن  العن�صر  ا�صتقطاب  يف 
مقرتحا عدة اقرتاحات من �صاأنها 
الذي  ال��ع��زوف  ه���ذا  ع��ل��ى  التغلب 
بالقطاع  املوؤ�ص�صات  بع�س  تواجهه 
موؤ�ص�صات  اإل������زام  م��ن��ه��ا  اخل���ا����س، 
ال�����ق�����ط�����اع اخل������ا�������س ال���رب���ح���ي���ة 

املختلفة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات 
التي  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات  وخ�����ص��و���ص��اً   ،
العمل  ����ص���وق  يف  ت���واج���ده���ا  ي���ن���در 
امل�صريف مثل اإدارة املخاطر، ونظم 
امل��ع��ل��وم��ات، واخل��زي��ن��ة ، لف��ت��ا اىل 
اأنه ومن خالل هذه الربامج التي 
ت�صتهدف العن�صر املواطن يف املقام 
احل�صول  املواطن  ي�صمن   ، الأول 
والتدريب  التعليم  على مزيج من 
لهم  يتيح  الذي  والعملي  النظري 
اأق�صام  وظ��ائ��ف يف خم��ت��ل��ف  ���ص��غ��ل 
اكت�صابهم  ع��ن  ن��اه��ي��ك   ، امل�����ص��رف 
����ص���م���ات ع����دي����دة م���ن���ه���ا الل����ت����زام 
عن  والبعد  والن�صباط  بالنظام 
معدلت  اأن  اىل  لف���ت���ا  ال���روت���ني 
التوطني يف موارد للتمويل و�صلت 
والدارات  ال��ق��ي��ادي��ة  امل��ن��ا���ص��ب  يف 
العليا اىل معدل %80 ، ومعظم 
الف�صل  ك�����ان  امل���واط���ن���ني  ه�������وؤلء 
 ... مت��ي��ز  جل��ائ��زة  ا�صتقطابهم  يف 
ا�صتطاعت  وال���ت���ي  ط��ي��ب  وف���ال���ك 
وخ������الل دورات�����ه�����ا ال��ث��م��ان��ي��ة من 
ا���ص��ت��ق��ط��اب ال��ن��خ��ب��ة امل��ت��م��ي��زة من 
خريجي اجلامعات ، هذا ف�صال عن 
ا�صتقطاب  على  حتر�س  م��وارد  اأن 
الكوادر املتميزة يف قطاعات اأخرى 
بالقطاع  العمل  ف�صلوا  حكومية 

اخلا�س عن احلكومي .

ع�ضابة �ضياطني املوت يف قب�ضة �ضرطة راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة- الفجر

متكنت القيادة العامة ل�صرطة راأ�س 
ع�صابة  �صبكة  تفكيك  م��ن  اخليمة 
تخ�ص�صت يف ترويج وبيع العقاقري 
وذلك  لالإجها�س  امل�صببة  الطبية 
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  ا���ص��ت��خ��دام  ع���رب 
به  ���ص��رح  م��ا  الج��ت��م��اع��ي، بح�صب 
�صعادة العميد عبداهلل علي منخ�س 
املباحث  و  ال��ت��ح��ري��ات  اإدارة  م��دي��ر 
راأ�����س اخليمة،  ب�����ص��رط��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 
))ع�صابة  ع��ل��ي��ه��ا  اأط����ل����ق  ال�������ذي 
لب�صاعة  ن���ظ���راً  امل������وت((  ���ص��ي��اط��ني 
وخ������ط������ورة م�����ا ي����ق����وم����ون ب�����ه من 
وردة معلومات  باأنه  اأو�صح  و  ج��رم، 
املنظمة  اجل���رائ���م  ل��ق�����ص��م  م���وؤك���دة 
اجلن�صية  م��ن  ع�صابة  بقيام  تفيد 
العربية با�صتغالل مواقع التوا�صل 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  و  الج��ت��م��اع��ي 
لرتويج وبيع عقاقري طبية يحظر 
تداولها اإل بو�صفة طبية خلطورتها 
و  الإج��ه��ا���س  لعمليات  وت�����ص��ت��خ��دم 
اإ���ص��ق��اط اجل��ن��ني ل��ل��م��راأة احل��ام��ل ، 
مما قد يعر�س حياة اجلنني و املراأة 

للخطر واإمكانية الوفاة. 
ال��ت��ح��ري��ات و  اإدارة  واأ����ص���اف م��دي��ر 
املباحث اجلنائية باأنه مت على الفور 

مع اأحد امل�صادر ال�صريني لل�صرطة، 
وحتديد �صاعة ال�صفر مت �صبطهم 
متلب�صني اأثناء عملية بيع العقاقري 

الطبية للم�صدر. 
باأن  منخ�س  ع��ب��داهلل  العميد  واأك���د 
باملر�صاد  دائ���م���اً  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
الأمن  زعزعة  يحاول  �صخ�س  لأي 
ارتكاب  خ����الل  م���ن  ال����ص���ت���ق���رار  و 
اإم��ارة راأ�س  مثل هذه اجلرائم، واأن 
اخليمة لي�صت بالأر�س اخل�صبة ملثل 
تلك اجلرائم، واأن رجال التحريات 

تكليف فريق الدوريات اللكرتونية 
من  للتاأكد  املنظمة  اجلرائم  بق�صم 
البيانات  جميع  و  املعلومات  �صحة 
الع�صابة،  اأف�����راد  ع���ن  وامل��ع��ل��وم��ات 
وال���ت���اأك���د م���ن م��ك��ان ت���واج���ده���م يف 
اإحدى الإمارات املجاورة، و التو�صل 
ت�صكيل  مت  ك���م���ا  ه���وي���ات���ه���م،  اإىل 
ومتابعة  وم��راق��ب��ة  ل��ر���ص��د  ف��ري��ق 
كافة  ات����خ����اذ  وب����ع����د  حت���رك���ات���ه���م، 
الإج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة، مت اإع����داد 
كمني حمكم للجناة عرب توا�صلهم 

امل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة، ع��ل��ى يقظة  و 
اإجرامي  ن�����ص��اط  اأي  ل��ر���ص��د  دائ��م��اً 
م���ن حديد،  ب��ي��د  ل���ه  ال��ت�����ص��دي  و 
الدوريات  ب���دور  �صعادته  اأ���ص��اد  كما 
الكبرية  وم�صاهمتها  اللكرتونية 
بر�صد الأن�صطة الإجرامية و�صبط 
مرتكبيها، وذلك ملا يتمتعون به من 

خربة كبرية و تدريب جيد.
لتوخي  اجلمهور  اأف���راد  نا�صد  كما 
التعامل  وع����دم  احل����ذر  و  احل��ي��ط��ة 
ال��غ��رب��اء و الغري  الأ���ص��خ��ا���س  م���ع 
م��رخ�����ص��ني ر���ص��م��ي��اً خ�����ص��و���ص��اً عرب 
و مواقع  اللكرتونية  البيع  مواقع 
التوا�صل الجتماعي، حتى ل يقعوا 
���ص��رك��اء يف  ي��ك��ون��وا  اأو  ل��ه��م  �صحايا 
اإبالغ  وعليهم  اجل��رائ��م،  ه��ذه  مثل 
اأو  معلومات  اأي  عن  ف��وراً  ال�صرطة 
كل ما يثري ال�صك و الريبة، وذلك 
لل�صرطة  م���رك���ز  لأق�������رب  ب���ت���وج���ه 
اأو  ال���ه���ات���ف���ي  الت���������ص����ال  ع����رب  اأو 
ومواقع  ال��ر���ص��م��ي��ة  ال��ق��ن��وات  ع���رب 
ل�صرطة  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ص���ل 
كافة  توحيد  بهدف  اخليمة،  راأ����س 
و  ال�صرطة  ب��ني  التعاون  و  اجل��ه��ود 
املجتمع وتوفري ال�صتقرار و الأمن 
اأر�س  على  املقيمني  و  للمواطنني 

هذه الدولة الطيبة.  

مركز املدينة ال�ضحي ينظم مبادرتني للمراجعني واملوظفني
•• عجمان ـ الفجر 

ال�صحي  املدينة  مركز  يف  الطبية  ال�صجالت  ق�صم  ق��ام 
مبنطقة عجمان الطبية بتنظيم مبادرتني للمراجعني 
والأخ�����رى ل��ل��م��وظ��ف��ني، وذل���ك ت��زام��ن��ا م��ع ع���ام اخلري 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ملقولة  وتطبيقا   2017
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن 
الوزراء حاكم دبي ل ميكن لالإن�صان اأن يعي�س بالكتفاء 

اإل عندما يبداأ بالعطاء .
و ت�صمنت املبادرة الأوىل اقامة ركن عام اخلري بحيث 
ال�صيافة  خدمة  لتوفر  العام  ط��وال  متواجدا  �صيكون 

للمراجعني واملوظفني، اما املبادرة الثانية بعنوان درهم 
اخلمي�س ، وهي عبارة عن �صندوق خريي ينظمه الق�صم 
املركز كل خمي�س ويفتح باب  بحيث مير على موظفي 
ت�صهيل  يف  ي�صاهم  �صهري  مبلغ  لتجميع  فيه  امل�صاركة 

اخلدمة العالجية لأحد املراجعني املحتاجني.
وا�صارت ادارة ق�صم ال�صجالت الطبية اإىل اأن الهدف من 
املوظفني  بني  والتعاون  الت�صامح  روح  ن�صر  املبادرتني 
ت���وف���ري خ���دم���ات طبية  وامل�����ص��اه��م��ة يف   ، وامل���راج���ع���ني 
وعالجية للمراجعني ذوي الدخل املحدود ، اإىل جانب 
الر�صا  ي�صودها  عمل  بيئة  واي��ج��اد  املتعاملني  ا���ص��ع��اد 

والفرح.
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القمة العاملية للحكومات .. اأ�ضداء دولية وا�ضعة يف الإعالم التقليدي واحلديث
•• دبي -وام: 

وتابع  النطاق  وا�صع  عاملي  باهتمام  للحكومات  العاملية  القمة  حظيت 
امل��ع��ن��ي��ني وال�صيا�صيني  ك��ب��ري م��ن  ال��ق��م��ة وجم��ري��ات��ه��ا ع���دد  ف��ع��ال��ي��ات 
واأ�صحاب القرار واجلمهور من خمتلف دول العامل عرب و�صائل الإعالم 

التقليدية والرقمية والجتماعية.
اإعالميا   550 احل���دث  قلب  م��ن  القمة  فعاليات  تغطية  على  وع��م��ل 
بالإ�صافة اإىل عدد كبري من الطواقم امل�صاعدة عملوا على مدار ال�صاعة 
وحوارات  نقا�صية  وجل�صات  كلمات  من  العديدة  الأح��داث  متابعة  على 
تفاعلية وموؤمترات �صحفية وحظيت القمة مبتابعة وا�صعة من الإعالم 
ال��ع��امل��ي يف 95 دول���ة حيث ت��داول��ت و���ص��ائ��ل الإع����الم اأخ��ب��اره��ا بواحد 

واأربعني لغة.
وكانت القمة العاملية للحكومات اأحد اأكر الأحداث ح�صورا على و�صائل 
الإعالم الرقمي والجتماعي اإذ حتدثت عنها اأكر من 15000 مقالة 
وخرب على املواقع الإلكرتونية وو�صل حمتوى القمة اإىل 370 مليون 

متابع على و�صائل التوا�صل الجتماع .
بينما  م�صاهدة  مليارات   8 من  اأك��ر  على  انطباعا  القمة  و�صم  وحقق 
مليون   2.4 اإىل  الجتماعي  الإع���الم  عرب  املتابعني  تفاعالت  و�صلت 

تفاعل.
يف  العامة  الدبلوما�صية  مكتب  ع��ام  مدير  العطر  حممد  �صعيد  وق��ال 
يف  الإعالمية  اللجنة  رئي�س  وامل�صتقبل  ال���وزراء  جمل�س  ���ص��وؤون  وزارة 
القمة العاملية للحكومات: لالإعالم دور اأ�صا�صي وحيوي يف اإي�صال ر�صالة 

فئات اجلمهور  كافة  اإ�صراك  اأهدافها عرب  وامل�صاهمة يف حتقيق  القمة 
باهتمام  للحكومات  العاملية  القمة  حظيت  وقد  اهتماماتهم  مبختلف 
اأهمية احلدث  اإىل  ه��ذا  وي��ع��ود  الإع��الم��ي  امل�صتوى  على  م�صبوق  غ��ري 
اإىل  بالإ�صافة  وخ��رباء  ومفكرين  قادة  فيه من  وامل�صاركني  وم�صمونه 

اجلهود اجلبارة التي بذلها الفريق الإعالمي للقمة .
واأ�صاد العطر بجهد فريق القمة الإعالمي م�صريا اإىل اأن القمة �صكلت 
الكتابة  يف  املتخ�ص�صني  من  �صخ�صا   120 على  يزيد  ما  ي�صم  فريقا 
والتحرير والت�صوير والإنتاج واملحتوى الإعالمي التقليدي والرقمي 
 230 اإع��داد ما يزيد على  اأي��ام للقمة من  والجتماعي متكنوا خالل 
والعديد  الجتماعي  الإع��الم  واآلف من�صورات  وتقريرا �صحفيا  خربا 

من املواد امل�صورة واملرئية.

بلدية دبي تفوز بجائزة التميز يف تطوير 
اإدارة املعرفة والإبداع والبتكار 

•• دبي -وام:

فازت اإدارة املعرفة والإبداع يف بلدية دبي بجائزة التميز يف تطوير اإدارة املعرفة 
والإبداع والبتكار �صمن جائزة ال�صرق الأو�صط ال�صاد�صة لتميز املدن والبلديات 
على  ال��ري��ادة  فيها  حققت  والتي  الأو���ص��ط  ال�صرق  جائزة  معهد  ينظمها  والتي 
املهند�س  �صعادة  واأك��د  الأو���ص��ط.  ال�صرق  م�صتوى  على  مر�صح   300 من  اأك��ر 
دليل  اجلائزة  بهذه  البلدية  فوز  اأن  دبي  بلدية  عام  مدير  لوتاه  نا�صر  ح�صني 
اآخر على مدى ما تتمتع به من كفاءة ومتيز يف جمال الإبداع والبتكار و�صعيها 
الدائم لتعزيز املعرفة والتي هي امليزة التناف�صية لهذا الع�صر واللبنة الأ�صا�صية 

لالإبداع والبتكار وتعترب هذه الفئة واحدة من اأ�صل 28 فئة.

حاكم الفجرية ي�ضتقبل وزيرين بلجيكي و�ضنغافوري ورئي�س الوزراء الأردين الأ�ضبق
•• الفجرية -وام:

املجل�س  ع�صو  ال�صرقي  حممد  بن  حمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
ال�صيخ مكتوم بن  العلى حاكم الفجرية يف ق�صر �صموه ام�س وبح�صور 
حمد ال�صرقي ..معايل بيرت دي كرمي ..وزير الدولة للتجارة اخلارجية 

البلجيكية.
اإمارة  يف  ال�صتثماري  امل��ن��اخ  البلجيكي  ال�صيف  م��ع  �صموه  وا�صتعر�س   
الفجرية وما تتمتع به من بنية حتتية عاملية متطورة وخا�صة يف جمال 

ال�صناعات البرتولية .
كما ا�صتقبل �صاحب ال�صمو حاكم الفجرية معايل م�صاجو�س ذو الكفلي 

�صموه  وا�صتعر�س   .. �صنغافورة  جلمهورية  املائية  وامل���وارد  البيئة  وزي��ر 
العالقات الثنائية وتعزيز اأوا�صر التعاون وتبادل اخلربات بني اجلانبني 
موؤكدا على اأهمية زيادة ال�صتثمارات يف املجالت القت�صادية وخا�صة يف 

القطاع املائي مبا يعود باخلري على البلدين وال�صعبني ال�صديقني.
وا�صتقبل �صاحب ال�صمو حاكم الفجرية معايل عبد ال�صالم املجايل رئي�س 

جمل�س الوزراء الردين الأ�صبق.
. وا�صتعر�س �صموه وال�صيف العالقات الثنائية بني دولة الإمارات والأردن 

على خمتلف ال�صعد ول�صيما اجلانب القت�صادي.
ح�صر اللقاءات �صعادة حممد �صعيد ال�صنحاين مدير الديوان الأمريي 

بالفجرية.

بالتعاون مع مركز الظفرة لطب االأ�شرة وال�شحة املدر�شية 

 مركز مدينة زايد لتعليم الكبار اإناث ينظم  فعالية عام اخلري ال�ضحية
•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر

ن�����ظ�����م م�������رك�������ز م�����دي�����ن�����ة زاي��������د 
املنطقة  يف  اإن�����اث  ال��ك��ب��ار  ل��ت��ع��ل��ي��م 
م����ع  مركز  ال���غ���رب���ي���ة  بالتعاون 
وال�صحة  الأ�صرة   لطب  ال��ظ��ف��رة 
ووقاية  �صحة   ( فعالية  املدر�صية 
 ) ت�صلم    ... افح�س   ( وفعالية   )
�صمن  فعاليات م�صروع عام اخلري 

يف املركز 
ق��������ال��������ت ح��������م��������دة امل�����ن�����������ص�����وري 
م���دي���رة م���رك���ز ت��ع��ل��ي��م ال���ك���ب���ار ان 
الفعاليات  ا�صتملت على فحو�صات 

املجتمعية بكافة اأ�صكالها . 
كما اأن فئة كبرية من ال�صيدات قد 
ال�صحة �صمن  تتهاون يف مو�صوع 
على  امللقاة  الكبرية  م�صوؤولياتها 

عاتقها .  
نتجاوز  الفعالية  فمن خالل هذه 
ون�����ص��م��ن �صرعة  ال���وق���ت  م�����ص��ك��ل��ة 
الو�صول للفئة امل�صتهدفة بدًل من 
انتظار ذهابها للمراكز  ال�صحية . 
فتحقيق ال�صحة والعافية لالأفراد 
لن�صر اخل���ري بني  ت��ق��رب��ن��ا  خ��ط��وة 
للمواطن  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف 

واملقيم .

نتائج  فح�س الدم ال�صامل .
اأن م��ث��ل هذه  امل��ن�����ص��وري  وا����ص���ارت 
امل�صوؤولية  ت���ر����ص���خ  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
ع��ل��ى كافة  ال���واق���ع���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الدولة بتحقيق حاجات  موؤ�ص�صات 
الأفراد ومتطلباتهم ال�صحية اإىل 
ج��ان��ب م��د ج�����ص��ور ال��ت��وا���ص��ل بني 
مبا  املختلفة  واملوؤ�ص�صات  الهيئات 

يحقق ال�صالمة للجميع .
واأو���ص��ح��ت م��دي��رة امل��رك��ز اأن من 
ال���ت���ي دفعت  ال���ه���ام���ة  الأ�����ص����ب����اب  
�صحية  م�����ص��اري��ع  ل��ت��ب��ن��ي  امل���رك���ز 
، والرتكيز على  �صمن عام اخلري 

الدار�صات  وجميع  لكافة  متنوعة  
العامالت باملركز   . 

فح�س  على  الفعاليات  وت�صمنت 
حتليل   خ��الل  من  ال�صامل  وقاية 
جهاز  ج���ان���ب  اإىل   ، ال�����دم  ع��ي��ن��ات 
قيا�س  موؤ�صر كتلة اجل�صم ون�صبة 

الدهون والع�صالت يف اجل�صم .
على  الطبي  الفريق  حر�س   وقد 
ال���ف���وري���ة بناء  ال��ن�����ص��ائ��ح  ت���ق���دمي 
ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج ال��ف��وري��ة م��ن جهاز 
اأوىل  الكتلة كخطوة  قيا�س موؤ�صر 
التوجه  حل��ني  للتوعية  و���ص��ري��ع��ة 
على  للح�صول  ال�صحي  للمركز 

هذه النوعية من الفعاليات  يعود 
الأمرا�س  من  العديد  تفاقم  اإىل  
ال�صحية  غ����ري  ال�����ع�����ادات  ب�����ص��ب��ب 
ال�����ص��ائ��دة يف امل��ج��ت��م��ع ،مم���ا ترتب 
اأمرا�س  م��ن  الكثري  انت�صار  عليه 
اأمرا�س  وه���ي   احل���دي���ث  ال��ع�����ص��ر 
وال�صكر  الدموية  والأوعية  القلب 
اإىل ج��ان��ب ارت���ف���اع ���ص��غ��ط ال����دم . 
وتعد هذه الأمرا�س  من الأ�صباب 
وعاملياً،  حم��ل��ي��اً  ل��ل��وف��اة  الرئي�صة 
لذلك ك��ان ل بد من زي��ادة العمل 
احل��ث��ي��ث وب��ال��ت��ع��اون م���ع اجلهات 
املعنية يف تقدمي  التوعية ال�صحية 

بدء اأعمال املنتدى الثاين خلدمات امل�شرتكني بدول جمل�س التعاون

البنك الدويل : الإمارات الرابعة عامليا والأوىل بال�ضرق الو�ضط يف �ضهولة احل�ضول على الكهرباء
الذكية  احل����ل����ول   “ ����ص���ع���ار  حت����ت 
افتتحت  امل�صرتكني”  خل���دم���ات 
الفورة  ف��اط��م��ة  امل��ه��ن��د���ص��ة  ���ص��ع��ادة 
الطاقة  وزارة  وك��ي��ل��ة  ال�����ص��ام�����ص��ي 
وطاقة  الكهرباء  ل�صوؤون  امل�صاعد 
امل�صتقبل �صباح ام�س يف قاعة العني 
للموؤمترات  التجاري  دب��ي  مبركز 
الثاين  املنتدى  اأع��م��ال  وامل��ع��ار���س 
خلدمات امل�صرتكني بدول جمل�س 
العربية   اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
امل��ن��ع��ق��د ع��ل��ى ه��ام�����س م��ع��ر���س و 
للكهرباء  الأو�صط  ال�صرق  موؤمتر 
وزارات  ع����ن  مم���ث���ل���ني  ب���ح�������ص���ور 
بالدولة  والكهرباء  املياه  وهيئات 
العامة  الم�����ان�����ة  ع����ن  ومم���ث���ل���ني 

ملجل�س التعاون اخلليجي .
ي���اأت���ي هذا   : ال�����ص��ام�����ص��ي  وق���ال���ت 
ت�����ص��اف��ر جهود  ن��ت��ي��ج��ة  امل���ن���ت���دى 
املائي  و  الكهربائي  التعاون  جلنة 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ب���دول 

اأداء  وتي�صري  ت�صهيل  اىل  �صيوؤدي 
اخلدمات مبا ي�صمن حق امل�صرتك 

وحقوق الدولة .
املنتديات  ه���ذه  م��ث��ل  ت�صهم  وان����ه 
اخلدمات  مب�����ص��ت��وى  الرت���ق���اء  يف 
ت�صبوا  ما  وه��و  للجمهور  املقدمة 
خالل  من  الر�صيدة  قياداتنا  اإليه 
ال��ت��وج��ي��ه��ات ال�����ص��ام��ي��ة ب���ان تكون 
خدمة املواطن هي الغاية الأ�صمى 
والتنفيذية  اخل��دم��ي��ة  ل��الأج��ه��زة 

بدولنا اخلليجية .
املنتدى  اف���ت���ت���اح  ح��ف��ل  وت�����ص��م��ن 
الن�صخة  يف  ال���ف���ائ���زي���ن  اع�������الن 
اأداء  اأف�صل  “ ج��ائ��زة  م��ن  الثانية 
مميز خلدمات امل�صرتكني “ والتي 
فازت بها مملكة البحرين و�صلطنة 
ع��م��ان م��ن خ���الل الإع�����الن الذي 
تاله املهند�س خالد امل�صعود رئي�س 

فريق تقييم اجلائزة .
اليوم  امل��ن��ت��دى  جل�صتي  ون��اق�����ص��ت 
الناجحة  وامل�������ص���اري���ع  ال���ت���ج���ارب 
يف خ���دم���ات امل�����ص��رتك��ني واإدارت���ه���ا 
الطيار  اق��ب��ال  الكويتية  املهند�صة 
الذكية  التح�صيل  اأدوات  وجل�صة 
يو�صف  القطري  املهند�س  واداره��ا 
اجلل�صتان  واخ���ت���ت���م���ت  اجل����ي����دة 
من  العمل  اوراق  مقدمي  بتكرمي 

دول التعاون.
وي��وا���ص��ل امل��ن��ت��دى ج��ل�����ص��ات��ه غدا 
جودة  حول  الوىل  جل�صتني  بعقد 
حول  والثانية  اخل��دم��ات  و�صرعة 
وخدمة  ملتابعة  احلديثة  التقنيات 

امل�صرتكني .

و التي تنبثق منها جلنة الرت�صيد 
خدمات  و  امل���ائ���ي  و  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
خدمات  عمل  فريق  و  امل�صرتكني 
التعاون  جمل�س  ب��دول  امل�صرتكني 
خليجية  من�صة  املنتدى  ويعترب   ،
ل��ت��ب��ادل اخل����ربات وال��ت��ج��ارب بني 
جمال  يف  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
العمالء  و  امل�����ص��رتك��ني  خ���دم���ات 
لقطاعي الكهرباء و املاء بالإ�صافة 
والطرق  الأ�صاليب  على  لالطالع 
تطوير  جم�����ال  يف  امل�����ص��ت��خ��دم��ة 
اخلدمات التي يحتاجها امل�صرتكني 
كتجارب الدول يف جمال العدادات 
الذكية  التح�صيل  اأدوات  و  الذكية 
����ص���رع���ة اخل�����دم�����ات و  و ج������ودة و 
التقنيات احلديثة ملتابعة و خدمة 

اأفريقيا بح�صب نتائج التقرير.
واأ�صافت ال�صام�صي : يعد كل اإجناز 
وت���ق���دم دل���ي���اًل ع��ل��ى اأن الإم�����ارات 
�صاملة،  وطنية  روؤي���ة  وف��ق  ت�صري 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤي���ة  ه��ي 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
امل�صتقبل  ت�صت�صرف  التي  ال��دول��ة، 

وحت�صر له.
ان����ه  جت�����ص��ي��دا لروؤية  واأو����ص���ح���ت 
بيئة  ت��وف��ري  2021 يف  الإم����ارات 
متكاملة  حتتية  وبنية  م�صتدامة 
التحّول  احل��ك��وم��ة  اأع��ل��ن��ت  ح��ي��ث 
للخدمات  ال���ذك���ي  الإل�����ك�����رتوين 
هيئات  ����ص���اه���م���ت  و  احل���ك���وم���ي���ة 
الكهرباء و املياه و ال�صركات املعنية 
الإلكرتونية  للخدمات  بالتحول 

لقد   : احل��ف��ل  األ��ق��اه��ا يف  كلمة  يف 
زياراته  اث��ن��اء  العمل  ف��ري��ق  اط��ل��ع 
اليه  و�صل  ما  على  املنطقة  ل��دول 
خدماته  يف  تطوير  م��ن  قطر  ك��ل 
واملقيمني  ل��ل��م��واط��ن��ني  امل���ق���دم���ة 
ح��ي��ث ل���وح���ظ وج�����ود ن���ق���اط قوة 
ع���ل���ى اخر  ق���ط���ر يف جم�����ال  ل���ك���ل 
الخرى  ال���دول  على  انعك�س  مم��ا 
وال�����ذي ك����ان ل���ه الث����ر ال��ك��ب��ري يف 
املجالت  �صتى  اخل���ربات يف  ت��ب��ادل 
للتكامل  يتطلع  العمل  فريق  وان 
للو�صول  امل�������ص���رتك  وال����ت����ع����اون 
ال��ذك��ي��ة من  م��ن احل��ل��ول  للمزيد 

اجل رفع الكفاءة والإنتاجية .
وا���ص��اف ان ال��ه��دف ال��رئ��ي�����س من 
اأداء  اأف�����ص��ل  “ ج��ائ��زة  ا���ص��ت��ح��داث 

امل�صرتكني.
واأك�������دت يف ك��ل��م��ت��ه��ا ���ص��ع��ي  دول���ة 
الإم������������������ارات ل����ت����وف����ري خ����دم����ات 
ب�صهولة  وامل���اء   الكهرباء  تو�صيل 
للم�صرتكني  ، حيث حققت الدولة 
�صعيها  يف  ع��امل��ي��ا  متقدمة  م��راك��ز 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����ت����وازن امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي يف 
دولة  ت�صدرت  فقد  الطاقة،  اأم��ن 
الإمارات الدوَل العربية يف تقرير 
 2017 الأعمال  اأن�صطة  ممار�صة 

وال�صادر عن البنك الدويل .
عدة  يف  متقدمة  م��راك��ز  فحققت 
�صهولة  حم������ور  م���ن���ه���ا:  حم�������اور 
وحتقيق  الكهرباء  على  احل�صول 
املرتبة الرابعة عامليا والأوىل على 
و�صمال  الو���ص��ط  ال�صرق  م�صتوى 

ل�صتخدام  ب���الإ����ص���اف���ة  ال���ذك���ي���ة 
ال���ف���ات���ورة اخل�����ص��راء ك��ب��دي��ل عن 
على  للمحافظة  الورقية  الفاتورة 

البيئة و ا�صتدامة املوارد.
و ا���ص��ت��ك��م��ال ل��ن��ه��ج احل���ك���وم���ة يف 
حت��ق��ي��ق ال�������ص���ع���ادة مل��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا مت 
املتعاملني  خ��دم��ة  م��راك��ز  حت��وي��ل 
اإىل مراكز لإ�صعاد املتعاملني حيث 
اخلم�س  نظام  �صمن  ت�صنيفها  مت 
مت  و  امل���راك���ز  ه���ذه  لتقييم  جن���وم 
يف  لل�صعادة  تنفيذي  رئي�س  تعيني 

املوؤ�ص�صات.
ال�صيخ  املهند�س  ق��ال  جانبه  وم��ن 
خليفة  ال  حم��م��د  ب���ن  اب���راه���ي���م 
رئ����ي���������س ف�����ري�����ق ع����م����ل خ����دم����ات 
التعاون  جمل�س  ب��دول  امل�صرتكني 

مم��ي��ز خل���دم���ات امل�����ص��رتك��ني “هو 
امل�صرتكني  خ��دم��ات  اداء  حت�صني 
ب�������ص���ك���ل ع�������ام وذل��������ك م�����ن م����ب����داأ 
ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة وت���ق���دمي ك���ل م���ا هو 
الب�صرية  القوة  اف�صل على �صعيد 

ونظم املعلومات والت�صريعات .
واكد انه لبد من تركيز الهتمام 
على حت�صني وتطوير اجراءات �صري 
القرارات  العمل وذل��ك من خ��الل 
ال����داع����م����ة وال�����ي�����ات ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه 
ومراجعتها  ومتابعتها  ال��ق��رارات 
ومن ثم الربجمة الآلية للو�صول 
ان تكامل  الذكية كما  اىل احللول 
وت�����راب�����ط الأن����ظ����م����ة ال����ذك����ي����ة يف 
جمال قراءة العدادات والتح�صيل 
باخلدمات  وال��ت��زوي��د  والتفتي�س 

فقدان جواز �شفرت
ف��ق��د امل���دع���و/ خ��ال��د حممد 
اليمن    ، ال����ربي����ك����ى  ع����م����ر 
رقم  ���ص��ف��ره  ج���واز  اجلن�صية 
يرجى   -  )3100820(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
اقرب  او  اليمنية   بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفرت
ف���ق���د امل�����دع�����و/ حم���م���د خ���ان 
باك�صتان    ، م�����ارج�����ان  ج�����ول 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
)4135601( - يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�صتانية  

�صرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفرت
ف��ق��د امل���دع���و/ م�����ص��ت��اق احمد 
ب���اك�������ص���ت���ان    ، خ���������ان  ج������وم������ا 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
)pm1165281( - يرجى 
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية  او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����د امل�������دع�������و/ ري����ا�����س 
الدين قمر الدين ، هندي 
�صفره  ج������واز  اجل��ن�����ص��ي��ة 
�صادر   )710746( رقم 
م���ن ال��ه��ن��د  - م���ن يجده 
بال�صفارة  الت�����ص��ال  عليه 

الهندية لدى الدولة.   

فقدان جواز �شفرت
امي�����ان  امل�����دع�����و /  ف����ق����د 
امل������غ������رب   ، ال�������������ص������ال������ح 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )760871( رق����������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ص��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 050/8220101

فقدان جواز �شفرت
ه���ان���ه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
كاربينتري،  ال��ي��ن��ا  م����ارى 
امل������ان������ي������ا  اجل����ن���������ص����ي����ة - 
ج��������������واز �������ص������ف������ره رق������م 
عليه  ي��ج��ده  م��ن    )49(
الت�����ص��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 056/2898222

فقدان جواز �شفرت
نفي�صه   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا    ، �صابو  دار  جمال 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )1241398( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/2454222

فقدان جواز �شفرت
ف������ق������د امل��������دع��������و /اون�����������ا 
رومانيا   ، م������ورارو  دورا 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )051834208( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/5702417

فقدان جواز �شفرت
/�صبحه  امل�����دع�����و  ف����ق����د 
باك�صتان    ، خ�����ان  ح���ي���در 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )6976062( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/6217723
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•• ال�شارقة-وام:

برعاية كرمية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى 
بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  افتتح  ال�صارقة  ح��اك��م 
ونائب  عهد  ويل  القا�صمي  �صلطان  ب��ن  حممد 
ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة ���ص��ب��اح ام�����س يف م��رك��ز اك�صبو 
ال�صارقة املعر�س الوطني للتوظف يف ن�صخته ال� 
.13 19 و املعر�س الدويل للتعليم بن�صخته ال� 
وكان يف ا�صتقبال �صموه لدى و�صوله كل من ال�صيخ 
القا�صمي رئي�س دائرة الطريان  خالد بن ع�صام 
املدين وال�صيخ حممد بن حميد القا�صمي مدير 
وال�صيخ  املجتمعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  الإح�����ص��اء  دائ����رة 
مطار  هيئة  م��دي��ر  القا�صمي  �صعود  ب��ن  في�صل 
ال�����ص��ارق��ة ال����دويل و���ص��ع��ادة ع��ب��داهلل ب��ن �صلطان 
العوي�س رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�صناعة 
ال�صارقة والعميد �صيف الزري ال�صام�صي قائد عام 
رئي�س  هدة  بن  �صلطان  و�صعادة  ال�صارقة  �صرطة 
دائرة التنمية القت�صادية و�صعادة الدكتور طارق 
و�صعادة  الب�صرية  امل���وارد  دائ���رة  رئي�س  خ��ادم  ب��ن 
الدكتور خالد عمر املدفع رئي�س مدينة ال�صارقة 
الع���الم���ي���ة و����ص���ع���ادة ع��ب��دال��ع��زي��ز ح��م��د ترمي 
ات�صالت  عام  التنفيذي مدير  الرئي�س  م�صت�صار 
بالإمارات ال�صمالية وعدد من امل�صوؤولني ومدراء 

املوؤ�ص�صات احلكومية وامل�صرفية.
وجتول �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان 
القا�صمي يف اأروقة املعر�س الذي �صم العديد من 
اجلهات احلكومية واملوؤ�ص�صات اخلا�صة وامل�صارف 
العمل  ف��ر���س  على  �صموه  اط��ل��ع  حيث  امل�����ص��ارك��ة 
يف  امل�صاركة  املوؤ�ص�صات  تتيحها  التي  وال��ت��دري��ب 

املعر�س الوطني للتوظف .
ك��م��ا ت���ع���رف م���ن خ����الل ل���ق���اءات���ه م���ع ع����دد من 
م�������ص���وؤويل اجل����ه����ات وامل���وؤ����ص�������ص���ات الأك���ادمي���ي���ة 

للتعليم  الدويل  املعر�س  يف  امل�صاركة  والتعليمية 
واملعاهد  اجلامعات  اإليه  تو�صلت  ما  اأح��دث  على 
والكليات من برامج وخدمات للطالب يف خمتلف 

املجالت واملراحل التعليمية.
ي�صتمر  الذي  للتوظف  الوطني  املعر�س  ويعترب 
فعاليات  اأه���م  اأح���د  اجل���اري  ف��رباي��ر   17 لغاية 
باهتمام  حت��ظ��ى  ال���ت���ي  ال����دول����ة  يف  ال��ت��وظ��ي��ف 
وال�صابات  ال�صباب  وك��ذل��ك  املختلفة  املوؤ�ص�صات 
املواطنني الباحثني عن فر�س عمل منا�صبة لهم 

.
التوا�صل  ج�����ص��ور  م���د  اإىل  احل����دث  ي��ه��دف  ك��م��ا 
خمتلف  وب��ني  جهة  م��ن  حديثا  اخلريجني  ب��ني 
جهة  م��ن  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  موؤ�ص�صات 
ثانية اإىل جانب ت�صهيل توظيف وتدريب وتنمية 
واإر�صاد  وت��وج��ي��ه  الإم����ارات����ي  ال�����ص��ب��اب  م���ه���ارات 
م�صار  اخ��ت��ي��ار  كيفية  ح���ول  اجل����دد  اخل��ري��ج��ني 
احتياجات  م��ع  يتنا�صب  ب�صكل  املهنية  حياتهم 

املجتمع و�صوق العمل.
من  اأكر  للتوظف  الوطني  املعر�س  وي�صت�صيف 
70 جهة حكومية وخا�صة من بينها 22 م�صرفا 
و10 �صركات تاأمني و�صركتي �صرافة اإىل جانب 
30 جهة حكومية كما ت�صارك يف احلدث للمرة 
ال�صارقة  وهيئة  ال��ن��اب��ودة  �صركة  م��ن  ك��ل  الأوىل 
ال��ت��وط��ني يف  ب��ه��دف ت�صجيع  ل��ل��ك��ت��اب وغ��ريه��م 

جميع القطاعات.
وي��ح��ف��ل امل��ع��ر���س ب��ال��ع��دي��د م��ن امل�����ص��ارك��ات التي 
دولة  التعليمية وتعزز من مكانة  العملية  تري 
والدولية  الإقليمية  ال�صاحتني  على  الإم����ارات 
متكاملة  حديثة  تعليمية  منظومة  لمتالكها 
حيث �صيتم تقدمي جمموعة وا�صعة من الربامج 

ال����دورات  م��ن  ك��ب��ري  وع����دد  ال��ه��ادف��ة  التعليمية 
بالإ�صافة  الوظيفي  التطوير  التدريبية وبرامج 
اإىل عقد عدد كبري من الندوات من قبل العديد 

من املوؤ�ص�صات امل�صاركة يف املعر�س.
�صاعة  الب�صرية عن توفري  امل��وارد  دائ��رة  واأعلنت 
فنون  يف  عمل  ع��ن  للباحثني  جمانية  تدريبية 
وفنون  والهندام  والأ�صلوب  والتعامل  اليتيكيت 
اإجراء املقابالت وقانوين العمل والعمال و املوارد 
عن  الباحثني  مل�صاعدة  الأداء  وتقييم  الب�صرية 
فر�س وظيفية طوال اأيام املعر�س مبا يعزز دور 
اإيجاد الوظيفة  املوظف والباحث عن وظيفة يف 
املتخ�ص�صني  بالتعاون مع نخبة من  له  املنا�صبة 

يف هذا املجال.
مع  بالتعاون  للتوظف  الوطني  املعر�س  وي��ق��ام 
الإمارات  ومعهد  ال�صارقة  و�صناعة  غرفة جتارة 
القوات  ومب�صاركة  واملالية  امل�صرفية  للدرا�صات 
ال�صارقة  وم�����ص��رف  ب��الت��ي��ن��ي  ك���راع���ي  امل�����ص��ل��ح��ة 
والتوطني  الب�صرية  امل����وارد  ووزارة  الإ���ص��الم��ي 
كرعاة ذهبيني وبدعم من دائرة املوارد الب�صرية 

يف حكومة ال�صارقة.
رعاية  حتت  للتعليم  ال��دويل  املعر�س  يقام  فيما 
للعلوم  عجمان  وجامعة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
والتكنولوجيا وبدعم من غرفة جتارة و�صناعة 

ال�صارقة.
واأكد �صعادة الدكتور طارق �صلطان بن خادم رئي�س 
ال�صارقة  حكومة  حر�س  الب�صرية  امل���وارد  دائ��رة 
ممثلة بدائرة املوارد الب�صرية يف املعر�س الوطني 
لإ�صعاد  و�صعها  يف  ما  اأق�صى  ب��ذل  على  للتوظف 
الوظيفية  الفر�س  توفري  خالل  من  مواطنيها 
الكوادر  وت��ط��وي��ر  وب��ن��ات��ه��ا  لأب��ن��ائ��ه��ا  امل��ن��ا���ص��ب��ة 

التوجيهات  م��ع  ان�صجاما  الوطنية  وال��ك��ف��اءات 
احلكيمة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم 
بناء  يف  لي�س  احلقيقي  ال�صتثمار  ب��اأن  ال�صارقة 
احلجر واإمنا يف بناء الإن�صان لأنه اأ�صا�س التنمية 
و�صمانة ا�صتدامتها وحمورها الأول والأخري يف 

م�صرية التطور والنه�صة ال�صاملة.
اآي������ات التقدير  اأ����ص���م���ى  ب���ن خ�����ادم ع���ن  واأع�������رب 
والمتنان ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�صارقة على رعايته الكرمية للمعر�س الوطني 
ال�صيخ  ول�صمو  ع�صر  التا�صعة  دورت��ه  للتوظف يف 
�صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد 
ال�صديدة  توجيهاته  على  ال�صارقة  حاكم  ونائب 
اأن يكون هذا احلدث  ومتابعته احلثيثة ل�صمان 
اأف�صل من�صة ملد ج�صور التوا�صل بني اخلريجني 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  م���وؤ����ص�������ص���ات  وب�����ني خم��ت��ل��ف 
توظيف  لت�صهيل  ال�صانحة  والفر�صة  واخلا�س، 
اإىل  مهاراته  وتنمية  وتدريبه  الإماراتي  ال�صباب 
اجل��دد حول  واإر���ص��اد اخلريجني  توجيهه  جانب 
كيفية اختيار م�صار حياتهم املهنية ب�صكل يتنا�صب 

مع احتياجات املجتمع و�صوق العمل.
ال�����ص��ارق��ة جن��ح��ت بف�صل اهلل  اإم����ارة  اإن   : وق���ال 
القيادة  وت���وج���ي���ه���ات  رع����اي����ة  ظ����ل  ويف  ت���ع���اىل 
الر�صيدة يف ا�صتقطاب اأعداد كبرية من موؤ�ص�صات 
القطاعني احلكومي واخلا�س للم�صاركة يف هذا 
كبرية  اأع��داد  املهم ويف جعبتها  ال�صنوي  احل��دث 
ال�صاغرة لأبنائنا وبناتنا  الوظيفية  الفر�س  من 
البناء  اللذين نراهن عليهم يف موا�صلة م�صرية 
الذي  الب��ت��ك��ار والتميز  رك��ائ��ز  وت��ع��زي��ز  وال��ن��م��اء 

ي��رت��ق��ي مب��ك��ان��ة ال���وط���ن وي��ح��ق��ق ري���ادت���ه على 
امل�صتوى العاملي .

م���ن ج��ه��ت��ه ث��م��ن ����ص���ع���ادة ���ص��ي��ف حم��م��د املدفع 
ال�صارقة  اك�����ص��ب��و  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
ال�����ص��ارق��ة ومعهد  غ��رف��ة جت���ارة و�صناعة  ت��ع��اون 
الوثيق  وامل��ال��ي��ة  امل�صرفية  ل��ل��درا���ص��ات  الإم����ارات 
منوها   .. للتوظف  الوطني  املعر�س  تنظيم  يف 
ال�صارقة  وم�صرف  امل�صلحة  القوات  م�صاركة  اإىل 
والتوطني  الب�صرية  امل����وارد  ودائ����رة  الإ���ص��الم��ي 
كرعاة للمعر�س واأثنى على رعاية وزارة الرتبية 
والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان  وجامعة  والتعليم 

ملعر�س التعليم الدويل.
وقال املدفع : اإن مركز اك�صبو ال�صارقة ارتاأى اأن 
الكبري  لالرتباط  نظرا  معا  املعر�صان  يتزامن 
ومتطلبات  التعليمية  العملية  خم��رج��ات  ب��ني 
�صوق العمل من راأ�س املال الب�صري وكوادر وطنية 
امل�صوؤولية  حت��م��ل  ع��ل��ى  وق����ادرة  م��وؤه��ل��ة  وعلمية 
والعمل على حتقيق التنمية ال�صاملة يف خمتلف 
القطاعات، مبا ين�صجم مع روؤية حكومة ال�صارقة 
والعملية  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�������وارد  اإىل  ت��ن��ظ��ر  ال���ت���ي 
والتقدم  ال��ت��ط��ور  رك��ي��زة  بو�صفهما  التعليمية 
احل�صاري وحجر الزاوية يف بناء م�صتقبل م�صرق 

لكافة �صكان الإمارة والدولة .
ال�صارقة  اك�صبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  ودع��ا 
والطلبة  عمل  ف��ر���س  ع��ن  الباحثني  امل��واط��ن��ني 
واأولياء الأمور اإىل ح�صور املعر�صني وال�صتفادة 
ف��ر���ص��ة �صانحة  ب��اع��ت��ب��اره��م��ا  ف��ع��ال��ي��ات��ه��م��ا  م���ن 
للتعرف عن قرب اإىل واقع �صوق العمل ومقابلة 
املخت�صني واخلرباء من الأكادمييني وامل�صوؤولني 
وال�صركات  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  واأ����ص���ح���اب 

روؤي���ة م�صتقبلية  ب��ل��ورة  ي�صهم يف  واخل��ا���ص��ة مب��ا 
وا�صحة اأمامهم.

اأك���ر من  ال���دويل  التعليم  وي�����ص��ارك يف معر�س 
100 موؤ�ص�صة تعليمية حملية واإقليمية ودولية 
العايل  التعليم  والكليات ومعاهد  من اجلامعات 
والفنية  التقنية  وامل��ع��اه��د  ال��ت��ج��اري��ة  وامل���دار����س 
اللغات  تعليم  ومعاهد  الإداري  التدريب  ومراكز 
العامل  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال����ط����ريان  وم����راك����ز 

ومب�صاركة جامعة عجمان كراعي بالتيني.
وي�صكل احلدث من�صة مهمة لإر�صاد الطلبة اإىل 
مبا  اجلامعية  التخ�ص�صات  يف  املتاحة  اخليارات 
بالدولة  امل�صتدامة  التنمية  ملتطلبات  ي�صتجيب 
من خالل ربطها بقدرات الطلبة ومتكينهم كي 
يكونوا على قدر عال من العلم والكفاية املعرفية 
وتوجهات  ال��ق��ي��ادة  تطلعات  م��ع  ي��ت��واف��ق  ب�صكل 
الدولة بح�صب الأجندة الوطنية و روؤية الإمارات 
2021 . ومن اأهم املوؤ�ص�صات الإماراتية امل�صاركة 
للطريان  الإم����ارات  جامعة  التعليم  معر�س  يف 
وج��ام��ع��ة ال��ف��ج��رية وج��ام��ع��ة ح��م��دان ب��ن حممد 
عدد  املعر�س  فعاليات  يف  ي�صارك  كما   .. الذكية 
موؤ�ص�صة  اأبرزها  العاملية من  املوؤ�ص�صات  كبري من 
اأبرود  فيوت�صر  و  املتحدة،  اململكة  من  كرومويل 
جامعة  و  وات��رل��و  جامعة  و  ك��اجل��اري  جامعة  و 
هرييوت وات و جامعة �صنواي و ماي ا�صربي�صن 
فري�صت  كلية  و  جورامكو  اأك��ادمي��ي��ة  و  املاليزية 

�صيتي اجلامعية ومعهد ايديوك�صن املاليزي.
للزوار  اأب��واب��ه  يفتح  املعر�س  اأن  بالذكر  اجلدير 
يوميه  يف  الثامنة  وح��ت��ى  �صباحا  ال��ع��ا���ص��رة  م��ن 
يومه  يف  زواره  ي�صتقبل  ح��ني  يف  وال��ث��اين  الأول 
ال��ث��ال��ث والأخ�����ري م��ن ال�����ص��اع��ة ال��راب��ع��ة ع�صرا 
فرتة  املعر�س  وخ�ص�س  م�صاء  الثامنة  ولغاية 
العا�صرة  م��ن  اخلمي�س  ال��ي��وم  لل�صيدات  خا�صة 

�صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأع���ل���ن���ت اأب���وظ���ب���ي ل����الإع����الم عن 
املوؤ�ص�صية  ال�صعادة  موؤ�صر  اإط��الق 
الإدارات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  وت��ع��م��ي��م��ه 
لها،  التابعة  التجارية  والعالمات 
ال�صعادة  مم��ك��ن��ات  م��ت��اب��ع��ة  ب��ه��دف 
املوؤ�ص�صية لدى موظفيها، وتوفري 
م��ت��ن��اغ��م��ة ت�صعى  م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل 
املوؤ�ص�صي  ال��ت��م��ي��ز  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و 
وال���رق���ي ب��خ��دم��ات��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة يف 

بيئة مهنية م�صتدامة.
واأ�����ص����ارت اأب���وظ���ب���ي ل���الإع���الم اإىل 
�صتتوىل  ال��ذي  اجلديد  املوؤ�صر  اأن 
تطويره كل من اإدارة مراقبة الأداء 

الت�صال،  واإدارة  املوؤ�ص�صي  والتميز 
اأ�صا�صياً من متطلبات  يعد متطلباً 
م���ن���ظ���وم���ة ال���ت���م���ي���ز احل���ك���وم���ي، 
املمكنات  مل��ح��ور  داع���م���اَ  وع��ن�����ص��راً 
اجلهود  مع  ين�صجم  مبا  املوؤ�ص�صية 
الربنامج  حم��اور  لتنفيذ  املبذولة 
والإيجابية  ل��ل�����ص��ع��ادة  ال���وط���ن���ي 
الذي يت�صمن ابتكار اأدوات واآليات 
�صعادة  لقيا�س  موؤ�صرات  وت�صميم 

املوظفني واملتعاملني.
وق��ال��ت ج��واه��ر امل��ن�����ص��وري مدير 
املوؤ�ص�صي  وال��ت��م��ي��ز  الأداء  اإدارة 
موؤ�صر  اأن  ل���الإع���الم:  اأب��وظ��ب��ي  يف 
اأ�صا�صي  ممكن  املوؤ�ص�صية  ال�صعادة 
لبناء ا�صرتاتيجيات حتقق بخطى 

املوؤ�ص�صات  ب���ه���ا  ت���رت���ق���ي  ث���اب���ت���ة 
ي�����ص��ك��ل خطوة  ك��م��ا  وم��وظ��ف��ي��ه��ا، 
لالإعالم  اأبوظبي  جهود  يف  مهمة 
لر�صم خريطة وا�صحة لحتياجات 
ي�صمن  مبا  وتطلعاتهم  املوظفني 
وبالتايل  ال��ن��ت��ائ��ج  اأف�����ص��ل  حتقيق 
املقدمة  اخلدمات  بجودة  الرتقاء 

لهم . 
العمل  فريق  اأن  املن�صوري  واأك��دت 
امل�صوؤول عن املوؤ�صر �صيقوم باإطالق 
ال�صعادة  م��وؤ���ص��ر  لقيا�س  ا�صتبيان 
امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة ال�����ذي ي���ق���دم ل�����الإدارة 
مقرتحات قابلة للتنفيذ نابعة من 
اأر�س الواقع، ويعزز دور املوظفني 
يف بناء خطط التح�صني والتطوير، 

لالإعالم  اأبوظبي  م�صاركة  ويدعم 
بجائزة التميز احلكومي.

وي��ت�����ص��م��ن امل��وؤ���ص��ر ا���ص��ت��ب��ي��ان��اً من 
�صبعة عنا�صر رئي�صية متثل معادلة 
اأبوظبي  يف  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال�����ص��ع��ادة 
العمل،  ب���ي���ئ���ة  وه������ي  ل������الإع������الم، 
والتعليم  ال��وظ��ي��ف��ي،  وال��ت��ن��اغ��م 
املوؤ�ص�صي،  وال�������ولء  وال���ت���ط���وي���ر، 
وال�صتقرار  الجتماعي،  وال��دع��م 

املايل، واللتزام الوظيفي.
العتيبة  هند  اأ���ص��ارت  جانبها  م��ن 
هذه  اأن  اإىل  الت�صال  اإدارة  مدير 
لالإعالم  اأبوظبي  �صتمكن  املبادرة 
وتنفيذ  خ���دم���ات���ه���ا  ت���ق���دمي  م����ن 
مهامها وبراجمها بفاعلية وكفاءة 

ي�صمن  مب��ا  وامل�����وارد،  للممتلكات 
ال�صفافية  معايري  باأعلى  الل��ت��زام 
من  ال��ف��ع��ال��ة،  والإدارة  وال��ن��زاه��ة 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل جاذبة  ت���وف���ري  خ����الل 
ي�صمن  مب���ا  ال��ب�����ص��ري��ة  مل����وارده����ا 
حتقيق  يف  ال��ف��اع��ل��ة  م�����ص��اه��م��ت��ه��ا 

الأهداف املرجوة.
موؤ�صر  ي��ه��دف  العتيبة:  واأ���ص��اف��ت 
توفري  اإىل  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة  ال�����ص��ع��ادة 
نتائج مبا�صرة عن ميول املوظفني 
معادلة  وف��ق  وال�صلبية  الإيجابية 
ت�صتند اإىل جمموعة من العنا�صر 
حتديد  يف  ي�����ص��ه��م  م����ا  وال���ن�������ص���ب 
جوانب التح�صني، والذي �صينعك�س 
اجلمهور  م�����ص��اع��ر  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ايل 

امل�����ص��ت��ه��دف م���ن امل���وظ���ف���ني حول 
يف  الإي��ج��اب��ي��ة  م�صاركتهم  اأه��م��ي��ة 
�صعادتهم وحت�صني  تقييم م�صتوى 

بيئة العمل .
واع����ت����م����دت اأب����وظ����ب����ي ل����الإع����الم 
امل���وؤ����ص���ر على  ت�����ص��م��ي��م  يف ع��م��ل��ي��ة 
املقارنة  درا�����ص����ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
التي  وال��دول��ي��ة،  املحلية  املعيارية 
العمل  ب��ي��ئ��ة  خ�����ص��و���ص��ي��ة  ت���راع���ي 
وطبيعة امل�صتهدفات املرجوة، ومن 
الحتادية  الهيئة  تقارير  اأب��رزه��ا 
احلكومية،  ال��ب�����ص��ري��ة  ل���ل���م���وارد 
وحماور ال�صعادة يف دولة الإمارات 
التي ت�صعى اإىل بناء منوذج موحد 
اجلهات  لكل  وال�صعادة  لالإيجابية 

الدولة، وفق حماور  احلكومية يف 
و�صفات  املوؤ�ص�صية،  ال�صعادة  ثقافة 
امل����وظ����ف ال�����ص��ع��ي��د والإي����ج����اب����ي، 
والإيجابية  ال�����ص��ع��ادة  وم��وؤ���ص��رات 

املوؤ�ص�صية.
يذكر اأن اأبوظبي لالإعالم اعتمدت 
يت�صمنها  ال���ت���ي  امل��ع��ط��ي��ات  ع��ل��ى 
ال��ع��امل��ي، وموؤ�صر  ال�����ص��ع��ادة  ت��ق��ري��ر 
اللذان  ب��الن��ي��ت  ه���اب���ي  ال�������ص���ع���ادة 

الدول  يف  ال�صعادة  م��دى  يقي�صان 
درا�صات  اإىل  ا���ص��ت��ن��اداً  واملجتمعات 
على  تعتمد  متعددة  واإح�صائيات 

حماور الدعم الجتماعي، 
ق����������رارات احل����ي����اة،  واحل�����ري�����ة يف 
الإداري،  والف�صاد  امل��ايل،  وال��رخ��اء 
الفرد  ودخ���ل  الأع���م���ار،  ومتو�صط 
من الناجت املحلي، ومعدل البطالة، 

ال�صحة اجليدة.

•• اأبوظبي-وام:

املدين  للدفاع  العامة  الإدارات  ب��داأت 
فعاليات  تنفيذ  الدولة  م�صتوى  على 
للتعريف  ال���ت���ج���م���ه���ر  ع������دم  ح���م���ل���ة 
مب���خ���اط���ر جت���م���ع اجل����م����ه����ور ح���ول 
احلرائق واحل��وادث وذلك وفق خطة 
التوعية الرئي�صية التي اأعدتها القيادة 
العامة للدفاع املدين لعام 2017 يف 
الداخلية  وزارة  ا�صرتاتيجية  اإط����ار 
يف  التوعية  ثقافة  ن�صر  اإىل  الهادفة 
جمال ال�صالمة العامة والوقاية من 
اأفراد املجتمع.  املخاطر املحتملة بني 
واأو�صح اللواء جا�صم حممد املرزوقي 
ق���ائ���د ع�����ام ال�����دف�����اع امل������دين ب������وزارة 
ياأتي  احل��م��ل��ة  اإط����الق  اأن  ال��داخ��ل��ي��ة 

البيئة  اإدارة  ن��ظ��ام  تطبيق  اإط����ار  يف 
لتعزيز  املهنية  وال�صالمة  وال�صحة 
املجتمع  فئات  مع  الناجحة  ال�صراكة 
بني  وال�صالمة  الوقاية  ثقافة  ون�صر 
الأفراد من مواطنني ومقيمني للحد 

من الظواهر ال�صلبية.
العامة للدفاع  القيادة  اأن  اإىل  واأ�صار   

امل����دين ق��ام��ت ب���اإط���الق ح��م��ل��ة تدعو 
كافة  على  وتعميمها  التجمهر  لعدم 
اإداراتها على م�صتوى الدولة ل�صمان 
الأه���داف  م��ع  املجتمع  اأف����راد  تفاعل 
والل���ت���زام  احل��م��ل��ة  تت�صمنها  ال��ت��ي 
وال�صالمة  الوقاية  ���ص��روط  بتطبيق 
م���ن امل��خ��اط��ر ع��ن��د وق�����وع احل�����وادث 
اإع��داد واإ���ص��دار كتيبات  ون��وه باأنه مت 
وب���رو����ص���ورات ت��وع��وي��ة ب��ث��الث لغات 
الإجنليزية والعربية والأوردو بهدف 
من  ���ص��ري��ح��ة  اأك������رب  اإىل  ال���و����ص���ول 

املجتمع.
الدفاع  اأه�������داف  حت��ق��ي��ق  ان  واأك������د   
امل�������دين ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة ي���ت���م عرب 
يتجلى  ف���اع���ل���ة  جم��ت��م��ع��ي��ة  ����ص���راك���ة 
و�صول  بت�صهيل  اجل��م��ه��ور  دور  فيها 

والإ�صعاف  امل����دين  ال���دف���اع  ���ص��ي��ارات 
التجمهر  ي��ع��د  ح��ي��ث  احل����دث  مل��وق��ع 
���ص��ل��وك��اً غ���ري ح�����ص��اري��اً وي���ع���وق عمل 
الدفاع املدين والإ�صعاف ما يوؤدي اإىل 
احتمالت  ويزيد من  احلريق،  تطور 
يعر�س  ك���م���ا  وال����وف����ي����ات  الإ�����ص����اب����ة 
تن�صاأ عن  اجلمهور نف�صه ملخاطر قد 

تطور احلادث.
 واأو�صح ان فرق الدفاع املدين تعمل 
و�صيناريوهات،  مدرو�صة  خطط  وفق 
وتتلقى  احل����رائ����ق  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف 
الأمان  اط��واق  مع  للتعامل  تدريبات 
كبري  ج��ان��ب  ال��وق��ائ��ي  ال�صق  وتعطي 
الفرق  ت��ع��م��ل  ح���ي���ث  الأه���م���ي���ة  م����ن 
اىل  لو�صولها  الأوىل  اللحظات  منذ 
انت�صار  من  واحل��د  الوقائي  الخ��الء 

ال������ن������ريان مب���ح���ا����ص���رت���ه���ا وت���ق���دمي 
وجود  اأن  م��وؤك��داً  الأول��ي��ة  الإ�صعافات 
يزيد  احل���ادث  ح��ول  ب�صرية  جتمعات 
عملها  واعاقة  الفرق  تلك  اأعباء  من 
وقد يوؤدي تطاير النريان اإىل اإ�صابات 
وجود  اأن  واأ����ص���اف  لبع�صهم.  ق��ات��ل��ة 
دخول  حركة  م��ن  يعيق  املتجمهرين 
م��رك��ب��ات الإ���ص��ع��اف وال���دف���اع املدين 
���ص��ل��ب��اً يف خطط  وال�����ص��رط��ة وي���وؤث���ر 
م��ك��اف��ح��ي احل���رائ���ق وب��ال��ت��ايل ي���وؤدي 
الخالء  عملية  يف  �صلبية  نتائج  اإىل 
حمدقاً  خطراً  ي�صكل  كما  واملكافحة 

على حياة اجلمهور.
ودعا قائد عام الدفاع املدين اجلمهور 
مع  وال��ت��ج��اوب  احلملة  م��ع  للتفاعل 
ت��ع��ل��ي��م��ات واإر�����ص����ادات ال���دف���اع املدين 

اخلا�صة بعدم التجمهر حول احلادث 
وال��ت�����ص��وي��ر ب��ال��ه��وات��ف ال��ن��ق��ال��ة اأو 
التوا�صل  م��واق��ع  ع��رب  ال�����ص��ور  ن�صر 

ع��ل��ى �صالمتهم  الج��ت��م��اع��ي ح��ف��اظ��اً 
امل�صاءلة  ولتفادي  الآخرين  و�صالمة 
ب�صكل  الت�صرف  ح��ال��ة  يف  القانونية 

احلادث  تفاقم  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  �صلبي 
الإطفاء  ف��رق  و�صول  لعرقلة  نتيجة 

والإنقاذ.

ويل عهد ال�ضارقة يفتتح معر�ضي الوطني للتوظف و الدويل للتعليم 

•• دبي -وام: 

تبداأ دائرة الأرا�صي والأمالك يف دبي تطبيق عقد اليجار املوحد اإلزاميا 
اعتبارا من ال�صهر املقبل .. بهدف تر�صيخ مزيد من ال�صفافية وامل�صداقية 

يف ال�صوق العقارية يف الإمارة.
ال�صمانات  املوحد يوفر  اإن عقد اليجار  ام�س  بيانها  الدائرة يف  وقالت 
املطمئنة جلميع اأطراف العالقة لتكتمل بذلك املنظومة العقارية التي 

ت�صعى الدائرة لو�صعها من خالل قطاع الإيجارات.
واأ�صافت اأنه ميكن للموؤجرين حتميل العقد وطباعته مبا�صرة من موقع 
اإيجاري الر�صمي التابع للدائرة مع تاأكيد اأن البنود املدرجة فيه ت�صتند 

اإىل مواد القوانني التي تنظم العالقات والتعامالت.

اإل  اأن��ه على الرغم من وج��ود كثري من البنود يف العقد  واأو�صح البيان 
اأن العالقة بني الطرفني حتكمها القوانني ذات ال�صلة ومن ذلك قانون 
الإي���ج���ارات ال���ذي ي��ح��دد وينظم ف��ر���س الل��ت��زام��ات اجل��زائ��ي��ة الواجب 
مرتوك  الأم����ر  اأن  اإىل  لف��ت��ا   .. اإ���ص��ك��ال��ي��ة  اأي  وج���ود  ح���ال  يف  تطبيقها 
رغباتهما  تلبي  التي  البنود  بع�س  على  لالتفاق  التعاقد  طريف  لتفاق 

واحتياجاتهما عند توقيع عقد الإيجار لأول مرة.
الإي��ج��ارات يف  �صوؤون  لقطاع  التنفيذي  املدير  نائب  وق��ال حممد يحيى 
دائرة الأرا�صي والأم��الك يف دبي خالل ت�صريح �صحفي له اليوم .. اإن 
مبادئ  لرت�صيخ  امل�صتمرة  م�صاعيها  اإط��ار  يف  ياأتي  املوحد  العقد  اعتماد 
ال�صفافية والو�صوح مبا يعود بالنفع على الأطراف يف ال�صوق العقارية .. 
م�صريا اإىل اأن دبي متكنت من ال�صتحواذ على مكانتها املرموقة ملا توفره 

اآمنة لال�صتثمار والعي�س والعمل و�صت�صهم خطوة من هذا  من مالذات 
النوع يف تر�صيخ �صورتها الإيجابية وامل�صرقة.

اإدارة تنظيم العالقات اليجارية يف  وبني حمدان حمد املدحاين مدير 
اأرا�صي دبي .. اأن تطبيق العقد املوحد يعتمد ب�صكل رئي�س على اكتمال 
املنظومة القانونية وتر�صيخ احلقوق والواجبات لدى الأطراف التعاقدية. 
واأ�صاف اأن قطاع الإيجارات يتوىل من خالل اداراته اآليات تطبيق عقد 
اليجار املوحد اجلديد اإ�صافة اىل ت�صجيل عقود الإيجار ومتابعة املوؤ�صر 
العقاري اإ�صافة اإىل تطوير القواعد وو�صع ال�صيا�صات وال�صرتاتيجيات 
لت�صيري حركة القطاع اإىل جانب مراقبة عمليات ال�صوق العقارية. و بني 
الإدارة  ت�صعها  ياأتي �صمن خطوات عالجية  الإج��راء  هذا  اأن  املدحاين 
املخت�صة يف الدائرة من اأجل احلد من التعامالت ال�صخ�صية التي تلحق 

كل  كثب  عن  الدائرة  يف  املخت�صة  اللجان  تراقب  حيث  بال�صوق  ال�صرر 
مع  مبراجعتها  وتقوم  الي��ج��ارات  وقطاع  العقارية  ال�صوق  يف  املتغريات 

القوانني والأنظمة اجلديدة .
و يعد القانون رقم  2  ل�صنة 2003 .. اأحد املراجع التي ا�صتندت اإليها 
الدائرة يف �صياغة العقد املوحد لدوره يف تنظيم تاأجري واإدارة العقارات 

وا�صرتاطاتها مبا يف ذلك الرتخي�س وال�صمانات.
ومت الرجوع اأي�صا للقانون رقم  33  ل�صنة 2008 املنظم للعالقه بني 
املوؤجرين وم�صتاأجري العقارات يف دبي خ�صو�صا املادة  25  التي حتدد 
احلالت التي متكن املوؤجر من طلب اإخالء العقار ومن �صمنها التاأجري 
من الباطن وال�صماح لالآخرين با�صتعمال العقار لغايات غري م�صروعة 

ويف غري الغر�س املرخ�س من اأجله.

اأرا�ضي دبي تطبق عقد اليجار املوحد ابتداء من ال�ضهر املقبل لتعزيز �ضفافية الإجراءات

بهدف توفري منظومة عمل متناغمة ت�شعى نحو حتقيق التميز املوؤ�ش�شي

اأبوظبي لالإعالم تطلق مبادرة قيا�س موؤ�ضر ال�ضعادة املوؤ�ض�ضية 

الدفاع املدين يبداأ تفعيل حملة عدم التجمهر يف مواقع احلوادث

هند العتيبة جواهر املن�صوري
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العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ايراج للمقاولت 
العامه ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1174280 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة احمد �صعيد عتيق �صامل اخلمريي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف بدر حممد �صعيد بدر الكثريي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16

اإعــــــــــالن
فيغارو  ال�ص�����ادة/�صالون  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
لل�صيدات  رخ�صة رقم:CN 1895553 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صيف �صلطان �صيف بو الروغه الزعابي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل �صامل عمر الربيكي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صعيد ن�صري مغلوف

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16

اإعــــــــــالن
فيغارو   ال�ص�����ادة/�صالون  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1402529 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صيف �صلطان �صيف بو الروغه الزعابي %100
تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل �صامل عمر الربيكي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صعيد ن�صري مغلوف

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16

اإعــــــــــالن
الب�صرى  ال�ص�����ادة/ابناء  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت وال�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1016755 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
�صعيد �صلطان حممد ثاين من 50% اىل %51 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل حممد هزمي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16

اإعــــــــــالن
ابناء  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الب�صرى للتجارة ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1020765 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
�صعيد �صلطان حممد ثاين من 50% اىل %51 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل حممد هزمي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اوراق ال�صالمية 

لال�صهم وال�صندات ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1079785 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء/�صركة النه�صة الدولية القاب�صة ذ.م.م 
AL NAHDA INTERNATIONAL HOLDING LLC من 73.11% اىل %78.33

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف احمد النمر

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/نوتر�صن 

زون �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 5  
رخ�صة رقم:CN 2034632 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

راجان التجارية ذ.م.م - فرع اأبوظبي 2  
رخ�صة رقم:CN 1170821 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/نوتر�صن 

زون ذ.م.م - فرع املارينا مول  
رخ�صة رقم:CN 1140317 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

بارا�س للتجارة  
رخ�صة رقم:CN 1017163 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيدلية 
ميد كري ملالكها ابراهيم عبدالنور الزرعوين - �صركة 

 CN 2255852:ال�صخ�س الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب - الغاء رخ�صة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فيول للمقاولت العامة وادارة العقارات

رخ�صة رقم:CN 1172072 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/خالد عبداهلل نا�صر �صعيد النبهاين الهاجري من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ خالد عبداهلل نا�صر �صعيد النبهاين الهاجري من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد عبداهلل ابو ا�صعد %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/فيول للمقاولت العامة وادارة العقارات

VIOLA GENERAL CONTRACTING AND REAL ESTATE MANAGEMENT
اىل/فيول للمقاولت العامة وادارة العقارات ذ.م.م 

VIOLA GENERAL CONTRACTING AND REAL ESTATE MANAGEMENT LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/�صركة املها موديلر لل�صناعات ذ.م.م 

IN-1001979:رقم الرخ�صة ال�صناعية
 قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

تعديل ال�صركاء بخروج:
ذ.م.م القاب�صة  امللكية  • املجموعة 

ذ.م.م العامة  للمقاولت  • تروجان 
ذ.م.م بال  �صركات  • جمموعة 

دخول ال�صركاء:
ذ.م.م التجارية  لال�صتثمارات  • تروجان 

ذ.م.م القاب�صة  • تروجان 
لت�صبح الرخ�صة ال�صناعية با�صماء:

ذ.م.م التجارية  لال�صتثمارات  • تروجان 
ذ.م.م القاب�صة  • تروجان 

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�صناعه 
يقبل  فلن  واإل   ، الإعالن  ن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع  خالل   - امل�صتثمرين  خدمة  اإدارة   -

املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�صاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ص��الت )ق���ط���اع النقل 

البحري( بان /احللول البحرية املتقدمة ذ.م.م قد تقدم 

بطلب ت�صجيل ال�صفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�صفينة  ه��ذه  ت�صجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�صفن  ت�صجيل  مكتب  مراجعة 

اق�صاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�شالت

�شيا�شة الرتاخي�س والت�شجيل البحري

                   اإ�شم ال�شفينة                    رقم الت�شجيل ال�شابق          العلم ال�شابق
               ايه ام ا�س 132                      -                        -

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16
باأن  اأبوظبي  الق�صاء  بدائرة  العدل  الكاتب  يعلن  بهذا 
ال�صادة م�صنع الإحتاد للكيماويات ذ.م.م وعنوانها منطقة 
بطلب  اإلينا  تقدموا  قد  اأبوظبي،  ال�صناعية،  م�صفح 
ت�صديق عقد رهن جتاري ل�صالح بنك الفجرية الوطني 
من  مكونه  ومنقولة  ثابتة  اأ�صول  رهن:  مقابل  وذلك 

مباين ومعدات واآلت.
ل�صنة   4 القانون رقم  املادة 14 من  للفقرة 5 من  واعماًل 
2013 ب�صاأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة 
فاإن  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  الأقل  على  يوماً  ع�صر 
طلب  على  بناًء  العقد  هذا  بتوثيق  �صيقوم  العدل  الكاتب 

اأ�صحاب ال�صاأن.
الكاتب العدل

اعــالن رهــن جتـاري

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16
اأبوظبي باأن ال�صادة  بهذا يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�صاء 
منطقة  وعنوانها  ذ.م.م  احلديد  لت�صكيل  الإحتاد  م�صنع 
اإلينا بطلب ت�صديق  اأبوظبي، قد تقدموا  ال�صناعية،  م�صفح 
عقد رهن جتاري ل�صالح بنك الفجرية الوطني وذلك مقابل 
رهن: اأ�صول ثابتة ومنقولة مكونه من مباين ومعدات واآلت 

ومركبات واأثاث ومعدات مكتبية وبرجميات.
واعماًل للفقرة 5 من املادة 14 من القانون رقم 4 ل�صنة 2013 
ب�صاأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة ع�صر يوماً 
العدل  الكاتب  فاإن  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  الأقل  على 

�صيقوم بتوثيق هذا العقد بناًء على طلب اأ�صحاب ال�صاأن.
الكاتب العدل

اعــالن رهــن جتـاري

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16

اإعــــــــــالن
والثالجات  املكيفات  لت�صليح  ال�ص�����ادة/الهبوب  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1171530 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 3*1 اىل 1*3.80

تعديل ا�صم جتاري من/الهبوب لت�صليح املكيفات والثالجات
AL HABOB AIR CONDITIONERS & REFRIGERIGERATORS REPAIRS

اىل/الهبوب لت�صليح ال�صيارات 
AL HABOB AUTO REPAIR

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية غياثي ال�صناعية دائرة �صوؤون البلدية ق 18 م 1 اىل 
املنطقة الغربية املنطقة الغربية غياثي 2 ال�صناعية م�صلم عبداهلل مبارك املزروعي

تعديل ن�صاط/ا�صافة ا�صالح كهرباء ال�صيارات )4520005(
تعديل ن�صاط/ا�صافة ا�صالح ميكانيكي للمركبات )4520003(

تعديل ن�صاط/حذف ا�صالح و�صيانة مكيفات الهواء ومعدات التربيد وتنقية الهواء )3312007(
تعديل ن�صاط/حذف ا�صالح الجهزة اللكرتونية املنزلية )9521001(

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ربوع  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلبي�صي لل�صيانة العامة  
رخ�صة رقم:CN 1137199 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16

تنويه
بتاريخ:2016/1/23  رقم:11621  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�صادر  العالن  اىل  بال�صارة 
بخ�صو�س الرخ�صة التجارية رقم:CN-1025483 الرخ�صة التجارية:مكتب اللوؤلوؤ 

خلدمات الطباعة.
تنوه دائرة التنمية القت�صادية بانه ورد خطاأ يف العالن ومل تذكر التعديالت التالية:

تعديل ال�صم التجاري:من مكتب اللوؤلوؤ لال�صت�صارات وخدمات الطباعة
LULU MANAGEMENT CONSULTING & TYPE WRITING BUREAU

اىل مكتب اللوؤلوؤ خلدمات الطباعة
LULU TYPING SERVICES OFFICE

بال�صافة اىل التعديالت الواردة يف العالن ال�صابق
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�صادة/عبدالرزاق عبداللطيف 

الغاء  يف  رغبتهم  اأبدوا  قد  احلمادي  ا�صماعيل  عبدالرزاق 

رقم:11921  العدد  يف  الفجر  جريدة  يف  ال�صادر  ال�صابق  العالن 

 CN رقم:1038956  الرخ�صة  بخ�صو�س  بتاريخ:2017/1/18 

بال�صم التجاري:ور�صة براكة لت�صليح ال�صيارات واعادة الو�صع كما 

كان عليه �صابقا. فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء 

مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل اأ�صبوع من تاريخ ن�صر هذا 

العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املذكورة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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•• اأبوظبي -وام:

ال���دك���ت���ور عبداهلل  م��ع��ايل  ح�����ص��ر 
وزير  النعيمي  بلحيف  حممد  بن 
تطوير البنية التحتية م�صاء اأم�س 
الول حفل ال�صتقبال الذي اأقامه 
���ص��ع��ادة م��ي��ل��و���س ب��ري���ص��ي��ك �صفري 
الدولة  ل���دى  ���ص��رب��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 

مبنا�صبة اليوم الوطني لبالده.
كما ح�صر احلفل الذي اأقيم بفندق 
�صانت ريجي�س الكورني�س اأبوظبي 
القمزي  ع���ب���داهلل  ���ص��ع��ي��د  ����ص���ع���ادة 
ال����زي����ارات يف  ����ص���وؤون  ادارة  م��دي��ر 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
اأحمد  ال���دك���ت���ور  ال���ل���واء  و����ص���ع���ادة 
نا�صر الري�صي املفت�س العام لوزارة 
امل�صوؤولني  م���ن  وع����دد  ال��داخ��ل��ي��ة 
الدبلوما�صي  ال�����ص��ل��ك  واأع�������ص���اء 
لدى  املعتمدين  والجنبي  العربي 
ال��دول��ة وع���دد م��ن اأب��ن��اء اجلالية 

ال�صربية املقيمة.
واأ�صاد ال�صفري ال�صربي خالل كلمة 

بالعالقات  املنا�صبة  ب��ه��ذه  القاها 
الثنائية بني بالده ودولة المارات 
وم�����ا ���ص��ه��دت��ه م����ن ت���ط���ور خالل 

ال�صنوات الأخرية.

البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  اأن  وق���ال 
دخلت حقبة جديدة بعد الزيارات 
امل��ت��ب��ادل��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ع���ايل يف 
احلكومتني .. منوها باأن عالقات 

والرا�صخة  ال���ق���وي���ة  ال�������ص���داق���ة 
ب��ني ب���الده ودول���ة الم����ارات تاأتي 
بف�صل ال�صيا�صة احلكيمة والروؤية 
ال�صائبة للقيادة الر�صيدة يف دولة 

اجلمهورية  يف  والقيادة  الم���ارات 
ت����وؤك����د عمق  ال�������ص���رب���ي���ة وال����ت����ي 
ال���ت���ي تربط  ال�����ص��داق��ة  ع���الق���ات 

البلدين وال�صعبني ال�صديقني.

•• دبي-الفجر:

وج���ه م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ���ص��اح��ي خلفان 
والأمن  ال�صرطة  رئي�س  نائب  متيم، 
تنفيذ  يف  ب���الإ����ص���راع  دب�����ي،  يف  ال���ع���ام 
عمليات  لغرفة  التطويرية  امل�صاريع 
���ص��رط��ة دب���ي ل��ت��واك��ب ح��رك��ة التطور 
يف كافة جمالت احلياة يف اإمارة دبي، 
وتتما�صى مع اخلطط ال�صرتاتيجية 
حلكومة دبي التي تهدف لال�صت�صراف 
كافة  يف  وال��ت��ح��دي��ات  للفر�س  املبكر 
اخلطط  وو���ص��ع  احليوية  القطاعات 
لتحقيق  وامل�������ص���رع���ات  ال���ص��ت��ب��اق��ي��ة 
اإجنازات نوعية تخدم املجتمع وتعمل 

على اإ�صعاد املواطنني واملقيمني.
جاء ذلك خالل الزيارة التفقدية التي 
قام بها معاليه، �صباح ام�س اإىل اإدارة 
للعمليات  العامة  ب��الإدارة  الت�صالت 

العميد  والتقى خاللها  دبي،  ب�صرطة 
مدير  ال�صويدي  بطي  كامل  املهند�س 
والعميد  للعمليات،  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
ع��م��ر ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال�����ص��ام�����ص��ي نائب 
مدير الإدارة العامة للعمليات ل�صوؤون 
ال��ع��م��ل��ي��ات، وال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور خالد 

املري، مدير اإدارة الت�صالت، بح�صور 
مدير  املقعودي،  عتيق  اأحمد  العميد 
والأمن  ال�صرطة  رئي�س  نائب  مكتب 

العام يف دبي، وعدد من ال�صباط.
واطلع معاليه على عدد من املقرتحات 
وامل�صاريع التطويرية والبتكارية التي 

العاملون  دب��ي  �صرطة  �صباط  اأعدها 
بالإدارة العامة للعمليات، والتي تعمل 
العمليات  اأداء  م�صتوى  تطوير  على 
الدوريات  مراقبة  ونظام  ال�صرطية، 
والت�صالت ومراقبة الطرق، واأنظمة 

ال�صتجابة لت�صالت اجلمهور.

ا�صتعرا�س خطة م�صروع تطوير  ومت 
غ��رف��ة ال��ع��ل��م��ي��ات ال��ت��ي ت�����ص��م��ل مهام 
املناوبني  وال�صباط  البالغات  متلقي 
ودوري��ات ال�صرطة، وعدد من احللول 

والربامج الذكية.
ك���م���ا اط���ل���ع م��ع��ال��ي��ه ع���ل���ى ال���ربام���ج 
بتحديد  ت��ت��ع��ل��ق  ال���ت���ي  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
ي��ت��م الت�������ص���ال منها،  ال���ت���ي  امل����واق����ع 
كامريات  بوا�صطة  ال�صوارع  ومراقبة 
خالل  من  ج��دا  متطورة  ا�صت�صعارية 
اأن��ظ��م��ة متابعة  ن��ظ��ام ر���ص��د ، ك��ذل��ك 

ال�صيارات املطلوبة، واملخالفة.
من  املبذولة  باجلهود  معاليه  واأ���ص��اد 
للعمليات  العامة  الإدارة  �صباط  قبل 
تطوير  �صبيل  يف  قطاعاتها  ك��اف��ة  يف 
تنفيذ  ب���الإ����ص���راع يف  ووج����ه  ال��ع��م��ل، 
التي  الزمنية  املدد  وتقلي�س  امل�صاريع 

يتطلبها كل م�صروع.

•• دبي –الفجر:

را�صد  ب��ن  �صعود  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ  �صمو  ك��رم 
موا�صالت  ال���ق���ي���وي���ن،  اأم  ع��ه��د  ويل  امل���ع���ال 
الإمارات خالل احلفل اخلتامي جلائزة را�صد 
ال��ك��رمي والثقافة  ل��ل��ق��راآن  امل��ع��ال  اأح��م��د  ب��ن 
الإ�صالمية يف دورتها التا�صعة، وذلك يف املركز 
الثقافة  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع  القيوين  ب���اأم  ال��ث��ق��ايف 

وتنمية املعرفة.
املعال  را���ص��د  ب��ن  خالد  ال�صيخ  احلفل  وح�صر 
القيوين،  اأم  يف  الأم������ريي  ال����دي����وان  رئ��ي�����س 
دائرة  رئي�س  امل��ع��ال  را���ص��د  ب��ن  �صيف  وال�صيخ 
وال�صيخ  القيوين،  ب���اأم  القت�صادية  التنمية 
رئي�س  نائب  املعال  را�صد  بن  �صعود  بن  اأحمد 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأم القيوين، وال�صيخ 
ع��ل��ي ب��ن ���ص��ع��ود ب��ن را���ص��د امل��ع��ال، واملهند�س 

دائرة  رئ��ي�����س  امل��ع��ال  ب��ن خ��ال��د  اأح��م��د  ال�صيخ 
بجانب  القيوين،  اأم  يف  وامل�صاحة  التخطيط 
والحتادية  املحلية  الدوائر  عدد من مديري 

يف الإمارة.
عهد  ويل  �صمو  م��ن  التكرمي  درع  ت�صلم  وق��د 
اأم القيوين خالل احلفل، ال�صيد يو�صف علي 
بالو�صطى،  احلكومية  املوا�صالت  مدير  كداو 
ح��ي��ث ج���اء ال��ت��ك��رمي ت��ق��دي��راً ل��ل��رع��اي��ة التي 

وجهودها  الإم����������ارات  م���وا����ص���الت  ق��دم��ت��ه��ا 
يف  اجلائزة  وفعاليات  برامج  لإجن��اح  املبذولة 

دورتها التا�صعة. 
اأمناء اجلائزة  من جانبه �صكر رئي�س جمل�س 
اأن�����ص��ط��ة وفعاليات  اإجن����اح  ���ص��اه��م يف  ك��ل م��ن 
وامل�صاركني  الرعاة  العام وجميع  اجلائزة هذا 
ع��ل��ى م�����ص��اه��م��ت��ه��م ب���دع���م وخ���دم���ة ال���ق���راآن 

الكرمي. 

••دبي -وام:

التنمية  امل�صتهلك يف دائرة  �صبط قطاع الرقابة التجارية وحماية 
القت�صادية بدبي موقعاً الكرتونياً يزاول ن�صاط اإ�صدار الت�صاريح 
املوقع  اأن  ح���ني  دب����ي يف  اق��ت�����ص��ادي��ة  م���ن  ت��رخ��ي�����س  دون  ال��ط��ب��ي��ة 
اللكرتوين مرخ�س بن�صاط ت�صميم نظم احلا�صب الآيل وت�صميم 

مواقع ال�صبكة املعلوماتية.
املوقع  ح��ول  القطاع  تلقاها  �صكوى  عقب  ال�صبطية  ه��ذه  وج���اءت 
ل�صرتاطات  امل��وق��ع  خم��ال��ف��ة  ت��ب��ني  التحقيق  وف����ور  الإل���ك���رتوين 
الدائرة.. وتوؤكد اقت�صادية دبي حر�صها على حفظ حقوق كل من 
اللكرتونية  التجارة  قطاع  يف  ال�صفافية  تعزيز  وامل�صتهلك  التاجر 
واحلافظ على تناف�صية الأعمال القائم بني ال�صركات يف اإمارة دبي.

با�صتدعاء  الأع��م��ال  ملمار�صة  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��رق��اب��ة  �صعبة  وق��ام��ت 
�صاحب املوقع الإلكرتوين وتغرميه مبخالفة مالية لعدم اللتزام 
ب��ال��ن�����ص��اط ال��ت��ج��اري امل��ن�����ص��و���س ع��ل��ي��ه يف ال��رخ�����ص��ة ك��م��ا مت منح 
اخلا�صة  التجاري  الن�صاط  لت�صويب  زمنية  مهلة  املوقع  �صاحب 
ماهر  او���ص��ح  و  الن�صاط.  بتغيري  رغبته  ح��ال  يف  وذل���ك  برخ�صته 
الأع��م��ال يف  ملمار�صة  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��رق��اب��ة  �صعبة  امل��رزوق��ي مدير 
يف  الرقمي  القطاع  اأن  امل�صتهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع 
دولة الإمارات وبالأخ�س اإمارة دبي يتميز بنموه املطرد و�صموليته 
ملعظم القت�صاديات وعليه يقوم القطاع بالرقابة على املواقع املزودة 
للخدمات وكذلك املواقع التي تزاول ن�صاط البيع للمنتجات وذلك 
�صعياً منا اإىل تعزيز املكانة التجارية لإمارة دبي باعتبارها مق�صداً 

اآمناً لتقدمي اخلدمات وبيع املنتجات لل�صركات والأفراد.

•• دبي-وام: 

الطفل  وتنمية  التعليم  اإدارة  م��ع  بالتعاون  بدبي  الب�صرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  تنفذ 
DECD يف جنوب اأ�صرتاليا م�صروعا م�صرتكا لقيا�س جودة حياة طلبة املدار�س اخلا�صة 

بدبي ومتابعة عمليات التقدم التي يتم اإحرازها على مدار ال�صنوات اخلم�س املقبلة.
جاء ذلك خالل حفل توقيع مذكرة تفاهم بني اجلانبني مبقر هيئة املعرفة والتنمية الب�صرية 
يف مدينة دبي الكادميية بح�صور �صعادة الدكتور عبداهلل الكرم رئي�س جمل�س املديرين مدير 
عام هيئة املعرفة والتنمية الب�صرية بدبي و�صعادة جريارد �صيرب القن�صل الأ�صرتايل العام يف 
دبي وال�صيد ديفيد اجنلهارد مدير اإدارة التعليم وتنمية الطفل يف جنوب اأ�صرتاليا وعدد من 
مديري املدار�س اخلا�صة يف دبي. ويغطي امل�صروع طلبة ال�صفوف الدرا�صية من اخلام�س اإىل 
الثامن وما يعادلها يف جميع املدار�س اخلا�صة بدبي بواقع 70 األف طالب طالبة ومتابعة 

عمليات التقدم التي يتم اإحرازها على مدار ال�صنوات اخلم�س املقبلة .

ويوفر امل�صروع ل�صناع القرار والقيادات املدر�صية معلومات تف�صيلية وموثوقة حول جودة 
حياة طلبة املدار�س اخلا�صة بدبي و مدى �صعادة كل طالب تبعا للمناهج الدرا�صية املطبقة 
اإيجابي  تاأثري  ذات  منهجية  تغيريات  اإج��راء  من  ميكنهم  مبا  الدرا�صي  وال�صف  واجلن�صية 

طويل الأمد على طلبة مدار�صهم واملجتمع املدر�صي .
اإىل التدري�س  وقال �صعادة الدكتور عبد اهلل الكرم : لدينا العديد من املدار�س التي تنظر 
والتعلم عرب عد�صة جودة حياة طلبتها ومل�صنا اإحراز هذه املدار�س لتقدم ملحوظ على �صعيد 
هذا  اأن  اإىل  م�صريا   .. الأه���داف  وبلوغهم  بال�صعادة  و�صعورهم  للطلبة  الأكادميية  النتائج 
امل�صروع ميثل خطوة جديدة �صمن رحلة دبي نحو بناء منظومة متكاملة للتعليم الإيجابي 
اأ�صرتاليا ويف خمتلف  املدار�س يف جنوب  اإن جتربتنا مع   : ديفيد اجنلهارد  من جانبه قال 
اأمر فعال للمدار�س والأطفال و�صنعمل  اأن جودة احلياة  اأو�صحت  الأنظمة التعليمية دوليا 
مع مدار�س دبي لتطوير اإح�صاء حول احتياجات دبي وطالبها و�صيتم م�صاركة النتائج مع 

املدار�س .

م�ضروع م�ضرتك لقيا�س جودة حياة طلبة املدار�س اخلا�ضة بدبي اقت�ضادية دبي ت�ضبط موقعا اإلكرتونيا ي�ضدر الت�ضاريح الطبية دون ترخي�س

تقديرًا جلهودها املبذولة الإجناح برامج وفعاليات اجلائزة يف دورتها التا�شعة

ويل عهد اأم القيوين يكرم موا�ضالت الإمارات �ضمن رعاة جائزة را�ضد للقراآن الكرمي

وزير البنية التحتية يح�ضر حفل ا�ضتقبال ال�ضفري ال�ضربي 
مبنا�ضبة اليوم الوطني لبالده

�ضاحي خلفان يطلع على امل�ضاريع التطويرية لغرفة عمليات �ضرطة دبي

وكيل وزارة الدفاع يزور املعر�س اجلوي الهندي اإيرو اإنديا 2017 

رئي�س وزراء �ضلوفينيا يزور جامع ال�ضيخ زايد الكبري يف اأبوظبي

الإمارات للحياة الفطرية تطلق ا�ضرتاتيجيتها لـ عام اخلري 

••بنغالور-وام:

وزارة  وكيل  ال��ظ��اه��ري  علي  �صامل  مطر  �صعادة  ح�صر 
افتتاح  فعاليات  الول  اأم�س  له  املرافق  والوفد  الدفاع 
امل��ق��ام يف   2017 اإن��دي��ا  اإي���رو  الهندي  املعر�س اجل��وي 
فرباير   18 حتى  ي�صتمر  و  الهندية  بنغالور  مدينة 

اجلاري.
وقام �صعادة وكيل وزارة الدفاع والوفد املرافق له بجولة 
ومن�صات  ال���دول  اأجنحة  م��ن  ع���دداً  �صملت  املعر�س  يف 
يف  املتخ�ص�صة  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  ال�صركات  ع��ر���س 
جم���ال ���ص��ن��اع��ات ال��ط��ريان اط��ل��ع خ��الل��ه��ا ع��ل��ى اأحدث 
امل���ع���دات والأج����ه����زة واآخ�����ر م���ا ت��و���ص��ل��ت اإل���ي���ه تقنيات 

ال�صناعات اجلوية على م�صتوى العامل. واأبدى �صعادته 
اإعجابه مبا �صاهده من معرو�صات ال�صركات من خمتلف 
الدعوة  مثمناً   .. احلديثة  والأج��ه��زة  املتطورة  املعدات 
حل�صور فعاليات املعر�س م�صيدا بح�صن تنظيم املعر�س 
يف  املتخ�ص�صة  ال�صركات  لكربيات  الوا�صعة  وامل�صاركة 
�صعادة  التقى  املعر�س  هام�س  وعلى  ال��ط��ريان.  جم��ال 
معايل  ال��دف��اع  وزارة  وكيل  الظاهري  علي  �صامل  مطر 

مانوهار باريكار وزير الدفاع الهندي.
وجرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون بني البلدين 
املجالت  ت��ط��وي��ره��ا يف خم��ت��ل��ف  و���ص��ب��ل  ال�����ص��دي��ق��ني 
ذات  الق�صايا  م��ن  ع��دد  مناق�صة  ج��ان��ب  اإىل  الدفاعية 

الهتمام امل�صرتك . 

•• اأبوظبي-وام:

زار دول���ة ال��دك��ت��ور م��ري���ص��ولف ت�����ص��ريار رئ��ي�����س وزراء 
جامع  ام�����س  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د  �صلوفينيا  جمهورية 
زيارته  �صمن  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي  يف  الكبري  زاي���د  ال�صيخ 

الر�صمية للدولة.
وكان يف ا�صتقبال ال�صيف والوفد املرافق �صعادة يو�صف 
زايد  ال�صيخ  جامع  مركز  عام  مدير  العبيديل  عبداهلل 
الكبري الذي رافقهم خالل جولتهم التي بداأت بزيارة 
�صريح القائد املوؤ�ص�س ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان  
القائد  �صفات  اجلميع  ا�صتذكر  حيث  ث��راه  اهلل  طيب 
اإلهام  م�صدر  ظ��ل  ال���ذي  احلكيم  ونهجه  وقيمه  ال��ف��ذ 

قيادتنا الر�صيدة يف م�صرية نه�صتها.

وجتول بعدها ال�صيف الزائر والوفد املرافق يف قاعات 
اجلامع واأروقته اخلارجية حيث تعرفوا من خالل اأحد 
ائّيني الثقافّيني يف املركز على جماليات اجلامع  الأخ�صّ
وبديع فنون العمارة الإ�صالمّية التي جتلت بو�صوح يف 
جميع زواياه وما ي�صم من مقتنيات فريدة كما تعرف 
اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ال�����دور احل�����ص��اري مل��رك��ز ج��ام��ع ال�صيخ 
والّتعاي�س  الّت�صامح  قيم  تعزيز  يف  املتمّثل  الكبري  زايد 
والنفتاح الذي ُجبلت عليه دولة الإمارات قيادًة و�صعًبا . 
يَف الّزائَر  ويف ختام الزيارة اأهدى مدير عام املركز ال�صّ
العديد  ال��ذي ي�صّم  نور  كتاب ف�صاءات من  ن�صخًة من 
ور الفائزة يف جائزة  ف�صاءات من نور للّت�صوير  من ال�صّ
ال�صوئي والتي ينّظمها املركز �صنوًيا احتفاًء باجلماليات 

املعمارّية الفريدة يف اجلامع.

•• اأبوظبي-وام:

مع  ب��ال��ت��ع��اون  الفطرية  للحياة  الإم�����ارات  جمعية  اأط��ل��ق��ت 
اخلري  ل��ع��ام  ا�صرتاتيجيتها  للطبيعة  ال��ع��امل��ي  ال�����ص��ن��دوق 
اإىل  ال�صرتاتيجية  وتهدف  #رد_اجلميل_لالإمارات. 
دع��م روؤي���ة دول���ة الإم����ارات خ���الل  ع��ام اخل��ري ع��رب �صل�صلة 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  القطاعني  متكن  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  م��ن 
اأهداف  حتقيق  يف  الفاعلة  امل�صاهمة  م��ن  امل��دين  واملجتمع 
دول����ة الإم������ارات ال��ت��ي ُت��ع��ن��ى ب��ال���ص��ت��دام��ة واحل���ف���اظ على 
الطبيعة. و�صتقود اجلمعية من خالل هذه ال�صرتاتيجية 
نخبة من الربامج البيئية والفر�س امل�صممة �صمن ثالثة 
امل�صوؤولية  تر�صيخ  ع��ام اخل��ري وه��ي  رئي�صة خ��الل   حم��اور 
العمل  وتر�صيخ  اخل��ا���س  القطاع  موؤ�ص�صات  يف  املجتمعية 
ال��وط��ن. وم��ن خ��الل خطة  رد اجلميل  التطوعي وخدمة 
جمعية  م��ع  بالبيئة  املعنية  الأط���راف  �صتتعاون  ل��الإم��ارات 
ال��رتاث الطبيعي  الإم��ارات للحياة الفطرية للحفاظ على 
البيئي  الوقف  للدولة وذلك متا�صياً مع  عام اخلري ودعم 
ال����ذي مت اإط���الق���ه ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز حم��م��د ب��ن را�صد 

العاملي ل�صت�صارات الوقف والهبة ويف حال تلبيتهم جلميع 
ال�صروط وا�صتعدادهم لدعم الربامج البيئية ب�صكل م�صتدام 
�صيتاأهل جميع ال�صركاء من القطاع اخلا�س للح�صول على  
ل��ل��وق��ف بتن�صيق م��ع م��رك��ز حم��م��د ب��ن را�صد  ع��الم��ة دب���ي 
دبي  عالمة  منح  ويتم  والهبة.  الوقف  ل�صت�صارات  العاملي 
روؤية  لدعم  هامة  مب�صاهمة  قامت  التي  للجهات  للوقف 
يف  اأف�صلية  اخل��ا���س  القطاع  م��ن  حامليها  ومت��ن��ح  ال��دول��ة 
واو�صحت ليلى م�صطفى عبد اللطيف نائب املدير العام يف 
�صتقوم من  ان اجلمعية  الفطرية  الإم��ارات للحياة  جمعية 
خالل خطة  رد اجلميل لالإمارات بتمكني القطاعني العام 
خمتلف  يف  املجتمعية  امل�صوؤولية  دم��ج  تعزيز  من  واخلا�س 
التي  الفر�س  من  جمموعة  خ��الل  من  اأعمالهم  قطاعات 
وتخدم  بالطبيعة  امل�صاركني  وتربط  تطوعية  برامج  تقدم 
الطبيعي  الإرث  ع��ل��ى  دائ���م  ب�صكل  احل��ف��اظ  ع��رب  وط��ن��ه��م 
الذي من �صاأنه حتقيق ازدهار ورفعة دولة الإمارات و�صعبها 
واإننا نتطلع اإىل العمل مع ال�صركاء احلاليني وامل�صتقبليني 
اقت�صاد  نحو  الإم���ارات  دول��ة  روؤي��ة  لن�صاهم معاً يف حتقيق 

اأخ�صر يدعم التنمية امل�صتدامة.

•• اأبوظبي -وام:

ناق�س روؤ�صاء وحدات الت�صال الوطنية 
جمل�س  دول  يف  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ل��ل�����ص��رط��ة 
اآليات  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
التن�صيق والتعاون بني الأجهزة املعنية 
بدول املجل�س ومرئيات جهاز ال�صرطة 
العمل  ت��ط��وي��ر  ���ص��ب��ي��ل  يف  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
الأم���ن���ي اخل��ل��ي��ج��ي امل��وح��د والأه�����داف 
ي��ع��م��ل اجلهاز  ال���ت���ي  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
وتطلعات  ل����روؤي����ة  وف����ق����اً  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا 
اأ�صحاب ال�صمو واملعايل وزراء الداخلية 

يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
ج��اء ذل��ك خ��الل الج��ت��م��اع التن�صيقي 
الت�صال  وح��������دات  ل����روؤ�����ص����اء  الأول 
بوزارات  اخلليجية  لل�صرطة  الوطنية 
الداخلية يف الدول الع�صاء وبح�صور 
ممثل لقطاع ال�صوؤون المنية بالأمانة 

اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س  العامة 
العربية الذي ُعقد اأم�س الول يف فندق 

فريمونت باب البحر باأبوظبي.
لكلمات  ت�صجيلي  ف��ي��ل��م  ع��ر���س  ومت   
����ص���اح���ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم���م���د بن 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه 
توؤكد  وال��ت��ي  احلكومية  القمة  يف  اهلل 
امل�صرتك  اخلليجي  العمل  اأهمية  على 
التعاون  جمل�س  دول  وتكاتف  وت��ع��اون 
اإىل جنب  ج��ن��ب��اً  ووق��وف��ه��ا  اخل��ل��ي��ج��ي 
مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وامل��ت��غ��ريات التي 
اأمن  على  واحل��ف��اظ  املنطقة  ت�صهدها 

وا�صتقرار دول املجل�س.
مبارك  امل����ق����دم  رح�����ب  ال���ب���داي���ة  ويف   
ال�صرطة  ج��ه��از  م��دي��ر  اخلييلي  �صعيد 
وحدات  واأع�����ص��اء  ب��روؤ���ص��اء  اخلليجية 
اخلليجية  لل�صرطة  الوطنية  الت�صال 

بلدهم  يف  الإق��ام��ة  طيب  لهم  متمنياً 
الثاين دولة الإمارات العربية املتحدة.

اف��ت��ت��اح الجتماع  وق����ال اخل��ي��ي��ل��ي يف    
رئي�س  نائب  ال�صمو  �صاحب  كلمات  اإن 
حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
اإىل  للو�صول  لنا  وحمفزة  معربة  دب��ي 
املجل�س  دول  ب��ني  وال��رتاب��ط  التكامل 
وت����ع����زي����ز ق����درات����ن����ا وحت���ق���ي���ق امل���زي���د 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق يف م���ا بيننا  م���ن 
اأ�صكالها  ب��ك��اف��ة  ل��ل��ج��رمي��ة  ل��ل��ت�����ص��دي 
و�صورها وتعزيز التكامل بني الوحدات 
واأكد  اخلليجية.   لل�صرطة  الوطنية 
ال�صرطة اخلليجية لتعزيز  �صعي جهاز 
ال��ت��ع��اون اجل��ن��ائ��ي والأم���ن���ي ب��ني دول 
مو�صع  �صموه  كلمات  وو���ص��ع  املجل�س 
على  تطبيقها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  التنفيذ 
ت��ك��ون الجن�����ازات  واأن  ال���واق���ع  اأر������س 
اأف�����ص��ل مم��ا ك��ان��ت عليه  ال��ت��ي حتققت 

يف  �صيتم  اأن����ه  اإىل  لف��ت��اً  ال�����ص��اب��ق..  يف 
اجنازه  مت  م��ا  مناق�صة  الج��ت��م��اع  ه��ذا 
وروؤي���ة  اخلليجية  ال�����ص��رط��ة  جم���ال  يف 
واأهداف واآليات التعامل والتوا�صل بني 
واملنظمات  اخلليجية  ال�صرطة  ج��ه��از 
الإقليمية والدولية.  و من جانبه �صكر 
م�صت�صار  الدعجاين  عقاب  بن  عبداهلل 
الأمنية  لل�صوؤون  امل�صاعد  العام  الأم��ني 
رئ��ي�����س وف����د الأم����ان����ة ال��ع��ام��ة ملجل�س 
التعاون اخلليجي يف كلمة له امل�صوؤولني 
ال�صيافة  ك��رم  الإم����ارات على  دول���ة  يف 
وح���ف���اوة ال���ص��ت��ق��ب��ال وح�����ص��ن الع����داد 
اللواء  حتيات  لهم  ونقل  له  والتنظيم 
هزاع بن مبارك الهاجري الأمني العام 
املجل�س  يف  الأم��ن��ي��ة  ل��ل�����ص��وؤون  امل�صاعد 
والنجاح..  بالتوفيق  للجميع  ومتنياته 
ملجل�س  العامة  الأم��ان��ة  حر�س  م��وؤك��داً 
دول  ب��ني  التعاون  تعزيز  على  التعاون 

امل��ج��ل�����س وامل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة.  واأك���د 
الرائد را�صد طارق بن دينة مدير اإدارة 
وزارة  يف  وال��دول��ي��ة  العربية  ال�صرطة 
ال�صقيقة  البحرين  مبملكة  الداخلية 
رئي�س الجتماع يف كلمته اأهمية الدور 
الذي يقوم به جهاز ال�صرطة اخلليجية 
نتيجة  ت��زداد  والتي  امللقاة عليه  واملهام 
رقعتها  وات�صاع  اجلرمية  حجم  لزيادة 
الأمر الذي يتطلب املزيد من التعاون 
والعمل امل�صرتك للت�صدي لها واحلفاظ 

على اأمن وا�صتقرار دول املجل�س.

مثل هذه  عقد  اإىل  بحاجة  اننا  وق��ال   
بيننا  ف��ي��م��ا  وال���ل���ق���اءات  الج��ت��م��اع��ات 
اليجابيات  ور����ص���د  اأدائ����ن����ا  ل��ت��ق��ي��ي��م 
م�صتمر  ب�����ص��ك��ل  وال��ع��م��ل  وال�����ص��ل��ب��ي��ات 
والعمل  الأداء  مب�����ص��ت��وى  ل���الرت���ق���اء 
القيام  م��ن  اجل��ه��از  لتمكني  امل�����ص��رتك 
ب��امل��ه��ام امل��وك��ل��ه ل��ه وحت��ق��ي��ق الأه����داف 
عن  معرباً  ان�صاوؤه  مت  اأجلها  من  التي 
اأم��ل��ه ب����اأن ي��ح��ق��ق الج��ت��م��اع الأه����داف 
امل��رج��وة م��ن��ه.  ويف خ��ت��ام كلمته توجه 
جهاز  م��دي��ر  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ص��ك��ر 

العامل  وال��ف��ري��ق  اخلليجية  ال�صرطة 
التي بذلوها لإجناح  معه على اجلهود 
هذا الجتماع، معرباً عن اأمله بالتوفيق 
و�صعوبنا.    اأوط��ان��ن��ا  خل��دم��ة  وال�����ص��داد 
يومني  م��دى  على  املجتمعون  وناق�س 
الأهمية  ذات  امل��و���ص��وع��ات  م���ن  ع����ددا 
منها /تاأ�صي�س منظومة اأنظمة وقواعد 
بيانات اجلهاز وو�صع اآليات عمل تتعلق 
بتبادل البيانات واملعلومات المنية بني 
بالإ�صافة  الت�����ص��ال  ووح����دات  اجل��ه��از 
املربمة  ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  تفعيل  اىل 

مع املنظمة الدولية لل�صرطة اجلنائية  
بعمليات  ال���ق���ي���ام  ح�����ول  الن�����رتب�����ول 
اجلرمية  مكافحة  ت�صتهدف  م�صرتكة 

والقب�س على املطلوبني .
 ويف خ��ت��ام الج��ت��م��اع مت ال��ت��و���ص��ل اإىل 
ع���دد م��ن ال��ت��و���ص��ي��ات ال��ت��ي ت�����ص��اه��م يف 
لدول  وال�صتقرار  الأم��ن  وتعزيز  دع��م 
جمل�س التعاون اخلليجي للو�صول اإىل 
املن�صود من التعاون والتكامل  امل�صتوى 
اإل��ي��ه ق���ادة و���ص��ع��وب دول  ال���ذي يطمح 

املجل�س.

مناق�ضة اآليات التعاون والتن�ضيق بني وحدات 
الت�ضال الوطنية لل�ضرطة اخلليجية
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اأخبـار الإمـارات
�ضعيد بن طحنون يقدم واجب العزاء 

يف وفاة �ضعد بن قذله الأحبابي
حممد بن خليفة و نهيان بن مبارك يقدمان واجب 

العزاء اإىل اأ�ضرة �ضعد بن قذله الأحبابي
•• العني -وام:

قدم معايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهيان م�صاء اأم�س الول واجب العزاء 
اإىل معايل الدكتور مبارك بن �صعد و�صعادة حممد بن �صعد والعقيد فهد بن 

�صعد الأحبابي واإخوانهم بوفاة املغفور له والدهم �صعد بن قذله الأحبابي.
واأعرب معايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهيان خالل زيارته منزل الفقيد 
مبنطقة املرخانية مبدينة العني عن خال�س تعازيه وموا�صاته لأبناء الفقيد 
واأ�صرته.. �صائال اهلل تعاىل اأن يتغمده بوا�صع رحمته واأن ي�صكنه ف�صيح جناته 

واأن يلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان.

•• العني -وام:

نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  حممد  ال�صيخ  �صمو  ق��دم 
نهيان  ال�صيخ  معايل  و  التنفيذي  املجل�س  ع�صو 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك  ب���ن 
املعرفة واجب العزاء اىل �صعادة حممد بن �صعد 
الأح��ب��اب��ي و م��ع��ايل ال��دك��ت��ور م��ب��ارك ب��ن �صعد 
الأح��ب��اب��ي و ���ص��ع��ادة ف��ه��د ب��ن �صعد الأح��ب��اب��ي و 
والدهم  له  املغفور  وف��اة  الكرام يف  اإخوانهم  اإىل 

الفقيد  مبنزل  ذل��ك  و  الأحبابي  قذله  بن  �صعد 
اأعربا عن  و   . العني  املرخانية مبدينة  مبنطقة 
 .. الفقيد  لأبناء  و موا�صاتهما  تعازيهما  خال�س 
�صائلني اهلل تعاىل اأن يتغمده بوا�صع رحمته واأن 
ي�صكنه ف�صيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�صرب 
وال�صلوان . و قد �صكر اأبناء الفقيد م�صاركة �صمو 
ال�صيخ حممد بن خليفة اآل نهيان و معايل ال�صيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان و موا�صاتهما لهم يف 

اأحزانهم مما خفف من م�صابهم .

اأمل القبي�ضي تلتقي رئي�س جمموعة البنك الدويل

•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلنت دائرة املالية املركزية بال�صارقة عن تد�صني 
املعامالت  ر�صوم  ودف��ع  لإجن��از  اجلديدة  خدمتها 
بالإمارة،  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  يف  املختلفة 
ب��ا���ص��ت��خ��دام ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة الإم���ارات���ي���ة، لتكون 
حكومة ال�صارقة اأول حكومة على م�صتوى املنطقة 
تتيح لالأفراد ا�صتخدام بطاقة الهوية يف حت�صيل 

و�صداد ر�صوم املعامالت احلكومية يف الإمارة. 
وي���اأت���ي اإط����الق ه���ذه اخل��دم��ة ت��ف��ع��ي��اًل لتفاقية 
ال�صراكة ال�صرتاتيجية التي مت توقيعها يف �صهر 
املالية املركزية بال�صارقة  املا�صي بني دائرة  يناير 
وهيئة الإمارات للهوية، لتمكني الأفراد والدوائر 
ال�صارقة على حد  اإم��ارة  واملوؤ�ص�صات احلكومية يف 
�صواء، من ال�صتفادة من بوابة الت�صديق الرقمي 
الأنظمة  تطبيق  يف  ي�صهم  مب��ا  للهيئة،  التابعة 
اأق�صى  ال��ع��ال��ي��ة م��ع ���ص��م��ان  امل��ال��ي��ة ذات اجل����ودة 
وت���وف���ري اخل���دم���ات احلكومية  الأم������ان،  درج�����ات 

جلمهور املتعاملني باإجراءات ب�صيطة واآمنة.
اجلديدة،  اخل��دم��ة  تفا�صيل  ع��ن  الك�صف  وج���اء 
املالية  دائ������رة  ن��ظ��م��ت��ه  خ����الل م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي 
املركزية يف مقرها بال�صارقة، بح�صور �صعادة وليد 
مدير  با�صا،  وح�صن  ال��دائ��رة،  عام  مدير  ال�صايغ، 
ب��ال��دائ��رة، وع���دد م��ن املدراء  امل���ايل  ال��ن��ظ��ام  اإدارة 

وامل��وظ��ف��ني يف دائ���رة امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة وج��م��ع من 
ممثلي و�صائل الإعالم املحلية. 

وتوجيهات  روؤي���ة  اأن  ال�صايغ  ول��ي��د  ���ص��ع��ادة  واأك���د 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
ال�صارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي، 
للدائرة ل�صتمرار جهودها يف تعزيز  ت�صكل دافعاً 
كفاءة الأداء املايل، وتهيئة بيئة العمل التي تكفل 
النجاح والتميز املايل للحكومة، من خالل تب�صيط 

وت�صهيل احل�صول على اخلدمات احلكومية.
واأ�صار اإىل اأن روؤية دائرة املالية املتمثلة يف تطوير 
م��ن��ظ��وم��ة م��ال��ي��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الب���ت���ك���ار لتعزيز 
القت�صادي  الزده���ار  وحتقيق  املالية  ال�صتدامة 
التحتية  البنية  بتطوير  ال�صتثنائي  واله��ت��م��ام 
واخلدمات املجتمعية، تتطلب العمل ب�صكل م�صتمر 
على تطوير وحتديث اخلدمات املقدمة، و�صمان 
مواكبتها لأحدث التقنيات، ويف نف�س الوقت تلبي 
اإم���ارة  ال�����ص��ارق��ة  ت��ظ��ل  ك��ي  املتعاملني  اح��ت��ي��اج��ات 

التميز والريادة يف خمتلف املجالت.
واأ����ص���اف ال�����ص��اي��غ: ي��اأت��ي ت��د���ص��ني ه���ذه اخلدمة 
مع  املوقعة  ال�صراكة  لتفاقية  تفعياًل  اجل��دي��دة 
هيئة الإمارات للهوية لتحقيق الربط الإلكرتوين 
ب��ني دائ����رة امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة م��ن ج��ه��ة م��ع دوائر 
حكومة ال�صارقة من جهة اأخرى، وذلك عرب نظام 
يف  الإماراتية  الهوية  بطاقة  با�صتخدام  حت�صيل 

اإجناز املعامالت املختلفة، لتكون حكومة ال�صارقة 
اأول حكومة على م�صتوى املنطقة ت�صتخدم بطاقة 

الهوية يف حت�صيل الر�صوم احلكومية .
بال�صكر  املركزية  املالية  دائ��رة  ع��ام  مدير  وتوجه 
اجلهات  وخم��ت��ل��ف  ل��ل��ه��وي��ة،  الإم������ارات  هيئة  اإىل 
احلكومية يف اإمارة ال�صارقة، على تعاونهم املتوا�صل 
واهتمامهم الدائم بت�صهيل عمل الدائرة، وهو ما 
اأتاح لها فر�صة تطبيق اأف�صل الأنظمة والربامج، 

وتو�صيع نطاق اخلدمات املقدمة للمتعاملني.
وتكمن اأهمية هذه اخلدمة يف كونها ت�صهم بتعزيز 
والرتقاء  ال�صارقة،  اإم��ارة  يف  امل��ايل  النظام  كفاءة 
الإنتاجية  وحت�صني  املتعاملني،  ر���ص��ا  مب��ع��دلت 
وتب�صيط  اخل���دم���ات،  ت��ق��دمي  وت�����ص��ري��ع  والأداء، 
ا�صتخدام  يف  ال��ت��و���ص��ع  اإىل  اإ���ص��اف��ة  الإج��������راءات، 
وحت�صيل  امل��ع��ام��الت  لإجن���از  احل��دي��ث��ة  التقنيات 
وتطوير  ال�������ص���ارق���ة،  ب����اإم����ارة  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ر����ص���وم 
الذكي  الإي�����ص��ال  ال��دف��ع اخل��ا���ص��ة بنظام  اأن��ظ��م��ة 

)حت�صيل(. 
وي�صل عدد الدوائر واجلهات احلكومية الإيرادية 
دوائر  ت�صع  اإىل  حالياً  حت�صيل  نظام  تطبق  التي 
وهي  ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  اإىل  اإ�صافة 
يتم  احت��ادي��ت��ني  ج��ه��ت��ني  وه��ن��اك  م�صتقلة،  ج��ه��ة 
من  حت�صيل  ن��ظ��ام  ب��وا���ص��ط��ة  ر���ص��وم��ه��ا  حت�صيل 
اإدارة  وه��م��ا  الق��ت�����ص��ادي��ة،  التنمية  دائ����رة  خ���الل 

للموا�صفات  الإم��������ارات  وه��ي��ئ��ة  امل�����دين  ال���دف���اع 
خالل  املركزية  املالية  دائ��رة  و�صتقوم  واملقايي�س. 
الفرتة املقبلة باإ�صافة عدة اأجهزة ذاتية اأخرى يف 
اإ�صافة  ال�صارقة،  باإمارة  الأخ��رى  املواقع  عدد من 
اإىل التو�صع يف املعامالت التي ميكن اإجنازها ودفع 
وذلك  لالأفراد،  الهوية  بطاقة  بوا�صطة  ر�صومها 
من خالل بناء بوابة دفع موحدة لالأفراد جلميع 
للمتعاملني  مي��ك��ن  ح��ي��ث  احل��ك��وم��ي��ة،  اجل���ه���ات 
اللتزامات  جميع  ومعرفة  البوابة  اإىل  الدخول 
املطلوبة ودفع الر�صوم املتعّلقة بها بخطوات �صهلة 
وب�صيطة. وتتمثل خطوات تفعيل ا�صتخدام بطاقة 
البوابة  املعامالت يف دخ��ول  ر�صوم  الهوية يف دفع 
اأفراد،  ح�صاب  ت�صجيل  زر  واخ��ت��ي��ار  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ومن ثم اإدخال رقم بطاقة الهوية ورقم الهاتف، 
ر�صالة  �صت�صل  ذل���ك  وب��ع��د  ت��ف��ع��ي��ل،  زر  واخ��ت��ي��ار 
والرقم  امل�صتخدم  ا�صم  تت�صمن  للمتعامل  ن�صية 
ت��ع��ب��ئ��ة ر���ص��ي��د احل�صاب،  اأم����ا خ���ط���وات  ال�����ص��ري. 
اإدخال البطاقة باجلهاز، واإدخال املبلغ  فتكمن يف 
امل����راد اإ���ص��اف��ت��ه، وم���ن ث��م ا���ص��ت��الم الإي�����ص��ال بعد 
اأما طريقة  النتهاء من تعبئة الر�صيد املطلوب. 
ينوي  التي  املعاملة  اختيار  املتعامل  فعلى  الدفع، 
دفعها، وبعد ذلك اختيار اجلهة احلكومية، ومن 
اإ�صافة بياناته، واإدخال البطاقة والدفع، ومن ثم 

الحتفاظ باإي�صال الدفع.

•• اأبوظبي-وام: 

اأك������د ����ص���ع���ادة م��ع��ظ��م اأح����م����د خ�����ان �صفري 
جمهورية باك�صتان الإ�صالمية لدى الدولة 
�صلل  �صد  للتطعيم  الإم���ارات  حملة  اأهمية 
ب��الده والتي قدمت على مدى  الأط��ف��ال يف 
ثالث �صنوات ما�صية حوايل 116  مليونا و 
177  األفا و 794  جرعة تطعيم لالأطفال 

الذين تقل اأعمارهم عن خم�س �صنوات.
اأنباء  وك���ال���ة  ح����وارم����ع  يف  ال�����ص��ف��ري  وق�����ال 
توؤكد  الإم�����ارات  حملة  اإن   .. وام  الإم�����ارات 
التزامها بالنهج واملبادئ الإن�صانية مل�صاعدة 
التنمية  برامج  تطوير  و  املحتاجة  ال�صعوب 
فئة  وخا�صة  بالإن�صان  والهتمام  الب�صرية 
ال�صحية  ل��ل��رع��اي��ة  امل��ح��ت��اج��ني  الأط����ف����ال 

الوقائية.
واأ�صاف اأن احلملة تاأتي يف اإطار العديد من 
تنفذتها  التي  الإن�صانية  وامل�صاريع  املبادرات 
دولة الإمارات و هيئاتها الإن�صانية مل�صاعدة 
قطاعات  يف  وخ��ا���ص��ة  ال��ب��اك�����ص��ت��اين  ال�صعب 

ال�صحة و التعليم.
م�صتوى  خ��ان  اأح��م��د  معظم  ال�صفري  وثمن 
الإمارات  التعاون بني بالده ودولة  عالقات 
يف حتقيق الأم���ن الإزده�����ار وال���ص��ت��ق��رار يف 
القت�صادية  ع��الق��ات��ه��ا  ب��ج��ان��ب  امل��ن��ط��ق��ة 

والتجارية وال�صتثمارية والبنى التحية.
���� اإح���دى اأهم  واأ���ص��ار اإىل اأن دول��ة الإم����ارات 
ثالث  تعد   �� الإ�صتثماريني  باك�صتان  �صركاء 

اأكرب م�صتثمر يف بالده.
ا�صتثمرت  الإم��ارات��ي��ة  ال�صركات  اأن  واأو���ص��ح 
القطاعات  ك���ل  يف  ال���������دولرات  مب���ل���ي���ارات 
 .. املا�صية  القليلة  ال�صنوات  خالل  الكربى 
م�صيفا اأن تلك القطاعات تقدم العديد من 
الفر�س لدعم الإ�صتثمار حيث يتوقع ارتفاع 
املحلي الإجمايل حوايل ثمانية  الناجت  منو 

يف املائة بني اأعوام 2018 و 2020.
والإمارات  باك�صتان  تعاون  اإن  ال�صفري  وقال 
يف قطاع البنى التحتية �صهد تطورات كبرية 
م�صريا اإىل اإجراء ات�صالت على نطاق وا�صع 
الزراعة  جمالت  يف  التعاون  اإمكانات  ب�صاأن 
ق��ط��اع��ات ميكن  ال��ب��ن��وك وه��ي  و  ال�صحة  و 

لل�صركات الإماراتية ال�صتفادة منها .
باك�صتان   ����� ال�����ص��ني  م�������ص���روع مم���ر  وح�����ول 
���� ال���ذي يعد ج���زءا م��ن مبادرة  الق��ت�����ص��ادي 
والتي  ال�صينية  واح��د  واح��د..ط��ري��ق  ح��زام 
 �� واأفريقيا  واآ�صيا  ب��اأوروب��ا  ال�صني  �صرتبط 
روؤية  تدعم  املمر  اأهمية  اإن   .. ال�صفري  ق��ال 
با�صتفادة  مرحبا   ..  2025 للعام  باك�صتان 
الإمارات وخمتلف دول املنطقة من امل�صروع 

الذي �صيقدم فر�صا ا�صتثمارية �صخمة.

وال�صني  ب��الده  اأن  باك�صتان  �صفري  واأو���ص��ح 
يف  خا�صة  عمالقة  م�صروعات  يف  تتعاونان 
�صبكات  و  الطرق  و  التحتية  البني  جم��الت 

ال�صكك احلديدية وقطاع الطاقة.
مثالية  ف���ر����ص���ة  ب����اأن����ه  امل���������ص����روع  وو�����ص����ف 
اأن  م���وؤك���دا   .. الإم���ارات���ي���ني  للم�صتثمرين 
الإم������ارات ت��ع��د ث���اين اأك����رب ���ص��ري��ك جتاري 
لدول  التعاون  جمل�س  دول  ب��ني  لباك�صتان 
اخلليج العربية حيث حققت فائ�صا جتاريا 
 .. اأم��ريك��ي  ب��ح��وايل خم�صة م��ل��ي��ارات دولر 
التي  ال�صنوية  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��وي��الت  بجانب 
الإمارات  لة  دو  من  الباك�صتانيون  ير�صلها 
اإيل موطنهم التي تبلغ حوايل  4.5  مليار 

دولر اأمريكي.
اأن  اإىل  خ���ان  اأح��م��د  معظم  ال�صفري  واأ����ص���ار 
امل��زاي��ا ت�صمل  ي��ق��دم جمموعة م��ن  امل�����ص��روع 
خف�س امل�صافة التي �صتنقل خاللها الب�صائع 
مم���ا ي��ع��ن��ي خ��ف�����س ان��ب��ع��اث��ات ال���ك���رب���ون .. 
مو�صحا اأنه يف الوقت احلايل تنقل الب�صائع 
اإىل  لت�صل  كيلومرت  األ��ف    13 م�صافة   يف 
ت��ل��ك امل�صافة  ���ص��ي��ت��م خ��ف�����س  ال�����ص��ني ف��ي��م��ا 
ا�صتخدام  ع��ن��د  كيلومرت  اآلف  ث��الث��ة  اإىل 
اإىل  الق��ت�����ص��ادي  باك�صتان   – ال�صني  مم��ر 
قرب  وتقع  ال�صني  غ��رب  اأق�صي  يف  كا�صغر 
و  طاجيكي�صتان  و  قريغي�صتان  مع  احل��دود 

الإ�صهام يف  .. بجانب  باك�صتان  اأفغان�صتان و 
خف�س تكاليف املوا�صالت ب�صكل كبري.

اجل���دي���د يف  ج������وادر  م��ي��ن��اء  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
الطرف الغربي من ممر ال�صني – باك�صتان 
الق��ت�����ص��ادي ي��ع��زز ح��رك��ة ال��ب�����ص��ائ��ع ب�صكل 
كبري يف املنطقة .. مو�صحا اأن امليناء ميكن 
ال�صني من الحتفاظ  اإىل  النفط  م�صدري 
بالحتياطي ال�صرتاتيجي يف خمازن داخل 

امليناء.
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأن  يذكر 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي����د 
خالل  اأعلن  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
440  مليون درهم   .. 2013 تقدمي  عام 
يف  �صموه  من  اإ�صهاما  دولر  مليون   120
دعم اجلهود العاملية ل�صتئ�صال مر�س �صلل 
الرتكيز  م��ع   2018 ع��ام  بحلول  الأط��ف��ال 

ب�صكل خا�س على باك�صتان واأفغان�صتان.
�صد  للتطعيم  الإم�����ارات  حملة  ت��اأت��ي  فيما 
�صاحب  لتوجيهات  تنفيذا  الأط��ف��ال  �صلل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و 
�صاحب  ومتابعة  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
اآل نهيان  ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د  ال�����ص��م��و 
والتنموية  الإن�����ص��ان��ي��ة  امل�����ص��اع��دات  ب��ت��ق��دمي 
ودع���م ال��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ي و ت��ع��زي��ز براجمه 

الوقائية يف باك�صتان. 

تفعياًل ل�شراكتها اال�شرتاتيجية مع هيئة االإمارات للهوية

 املالية املركزية بال�ضارقة تد�ضن خدمة اإجناز ودفع الر�ضوم با�ضتخدام بطاقة الهوية لالأفراد

�ضفري باك�ضتان لـ وام : حملة الإمارات للتطعيم �ضد �ضلل الأطفال 
توؤكد التزامها بالنهج واملبادئ الإن�ضانية

منى املري: دولة الإمارات اأعلت �ضاأن الإعالم 
وجعلته �ضريكا للحكومة يف م�ضرية البناء

�ضرطة الفجرية تنفذ ور�ضة الإيجابية بني 
الأ�ضرة واملدر�ضة لعدد من املدار�س

•• دبي-وام:

اأك���دت ���ص��ع��ادة منى غ��امن امل���ّري امل��دي��ر ال��ع��ام للمكتب 
اأن دول���ة الإم�����ارات العربية  الإع���الم���ي حل��ك��وم��ة دب���ي 
زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بقيادة  املتحدة 
�صاأن  م��ن  اأع��ل��ت  ال��دول��ة حفظه اهلل  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
البناء  م�صرية  يف  للحكومة  �صريكاً  وجعلته  الإع����الم 
ب��دور الإع���الم واأث���ره يف دعم  ت��ام  م��ن اقتناع  انطالقاً 
توجهات التطوير ورفع كفاءة الأداء العام للدولة عرب 
اإىل  حتفيز الطاقات ال�صابة على العمل والعطاء جنباً 
جنب مع اأهل اخلربة والتجربة نحو هدف واحد وهو 
ون�صرها  الإيجابية  ال��روح  وت�صجيع  امل�صرتك  النجاح 
حتقيق  وملوا�صلة  العمل  من  ملزيد  املجتمع  جنبات  يف 
اإجنازات جديدة ترت�صخ بها ريادة الإمارات يف خمتلف 

جمالت التنمية.
بها  يحيط  التي  الكبرية  الرعاية  اإن  �صعادتها  وقالت   
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
واأخوه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
قطاع الإع��الم يف دولة الإم��ارات لها اأثرها الوا�صح يف 
الأول عرب  ال��ط��راز  م��ن  اإع��الم��ي  م��رك��ز  اإىل  حتويلها 
والعاملية  العربية  الإع���الم  موؤ�ص�صات  اأك��رب  ا�صتقطاب 
خا�صة من خالل املناطق احلرة املتخ�ص�صة يف خمتلف 
�صعادة  األقتها  كلمة  ذل��ك �صمن  ج��اء  ال��دول��ة.  اإم���ارات 
الأمم  ِقَبل موؤ�ص�صة  ا�صت�صافتها من  امل��ّري خالل  منى 
دب��ي على  يف  م��وؤخ��راً  ُعقد  ال��ذي  اجتماعها  املتحدة يف 
هام�س اأعمال القمة العاملية للحكومات و�صم جمموعة 
من قيادات املوؤ�ص�صات الإعالمية من كافة انحاء العامل 
للموؤ�ص�صة  العاملي  املكتب  ب���  اخل��ا���س  امل�����ص��روع  ملناق�صة 
والإعالميني  الإعالمية  ال�صركات  لدعم  برنامج  وهو 
املهتمني بتغطية جمالت التنمية امل�صتدامة لتمكينهم 
تركيزاً.  واأك����ر  اأع��م��ق  ب�����ص��ورة  مبهامهم  ال��ق��ي��ام  م��ن 
وتطرقت �صعادة املدير العام للمكتب الإعالمي حلكومة 
دبي اإىل تطور قطاع الإعالم يف دبي مع ما ي�صهده من 
منو مطرد والدور الذي لعبه الإعالم يف دعم عمليات 

الع�صر  ال�صنوات  الإم��ارة ل�صيما على مدار  التنمية يف 
ك��ب��رية �صمن  تنموية  �صملت ط��ف��رات  وال��ت��ي  الأخ���رية 
الإع��الم من  الناجحة مع  دبي  املجالت وجتربة  �صتى 
وموقعها  ال��دويل  بالقت�صاد  الوثيق  ارتباطها  منظور 
التطوير  فكر  الرائدة يف جمال  العاملية  املدن  كاإحدى 
منحت  دب��ي  اأن  امل��ري  منى  �صعادة  ه��ت  ون��وَّ والتنمية.  
ال�صراكة  اإط��ار  يف  املميزات  من  العديد  الإع��الم  قطاع 
التي جمعت بينهما منذ اأمد بعيد اإىل اأن اأ�صبحت بوابة 
العبور اإىل اأ�صرع الأ�صواق الإعالمية منوا حول العامل 
ع��الوة على م��ا ت��وف��ره دب��ي م��ن بيئة داع��م��ة لكت�صاف 
وتطور  انت�صار  م��ع  ال��ن��ج��اح ل�صيما  ف��ر���س  م��ن  م��زي��د 
الإعالم الرقمي وما يوؤهل له من فر�س غري م�صبوقة 
لت�صبح دبي اليوم اإحدى اأهم املن�صات املثالية يف اإمداد 
الإعالم بامل�صاحة التي ميكن من خاللها تبادل الأفكار 
وال��ت��ج��ارب وك��ذل��ك الن��خ��راط يف ح��وار حقيقي حول 
امل��و���ص��وع��ات امل��ه��م��ة ال��ت��ي ���ص��ي��ك��ون ل��ه��ا ب��ال��غ الأث����ر يف 
ت�صكيل مالمح م�صتقبل �صناعة الإع��الم.  وقد ناق�س 
الجتماع طيفاً من املو�صوعات �صملت دور الإع��الم يف 
العاملية وتداعيات التغريات  التنمية  دعم احلوار حول 
املحيطة بقطاع الإعالم فيه ك�صناعة وكذلك تاأثريها 
يف �صوق الإعالم كما تتطرق الجتماع اإىل دور الإعالم 
يف اإ�صراك اأفراد املجتمع يف احلوار املجتمعي والذي من 
�صاأنه م�صاندة عملية �صياغة ال�صيا�صات و�صاهم يف اإثراء 
من  كبرياً  ع��دداً  مثَّلوا  الذين  امل�صاركني  تنوع  النقا�س 
الإعالم  جمال  يف  العاملة  والعاملية  املحلية  املوؤ�ص�صات 
الرقمي.   الإع���الم  وك��ذل��ك  وامل�صموع  وامل��رئ��ي  املطبوع 
على  تعمل  جهة  هي  املتحدة  الأمم  موؤ�ص�صة  اأن  ُيذكر 
تن�صيق جهود كل من منظمة الأمم املتحدة من ناحية 
اأخرى  جهة  من  احلكومي  وغري  اخلا�س  والقطاعني 
ع��ل��ى معاجلة  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ق����درة  ل��ت��اأك��ي��د  �صعيا 
املثال:  �صبيل  على  منها  املهمة  الق�صايا  م��ن  �صل�صلة 
التغري املناخي واإر�صاء دعائم ال�صالم والأمن، والق�صاء 
املجتمعات  و���ص��ول  وتعزيز  امل���راأة  ومتكني  الفقر  على 
اإىل اإمدادات الطاقة وغريها من املو�صوعات احليوية 
التي ت�صكل اأبرز التحديات التي تواجهها الإن�صانية يف 

الوقت الراهن. 

•• الفجرية -الفجر:

ن�صر  على  الفجرية  ل�صرطة  العامة  القيادة  حر�س  اط��ار  يف 
والجتماعية  الثقافية  جوانبها  مبختلف  الأم��ن��ي��ة  الثقافة 
واملتمثلة  العامة  والقيادة  الداخلية  وزارة  لأه��داف  وحتقيقاً 
با�صرت  املقدمة،  اخل��دم��ات  بفاعلية  اجلمهور  ثقة  تعزيز  يف 
ا�صرتي  مبادرة  برنامج  ا�صتكمال  بالفجرية  الأمنية  املنطقة 
.. مدر�صتي من خالل تنفيذ عدد ثالثة ور�س �صمن املبادرة 
بعنوان الإيجابية بني ال�صرة واملدر�صة لرعاية الإبداع والطلبة 
الور�س  ا�صتهدفت  وقد  خمتلفة،  مدار�س  ثالث  يف  املوهوبني 

الهيئة الإدارية والتدري�صية والطلبة واأولياء اأمورهم.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال اخل��ب��ري ال���ص��رتات��ي��ج��ي ج��م��ال �صبحي اأن 

بالإبداع  مليء  وط��ن  م�صتقبل  لبناء  النجاح  طريق  املدر�صة 
والتكاملي  الرئي�صي  الدور  تلعب  الأ�صرة  اأن  موؤكداً  والبتكار 
ب�صرورة  ووجههم  واملدر�صة،  الأب��ن��اء  بني  ال��رواب��ط  تقوية  يف 
�صلوكياتهم  ومراقبة  الدرا�صة  ف��رتة  خ��الل  اأبناءهم  متابعة 

ل�صمان عدم خروجهم عن ال�صلوكيات والقيم احلميدة.
الطلبة على بذل  املحا�صر جمال بحث  الور�س قام  ويف ختام 
امل��زي��د م��ن اجل���د والج��ت��ه��اد واحل��ر���س ع��ل��ى ك�صب املعارف 
وال���ص��ت��ف��ادة م��ن خ���ربات امل��در���ص��ني وع���دم ال���رتدد يف ال�صوؤال 
عن كل ما هو جديد بهدف تكوين قاعدة معلوماتية مليئة 
كما  امل�صتقبل،  وطن  بناء  يف  وا�صتخدامها  والبتكار  بالإبداع 
توجه اإىل اأولياء اأمور الطلبة بال�صكر اجلزيل على حر�صهم 

وح�صورهم للور�صة.

•• اأبوظبي-وام:

عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة  معايل  التقت 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة  ال��ق��ب��ي�����ص��ي 
الحت�����ادي ال��دك��ت��ور ج��ي��م ي��ون��غ كيم 
رئ���ي�������س جم���م���وع���ة ال���ب���ن���ك ال�����دويل 
الن�صيم  ل��ه يف فندق  امل��راف��ق  وال��وف��د 
مب��دي��ن��ة ج��م��ريا ع��ل��ى ه��ام�����س اأعمال 

القمة العاملية للحكومات.
ح�صر اللقاء �صعادة كل من علي جا�صم 
اأع�����ص��اء املجل�س  ���ص��ل��ي��م��ان  ب��ن  وع����زة 
ال���وط���ن���ي الحت��������ادي.. ح��ي��ث رحبت 
برئي�س  القبي�صي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل 

البنك الدويل والوفد املرافق له.

وم�����ن ج��ه��ت��ه ث���م���ن ج���ي���م ي���ون���غ كيم 
الروؤية املتميزة لقيادة دولة الإمارات 
امل�صتقبل  ا���ص��ت�����ص��راف  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
العلوم  اإل��ي��ه  تو�صلت  م��ا  اآخ���ر  وتبني 
العمل  ل��ت��ط��وي��ر  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  ك���رك���ي���زة 
العاملية  القمة  م��ن  جعلت  احلكومي 
للحكومات منارة للحكومات وخارطة 

طريق للم�صتقبل .
وج����ري خ����الل ال��ل��ق��اء ال��ت��ط��رق ايل 
القت�صادية  ال��ق�����ص��اي��ا  م���ن  ال��ع��دي��د 
املجتمع  تهم  التي  واملالية  والتنموية 
اأهمية التعاون  الدويل والتاأكيد على 
البنك  بني  ال�صرتاتيجية  وال�صراكة 

الدويل ودولة المارات .

واأك����د اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تعزيز 
ال�����ت�����ع�����اون الإق����ل����ي����م����ي وال���������ص����راك����ة 
ال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة ب������ني ال���ط���رف���ني 
�صبل  وت����ع����زي����ز  ت���ط���وي���ر  وجم��������الت 

احلوكمة والتنمية امل�صتدامة.
وع���رب ال��ط��رف��ان ع��ن ال��ت��واف��ق حول 
للبنك  الرئي�صية  والأه��داف  الق�صايا 
الدويل من ناحية انهاء الفقر املدقع 
..موؤكدين  امل�صرتك  الرخاء  وتعزيز 
والفعال  ال���ص��رتات��ي��ج��ي  ال����دور  ع��ل��ي 
دبي  مبادرات  ومنها  الإم���ارات  لدولة 
الفقرية  ل��ل��دول  التعليم  يف  ال��ع��ط��اء 

ومواجهة الفقر حول العامل .
الدكتورة  م��ع��ايل  اث��ن��ت  جهتها  وم��ن 

جمموعة  رئي�س  كلمة  علي  القبي�صي 
ال��ق��م��ة احلكومية  ال����دويل يف  ال��ب��ن��ك 
ال�صاملة  التنمية  علي  رك���زت  وال��ت��ي 
اخلا�صة  والنقاط  للعامل  وامل�صتدامة 
على  م���وؤك���دة   .. وال�����ص��ب��اب  بالتعليم 
اأهمية حت�صني نوعية التعليم وجودته 
يف ك��ث��ري م��ن ال��ب��ل��دان مم��ا يقلل من 
م�صتويات البطالة يف �صفوف ال�صباب 
من خالل اكت�صابهم خلربات ومهارات 
ن��وع��ي��ة مم��ي��زة ت���واك���ب ���ص��وق العمل 
ب�صرية  ق��اط��رة  باعتباره  ومتطلباته 

للنمو ويخلق التنمية امل�صتدامة .
كما اأكدت معاليها على اأهمية مواكبة 
التطورات احلا�صلة يف جمال التعليم 

تويل  الإم���������ارات  دول�����ة  اأن  وخ���ا����ص���ة 
اأهمية بالغة يف عملية تطوير التعليم 

وحماربة البطالة .
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال رئ��ي�����س جمموعة 
ل��ل��ح��ك��وم��ات دورا  اإن  ال����دويل  ال��ب��ن��ك 
لزيادة  ب��ه  ت�صطلع  اأن  ينبغي  حيويا 
التعليم  ع���ل���ى  احل�������ص���ول  اإم���ك���ان���ي���ة 
وحت�����ص��ني ن��وع��ي��ت��ه... م�����ص��ريا ايل ان 
دول��ة الم���ارات تعترب مثال حلكومة 
ت���ك���ف���ل ت����ق����دمي ال����ق����ط����اع اخل����ا�����س 

للخدمات التعليمية وامل�صاءلة .
اأهدافنا  لبلوغ  �صعينا  م��ع   : واأ���ص��اف 
اأج��ل بناء جمتمعات  الإمن��ائ��ي��ة وم��ن 
ق�����ادرة ع��ل��ى ال��ن��م��و والزده�������ار يجب 

اأن  واحلكومات  اخلا�س  القطاع  على 
اإذا كان  انه  ...م�صريا ايل  يعمال معا 

القطاع اخلا�س هو قاطرة النمو فاإن 
احل��ك��وم��ات ه��ي امل��ح��رك ل��ه��ذا النمو 

ومن ثم فاإن التعليم هو الوقود الذي 
تعمل به هذه القاطرة .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

اأطلق �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الوزارة  ا�صرتاتيجية  ام�س  ال��دويل 
لالأعوام 2017 – 2021 وذلك 
خ�����الل ح���ف���ل اأق����ي����م ب����دي����وان عام 

الوزارة باأبوظبي.
بالوقوف  اأعماله  احل��دث  وا�صتهل 
دقيقة �صمت على روح �صهيد الوطن 
�صعادة جمعة حممد عبداهلل الكعبي 
الذي  اأفغان�صتان  يف  ال��دول��ة  �صفري 
انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل ام�س " 
البالغة  باإ�صابته  " متاأثرا  الأربعاء 
اإثر تفجري قندهار الإرهابي الذي 

وقع يف العا�صر من يناير املا�صي.
�صهد حفل الإطالق معايل الدكتور 
اأن�������ور ب����ن حم���م���د ق���رق���ا����س وزي����ر 
و�صعادة  اخلارجية  لل�صوؤون  الدولة 
وزارة  وكيل  الرئي�صي  م��ري  حممد 
اخلارجية والتعاون الدويل و�صعادة 
الدائمة  امل��ن��دوب��ة  ن�صيبة  زك��ي  لن��ا 
الأمم  الإم��������ارات يف  ل���دول���ة  ل����دى 
املتحدة واأ�صحاب ال�صعادة م�صاعدو 
الدويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزي��ر 
وال����وك����الء امل�����ص��اع��دون وع����دد من 

موظفي الإدارات املعنية بالوزارة.
واأ�صاد �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
ن��ه��ي��ان خ����الل ح��ف��ل الإط�����الق  اآل 
ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا ف���رق عمل 
الوزارة املختلفة ودورها يف �صياغة 
اخلارجية  وزارة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
والتعاون الدويل لالأعوام اخلم�صة 
تفعيل  يف  ي�������ص���ه���م  مب�����ا  امل���ق���ب���ل���ة 
وتعزيز  الإم��ارات��ي��ة  الدبلوما�صية 
امل�صتويني  ع���ل���ى  ال����دول����ة  م���ك���ان���ة 
الإق����ل����ي����م����ي وال�������������دويل ورع�����اي�����ة 
اأهمية  ع��ل��ى  م�����ص��ددا  م��واط��ن��ي��ه��ا.. 
م�صاعفة اجلهود املبذولة لتحقيق 
اخلدمات  تقدمي  يف  نوعية  قفزات 
وال���ب���ن���اء ع��ل��ى ال���ف���ر����س امل���وج���ودة 
ومواجهة التحديات القائمة خالل 

الأعوام اخلم�صة القادمة.
ا�صرتاتيجية  اأن  ���ص��م��وه  واأو�����ص����ح 
 2021-2017 لالأعوام  ال��وزارة 
توجهات  م����ع  م��ن�����ص��ج��م��ة  ج�������اءت 
ح���ك���وم���ة دول������ة الإم����������ارات وروؤي������ة 
الأهداف  وحتقيق   2021 الدولة 
تلبية  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  احل���ك���وم���ي���ة 
وتطوير  امل���واط���ن���ني  اح���ت���ي���اج���ات 

العمل احلكومي مبا يحقق التنمية 
امل�صتدامة ويعزز من مكانة الدولة 

العاملية.
وا����ص���ت���ه���ل م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأن�����ور 
ق����رق����ا�����س ك��ل��م��ت��ه ب����احل����دي����ث عن 
�صهيد الوطن �صعادة جمعة حممد 
ع�����ب�����داهلل ال���ك���ع���ب���ي ����ص���ف���ري دول�����ة 
الإم�����ارات يف اأف��غ��ان�����ص��ت��ان وق����ال: " 
اإىل  الكعبي  جمعة  ال�صهيد  ين�صم 
قافلة الدبلوما�صيني من اأبناء هذا 
يبنون  بت�صحيتهم  ال��ذي��ن  ال��وط��ن 

هذا الوطن وعزته لبنة لبنة".
واأ�صاف اإن " الإم��ارات اليوم اأقوى 
اأرف��ع من خالل هذه الت�صحيات  و 
فما بالكم اإن كانت هذه الت�صحيات 
الذي  الإن�����ص��اين  بالعمل  م��ق��رون��ة 
الدبلوما�صيني  م��ع  ب��ه  ي��ق��وم  ك���ان 
ك���ان���وا يف مهمة  ال���ذي���ن  ال�����ص��ه��داء 
ن�صتطيع  ل  ق��ن��ده��ار..  يف  اإن�صانية 
قدم  ال�صهيد  لأن  اأك��ر  ن�صيف  اأن 
روحه  ق���دم   .. ال��ك��ربى  الت�صحية 
العمل  �صبيل  ويف  الوطن  �صبيل  يف 
جميعا  و����ص���رف���ن���ا   .. الإن���������ص����اين 
الدبلوما�صي..  ال�صلك  يف  كاأع�صاء 
ويف  الدبلوما�صي  ال�صلك  معاين  يف 
ط��ب��ي��ع��ة امل���ع���دن ال����ذي ي��ق��وم عليه 
الزبد  واأم���ا  الطيب  العمل  ويبقى 

فيذهب جفاء " .
اأن��ور قرقا�س  الدكتور  واأك��د معايل 
وال���ت���ع���اون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اأن 
القيم  م��ن  روؤيتها  ت�صتمد  ال���دويل 
الأ����ص���ي���ل���ة ال���ت���ي غ���ر����ص���ه���ا الأب������اء 
املوؤ�ص�صون للدولة والتي حتث على 
الثقافات  م��ع  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت��ع��اون 

الآخ��رى لتحقيق الزده��ار املتبادل 
روؤية  تت�صل  كما  ال�صعوب  جلميع 
الوزارة مع روؤية دولة الإمارات باأن 
نكون من اأف�صل دول العامل بحلول 

عام 2021.
الغاية  ت��ل��ك  "لتحقيق  واأ�����ص����اف: 
اأولوية  ذات  م���ب���ادرة   23 و���ص��ع��ن��ا 
طموحة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وب���اأه���داف 
رئي�صية  حم��اور  اأربعة  على  موزعة 
القليمي  وال�صتقرار  املجتمع  هي 
الفاعلة  ال���دول���ي���ة  امل�������ص���وؤول���ي���ة  و 
ومن  اأن���ه  اإىل  واأ����ص���ار  والزدهار". 
املجتمع"   " الأول  امل���ح���ور  خ����الل 
فاإننا ن�صعى على �صبيل املثال امل�صي 
قدما لزيادة قوة اجلواز الماراتي 
ل��ي��ك��ون م���ن اأق�����وى خ��م�����س دول يف 
وذلك   2021 ع��ام  بحلول  ال��ع��امل 
جميع  ت�صخري  ب�صرورة  منا  اإميانا 
املواطن  خل���دم���ة  ال��������وزارة  ج���ه���ود 

وزيادة رفاهية املجتمع".
الثاين  امل���ح���ور  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  اأم�����ا 
معاليه  اأو�صح  القليمي  ال�صتقرار 
وال���ت���ع���اون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اأن 
الدويل ت�صعى حل�صد جهود الدولة 
كان وعك�س  اأينما  التطرف  ملحاربة 
�صورة الدولة كنموذج ناجح للدولة 
امل��ت��ح�����ص��رة ال���ت���ي مت��ث��ل الإ����ص���الم 
الختالف  ي��ت��ق��ب��ل  ال����ذي  امل��ع��ت��دل 
املذهبية  ع��ل��ى  ب��ال��وط��ن��ي��ة  وي�����ص��م��و 

والطائفية.
امل�صوؤولية  حم����ور  ���ص��ع��ي��د  وع���ل���ى 
الدولية الفاعلة" اأكد �صعي الوزارة 
الدولية  ال��ري��ادة  على  للمحافظة 
الرتكيز  م���ع  ال��ت��ن��م��ي��ة  جم����ال  يف 

التي ت�صهم  التنموية  امل�صاريع  على 
يف ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى اجل���وع وال��ف��ق��ر و 
متكني املراأة والفتيات يف املجتمعات 

النامية.
اأو�صح   .. الزده������ار  �صعيد  وع��ل��ى 
ال����وزارة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه 
ت�����ص��ع��ى ل���ت���ع���زي���ز م���ك���ان���ة ال����دول����ة 
اقت�صاديا وقال :" ن�صعى اإىل اإن�صاء 
وال�������واردات  ل��ل�����ص��ادرات  ب��ن��ك  اأول 
الإم��������ارات��������ي ل����دع����م ال���������ص����ادرات 
الإم��ارات��ي��ة وزي���ادة ال��ن��اجت القومي 

غري النفطي.
واأع����������رب م����ع����ايل ال����دك����ت����ور اأن������ور 
قرقا�س عن اإميانه باأن حتقيق هذه 
الطموحة  ال�صرتاتيجية  الأهداف 
امل�صرتك  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  كليا  يعتمد 
قطاعاتها  ج��م��ي��ع  ب��ني  ال������وزارة  يف 

والبعثات اخلارجية.
بالتوجيه  قمنا  ل��ذل��ك   : واأ����ص���اف 
امل�صرتك  ال��ع��م��ل  ل��ت��ع��زي��ز  ال���ت���ايل 
اأه�����داف  رب����ط  اأول  ي�����ص��م��ل  ال�����ذي 
روؤ�صاء البعثات التمثيلية باملبادرات 
ل��ل��ت��اأك��د من  ذات الأول����وي����ة وذل����ك 
ال���ص��ت��غ��الل الأم��ث��ل مل���وارد ال���وزارة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه���������داف  يف اخل���������ارج 
ل���ل���م���ب���ادرات ذات  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
فرق  �صبعة  اإن�صاء  وثانيا  الأول��وي��ة 
ع���م���ل ب���ق���ي���ادة م�������ص���اع���دي ال���وزي���ر 
الإدارات  وع�صوية  ال���وزارة  ووك��ي��ل 
لتحقيق  ال��ع��الق��ة  ذات  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
اأهداف املبادرات ذات الأولوية حيث 
ال��ف��رق بو�صع اخلطط  ه��ذه  ت��ق��وم 
التف�صيلية لكل مبادرة ذات اأولوية 
وتقدمي  تنفيذها  على  والإ���ص��راف 

وب�صكل  امل���ح���رز  ب��ال��ت��ق��دم  ت��ق��اري��ر 
اخل���ارج���ي���ة  وزي�������ر  ل�����ص��م��و  دوري 

والتعاون الدويل.
ووجه معايل وزير الدولة لل�صوؤون 
ي�������ص���اه���م جميع  ب�������اأن  اخل����ارج����ي����ة 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  موظفي 
ال������دويل يف حت��ق��ي��ق ه����ذه ال���روؤي���ة 
الطموحة والأهداف ال�صرتاتيجية 
والعمل  الفعال  التعاون  خالل  من 

بروح الفريق الواحد.
وقام �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان ومعايل الدكتور اأنور حممد 
بتكرمي  ق��رق��ا���س يف خ��ت��ام احل��ف��ل 
اخلارجية  وزي��ر  بجائزة  الفائزين 

والتعاون الدويل للتميز.
وفيما يخ�س اجلهات وال�صخ�صيات 
الفائزة باجلائزة يف دورتها الثانية 
املعتمدة  البعثات  فئة  �صعيد  وعلى 
لدى الدولة التي متيزت يف تعاونها 
م���ع ال�������وزارة يف حت��ق��ي��ق الأه�����داف 
جمهورية  ���ص��ف��ارة  ج����اءت  امل���رج���وة 
اجلائزة  وت�����ص��ل��م  ال��ع��رب��ي��ة  م�����ص��ر 
جمهورية  �صفري  ج��اد  وائ��ل  �صعادة 
م�صر العربية لدى الدولة و�صفارة 
مم��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن ل�����دى ال���دول���ة 
وت�����ص��ل��م اجل����ائ����زة ����ص���ع���ادة حممد 
ب���ن ���ص��ق��ر امل����ع����اودة ���ص��ف��ري مملكة 
و�صفارة  ال���دول���ة  ل����دى  ال��ب��ح��ري��ن 
اجلائزة  وت�صلم  ال��ه��ن��د  ج��م��ه��وري��ة 
�صفارة  �صفري  �صوري  �صعادة نفديب 
ج���م���ه���وري���ة ال���ه���ن���د ل�����دى ال���دول���ة 
و�صفارة جمهورية كولومبيا وت�صلم 
الفايز  ف���ي���ح���ان  ����ص���ع���ادة  اجل����ائ����زة 
لدى  ك��ول��وم��ب��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  �صفري 

اإيرلندا  جمهورية  و�صفارة  الدولة 
باتريك  ���ص��ع��ادة  اجل���ائ���زة  وت�����ص��ل��م 
اإيرلندا  جمهورية  �صفري  هيني�صي 
جمهورية  و���ص��ف��ارة  ال���دول���ة  ل���دى 
ال�صيد  اجل��ائ��زة  وت�صلم  �صنغافورة 
�صفارة  رئي�س  ن��ائ��ب  ج��رو���س  ���ص��ون 
الدولة  ل��دى  �صنغافورة  جمهورية 
اجلائزة  وت�����ص��ل��م  ك��ي��ن��ي��ا  و����ص���ف���ارة 
عي�صى  خ��دي��ج��ة  ال�����ص��ي��دة  ����ص���ع���ادة 
كينيا  �صفري  باأعمال  القائم  يو�صف 

لدى الدولة.
فئة  وهي  املوؤ�ص�صي  التميز  فئة  ويف 
من  وتتكون  ل�����الإدارات،  خم�ص�صة 
فرعيتني  وف��ئ��ت��ني  رئ��ي�����ص��ي��ة  ف��ئ��ة 
فازت  املتميزة  الإدارة  فئة  و�صمن 
اإدارة �صوؤون املواطنني وفئة البتكار 
وفازت بها اإدارة تخطيط ال�صيا�صات 
بيئة عمل وف���ازت بها  اأ���ص��ع��د  وف��ئ��ة 
ودول  التعاون  جمل�س  �صوؤون  اإدارة 

اخلليج العربية.
وهي  الوظيفي  التميز  فئة  و�صمن 
ف��ئ��ة خم�����ص�����ص��ة ل��ل��م��وظ��ف��ني ممن 
الوزارة  باإجنازات متميزة يف  قاموا 
9 ف���ئ���ات وه����ي فئة  وت���ت���ك���ون م���ن 
املتميز  التنظيمية  ال��وح��دة  رئي�س 
التفاق  ف��ه��د  ���ص��ع��ادة  ه���و  وال���ف���ائ���ز 
القت�صادية  ال�����ص��وؤون  اإدارة  م��دي��ر 
رئي�س  ن���ائ���ب  وف���ئ���ة  وال���ت���ج���اري���ة 
والفائز  املتميز  التنظيمية  الوحدة 
ن��ائ��ب مدير  امل��ر  اأح��م��د خليفة  ه��و 
رئي�س  وف��ئ��ة  املالية  ال�����ص��وؤون  اإدارة 
مرمي  هي  والفائزة  املتميز  الق�صم 
امل�صاريع  اإدارة  من  احلو�صني  را�صد 
املوظف  وف��ئ��ة  وامل��راف��ق  الهند�صية 

هي  وال��ف��ائ��زة  امل��ت��م��ي��ز  املتخ�ص�س 
الدائمة  البعثة  العتيبي من  ح�صة 
الأمم  ل������دى  الإم�������������ارات  ل�����دول�����ة 
املوظف  وفئة  – نيويورك  املتحدة 
خالد  ه��و  وال��ف��ائ��ز  املتميز  الإداري 
الدولة  وزي��ر  مكتب  من  الظاهري 
ل��ل�����ص��وؤون اخل��ارج��ي��ة وف��ئ��ة موظف 
والفائز  املتميز  املتعاملني  خ��دم��ة 
م��ن مركز  ���ص��ودي��ن  اآل  �صلطان  ه��و 
املوظف  ت���اأ����ص���ريات ج��اك��رت��ا وف��ئ��ة 
اآمنة  هي  والفائزة  املتميز  اجلديد 
تخطيط  اإدارة  م��ن  فكري  حممود 
الدبلوما�صي  وف���ئ���ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
ا�صماعيل  حم��م��د  وال��ف��ائ��ز  املتميز 
اإدارة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ال�������ص���ه���الوي 
ال�����ص��وؤون الأوروب���ي���ة وف��ئ��ة الطالب 
املبتعث املتميز والفائزة مها الفهيم 
البعثات  ب��رن��ام��ج  يف  ط��ال��ب��ة  وه���ي 
ال�صيا�صيات  وت���در����س  ال���درا����ص���ي���ة 

العامة يف جامعة برن�صتون.
وع����ن ف��ئ��ة ال���ت���ك���رمي اخل���ا����س فاز 
الوزارة  امل�صاهم يف ح�صول  الفريق 
ع��ل��ى ج���ائ���زة ال�������وزارة امل��ت��م��ي��زة يف 
جم��ال الأج��ن��دة الوطنية وه��م من 

قطاع �صوؤون التنمية الدولية.
وج����رى ت��ك��رمي اإ���ص��م��اع��ي��ل حممد 
م���راد م��ن م��رك��ز ا���ص��ع��اد املتعاملني 
مبيدالية  ل���ف���وزه  دب����ي  م��ك��ت��ب  يف 
اأب����ط����ال ال�������ص���ع���ادة والإي���ج���اب���ي���ة " 
والتي منحت له من �صاحب ال�صمو 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي .. ويعد ا�صماعيل 
ا�صعاد  مل���وظ���ف���ي  ي���ح���ت���ذى  م����ث����ال 

امل��ت��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال����وزارة 
وت���ه���دف جائزة  ك��ك��ل.  واحل��ك��وم��ة 
الدويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزي��ر 
مب�صتوى  الرت����ق����اء  اإىل  ل��ل��ت��م��ي��ز 
وتهيئة  والوظيفي  املوؤ�ص�صي  الداء 
بجائزة  للم�صاركة  ال���وزارة  اأج��ه��زة 
احلكومي  ل��الأداء  را�صد  بن  حممد 
م��ف��اه��ي��م ومعايري  وت��ب��ن��ي  امل��ت��م��ي��ز 
وتبادل  املوؤ�ص�صي  والتميز  اجل���ودة 
اأجهزة  املمار�صات بني  اأف�صل  ون�صر 
ال��وزارة املختلفة وحتفيز املوظفني 
والإب��ت��ك��ار يف عمليات  الإب���داع  على 
وتكرمي  وتقدير  ال���وزارة  وخدمات 
التنظيمية  ال��وزارة للوحدات  قيادة 

واملوارد الب�صرية.
اخلارجية  وزي�����ر  ج���ائ���زة  وت��ع��ت��رب 
والتعاون الدويل للتميز باإ�صدارها 
الأول عام 2014 من اأوائل جوائز 
امل�صتوى  ع���ل���ى  امل��ط��ب��ق��ة  ال��ت��م��ي��ز 
الداخلي يف الوزارات على امل�صتويني 

الحتادي والإقليمي.
املحركة  ال���ق���وة  اجل����ائ����زة  ومت���ث���ل 
املوؤ�ص�صي  ال�������وزارة  اأداء  ل��ت��ط��وي��ر 
تقدمي  م��ن  ومتكينها  وال��وظ��ي��ف��ي 
املتعاملني  جلميع  متميزة  خدمات 
خدماتها  م��ن  وامل�صتفيدين  معها 
نوعية  ن��ق��ل��ة  اإح�����داث  اإىل  وت��ه��دف 
يف  وامل��ف��اه��ي��م  الأداء  يف  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
وزارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ال�����وزارة. ج��دي��ر 
تعترب  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
ح��ل��ق��ة ال���و����ص���ل ب����ني ق����ي����ادة دول����ة 
العامل  و�صعوب  الر�صيدة  الإم���ارات 
باأطيافه كافة .. وتعمل على تعزيز 
بينها  وال��ت��ع��اون  ال�صداقة  اأوا���ص��ر 
خمتلف  ع���ل���ى  ال����ع����امل  دول  وب�����ني 
ال�صيا�صية  وامل�����ج�����الت  ال�������ص���ع���د 

والقت�صادية والثقافية.
اخلارجية  وزارة  روؤي������ة  وت��ت��م��ث��ل 
لكي  ال�صعي  يف  ال����دويل  وال��ت��ع��اون 
تكون منوذجا رائدا يف الدبلوما�صية 
الدولة  م��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ن�����ص��ط��ة 

ورعاية مواطنيها .
ال����وزارة على تعزيز  وت��ق��وم ر���ص��ال��ة 
ال�صيا�صية  ال�صرتاتيجية  امل�صالح 
العربية  ل���الإم���ارات  والق��ت�����ص��ادي��ة 
دبلوما�صية  خ����الل  م���ن  امل���ت���ح���دة 
وال�صتقرار  الأم������ن  ت���ع���زز  ف��ع��ال��ة 
وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة وال��ت��م��ي��ز يف 
تقدمي اخلدمات ورعاية املواطنني 

يف اخلارج.

•• اأبوظبي-وام:

اآبار  ح�صر  م�صروع  عمل  ف��رق  تبداأ 
البيئة  لهيئة  التابع  اجلوفية  املياه 
يف  قريبا  امليداين  عملها  -اأبوظبي 
املواقع  من  وغريها  العزب  مناطق 
وترقيم  حل�����ص��ر  ال���ع���ني  مب���دي���ن���ة 
وت�صجيل اأكر من 63 الف بئر يف 
اأبوظبي وذلك �صمن م�صروع ح�صر 

اآبار املياه اجلوفية.
اأ�صحاب  املواطنني  الهيئة  وتنا�صد 
الآب����ار اأن ي��ت��ع��اون��وا م��ع ف���رق عمل 
اجلوفية  امل��ي��اه  اآب���ار  ح�صر  م�صروع 
التي �صتبا�صر عملها امليداين قريبا 
ال����ع����زب وغ����ريه����ا من  يف م���ن���اط���ق 
املواقع مبدينة العني.. واأن يقدموا 
لها كل املعلومات املطلوبة عن الآبار 
����ص���واء ف��ي��م��ا يتعلق  ب��ه��م  اخل��ا���ص��ة 
املزارع  اأو  ال��ع��زب  اأو  ب��ال���ص��رتاح��ات 
واأن يقدموا كل  اأر���س ف�صاء  اأي  اأو 
ال��ب��ي��ان��ات امل��ت��اح��ة ع���ن ه���ذه الآب����ار 
حتى يتم ت�صجيلها وترقيمها واأخذ 

ل�صتكمال  ل��ه��ا  ال���الزم���ة  ال��ب��ي��ان��ات 
الإط����ار  ح�����ص��ب  امل�����ص��روع  متطلبات 

الزمني املعتمد.
اأحمد  ���ص��ي��خ��ة  امل��ه��ن��د���ص��ة  وق����ال����ت 
التنفيذية  امل�����دي�����رة  احل���و����ص���ن���ي 
يف  البيئية  اجل��ودة  لقطاع  بالإنابة 
– اأبوظبي ان م�صروع  البيئة  هيئة 
ح�صر اآبار املياه اجلوفية يعترب من 
تنفذها  ال��ت��ي  الرئي�صية  امل�����ص��اري��ع 
الهيئة لإيجاد حلول مبتكرة حلماية 
واملحافظة  اجل��وف��ي��ة  امل��ي��اه  م����وارد 

كبري  اإيجابي  اأث��ر  ولإح���داث  عليها 
على خمتلف امل�صتويات.

واأ�صافت اأن هذا امل�صروع هو خطوة 
����ص���م���ن خطة  ه����ام����ة وحم������وري������ة 
رفع  اإىل  الرامية  اأبوظبي  حكومة 
كفاءة ا�صتخدام املوارد املائية واحلد 
املياه اجلوفية  م��وارد  ا�صتنزاف  من 
املياه  م�����ص��ادر  ح��م��اي��ة  ت�صكل  ح��ي��ث 
�صرورة  عليها  واملحافظة  اجلوفية 
ح��ي��وي��ة وذل�����ك ب��اع��ت��ب��اره��ا اإح����دى 
امل�����ص��ادر غ��ري امل��ت��ج��ددة يف الإم����ارة 

حيث يعترب �صح املياه وندرتها اأحد 
املنطقة  تواجهها  ال��ت��ي  التحديات 
 65 اأن  م�����ص��رية اىل  ع�����ام..  ب�����ص��ك��ل 
اأبوظبي  باملئة من ميزانية املياه يف 
امل����ي����اه اجل���وف���ي���ة ويتم  م�������ص���دره���ا 
وري  الزراعة  ا�صتخدام معظمها يف 
الأمر  وامل�صاحات اخل�صراء  الغابات 
باأكر  ل���ص��ت��ن��ف��اذه��ا  ي������وؤدي  ال�����ذي 
التغذية  معدل  من  �صعفا   20 من 

الطبيعية للخزانات اجلوفية..
اأن نطاق عمل امل�صروع  اإىل  واأ�صارت 
الذي يتم تنفيذه من قبل فريق من 
عمل  يت�صمن  بالهيئة  املخت�صني 
اجلوفية  امل��ي��اه  لآب����ار  دق��ي��ق  ح�صر 
مناطق  خمتلف  يف  ال��ي��وم  املنت�صرة 
متفاوتة  زم��ن��ي��ة  ب���اأع���م���ار  الإم�������ارة 
ي�صمل  ك���م���ا  م���ت���ع���ددة  ولأغ�����را������س 
الرتبة  م��ل��وح��ة  درا�����ص����ة  امل�������ص���روع 
يتم  حيث  اأهمية  ذات  تعترب  والتي 
درا���ص��ة ال��ت��غ��ريات ال��ت��ي ط���راأت على 
اليوم  ال���رتب���ة  م��ل��وح��ة  م�����ص��ت��وي��ات 
فيها  الب�صرية مبا  الأن�صطة  نتيجة 

وذلك  للمياه  اجل��ائ��ر  ال���ص��ت��ن��زاف 
والربامج  اخلطط  لو�صع  متهيدا 
ال��������الزم��������ة ل���ت���ح�������ص���ني ج����ودت����ه����ا 
يتم  حيث  ال��ت��ده��ور  م��ن  وحمايتها 
الآبار  حول  البيانات  وتدوين  جمع 
كعمق البئر ومن�صوب املياه اجلوفية 
الكيميائية  واخل��وا���س  وملوحتها 
وك���ذل���ك ملوحة  ل��ه��ا  وال��ب��ك��ت��ريي��ة 
الرتبة الزراعية وحفظها يف قاعدة 

بيانات مركزية.
ونتائج  اأه��م��ي��ة خم���رج���ات  واأك�����دت 
امل�صروع املتمثلة يف خرائط حمدثة 
ت��و���ص��ح م�����ص��ت��وي��ات م��ن��ا���ص��ي��ب املياه 
وم��ل��وح��ة ال��رتب��ة وذل����ك ب��ن��اء على 
مما  ت�صجيلها  ي��ت��م  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات 
ال��ف م��زرع��ة وت�صنيف   25 ي��ق��ارب 
ونوعية  نوعها  اأ���ص��ا���س  على  الآب����ار 
وك��م��ي��ة امل��ي��اه ف�����ص��ال ع��ن معدلت 
منا�صيب  يف  والتغريات  ال�صتخراج 
امل���ي���اه. وق���ال���ت ان���ه ���ص��ي��ت��م ت�صمني 
املياه  اأط���ل�������س  يف  امل���ع���ل���وم���ات  ه����ذه 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  اخل��ا���س  اجلوفية 

املرجع ال�صامل الذي ي�صتطلع املياه 
اجلوفية وي�صاعدنا يف حتقيق هدفنا 
املن�صود الكامن يف اأن منتلك اأ�صلوبا 
اأكر كفاءة يف ري املحا�صيل املحلية 
ويف تر�صيد ا�صتهالك مواردنا املائية 

ال�صحيحة.
اأن����ه مت حتقيق  وذك����رت احل��و���ص��ن��ي 
اإجن��������از ك���ب���ري يف امل���������ص����روع ال����ذي 
ي�صتغرق تنفيذه مدة ثالث �صنوات 
اب����ت����داء م���ن اأواخ�������ر ع����ام 2015 
وترقيم  ح�صر  الآن  اإىل  مت  ح��ي��ث 

بئر  ال���ف   63 م��ن  اأك���ر  وت�صجيل 
من بني 100 الف بئر موجودة يف 
اإىل  الو�صول  الإم���ارة وذل��ك بهدف 
فهم اأف�صل ملخزون ومنا�صيب املياه 
الناجم  ال�صغط  ومل�صتوى  اجلوفية 
ميكن  مبا  املفرط  ال�صتهالك  عن 
واأك���ر  اأف�����ص��ل  اإدارت���ه���ا ب�صكل  م��ن 

ا�صتدامة.
لتحلية  وح����دة   692 ح�����ص��ر  ومت 
الآبار  على  مركبة  اجل��وف��ي��ة  امل��ي��اه 
التخل�س  طريق  عن  بيانات  وجمع 

من املياه العادمة - املرجتعة - كما 
مت خالل هذه الفرتة تدريب اأكر 
الكوادر  م��ن  �صخ�صا  ع�صرين  م��ن 
الوطنية املتخ�ص�صة يف جمال املياه 
امليدانية  الأع���م���ال  ع��ل��ى  اجل��وف��ي��ة 
ملوحة  وم�������ص���ح  الآب����������ار  حل�������ص���ر 
الرتبة.. اأما بالن�صبة للمناطق التي 
معظم  فهي  الآن  اىل  تغطيتها  مت 
املناطق الزراعية املوجودة يف اخلتم 
والفقع  و�صويحان  واخلزنة  ورم��اح 

والهري باملنطقة ال�صرقية.

عبداهلل بن زايد يطلق ا�ضرتاتيجية وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ويكرم الفائزين بجائزة التميز

•• مك�شيكو-وام:

املنهايل �صفري الدولة لدى  اأحمد حامت  التقى �صعادة 
لدى  املقيم  غري  ال�صفري  املك�صيكية  املتحدة  الوليات 
غواتيمال مع كل من معايل كارلو�س راوول مورالي�س 
اإدواردو  ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل روب���ني  وزي���ر 

موارلي�س وزير القت�صاد يف غواتيمال.
مت اللقاء على هام�س فطور عمل اأم�س على �صرف زيارة 
غواتيمال  جمهورية  حكومة  من  امل�صتوى  رفيع  وفد 

ملدينة مك�صيكو برئا�صة وزيري اخلارجية والقت�صاد.
والرتقاء  ال��ت��ع��اون  �صبل  بحث  ال��ل��ق��اء  خ��الل  وج���رى 
بالعالقات الثنائية وتطويرها اإىل اآفاق اأرحب واأو�صع.. 
واأكد �صعادة ال�صفري حر�س دولة الإمارات على تطوير 
جانبه  امل��ج��الت.م��ن  �صتى  يف  غواتيمال  م��ع  التعاون 
اأكد معايل وزير القت�صاد الغواتيمايل اهمية تطوير 
مرحبا  البلدين..  بني  القت�صادي  التعاون  وتعميق 
القطاعات  �صتى  الماراتية يف بالده يف  بال�صتثمارات 

ل�صيما البنية التحتية والتجارة.

•• اأبوظبي-وام:

وزير  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  ن��ع��ى 
له جمعة حممد  املغفور  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
ل����دى جمهورية  ال����دول����ة  ���ص��ف��ري  ال��ك��ع��ب��ي  ع���ب���داهلل 
تعاىل  اإىل رحمته  انتقل  الذي  الإ�صالمية  اأفغان�صتان 
فرن�صا  م�صت�صفيات  اأح��د  يف  العالج  تلقيه  اأثناء  ام�س 
ال��ذي تعر�س له  املتخ�ص�صة بعد الع��ت��داء الإره��اب��ي 
وجم��م��وع��ة م��ن ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ني الإم���ارات���ي���ني خالل 

اإن�صانية  ذات طبيعة  زيارتهم ملدينة قندهار يف مهمة 
ال�صهر املا�صي. و اأ�صاد �صموه مبناقب ال�صهيد الكعبي 
اأم�����ص��ى حياته يف خ��دم��ة ال��وط��ن وق���دم روحه  ال���ذي 
الطاهرة يف �صبيل هدف اإن�صاين نبيل اإذ كان م�صوؤول 
عن امل�صاريع الإن�صانية التي تنفذها دولة الإمارات يف 
الفقيد  اأ�صرة  اإىل  بتعازيه  �صموه  وتوجه  اأفغان�صتان. 
وذويه �صائال املوىل عز وجل اأن يتغمد �صهيد الوطن 
بوا�صع رحمته ور�صوانه واأن ي�صكنه ف�صيح جناته واأن 

يلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان.

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث ����ص���ع���ادة ال����ل����واء ال���رك���ن ع��ب��ي��د را�صد 
ال�صام�صي رئي�س الإدارة التنفيذية للتحليل 
األينا  وال�صيدة  الدفاع  ب��وزارة  ال�صرتاتيجي 
مكافحة  ملن�صق  الأول  النائب  رومانو�صكي 
الأمريكية  اخل���ارج���ي���ة  ب�������وزارة  الإره��������اب 
ال�صرتاتيجي  وال��ت��ع��اون  التن�صيق  جم��الت 
يف عدد من الق�صايا الإقليمية والدولية ذات 

جمالت  خا�س  وب�صكل  امل�صرتك،  الهتمام 
وا�صتعر�س  الإره��اب.  مكافحة  جهود  تعزيز 
اجلانبان خالل اللقاء الذي جرى يف مكتب 
�صعادة اللواء ال�صام�صي يف الوزارة يف اأبوظبي 
وم�صوؤويل  �صباط  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  بح�صور 
الثنائي  ال���ت���ع���اون  ع���الق���ات  ال���دف���اع  وزارة 
يعك�س  مبا  ال�صعد  خمتلف  على  وتعزيزها 
البلدين ال�صديقني  روؤية وتوجهات قيادتي 

واأف�صل ال�صبل لدعمها وتطويرها.

�ضفري الدولة غري املقيم يلتقي وزيري 
اخلارجية والقت�ضاد يف غواتيمال

عبداهلل بن زايد ينعى �ضفري 
الدولة يف اأفغان�ضتان

وزارة الدفاع واخلارجية الأمريكية تبحثان 
التعاون ال�ضرتاتيجي يف جهود مكافحة الإرهاب

فرق عمل م�ضروع ح�ضر اآبار املياه اجلوفية تبا�ضر عملها امليداين قريبا مبدينة العني
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عربي ودويل
فرن�ضا توجه التهام لـ3 ب�ضبهة التح�ضري لعتداء 

•• باري�س-اأ ف ب:

وفتاة  �صابني  اىل  الره��اب  تهمة  الفرن�صي  الق�صاء  وجه 
اعتقلوا يف جنوب البالد ال�صبوع املا�صي ب�صبهة التح�صري 

لإعتداء و�صيك .
وب��ح�����ص��ب م�����ص��ادر ق�����ص��ائ��ي��ة ف��ق��د وج��ه��ت ت��ه��م��ة ت�صنيع 
توما�س  اىل  منظمة  ع�صابة  قبل  من  متفجرات  وحيازة 
اللذين  عاما(   16( �صارة  ورفيقته  عاما(   20( �صوريه 
اعتنقا ال�صالم كما وجهت اليهما واىل �صريك ثالث لهما 
هو مالك همامي )33 عاما( تهمة النتماء اىل ع�صبة 
هوؤلء  وكان  اجرامي.  ارهابي  مب�صروع  �صلة  على  ا�صرار 

�صخ�س  م��ع  فرن�صا  ج��ن��وب  يف  اجلمعة  اعتقلوا  ال��ث��الث��ة 
26 عاما �صرعان ما تبني  رابع هو �صاب يبلغ من العمر 

للمحققني انه بريء فاطلقوا �صراحه يف اليوم التايل.
اعتقال هذه اخللية  اثر  اعلنت اجلمعة  ال�صلطات  وكانت 
احباط  “اتاحت  ال��ب��الد  بجنوب  مونبيلييه  منطقة  يف 
م�صروع اعتداء و�صيك على الرا�صي الفرن�صية”، يف وقت 
تواجه البالد تهديدا جهاديا غري م�صبوق منذ اكر من 

عامني.
ط����وارئ منذ  ح��ال��ة  فيها  ت�����ص��ري  ال��ت��ي  فرن�صا  ت���زال  ول 
والتي خلفت  و2016   2015 يف  اجلهادية  العتداءات 
238 قتيال، تواجه تهديدا ارهابيا “مرتفعا جدا”. وهي 

م�صتهدفة خ�صو�صا لنها ت�صارك يف العمليات الع�صكرية يف 
�صوريا �صد تنظيم داع�س. ويف الثالث من �صباط فرباير، 
دورية  ب�����ص��اط��وري��ن  م�صلح  ع��ام��ا(   29( م�����ص��ري  ه��اج��م 
باري�س وا�صيب  ال�صهري يف  اللوفر  ع�صكرية قرب متحف 

بجروح خطرية بر�صا�س اطلقه اجلنود ردا عليه.
ومت يف ال�صهر الخرية احباط العديد من العتداءات او 
خمططات العتداء. ويف 13 كانون الأول دي�صمرب ا�صار 
�صارك  13 حماولة  “ما ل يقل عن  الداخلية اىل  وزي��ر 
وقا�صرون  ن�صاء  بينهم  �صخ�صا”  اكر من ثالثني  فيها 
منذ اعتداء ني�س يف 14 متوز يوليو الذي ا�صفر عن 86 

قتيال واكر من 400 جريح.

ال�ضماح لآلف يف كاليفورنيا بالعودة ملنازلهم
•• كالفورنيا-وكاالت:

اإىل  بالعودة  ال�صكان  الآلف من  لع�صرات  كاليفورنيا  ال�صلطات يف  �صمحت 
اأحد  انهيار  اأم��روا باجلالء ب�صبب خم��اوف من  اأن كانوا قد  منازلهم بعد 

ال�صدود يف الوليات املتحدة والت�صبب يف في�صان هائل.
اأمر  ث��م غ���ريوا  ت��راج��ع وم��ن  اإن خطر ح���دوث في�صان  وق���ال م�����ص��وؤول��ون 
الإجالء الإجباري اإىل جمرد حتذير بعد متكن طواقم ال�صيانة بالولية 
اأحوا�صه  اأوروفيل ال�صخم وت�صريف  من راأب �صدع نظام تالف ل�صد ليك 
قبل معاودة هطول الأمطار. وكان امل�صوؤولون قد اأمروا 188 األف �صخ�س 
اأوروفيل باجلالء يوم الأحد، بعدما قالت  يعي�صون قرب النهر يف منطقة 
ال�صلطات اإن اأ�صرارا حلقت بقناة ت�صريف املياه الفائ�صة عن ال�صد، مما قد 

يت�صبب يف في�صانات تغرق املناطق الريفية على طول نهر فيذر.

•• الفجر – خرية ال�شيباين
ب��ن��اء ج���دار ب��ني ال��ولي��ات املتحدة 
وامل���ك�������ص���ي���ك، وف����ر�����س ق���ي���ود على 
تغريدات  ك��ث��رية،  ب��ل��دان  مواطني 
ذاك  اأو  البلد  ه��ذا  �صد  �صريالية 
الذي  دونالد ترامب،  ... ي�صاعف 
اح���ت���ل امل���ك���ت���ب ال���ب���ي�������ص���اوي منذ 
ال�صادمة  مواقفه  �صهر،  م��ن  اأق��ل 
وف���رق���ع���ات���ه الإع����الم����ي����ة، زارع�����ا 
الدبلوما�صيني  ق��ل��وب  يف  ال���ذع���ر 
يعرف  يعد  مل  حيث  الأمريكيني، 
اأي ق��دم يرق�صون مع  ه��وؤلء على 
باأي  يريد  الذي  الرئي�س اجلديد، 
اأن ي��ث��ب��ت ل��ن��اخ��ب��ي��ه ان����ه لن  ث��م��ن 
وع���وده، حتى  م��ن  اأي  على  يتنازل 
العام يف عديد  ال��راأي  ا�صتعدى  لو 

البلدان.
م��ع ���ص��رك��ائ��ه ال��رئ��ي�����ص��ي��ني، يعزف 
معزوفة  وم�����ص��ت�����ص��اروه  ال��رئ��ي�����س 
اإنهم  اإعالمية:  اأق��ل �صجة  اأخ��رى 
تن�صيبه،  ق��ب��ل  ل��ل��غ��اي��ة.  ح�����ذرون 
وع���د ت���رام���ب ب��ح��رب جت���اري���ة مع 
النظر  باإعادة  اأي�صا  ال�صني، وهدد 
الواحدة”،  “ال�صني  �صيا�صة  يف  
اع��ت��م��دت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة هذه 

اأي�صا اأن اليابان حليف مائة باملائة 
ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة، حتى ل يرتك 

اأي التبا�س فوق الطاولة.

قوي مع ال�شعفاء
  وت��ت��ن��زل ا���ص��ت��ق��ال��ة م��اي��ك��ل فلني، 
الذي  ال��ق��وم��ي،  الأم����ن  م�صت�صار 
كانت له “ات�صالت غري منا�صبة” 
وا�صنطن  يف  الرو�صي  ال�صفري  مع 
من�صبه،  ر���ص��م��ي��ا  يت�صّلم  اأن  ق��ب��ل 
تتنّزل يف نف�س الإطار. فعو�س اأن 
يدعم م�صت�صاره �صد كل ال�صعاب، 
البيت  من  اإخ��راج��ه  ترامب  اختار 
الأب����ي���������س، وت�����ف�����ادي ت���غ���ذي���ة ما 
ي��رتدد م��ن اإ���ص��اع��ات ح��ول عالقته 

ال�صخ�صية بالرئي�س الرو�صي. 
وك����ان م��ن��ذ اأي�����ام، ق��د ع����ّدل لهجة 
خ��ط��اب��ه جت���اه ب��وت��ني ق��ائ��ال “اأنا 
اأنني  يعني  ل  ه��ذا  لكن  اأح��رتم��ه، 
����ص���اأت���واف���ق م�����ع�����ه«.     واأخ������ريا مل 
ع��ل��ى خطابه  اإّل  ت��رام��ب  ي��ح��اف��ظ 
جت��اه الحت���اد الأوروب�����ي. فخالل 
لقائه بترييزا ماي، رئي�صة الوزراء 
بالربيك�صيت،  اأ���ص��اد  الربيطانية، 
وان��ت��ق��د ع��ل��ن��ا الحت����اد الأوروب������ي.  
اأوروبا،  اأّن عدم احل��ذر مع  لو  كما 
لي�س مهّما، وان كل �صيء مباح مع 

حليف بهذا الوهن وال�صعف.
عن لوبوان الفرن�شية

وا�صنطن  طّبعت  عندما  ال�صيا�صة 
ال�صبعينات  يف  بكني  مع  عالقاتها 
م��ن خ��الل اعتبار ت��اي��وان ج��زء ل 

يتجزاأ من اأرا�صيها. 
بن�صبة  ر�صوم  فر�س  اإىل  اأ�صار  كما 
45 باملائة على املنتجات ال�صينية. 
البيت  يف  وج���������وده  م���ن���ذ  ول����ك����ن 

التجارية  العدوانية  ترامب  انتقد 
النق�س  اإىل  لف����ت����ا  ل���ط���وك���ي���و، 
يف اإن��ف��اق��ه��ا ال��ع�����ص��ك��ري. وخ���الل 
رئي�س  اب�����ي  ب�����ص��ي��ن��زو  اج���ت���م���اع���ه 
ال��وزراء الياباين، تبّخرت كل تلك 
ال��ت��ه��دي��دات. واث���ر اإط����الق كوريا 
ترامب  اأك���د  ل�����ص��اروخ،  ال�صمالية 

حذر
نف�س ال�صيء مع كندا، واح��دة من 
اأك����رب ���ص��رك��ائ��ه ال��ت��ج��اري��ني. ففي 
ترامب  اأع���ل���ن  ك��م��ر���ص��ح،  ح��م��ل��ت��ه 
اتفاقيات  ب��ع��م��ق  ����ص���رُياج���ع  ان�����ه 
ال��ت��ج��ارة احل���رة م��ع ج��ارت��ه، واأنه 
ال�صيا�صة  لفرملة  و�صيلة  �صيجد 

يف  ي�صبح  ترامب  اأ�صبح  الأبي�س،  
�صي  ال�صيني  الرئي�س  مع  الع�صل 
النقاط  بينغ، وجتنب جميع  جني 
الغ�صب يف مكاملاته مع  التي تثري 
نظريه ال�صيني، بل انعطف جذريا 
ُيعيد النظر يف  ل��ن  اأن��ه  ب��اع��رتاف��ه 

�صيا�صة ال�صني الواحدة.

طفيفة  تعديالت  يف  اإل  يرغب  ل 
ع���ل���ى ات���ف���اق���ي���ة ال����ت����ج����ارة احل����رة 
لأمريكا ال�صمالية، ويريد قبل كل 
دون  اأوت���اوا،  مع  ج�صور  بناء  �صيء 
بخ�صو�س  �صفة  ببنت  ينب�س  اأن 
امل���ه���اج���ري���ن.    م���ع ال���ي���اب���ان، ذات 
من�صبه،  ت��ول��ي��ه  ف��ق��ب��ل  امل����وق����ف. 

املهاجرين  ل���ص��ت��ق��ب��ال  ال�����ص��خ��ي��ة 
 ( ت����رودو  ج��ا���ص��نت  يعتمدها  ال��ت��ي 
مهاجر  األ���ف   40 ك��ن��دا  ا�صتقبلت 
انه  اإل  الخ���ريي���ن(.  ال��ع��ام��ني  يف 
خ����الل ال��ل��ق��اء ال����ذي ج��م��ع��ه قبل 
اأيام برئي�س ال��وزراء الكندي، وعد 
بانه  اجل��دي��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س 

ما جتيزه احلملة تع�شف به ال�شلطة:

دونالد ترامب حتت مق�ضلة الواقعية ال�ضيا�ضية ..!
اأبقى على موقفه من االحتاد االأوروبي باعتباره احللقة االأ�شعف

تبّخرت كل تهديدات احلملة خالل اجتماعه ب�ضينزو ابي رئي�س الوزراء الياباين 

ترودو..رّو�س التم�صاح ترامب غري ترامب اجتاه البو�صلة مع ال�صني تراجع يف املوقف من اليابان اي�صا

يبقى الحتاد الوروبي ا�صعف حلقة عند ترامبترامب.. بني الرغبة والواقع م�صافة اميال

حتليل اخباري

 جتنب جميع النقاط التي تثري 
الغ�شب يف مكاملاته مع نظريه ال�شيني

عّدل لهجة خطابه جتاه بوتني.. 
و�شحى مب�شت�شاره لالأمن القومي

اأ�ضبح ترامب ل يرغب اإل يف تعديالت طفيفة على اتفاقية التجارة احلرة لأمريكا ال�ضمالية

دعوات للتحقيق يف دعم م�شت�شارة الرئي�س االأمريكي ملنتجات ابنته 

نيويورك تاميز: حملة ترامب ات�ضلت مرارًا باملخابرات الرو�ضية 
•• وا�شنطن-رويرتز:

نقال  تاميز  نيويورك  �صحيفة  قالت 
اأمريكيني  م�������ص���وؤول���ني  اأرب����ع����ة  ع����ن 
حاليني و�صابقني اإن �صجالت هاتفية 
اأن  ت��ظ��ه��ر  ر����ص���ده���ا  وم����ك����امل����ات مت 

اأع�صاء يف حملة دونالد ترامب بانتخابات الرئا�صة وم�صاعدين اآخرين له 
ات�صلوا مرارا مب�صوؤولني كبار باملخابرات الرو�صية خالل العام الذي �صبق 
النتخابات. وذكرت ال�صحيفة اأن ثالثة من امل�صوؤولني قالوا اإن اأجهزة تنفيذ 
القانون واملخابرات الأمريكية اعرت�صت الت�صالت يف نف�س الوقت تقريبا 
التاأثري يف انتخابات  اأن رو�صيا كانت حت��اول  اأدل��ة على  ال��ذي اكت�صفت فيه 

الرئا�صة بالقر�صنة الإلكرتونية على اللجنة الوطنية الدميقراطية.
اإذا ك��ان��ت حملة  اأج��ه��زة امل��خ��اب��رات �صعت ب��ع��د ذل���ك مل��ع��رف��ة م��ا  اإن  وق��ال��ت 
ترامب تتواطاأ مع الرو�س ب�صاأن الت�صلل اأو غريه من اجلهود للتاأثري على 

النتخابات.
واأ�صافت اأن م�صوؤولني قالوا يف مقابالت جرت يف الأ�صابيع املا�صية اإنهم مل 
يروا اأي اأدلة حتى الآن على مثل هذا التعاون. غري اأن الت�صالت التي مت 
اعرتا�صها اأثارت قلق اأجهزة تنفيذ القانون واملخابرات الأمريكية لأ�صباب 
منها حجم الت�صالت التي كانت جتري يف وقت كان يتحدث فيه ترامب 
نيويورك  وقالت  بوتني.  فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  عن  �صديد  باإعجاب 
تاميز اإن الت�صالت التي مت اعرتا�صها خمتلفة عن املحادثات التي جرى 
ال�صابق  ترامب  م�صت�صار  فلني  مايكل  بني  املا�صي  العام  يف  عليها  التن�صت 

التحقيقات  لأن  اأ�صمائهم  ع��ن  الك�صف  ع��دم  طلبوا  واحلاليني  ال�صابقني 
امل�صتمرة ل تزال �صرية.

واأ�صافت اأن امل�صوؤولني قالوا اإن اأحد امل�صت�صارين الذين مت ر�صد ات�صالتهم 
اأ�صهر العام املا�صي وكان  كان بول مانافورت الذي قاد حملة ترامب لعدة 
رو�صيا  يف  �صيا�صيا  م�صت�صارا  يعمل 
واأوكرانيا. ورف�س امل�صوؤولون الك�صف 
عن هوية م�صاعدي ترامب الآخرين 

الذين مت ر�صد ات�صالتهم.
امل�صوؤولني  روايات  مانافورت  ورف�س 
مع  هاتفية  مقابلة  يف  الأم��ري��ك��ي��ني 
ال�صحيفة يوم الثالثاء. واأجرى عدد 
من م�صاعدي ترامب مثل مانافورت 
رو���ص��ي��ا. وقالت  اأع���م���ال جت���اري���ة يف 
اأن  غريبا  لي�س  اإن��ه  تاميز  نيويورك 
اأم��ري��ك��ي��ني مع  اأع��م��ال  يت�صل رج���ال 
اأحيانا  اأج��ان��ب-  خم��اب��رات  م�صوؤويل 

املتحدة.  الوليات  لدى  رو�صيا  �صفري  كي�صلياك  و�صريجي  القومي  لالأمن 
اإدارة  فر�صتها  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات  امل�����ص��وؤولن  بحث  امل��ح��ادث��ات  تلك  وخ���الل 
م�صللة  معلومات  فلني  وق��دم  رو�صيا.  على  اأوباما  ب��اراك  ال�صابق  الرئي�س 

للبيت الأبي�س ب�صاأن الت�صالت وُطلب منه ال�صتقالة ليل الثنني.
الفور  على  الأب��ي�����س  البيت  ي��رد  ومل 
على طلب من رويرتز للتعليق ب�صاأن 

تقرير نيويورك تاميز.
ونقلت نيويورك تاميز عن امل�صوؤولني 
اأن الت�����ص��الت ال��ت��ي مت ر���ص��ده��ا مل 
ترامب  حملة  م�صوؤويل  على  تقت�صر 

و�صملت م�صاعدين اآخرين له.
على  اأن��ه  ال�صحيفة  امل�صوؤولون  واأبلغ 
الت�صالت  �صملت  الرو�صي  اجل��ان��ب 
الرو�صية  ب��احل��ك��وم��ة  اأع�����ص��اء  اأي�����ص��ا 
خ�����ارج اأج���ه���زة امل���خ���اب���رات.  وذك����رت 
امل�صوؤولني  جميع  اأن  تاميز  نيويورك 

مثل  ب����ل����دان  يف  ق�������ص���د-  دون  ع����ن 
اأجهزة  وجود  حيث  واأوكرانيا  رو�صيا 
وذكرت  املجتمع.  را�صخ يف  املخابرات 
القانون  تنفيذ  اأج��ه��زة  م�صوؤويل  اأن 
مل يحددوا اإىل اأي مدى رمبا كانت 
ورف�س  ال��ت��ج��ارة.  ب�صاأن  الت�����ص��الت 
امل�صوؤولون الك�صف عن كثري من التفا�صيل مبا يف ذلك امل�صائل التي نوق�صت 
يف الت�صالت وامل�صوؤولون الرو�س الذين �صاركوا فيها وكم عدد م�صت�صاري 
يت�صح  اإن��ه مل  تاميز  نيويورك  وقالت  الرو�س.  الذين حتدثوا مع  ترامب 

اأي�صا ما اإذا كانت املحادثات لها اأي �صلة برتامب نف�صه.
من جهة اأخرى، قال مكتب الأخالقيات احلكومية الأمريكي يف ر�صالة اإنه 
ينبغي للبيت الأبي�س التحقيق يف دعم كيليان كونواي م�صت�صارة الرئي�س 
اإج���راء  ات��خ��اذ  يف  وال��ن��ظ��ر  اإي��ف��ان��ك��ا  ابنته  ملنتجات  العلني  ت��رام��ب  دون��ال��د 
ان�صباطي. واأدلت كونواي بت�صريحاتها الأ�صبوع املا�صي بعد اأن اأعلن متجر 
نورد�صرتوم اأنه �صيتوقف عن بيع ماركة مالب�س اإيفانكا. واأثارت ت�صريحات 
كونواي انتقادات من جانب م�صرعني جمهوريني ودميقراطيني و�صط قلق 
ا�صتخدام  التي حتظر  الأخالقية  القواعد  تكون قد خرقت  اأنها رمبا  من 

من�صب عام للرتويج ملنتجات اأو تعزيز مكا�صب جتارية �صخ�صية.
وقال مكتب الأخالقيات احلكومية يف الر�صالة “ثمة مربر قوي لالعتقاد 
يدعو لتخاذ  ما  وب��اأن هناك  ال�صلوك  قواعد  انتهكت  كونواي  ال�صيدة  باأن 
اإجراء  اأي  وات��خ��اذ  التحقيق  يتم  ب���اأن  املكتب  واأو���ص��ى  ان�صباطي.  اإج���راء 

ان�صباطي بحلول 28 فرباير �صباط.
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كيم  ال�صمالية  كوريا  لزعيم  ال�صقيق  غري  الأخ  جونغ-نام،  كيم  تو�صل 
2012 الإبقاء  اأخ��اه يف  جونغ-اأون وال��ذي اغتيل الثنني يف ماليزيا، 
على حياته وحياة عائلته بعد اأن جنا من حماولة اغتيال، وفق ما افاد 
من  البالغ  جونغ-نام  كيم  واغتيل  الرب��ع��اء.  جنوبيون  ك��وري��ون  ن��واب 
لمبور.  ك��وال  مطار  يف  غام�صة  ظ��روف  يف  الثنني  عاما   45 العمر 
جونغ- كيم  الراحل  ال�صمايل  الكوري  للزعيم  الأك��رب  الإب��ن  وبو�صفه 
لديه  فقد حظوته  لكنه  ابيه  وري��ث  لفرتة  كيم جونغ-نام  اعترب  اي��ل، 
يف بداية �صنوات الألفني بعد توقيفه يف مطار طوكيو ويف حوزته جواز 

�صفر مزور. وقال حينها اأنه كان يريد زيارة ديزين لند.
بعدها عا�س يف املنفى وتوىل اأخوه احلكم بعد وفاة اأبيه يف نهاية 2011. 
2012، حاول عنا�صر تابعون لنظم كوريا ال�صمالية اغتيال كيم  ويف 
جونغ-نام الذي كان يدافع عن ا�صالح نظام احلكم، وفق ما قال نواب 
كوريون جنوبيون لل�صحافة بعد اجتماع مغلق مع رئي�س ال�صتخبارات 
كيم  ان  اجلنوبية  الكورية  ال�صتخبارات  رئي�س  وق��ال  بيونغ-هو.  يل 
ابريل  ني�صان  يف  ر�صالة  اغتيال  ملحاولة  تعر�صه  بعد  ار�صل  جونغ-نام 
2012 اإىل اأخيه كتب فيها “اأرجوك اأبق على حياتي وحياة عائلتي”، 
وفق ما قال لل�صحافيني كيم بيونغ-كي، ع�صو جلنة ال�صتخبارات يف 
املخرج  اأن  )..( نعرف  اإليه  “ليلنا مكان نذهب  الربملان. وكتب كذلك 
وقال النائب ان كيم جونغ-نام كان لديه قليل  الوحيد هو النتحار”. 

من املوؤيدين يف كوريا ال�صمالية ومل يكن ي�صكل تهديدا لأخيه. 

م�صلحني  مهاجمني  ث��الث��ة  اإن  ال�صني  يف  اإقليمية  حكومة  ق��ال��ت 
اآخرين يف منطقة  واأ�صابوا خم�صة  اأ�صخا�س  ب�صكاكني قتلوا خم�صة 
�صينجيانغ يف اأق�صى غرب البالد قبل اأن تقتل ال�صرطة “البلطجية«. 
وق����ال ح��ك��وم��ة م��ق��اط��ع��ة ه���وت���ان يف ب��ي��ان م��ق��ت�����ص��ب ع��ل��ى موقعها 
الإلكرتوين يف �صاعة مبكرة من �صباح ام�س الأربعاء اإن الهجوم وقع 
يف  امل�صطرب  اجلنوبي  اجل��زء  يف  بي�صان  منطقة  يف  الثالثاء  م�صاء 
�صينجيانغ. وقال البيان يف الوقت احلايل النظام الجتماعي طبيعي 
يف املوقع.. املجتمع م�صتقر واأعمال التحقيق جارية. ومل يذكر مزيدا 
من التفا�صيل ب�صاأن املهاجمني اأو دوافعهم. وقتل مئات الأ�صخا�س 
يف ال�صنوات القليلة املا�صية يف �صينجيانغ الغنية باملوارد على احلدود 
اأقلية  من  اأف���راد  بني  عنف  اأع��م��ال  يف  وباك�صتان  الو�صطى  اآ�صيا  مع 
احلكومة  واأل��ق��ت  ال�صينيني.  ال��ه��ان  والأغ��ل��ب��ي��ة  العرقية  ال��وي��غ��ور 
باللوم يف معظم ال�صطرابات على مت�صددين اإنف�صاليني برغم قول 
على  ال�صينية  القيود  من  الغ�صب  اإن  ومنفيني  حقوقية  جماعات 
ال�صوؤون الدينية والثقافية للم�صلمني الويغور هو ال�صبب الأكرب يف 
اأي قمع يف �صينجيانغ. وتعترب هوتان- التي  العنف. وتنفي ال�صني 

كانت ذات يوم على طريق احلرير- جزءا من معقل الويغور.

�صفن  اإر�صال  اليابان عر�صت  اإن  فلبيني كبري  قال م�صوؤول ع�صكري 
الفلبني  جنوب  مياه  يف  املتزايد  القر�صنة  خلطر  للت�صدي  دوري��ة 
املجاورة لكل من اإندوني�صيا وماليزيا. ويجرب تزايد القر�صنة قبالة 
ال�صواحل اجلنوبية للفلبني مالك ال�صفن على حتويل م�صاراتها اإىل 
واأخذت  اأخ��رى مما يزيد من تكلفة ال�صحن البحري ومدته.  مياه 

جماعة اأبو �صياف ع�صرات البحارة رهائن.
وقال رميون كيلوب م�صاعد وزير الدفاع الفلبيني لل�صوؤون الدولية 
يف  اجتماع  يف  امل�صاعدة  عر�س  مانابي  رو  الياباين  الوزير  نائب  اإن 
الفلبني  جهود  يف  للم�صاهمة  ا�صتعدادا  واأب��دى  اجلمعة  يوم  طوكيو 

وماليزيا واإندوني�صيا “يف الت�صدي للقر�صنة والإرهاب«.
غري اأن م�صوؤول ع�صكريا يابانيا كبريا قدم رواية خمتلفة لجتماع 
اإر�صال �صفن دورية واإمنا  اإنه مل يعر�س على الفلبني  طوكيو قائال 

عر�س عليها امل�صاعدة يف “بناء القدرات«.
اليابان  ت��ق��دم  اأن  على  امل��ا���ص��ي  اخل��ري��ف  البلدين يف  زع��م��اء  وات��ف��ق 
ملكافحة  ج��ه��وده��ا  ل��دع��م  ل�����ص��رع��ة  ع��ال��ي��ة  ���ص��غ��رية  زوارق  للفلبني 
اإط��ار العر�س الذي  اإذا ك��ان ذل��ك يف  الإره���اب لكن لي�س وا�صحا ما 

قدمه مانابي.

عوا�شم

�سيول

مانيال

بكني

اإ�ضرائيل ت�ضتلم معدات 
ثقيلة حلملتها �ضد الأنفاق

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ك�صف موقع ويلال الإخباري اأن اجلي�س الإ�صرائيلي �صيبداأ خطته للق�صاء 
على الأنفاق التي حتفرها حركة املقاومة الإ�صالمية )حما�س( يف الفرتة 

القادمة، بعد و�صول املعدات الهند�صية الثقيلة املطلوبة لذلك.
وقال اخلبري الع�صكري الإ�صرائيلي اأمري بوخبوط للموقع اإن هذه املعدات 
حلما�س  الع�صكرية  ال��ق��درات  وت�صتهدف  وتتعقبها،  الأن��ف��اق  عن  �صتك�صف 
اآلة هند�صية ثقيلة ا�صرتتها وزارة الدفاع الإ�صرائيلية  من خالل ع�صرين 
اإ�صرائيل،  اإىل  املا�صي  الأ�صبوع  وو�صلت  كاتربيلر،  الأمريكية  ال�صركة  من 
وفق زعمه. واأ�صار اإىل اأن هذه ال�صفقة الكبرية كلفت ع�صرات املاليني من 
الوليات  من  املالية  امل�صاعدات  رزم��ة  �صمن  احت�صابها  وج��رى  ال�صواكل، 
وجرافات  حفارات  ت�صم  ال�صفقة  ب��اأن  الإ�صرائيلي  املرا�صل  واأف��اد  املتحدة. 
ورافعات ي�صتخدمها اجلي�س الإ�صرائيلي يف عملياته القتالية، وهي ال�صفقة 

الأكرب التي يربمها منذ ع�صرين عاما.
وقال بوخبوط اإن هدف هذه املعدات هو اإقامة عوائق مادية على الأر�س، 
ومنع العدو من حيازة قدرات ع�صكرية جديدة و�صق طرق ميدانية، م�صريا 
ال��رب مع هيئة  �صالح  اأج��راه��ا  اتخذ عقب م�صاورات  ق��رار حيازتها  اأن  اإىل 

اأركان اجلي�س.
واأو�صح اأن و�صول هذه املعدات تزامن مع �صراء اجلي�س الإ�صرائيلي لأكر 
من مئة اآلة هند�صية اأخرى العام املا�صي بتو�صية من قائد اجلي�س اجلرنال 
غادي اآيزنكوت، بهدف العثور على الأنفاق التي حتفرها حركة حما�س يف 

اجلانب الفل�صطيني من قطاع غزة اإىل اجلانب الإ�صرائيلي من احلدود.

ال�شلطة الفل�شطينية حتذر من عواقب كارثية على املنطقة

وا�ضنطن تتخلى عن حل الدولتني لتحقيق ال�ضالم

ت�شارب االأنباء حول لقاء حفرت وال�شراج

م�ضاع لت�ضكيل جلنة تعدل
 الد�ضتور وجتري الإنتخابات يف ليبيا

وزير الدفاع الأمريكي يف اأول زيارة للناتو 

الحتالل يعتقل 20 فل�ضطينيًا ع�ضراوي: الت�ضريحات الأمريكية حول حل الدولتني غري م�ضوؤولة
وي�ضادر 15 مركبة بال�ضفة 

•• غزة -وام:

اعتقلت قوات الحتالل الإ�صرائيلي 20 فل�صطينيا و�صادرت 
15 مركبة يف عمليات دهم ملنازل الفل�صطينيني بعدة مناطق 
يف ال�صفة الغربية. ومتركزت العتقالت يف حمافظة قلقيلية 
اأن  الح��ت��الل  جي�س  وزع��م   .. حل��م  وبيت  واخلليل  ونابل�س 
غالبية املعتقلني ي�صتبه يف �صلوعهم باأن�صطة مقاومة �صعبية 
اإذ ينتمي بع�صهم حلركة حما�س. ياأتي ذلك يف الوقت الذي 
املحاور  على  الع�صكرية  احل��واج��ز  ن�صب  الح��ت��الل  يوا�صل 
عدة  وحم��ا���ص��رة  الغربية  ال�صفة  يف  الرئي�صية  وال��ط��رق��ات 

بلدات من خالل ن�صب الكتل الإ�صمنتية على مداخلها.

•• بروك�شل-اأ ف ب:

ي�����زور وزي�����ر ال���دف���اع الأم����ريك����ي اجل���دي���د ج��ي��م�����س ماتي�س 
تبديد  اأم��ل  على  الوىل،  للمرة  الطل�صي  �صمال  حلف  مقر 
الأمريكي  اللتزام  م�صاألة  اأ�صابيع  منذ  يلف  الذي  الغمو�س 
داخل احللف يف عهد الرئي�س دونالد ترامب. وقال دبلوما�صي 
اأوروبي ع�صية اجتماع وزراء دفاع دول احللف ال�28 الأربعاء 
والرتقب  الغمو�س  من  اأ�صهر  “بعد  بروك�صل  يف  واخلمي�س 
اإ�صارات  وج��ه��ت  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  ح��ي��ال 
بع�س  الآن  لدينا  يكون  اأن  املهم  من  م��ا،  حد  اإىل  متعار�صة 
ال���و����ص���وح«. و����ص���درت ع���ن ت���رام���ب م��ن��ذ ف�����وزه امل��ف��اج��ئ يف 
وقع  لها  كان  نوفمرب، مواقف  الثاين  ت�صرين  النتخابات يف 
اإذ  التاريخية،  املتحدة  ال��ولي��ات  حليفة  اأوروب����ا،  يف  �صدمة 

عك�صت توجهات حمائية وقومية. وقال ترامب يف منت�صف كانون الثاين يناير ان 
احللف الأطل�صي عفا عليه الزمن، واتهمه باأنه مل يت�صد الإرهاب. ومبنا�صبة اأول 
زيارة لوزير من اإدارة ترامب للحلف، �صيكون اإ�صهام احللفاء يف مكافحة الإرهاب 
وق��د خ�ص�صت  امل��ح��ادث��ات،  الأو���ص��ط، يف �صلب  ال�صرق  �صيما يف  واجل��ه��ادي��ني ل 

وقال  الأرب���ع���اء.  ام�����س  بعد ظهر  امل��و���ص��وع جل�صة عمل  ل��ه��ذا 
اإن  الثالثاء  �صتولتنربغ  ين�س  الأطل�صي  للحلف  العام  الأم��ني 
اأكر يف  ل  ب�صكل مف�صّ �صت�صكل منا�صبة للبحث  زيارة ماتي�س 
الطلبات الأمريكية، موؤكدا ثقته يف اللتزام القوي من جانب 
الوليات املتحدة حيال احللف. اأما بالن�صبة اإىل امل�صالة الثانية 
التي تت�صدر الأولويات حاليا، وهي م�صتوى الإنفاق الع�صكري 
للحلفاء الأوروبيني والذي يعتربه ترامب غري كاف، فا�صتبق 
للحلفاء  ال��دف��اع  نفقات  زي��ادة  عن  معلنا  ال��زي��ارة  �صتولتنربغ 
 ،2016 ال��ع��ام  خ��الل   ”3،8% بن�صبة  وك��ن��دا  الأوروب���ي���ني 
بفارق اأكرب بكثري من التوقعات. وبعدما طالب ترامب احللف 
نفقاته  ب��زي��ادة  النتخابية  احلملة  خ��الل  م���رارا  الأط��ل�����ص��ي 
الدفاعية وم�صاهمات احللفاء الأوروبيني يف ميزانية احللف، 
اأن نفقات الدفاع وتقا�صم الأعباء هما  �صدد �صتوتلتنربغ على 
28، هي الوليات  اأ�صل  اأولوياتنا. وثمة حاليا خم�س دول فقط من  على راأ�س 
الأق��ل من  على   2% وبولندا، تخ�ص�س  واإ�صتونيا  وبريطانيا  واليونان  املتحدة 
التي حددها  بالعتبة  التزاما منها  الدفاعية،  للنفقات  الداخلي  اإجمايل ناجتها 

احللف عام 2014 ويطالب جميع اأع�صائه باللتزام بها بحلول 2024.

اإ�ضرائيل توا�ضل الهجوم 
على موؤ�ض�ضات الإغاثة بغزة

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

العاملة  الدولية  املوؤ�ص�صات  بع�س  اأن  الإ�صرائيلي  جي(  اآر  )اأن  موقع  زعم 
يف قطاع غزة ممن حت�صل على دعم اأمريكي، ت�صل اأموالها اإىل املنظمات 

املعادية لإ�صرائيل مثل حركتي )حما�س( واجلهاد الإ�صالمي.
ونقل املوقع عن منظمة العدالة الإ�صرائيلية اأن 53 مليون دولر و�صلت يف 
العامني الأخريين اإىل موؤ�ص�صة اأنريا الإغاثية الأمريكية العاملة يف قطاع 
غزة، ذهب بع�صها لبناء م�صجد ورو�صة اأطفال، يتعلم فيها الفل�صطينيون 
اختطاف  عمليات  تنفيذ  على  وال��ت��درب  الإ�صرائيليني،  �صد  “التحري�س 

بدل اأن تذهب لإعادة اإعمار قطاع غزة. للجنود الإ�صرائيليني”، 
تقدمي  مهمتها  الدولية  اأن��ريا  موؤ�ص�صة  اأن  الإ�صرائيلية  املنظمة  واأ�صافت 
ماليني  ع�����ص��رات  اإل��ي��ه��ا  ت�صل  ول��ذل��ك  للفل�صطينيني،  اإن�����ص��ان��ي��ة  خ��دم��ات 
ت��رع��اه��ا ح��رك��ت��ا حما�س  واإغ���اث���ي���ة،  تعليمية  م�����ص��اري��ع  ل��دع��م  ال������دولرات 
باأنهما منظمتان  املتحدة  الوليات  اللتان ت�صنفان يف  الإ�صالمي،  واجلهاد 

اإرهابيتان.

حتقيق  م�صاعي  يف  ال���دويل  وللمجتمع  ال�����ص��الم  م��ف��او���ص��ات 
ال�����ص��الم يف ال�����ص��رق الأو����ص���ط، ق���ال م�����ص��وؤول ك��ب��ري يف البيت 
الدارة  ان  ا�صمه  ع��ن  الك�صف  ع��دم  طالبا  الثالثاء  البي�س 
اتفاق  اليوم اىل امالء �صروط اي  المريكية لن ت�صعى بعد 
ايا  الطرفان،  اليه  اتفاق يتو�صل  اي  �صتدعم  النزاع بل  حلل 

يكن.
لي�س  ال�صالم  يجلب  دولتني ل  ا�صا�س  على  ان حال  واأ���ص��اف 
هدفا يريد اي احد حتقيقه، م�صيفا ان ال�صالم هو الهدف، 
���ص��واء ات��ى ع��ن طريق ح��ل ال��دول��ت��ني اذا ك��ان ه��ذا م��ا يريده 

الطرفان ام عن طريق حل اآخر اذا كان هذا ما يريدانه.
“تعي�صان جنبا اىل  ا�صرائيل وفل�صطني،  اي  الدولتني،  وحل 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

اعتربت ع�صو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية 
حنان ع�صراوي ام�س ان اعالن م�صوؤول يف البيت الأبي�س ان 
للتو�صل  كاأ�صا�س  الدولتني  بحل  متم�صكة  تعد  مل  وا�صنطن 
عن  ت��ع��رب  والفل�صطينيني،  ا���ص��رائ��ي��ل  ب��ني  ���ص��الم  ات��ف��اق  اىل 

�صيا�صة غري م�صوؤولة.
�صيا�صة  لي�صت  ه��ذه  بر�س  فران�س  لوكالة  ع�����ص��راوي  وق��ال��ت 
م�صوؤولة ول تخدم ق�صية ال�صالم” م�صرية ان هذا امر غري 

منطقي. واأ�صافت ل ميكنهم ان يقولوا ذلك دون بديل.
لكل  مرجعية  عقود  مدى  على  الدولتني  حل  �صكل  ان  وبعد 

ال�صرق  يف  ال�صلمية  الت�صوية  ركيزة  هو  و�صالم  ب�اأمن  جنب 
المريكيني  الروؤ�صاء  كل  اليها  للتو�صل  �صعى  التي  الو�صط 

املتعاقبني منذ ربع قرن ونيف.
ورغم ان ترامب مل يعلن بعد عن موقف وا�صح من النزاع، 
الثاين  ك��ان��ون  م��ن  الع�صرين  يف  تن�صيبه  ب��ع��د  ع��رب  ان���ه  اإل 
يناير، عن مواقف تتعار�س مع مواقف كل ا�صالفه بقوله انه 
اىل  ابيب  تل  المريكية من  ال�صفارة  بنقل  بكل جدية  يفكر 
الرا�صي  يف  ال�صرائيلي  ال�صتيطان  اعتبار  ورف�س  القد�س، 

الفل�صطينية املحتلة عائقا امام ال�صالم.
لكنه اعترب يف الوقت نف�صه ان التو�صع ال�صتيطاين ل يخدم 

ال�صالم، يف مقابلة مع �صحيفة “هايوم” ال�صرائيلية.

عديدة  حتفظات  لديه  كانت  بعدما  م�صرية،  برعاية 
الوفاق  حلكومة  الرئا�صي  املجل�س  رئي�س  لقاء  على 

فايز ال�صراج خارج ليبيا.
العا�صمة  و�صلوا  م�صت�صاريه  من  وعدد  ال�صراج  وكان 
امل�صرية الثنني، وتاأجل الجتماع اإىل الثالثاء بهدف 
انتظارا  وحفرت  ال�����ص��راج  ب��ني  النظر  وج��ه��ات  تقريب 

لو�صول �صالح.
لقاءات  القاهرة  �صهدت  املا�صيني،  ال�صهرين  وخ��الل 
واإعالمية  وبرملانية  �صيا�صية  ليبية  جمعت �صخ�صيات 
ال�����ص��الم الذي  ب��ات��ف��اق  واج��ت��م��اع��ي��ة، لبحث الل���ت���زام 
لإنهاء  ال�صخريات  يف  الليبي  ال��ن��زاع  اأط���راف  وقعته 

ال�صالم،  اأمام  الفل�صطينية املحتلة عائقا  على الأرا�صي 
اأن  اإ�صرائيلية  �صحيفة  م��ع  مقابلة  يف  اع��ت��رب،  اأن��ه  ول��و 

التو�صع ال�صتيطاين ل يخدم ال�صالم.
وم��ن��ذ ت���ويل م��ه��ام��ه يف ال��ب��ي��ت الأب���ي�������س، مل يتحدث 

الرئي�س ترامب مبا�صرة اإىل ال�صلطة الفل�صطينية.
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ���ص��ر  اأم���ني  واأك����د 
ال�صلطة  اأن  الأرب��ع��اء،  ع��ري��ق��ات،  �صائب  الفل�صطينية، 
واأن  ال��دول��ت��ني،  ب��ح��ل  تتم�صك  زال���ت  م��ا  الفل�صطينية 

ال�صالم لن يتحقق بغيابها.
وذكر عريقات يف موؤمتر �صحايف من اأريحا اأن اإ�صرائيل 
حت���اول ف��ر���س ال��دول��ة ال��واح��دة وه���ذا اأم���ر م�صتحيل، 
الدولتني  ح��ل  �صبيل  يف  ع��دة  ت��ن��ازلت  قدمنا  م�صيفاً 

والتخلي عن حل الدولتني عواقبه كارثية للمنطقة.
�صيكون نظام  ال��دول��ت��ني  ع��ن ح��ل  ال��ب��دي��ل  اأن  واأو����ص���ح 

الف�صل العن�صري.
حل  على  اأك��دت  املتعاقبة  الأمريكية  الإدارات  اإن  وق��ال 
الإدارة  م��ع  ات�����ص��الت  وج����ود  اإىل  م�����ص��رياً  ال��دول��ت��ني، 

•• القاهرة-وكاالت:

الوطنية  اللجنة  اإن  ب��ي��ان  يف  امل�����ص��ري  اجل��ي�����س  ق���ال 
و�صيا�صيني  ق�����ادة  ال��ت��ق��ت  ب��ل��ي��ب��ي��ا  امل��ع��ن��ي��ة  امل�����ص��ري��ة 
املتقاعد  اللواء  منهم  ليبيا،  و�صخ�صيات خمتلفة من 
ال�صراج  فايز  الرئا�صي  املجل�س  ورئي�س  حفرت  خليفة 

لبحث �صبل الدفع بت�صوية الأزمة الليبية.
وا�صتخل�صت اللجنة وجود قوا�صم م�صرتكة بني القادة 
اأع�صاء  الليبيني لت�صكيل جلنة م�صرتكة خمتارة من 
يف  للنظر  ل��ل��دول��ة  الأع��ل��ى  واملجل�س  ال��ن��واب  جمل�س 
التفاق  يف  تعديلها  على  التوافق  �صبق  التي  الق�صايا 
الالزمة  الد�صتورية  التعديالت  اإج��راء  ثم  ال�صيا�صي، 
الد�صتوري،  الإع���الن  يف  ال�صيا�صي  الت��ف��اق  لت�صمني 
ان��ت��خ��اب��ات برملانية ورئ��ا���ص��ي��ة يف  اإج����راء  وال��ع��م��ل على 

موعد اأق�صاه فرباير �صباط العام القادم.
بالده  اإىل  عائدا  القاهرة  الول  اأم�س  ال�صراج  وغ��ادر 

بعد ت�صارب اأنباء عن عقده لقاء مع حفرت.
ونقلت و�صائل اإعالم ليبية من م�صادر موثوقة قريبة 
بال�صراج،  الج��ت��م��اع  رف�����س  حفرت  اأن  اجل��ان��ب��ني  م��ن 
التفاق  وا�صعة على  بتعديالت  تتعلق  �صروطا  طارحا 
ال�صيا�صي الذي مت التو�صل اإليه يف مدينة ال�صخريات 

املغربية عام 2015.

وذك����رت ق��ن��اة ليبيا احل���دث امل��ق��رب��ة م��ن ح��ف��رت وهي 
ي��رف�����س مقابلة  اأن الأخ����ري  ب��ن��غ��ازي  خ��ا���ص��ة م��ق��ره��ا 

ال�صراج.
اأن  ف��اأو���ص��ح��ت  اخل��ا���ص��ة  امل�صرية  ال��غ��د  ف�صائية  اأم���ا 
رئي�س  اأج��راه��ا  منف�صلة  م�صاورات  بعد  ج��اء  الرف�س 
اأركان حرب اجلي�س امل�صري الفريق حممود حجازي 

مع ال�صراج وحفرت �صباح ام�س.
امل�صرية  البلد  �صدى  ف�صائية  موقع  نقل  املقابل،  يف 
اأن  ي�صمها  مل  مطلعة  ليبية  م�����ص��ادر  ع��ن  اخل��ا���ص��ة 
مبا�صرة،  ال�صراج  لقاء  اليوم  بداية  يف  رف�س  “حفرت 
امل�صري، مت  تفاو�س مع اجلانب  بعد ج��ولت  اأن��ه  اإل 

اإقناعه ب�صرورة ح�صور اللقاء، وهو ما ا�صتجاب له. 
واأ�صاف اأن اللقاء عقد بينهما حفرت وال�صراج بح�صور 
الوفد امل�صري الذي يرعى املفاو�صات وبع�س الأطراف 

الليبية الأخرى.
ويف وقت �صابق، اأفادت مواقع اإخبارية اأن رئي�س جمل�س 
النواب الليبي عقيلة �صالح �صي�صل القاهرة الثالثاء 
م��ع ع���دد م��ن اأع�����ص��اء ال��ربمل��ان امل��ع��ار���ص��ني للمجل�س 

الرئا�صي واتفاق ال�صخريات.
ح�صور  اأن  رفيع  دبلوما�صي  م�صدر  عن  اأي�صا  ونقلت 
عقيلة �صالح املفاجئ وغري املتوقع كان للم�صاركة يف 
اأط��راف ليبية  احل��وار الدائر منذ �صباح الثنني بني 

•• عوا�شم-وكاالت:

الوليات  ���ص��ي��ا���ص��ة  ع��ل��ى حت���ول حم��ت��م��ل يف  م��وؤ���ص��ر  يف 
اأمريكي  اأملح م�صوؤول  املتبعة منذ فرتة طويلة،  املتحدة 
عن  تتخلى  ق��د  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س  اإدارة  اأن  اإىل 
اإ�صرائيل  ب��ني  ال�صالم  لتحقيق  ك�صبيل  الدولتني  ح��ل 

والفل�صطينيني.
ن�صر  ع��دم  ا�صرتط   - الأبي�س  البيت  يف  م�صوؤول  وق��ال 
اإىل  اليوم  بعد  ت�صعى  الأمريكية لن  الإدارة  اإن   - ا�صمه 
الإ�صرائيليني  النزاع بني  اتفاق حلل  اأي  �صروط  اإمالء 
اإليه  يتو�صل  ات��ف��اق  اأي  �صتدعم  ب��ل  والفل�صطينيني 

الطرفان، اأيا يكن هذا التفاق.
واأ�صاف امل�صوؤول اأن حل الدولتني الذي ل يحقق ال�صالم 
“الهدف  اأن  اأي طرف، معتربا  اإليه  لي�س هدفا يطمح 
ه��و ال�صالم، ���ص��واء حتقق ذل��ك ع��رب ح��ل ال��دول��ت��ني، اإن 
رغب الطرفان يف ذلك، اأو عرب خيار اآخر اإن كانت تلك 

رغبتهما.
وي���ع���د ح���ل ال���دول���ت���ني رك���ي���زة ال��ت�����ص��وي��ة ال�����ص��ل��م��ي��ة يف 
الروؤ�صاء  اإليها كل  للتو�صل  التي �صعى  الأو�صط  ال�صرق 

الأمريكيني املتعاقبني منذ ربع قرن ونيف.
وزارة  اع���ت���ربت  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة،  ال�����ص��ل��ط��ة  ف��ع��ل  رد  ويف 
اخلارجية يف بيان ن�صرته على موقعها الإلكرتوين، باأن 
خروج هذا الت�صريب للعلن قبيل املحادثات ال�صرائيلية 
الفو�صى  م��ن  حل��ال��ة  ويوؤ�ص�س  ���ص��وؤم،  ن��ذي��ر  المريكية 

ال�صيا�صية على امل�صتوى الدويل. 
خطريا  حت��ول  تعني  الت�صريبات  ه��ذه  اأن  على  واأك���دت 
اإنهاء  لكيفية  ونظرتها  الأمريكية  ل��الدارة  فقط  لي�س 

ال�صراع الإ�صرائيلي � الفل�صطيني.
وتوعدت وزارة اخلارجية الفل�صطينية بال�صعي لت�صكيل 
لكنها  الدولتني،  حل  على  للحفاظ  دولية  جبهة  اأو�صع 
اأكدت اأنها تف�صل عدم ا�صتباق الأمور، واأنها تاأمل “اأن 
حل  على  نتنياهو  مع  لقائه  يف  ترامب  الرئي�س  يوؤكد 
ينهي  تفاو�صي  اتفاق  اإىل  التو�صل  الدولتني، و�صرورة 
فل�صطينية  دولة  باإقامة  وي�صمح  الإ�صرائيلي  الحتالل 
ال�صرقية  القد�س  وعا�صمتها   ،1967 عام  ح��دود  على 

اإىل جوار اإ�صرائيل، تعي�صان يف اأمن و�صالم.
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�صو  و�صفت  جانبها،  ومن 
البيت  تلميح  ع�صراوي،  حنان  الفل�صطينية،  التحرير 

الأبي�س اإىل عدم مت�صك وا�صنطن بحل الدولتني باأنها 
�صيا�صة “غري م�صوؤولة” ل تخدم ق�صية ال�صالم، وباأنه 
على  فاعتربت  حما�س،  حركة  اأم��ا  منطقي.  غ��ري  اأم��ر 
الت�صريبات  اأن  ب��ره��وم،  ف��وزي  با�صمها،  الناطق  ل�صان 
تاأكيد على اأن ما ي�صمى بعملية ال�صالم هو وهم اأعدته 
على  الفل�صطينية  التحرير  وملنظمة  للعامل  وا�صنطن 

مدار اأكر من عقدين من الزمن.
ويعقد ترامب حمادثات مع رئي�س الوزراء الإ�صرائيلي 
ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و يف ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س يف وق���ت لحق 
الأربعاء. وكان نتنياهو رحب بفوز ترامب يف النتخابات 
ال�صابق  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  م��ع  ال�صيئة  عالقاته  بعد 
ت��رام��ب مل يف�صح بعد عن  اأن  اأوب���ام���ا.  ورغ���م  ب���اراك 
اإل  الإ�صرائيلي،  الفل�صطيني  النزاع  وا�صح حلل  موقف 
مع  تتعار�س  مب��واق��ف  تن�صيبه،  وبعد  قبل  ���ص��رح،  اأن��ه 
مواقف كل اأ�صالفه يف البيت الأبي�س. فقد اأعلن ترامب 
اإىل  اأبيب  تل  من  الأمريكية  ال�صفارة  نقل  يدر�س  اأن��ه 
الإ�صرائيلي  ال�صتيطان  اعتبار  رف�س  اأنه  كما  القد�س، 

اأزم��ة تعدد ال�صرعيات. يف ه��ذه الأث��ن��اء، ق��دم مبعوث 
يزور  ال���ذي  ك��وب��ل��ر  م��ارت��ن  ليبيا  اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم 
تون�س حاليا، عر�صا حول اجلهود التي تبذلها الأمم 
ميكن  ليبي  توافق  اإىل  التو�صل  �صبل  لبحث  املتحدة 

من تنفيذ اتفاق ال�صخريات.
وجهات  تقريب  اإىل  الهادفة  التون�صية  باملبادرة  ون��وه 
اإيجاد  باجتاه  ودفعهم  الليبيني  الفرقاء  بني  النظر 
حل توافقي، معربا عن تفاوؤله بالنتائج التي �صتف�صي 
اإل��ي��ه��ا، يف ���ص��وء امل��وؤ���ص��رات وال���ب���وادر الإي��ج��اب��ي��ة التي 
متخ�صت عنها امل�صاورات والت�صالت الكثيفة اجلارية 

مع دول اجلوار.

الأمريكية اجلديدة. وو�صف التفكري ب�صيناء بدياًل عن 
الأرا�صي الفل�صطينية باأنه تفكري �صخيف.

التحرير  منظمة  رف�س  على  التاأكيد  عريقات  واأع���اد 
اإعالن رئي�صة الوزراء الربيطانية، ترييزا ماي، الحتفال 
بالذكرى املئوية لوعد بلفور، الذي اأقيمت على اأ�صا�صه 
دولة اإ�صرائيل، وقال طلبنا من بريطانيا العتذار على 

وعد بلفور والعرتاف بالدولة الفل�صطينية.
ال��دويل بال�صغط على  ه��ذا.. وطالب عريقات املجتمع 

اإ�صرائيل لوقف ال�صتيطان.
علينا  عريقات  ق��ال  الداخلي  الفل�صطيني  ال�صاأن  وع��ن 

اإنهاء النق�صام الفل�صطيني واإجراء انتخابات.
اللجنة  ع�صو  ع�����ص��راوي،  ح��ن��ان  اع��ت��ربت  جانبها  م��ن 
اأن  الأربعاء،  الفل�صطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
وا�صنطن مل تعد  اأن  الأبي�س  البيت  اإع��الن م�صوؤول يف 
اتفاق  اإىل  للتو�صل  كاأ�صا�س  الدولتني  بحل  متم�صكة 
�صيا�صة  تعبري عن  والفل�صطينيني،  اإ�صرائيل  �صالم بني 

غري م�صوؤولة.
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  16  فرباير 2017 العدد 11946

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / الرقيم للملكية الفكرية .
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم :242232     بتاريخ: 2015/10/22
امل�صجلة حتت رقم 242232     بتاريخ:  2015/10/22

با�ص��م : علي �صامل عي�صى اجلالف اآل علي
وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي، �س.ب: )27390(.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية :)2016-6-13-11742( )2016-6-13-13263(
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد 

والتجفيف والتهوية وتوريد املياه والأغرا�س ال�صحية .
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 

تن���ازل رقم : )1(
ا�صم مالك العالمة: : تن���ازل رقم : )1(

ا�صم مالك العالمة: : علي �صامل عي�صى اجلالف اآل علي
ا�صم املتنازل له : وقار الدين �صيد حميد الدين �صيد

مه�نته: مدير
جن�صيته: الهند

عنوانه وحمل اإقامته : الإمارات العربية املتحدة، دبي .
تاري�خ انت�قال امللكية:  2017/1/24

 تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  16  فرباير 2017 العدد 11946

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:252527    بتاريخ: 2016/04/24
با�ص��م : قيم ليمتد )�صركة خارجية( .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة ، دبي، �س. ب : )27363( .
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : الدعاية والإعالن وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي 

الواقعة بالفئة : )35(
�صكل العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية التالية :)Qayyem( ولفظها العربي )قيم ( �صمن م�صتطيل 
باللون الأ�صود، حيث كتبت الكلمة )Qayyem(  باللون الأبي�س وب�صكل اأفقي، وفوقها كتب لفظها العربي 
باللون الأبي�س وب�صكل اأفقي،  وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�صاء كما هو مو�صح بالعالمة ، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر
ال�صرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  16  فرباير 2017 العدد 11946

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:254915    بتاريخ: 2016/06/08
با�ص��م : �صوليبار امبيل جايا ديفانان اجايا

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي، �س . ب : 30345.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�صطة الريا�صية 

والثقافية
الواقعة بالفئة : )41(

  CAMBRIDGE EDUCATION( : صكل العالمة:  عبارة عن ر�صم والكلمات الالتينية التالية�
 )  CAMBRIDGE( الكلمة  كتبت  وقد   ،)THE POWER OF KNOWLEDGE
ب�صكل اأفقي باللون الأ�صود وبخط عري�س،  وحتتها كتبت الكلمة )EDUCATION( باللون الأ�صود 
 THE( وبخط متو�صط، كما يوجد حتتها ر�صم خلط باللون الأحمر، وحتت اخلط الأحمر كتبت الكلمات
ي�صار الكلمات  اإىل  ويوجد  �صغري،  وبخط  الأ�صود  باللون   )POWER OF KNOWLEDGE
الكرة  �صكل  بداخله  ر�صم  والأ���ص��ود  الأبي�س  باللون  الأ�صالع  خما�صي  هند�صي  ل�صكل  ر�صم  الأحمر  واخل��ط 
الأر�صية باللون الأ�صفر والأزرق، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�صاء كما هو مو�صح بال�صكل ، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر . 
ال�صرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  16  فرباير 2017 العدد 11946

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/240  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- فرادا�صاري مورايل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
التجاري )فرع( وميثله : عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن  اأبوظبي  بنك 
ن�صيب قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   652.264.90( وق��دره 
12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الثنني 
املوافق 2017/2/27 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2016/1712  جتاري كلي

ان  الق��ام��ة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  للهند�صة  راأ���س  �صركة   -1  / املدخل  اىل اخل�صم 
قد  امل��ح��رزي  علي  �صيف  حممد  �صيخه   : وميثله  ذ.م.م  للتجارة  طليطلة  �صركة  امل��دع��ي/ 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل مببلغ 
وقدره )661350 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع 
الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . وحددت لها جل�صة 
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�صاعة   2017/2/28 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/68  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  فريوز خان حممد �صليم خان جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي:�صركة ال�صرق الو�صط لو�صاطة التاأمني وميثله:روؤيا عبداهلل حممد العو�صي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )49.266 
درهم(  والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
ال�صداد التام  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء   املوافق  2017/2/28   ال�صاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/155  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- زبيده ملواد البناء ���س.ذ.م.م  2- تاج الرحمن خان جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ لوردي�س للتجارة �س.ذ.م.م وميثله: يو�صف حممد ح�صن حممد البحر قد اأقام 
باداء مبلغ وقدره  املدعي عليهما  بالزام  اداء  امر  با�صدار  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك 
يف:2014/8/13  ال�صيك  ا�صتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  والفوائد  للمدعية  دره��م   )100.000(
وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف . وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق  2017/2/21  
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   ch2.D.19:بالقاعة �س   08.30 ال�صاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

، علما بان مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2016/2945  جتاري جزئي
الق��ام��ة مبا  بهتى جمهول حمل  احمد  ب�صري  بهتى  نويد  1-  حممد   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي:بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صام�صي 
تاريخ  م��ن   %2.49 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(    44.031.16(
ال�صتحقاق احلا�صل يف:2011/11/25 وحتى ال�صداد التام  وحددت لها جل�صة يوم الثنني   
املوافق  2017/2/20   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
او م�صتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2016/2806  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  عثمان حممود عثمان احل�صني جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي:حماده ابراهيم ال�صناوي ال�صيفي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة با�صدار امر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )55000( درهم والر�صوم 
وامل�صاريف  وحددت لها جل�صة يوم الثنني   املوافق  2017/2/27   ال�صاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/123  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- جيماميا اب��راه��ي��م م��زه��ر  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
وميثله:حمدان  القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  ال�صام�صي  حمدان  امل��دع��ي/ 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صام�صي   عبداهلل  حمدان  حممد 
وتثبيت  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  ال��ف��ائ��دة  م��ع  دره����م(   39149.27( وق����دره  مببلغ 
احلجز التحفظي املدين رق���م:2016/57  وح��ددت لها جل�صة يوم  الثنني املوافق  
2017/2/27   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/349  مدين كلي

اىل اخل�صم املدخل / 1- مطعم البيت البغدادي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
���س.م.ب )فرع  املحدودة  الأو���ص��ط(  )ال�صرق  للتاأمني  الالين�س  اآن��د �صن  روي��ال  �صركة 
وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك  اأق��ام  قد  دب��ي( 
 %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  اتعاب  و  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2.655.989(
املوافق   الثالثاء    ي��وم  ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�صة  ال�صداد  النهائي  وحتى  من احلكم 
2017/2/21   ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/2494  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-اح��م��د اب��راه��ي��م اح��م��د  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ بنك الحتاد الوطني - �س م ع وميثله : فهد �صلطان علي لوتاه   قد 
مببلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
وقدره )179981 درهم( والر�صوم وامل�صاريف و مقابل اتعاب املحاماة والفائدة 
وحتى    2016/6/19 يف  احلا�صل  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
ال�صاعة  املوافق  2017/2/22  الربعاء   يوم  لها جل�صة  التام.  وح��ددت  ال�صداد 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.6 بالقاعة  ���س   8.30
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/171  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- واحة الفردو�س لالعمال الفنية - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/خادم ح�صني غالم حممد  قد اأقام  
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�صافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )11955( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )1018( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1991  ا�شتئناف عمايل    

ذ.م.م   الع��الن��ي��ة  ال��ل��وح��ات  لت�صميم  اك�صيبت   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
�صودري  �صرور جومان  امل�صتاأنف / عثمان  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
حممد �صرور جومان  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 

5161/2016 عمايل جزئي بتاريخ:2016/11/27     
وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2017/3/19 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1796  ا�شتئناف عمايل    

ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  اب�صا�صة   نبيل   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
التوظيف وميثله:بدر عبداهلل خمي�س  �صتار خلدمات  �صيتي   / امل�صتاأنف 
ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2016/5147  عبداهلل  قد 

عمايل جزئي بتاريخ:2016/10/23     
وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2017/3/5 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/81  احوال نف�س م�شلمني
اىل املدعي عليه/1- حافظ �صامل ر�صيد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها دعوى نفقة زوجية  دينا ه�صام علي غالب قد 
وتاأثيثها  احل��ال��ي��ة  ال�صقة  اي��ج��ار  ع��ق��د  م��وؤق��ت��ة وجت��دي��د  ون��ف��ق��ة  اولد  ون��ف��ق��ة 
جم���ددا وم�����ص��روف��ات ور���ص��وم امل���دار����س وجت��دي��د الق���ام���ات ل����الولد والزوجة 
لها جل�صة  و�صداد م�صاريف ومرتب اخلادمة. وحددت  �صيارة  دوريا تخ�صي�س 
يوم  الثالثاء املوافق 2017/2/21 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة رقم )5( لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/103  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ليبو جيانغ  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 

مببلغ  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  جاينا   ت�صت  مطعم 

وقدره )22030( درهم والفائدة والر�صوم وامل�صاريف وحددت لها جل�صة يوم  

الربعاء املوافق  2017/3/1   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذا 

فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/229  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- اآندريه �صرينياكوف جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�صركة  بنك  ام  )ب��ي  ب�صركة  �صابقا  املعروفة  م�صاهمة(  )�صركة  بنك  ام  بي  �صركة 
م�صاهمة  �صركة  مو�صكو  )ب��ن��ك  ب�صركة  اي�صا  �صابقا  وامل��ع��روف  ع��ام��ة(  م�صاهمة 
احلجز  وتثبيت  ب�صحة  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  مفتوحة( 
عليه  امل��دع��ي  ت�صمني  و  تنفيذيا  حجزا  وجعله  جت��اري  رق�����م:1/2017  التحفظي 
الر�صوم وامل�صاريف وبدل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 
2017/2/22 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
اعالن حكم بالن�شر

            يف  الدعوى رقم 2016/45  ا�شتئناف جتاري
حالوي  مفيد  ح�صن   -2 ����س.ذ.م.م  الهند�صية  ليا  �صركة  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل 
و�صركاه  ق��ب��اين  ع�صام  ل�صالح/�صركة  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2016/9/5
املو�صوع  ويف  �صكال  ال�صتئناف  بقبول  دب��ي  ف��رع   - ذ.م.م  وال�صيانه  لالن�صاءات 
وامل�صروفات ومبلغ  بالر�صوم  امل�صتاأنفة  والزمت  امل�صتاأنف  وبتاأييد احلكم  برف�صه 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ومب�صادرة التاأمني . �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/690  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- جوبي جون فاد اكان  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�صتاأنف / مكيه جامي �صليمان وميثله:مع�صومة ح�صن نا�صر ال�صايغ  
قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2016/93 مدين كلي     

وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2016/2/20 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
     اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/01139/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : مطعم ومقهي جراند ابو �صقرة - فرع 

مبا اأن املدعي : خلفان حممد لحج الهاجري   
 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/01139/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �صداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/8/20 
رغم  �صداده  عن  وميتنع  دره��م   420.000.00 مبلغ  بذمته  فرت�صد    2016/12/25 وحتى 

اخطاره بال�صداد او الإخالء يف 2017/1/10    
مطالبة مالية - انه تر�صد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/8/20  

وحتى 2016/12/25  و رغم اخطاره يف 2017/1/10  ميتنع عن ال�صداد.
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  الثنني   يوم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/2/20  ال�صاعة 3.00م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة الثانية( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�صري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت   . الن�صر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�صافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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عربي ودويل

البابا م�ضتعد للقاء احلكومة 
واملعار�ضة يف فنزويال

•• كراكا�س-اأ ف ب:

اعلن القا�صد الر�صويل يف كراكا�س 
األدو جيوردانو ان البابا فرن�صي�س 
الفاتيكان  يف  يلتقي  لأن  م�صتعد 
الفنزويلية  احلكومة  عن  ممثلني 
كان  م��ا  اإذا  لها  املعار�صة  وال��ق��وى 
الزمة  ح��ل  يف  ي�صاعد  اللقاء  ه��ذا 

ال�صيا�صية التي تع�صف بالبالد.
اثر  لل�صحافيني  جيوردانو  وق��ال 
املعار�صة  م���ن  ب���ن���واب  اج��ت��م��اع��ه 
اننا  قلنا  واإن  “حتى  الفنزويلية 
م�����ص��ت��ع��دون، ف���ان اط����راف احل���وار 
كانوا  اإذا   .)...( الفنزويليون  هم 
الم�����ر ميكن  ه����ذا  ان  ي��ع��ت��ق��دون 
ان ي��ك��ون م��ف��ي��دا ف��ال��ب��اب��ا ق���ال انه 
وا�صاف  الوفدين.  للقاء  جاهز” 
ر���ص��م��ي��ة اىل  دع����وة  ل��ي�����ص��ت  “هذه 
خالل  من  تعبري،  انها  الفاتيكان، 
ا�صتعداد”  ع��ن  البابوية  ال�صفارة 
احل����������رب الع�������ظ�������م ل����الج����ت����م����اع 
الرئي�س  وك���ان  ال��وف��دي��ن.  بهذين 
الفنزويلي نيكول�س مادورو اعلن 
اجلاري  �صباط/فرباير  مطلع  يف 
لعقد  جت�����ري  ال���ت���ح�������ص���ريات  ان 
اجتماع يف الفاتيكان بني حكومته 
البابا  ف��ي��ه  ي�������ص���ارك  وامل���ع���ار����ص���ة 
ا�صتئناف  بهدف  وذل��ك  فرن�صي�س، 
الطرفني  بني  املجمدة  املفاو�صات 

منذ كانون الأول دي�صمرب.

•• لندن-وكاالت:

دانيال هانان  الأوروب��ي  الربملان  الربيطاين يف  النائب  ع��ّدد 
جمموعة من الأ�صباب التي اأّدت اإىل تراجع الأحزاب الي�صارية 

تطّرق  نظره،  وجهة  من  الأ�صباب  يعالج  اأن  قبل  لكن  العامل.  ح��ول 
له �صمن  ادع���اءه، يف مقال  توؤكد  التي  الأرق���ام  اإىل  املحافظ  النائب 
اأن حزب العمال  اإىل  اأكزاميرن الأمريكية، م�صرياً  �صحيفة وا�صنطن 
الربيطاين عرف ثمانية زعماء خالل ال�صنوات الأربعني املا�صية، و 
ال�صتثناء هو  واح��د. كان  ع��اّم  انتخاٍب  بالفوز يف  �صبعة منهم ف�صلوا 
هانان  وي�صرح  تقنية.  الأك���ر  باملعنى  عمايل  �صيا�صي  بلري،  ط��وين 
واأ�صاف:  م��ت��ن��ك��راً«.  “حمافظاً  فيه  راأى  ال���ذي  منه  الي�صار  م��وق��ف 
ال�صتائم،  كاأ�صواأ  بلريي  العمال  نا�صطو  ي�صتخدم  ال��ي��وم،  ه��ذا  “اإىل 
ِانتقل هانان اإىل امل�صتوى القاري ليعطي  اأرذل حتى من حمافظ«.  
مزيداً من الأمثلة. فالأحزاب التقليدية للي�صار الو�صط كانت تخ�صر 
ب�صكل “�صّيئ” يف الآونة الأخرية. ا�صتطالعات الراأي احلالية تظهر 
اأّن ال�صرتاكيني الفرن�صيني يحّلون يف املرتبة الرابعة وحزب العّمال 
الهولندي يف املرتبة ال�صابعة. حزب با�صوك يف اليونان الذي كان ُيَعد 
اأكرب الأحزاب منذ ثمانينات القرن املا�صي، ل يوؤيده الآن �صوى 7% 
من الناخبني. حزب العمال ال�صرتاكيني الإ�صباين الذي كان يحظى 

من  اإزاح��ت��ه  مّت��ت  املا�صي،  العقد  خ��الل  النيابية  بالغالبية  ب�صهولة 
حزب بودميو�س الأكر راديكالية. ال�صرتاكيون الدميوقراطيون يف 
دول �صوفياتية �صابقة كبولندا واملجر بات و�صعهم اأ�صواأ الآن.  بعد هذا 
“التف�صري  العر�س، ي�صاأل هانان: ما الذي يح�صل؟ ليجيب بعدها: 
دمج  دع��م��ت  ال��و���ص��ط  ي�صار  اأح����زاب  اإّن  كفاية”.  وا���ص��ح  ه��و  املبا�صر 
املا�صي، بح�صب هانان. ومبا  القرن  ت�صعينات  الأوروبية يف  العمالت 
�صّوت  اأّن اليورو “جلب الفقر للجنوب وارتفاع ال�صرائب ال�صمال”، 
الناخبون �صد ال�صيا�صيني الذين كانت ب�صمات اأ�صابعهم وا�صحة على 
ويف معظم احلالت، قامت هذه الأحزاب بجعل  “�صالح اجلرمية”. 
الأمور “اأ�صواأ” عرب دعم اإنقاذ البنوك �صنة 2008، واأقنعت ناخبيها 
باأنها كانت اإىل جانب الأثرياء عو�صاً عن دعمها للطبقات العاملة.  
اإّن انهياراً كبرياً كهذا ل يح�صل بني ليلة و�صحاها، كما يعود ويو�صح 
كاتب املقال. اإّن هذه الأحزاب �صيطرت على اأوروبا يف الت�صعينات من 
القرن املا�صي، وحتى اأواخر �صنة 2004، كانت حتظى بن�صب معينة 
تتدنى  ال���راأي  ا�صتطالعات  اآخ��ر  وبح�صب  الآن،  ال��ف��وز.  حظوظ  من 
ين�صى  الأوروب���ي ككل. ل  امتداد الحت��اد  %20 على  �صعبيتهم عن 

هانان ذكر جتربتني ما زال الي�صار فيها يحقق 
مكا�صب مهمة كال�صويد والربتغال. لكن ما 
يجري هو “اأعمق” من هذين احلدثني.  اإّن 
كيفية  يف  “التغيريات  ب  يرتبط  يجري  م��ا 
الأ�صا�صية مقّربة جداً  الي�صار  تيارات  اأحزاب  كانت  عي�صنا وعملنا”. 
الحتادات،  تلك  يف  الع�صوية  اأّن  اإىل  وي�صري  العّمال.  احت���ادات  من 
دولة  كل  تنهار يف  القطاع اخلا�س،  التي متثل عمال  تلك  خ�صو�صاً 
ال�صامل  الت�صنيع  من  حت��وًل  يعك�س  هانان  بح�صب  وه��ذا  �صناعية. 
وظيفة  �صيجدون  اأولدي  اأن  من  واثقاً  “ل�صت  احل��ّرة.  الأعمال  اإىل 
موظفني  حتولهم  وبا�صتثناء  الع�صرين.  القرن  يف  املبداأ  فهمنا  كما 
خمتلفة”.  اأوق��ات  يف  خمتلفة  باأمور  يقوموا  اأن  يحتمل  حكوميني، 
اأقل من املمر�صات يعمل يف م�صت�صفيات حمددة فيما  اإّن عدداً  مثاًل 
يعمل العدد الأكرب يف الوكالت.  يف هذا لإطار يعتقد هانان بوجوب 
ثالثة  العامل  معظم  اأم�صى  بالعتبار.  الأمريكية  ال�صيا�صات  اأخ��ذ 
اأ�صهر ي�صاأل نف�صه ملاذا فاز دونالد ترامب. “لكن ال�صوؤال اأكر منفعة 
بطريقة  ي��وؤدِّ  مل  ترامب  اأّن  علماً  الدميوقراطيون”  خ�صر  مل��اذا  هو 
اأف�صل من مناف�صيه اجلمهوريني كما اأّنه اأّمن اأ�صواتاً اأقل من جون 
ماكني وميت رومني. اأّما هيالري كلينتون فقّدمت اأداء “كريهاً” كما 

فعل الدميوقراطيون يف النتخابات املحلية منذ الت�صعينات.

الأف بي اآي ا�ضتجوب م�ضت�ضار المن القومي 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ذكرت �صحيفة نيويورك تاميز ان مكتب التحقيقات الفدرايل 
القومي مايكل فلني  المن  ا�صتجوب م�صت�صار  اآي”  بي  “اف 
وا�صنطن،  يف  الرو�صي  ال�صفري  مع  الهاتفية  حمادثاته  ح��ول 
م�صرية اىل ان ال�صتجواب ح�صل بعيد ت�صلمه ر�صميا من�صبه 
الذي ا�صطر للتخلي عنه الثالثاء بطلب من الرئي�س دونالد 

ترامب.
ويف ات�صال اجرته معه وكالة فران�س بر�س رف�س الأف بي اي 

التعليق على ما اوردته ال�صحيفة النيويوركية.
وقالت نيويورك تاميز ان ا�صتجواب فلني مت يف ال�صبوع الول 

من عهد دونالد ترامب الذي ت�صلم مفاتيح البيت البي�س يف 
20 كانون الثاين يناير، م�صرية اىل ان املحققني خرجوا من 
جل�صتهم مع اجلرنال املتقاعد وقد تكونت لديهم قناعة باأنه 

مل يكن �صريحا بالكامل معهم.
وزيرة  ار�صلت  ال�صتجواب  هذا  بعيد  انه  ال�صحيفة  واأ�صافت 
العدل بالوكالة �صايل ييت�س ر�صالة اىل البيت الأبي�س يف 26 
كانون الثاين يناير حتذره فيها من خطر ان يتعر�س اجلرنال 
املتقاعد لإبتزاز من قبل رو�صيا ب�صبب الختالف بني ما �صرح 
به عالنية ب�صاأن حمادثاته مع �صفريها يف وا�صنطن وبني ما 

دار حقيقة يف هذه املكاملات.
واذا ما ثبت ان اجلرنال فلني كذب على املحققني الفدراليني 

بهذا  الق�صاء  امام  ان يالحق  ال�صتجواب عندها ميكن  اثناء 
التي  الزم���ة  ا�صتيعاب  اىل  ت��رام��ب  �صعى  وال��ث��الث��اء  اجل���رم. 
ح��ول ح�صن  ت�����ص��اوؤلت  ي��ط��رح  ا�صتقالة فلني مم��ا  ع��ن  نتجت 

اختياره لع�صاء لفريقه وحول عالقاته مع مو�صكو. 
وبعد اقل من �صهر على توليه مهامه وبعد اأيام على ال�صربة 
للهجرة،  املناه�س  ملر�صومه  الق�صاء  تعليق  اث��ر  تلقاها  التي 
يجد الرئي�س المريكي نف�صه م�صطرا لن ي�صتبدل �صخ�صية 

ا�صا�صية يف فريقه.
مع  ات�صالته  ب�صبب  ال�صتقالة  اىل  فلني  اجل���رنال  وا�صطر 
ت�صلم  قبل  كي�صلياك  �صريغي  وا�صنطن  يف  الرو�صي  ال�صفري 

ترامب مهامه الرئا�صية.

ترامب يلغي قاعدة قانونية تكافح الف�ضاد 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

وقع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب على اإلغاء اجراء تنظيمي يجرب خ�صو�صا ال�صركات النفطية 
واملنجمية الأمريكية على الك�صف عن املبالغ التي تدفعها للحكومات الجنبية ملنع الر�صى والف�صاد. 
ويقول مناه�صو هذا الجراء التنظيمي الذي اعتمدته �صرطة البور�صة يف حزيران يونيو 2016 
انه يحد من قدرة ال�صركات المريكية على مناف�صة نظرياتها ال�صينية او الرو�صية. وقدرت جلنة 
اخلدمات املالية يف جمل�س النواب التي �صوتت قبل ا�صبوعني على الغاء هذا الجراء قيمة الرباح 
الفائتة ب�صبب هذا الت�صريع ب600 مليون دولر. وكان الرئي�س ترامب وعد بالغاء هذا الجراء 
الجراء،  بالغاء هذا  النفط  الكونغر�س. ورحب قطاع  التنظيمي مبعية الكرية اجلمهورية يف 
اإياه خطوة اىل المام مرحبا بها، بينما اعرب ائتالف منظمات تكافح الف�صاد عن ا�صفه  معتربا 
ال�صريبي يف  والتهرب  الف�صاد  ت�صتخدم يف  ال��دولرات  لنا متابعة مليارات من  تتيح  اداة  لفقدان 

الدول النامية.

بدء الإنتخابات املحلية باأندوني�ضيا و�ضط توترات عرقية

اأحدثها الت�شجيل ال�شوتي ل�شتولتينربغ مع خمادع رو�شيملاذا يت�ضّدع الي�ضار عامليًا؟ 

ت�ضجيالت مفربكة واأخبار ملفقة 
حملـة ت�ضليـل رو�ضـية �ضد الناتو

•• وا�شنطن-وكاالت:

يقول م�صوؤولون يف حلف الناتو والحتاد الأوروبي اإن مو�صكو �صعدت من 
و�صمها  اأوكرانيا  �صرق  على  هجومها  منذ  الغرب،  �صد  الدعائية  حملتها 

لإقليم القرم اإىل الأرا�صي الرو�صية. 
ويف تقرير ن�صرته جملة نيوزويك الأمريكية اأن قلق م�صوؤولني يف احللف 
والغرب يتزايد من ت�صليل اإعالمي متار�صه رو�صيا عرب قنوات تلفزيونية 

تابعة لها، ومن خالل الإنرتنت. 
حملة ت�صليل

اأن م��واق��ع رو���ص��ي��ة مثل   و���ص��رح ن��اط��ق با�صم ال��ن��ات��و ي��وم ال�صبت امل��ا���ص��ي، 
واأن  عامة،  الغرب  ح��ول  ملفقة  اأخ��ب��اراً  ن�صرت  تي  اآر  وتلفزيون  �صبوتنيك 
احللف �صجل اأكر من ع�صرة اأخبار ملفقة �صدرت عن رو�صيا خالل العامني 

الأخريين، يف حماولة لدح�س وقائع ون�صر فيديوهات و�صور مزيفة. 
�صوت مزيف

 وقال الناطق اإن اأحدث عمليات الت�صليل حدثت يف بداية ال�صهر احلايل، 
مفربكاً  �صوتياً  ت�صجياًل  ي��و،  اآر  ليف  رو���ص��ي،  اإخ��ب��اري  م��وق��ع  ب��ث  عندما 
لالأمني العام حللف الناتو، اجلرنال ين�س �صتولتينربغ، مع خمادع رو�صي 
اأن “تلك املكاملة مل  تظاهر اأنه الرئي�س الأوكراين برتو بورو�صينكو، علماً 

حت�صل، وكان ذلك اأكرب مثال على هذه احلملة من الت�صليل الإعالمي«. 
ل تعليق

واحلكومة  الكرملني  من  ال�صتف�صار  ح��اول  مرا�صلها  اإن  روي��رتز  وتقول   
الدعاءات  تلك  ب�صاأن  ليف  وموقع  و�صبوتنيك  تي  اآر  وتلفزيون  الرو�صية 

الغربية، ولكنه مل يح�صل على اأي تعليق. 
ال�صوؤون  يف  ال��ت��دخ��ل  اإىل  �صعيها  م����راراً  نفت  ال��رو���ص��ي��ة  ال�صلطات  وك��ان��ت 
اإعالم متولها مو�صكو ممار�صتها  اأخرى. كما تنكر و�صائل  الداخلية لدول 
اإنهم  ه���وؤلء  وي��ق��ول  الكرملني.  ل�صالح  ب��روب��اغ��ن��دا(  امل���روج)  ال���ذراع  دور 

يقدمون وجهة نظر بديلة تتجاهلها معظم و�صائل الإعالم الغربية. 
مثال اآخر

 ولكن الناطق اأورد مثاًل اآخر عن حملة الت�صليل الرو�صية، وذلك عرب خرب 
مزيف، يف نهاية يوليو) متوز( املا�صي. فقد ن�صرت �صبوتنيك واآر تي و�صواها 
من املنافذ الإعالمية الرو�صية تقارير عن اندلع النريان يف قاعدة تابعة 
باأنها كانت عماًل تخريبياً متعمداً  اإزمري الرتكية، مدعية  للناتو يف بلدة 

وقع عقب ف�صل املحاولة النقالبية يف تركيا. 
و�صواهما  ت��ي  اآر  و  �صبوتنيك  م��ع  “توا�صلنا  ال��ن��ات��و:  با�صم  الناطق  وق��ال 
لت�صحيح اخلطاأ، لأن نرياناً ا�صتعلت يف غابة بعيدة عن القاعدة، ول �صحة 
باأن احل��ادث وقع داخل القاعدة. ولكن مل يتم ت�صحيح اخلرب. وكل ذلك 

يندرج يف اإطار احلملة الرو�صية التي ت�صن �صد احللف والغرب عامة«. 

•• الفجر – خرية ال�شيباين
    ه����ل ت���ق���وم رو����ص���ي���ا مب���ن���اورة 
اإمي���ان���وي���ل ماكرون  ت��ر���ّص��ح  ���ص��د 

للرئا�صية الفرن�صية ؟
علنا منذ  م��ط��روح��ة  ال��ف��ر���ص��ي��ة   
اأيام من طرف فريق مر�صح  عدة 
ي����اأخ����ذون  ال����ذي����ن  الأم���������ام،  اإىل 
الأم������ر ع��ل��ى حم��م��ل اجل�����د، اإىل 
الفرن�صية  احلكومة  مطالبة  حّد 
قوة  اأي  ت���دخ���ل  ع�����دم  ب�������ص���م���ان 
الدميقراطية.  اأجنبية يف حياتنا 
ه���ذا امل��وق��ف دف���ع ال��ك��رم��ل��ني اإىل 
ال�صوؤون  يف  للتدخل  نية  اأي  نفي 

الداخلية للدول.
املحيطون  ��ل  ت��و���صّ اإذن، كيف       
هذا  اىل  م����اك����رون  ب���امي���ان���وي���ل 
ال���ص��ت��ن��ت��اج، واإط������الق م��ث��ل هذه 
ال��ت��ه��م ق��ب��ل ع�����ص��رة اأ���ص��اب��ي��ع من 

اجلولة الأوىل من النتخابات؟
من  �صل�صلة  ب��ك�����ص��ف  ذل���ك  مت      
احلقائق مثرية، يف احلد الأدنى، 
عمليات  ت�����ص��ج��ي��ل  اأّول����ه����ا  ل��ل��ق��ل��ق 

قر�صنة.
رئي�س  ق����ال  ال�����ص��ي��اق،  ه����ذا  ويف   
احلملة الرقمية، منري حمجوبي، 
حم��������اولت  اآلف  لح��������ظ  ان��������ه 

•• جاكرتا-وكاالت:

بداأ الإندوني�صيون ام�س الت�صويت 
اأنحاء  يف  امل��ح��ل��ي��ة  ب��الن��ت��خ��اب��ات 
البالد بعد حملة انتخابية �صر�صة 
وعرقية  دي��ن��ي��ة  ت���وت���رات  �صابتها 
العا�صمة  ح��اك��م  مبن�صب  للفوز 

جاكرتا.
وف��ت��ح اأك���ر م��ن 13 األ���ف مركز 
اق�����رتاع اأب���واب���ه ل���ص��ت��ق��ب��ال 7.1 
م��الي��ني ن��اخ��ب لن��ت��خ��اب حاكم 
 101 ج����اك����رت����ا، وذل������ك ���ص��م��ن 
ع��م��ل��ي��ة ان��ت��خ��اب��ي��ة يف امل��ج��م��ل يف 
العامل  اأكرب دميقراطية يف  ثالث 
لختيار م�صوؤويل الأقاليم واملدن 
النتخابات  وت�����ص��ه��د  والأح����ي����اء. 
جاكرتا  ح����اك����م  ب����ني  م���ن���اف�������ص���ة 
احلايل با�صوكي جتاهاجا بورناما 
واثنني اآخرين هما وزير التعليم 
ال�صابق اأني�س با�صويدان، واأجو�س 
ال�صابق  الرئي�س  جنل  يودويونو 

�صو�صيلو بامبانغ يودويونو.
ون�����ص��رت ال�����ص��رط��ة 75 األ��ف��ا من 
اأف���راده���ا يف اأن��ح��اء ال��ب��الد منهم 
األ���ف���ا يف ج���اك���رت���ا، ح��ي��ث ل   16

ال���رو����ص���ي م���وؤل���ف���ة كتاب  ال���ع���امل 
وداعا بوتني ، 2015.

  ول���ك���ن، م���ا ه���ي الأ����ص���ب���اب التي 
تدفع مو�صكو للنيل من ماكرون؟ 
من  ���ص��ك��ل  ه���ن���اك   ،2017 ع����ام 
الكرملني  ل�����ص��ال��ح  ال���ص��ط��ف��اف 
ب����ث����الث����ة م����ر�����ص����ح����ني م����وال����ني 
مارين  فيون،  فران�صوا  لرو�صيا: 
ميلين�صون،  ل���وك  وج����ان  ل���وب���ان 
على  ل��ي�����س  م���اك���رون  اأّن  ح���ني  يف 
فاجتاهه  اإط����الق����ا.  اخل����ط  ه����ذا 
تعزيز  اىل   ي��دف��ع��ه  ال���ل���ي���ربايل 
الأطلنطي،  �صفتي  بني  الرابطة 
وهذا ل ُير�صي ال�صلطات الرو�صية 

، يوؤكد جوليان نو�صيتي.
احلكومة  ���ص��ت�����ص��ت��ج��ي��ب  ف��ه��ل      
اأن�صار  دع������وة  اإىل  ال��ف��رن�����ص��ي��ة 
ال�صوؤون  “اأي تدخل يف  ماكرون؟ 
ال��داخ��ل��ي��ة ل��ب��ل��دن��ا، مب���ا يف ذلك 
الأجنبية،  القوى  من  القر�صنة، 
اأي�����ا ك���ان���ت، ي���وؤخ���ذ ع��ل��ى حممل 
اجل���د، وه���ذا امل��و���ص��وع ه��و حمور 
الوكالة  م��ن  ب���دءا  دائ��م��ة،  يقظة 
الوطنية لأمن اأنظمة املعلومات”، 
توؤكد م�صادر من وزارة اخلارجية 

الفرن�صية.
عن لوبريزيان الفرن�شية

الق���ت���ح���ام ع��ل��ى م���وق���ع احل����زب، 
اللكرتوين  ب��ري��ده  اأو  وخ��وادم��ه 
والهدف:  ف��ق��ط.  ي��ن��اي��ر  �صهر  يف 
ت���ع���ط���ي���ل ال����ن����ظ����ام الل�����ك�����رتوين 
الأع�صاء  ع��ن  ب��ي��ان��ات  ���ص��رق��ة  اأو 

واحلملة.
عميل اأمريكي يف اللوبي امل�صريف

برو�صيا؟  ه���ذا  ع��الق��ة  م��ا  ول��ك��ن 
الهجمات  ه���ذه  ن�صف  م��ن  اأك���ر 

اجلمع بني الهجمات ال�صربينية، 
الدعاية  م����ن  وا����ص���ع���ة  وج����ه����ود 
ماكرون  ك����ان  اإذا  وال��ت�����ص��ل��ي��ل. 
هذا  ك���ان  واإذا  ب��وت��ني،  يعجب  ل 
املر�صح  ه����ذا  اأن  ي��ع��ت��ق��د  الخ����ري 
وطموحاته،  �صيا�صته،  يدعم  ل��ن 
ما  كل  ف�صيفعل  واإ�صرتاتيجيته، 
تقول   ، لإ�صعافه  الأم���ر  يتطلبه 
هيلني ب���الن، اخل��ب��رية اأي�����ص��ا يف 

اأّن الأم��ر مل يقت�صر على      غي 
ه�������ذا، ف�������اإىل ج����ان����ب حم������اولت 
القر�صنة ، ي�صري الأم��ني العام ل� 
فريون،   ريت�صارد  الأمام”  “اإىل 
من  تنال  التي  الهجمات  �صدرت 
�صمعة مر�صّحنا عن و�صائل اإعالم 

مملوكة للدولة الرو�صية.  
�صبوتنيك  وك��ال��ة  اإىل،  اإ����ص���ارة  يف 
ال��ل��غ��ات رو�صيا  امل��ت��ع��ددة  وال��ق��ن��اة 

اأوكرانيا،  يف  ع��ن��اوي��ن  م��ن  ج���اءت 
ال���ت���ي غ��ال��ب��ا م���ا ت�����ص��ت��خ��دم كبلد 

تتابع، يوؤكد اخلبري. 
القر�صنة  خم��اط��ر  م���ن  ول��ل��ح��د 
ت���وج���ي���ه  مت  الإل�������ك�������رتون�������ي�������ة، 
للحملة  الدائم  املقر  العاملني يف 
ي�صتخدمون  وب��ات��وا  النتخابية، 
امل�صفرة  ال���ر����ص���ائ���ل  ف�����رتة  م���ن���ذ 

لتبادل الربقيات.

الطعن  ت��ق��ب��ل  ل  ق��ن��اع��ة  ت�����ص��ود 
وال�صك من اأّن هذه املجموعة من 
“حركة  الأدل����ة ه��ي ع��الم��ة على 

منظمة ومن�صقة«.
جوليان  يقول   ، م�صداقية  ذات    
املعهد  يف  ال���ب���اح���ث  ن���و����ص���ي���ت���ي، 
الدولية.  ل��ل��ع��الق��ات  ال��ف��رن�����ص��ي 
ي���ق���ول ه����ذا اخلبري،  ك��م��ا  لأن������ه، 
فّن  كبري  ب��اإت��ق��ان  ال��رو���س  ُيجيد 

الكرملني،  م��ن  املمّولتان  ال��ي��وم، 
وق��د نقلت و���ص��ائ��ل الإع����الم هذه 
م�����وؤخ�����را ����ص���ائ���ع���ات ع����ن احل���ي���اة 
اخل���ا����ص���ة ل��ل��م��ر���ص��ح، م���ن خالل 
اأمريكي  عميل  ان��ه  على  تقدميه 

يخدم اللوبي امل�صريف. 
   ول���ئ���ن ن��ف��ت و���ص��ي��ل��ت��ا الإع�����الم 
نيتهما الإ�صاءة للمر�صح ماكرون، 
النتخابية،  حملته  مقر  يف  ف��ان 

تزال املخاوف قائمة من احتمال 
مت�صددة  م�صلمة  جماعات  ن��زول 
�صد  ل��ل��ت��ح��ري�����س  ال�������ص���وارع  اإىل 
على احلمالت  وهيمنت  بورناما. 

احلاكم احلايل للعا�صمة بورناما 
-وهو م�صيحي من اأ�صل �صيني- 
ت��ب��ددت بعد اتهامه  ال��ف��وز ق��د  يف 
دفعت  تهمة  وه��ي  ال��ق��راآن  باإهانة 

بالدين  تتعلق  ق�صايا  النتخابية 
وال�������ِع�������رق ب�������دل م������ن امل�������ص���اك���ل 
ت��واج��ه عا�صمة  ال��ت��ي  ال��ع��وي�����ص��ة 
اأكرب بلد اإ�صالمي. وبدا اأن فر�س 

لالحتجاج  امل�صلمني  اآلف  مبئات 
ب��ال�����ص��وارع داع���ني ال��ن��اخ��ب��ني اإىل 

اختيار حاكم م�صلم.
اأن  اأ�صو�صيتدبر�س  وكالة  وذك��رت 
حظوظه  بع�س  ا�صتعاد  ب��ورن��ام��ا 
للراأي  ا�صتطالعات  اإىل  ا�صتنادا 
وكالة  ت��وق��ع��ت  ب��ي��ن��م��ا  م����وؤخ����را، 
باأكر  ي��ف��وز  اأن  الأمل��ان��ي��ة  الأن��ب��اء 
م��ن %50 م��ن الأ�����ص����وات، مما 
يجعل جولة الإعادة اأمرا ل مفر 

منه.
للرئي�س  ن��ائ��ب��ا  ب���ورن���ام���ا  وك�����ان 
جوكو ويدودو عندما كان احلاكم 
حزب  وي��دع��م��ه  جل��اك��رت��ا  ال�صابق 

الرئي�س.
اللجنة  ت��ع��ل��ن  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
النتائج  ل���الن���ت���خ���اب���ات  ال���ع���ام���ة 

الر�صمية بعد نحو اأ�صبوعني.
على  م���ر����ص���ح  ي��ح�����ص��ل  مل  واإذا 
الأوىل من  الأغ��ل��ب��ي��ة يف اجل��ول��ة 
اأي انتخابات اإقليمية، مبا يف ذلك 
اإع��ادة يف  جاكرتا، �صتجرى جولة 
املر�صحني  ني�صان بني  اأبريل   19
اأعلى  ع��ل��ى  الث���ن���ني احل��ا���ص��ل��ني 

عدد من الأ�صوات.

هل انحاز بوتني اىل فرن�صوا فيون ماكرون.. هدف للقن�س الرو�صي

حزب »اإىل االأمام« يتهم.. ورو�شيا 
تنفي تدخلها يف احلملة االنتخابية 

اجتاه ماكرون الليربايل يدفعه اإىل 
تعزيز الرابطة بني �شفتي االأطلنطي

هل يتجدد ال�شيناريو االأمريكي يف فرن�شا:

الرئا�ضية الفرن�ضية: ماكرون يف مرمى نار بوتني..؟
اخبار تنال من �شمعة املر�شح م�شدرها و�شائل اإعالم مملوكة للدولة الرو�شية

اآلف حماولت القتحام ملوقع احلزب وخوادمه وبريده الإلكرتوين انطالقا من اأوكرانيا
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العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 259
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد جا�صم ح�صن �صجواين ، اإماراتي  اجلن�صية يرغب 
ال�صيد/ �صرينيفا�س راو عمان  البالغة 100%  وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  يف 
راو - هندي اجلن�صية ،  وذلك يف الرخ�صة امل�صماة / مونديال للخدمات الريا�صية - تاأ�ص�صت 

باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )720284( - تغيريات اخرى :  - 
مت تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 261
اجلن�صية   باك�صتاين   - �صادق  دافيد  دافيد  قمر  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( يف الرخ�صة )مغ�صلة املدى( 
تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )613052( - وذلك اىل �صوهان ياداف هن�س 

راج ياداف - هندي اجلن�صية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
اعالن بالن�شر

املرجع : 260
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حذيفة باتينهاري بورايل - هندي  اجلن�صية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ عبد املجيد كوزوكال 
احمد حاجي - هندي اجلن�صية ، وذلك يف الرخ�صة امل�صماة )�صوبر ماركت جزيرة املدينة( 

تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )556551(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 260
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ار�صاد احمد خان - بريطاين  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف الرخ�صة التجارية امل�صماة 
اىل  وذلك    )748335( رقم  رخ�صة  مبوجب  الفنية(  للمقاولت  العايل  )البناء 

ال�صيد/ حممد اجمد خو�صي حممد - باك�صتاين اجلن�صية. 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة   وعمالبن�س 
2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم 

الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

اال�شماء
ب��اأن املدعوة / �صيخة عبيد  تعلن دائ��رة حماكم راأ���س اخليمة 
نا�صر ، تقدمت بطلب ا�صافة املقطع الرابع )خليفة( والقبيلة 
�صيخة   / ال�صافة  بعد  ا�صمها  ليكون   ، ل�صمها  )ال�صويدي( 

عبيد نا�صر خليفة ال�صويدي.   
يتقدم خ��الل خم�صة  ان  الع��رتا���س  ل��ه م�صلحة يف  م��ن  وان 
ع�صر يوما من تاريخ العالن امام ق�صم ال�صهادات يف حمكمة 

راأ�س اخليمة.
  قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
 اياد حممد االإبراهيم اخلطايبة 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
   الق�شية رقم : 2016/1557 جتاري كلي   

املدعي : بنك الحتاد الوطني 
املدعي عليهما :- �صركة ريجينت لقطع غيار ال�صيارات - ذ م م

ا�صرف اميبي�صى باوا مولبويل ب�صفته كفيل �صامن  
يف الدعوى رقم 2016/1557 جتاري كلي - دبي لقد تقرر عقد جل�صة اخلربة امل�صرفية 
الوىل يف الدعوى اعاله يوم اخلمي�س املوافق 2017/02/23  ال�صاعة الثانية ظهرا وذلك 
مبكتب املقطري لتدقيق احل�صابات - الكائن مبنطقة بردبي -  �صارع خالد بن الوليد - 
،  هاتف رقم :  مقابل وزارة خارجية الإمارات - بناية هم�صة بلوك )اأ( مكتب رقم: 408 
04/3852552 وفاك�س رقم : 04/3852556 �س ب 95642 دبي،   لذا يرجى منكم احل�صور او 
من ميثلكم يف املوعد املذكور اعاله مع اح�صار كافة دفوعكم وم�صتنداتكم وما ترونه منا�صبا 

لتي�صري اعمال اخلربة يف الدعوى
اخلبري املحا�شبي/ امل�شريف 
احمد حممد علي مقطري   

 دعوة حل�شور
  اجتماع اخلربة امل�شرفية االول

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
 اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى املدنية رقم 2017/28 مدين جزئي   
اىل املدعي عليه : �صرفراز علي اختار علي �صيخ / اجلن�صية : باك�صتان 

حيث ان املدعي : را�صد حممد را�صد عبداهلل / اجلن�صية : الإمارات 
اقام عليك لدى املحكمة الدعوى املدنية املذكورة اعاله يقت�صي عليك احل�صور  
اأمام حمكمة خورفكان يف ال�صاعة الثامنة والن�صف �صباحا من يوم اخلمي�س 
املوافق 2017/3/2 ويف حالة تخلفك عن احل�صور اأو عدم اإر�صال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك
ع/ رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
حورية حممد ال�شحي             

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
 اإعالن بالن�شر

 يف الدعوى املدنية رقم 2017/29 مدين جزئي   
اىل املدعي عليه : فرحت اهلل نياز احمد �صيخ / اجلن�صية : باك�صتان  
حيث ان املدعي : را�صد حممد را�صد عبداهلل / اجلن�صية : الإمارات 

عليك  يقت�صي  اع���اله  امل��ذك��ورة  امل��دن��ي��ة  ال��دع��وى  املحكمة  ل��دى  عليك  اق���ام 
احل�صور  اأمام حمكمة خورفكان يف ال�صاعة الثامنة والن�صف �صباحا من يوم 
الحد  املوافق 2017/3/5 ويف حالة تخلفك عن احل�صور اأو عدم اإر�صال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك
ع/ رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
حورية حممد ال�شحي             

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2015/36 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: �صتاندر ت�صارتد بنك 

عنوانه : بناية الفردان ، بردبي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �صده : موبني �صعيد - واآخرون 

عنوانه :  فيال رقم )7(  ال�صارع رقم 16 �صي ، ام �صقيم  1 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2017/2/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
وعلى  للمزادات  الم��ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات : عبارة عن ار�س رقم 
: 218 - املنطقة : الرب�صاء جنوب الرابعة - امل�صاحة : 818.90 مرت مربع- القيمة بعد النقا�س %25 من 

القيمة ال�صعر ال�صا�صي 2625000 درهم ويباع لعلى عطاء   -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم  2015/36 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: �صتاندر ت�صارتد بنك 
عنوانه : بناية الفردان ، بردبي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

املنفذ �صده : عمران حممد اقبال  - واآخرون 
عنوانه :  فيال رقم )7(  ال�صارع رقم 16 �صي ، ام �صقيم  1 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2017/2/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
وعلى  للمزادات  الم��ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات : عبارة عن ار�س رقم 
: 218 - املنطقة : الرب�صاء جنوب الرابعة - امل�صاحة : 818.90 مرت مربع- القيمة بعد النقا�س %25 من 

القيمة ال�صعر ال�صا�صي 2625000 درهم ويباع لعلى عطاء   -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/3  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صركة تداول مي - �س ذ م م  2- �صركة اك�صنتيال ميدي�صت 
 للو�صاطة التجارية - �س ذ م م  3- �صركة اك�صنتيال ميدي�صت لال�صتثمار ذ م م 
امل�صتاأنف/�صامح حمدى م�صطفى حمدي  ان  القامة مبا  - جمهويل حمل 
قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : 2016/1812 جتاري جزئي بتاريخ 
2017/1/2 وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2017/2/27 ال�صاعة 10.00 
�صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

اعالن جمموعة )بالن�شر(            
اىل املنفذ �صدها: �صقر املدينة للخدمات الفنية - �س ذ م م  
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�صحة بالك�صف ادناه، وذلك للزامك 
ب�صداد املبالغ املو�صحه به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة 

�صتتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور 

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم التنفيذ 
2017/69  تنفيذ عمايل  
2017/67  تنفيذ عمايل  
2017/75  تنفيذ عمايل  

م
1
2
3

اجلهة طالبة التنفيذ   
حممد �صاهاج رفيق ال�صالم 

ابو اخلري �صمجوب علي 
را�صيل مانو مياه 

 ر�شم التنفيذ   
900 درهم 

1033 درهم 
900 درهم   

 املبلغ املنفذ به   
2086.20  درهم 

11896 درهم 
7213 درهم 

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                       اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/روي��ال ف��ال��ك��ون لنقل ال��رك��اب ب��احل��اف��الت - ���س ذ 
باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية  م م  جمهول حمل القامة نعلنكم 

املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�صة 2017/2/27  ال�صاعة 8:30  

م�صتندات  او  لديكم من مذكرات  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  او من ميثلكم  باحل�صور 
وامل�صاريف ويف  الر�صوم  بال�صافة اىل  القل  ايام على  للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

حال تخلفكم �صوف ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري.
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
7736/2016/13
7738/2016/13

 7739/2016/13

م
1
2
3

ا�صم املدعي
وزير الرحمن �صاهبا غول 

رحيم كل نور كل 
نويد اجنوم مويز جول 

مبلغ املطالبة
49218  درهم  + تذكرة العودة
27778  درهم  + تذكرة العودة
21870  درهم  + تذكرة العودة

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
 اإعالن بالن�شر - اإمارة دبي 

حمكمة االحوال ال�شخ�شية 
اعالن تغيري ا�شم

اإماراتي   ، املعمري  م�شعود  عبداهلل  را�شد  ال�صيد/م�شكان  تقدم 
اجلن�صية اىل حمكمة دبي ال�صرعية بطلب تغيري ا�صمه من م�شكان 
را�شد عبداهلل م�شعود املعمري  اىل �شلطان را�شد عبداهلل م�شعود 
املحكمة  ايل  ب��ه  يتقدم  ان  اع��رتا���س  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى  املعمري.  

املذكورة خالل �صهر من تاريخ ن�صر هذا العالن.
عن/ رئي�س ق�شم خدمات االحوال ال�شخ�شية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

 اإعالن بالن�شر - اإمارة دبي 
حمكمة االحوال ال�شخ�شية 

اعالن تغيري ا�شم
اإماراتي   ، املعمري  م�شعود  عبداهلل  را�شد  ال�صيد/ثراء  ت��ق��دم 
اجلن�صية اىل حمكمة دبي ال�صرعية بطلب تغيري ا�صمه من ثراء 
را�شد عبداهلل م�شعود املعمري  اىل حمدان را�شد عبداهلل م�شعود 
املحكمة  ايل  ب��ه  يتقدم  ان  اع��رتا���س  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى  املعمري.  

املذكورة خالل �صهر من تاريخ ن�صر هذا العالن.
عن/ رئي�س ق�شم خدمات االحوال ال�شخ�شية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
ت�صر القن�صلية العامة جلمهورية افغان�صتان ال�صالمية يف دبي ان تفيد 
ل�صعادتكم علما باأن ا�صم ال�صيد/ م�صور �صايف كتب يف جواز �صفره القدمي 
رقم OA1286029 م�صور غالم نبي دون ذكر ا�صمه العائلي �صايف 
له  جديد  �صفر  جواز  باإ�صدار  افغان�صتان  يف  املعنيه  اجلهات  قامت  وقد 
ذكر  دون  �صايف  م�صور  العائلي  وا�صمه  با�صمه   O2039540 حتت  
بالرقم  الفغاين  الكامل ح�صب هويته  ا�صمه  وان  نبى  والده غالم  ا�صم 

امري  كل  جان  كل  نبى  غالم  �صايف  م�صور   726565
والقن�صلية العامة جلمهورية افغان�صتان ال�صالمية اإذ تفيد بهذه الفادة 

بناء على طلبه دون ان تتحمل اية م�صوؤولية اخرى تتعلق بحق الغري.  

 اإىل من يهمه االأمر

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
 يف الدعوى رقم 2016/437 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي 

املقامة من/ لبنى اديب ح�صن املا�صي 
�صد/1- حممد عبيد م�صبح عبيد الطنيجي  

2- ا�صامة جنيب ح�صن املا�صي 
نعلن نحن اخلبري احل�صابي/ احمد ابراهيم حممد بن فار�س  ، انه مت تعيننا من 
حمكمة دبي البتدائية املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�صابية الواردة بحكم املحكمة 
املتنازع �صده  اأع��اله - كما نعلن  املذكورة  الدعوى  ال�صادر بجل�صة 2016/12/20 يف 
الثاين " ا�صامة جنيب ح�صن املا�صي " حل�صور اجتماع اخلربة املقرر له جل�صة يوم 
الثالثاء املوافق 2017/2/28 يف متام ال�صاعة 1.30 ظهرا ، وذلك مبقر مكتبنا الكائن 

مبركز الدانة - مكتب رقم 510 - �صارع اآل مكتوم - ديرة -  دبي
خبري ح�شابي - اأحمد اإبراهيم حممد بن فار�س                          

اإعالن اإجتماع اخلربة 
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

اإعالن  بالن�شر
رقم 2017/862   

املنذرة : �صركة مزايا لتجارة الإلكرتونيات 
املنذر اليه : حممد ح�صن كاظم حمي�صن 

بناء عليه فاإننا نخطركم مبا يلي : 
انه مبوجب هذا النذار املوجه اليكم يرجى من �صيادتكم : - 

1- �صداد كامل ح�صتكم من راأ�س مال ال�صركة والتي تقدر مببلغ 72000 درهم )فقط 
 اثنان و�صبعون الف درهما( خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ اعالنكم بهذا النذار.

بال�صركة  لإنهاء عالقتكم  التقدم  فاإن عليكم  ال�صداد  الرغبة يف  2- يف حالة عدم 
نهائيا باخلروج منها ، وال �صيتم اتخاذ كافة الجراءات القانونية �صدكم لف�صلكم 

من ال�صركة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2016/2537   تنفيذ جتاري      
 ، كلي  " 2015/326" جت��اري  رق��م  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : الق�صية  مو�صوع 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )5387957.42 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف  
طالب العالن : طالب التنفيذ :  بنك دبي التجاري - �س م ع  

املطلوب اعالنه : املنفذ �صده : 1- احمد فوزي حممد ح�صن بن حمد الفال�صي - 
 جمهول حمل القامة. 

مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بانه مت  احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن  عقار 
بياناته رقم الر�س : 602 - املنطقة الثنية اخلام�صه - رقم املبنى JI37Eb528 وذلك 

يف حدود قيمة املطالبة )5387957.42( وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا
بناء على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ 2017/2/13   

رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2016/853  تنفيذ جتاري    

اىل املنفذ ���ص��ده/1-ع��ادل عبد ال��رح��م��ن م��ب��ارك ب��الل جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله 
اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   ح�صني    عبداهلل  كلندر  خالد   :
: 1708 -املنطقة  الر���س  رق��م   : بياناته  اخلا�صة وه��ي عبارة عن عقار 
املطالبة )70992(  وذل��ك يف ح��دود قيمة   - امل�صاحة 38.67   - الرا�صدية 

درهم وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. 
بناء على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ  2017/2/14 

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2015/261 عقاري كلي 

بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  الوحي�صي   احمد  اهلل  عبد  حممد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
ل�صالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2016/5/26  يف  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت 
�صركة �صي�صنز ديفيلومبنت ليمتد اول : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 1739546 
درهم - مليون و�صبعمائة ت�صع وثالثون الف وخم�صمائة �صت واربعون درهم - وفائدة على هذا 
املبلغ بواقع 9% �صنويا من تاريخ 2015/4/29 حتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليه امل�صروفات 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ثالثا بقبول طلب التدخل �صكال ورف�صه مو�صوعا والزمت 
املتدخله م�صروفات التدخل.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2017/28    تظلم �شرعي                

حمل  جم��ه��ول  ال��الم��ي   احل�صن  عبد  ك��اظ��م  جا�صم   -1  / ���ص��ده  املتظلم  اىل 
ال����ودودي وميثله : احمد احل��اج خ��ادم بطي  اأن التظلم /ح��ن��ان  الق��ام��ة مب��ا 
امل��ذك��ور اع��اله ومو�صوعه تظلم من  اق��ام عليك التظلم  امل��ه��ريي ق��د  امل��ي��دور 
لها  والر�صوم وامل�صاريف.  وح��ددت  الدعوى رقم 2015/55  ال�صادر يف  القرار 
بالقاعة رقم  ال�صاعة 11.00 �صباحا  املوافق 2017/2/20   جل�صه يوم الثنني  
)1(  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
ايام على الأق��ل ويف  اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  من مذكرات 

حالة تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2016/1288  ا�شتئناف مدين    
ال��دق��اق جمهول  ن��ور نزيه رم��زي  ���ص��ده/ 1-حم��م��د  امل�صتاأنف  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����ص��ت��اأن��ف /���ص��رك��ة دب���ي ال��وط��ن��ي��ة للتاأمني 
واعادة التاأمني �س م ع   قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : 
2016/1093 مدين جزئي وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�س  املوافق 
2017/3/9 ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه 
يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/2405 جتاري جزئي                                        

بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ديفوني�س  ريبكا  �صوزي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2016/12/29 يف الدعوى املذكورة اعاله 
للبنك  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  ع  م  �س   - ال��دويل  التجاري  البنك  ل�صالح/ 
املدعي )البنك التجاري الدويل( مبلغ 239624.45 )مائتان وت�صعة وثالثون الف 
اربعة وع�صرون درهم وخم�صة واربعون فل�س( والفائدة بواقع 9% �صنويا  و�صتمائة 
من تاريخ املطالبة الق�صائية يف 2016/11/7 وحتى ال�صداد التام ف�صال من الر�صوم 
النفاذ.   طلب  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  وامل�صاريف 
اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  حكما مبثابة احل�صوري 
را�صد بن  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  با�صم �صاحب  لن�صر هذا الع��الن �صدر  التايل 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عامل  يف  �صيدات  ع�صر  اأف�صل  اأ�صل  من  �صبع  تت�صدر 
بطولة  يف  امل�����ص��ارك��ات  ال�صيدات  ت�صكيلة  ال��رتاي��ث��ل��ون 
 60 ل��ل��رتاي��ث��ل��ون، وال��ت��ي �صت�صم  ال��دول��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
مناف�صات  �صيخ�صن  ح��ي��ث  دول����ة،   19 م��ن  ري��ا���ص��ي��ة 
البطولة الفتتاحية لهذا املو�صم يومي 3 و4 مار�س 
مناف�صات  املتميزة  الت�صكيلة  هذه  و�صتخو�س  املقبل. 
البطولة على م�صار الرتايثلون اجلديد كلياً يف جزيرة 
ال�صيدات  ت�صكيالت  اأق���وى  اإح���دى  �صيمثل  م��ا  ي��ا���س، 
ال��دول��ي��ة للرتايثلون  اأب��وظ��ب��ي  ب��ط��ولت  امل�����ص��ارك��ة يف 

حتى الآن.  
وت�صم ت�صكيلة ال�صيدات هذا العام حاملة لقب بطولة 
وبطلة  �صتيمب�صون؛  ج���ودي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
دايف من  ف��ل��ورا   ،2016 ل��ع��ام  ل��ل��رتاي��ث��ل��ون  ال��ع��امل 
يويدا؛  اآي  اليابانية  عاملياً،  ثالثة  وامل�صنفة  برمودا؛ 
زافريا�س  كيتي  الأمريكيتني  الأوملبيتني  والبطلتني 
النيوزيلندية  عاملياً،  �صاد�صة  وامل�صنفة  ت��رو؛  و���ص��ارة 
الأ�صرتالية  عاملياً  ثامنة  وامل�صنفة  هيويت؛  اأن��دري��ا 
�صارلوت ماك�صني. وقد حققت البطالت ال�صبع معاً ما 

جمموعه 71 فوزاً.    
وق���ال ���ص��ع��ادة ع���ارف ال���ع���واين، الأم����ني ال��ع��ام ملجل�س 
اأبوظبي  بطولة  ي�صت�صيف  ال��ذي  الريا�صي،  اأبوظبي 
اأبوظبي  ب��ط��ول��ة  اأن  ري���ب  ل��ل��رتاي��ث��ل��ون: ل  ال��دول��ي��ة 
رائعاً  ترفيهياً  ح��دث��اً  �صتكون  للرتايثلون  ال��دول��ي��ة 
�صت�صت�صيف  اإذ  معاً،  واملتفرجني  للم�صاركني  وملهماً 
جمموعًة من اأملع جنوم الريا�صة من ال�صيدات ال�صهر 

املقبل.
ح�صدت  التي  �صتيمب�صون،  ج��ودي  قالت  جهتها،  من 
لقب ال�صيدات يف بطولة اأبوظبي الدولية للرتايثلون 
عام  البطولة  بلقب  ف���وزي  ك��ان  لقد  امل��ا���ص��ي:  ال��ع��ام 
لذا  املا�صي،  املو�صم  يف  اإجنازاتي  اأب��رز  اأحد   2016
فاإنني اأتطلع للعودة اإىل دولة الإمارات وجتربة امل�صار 
بالن�صبة  املنتظرة  البطولة  اإن��ه��ا  للبطولة.  اجل��دي��د 
ملعظم الريا�صيني والريا�صيات، واأنا �صعيدة مب�صاركتي 

ال�����ص��ي��دات يف  ال��ق��وي��ة م��ن  الت�صكيلة  اإىل ج��ان��ب ه��ذه 
ب��ذل��ت جهداً  ق��د  �صتيمب�صون  وك��ان��ت  امل��ق��ب��ل.  م��ار���س 

كبرياً يف التدريب ا�صتعداداً ملو�صم 2017.
ويف مواجهة �صتيمب�صون، ت�صارك اأي�صاً النجمة فلورا 
دايف، بطلة العامل للرتايثلون لعام 2016 وامل�صاركة 
يف الأومل��ب��ي��اد ث��الث م���رات، وال��ت��ي ت��ن��وي ب��دء مو�صم 

البطولة.  بلقب  بالفوز   2017
اأرغب  قد  ما  كل  اأبوظبي  بطولة  متثل  دايف:  وقالت 
فيه كريا�صية: م�صار رائع، وطق�س جميل، واأ�صدقاء 
ي�صاركونني املناف�صة. بالطبع، اأوّد الفوز باللقب، واأعد 

الأيام لأعود اإىل ال�صجادة الزرقاء.
العاملية  ال��رتاي��ث��ل��ون  ب���ط���ولت  �صل�صلة  ع���ن  وت��غ��ي��ب 
امليدالية  على  احل��ائ��زة  جورغن�صن  جوين  العام  ه��ذا 

بينما  حاماًل.  لكونها  نظراً  ري��و،  اأوملبياد  يف  الذهبية 
كيتي  البطولة مواطنتاها  املتحدة يف  الوليات  متثل 
اأف�صل  قائمة  �صمن  املدرجتان  ترو،  و�صارة  زافريا�س 
10 لعبات يف العامل، واللتان ت�صعيان اأي�صاً لتحقيق 

فوز يف بداية هذا املو�صم.
امل�صاركة  اآي يويدا،  اليابانية  ت�صعى  اأخ��رى،  من جهة 
يف الأوملبياد ثالث مرات، اإىل حت�صني �صجلها يف عامي 
2015 و2016، بعد اأن حققت النجمة البالغة 33 
عاماً مو�صماً رائعاً يف العام املا�صي حيث ح�صدت اأربع 
ميداليات ذهبية يف كاأ�س العامل، والبطولت الوطنية، 
من  تنحدر  التي  اآي  وتتطلع  الآ�صيوية.  والبطولت 
اإىل ح�صور عائلتها لت�صجيعها  عائلة من الر�صامني، 

يف جزيرة يا�س يوم 3 مار�س املقبل. 

فاني�صا  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ال�����ص��ي��دات  ت�صكيلة  ت�����ص��م  ك��م��ا 
ف���رين���ان���دي���ز، احل����ائ����زة ع��ل��ى امل��ي��دال��ي��ة ال��ف�����ص��ي��ة يف 
باأنها  وا�صع  نطاق  على  اإليها  ينظر  والتي  الأوملبياد، 
الرتايثلون  ريا�صة  ت��اري��خ  يف  جن��اح��اً  ال�صيدات  اأك��ر 
م��رة، وتعد من   20 العامل  كاأ�س  حيث ح�صدت لقب 
املر�صحات بقوة لنيل لقب البطولة هذا العام. وتتجه 
مناف�صات  خلو�س  عودتها  يف  فرنانديز  نحو  الأنظار 
من  امل���زي���د  �صي�صيف  م���ا  اأب���وظ���ب���ي،  يف  ال��رتاي��ث��ل��ون 

احلما�س لل�صباق. 
اأبوظبي  بطولة  تت�صمن  النخبة،  �صباق  ع��ن  ف�صاًل 
ال��دول��ي��ة ل��ل��رتاي��ث��ل��ون ���ص��ب��اق��اً ل��ل��ه��واة ب��ف��ئ��ات تنا�صب 
جميع الأعمال والقدرات، وت�صتقبل اأكر من 3500 
الذين �صي�صاركون يف هذا احلدث  الهواة  ريا�صي من 

املميز الذي ميتد على مدى يومني. وتت�صمن فئات 
ال�صباق، والتي ميكن ال�صرتاك فيها كفريق تتابع اأو 

ب�صكل �صخ�صي، الفئات التالية:
كم   20 ل��ل�����ص��ب��اح��ة،  750م  ���ص��ربن��ت:   •

للدراجات، 5 كم للجري
لل�صباحة،  م   1500 الأوملبية:  امل�صافة   •

للجري كم   10 للدراجات،  كم   40
كم   80 لل�صباحة،  م   1500 ماك�صي:   •

للدراجات، 20 كم للجري
وق���د ���ص��ه��دت م�����ص��ارك��ة ال�����ص��ي��دات يف ال��ب��ط��ول��ة زيادة 
م�����ص��ط��ردة م��ن��ذ ان��ط��الق��ه��ا ع���ام 2015، وذل����ك يف 

ت�صكيلة املحرتفني والهواة على حد �صواء. 
واأ�صاف العواين: ي�صرنا يف جمل�س اأبوظبي الريا�صي 

اأن ن�صهد هذا الأثر الإيجابي لهذه الفعالية الريا�صية 
العاملية على الهتمام بالريا�صة وامل�صاركة فيها �صواء 
اأو يف املنطقة ككل. ون�صعى على الدوام  داخل الدولة 
ل�صت�صافة فعاليات ريا�صية عاملية امل�صتوى يف اأبوظبي 
لإلهام الرجال وال�صيدات وال�صغار على حد �صواء. مل 
يتبّق �صوى عدد قليل من الأماكن املتاحة، لذا فاإنني 
اأ�صجع الريا�صيني الراغبني بالن�صمام اإىل البطولة 

على الت�صجيل الآن.
كما بات باإمكان املجتمع املحلي حتويل هذه البطولة 
حيث  العائلة،  اأف��راد  جلميع  اأ�صبوع  نهاية  عطلة  اإىل 
ي�صهد احلدث عودة �صباق ترايثلون اأبوظبي لليافعني، 
اليافعني  ت�صجيع  اإىل  ت��ه��دف  ممتعة  ف��ع��ال��ي��ة  وه���ي 

ليكونوا اأكر ن�صاطاً. 
من  لالأطفال  متاحة  لال�صرتاك  فئات  اأرب���ع  وت�صم 

عمر 5 �صنوات، وهي:
لالأطفال  للجري  كم   1 كم:   1 ميني   •

من عمر 5 وحتى 8 �صنوات
للدراجات  ك��م   3 الأط���ف���ال:  دواث���ل���ون   •
 9 7 وحتى  للجري لالأطفال من عمر  و500 مرت 

�صنوات، ومن عمر 10 وحتى 11 �صنة
دواثلون اليافعني: 6 كم للدراجات و1   •
 13 12 وحتى  لليافعني من عمر  وه��و  كم للجري، 
لليافعني  للجري  كم  و1،5  للدراجات  كم  و6  �صنة، 

من عمر 14 وحتى 15 �صنة
لليافعني:  ���ص��ربن��ت  ���ص��وب��ر  ت��راي��ث��ل��ون   •
كم   2،5 للدراجات،  كلم  و10  لل�صباحة،  400 مرت 
�صنة   13-12 بعمر  لليافعني  م��ت��اح  وه���و  ل��ل��ج��ري، 

و14-15 �صنة
 750 ل��ل��م��دار���س:  ���ص��ربن��ت  ت��راي��ث��ل��ون   •
ك��م للجري،  ل��ل��دراج��ات، و5  ك��م   20 لل�صباحة،  م��رت 
وال����ذي مي��ك��ن امل�����ص��ارك��ة ف��ي��ه ك��ج��زء م��ن ف��ري��ق )من 
اأو ب�صكل ف��ردي )من عمر  12 �صنة فما ف��وق(،  عمر 

فوق(. فما  �صنة   16

يتقدم �صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اأمناء موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان  جمل�س 
ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة والإن�����ص��ان��ي��ة رئ��ي�����س جمل�س 
اليوم  م�صرية  يف  امل�صاركني   - الريا�صي  اأبوظبي 
اخلمي�س  ال��ي��وم  تنطلق  التي  الوطني  الريا�صي 
اأم��ام �صالة  العا�صرة �صباحا من  ال�صاعة  يف متام 
باأبوظبي  الريا�صية  زاي��د  مدينة  يف  ارينا  اآيبيك 

مل�صافتي 2كم و5 / كم.
وتقام فعاليات اليوم الوطني حتت مظلة جمل�س 
اأبوظبي الريا�صي بالتن�صيق مع اللجنة الوملبية 
الوطنية وجمل�س ابوظبي للتعليم وهيئة ال�صحة 
ابوظبي وبالتعاون مع اجلهات والندية الريا�صية 
الغربية وبدعم من  اأبوظبي والعني واملنطقة  يف 
"�صمان"  ال�صحي  ل��ل��ت��اأم��ني  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ص��رك��ة 

ومبادرة اللياقة البدنية من اآكتيف ليف.
العام  الأم��ني  ال��ع��واين  ع��ارف حمد  �صعادة  وثمن 

الذي  ال�صخي  الدعم  الريا�صي  اأبوظبي  ملجل�س 
ت��ل��ق��اه م�����ص��رية ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ري��ا���ص��ي��ة م���ن قيادة 
يف  الكبري  الدعم  هذا  وانعكا�س  الر�صيدة  الدولة 
حتفيز ريا�صيينا لتحقيق اأعلى املراتب يف �صاحات 
التناف�س الدولية. واأكد اأن تنظيم اليوم الريا�صي 
ال���وط���ن���ي ل���ل���ع���ام ال����ث����اين ع���ل���ى ال����ت����وايل �صمن 
اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  اح��ت��ف��الت 
املوحد  الأ�صبوع  خالل  الريا�صي  باليوم  العربية 
يرتجم  املجل�س  ب��دول  الوطني  الريا�صي  لليوم 
التالحم احلقيقي بني ابناء دول جمل�س التعاون 
ويعك�س ب�صدق قيمة الريا�صة وال�صحة و�صرورة 
للحفاظ  جمتمعاتنا  يف  ثقافتها  ون�صر  اعالئها 

على م�صتقبل اجيالنا. وقال اإن مبادرة تخ�صي�س 
يوم ريا�صي مفتوح على م�صتوى الدولة من قبل 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
الهتمام واحلر�س  "رعاه اهلل" يوؤكد مدى  دبي 
ال��ك��ب��ري ال���ذي ت��ول��ي��ه ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة لتعزيز 
املجتمع  فئات  كافة  حتفز  التي  الهادفة  املبادرات 
اأ�صمى  وتر�صخ  النافعة  اليجابية  املمار�صات  على 
امل��ب��ادئ وال��ق��ي��م واإع����الء ���ص��اأن ال��ري��ا���ص��ة وجعلها 
منط احلياة اليومية عند جميع الفئات ومكونات 

املجتمع.
" ن��ف��خ��ر يف جم��ل�����س ابوظبي  ال���ع���واين  واأ����ص���اف 

الريا�صي بتنظيم جمموعة مميزة من الفعاليات 
جميع  وتغطي  ت�صمل  والتي  املتنوعة  الريا�صية 
على  ون�صاء  رج��ال  كبارا  و  �صغارا  املجتمع  فئات 
ال��غ��رب��ي��ة ..  اب��وظ��ب��ي وال��ع��ني وامل��ن��ط��ق��ة  م�صتوى 
م��ع��ربا ع��ن ����ص���روره ب���اإط���الق ه���ذه احل��زم��ة من 
الفعاليات الريا�صية الداعمة مل�صاعي اإجناح اليوم 
الريا�صي الوطني الذي يقام حتت �صعار الإمارات 
واليوم  عاملية  لغة  الريا�صة  اأن  واأك���د   . جتمعنا 
متعدد  ومهرجان  احتفال  هو  الوطني  الريا�صي 
الفئات  ملختلف  م��ف��ت��وح  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����ص��ط��ة 
تبني منط  على  لت�صجيعهم  ويهدف  واجلن�صيات 
حياة مثايل و�صحي. واأعترب الأمني العام ملجل�س 

الريا�صية  الفعاليات  عدد  اأن  الريا�صي  اأبوظبي 
ت��اأك��ي��د جديد  اب��وظ��ب��ي م���ا ه���و ال  امل��ع��ت��م��دة يف 
والأندية  اجلهات  وحر�س  الكبري  التفاعل  على 
امل�����ص��ارك��ة يف اليوم  ال��ري��ا���ص��ي��ة يف اب��وظ��ب��ي ع��ل��ى 

الريا�صي الوطني ب�صورة وا�صعة وكبرية .
ت��ق��دم حوافز  ال��ك��ب��رية  امل�����ص��ارك��ة  ان  اإىل  م��ن��وه��ا 
جديدة لدعم م�صاعي جمل�س ابوظبي الريا�صي 
وجعلها  ابوظبي  بريا�صة  والرت��ق��اء  التنمية  يف 

تقف بامل�صاف العاملي.
الظاهري  �صامل  حممد  �صعادة  اأو�صح  جانبه  من 
املدر�صية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
اأن هذه الفعالية توؤكد  اأبوظبي للتعليم  مبجل�س 

وجعلها  بالريا�صة  الم���ارات  دول��ة  اهتمام  م��دى 
ي�صعى  املنطلق  .. ومن هذا  الهامة  الركائز  اأح��د 
�صبيال  ن��ك��ون  ان  على  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
ت�صجيع  خ��الل  م��ن  الوطنية  للريا�صة  اأ�صا�صيا 
الأن�صطة  خم��ت��ل��ف  يف  امل�������ص���ارك���ة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة 
الثقافة  تطوير  و  ن�صر  يف  ت�صهم  التي  الريا�صية 
الريا�صية و غر�س قيم الثقة بالنف�س وال�صجاعة 
الدبية و الجتماعية. بدوره قال الدكتور مايكل 
باأن  نفخر  ل�صمان  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  بليتزر 
ن��ك��ون ج���زءا م��ن ال��ي��وم ال��ري��ا���ص��ي ال��وط��ن��ي علما 
افراد  كافة  يتمتع  اأن  الق�صوى هي  اأولويتنا  ب��اأن 

ال�صعب ب�صحة جيدة .
ي�صار اإىل اأن الفعاليات الرئي�صية لليوم الريا�صي 
ال��ري��ا���ص��ي��ة ومت��ت��د حتى  زاي���د  م��دي��ن��ة  �صتقام يف 
مرحلتني  على  �صتكون  و  م�صاء  العا�صرة  ال�صاعة 

�صباحية وم�صائية.

•• العني – الفجر

العربي  اخلليج  لدول  التعاون  دول جمل�س  احتفالت  بالتزامن مع 
فعاليات  اخلمي�س  ،اليوم  الإم��ارات  جامعة  تنظم  الريا�صي،  باليوم 
"اليوم الريا�صي الوطني" لدولة الإمارات، وذلك تفاعاًل مع املبادرة 
التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب 
اليوم  "رعاه اهلل"،  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
ن�صر  اإىل  وال��ه��ادف��ة  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  للعام  الوطني   الريا�صي 
اأر�س  200 جن�صية تعي�س على  اأك��ر م��ن  ب��ني  امل���ودة والإخ���اء  روح 

الإمارات يف جتان�س وا�صح واحرتام متبادل.   وياأتي تنظيم مبادرة 
"اليوم الريا�صي الوطني"، لتعزيز روؤية جامعة الإمارات يف الإ�صهام 
والثقافية  الجتماعية  الأن�صطة  ع��رب  املجتمع  خل��دم��ة  الإي��ج��اب��ي 
والريا�صية، وتاأ�صيال لقيم امل�صاركة والعمل اجلماعي وتقدمي �صورة 
ح�صارية نابعة من التالحم والتناغم بني خمتلف فئات املجتمع من 
والذي  الكبري،  احل��دث  للم�صاركة يف هذا  وموؤ�ص�صات  اأف��راد وجهات 
فريدة  ريا�صية  ت��ظ��اه��رة  يف  ال��دول��ة  مناطق  ك��اف��ة  لي�صمل  �صيمتد 
الإمارات  الطالبية يف جامعة  الأن�صطة  اإدارة  و�صتنظم  من نوعها.  
خالل هذا اليوم الريا�صي الوطني العديد من الأن�صطة والفعاليات 

– تن�س  الطائرة  – الكرة  ال�صلة  – كرة  القدم  كرة  التناف�صية من 
الرتفيهية  الأن�صطة  من  العديد  وكذلك  امللعب  تن�س   – الطاولة 
الثقافية  ومنها  املائية  ف��وت-والأل��ع��اب  ب��ي  البي  م��ن  والرتويحية 
ريا�صي،  ثقايف  فني  معر�س  الريا�صي  باجلانب  املرتبطة  والفنية 
للم�صاركة يف  املجتمع  ف��ئ��ات  ل��ك��ل  ال��دع��وة  اجل��ام��ع��ة  وج��ه��ت  ح��ي��ث 
الريا�صي  اليوم  لهذا  ال�صتعداد  ويجري  الربنامج.   ه��ذا  فعاليات 
الوطني بربنامج ملئ بالأن�صطة واملفاجئات الريا�صية والرتفيهية، 
امل�صاركني  جلميع  �صباحاً   8 ال�صاعة  مت��ام  يف  التجمع  �صيبداأ  حيث 
مبختلف الريا�صات والفعاليات، وي�صتمر حتى ال�صاعة 1 ظهراً.       

بالتزامن مع اليوم الريا�شي الوطني لدول جمل�س التعاون

جامعة الإمارات تنظم "اليوم الريا�ضي الوطني " يف رحاب مدينة العني

نهيان بن زايد يتقدم م�ضرية اليوم الريا�ضي الوطني باأبوظبي 

ت�ضكيلة من اأملع جنوم ال�ضيدات ت�ضارك يف بطولة اأبوظبي الدولية للرتايثلون مار�س املقبل  

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  حت��ت 
لالأعمال  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  موؤ�ص�صة  اأمناء  جمل�س 
اخلريية والإن�صانية رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�صي تنظم 
الحتياجات  وذوي  الإن�صانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ص�صة 
بطولة  مناف�صات  للمعاقني  العني  نادي  يف  متمثلة  اخلا�صة 
كاأ�س العامل لرماية املعاقني 2017 خالل الفرتة من 19 
العني  بنادي  الرماية  28 فرباير احل��ايل على ميدان  حتى 

للفرو�صية والرماية واجلولف.
ي�صارك يف مناف�صات البطولة التي تقام للعام الثاين للتوايل 
على اأر�س الدولة وللمرة الثانية يف منطقة ال�صرق الأو�صط 
واإداري  ولع��ب��ة  لع��ب  ب��ني  م�صاركا   155 اإفريقيا  و�صمال 
" ا�صرتاليا - النم�صا -ال��ربازي��ل -  20 دول��ة هي  وفني من 
فرن�صا - جورجيا - اأملانيا - بريطانيا - هوجن كوجن ال�صني 
الرنويج -   - الكويت - هولندا   - اليابان   - الهند   - املجر   -
بولندا - �صلوفاكيا - ال�صويد - تايالند - اأوكرانيا " اإ�صافة 
العني  ب��ن��ادي  ال��رم��اي��ة  ف��ري��ق  ال��دول��ة ومي��ث��ل��ه  اإىل منتخب 

للمعاقني.
للرجال وخم�س   9 م�صابقة منها   14 الأبطال يف  ويتناف�س 
و�صغط  ن���اري   - والبندقية  امل�صد�س  ب��ني  تتنوع  لل�صيدات 
امل�صجلة  الأرق��ام  وتوؤهل  خمتلفة  واأو���ص��اع  مل�صافات   - الهواء 
باملناف�صات اأ�صحابها للم�صاركة يف املناف�صات الدولية وتخ�صع 
املعاقني  ال��دويل لرماية  ورقابة الحت��اد  للتحكيم  املناف�صات 

لالإ�صراف على �صري البطولة ونتائجها.
اإ���ص��م��اع��ي��ل ال���ك���م���ايل رئ��ي�����س ق���ط���اع ذوي  وث���م���ن ع��ب��د اهلل 
للرعاية  العليا  زايد  بالإنابة مبوؤ�ص�صة  الحتياجات اخلا�صة 
ال�صمو  الر�صيدة ممثلة يف �صاحب  الإن�صانية اهتمام قيادتنا 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و���ص��اح��ب 

اهلل  رع��اه  دب��ي  ال����وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  و�صاحب 
واإخوانهم  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
ا���ص��ح��اب ال�����ص��م��ة اع�����ص��اء امل��ج��ل�����س الع��ل��ى ح��ك��ام الم����ارات 
بالإن�صان الإماراتي باعتباره ركيزة اأ�صا�صية للنه�صة والتقدم 
ب�صكل  الإماراتي  املجتمع  فئات  والرعاية  الهتمام  ولي�صمل 

عام وذوي الإعاقة ب�صكل خا�س.
املوؤمتر ال�صحايف الذي عقد ام�س الول مبقر  وا�صاد خالل 
نادي العني للفرو�صية والرماية واجلولف باملتابعة احلثيثة 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من  املبا�صرة  والتوجيهات 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
التي  املتطلبات  كافة  ت�صخري  ب�صرورة  املوؤ�ص�صة  اإىل  امل�صلحة 
من  الفئات  لهذه  املقدمة  اخلدمات  ورق��ي  تطور  يف  ت�صاهم 
اأجل رعايتها وتاأهيلها لت�صبح فئة فاعلة لالندماج يف املجتمع 

والعتماد على النف�س وللريا�صيني منها ب�صفة خا�صة.
فر�صان  يحققها  ظل  التي  النجاحات  اأن  اإىل  الكمايل  واأ�صار 
اهتمام  ثمرة  هي  كافة  والدولية  القارية  املحافل  يف  الإرادة 
اآل  زايد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  الر�صيدة و�صاحب  القيادة 
كل  بتوفري  وذل���ك  املعاقني  لحت���اد  الرئي�س  ال��داع��م  نهيان 
التوقعات  يخيبوا  مل  الذين  الإرادة  لفر�صان  النجاح  عوامل 
والتي توؤكد اأن منتخبنا ميلك الكثري وقادر على ال�صري على 

درب الإجنازات.
بن  نهيان  ال�صيخ  �صمو  اإىل  والتقدير  ال�صكر  بجزيل  وتوجه 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�صي لرعاية �صموه 
للبطولة مو�صحا اأن متابعة جمل�س اأبوظبي الريا�صي توفر 
وتعمل  الفئة  ه��ذه  عند  الريا�صة  تطور  لدعم  املالئم  املناخ 

على ات�صاع القاعدة الريا�صية للمعاقني.
ال�صيخ  �صمو  برئا�صة  املوؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  اه��ت��م��ام  واأك���د 

�صبل  اأف�صل  املجل�س بتقدمي  اآل نهيان رئي�س  زايد  خالد بن 
وفقا  املوؤ�ص�صة  برعاية  امل�صمولة  للفئات  والتاأهيل  الرعاية 
الذين  للريا�صيني  بالن�صبة  ول�صيما  العاملية  املعايري  لأرقى 
يوؤكدون يوما بعد يوم اأن قدراتهم على رفع راية الدولة يف 

كافة املحافل واملناف�صات الريا�صية العاملية.
الربنامج  ح�صب  ت�صري  احل��دث  لهذا  الرتتيبات  اأن  واأو���ص��ح 
اجلهات  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�صيق  اخلطة  ووف��ق  لذلك  املعد 
املن�صود  النجاح  بلوغ  املوؤ�ص�صة على  �صعيا وحر�صا من  املعنية 
املوؤ�ص�صة يف  ال��ذي حتققه  الرائع  التميز  وذل��ك انطالقا من 
يف  منها  الريا�صية  ول�صيما  الفعاليات  من  العديد  تنظيم 

الأعوام ال�صابقة.
وتوجه الكمايل بال�صكر والتقدير لكافة اجلهات واملوؤ�ص�صات 
وت�صاهم  البطولة  وت��رع��ى  تدعم  التي  ال��راع��ي��ة  وال�صركات 
موؤ�ص�صة  تنظمها  التي  الفعاليات  كافة  جناح  يف  كبري  ب�صكل 

زايد ول�صيما الريا�صية منها مبدينة العني.
اآل  ب��ن خليفة  ال�صيخ حم��م��د  �صمو  ع��ن  ون��ي��اب��ة  ج��ان��ب��ه  م��ن 
نهيان ع�صو املجل�س التنفيذي رئي�س نادي العني للفرو�صية 
والرماية واجلولف واأع�صاء جمل�س الإدارة وكافة العاملني 
با�صت�صافة  النادي  عام  مدير  النا�صري  را�صد  حممد  رحب 

النادي ملناف�صات البطولة للعام الثاين على التوايل.
وقال اأن دولة الإمارات العربية املتحدة داأبت على ا�صت�صافة 
احلكيمة  ال�صيا�صة  بف�صل  واجن��اح��ه��ا  ال��ك��ربى  ال��ب��ط��ولت 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل وروؤى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ون��ه��ج  اهلل  رع���اه 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة. 
وتوجه بال�صكر اجلزيل ل�صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان 

رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�صي ال�صريك احلكومي الداعم 
لكافة الأحداث الريا�صية التي يتم ا�صت�صافتها وتنظيمها يف 

نادي العني للفرو�صية والرماية واجلولف.
ك��م��ا ���ص��ك��ر ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ال��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئي�س 
وذوي  الإن�صانية  للرعاية  العليا  زايد  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س 
ال��ع��ني للفرو�صية  ن���ادي  الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة على اخ��ت��ي��ار 

والرماية واجلولف ل�صت�صافة مناف�صات البطولة.
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ب��ن  حممد  ال�صيخ  �صمو  اأن  اإىل  م�صريا 
املتاحة  المكانيات  كافة  بو�صع  وج��ه  ال��ن��ادي  رئي�س  نهيان 
النادي  يت�صرف  ال��ت��ي  البطولة  مناف�صات  لإجن���اح  ب��ال��ن��ادي 
والتوفيق  القامة  طيب  للم�صاركني  متمنيا  با�صت�صافتها.. 

والنجاح.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق����ال اإ���ص��م��اع��ي��ل امل����رازي����ق م��دي��ر ن����ادي العني 
للمعاقني مدير البطولة اأن الرتتيبات لهذا احلدث قطعت 
�صوطا بعيدا والتي ت�صطلع بها موؤ�ص�صة زايد العليا بالتن�صيق 
وال��رم��اي��ة واجلولف  للفرو�صية  ال��ع��ني  ن���ادي  م��ع  وال��ت��ع��اون 
وحر�صا منهما على بلوغ النجاح املن�صود وذلك انطالقا من 

التميز الرائع الذي حققه النادي يف الفرتة ال�صابقة.
العامل  رم��اة  اأف�صل  بني  مناف�صة  ت�صم  البطولة  اأن  وا�صاف 
ال�صرق  مبنطقة  يقام  امل�صتوى  بهذا  ريا�صي  حدث  اأه��م  تعد 
الأو�صط خالل تلك الفرتة الأمر الذي يدل على متيز دولة 
الثاين  للعام  البطولة  ا�صت�صافة  اأن  اإىل  م�صريا  الإم����ارات. 
تنظيم  من  حتقق  ال��ذي  الكبري  للنجاح  نظرا  ال��ت��وايل  على 
وا�صت�صافة البطولة العام املن�صرم تاأتي ك�صهادة جناح ملوؤ�ص�صة 

زايد ممثلة يف نادي العني للمعاقني التابع لها.
النادي للرماية  التي حققها فريق  املتميزة  النتائج  اإن  وقال 
والذي ميثل دولة الإمارات يف كافة املناف�صات الدولية لتلك 

الريا�صة يدعم تنظيم وا�صت�صافة البطولة.

املقبل الأ�ضبوع   2017 املعاقني  لرماية  العامل  كاأ�س  بطولة  مناف�ضات  " تنظم  العليا  الفتى الذهبي )�ضامل عبدالرحمن( " زايد 
ي�ضتعد لبطولة اجلائزة الكربى بال�ضارقة

يف  للم�صاركة  عبدالرحمن  �صامل  الكبري  ال��دويل  الأ�صتاذ  اإ�صتعدادات  اإط��ار  يف 
اأوىل �صل�صلة بطولة اجلائزة الكربى " اجلراند بري " اأختتم مع�صكر التدريب 
الداخلي والذي نظمه اجلهاز الفني لإحتاد الإمارات لل�صطرجن بدعوة الأ�صتاذ 
الدويل الكبري الهولندي بيرت ليكو وامل�صنف ال49 عاملياً وذلك للقيام مبهام 
حت�صري بطل الإمارات واآ�صيا �صامل عبدالرحمن لبطولة العامل والتي �صتنظم 
مب�صاركة    17-28/02/2017 تاريخ  من  الفرتة  خ��الل  ال�صارقة  اإم��ارة  يف 
اجلهاز  تعاقد  كما   ، العامل  م�صتوى  على  الأوائ��ل  امل�صنفني  من  لعب   18
الأ�صتاذ  البولندي  البطل  مع  الإدارة  جمل�س  واأع�صاء  رئي�س  من  بدعم  الفني 
م�صتوى  على  ال�18  وهو   2745 وت�صنيفه  راد�صالو جايكوب  الكبري  ال��دويل 
على  مباريات كال�صيكية   4 اإقامة  �صامل من خالل  بطلنا  بالتباري مع  العامل 
التعادل  ا�صتطاع الفتى الذهبي حتقيق  غرار ونظام بطولة جراند بري، حيث 
مع البولندي بنتيجة 2-2 ومن ثم مت اإجراء 12 لقاء بينهما بنظام ال�صطرجن 
اخلاطف 3 دقائق مع اإ�صافة ثانيتني بدءاً من النقلة الأوىل حيث تعادل معاً 
بنتيجة 6-6، ثم جلاأ اإىل مباراة فا�صلة بنظام املوت ال�صريع 5 دقائق لالأبي�س 
النهائية  النتيجة  واأ�صبحت  التعادل  حال  يف  لالأ�صود  والأف�صلية  لالأ�صود  و4 
واأ�صاد  البولندي  على  الفوز  وا�صتطاع  عبدالرحمن  �صامل  لعبنا  ل�صالح   9-8
راد�صالو جايكوب مبوهبة �صامل عبدالرحمن وتطور م�صتواه الفني الذي يوؤهله 

باأن يكون من �صمن اأف�صل الالعبني على م�صتوى العامل .
الأ�صتاذ  بتح�صريات  ب��الحت��اد  ال��ع��ام  الأم���ني  ال�صام�صي  خلفان  ح�صني  واأث��ن��ى 
الفني  اجل��ه��از  دور  وثمن  ال��ع��امل  لبطولة  عبدالرحمن  �صامل  الكبري  ال���دويل 
بفعالية  العاملية  املناف�صات  غي  للم�صاركة  الالعبني  لتاأهيل  املعدة  وب��راجم��ه 

لتحقيق اإجنازات ت�صاف لر�صيد �صطرجن الإمارات.
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ال��ت��ع��اون ب��ني الحت����اد الآ���ص��ي��وي لل�صطرجن  اإط����ار  يف 
الطاهر  ه�صام  ق��ام  ال�صلة  ذات  الآ���ص��ي��وي��ة  واملنظمات 
اأم���ني ع��ام الحت���اد الآ���ص��ي��وي لل�صطرجن ب��زي��ارة عمل 
اأوملبيا مبنطقة  الآ�صيوي مبجمع  الأوملبي  املجل�س  اإىل 
بالتعرف  قام  الزيارة  الكويت وخالل  ال�صاملية مبدينة 
اأق�صام واإدارات  املجل�س الأوملبي الأ�صيوي والتقى  على 
ال��زي��ارة م��ع ح��ي��در عبدالرحمن ف��رم��ان مدير  خ��الل 
اإدارة اللعاب الآ�صيوية باملجل�س الأوملبي الآ�صيوي وكان 
اأبرز املو�صوعات التي مت مناق�صتها املالحظات الورادة 
اآ���ص��ي��ا ح��ول ترتيبات  ق���ارة  ال�صطرجن يف  م��ن احت����ادات 
بدورة  اخلا�صة  والإداري��ة  الفنية  والتفا�صيل  التنظيم 
القتالية  والألعاب  املغلقة  لل�صالت  الآ�صيوية  الألعاب 
املقبل يف مدينة ع�صق  اإقامتها يف �صهر �صبتمرب  املقرر 

اآباد عا�صمة دولة تركمان�صتان.                        
بتعاون  اأ�صيا  ق��ارة  ل�صطرجن  ال��ع��ام  الأم���ني  اأ���ص��اد  وق��د 
الفهد  اأحمد  ال�صيخ  الأ�صيوي برئا�صة  الأوملبي  املجل�س 
الأحمد ال�صباح ، والتن�صيق الدائم مع الحتاد الأ�صيوي 
لل�صطرجن من اأجل اإجناح كل دورات الألعاب الأ�صيوية 
دورة  يف  الأ�صيوية  للمناف�صات  ال�صطرجن  ان�صمام  منذ 

الألعاب الأ�صيوية يف الدوحة عام 2006 
 من جانبه اأ�صاد حيدر عبدالرحمن فرمان مدير اإدارة 
اللعاب الآ�صيوية يف املجل�س الأوملبي الآ�صيوي بحر�س 
الحتاد الأ�صيوي لل�صطرجن برئا�صة ال�صيخ �صلطان بن 
بريا�صة  الرت��ق��اء  على  نهيان  اآل  �صخبوط  بن  خليفة 
يف  املميز  التواجد  خ��الل  من  اأ�صيا  ق��ارة  يف  ال�صطرجن 

ال�صيفية  الألعاب  �صواء يف  الأ�صيوية  ال��دورات  خمتلف 
اإىل  بالإ�صافة  القتالية  والأل��ع��اب  املغلقة  ال�صالت  اأو 
الأ�صيوي ل�صمان  الأوملبي  املجل�س  ال��دوؤوب مع  ال�صعي 
تواجد ال�صطرجن ب�صورة منوذجية يف خمتلف الدورات 
التفا�صيل  ك���اف���ة  ب��ح��ث  ع��ل��ى  واحل����ر�����س  الأ����ص���ي���وي���ة 

التنظيمية قبل كل الدورات الكربى.
تناول الجتماع الت�صاوري عدد من املحاور ومت اطالع 
الحتاد  م��الح��ظ��ات  ع��ل��ى  الأ���ص��ي��وي  الومل��ب��ي  املجل�س 
الأ�صيوي لل�صطرجن حول بع�س الأمور التنظيمية التي 
اعتمدتها اللجنة املنظمة لدورة العاب ال�صالت املغلقة 

بها  ومنها مالحظات غري مرغوب  القتالية  واللعاب 
من اللجنة الفنية بالحتاد ال�صيوي فعلى الرغم من 
بناءا  عاما   23 حتت  البطولة  ا�صافة  قبول  الحتاد 
على تو�صية الدولة امل�صيفة بحجة انه �صن اوملبي ال 
ان الفريق املختلط مل يكن �صمن مذكرة التفاهم مع 

اللجنة املنظمة وقمنا مبحاولة ميداليات اإ�صافية.
اأم���ني ع��ام الحت���اد الأ���ص��ي��وي لل�صطرجن اإىل  وت��ط��رق 
لنفقات  املنظمة  اللجنة  حتمل  ح��ول  ال��روؤي��ة  غمو�س 
وعدم  ال��ه��ادي  املحيط  وج��ن��وب  اأقياون�صيا  دول  اق��ام��ة 
التي يفرت�س  املناف�صات  اق��رتاب  الدعوات رغم  اع��داد 

الم��ر �صعبا  �صيكون  وعليه  �صهور   7 نحو  بعد  تنطلق 
ال��دول موؤكدا  املالية لهذه  وامل�صقة  ال�صفر  حتمل عناء 
لإقناع  الأ�صيوي  الأومل��ب��ي  املجل�س  تدخل  �صرورة  على 
اللجنة املنظمة ب�صرورة حتمل نفقات ا�صت�صافة لعبي 
اإثراء  اأجل  اأقيانو�صيا وجنوب املحيط الهادي من  دول 
اأرجاء  خمتلف  من  امل�صاركني  قاعدة  وتو�صعة  ال���دورة 
املغلقة  ال�����ص��الت  دورات  ب���داأت  وق��د  ال�صفراء.  ال��ق��ارة 
اأقيمت  ثم   2005 عام  تايالند  يف  القتالية  والألعاب 
الدورة الثانية يف ماكاو 2007 واأقيمت الدورة الثالثة 
يف فيتنام 2009 تلتها الدورة الرابعة يف اإن�صون كوريا 

.  2017 اآباد  ع�صق  يف  اخلام�صة  الدورة  ثم   2013
املجل�س  تدخل  لل�صطرجن  الأ�صيوي  الحت��اد  كما طلب 
الألعاب  املنظمة لدورة  اللجنة  الأ�صيوي لدى  الأوملبي 
 2018 ب��اأن��دون�����ص��ي��ا  ج��اك��رت��ا  يف  ال�صيفية  الأ���ص��ي��وي��ة 
من اأج��ل اإع��ادة النظر يف ق��رار ا�صتبعاد ال�صطرجن من 
عدد  لتقلي�س  ت��وج��ه  ل��وج��ود  ن��ظ��را  ال���دورة  مناف�صات 
فقط  لعبة   36 اإىل  لعبة   42 م��ن  امل�صاركة  الأل��ع��اب 
مما يوؤثر على حظوظ تواجد ريا�صة ال�صطرجن لأول 
اأهمية  على  م�صددا    2006 الدوحة  اأ�صياد  منذ  م��رة 
كريا�صة  ال�صطرجن  تواجد  ا�صتمرارية  على  احلفاظ 

ذهنية يف التجمعات الأ�صيوية .
كان  الآ�صيوي  الأومل��ب��ي  املجل�س  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  جت��در 
ي�صمى احتاد الألعاب الأوملبية الآ�صيوية وقد مت تغيري 
الأوملبي  املجل�س   ( الآن  عليه  ه��و  م��ا  اإىل  الت�صمية  

الأ�صيوي ( وذلك بعد انتقال املقر اإىل الكويت.

م�شاركة 112 العبا من 20 مركزا وناديا

ختام ناجح لبطولة المارات العا�ضرة للبوت�ضي لذوي متالزمة داون 

ه�ضام الطاهر يبحث ترتيبات تنظيم الدورة الآ�ضيوية لل�ضالت املغلقة 
والألعاب القتالية مع املجل�س الأوملبي الآ�ضيوي

برنامج متنوع ودعوة مفتوحة للجمهور

فعاليـــات  بيـــن البــــر والبحــــر يف املينــــاء ال�ضيــــاحــــــــي
اليوم  ف��ع��ال��ي��ات  م��ع  ت��زام��ن��ا  اخلمي�س  ال��ي��وم  ال�صياحي  امل��ي��ن��اء  ي�صهد 
والتي  املتنوعة  الريا�صية  الأن�صطة  م��ن  العديد  الوطني  الريا�صي 
وتر  مع  والتعاون  بالتن�صيق  بالنادي  احلديث  ال�صراع  مدر�صة  اأعدتها 
املتعددة  الفعاليات  اإط��ار  املدر�صة ويف  تدير  التي  امل�صغلة  ك��وول اجلهة 
يحمل  وال���ذي  الريا�صي  دب��ي  اعتمده جمل�س  ال��ذي  وال��ربمن��اج  التي 
ال��ي��وم والذي  ال��ربن��ام��ج  ل��ل��غ��روب(. ويت�صمن  ال�����ص��روق  ع��ن��وان )م��ن 
اإقامة  امل�صائية  الفرتة  وحتى  ال�صباحية  الفرتة  ال�صاعة  من  ينطلق 
ب���ني )الرب  امل��ت��ن��وع��ة  البحرية   ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
الكاياك  وق���وارب  احل��دي��ث  التجديف  ريا�صات  �صمنها  م��ن  والبحر( 
وكذلك ال�صراعية احلديثة مبختلف اأنواعها مبا يف ذلك قوارب الليزر 

بو�صع  التجديف  اإىل قوارب  اإ�صافة  واوبتم�صيت  و�صتاندرت  والريدال 
ال�صياحي  امليناء  يف  احلديث  ال�صراع  مدر�صة  �صاطئ  وي�صهد  الوقوف. 
مفتوحة  مباريات  بينها  من  ال�صاطئية  الفعاليات  من  العديد  اإقامة 
ال�صاطئية ومناف�صة م�صرتكة بني منت�صبي مدر�صة  الطائرة  الكرة  يف 
الأطقم  اإىل  اإ�صافة  النادي  يف  والعاملني  واملوظفني  احلديث  ال�صراع 
الفنية يف مرفاأ اليخوت والقوارب بالنادي كما �صتكون هنالك عرو�س 
مقر  �صي�صهد  كما  الكاراتيه.  وريا�صة  القتالية  الألعاب  ملحبي  خا�صة 
يف  ال�صلة  ك��رة  فعاليات  اإقامة  البحرية  للريا�صات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي 
جلميع  الفر�صة  و�صتتاح  القدم  كرة  ل�صدا�صيات  وملعب  النادي  باحة 
الراغبني يف امل�صاركة يف الأن�صطة الريا�صية البحرية اليوم من خالل 

الفرتة  تبدا من  والتي  الربنامج  اعتمدت يف  التي  الفعاليات  خمتلف 
ال�صباحية وحتى امل�صائية.

املدير  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�صو  ح���ارب  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د  وح��ر���س 
يف  يرغبون  مم��ن  املجتمع  �صرائح  بجميع  الرتحيب  على  التنفيذي 
ممار�صة الريا�صات البحرية يف هذا اليوم الوطني البهيج لإظهار مدي 
اأن  مبينا  دبي  يف  حياة  اأ�صلوب  باتت  والتي  بالريا�صة  املجتمع  ارتباط 
اليوم الريا�صي الوطني يعترب منا�صبة كبرية تهم جميع املقيمني على 
وهو  الوطني  الريا�صي  اليوم  ل�صعار  حتقيقاً  الطيبة  الإم���ارات  ار���س 
)الإمارات جتمعنا( حيث متثل دولة الإمارات العربية املتحدة عموما 

ودبي خ�صو�صا املكان الذي يجمع العامل من خمتلف اجلن�صيات.

مراكز  م��ن  لع��ب��ة   40 و  لع��ب��ا  مب�صاركة  72 
واأندية ذوي العاقة بالدولة اختتمت يف ال�صالة 
الريا�صية مبركز دبي للمعاقني مناف�صات بطولة 
المارات العا�صرة للبوت�صي لذوي متالزمة داون 
من  البطولة  ف��ئ��ات  يف  الأول  امل��رك��ز  حقق  حيث 
الذكور كالتايل : املجموع�ة الوىل للفئة العمرية 
دبي  م��رك��ز  م��ن  عي�صى  حم��م��د  ح��م��د   11-8  :
للمعاقني - املجموع���ة الثانية للفئ���ة العمرية : 
8-11 عبد العزيز اآل علي من جمعية الإمارات 
ملتالزمة داون - املجموع�ة : الأوىل  للفئة العمرية 
: 12-15 عبداهلل عبد الغني من فرع الريموك 
ملدينة ال�صارقة للخدمات الن�صانية - املجموع���ة 
الثانية للفئ���ة العمرية : 15/12 �صيف عبداهلل 
من مركز عجمان للمعاقني- املجموعة  الثالثة 
اآل  ع����ادل  ع��ب��داهلل   15/12  : ال��ع��م��ري��ة  للفئة 
ن��ا���ص��رم��ن ج��م��ع��ي��ة الإم�������ارات مل��ت��الزم��ة داون - 
 21-16  : العمرية  للفئ���ة  الأول����ى  املجموع���ة 
را�صد املرموم من جمعية الإمارات ملتالزمة داون 
- املجموع���ة  الثانية للفئ���ة العمرية : 21-16 
ملتالزمة  الإم����ارات  م��ن  جمعية  ال�صويدي  علي 
 : ال��ع��م��ري��ة  للفئ���ة  ال��ث��ال��ث��ة  املجموع���ة   - داون 
فرع  م��ن  رم�����ص��ان  ج��ا���ص��م  اهلل  ع��ب��د   16/21
الن�صانية  للخدمات  ال�صارقة  ملدينة  خورفكان 
 21/16  : العمرية  للفئة  املجموعة  الرابعة   -
عبد الرحمن را�صد احلو�صني  من مركز اأبوظبي 
العمرية  للفئ�ة  املجموعة  الأول���ى   - للمعاقني 
جمعية  م���ن  ع��ث��م��ان  ع�����ادل  ف����وق  ف��م��ا   +22  :
املجموع���ة  الثانية   - داون  مل��ت��الزم��ة  الإم�����ارات 
للفئ���ة العمرية : 22+ فما فوق �صعود املزروعي 
 - اخلا�صة  الإحتياجات  ل��ذوي  العني  مركز  من 
فما   +22  : العمرية  للفئة  الثالثة  املجموع���ة 

الإمارات  ث��اين من جمعية  ف��وق عبداهلل حممد 
لذوي متالزمة داون .

البطولة  ف����ئ����ات  يف  الأول  امل�����رك�����ز  وح���ق���ق���ت 
امل���ج���م���وع���ة  الأوىل  ال���ف���ت���ي���ات  ك����ال����ت����ايل:  م����ن 
البلو�صي  م��ي��ث��اء   15-12  : ال��ع��م��ري��ة  ل��ل��ف��ئ��ة 
م�����ن م����رك����ز  ال����ع����ني ل�������ذوي الإح����ت����ي����اج����ات – 
 15-12  : العمرية  للفئة  املجموعة  الثانية 
اآم���ن���ه ����ص���امل م���ن م���رك���ز ع��ج��م��ان ل��ل��م��ع��اق��ني - 
 21-16  : العمرية  للفئ���ة  املجموعة  الأوىل 
التابع  م�����ص��ارات  م��رك��ز  م��ن  ال�صيد  اأمي���ن  خ��ل��ود 
ال�صارقة للخدمات الن�صانية - املجموعة  ملدينة 
اأ�صماء   21-16  : ال��ع��م��ري��ة  ل��ل��ف��ئ��ة  ال��ث��ان��ي��ة 
املجموع���ة   - للمعاقني  دب��ي  م��ن  مركز  جمعة 
ندى  ف���وق  فما   +22  : العمرية  للفئ���ة  الأوىل 
بال�صارقة  للمعاقني  الثقة  ن���ادي  م��ن  امل��زروع��ي 
22+ فما   : العمرية  للفئة  املجموع�ة  الثانية   -
ف���وق ميثاء عبد النور من مركز دبي للمعاقني- 
فما   +22  : العمرية  للفئة  الثالثة  املجموع�ة 

ف���وق فاطمة جمعة من نادي دبي للمعاقني.
املهند�س  �صعادة  واأكد  بلدية دبي  البطولة  ورعت 
ح�����ص��ني ن��ا���ص��ر ل���وت���اه م���دي���ر ع����ام ب��ل��دي��ة دبي 
احلكومية  واملوؤ�ص�صات  الأف���راد  دور  اأهمية  على 
الأجيال  وتن�صئة  تربية  جهود  دعم  يف  واخلا�صة 
داون  متالزمة  ذوي  م��ن  الأك��ب��اد  ف��ل��ذات  خا�صة 
ال�صيخ  �صمو  م��ب��ادرة  اإىل  ،لف��ت��ا  الإع��اق��ة  وذوي 
حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد 
و"قانون  للجميع"  م��ك��ان   .. "جمتمعي  دب���ي 
اأننا  يوؤكد  ما  الإعاقة"  ذوي  الأ�صخا�س  حماية 
ب��دع��م حكامها  ن��ن��ع��م يف ظ���ل دول��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة 
كافة  املجتمع  بفئات  اه��ت��م��وا  ال��ذي��ن  و�صيوخها 
ودف���ع���وا ب��ه��ا ل��الن��ت��ق��ال م��ن م��رح��ل��ة التخطيط 

برعاية  �صعادته  الإجن��از، معربا عن  اإىل مرحلة 
التي   2017 اخل��ري  ل��ع��ام  للبطولة  دب��ي  بلدية 
داون ،  �صنويا جمعية الم��ارات ملتالزمة  تنظمها 
الأن�صطة  ه��ذه  ودور  باأهمية  منها  اإمي��ان��ا  وذل��ك 
بني  املفيدة  الريا�صية  والثقافة  الوعي  ن�صر  يف 
املجتمع، وحترير  الفئة ودجمهم يف  ه��ذه  اأف��راد 
مب�صتوياتهم  والرت���ق���اء  واإب��داع��ات��ه��م  ق��درات��ه��م 
ال��ف��ن��ي��ة وامل��ه��اري��ة.  واأع�����رب ل��وت��اه ع��ن تقديره 
اأع�صاء  م��ن  اجلمعية  على  ال��ق��ائ��م��ون  يبذله  مل��ا 
جمل�س الإدارة والإداريني واملتطوعني واأخ�صائي 
ال��ت��اأه��ي��ل وال��ت��دري��ب م��ن ج��ه��د وم���ب���ادرات نحو 
ت��ط��وي��ر ال���ربام���ج ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��خ��دم عددا 
كبريا من ذوي متالزمة داون امل�صتفيدين اإ�صافة 
املجتمعية  ال��ربام��ج  يف  امل��ت��ع��ددة  امل�����ص��ارك��ات  اإىل 
بخدمات  والرتقاء  الطموحة  الأه��داف  خلدمة 
يف  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  وبالتايل  لأبنائها  اجلمعية 
جانبه  التوعية .  ومن  ون�صر  املجتمعي  ال��دم��ج 
اأ����ص���اد ���ص��ع��ادة ع��ي��د حم��م��د ث����اين ح����ارب رئي�س 
دبي  بلدية  ورعاية  بدعم  اجلمعية  ادارة  جمل�س 
ال��ك��ب��ري للن�صخة  ال��ن��ج��اح  اأ���ص��ه��م يف حت��ق��ي��ق  م���ا 
للمعاقني  دب��ي  م��رك��ز  للبطولة ودعم  ال��ع��ا���ص��رة 
للمياه  م�����ص��ايف  احل���دث و����ص���رك���ة  ب��ا���ص��ت�����ص��اف��ة 
موؤ�ص�صة  ودع��م  م�صاركة  �صكر  كما  �صاك  و�صيك 
ال��ع��ام��ة لأمن  ال���ص��ع��اف والدارة  دب��ي خل��دم��ات 
واملتطوعني   ، دب��ي  �صرطة  يف  واملن�صاآت  الهيئات 
يف  امل�صاركني  وتنظيم  ا�صتقبال  يف  امل�صاعدة  يف 
جعرور  م��ن��ال  ال��دك��ت��ورة  .  وبح�صور  ال��ب��ط��ول��ة 
نا�صر  ن��وال  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائبة 
الدارة ورئي�س  نا�صر ع�صو جمل�س  ال  عبد اهلل 
ق�صم تنمية املهارات . اقيمت املناف�صات على ثالث 
مالعب رئي�صية باإ�صراف الكابنت حممود عطوان 

12 حكما  رئي�س اللجنة الفنية للبطولة �صمت 
متخ�ص�صا من مراكز واندية ذوي العاقة.

القوي  اجلمعية بالتناف�س  رئ���ي�������س  وا������ص�����اد 
و�صكر  اللجنة  امل�������ص���ارك���ني  ب���ني  امل��ح��ب��ة  ب�����روح 
املنظمة برئا�صة عطوان على هذا اجلهد املميز يف 
تنظيم البطولة على م�صتوى الدولة موؤكدا حر�س 
ال�صراكات  ه��ذه  تفعيل  على  اجلمعية  واه��ت��م��ام 
ال�صرتاتيجية يف دعم ريا�صة ذوي العاقة وتاأكيد 
 م��ف��ه��وم دب���ي م��دي��ن��ة �صديقة ل���ذوي الإع���اق���ة  .
و�صري  امل�������ص���ارك���ة  ال���ف���رق  و����ص���ول���ه  وتفقد فور 
واللجنة  والتنظيم  التحكيم  وجل���ان  البطولة 

العالمية �صاكرا جهود اجلميع.
ق�صم  رئ��ي�����س  امل����ري  ع��م��ر  ال�����ص��ي��د  وقام يرافقه 
اآل على  العامة والأ�صتاذة نورة حممد  العالقات 
واأع�صاء  دبي  بلدية  ات�صال موؤ�ص�صي من  �صابط 
نهاية  يف  ال���ف���ائ���زي���ن  ب��ت��ك��رمي  الدارة  جم��ل�����س 
ومباركا  الجن���از  على  اجلميع  البطولة مهنئاً 
اأولياء  هناأ  كما  الم��ام  نحو  املتقدمة  خطواتهم 

الأمور وامل�صرفني على جناح البطولة .
من جانبها �صكرت الدكتورة منال  جعرور مراكز 
امل�����ص��ارك��ة و���ص��ك��رت الفرق  وان��دي��ة ذوي الع��اق��ة 
واملتطوعني على  الم�����ور  واول���ي���اء  وامل�����ص��رف��ني 
والنجاح  ال��ت��م��ي��ز  ال��ك��ب��ري يف حت��ق��ي��ق  ا���ص��ه��ام��ه��م 
انها  م���وؤك���دة  ال��ب��ط��ول��ة  م���ن  ال��ع��ا���ص��رة  للن�صخة 
كانت ملة �صعادة وخري لذوي متالزمة داون وهم 
يحتفلون بعام اخلري واكدت على �صعار اجلمعية  
فيما  اعربت   . ال��ك��ام��ن��ة  ال����ق����درات  حت���ري���ر  يف 
ن��ا���ص��ر عن  اآل  ن��ا���ص��ر ع��ب��د اهلل  ال�����ص��ي��دة  ن����وال 
تقديرها جلهود اجلميع يف جناح البطولة م�صرية 
ممار�صات  يف  كبريا  تقدما  امل�صاركني  اح��راز  اىل 
ومهاراتهم  خرباتهم  تقدم  يعك�س  ما  البوت�صي 

الوملبية  للمناف�صات  وا�صتعدادهم  الف�صل  نحو 
والدولية و�صكرت جلان التحكيم والتي حر�صت 
عبداهلل  عائ�صة  .  و�صهدت  البطولة  جن��اح  على 
ذوي  وتاأهيل  لرعاية  دب��ي  مركز  مديرة  الدربي 
ابتهاجها  ع��ن  م��ع��ربة  البطولة  اف��ت��ت��اح  الع��اق��ة 
و�صكرت  والندية  املراكز  من  الكبرية  بامل�صاركة 

ادارة جمعية المارات ملتالزمة داون على تعاونها 
امل�صتدام يف تنظيم املزيد من الفعاليات امل�صاهمة 
يف برامج الرعاية والتاأهيل وعربت عن ترحيبها 
باملزيد من ال�صراكات املجتمعية يف حتقيق النفع 
بعام  ال��ع��ام  ه���ذا  خ��ا���ص��ة  يحتفل  وه���و  للمجتمع 

اخلري.
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الفجر الريا�ضي

اأعلن نادي الإمارات لل�صيارات، الهيئة الر�صمية 
امل��م��ث��ل��ة ل���الحت���اد ال�����دويل ل��ل�����ص��ي��ارات، اجلهة 
عن  ال��ع��امل،  يف  ال�صيارات  ريا�صة  على  امل�صرفة 
مع  فعالية  واأك��ر  اأوث��ق  ب�صكل  العمل  اعتزامه 
الإم����ارات  دول���ة  يف  املحلية  الأح�����داث  منظمي 
العربية املتحدة بهدف تعزيز معايري ال�صالمة 

يف �صائر الأحداث ذات ال�صلة.
اأوا�صر  ل��ت��ق��وي��ة  ت��ه��دف  م���ب���ادرة  وك���ج���زء م���ن 
عالقات العمل مع الأندية وحلبات ال�صباق اأكد 
نادي الإمارات لل�صيارات اإلغاء ر�صوم الت�صاريح 
التي ُت�صدد يف العادة للنادي ب�صفته هيئة ريا�صة 

ال�صيارات الوطنية لت�صجيل كل حدث.
وي��ت��م اإ����ص���دار ال��ت�����ص��اري��ح مل��ن��ظ��م احل����دث بعد 
والرعاية  ل��ل�����ص��الم��ة  مف�صلة  ب���رام���ج  ت��ق��دمي 
لل�صيارات  الإم���ارات  ن��ادي  يقوم  والتي  الطبية 

بتدقيقها.
احللبات  ����ص���ب���اق���ات  الأح���������داث  ه�����ذه  وت�����ص��م��ل 
اأبوظبي  م��اري��ن��ا  ي��ا���س  حلبتي  يف  وال��ك��ارت��ي��ن��غ 
اإ���ص��اف��ة اإىل ج���ولت بطولت  واأوت������ودروم دب���ي 
رال��ي��ات الإم���ارات والأوت��وك��رو���س التي ينظمها 
ن���ادي الإم�����ارات لريا�صة ال�����ص��ي��ارات وم��ق��ره يف 

اإمارة ال�صارقة.  
ك��م��ا مت اإل��غ��اء ر���ص��وم ت�����ص��اري��ح الأح�����داث التي 
والدراجات  لل�صيارات  الم���ارات  احت��اد  ينظمها 

النارية، ونادي الإمارات ل�صباقات املوتوكرو�س، 
وحلبة راأ�س اخليمة لل�صباقات راك تراك.

رئي�س  �صلّيم،  بن  ق��ال حممد  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
نادي الإمارات لل�صيارات رئي�س احتاد الإمارات 
لل�صيارات والدرجات النارية: "تلعب جميع هذه 
الهيئات دوراً يف اإن�صاء م�صتقبل مزدهر لريا�صة 

ونحن  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  يف  ال�صيارات 
ب���دورن���ا ن��رغ��ب ب��ب��ذل ك��اف��ة اجل��ه��ود لدعمهم 

وت�صجيعهم". 

واأ�صاف: ي�صارك كل من هذه الهيئات التزامنا 
للمت�صابقني  ال�صالمة  معايري  اأع��ل��ى  ب�صمان 

وجميع  وامل����راق����ب����ني  امل�������ص���اه���دي���ن  وج���م���ه���ور 
املتطوعني وامل�صاركني الذين يعتربون الأولوية 

رقم 1 بالن�صبة لنا. 
فنحن  حملية  �صيارات  ريا�صة  هيئة  وب�صفتنا 
م�صى  مم��ا  اأوث����ق  ب�صكل  معها  بالعمل  ن��رغ��ب 

لتنفيذ ذلك.

ف��ن��ي��اً م��ن الحتاد  اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن م��وف��داً 
ال�صحراوية  للراليات  فيا  لل�صيارات  ال���دويل 
زار يف مطلع  قد  ك��ان  ك���اّري،  ليونيل  الطويلة، 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  ال�صهر اجلاري دولة 
مل�صاعدة  لل�صيارات  الإم����ارات  ن���ادي  م��ع  للعمل 
العامل  ك��اأ���س  ل��رال��ي��ي  ال���ص��ت��ع��داد  يف  املناف�صني 

والرتكيز  الإم����ارات،  يف  ال�صحراوية  للراليات 
الرئي�صي على ال�صالمة.

وزار حممد بن �صليم يرافقه ليونيل كاّري عدد 
وتوجيهات  تعليمات  وق��دم  العمل  ور���ص��ات  م��ن 
خا�صة  ب�صورة  وركز  وامليكانيكيني،  للمناف�صني 
على �صمان بناء �صيارات "بقي" جيداً وترقيتها 
اإىل م�صتويات ومعايري الحتاد الدويل لل�صيارات 

للمناف�صة يف رايل دبي ال�صحراوي.
وي��ق��ام رايل دب���ي ال�����ص��ح��راوي ب��رع��اي��ة كرمية 
را�صد  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  م��ن 
 9 اآل مكتوم، ويل عهد دبي، خالل الفرتة من 
11- مار�س 2017 يف �صحراء القدرة. وي�صكل 
ال�����رايل اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة العامل 
واجلولة  "فيا"  لل�صيارات  الطويلة  للراليات 
ال�صحراوية  للراليات  العامل  لبطولة  الأوىل 

الطويلة للدراجات النارية "فيم".
من   2017 ال�����ص��ح��راوي  دب��ي  رايل  و�صيتخذ 
فندق ومنتجع باب ال�صم�س ال�صحراوي الراقي 

مقرا له. 
يقام  ال��ذي  ال�صحراوي  اأبوظبي  رايل  و�صيليه 
اأحد  وي�صكل  اأب��ري��ل   7-1 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل 
الطويلة  ل���ل���رال���ي���ات  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  ج�����ولت 
لل�صيارات وبطولة العامل للراليات ال�صحراوية 

الطويلة للدراجات النارية فيم.

نادي االإمارات لل�شيارات يطرح حملة جديدة  للحفاظ على اأولوية ال�شالمة

 بن �ضليم يلغي ر�ضوم ت�ضاريح الأحداث املحلية ذات ال�ضلة كجزء من مبادرة للعمل الوثيق مع اأندية ال�ضيارات

لقن بر�شلونة در�شا قا�شيًا باأربعة اأهداف

�ضان جريمان..حماربو حديقة الأمراء لبوا النداء
فوزنياكي تبحث عن لقبها الثاين يف 

دولية دبي للتن�س
نادال يوؤكد توقفه عن 

تدريب رافايل يف 2018 
اكد ال�صباين طوين نادال، عم لعب كرة امل�صرب رافايل، التوقف عن 
تدريب الخري �صنة 2018 لريكز على الكادميية التي اأ�ص�صها الالعب 

يف ا�صبانيا، وذلك يف ت�صريحات لوكالة فران�س بر�س .
وقال نادال القرار نابع مني طوال حياتي، كان اهتمامي ان ت�صري المور 
ي���رام يف مطلع هذه  م��ا  على  ت�صري  الم���ور  راف��اي��ل.  ل�صالح  كما يجب 
ال�صنة، وانخراط كارلو�س )مويا( يف التدريب كان ناجحا ب�صكل كبري، 

ويبدو يل ان رافايل حماط ب�صكل جيد.
ت��ق��اري��ر �صحافية  55 ع��ام��ا،  ال��ب��ال��غ م��ن العمر  ن���ادال  ي��وؤك��د  وب��ذل��ك، 
ايطالية ن�صرت يف نهاية ال�صبوع املا�صي، عن قرب انتهاء التعاون بينه 
ان  اىل  ن��ادال  وا���ص��ار   .2001 العام  واملتوا�صل منذ  �صقيقه،  اب��ن  وب��ني 
تتطلبه هذه  ال��ذي  ال�صفر  ك��رة  التدريب هي  اعتكافه عن  ا�صباب  من 
املهمة، وانه على الرجح �صيتفرغ لالهتمام باأكادميية كرة امل�صرب التي 
اأ�ص�صها "رافا" يف م�صقط راأ�صه مايوركا قبل اأ�صهر. وقال طوين ان دوري 
�صيكون يف الكادميية يف �صني، �صافرت حول العامل ومنذ مدة، بات المر 
�صعبا كلما اكون م�صطرا لل�صفر . اأ�صاف لدي ثالثة اولد. الكادميية 

متنحني �صببا للتمتع بوجودي هنا، يف ا�صارة اىل مايوركا.
الفريق  راأ���س  �صابقا، على  عامليا  الأول  الالعب  كارلو�س مويا،  و�صيكون 
التدريبي لرافايل نادال بدءا من �صنة 2018، علما باأنه ان�صم اىل هذا 

الفريق يف كانون الأول دي�صمرب 2016.
امل��ا���ص��ي ب�صبب  امل��و���ص��م  املناف�صة م��دة طويلة خ��الل  وغ���اب راف��اي��ل ع��ن 
ال�صابة، ال انه حقق عودة جيدة مطلع املو�صم احلايل، ببلوغه نهائي 
الكربى، يف ملبورن  الرب��ع  البطولت  اوىل  املفتوحة،  ا�صرتاليا  بطولة 

ال�صهر املا�صي، قبل ان يخ�صر امام ال�صوي�صري روجيه فيدرر.
وت��ع��د ال��ع��الق��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة ب���ني راف���اي���ل وط����وين ن�����ادال م���ن الط���ول 
"رافا" 14 لقبا  والكر جناحا يف تاريخ كرة امل�صرب، واحرز خاللها 
العدد مع  ه��ذا  يت�صاوى يف  ال��ك��ربى، وه��و  البطولت  يف 
���ص��ام��ربا���س يف املركز  ب��ي��ت  الم��ريك��ي 
باللقاب  امل��ت��وج��ني  لك���ر  ال��ث��اين 
الكربى، خلف فيدرر الذي احرز 
يف ملبورن، لقبه الكبري الرقم 
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العبوا مثل املحاربني، جنودكم وراءكم، كانت هذه الر�صالة 
اإىل لعبي  ���ص��ان ج��ريم��ان  ب��اري�����س  اأن�����ص��ار  ال��ت��ي بعث بها 
ف��ري��ق��ه��م ق��ب��ل ب��داي��ة م��ب��ارات��ه��م ���ص��د ب��ر���ص��ل��ون��ة يف ذهاب 
الكتيبة  اأن  وي��ب��دو  اأوروب�����ا،  اأب��ط��ال  دوري  م��ن  ال�16  دور 
اإ�صبانيا  ب��ب��ط��ل  واأحل���ق���ت  ل��ل��ن��داء  ا���ص��ت��ج��اب��ت  ال��ب��اري�����ص��ي��ة 
فريق  اأن�صار  وك��ان  نظيفة.  اأه���داف  باأربعة  مذلة  هزمية 
عرب  املباراة  ع�صية  ح��ذروا  الألرتا�س  الفرن�صية  العا�صمة 

عليهم  يتعني  باأنه  بهم  اخلا�س  تويرت  ح�صاب 
بال  فريقهم  مل���وؤازرة  املوعد  على  يكونوا  اأن 

انقطاع طوال الدقائق الت�صعني.
ورفعوا ال�صعار التايل "45 األف جندي 
11 لعبا  مل����وؤازرة  امللعب  م��درج��ات  يف 
ع��ل��ى اأر���ص��ي��ة امل��ل��ع��ب ن��ح��و ال��ف��وز كما 

يفعل اجلي�س يف �صاحة احلرب.
اأخ�������رى معا،  واأ�����ص����اف����ت لف���ت���ة 

هزميتنا،  ي�����ص��ت��ط��ي��ع  اأح�����د  ل 
اآخ������ر  م�����ك�����ان  واأخ������������رى يف 
بارك  يف  �صيكتب  "التاريخ 

دي بران�س".
ل�����ق�����ن ب������اري�������������س �����ص����ان 
جرمان الفرن�صي �صيفه 
بر�صلونة ال�صباين در�صا 

يف فنون اللعبة عندما 
�����ص����ح����ق����ه ب����رب����اع����ي����ة 
نظيفة م�صاء الثالثاء 

ثمن  ال������دور  ذه�����اب  يف 
م�صابقة  م����ن  ال���ن���ه���ائ���ي 

دوري ابطال اوروب��ا، فيما 
ت���غ���ل���ب ب��ن��ف��ي��ك��ا ال���ربت���غ���ايل 

دورمتوند  بورو�صيا  �صيفه  على 
الملاين -1�صفر.

على ملعب بارك دي بران�س، �صجل 
ماريا  دي  ان���خ���ل  الرج���ن���ت���ي���ن���ي 

جوليان  والمل���اين  و55(   18(
دراك�����������ص�����ل�����روالوروغ�����وي�����اين 

ادي���ن�������ص���ون ك���اف���اين اه����داف 
����ص���ان ج���رم���ان ال�����ذي خطا 
بلوغ  نحو  عمالقة  خطوة 
النهائي للمرة  ال��دور ربع 
علما  ت���وال���ي���ا،  اخل��ام�����ص��ة 
يف  تخطيه  يف  ف�����ص��ل  ب��ان��ه 
حماولته الربع ال�صابقة.

���ص��ان ج���رم���ان ر�صالة  ك��م��ا وج����ه 
�صديدة اللهجة اىل �صائر مناف�صيه 

مناف�س  ب��ان��ه  ال��ق��اري��ة  البطولة  يف 
جدي على اللقب هذا العام.

ودونت الكرة الفرن�صية ا�صمها مرة 
الب��ط��ال يف هذه  �صجل  واح����دة يف 
امل�صابقة عندما توج مر�صيليا بطال 

ميالن  على  ب��ف��وزه   1993 ع��ام 
اليطايل -1�صفر.

ومنذ ذلك التاريخ بلغ موناكو وحده 
النهائي عام 2004 وخ�صر امام بورتو 

الربتغايل �صفر3-.
وخ���ا����س ال��ف��ري��ق ال��ب��اري�����ص��ي امل���ب���اراة يف 
م��وؤث��ري��ن هما  ا�صا�صيني  غ��ي��اب لع��ب��ني 
اليقاف،  بداعي  موتا  ثياغو  اليطايل 
الربازيلي  دفاعه  وقلب  الفريق  وقائد 
بدل  رابيو  ادري��ان  فحل  �صيلفا،  ثياغو 

من الول وال�صاب بري�صنيل كيمبيبي مكان الثاين لتكون 
املباراة باكورة م�صاركاته يف دوري البطال، علما بانه خا�س 
حتى الن 26 فقط يف م�صريته الحرتافية. بداأ ا�صحاب 
الكاتالوين  ال��ف��ري��ق  م��رم��ى  على  ب�صغط  امل��ب��اراة  الر����س 
احتفل  ال��ذي  م��اري��ا  دي  م��رر  عندما  الول  التنبيه  وج��اء 
اليوم بعيد ميالده التا�صع والع�صرين، كرة يف عمق الدفاع 
نيابة عن  القائد  �صارة  ال��ذي حمل  باجتاه بالز ماتويدي 
تري  اندريه  المل��اين  احلار�س  لكن  �صيلفا  ثياغو 

�صتيغن خرج بعيدا لإبعاد اخلطر.
كرة عر�صية متقنة  ليمرر  ماريا  دي  وع��اد 
داخل املنطقة باجتاه كافاين الذي �صيطر 
لي�صيع  ال��ت�����ص��دي��د  يف  ت��اأخ��ر  ل��ك��ن��ه  عليها 

فر�صة افتتاح الت�صجيل.
وم����ن ه��ج��م��ة م��ن�����ص��ق��ة ���ص��ري��ع��ة انفرد 
جمددا  �صتيغن  بتري  م��ات��وي��دي 
ل������ك������ن الخ��������������ري ت���������ص����دى 

لت�صديدته بيد واحدة .
واث������م������ر ال���������ص����غ����ط ه���دف���ا 
ركلة  احلكم  احت�صب  عندما 
م�صارف  على  مبا�صرة  ح��رة 
املنطقة ل�صان جرمان انربى 
لها دي ماريا ومل يحرك لها 
وكاد  �صاكنا.  بر�صلونة  حار�س 
ب��ر���ص��ل��ون��ة ي����درك ال���ت���ع���ادل من 
له عندما مرر  اول فر�صة خطرة 
بيني  امامية  ك��رة  نيمار  الربازيلي 
ب��اجت��اه ال��ربت��غ��ايل ان��دري��ه غومي�س 
الذي �صدد بني �صاقي احلار�س الملاين 
كيفن تراب لكن كرته انتهت يف ال�صباك 

اخلارجية.
وق���ام دراك�����ص��ل��ر مب��ج��ه��ود فردي 
امل���ن���ط���ق���ة و�����ص����دد كرة  داخ������ل 
ب���ي�������ص���راه ت�������ص���دى ل���ه���ا تري 

�صتيغن.
لكن دراكل�صر مل يفوت الفر�صة 
كرة  و�صلته  عندما  اخ���رى  م��رة 
ماركو  املاكر  اليطايل  من  رائعة 
ليطلقها  امل��ن��ط��ق��ة  داخ����ل  ف���ريات���ي 
م���ت���ن���اول حار�س  ع���ن  ب��ع��ي��دا  ق���وي���ة 

بر�صلونة.
وكان �صيناريو ال�صوط الثاين مماثال 
وا�صل  ج����رم����ان  ����ص���ان  لن  ل�������الأول 
���ص��غ��ط��ه ال���ع���ايل ع��ل��ى ك��ت��ي��ب��ة لوي�س 
انريكي فلم يتمكن الفريق الكاتالوين 

من فر�س ايقاعه كما يفعل عادة.
الهدف  م��اري��ا  ا���ص��اف دي  م��ا  و�صرعان 
الجمل يف املباراة عندما و�صلته الكرة 
على م�صارف املنطقة الكاتالونية، فموه 
ي�صدد  ان  قبل  اجلميع  خادعا  بجم�صه 
العليا  ال��زاوي��ة  يف  متقنة  ك��رة  بي�صراه 

م�صجال الهدف الثالث لفريقه.
بذلك  ال��ب��اري�����ص��ي  ال��ف��ري��ق  يكتف  ومل 
كافاين،  قنا�صه  عرب  الرابع  ا�صاف  بل 
م�صتغال كرة يف العمق من توما�س مونييه 
على  ليحتفل  ال�صباك  داخ��ل  بقوة  ليتابعها 
ب��ع��ي��د م���ي���الده الثالثني  ط��ري��ق��ت��ه اخل��ا���ص��ة 
ال�صوداء  ال��ن��ق��ط��ة  وك���ان���ت  اي�������ص���ا.  ال���ي���وم 
ا�صابة  ج��رم��ان  ���ص��ان  لباري�س  ال��وح��ي��دة 

فرياتي منت�صف ال�صوط الثاين.

تبداأ لعبة التن�س الدمناركية كارولني فوزنياكي الأ�صبوع 
املقبل رحلة البحث عن لقبها الثاين يف بطولة �صوق دبي 
احلرة للتن�س بعد �صت �صنوات من تتويجها باللقب الأول 
وتبدو  كوزنيت�صوفا،  �صفيتالنا  ال��رو���ص��ي��ة  ح�صاب  على 
امل�صنفات  م��ن  �صبع  ت�صم  قائمة  �صمن  �صعبة  مهمتها 

الع�صر الأوائل يف العامل.
 وتاأتي م�صاركة امل�صنفة الأوىل �صابقاً يف تن�س دبي عقب  
يف  لالإ�صابة  تعر�صها  �صهد  بال�صعوبات  ح��اف��ل  مو�صم 
للتغيب  ا�صطرها  ال��ذي  الأم��ر  التدريب،  اأث��ن��اء  الكاحل 
املالعب  على  الأوروب���ي���ة  اجل��ول��ة  مناف�صات  جميع  ع��ن 
الطينية مبا يف ذلك بطولة فرن�صا املفتوحة، ولحقاً اأملّت 
م�صاركتها يف مو�صم  ذراعها خالل  اأخ��رى يف  اإ�صابة  بها 
وتراجعت  ال�صلبة،  الأر����س  على  الأمريكية  املناف�صات 
املتحدة  ال���ولي���ات  ب��ط��ول��ة  ب��ح��ل��ول    74 الت�صنيف  اإىل 

املفتوحة. 
ن�صف  اإىل  ب��ق��وة  طريقها  ف��وزن��ي��اك��ي  �صقت  ذل��ك  ورغ���م 
قبل  املا�صي  للمو�صم  �صالم  غراند  بطولت  اآخ��ر  نهائي 
ت��وج��ت لحقا  ال��ت��ي  ك��ريب��ر  اأجن��ل��ي��ك  ت��وق��ف تقدمها  اأن 
بطولة طوكيو  لقب  بانتزاعها  تاألقها  ووا�صلت  باللقب، 
وتغلبت يف طريقها على امل�صنفة الرابعة وحاملة اللقب 
اأنيازكا رادفان�صكا يف ن�صف النهائي، كذلك ُتوجت بدورة 
هونغ كونغ الدولية معززة ر�صيدها من الألقاب اإىل 25 

خالل م�صريتها. 
ورحب كومل ماكلوكلني النائب التنفيذي لرئي�س جمل�س 
اجلهة  احل���رة،  دب��ي  ل�صوق  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة 
فوزنياكي  كارولني  مب�صاركة  للبطولة  واملنظمة  املالكة 
دبي  ���ص��وق  لعالمة  �صفرية  ع��دي��دة  ل�صنوات  بقيت  ال��ت��ي 
احلرة، م�صرياً اإىل جناحها يف بلوغ ن�صف نهائي  خم�س 

دبي  يف  خا�صتها  ال��ت��ي  ال�صت  ال��ب��ط��ولت  م��ن 
�صابقاً، واإنزالها الهزمية ب� كوزنيت�صوفا يف 

نهائي 2011.   
وبعد تعافيها من الإ�صابات وعودتها 

ال���ك���رة  م����الع����ب  اإىل  ال���ن���اج���ح���ة 
املرحلة  تلك  م��ت��ج��اوزة  ال�صفراء 

م�صريتها،  يف  ال��ع�����ص��ي��ب��ة 
ت�����������������ص��������ت��������ع��������د 

 20 ال���  امل�صنفات  قائمة  جم��دداً  دخلت  التي  فوزنياكي 
الأوائل  لتقدمي اأف�صل ما لديها ل�صتعادة لقبها يف دبي 
كانت عليه  ال��ذي  امل�صتوى  اإىل  التام  ع��دم و�صولها  رغ��م 
من قبل، غري اأن ثقتها بنف�صها تبقى عالية، حيث قالت: 
اأف�صل هذا العام، واأ�صعر اأين قد  اأح��اول تقدمي عرو�س 
بداأت يف ذلك، ثقتي عالية واأنا متفائلة، انطالقتي هذا 
املو�صم اأف�صل من العام املا�صي، واأعتقد اأين مل اأعد تلك 
الالعبة امل�صتجدة، و فعاًل قمت بالرتكيز على النواحي 
الأ�صا�صية يف اأدائي وعملت على ذلك بجد وللمرة الأوىل 
منذ زمن طويل ل اأعاين من اأية م�صكلة، واأبذل ق�صارى 

جهدي للحيلولة دون تعر�صي لالإ�صابة .
التي  النجاحات  اإىل  البطولة  تهلك مدير  واأ�صار �صالح 
اأنها ما زالت  حققتها كارولني فوزنياكي يف دبي، موؤكداً 
مر�صحة قوية لنيل اللقب وُمرحبا بعودتها اإىل ملواجهة 

اأف�صل جنمات التن�س يف العامل. 
لهذا  دب��ي  بطولة  يف  امل�صاركات  الالعبات  قائمة  وت�صم 
كريبر،  اأجنليك  الأمل��ان��ي��ة  فوزنياكي،  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ع��ام 
املفتوحة،  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وب��ط��ل��ة  ال��ث��ان��ي��ة  امل�صنفة 
 ،2017 بري�صنب  ببطولة  الفائزة  بلي�صكوفا،  كارولينا 
البطولة  ل��ق��ب  ع��ل��ى  احل���ائ���زة  �صيبولكوفا  ودوم��ي��ن��ي��ك��ا 
اأنيازكا  ال�صاد�صة  وامل�صنفة  التن�س،  ملحرتفات  اخلتامية 
رادفان�صكا، بطلة تن�س دبي ال�صابقة، وغاربني موغوروزا 
كوزنيت�صوفا  و�صفيتالنا  املفتوحة،  فرن�صا  لقب  حاملة 
التي و�صلت اإىل نهائي دبي ثالث مرات والفائزة ببطولة 
احلائزة  كونتا،  جوانا  ال�صاعدة  والربيطانية  مو�صكو،  

على بطولة �صيدين 2017.
التي  للتن�س  املفتوحة  احل��رة  دب��ي  �صوق  بطولت  تقام    
رعاية �صاحب  احل��رة، حتت  دبي  �صوق  وتنظمها  متلكها 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
دب���ي. وجتري  ال����وزراء ح��اك��م  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
19 فرباير4-  م���ن  ال���ف���رتة  خ���الل  م��ن��اف�����ص��ات��ه��ا 
مار�س. وت�صتهل  البطولة التي تنطلق على �صتاد 
19 فرباير  ال�صوق احلرة يف القرهود بدبي يف 
مبناف�صات ال�صيدات )برمييري 5(، تليها بطولة 
الرجال من فئة 500 يف 27 فرباير، وي�صارك 
اآن��دي م��وراي، وروجيه  فيها امل�صنف الأول عاملياً 
على  واحل��ائ��ز  املفتوحة  اأ���ص��رتال��ي��ا  بطل  ف��ي��درر، 
الثالث  وامل�����ص��ن��ف  م����رات،  �صبع  دب���ي  ل��ق��ب 
�صتان فافرينكا، حامل لقب دبي والفائز 
ب��ث��الث م��ن األ���ق���اب ال��ب��ط��ولت الأرب���ع 
وجايل  بريديت�س  وتوما�س  ال��ك��ربى، 

مونفيل�س. 

ب��ال��الئ��م��ة على  ب��ر���ص��ل��ون��ة  و���ص��ط  بو�صكيت�س لع���ب  ���ص��ريج��ي��و  األ��ق��ى 
الأ�صلوب اخلططي والقدرات البدنية لفريقه بعد اخل�صارة -4�صفر 
اأمام باري�س �صان جريمان يف ذهاب دور 16 بدوري اأبطال اأوروبا لكرة 
اأف�صل من  اإمي��ري  اأون���اي  بقيادة مدربه  �صان جريمان  وك��ان  ال��ق��دم. 
اللقاء  م��رات يف كل �صيء تقريبا خالل  اأوروب��ا خم�س  بر�صلونة بطل 

واأذاق مناف�صه اأثقل هزمية اأوروبية للفريق منذ 2013.
وهذه اأكرب هزمية لرب�صلونة حتت قيادة لوي�س اإنريكي لي�صبح قريبا 

من اخلروج الأوروبي من هذا الدور لأول مرة يف ع�صر �صنوات.
وقال بو�صكيت�س ملحطة تي.يف.3 القطالونية التلفزيونية لعب املناف�س 

ب�صكل اأف�صل كثريا وتفوق علينا متاما بدنيا.
ول��دي��ه خطة  الأف�����ص��ل خططيا  وك���ان  ب��ق��وة  املناف�س  واأ���ص��اف �صغط 

ونفذها بالطريقة التي يريدها وكان الطرف الأف�صل.

وبدا اأن لعب الو�صط ينتقد اأي�صا ا�صتعدادات بر�صلونة للمباراة وقال 
كنا نتوقع �صيئا اآخر لكن هذا ما ميكن اأن يحدث. نتمنى اأن نتمكن من 

التعوي�س يف كامب نو لكني ل اأريد اأن اأكذب والأمر �صعب جدا.
ومل ي�صتكمل لوي�س اإنريكي مقابلة مع املحطة التلفزيونية ذاتها وقال 
واأمتنى  الأ�صباب. هذه م�صوؤوليتي  البحث عن مزيد من  توقفوا عن 

ا�صتخدام نف�س هذه الوترية بعد خ�صارتنا عندما اأي�صا نحقق الفوز.
وقال لوي�س اإنريكي يف موؤمتر �صحفي اإن مناف�صه لعب ب�صكل اأف�صل 
لأ�صلوب  منا�صب  ب�صكل  لعبيه  جتهيز  بعدم  تكهنات  رف�س  اأن��ه  رغ��م 

ال�صغط القوي من لعبي �صان جريمان.
اأ�صلوب  الإط��الق. حتدثنا عن  نتعر�س لأي مفاجاأة على  واأ�صاف مل 
للتغلب عليه.  ذل��ك يكفي  اأن  ه��ذا ل يعني  امل��ب��اراة لكن  ال�صغط قبل 
لعب  جريمان  �صان  باري�س  الثنائية.  ال�صراعات  من  الكثري  خ�صرنا 

بالطريقة املتوقعة بالن�صبة لنا وظهر يف قمة م�صتواه بينما مل نفعل 
اأف�صل منا عند  نحن ذلك.  وتابع الأمر ب�صيط. لعب املناف�س ب�صكل 
وتعك�س  فاعلية  اأكر  وكان  بال�صراعات  وفاز  وبدونها  الكرة  امتالك 
تربيرات  اأق���دم  اأن  يجب  اأين  اأعتقد  ل  ح���دث.  م��ا  بو�صوح  النتيجة 
كبرية مل�صجعي بر�صلونة. واأ�صرك لوي�س اإنريكي لعبه اأندري�س اإني�صتا 
بالكاحل  اإ�صابة  من  التعايف  بعد  واح��د  �صهر  يف  م��رة  لأول  كاأ�صا�صي 
ولعب اإىل جانب بو�صكيت�س العائد اأي�صا من الإ�صابة بينما عاد جريار 
تعافوا  لعبني  منلك  اإنريكي  لوي�س  وقال  ع�صلية.  اإ�صابة  من  بيكي 
موؤخرا لكني ل اأريد ت�صخي�س الأمور فهذا لي�س الوقت املنا�صب. اأ�صعر 
بالثقة يف كل الالعبني. واأ�صاف هذا وقت احلديث عن املدربني واأنا 
الالعبون هم  دائما.  كما هو احلال  لذلك  الكاملة  امل�صوؤولية  اأحتمل 

نف�س الالعبني الذين فازوا يف اأيام اأخرى.

بـــو�ضكيتــ�س يلـــوم الأ�ضلـــوب اخلططــي لبـــر�ضلونــــة 



    
يحرق مناف�ضه وينهي املباراة بكارثة

اأحد  اأ���ص��ي��ب  اأن  ب��ع��د  للم�صارعة  م��ب��اراة  ان��ت��ه��ت  م��اأ���ص��اوي  ب�صكل 
ع��ل��ى ط��اول��ة م�صتعلة  �صقوطه  ب��ع��د  م��روع��ة  ب��ح��روق  امل�����ص��ارع��ني 
بالقرب من احللبة. ويف التفا�صيل اأن امل�صارع املك�صيكي الذي يلقب 
يف  اأقيمت  التي  امل��ب��اراة،  يف  ي�صارك  ك��ان  جونيور،  �صيكانا  ب��صاجنر 
مدينة مونكلوفا باملك�صيك، اإىل جانب هيغو دي �صنتوريون، حيث 
روك، وخالل  وهيفي  راب  ب�بيبي  امللقبني  الالعبني  يناف�صان  كانا 
النار يف طاولة  باإ�صعال  املباراة قام كل من بيبي راب وهيفي روك 
اإلقاء  مت  ال�صجار  ح��دة  ت�صاعد  م��ع  لكن  احل��ل��ب��ة،  بجانب  ت��وج��د 
يحاولن  كانا  مناف�صيه  اأن  وُيعتقد  امل�صتعلة  الطاولة  على  �صاجنر 
األ�صنة اللهب، لكن انتهى به الأمر على الطاولة، مما  اإلقاءه عرب 
اأ�صفر عن اإ�صابته بحروق يف ج�صده. و�صارع الطاقم الأمني لإيقاف 
حيث  امل�صت�صفى،  "�صاجنر" اإىل  نقل  ومت  النريان،  واإخماد  املباراة 

قال الأطباء اإنه اأ�صيب بحروق من الدرجتني الثانية والثالثة.

ينعزل 25 �ضنة لطالقه من زوجته
يف اأحد ال�صوارع القدمية مبدينة اإزمري غربي تركيا، يقيم اإح�صان 
عدنان اأرجان، يف غرفة فندق، منذ ربع قرن، بعدما قرر العزلة، اإثر 
خالف مع زوجته وطالقه منها. مل اأتقلم مع احلياة يف اخلارج بهذه 
العبارة اخت�صر اأرجان البالغ من العمر 60 عاما ق�صته، حيث ميكث 
وك�صف  األ��ت��ي.  كمر  �صوق  يف  الفنادق،  ب�صارع  �صكران،  يني  فندق  يف 
بعد  طويلة،  م��دة  منذ  الثالثة  واأولده  طليقته  ي��ر  مل  اأن��ه  اأرج���ان 
املنطقة، وي�صتقبل  اأعرق فنادق  الذي يعد من  الفندق،  اإىل  انتقاله 
اأنه حاول مرتني العي�س يف  النزلء منذ 112 عاما. واأو�صح اأرجان 
الفندق، وراأى  يتاأقلم مع احلياة و�صعوباتها، خارج  منزل، لكنه مل 
اأن احلياة يف الفندق تبعث على الطماأنينة اأكر من املنزل، واأنه ل 
اآخرين،  اأ�صخا�س   7 اأن هناك  ي�صعر بالوحدة، ح�صب تعبريه، وذكر 
يقيمون معه يف الفندق ب�صكل دائم و�صط اأجواء اأ�صرية. بدوره قال 
اإليا�س جامتا�س، الذي يتوىل اإدارة الفندق، منذ عام 1982، اإن هناك 
قواعد للحفاظ على الأجواء الأ�صرية يف املكان، منها ا�صرتاط عدم 
تناول الكحول، وطلب البطاقة العائلية من الأزواج. ونوه باأن النزلء 
الدائمني بدورهم يحر�صون على احلفاظ على الأجواء الأ�صرية يف 

الفندق، الذي كان م�صرحا لعدد من الأفالم ال�صينمائية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ل ينام منذ 5 اأعوام 
يتمنى املواطن ال�صلوفاكي تيبور دان�صو اأن يخلد للنوم ملدة خم�س دقائق لكي يرتاح، اإل اأن النوم بعيد عنه حيث مل 

ينم منذ خم�صة اأعوام، ب�صبب اكت�صاف الأطباء اأن لديه اإ�صكال جديا يكمن بتوقفه عن التنف�س يف حال النوم.
وميثل الليل عذابا وخوفا بالن�صبة لدان�صو، لكنه يغبط النا�س على متتعهم بالنوم، على خالف و�صعه ال�صاذ والنادر 

متاًما.
وقال دان�صو: مل اأمن ليال منذ خم�صة اأعوام ون�صف العام، فقط اأنام يف النهار.

وي�صرح دان�صو كيفية نومه يف النهار قائال: تو�صلت مع زوجتي اإىل طريقة فعالة ملواجهة هذه احلالة ال�صتثنائية، 
حيث تنام زوجتي ليال واأبقى م�صتيقًظا، يف حني اأنام نهاًرا وتقوم زوجتي مبراقبتي اأثناء نومي خوًفا من توقف 

النف�س لدي.
واأو�صح دان�صو اأن البقاء م�صتيقًظا طوال �صاعات الليل لي�س بالأمر ال�صهل، لذلك توجب علي اأن اأجد بع�س الأن�صطة 

مثل ت�صنيع منتجات من اخل�صب.
الأغلب  النوم، ويف  اأثناء  النوم حتدث للحظات  اأثناء  التنف�س  اأن متالزمة توقف  الأخ�صائيون على  اأكد  بدورهم، 

يرتافق ذلك مع ال�صخري وانخفا�س م�صتوى الأوك�صجني يف اجل�صم.
ال�صعب  ال�صغط يف  يوؤمن  املتالزمة عن طريق جهاز خا�س  يتم معاجلة هذه  اأنه  اأو�صحوا  العالج،  كيفية  وحول 

التنف�صية، بوا�صطة قناع يو�صع على الأنف، يعمل على منع حدوث الإخفاق يف عمل البلعوم.
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تقتل زوجها وت�ضافر لال�ضتجمام 
زوجها  قتل  23 عاما، على  تبلغ  اأوكرانية،  �صابة  اأقدمت 

قبل اأن تفر اإىل م�صر يف رحلة ا�صتجمام.
الأوكرانية،  املراأة من مدينة روفنا  ووفقا ملحققني، فاإن 
لفت جثته  ث��م  ق��ات��ل��ة،  4 طعنات  زوج��ه��ا  وق��ام��ت بطعن 
باملنزل،  اخلزانة  غرفة  يف  وخباأتها  القمامة،  اأكيا�س  يف 

بح�صب وكالة نوفو�صتي.
اإىل والدتها طالبة منها رعاية  ال�صابة  وبعدها، توجهت 
ال�صتجمام  بحجة  ال��ب��الد  خ���ارج  �صافرت  ث��م  طفليهما، 

والراحة.
امل�����راأة غ����ادرت م��ط��ار كييف  اأن  اإىل  امل��ح��ق��ق��ون  وت��و���ص��ل 
8 من فرباير �صباط.  ال���  اإىل م�صر يف  ال��دويل، متجهة 
اختفائه  ع��ن  ال�صرطة  ب��اإب��الغ  ال�صحية  �صديق  ق��ام  اإذ 

لتكت�صف مقتله.
املتهمني  ي�صع  الأوك����راين  ال��ق��ان��ون  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 

بارتكاب جرائم قتل على قوائم املطلوبني دولياً.

تقدم خلطيبها هدية مميزة بعيد احلب
مميزة  هدية  الثالثيني  خلطيبها  اأردنية  فتاة  قدمت 
مبنا�صبة عيد احلب، وهي عبارة عن مفتاح �صقة تعبرًيا 

منها عن مدى حبها له.
والفرح  ال�صدمة  حجم  الأردين  ال�صاب  يتحمل  ومل 
بتلقيه الهدية املميزة وقال: كدت اأن اأ�صرب نف�صي من 
البداية  يف  خطيبته  ي�صدق  مل  اأن��ه  م�صيًفا  ال�صدمة، 
لل�صقة،  للذهاب  دعته  اأنها  اإل  مت��ازح��ه،  اأنها  معتقًدا 

وكانت �صدمته اأكرب عندما راأى ال�صقة باأم عينيه.
التي  ال��ف��ت��اة  ت��ق��دم خلطبة  ق��د  الأردين  ال�����ص��اب  وك���ان 
اإعالم  اأ�صهر، بح�صب و�صائل  اختارها قلبه قبل ب�صعة 

حملية. اأوليفيا بالريمو خالل ح�شورها اأ�شبوع املو�شة يف نيويورك. )اأ ف ب(
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يقطع ذراع ر�ضيع باخلطاأ
مير  مل  ر�صيع  ذراع  م�صري  قطع 
على ولدته �صوى يومني، بطريق 
اأث����ن����اء ب��ح��ث��ه ع���ن طعام  اخل����ط����اأ، 
ل��الأغ��ن��ام امل��م��ل��وك��ة ل��ه ب��اآل��ة حادة، 

داخل �صندوق قمامة.
عندما  ال��واق��ع��ة،  تفا�صيل  وب���داأت 
عاماً”   56“ اأغ���ن���ام  راع����ي  ت��ق��دم 
ببالغ ر�صمي يف ق�صم �صرطة مركز 
يفيد  دم��ي��اط،  مبحافظة  ال��زرق��ا 
بعثوره على ر�صيع حديث الولدة 
داخل �صندوق للقمامة اأثناء بحثه 

عن بقايا الأطعمة لأغنامه.
وقال حمرر البالغ، اإنه كان يوا�صل 
البحث عن بقايا الطعام، وف�صل يف 
فتح كي�س بال�صتك، ليقوم بقطعه 
ع���رب اآل�����ة ح������ادة، ل��ي��ف��اج��اأ ب����ذراع 
وجود  يكت�صف  ث��م  اأم��ام��ه،  الطفل 

اجلثة داخله.
ال�صرطة  رج��ال  من  فريق  وانتقل 
الواقعة،  مل��ق��ر  اجل��ن��ائ��ي  وال��ب��ح��ث 
ومت نقل الطفل للم�صت�صفى العام، 
ال�صرعي،  للطب  لإحالته  متهيداً 
للعام   262 رق��م  املح�صر  وحترير 

احلايل اإداري املركز.
وت���ب���ني م����ن ال��ك�����ص��ف ال���ط���ب���ي اأن 
الطفل ذكر حديث الولدة مل مير 
على ولدته اأكر من يومني، كونه 
برفقة  ال��ك��ي�����س  داخ����ل  و���ص��ع��ه  مت 

خما�س الولدة.
وقررت النيابة العامة حجز مقدم 
البالغ داخل ق�صم ال�صرطة، حلني 
النتهاء من التحقيقات والتقرير 
جلثة  الت�صريحية  لل�صفة  الأويل 

الطفل.

من  ليتمكن  ع��ام��اً،   16 م��دى  على  القانون  لدرا�صة  �صيني  م��زارع  ا�صطر 
مقا�صاة �صركة كيماويات ت�صببت بتلويث اأر�صه وقريته، واأثرت على م�صدر 

رزقه الذي يعي�س عليه هو واأفرد اأ�صرته.
وكان وانغ اإنلني يلعب الورق مع جريانه يف اأحد الأيام عام 2001، عندما 
غمرت مياه ال�صرف ال�صحي امللوثة بالنفايات ال�صامة ال�صادرة عن م�صنع 
"ت�صي هوا" اململوكة للدولة منزله والأرا�صي املجاورة. ويف  تابع ملجموعة 
اإىل مكتب م��وارد الأرا�صي يف مدينته ي�صكو  العام تقدم وانغ ب�صكوى  ذلك 
فيها من الأ�صرار التي حلقت به وبجريانه ب�صبب التلوث، لكن امل�صوؤولني 

طلبوا منه تقدمي اإثباتات على ذلك، بح�صب موقع اأوديتي �صنرتال.
اأن��ه على ح��ق، لكنه مل يكن يعلم ما  ي��درك  اأن وان��غ ك��ان  وعلى الرغم من 
هو القانون الذي انتهكته ال�صركة، وكيف ميكن اأن يقدم الأدلة التي تدعم 

حجته، وكان احلل الأف�صل هو توكيل حمامي خبري يف هذه الق�صايا، لكن 
لديهم  تكن  ومل  الطعام،  ثمن  ميلكون  بالكاد  كانوا  وجريانه  وان��غ  ال�صيد 

القدرة على حتمل نفقات املحامي الباهظة.
الثالث  ال�صف  اإىل  و�صل  اأن��ه  ورغ��م  لال�صت�صالم،  م�صتعداً  وان��غ  يكن  ومل 
البتدائي فقط يف التعليم، اإل اأنه كان عازماً على درا�صة القانون، ليتمكن 
من الدفاع عن حقه، وجمع الأدلة املطلوبة للمطالبة بتعوي�س عن الأ�صرار 

التي حلقت به.
لكن الدرا�صة بحد ذاتها كانت حتدياً كبرياً بالن�صبة لوانغ، فلم يكن ميلك 
للكتب لقراءة  اإىل متجر حملي  اإليها، لذلك جلاأ  التي يحتاج  الكتب  ثمن 
ن�صو�س القانون ون�صخ ما يحتاجه منها، مقابل اأن يدفع اأكيا�صاً من الذرة 

ل�صاحب املتجر.

يدر�س القانون 16 عامًا ليقا�ضي �ضركة 

اأعمال غاغا تكت�ضح 
يف" �ضوبر بول"

ليدي  ال��ن��ج��م��ة  ق���دم���ت  اأن  ب���ع���د 
�صوطي  ب��ني  املبهر  ال��ع��ر���س  غ��اغ��ا 
كرة  دوري  م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة 
ال��ق��دم الأم��ريك��ي��ة امل��ع��روف��ة با�صم 
األبوماتها  متكنت  ب���ول(،  )���ص��وب��ر 
م���ن حت��ق��ي��ق ت��ق��دم م��ل��ح��وظ على 
 200 لأف�صل  الأ�صبوعية  القائمة 
انتع�صت  ب��ع��دم��ا  مو�صيقي  األ���ب���وم 
م��ب��ي��ع��ات اأغ��ان��ي��ه��ا. وف���ق���اً لأرق����ام 
�صاوند�صكان، فقد  نيل�صن  موؤ�ص�صة 
ت��ق��دم األ��ب��وم ج���وان ال���ذي طرحته 
غاغا يف ت�صرين الأول اأكتوبر اأكر 
من 60 مركزا على القائمة لي�صل 
بلغت  مببيعات  ال��ث��اين  امل��رك��ز  اإىل 

74 األف وحدة .

�ضيلينا ت�ضتعد لطرح 
اأغنيتها اجلديدة

عن  غوميز  �صيلينا  النجمة  اأعلنت 
اأغنيتها اجلديدة التي حتمل عنوان 
It Ain’t Me. النجمة البالغة من 
العمر 24 عاماً �صت�صدر الأغنية هذا 
ي���وم اخلمي�س.  الأ���ص��ب��وع وحت���دي���داً 
ون�صرت �صيلينا �صورة غالف الأغنية 
 Kygo وه���ي ت��ظ��ه��ره��ا م��ع ال��ف��ن��ان
الذي يتعاون معها يف الأغنية الديو 
. �صيلينا كانت قد ت�صدرت يف نهاية 
ال�صخ�صيات  ق��ائ��م��ة   ،2016 ع���ام 
الكر متابعة عرب خدمة ان�صتغرام 
103 ماليني متابع  ب�  للعام املذكور 
تايلور  باملغنية  اليوم، مطيحة  حتى 
�صويفت حاملة اللقب ل�صنة 2015 
ح�صب ما اأعلنته ال�صبكة المريكية.

اآخر �ضيحة.. تزيني الأظافر 
بالأع�ضاب املخدرة 

اأخ��رياً، وانت�صرت كانت�صار  اأبواب املو�صة  طرقت �صيحة جديدة لطالء الأظافر 
�صالونات  م��ن  العديد  ب���داأت  اأن  بعد  ااإن�����ص��ت��غ��رام،  م��وق��ع  على  اله�صيم  يف  ال��ن��ار 

التجميل ا�صتخدام اأنواع من الأع�صاب املخدرة يف طالء الأظافر. 
ناقو�س  اإىل دق  العديد من اخل��رباء  ال�صرعة اجل��دي��دة  ه��ذه  انت�صار  دف��ع  وق��د 
اخلطر، خ�صية ا�صتخدام الأع�صاب املخدرة كاحل�صي�س يف عملية طالء الأظفار، 
وهن  الن�صاء  م��ن  العديد  اإن�صتغرام  موقع  على  �صور  اأظ��ه��رت  بعدما  وخا�صة 
املاريجوانا. ومل يقت�صر الأمر على  اأوراق  اأظافرهن بقطع �صغرية من  يطلني 
ن�صر ال�صور على املوقع، بل جتاوز ذلك اإىل ن�صر ن�صائح اإر�صادية لطريقة طالء 
وتزيني الأظافر باأوراق املاريجوانا. و�صرعت بع�س �صالونات التجميل بتقدمي 
خدمة طالء الأظفار بالعديد من املواد ومن بينها الأع�صاب على اختالف اأنواعها، 
بهدف تلبية احتياجات ال�صوق واإر�صاء الزبائن بعدما باتت هذه ال�صرعة ال�صغل 
اأن  التوجه اجلديد ميكن  باأن هذا  الن�صاء. وحذر اخل��رباء  للكثري من  ال�صاغل 
يوؤثر �صلباً على الفتيات اللواتي مل يبلغن ال�صن القانوين بعد، واللواتي يت�صمن 
ال�صرعة اجلديدة،  ب��اأن هذه  بالذكر  بالرباءة على حد تعبريهم.  من اجلدير 
العمرية يف بريطانيا  الفئات  الفتيات من جميع  اإىل عقول  قد وجدت طريقها 
واأمريكا بعدما مت اأخرياً اإغراق موقع ان�صتغرام بحوايل 3000 �صورة لالأظافر 

املطلية بالأع�صاب املخدرة، وفقاً ل�صحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

 ينت�ضل ممثاًل من الت�ضرد 
والإدمان

يف لقاء خا�س على قناة بي بي �صي الربيطانية، التاأم �صمل رجل م�صرد مع �صخ�س 
انت�صله من م�صتنقع الت�صرد والإدمان على الكحول، الأمر الذي قلب حياته راأ�صاً 
ال�صوارع  اأر�صفة  عاماً( يفرت�س  على عقب. كان اجلندي ال�صابق فيل ويب )58 
ال��ك��ح��ول. وط���وال فرتة  ���ص��رب  واأدم����ن  زوج��ت��ه  ع��ن  وانف�صل  بعدما فقد عمله 
ت�صرده راودت "فيل" اأفكار �صلبية كثرية وهواج�س بالرغبة بالنتحار ب�صبب ما 

مر به، حتى جاء خمل�صه وقلب حياته راأ�صاً على عقب. 
تواجد  مكان  م��ن  بالقرب  مي��ر  ع��ام��اً(   36( فينالي�صون  �صتيفني  ك��ان  فبينما 
منظره البائ�س وقرر اأن  ا�صتوقفه   ،2015 عام  يف  الأر�صفة  اأحد  "فيل" على 
ميد له يد العون.  وقد قام �صتيفن الذي يعمل مدرباً يف اأحد النوادي الريا�صية، 
با�صطحاب فيل اإىل الفندق ودفع اأجرة مبيته لليلة واحدة. ومل يكتف �صتيفن 

بذلك، ولكنه �صاعد فيل بالتوا�صل مع اجلمعيات اخلريية. 
م�صرحية  يف  البطولة  دور  على  احل�����ص��ول  م��ن  فيل  متكن  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام  ويف 

م�صرح نيوكا�صل امللكي.  خ�صبة  على  جنمه  ملع  احلرب" حيث  "ق�ص�س 
وقال فيل متحدثاً عن جتربته: كان الطق�س ماطراً وبارداً يف تلك الليلة، كنت يف 
حالة مزرية، احتميت حتت قنطرة على اأحد الأر�صفة وبداأت اأجترع الكحول. مل 
اأرغب يف اأن يراين اأحد.واأ�صاف: فوجئت ب�صخ�س يربت على كتفي، قال يل باأنه 
لي�س معتاداً على م�صاعدة امل�صردين، ولكنه �صعر برغبة قوية مبد يد العون يل، 
ا�صطحبني اإىل فندق ودفع اأجرة الليلة، ويف ال�صباح التايل �صاعدين يف التوا�صل 

مع جمعية بريتي�س ليجون لالإيواء.

ريهانا اأهانت بيون�ضيه 
وحتولت لباربي

توجهت النجمة ريهانا اإىل امللهى الليلي 1Oak  يف 

لو�س اأجنلو�س يوم الحد املا�صي. فلم جتعل 
الغرامي حتبطها  ريهانا خ�صارتها يف حفل 
ل�11  تر�صحها  رغ���م  لتحتفل،  ذه��ب��ت  ب��ل 

جائزة وعدم فوزها باأي منها.
28 عاماً  العمر  البالغة من  النجمة  وبدت 
 Marc Jacobs من  بف�صتان  باربي  كلعبة 
وكانت   .2017 �صيف  ربيع  جمموعة  من 
ريهانا قد اأثارت الكثري من ال�صجة عرب 
اأنها  حيث  الإجتماعي  التوا�صل  مواقع 
عن  اأع��ل��ن  ح��ني  ال�صفاه  اح��م��ر  و�صعت 


