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من�صور بن زايد يكرم الفائزين
 بجائزة خليفة الرتبوية يف دورتها العا�صرة

•• اأبوظبي -وام:

كرم �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
يف  الرتبوية  خليفة  جائزة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر 
-2017 العا�صرة  دورتها  باجلائزة يف  الفائزين  ام�س  الإم��ارات  ق�صر 

.2016
اأن التعليم ميثل الركيزة  اآل نهيان  واأكد �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 
الأ�صا�صية التي تنطلق منها التنمية الوطنية يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة ويحظى هذا القطاع برعاية كرمية من القيادة الر�صيدة ممثلة 
يف �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل( 
ال�صمو  و�صاحب  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�صلحة واأ�صحاب ال�صمو حكام الإمارات.     )التفا�صيل �س5(

قوافل زايد اخلري توا�صل تقدمي خدماتها يف القرى امل�صرية 
•• اأبوظبي -وام:

وا�صلت قوافل زايد اخلري تقدمي العالج املجاين ملا يزيد على اأربعة 
األف طفل وم�صن يف عدد من القرى امل�صرية وذلك يف اليوم الثاين 

من عمل امل�صت�صفى امليداين التطوعي يف حمافظة ال�صرقية.
عن  الإن�صاين  العمل  �صفرية  عثمان  رمي  الدكتورة  �صعادة  اأعربت  و 
�صعادتها بالنجاحات املتالحقة التي حتققها حملة العطاء الإن�صانية 
يف م�صر والعديد من الدول .. موؤكدة اأن برامج امل�صت�صفى امليداين 
التطوعي حتظى بدعم من املوؤ�ص�صات ال�صحية والن�صانية الماراتية 
املر�صى  معاناة  من  التخفيف  على  حر�صها  من  انطالقا  وامل�صرية 

املعوزين .                                                  )التفا�صيل �س4( حممد بن زايد خالل ا�صتقباله كات�صويوكي كاواي امل�صت�صار اخلا�س لرئي�س الوزراء الياباين   )وام(

ويل عهد اأبوظبي ي�ضتقبل اأع�ضاء جلان جائزة حممد بن زايد لأف�ضل معلم خليجي

حممد بن زايد ي�صتعر�س مع امل�صت�صار اخلا�س لرئي�س وزراء اليابان اأوجه التعاون

الفيل�ضوف مي�ضيل اإلت�ضانينوف يفكك:

لهذا ي�صحر بوتني املر�صحني للرئا�صة الفرن�صية!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

ع�صر  اأح���د  ع��ل��ى  الفرن�صية  ل��ل��رئ��ا���ص��ة  م��ر���ص��ح��ن  �صبعة 
يحدث  مل  وه��ذا  بوتن.  فالدميري  ب�صخ�صية  مفتونون 
لك�صرب�س  ح����اورت  فرن�صية.  انتخابية  حملة  يف  مثله 
�صبق  ال��ذي  اإلت�صانينوف،  مي�صيل  الفيل�صوف  الفرن�صية 

اأن �صّلط ال�صوء على الينابيع املحافظة ل�صيد الكرملن، 
راأ���س فالدميري بوتن”  “يف   ،2015 ن�صر عام  يف كتاب 
)اأكت �صود(. وقد ن�صر يف الآونة الأخرية “يف راأ�س مارين 

لوبان«.
 مباذا نف�صر هذا النبهار الذي ميار�صه الرئي�س الرو�صي 
)التفا�صيل  ل��ل��رئ��ا���ص��ة؟  امل��ر���ص��ح��ن  م���ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى 

•• عوا�شم-وكاالت:

ب���ن الوليد  امل���ع���ارك يف حم��ي��ط م��ع�����ص��ك��ر خ���ال���د  ت��وا���ص��ل��ت 
الإ����ص���رتات���ي���ج���ي غ����رب حم��اف��ظ��ة ت��ع��ز ب���ن ق�����وات اجلي�س 
الوطني ت�صاندها قوات التحالف العربي من جهة، وملي�صيا 
احلوثين وقوات الرئي�س املخلوع علي عبد اهلل �صالح، من 

جهة اأخرى.
واأف��ادت م�صادر ع�صكرية اأن مع�صكر خالد بن الوليد اأ�صبح 
اجلي�س  ق��وات  �صيطرت  اأن  بعد  اجلانبن  بن  متا�س  نقطة 
الوطني خالل الأيام املا�صية على جبل النار وتالل جماورة 

له تطل على املع�صكر.
بعد  املع�صكر  من  �صالح  وق��وات  احلوثي  ملي�صيا  وان�صحبت 

م�صريا  الوطني،  للجي�س  النارية  ال�صيطرة  حتت  اأ�صبح  اأن 
اإىل اأن ما يعيق التقدم نحو املع�صكر هو الألغام التي ن�صرها 
تقوده  ال��ذي  العربي  التحالف  مقاتالت  و�صنت  احلوثيون. 
ملي�صيا  ب��ه��ا  تتمركز  م��واق��ع  ا�صتهدفت  غ����ارات  ال�����ص��ع��ودي��ة 
امل��خ��ل��وع يف اجل���ب���ال املحيطة  احل��وث��ي��ن وق�����وات ال��رئ��ي�����س 

باملع�صكر.
اأف��ادت م�صادر ميدانية باندلع مواجهات  اأخ��رى،  من جهة 
بن املقاومة وملي�صيا احلوثي يف منطقتي اجلعار وامل�صياب 
كما  اليمن،  و�صط  البي�صاء  حمافظة  يف  ال��زاه��ر  مبديرية 
جتددت ال�صتباكات اأم�س بن اجلانبن يف مديرية ذي ناعم 

باملحافظة نف�صها.
ا�صتعادته  الإث��ن��ن  ام�س  اليمني   اجلي�س  اأعلن  الأث��ن��اء،  يف 

يف  احل��وث��ي  ملي�صيا  قب�صة  حت��ت  ك��ان��ت  ع�����ص��ك��ري��ة  م��واق��ع 
حمافظة حجة، القريبة من احلدود ال�صعودية، �صمال غربي 

البالد.
املركز  اأ���ص��دره  بيانا  اإن  ل��الأن��ب��اء  الأن��ا���ص��ول  وق��ال��ت وك��ال��ة 
“مت  اأنه  اإىل  اأ�صار  اخلام�صة  الع�صكرية  للمنطقة  الإعالمي 
اإىل جانب  امل��واق��ع،  تلك  ك��ان��وا يف  م��ن احلوثين  ع��دد  قتل 
ال�صتيالء على دورية ع�صكرية واأ�صلحة خفيفة ومتو�صطة«.

وت�����ص��ه��د حم��اف��ظ��ات مي��ن��ي��ة ع����دة ب��ي��ن��ه��ا م��ن��اط��ق حماذية 
اليمني  اأكرث من عامن بن اجلي�س  لل�صعودية حربا منذ  
واملقاومة من جهة، وملي�صيا احلوثي وقوات �صالح من جهة 
واأع��دادا كبرية من  اإن�صانية �صعبة،  اأو�صاعا  اأخ��رى، خملفة 

القتلى واجلرحى والنازحن.

•• اأبوظبي-وام: 

نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ام�س يف ق�صر 
ال�صاطئ .. معايل كات�صويوكي كاواي امل�صت�صار اخلا�س لرئي�س 

الوزراء الياباين الذي يزور البالد حاليا.
جرى خالل اللقاء ا�صتعرا�س اأوجه التعاون وعالقات ال�صداقة 
بف�صل  كافة  ال�صعد  على  تنام  م��ن  ت�صهده  وم��ا  البلدين  ب��ن 
مبا  اأو���ص��ع  اآف��اق  نحو  بها  الدفع  على  البلدين  قيادتي  حر�س 

يخدم امل�صالح امل�صرتكة.
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإىل  ك���اواي  كات�صويوكي  م��ع��ايل  ون��ق��ل 
حممد بن زايد اآل نهيان حتيات دولة �صينزو اآبي رئي�س وزراء 

اليابان ومتنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والزدهار.
من جهة اخرى ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
ام�����س يف ق�صر ال��ب��ح��ر اأع�����ص��اء جل���ان ج��ائ��زة حم��م��د ب��ن زايد 
يرافقهم  ام�س  عنها  الإع���الن  مت  التي  خليجي  معّلم  لأف�صل 
العام  امل�صرف  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احلمادي  ح�صن  معايل 
ل��ل��ج��ائ��زة، وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور علي ع��ب��داخل��ال��ق ال��ق��رين رئي�س 

اللجنة العليا للجائزة.
متنياته  ع��ن  واع����رب  ل��ل��ج��ائ��زة  العليا  باللجنة  ���ص��م��وه  ورح���ب 
اجلائزة  روؤي���ة  حتقيق  يف  وجن���اح  توفيق  بكل  اللجنة  لأع��م��ال 
وهي  عليها  ترتكز  التي  اخلم�صة  املعايري  خالل  من  ور�صالتها 
اول التميز يف الإجناز والثاين الإبداع والبتكار واملعيار الثالث 
والولء  الإيجابية  املواطنة  والرابع  امل�صتدام  والتعلم  التطوير 
والنتماء الوطني واملعيار اخلام�س الريادة املجتمعية واملهنية.
)التفا�صيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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رو�ضيا تخطط لجتماع مع اأمريكا ب�ضاأن �ضوريا

النظام ي�صعد �صرق دم�صق واملعار�صة تهاجم بحماة
•• عوا�شم-وكاالت:

قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير اخلارجية الرو�صي 
اإن لقاء ثالثيا ب�صاأن �صوريا بن ممثلي رو�صيا والوليات 
جنيف  يف  يعقد  قد  املتحدة  والأمم  الأمريكية  املتحدة 

الأ�صبوع املقبل.
واأ����ص���اف ب���وغ���دان���وف اأن م��و���ص��ك��و ت��ن��ت��ظ��ر ت��اأك��ي��دا من 
نقلت  لح��ق  وق��ت  ويف  الج��ت��م��اع.  عقد  ب�صاأن  وا�صنطن 
وكالة �صبوتنيك الرو�صية لالأنباء عن م�صدر دبلوما�صي 

اأن هذا الجتماع �صيعقد يف 24 اأبريل اجلاري.
اأواخ���ر  ���ص��ه��دت  ق��د  ال�صوي�صرية  جنيف  م��دي��ن��ة  وك��ان��ت 
ال�صورية  املفاو�صات  من  خام�صة  جولة  املا�صي  ال�صهر 
غ��ري امل��ب��ا���ص��رة، ح��ي��ث ت��ب��ادل وف����دا امل��ع��ار���ص��ة والنظام 
ت��ق��دم، يف  ع��دم حتقيق  ع��ن  امل�صوؤولية  ب�صاأن  الت��ه��ام��ات 
اإىل �صوريا �صتفان دي  حن يرى مبعوث الأمم املتحدة 
املفاو�صات  اأن  رغ��م  تقدما  �صهدت  اجلولة  اأن  مي�صتورا 

الفعلية مل تبداأ بعد، على حد تعبريه.
جراء  اآخ���رون  واأ�صيب  اأ�صخا�س  ثالثة  قتل  ذل��ك،  اىل 
القابون  ����ص���وري���ة ع��ل��ى ح���ي  ���ص��ن��ت��ه��ا ط����ائ����رات  غ������ارات 

بالعا�صمة دم�صق، يف وقت تعر�صت مناطق بريف حلب 
الغربي وحي املن�صبة بدرعا لغارات عدة.

وخلف الق�صف اجلوي الذي ا�صتهدف حي القابون دمارا 
وا�صعا يف ممتلكات املدنين ومنازلهم.

�صنت  النظام  اأن طائرات  املحلية  التن�صيق  وذكرت جلان 
غ��ارت��ن ب�����ص��واري��خ ف��راغ��ي��ة ع��ل��ى احل���ي، ب��ال��ت��زام��ن مع 
ا�صتهداف املنازل ال�صكنية ب�صواريخ اأر�س اأر�س وقذائف 
الهاون. وياأتي هذا الق�صف العنيف متزامنا مع ا�صتعادة 
قوات النظام ال�صوري مواقع يف ب�صاتن حر�صتا املتاخمة 

للحي، وذلك بعد اأيام من �صيطرة املعار�صة عليها.
وقد اأفادت م�صادر ميدانية اأم�س باأن املعار�صة امل�صلحة 
ي��وم��ن يف  ق��ب��ل  عليها  ���ص��ي��ط��رت  م��واق��ع  م��ن  ان�صحبت 
منطقة حر�صتا الغربية املت�صلة باأحياء دم�صق ال�صرقية 

التي تتعر�س منذ اأ�صابيع حلملة ع�صكرية عنيفة.
العا�صمة  ���ص��رق  يف  امل��ع��ار���ص��ة  �صيطرة  م��واق��ع  وت�صهد 
ال�صورية ت�صعيدا من قبل النظام بهدف اإخراج املعار�صة 

من الأحياء ال�صرقية من دم�صق.
ويف ريف العا�صمة، قتل �صخ�س واأ�صيب اآخرون بجروح 

اإثر ق�صف جوي ا�صتهدف بلدة ج�صرين.

نائب الرئي�س الأمريكي يتفقد املنطقة منزوعة ال�صالح بن الكوريتن )رويرتز(

الفيل�صوف مي�صيل اإلت�صانينوف

يو�صف ال�صاهد: لن ا�صتقيل

مواقــيت ال�صالة

حتت غطاء مقاتالت التحالف العربي

ال�صرعية تتقدم مبحيط مع�صكر خالد اال�صرتاتيجي يف تعز

بن�س ين�ضح بيوجن ياجن بعدم اختبار حزم ترامب 

كوريا ال�صمالية تتوعد اأمريكا ورو�صيا تعر�س الو�صاطة
اأكد اأنه لن يرتاجع اأمام ال�ضعوبات ولن ي�ضتقيل:

رئي�س احلكومة التون�صية: معار�صة الدولة خط اأحمر
•• عوا�شم-وكاالت:

ح����ذر ن���ائ���ب ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي 
م��اي��ك ب��ن�����س الث��ن��ن ب��ي��ون��غ يانغ 
دونالد  الرئي�س  ح��زم  اختبار  م��ن 
الأمريكي  اجلي�س  ق��وة  او  ترامب 
اأن  م��وؤك��دا  النووية،  امل�صاألة  ب�صاأن 
ج��م��ي��ع اخل�����ي�����ارات م���ط���روح���ة يف 
البال�صتي  ملفيها  م���ع  ال��ت��ع��اط��ي 

والنووي.
خالل  التحذير  ه��ذا  بن�س  ووج���ه 
موؤمتر �صحايف عقده يف �صيول بعد 
املنزوعة  للمنطقة  رم��زي��ة  زي����ارة 

ال�صالح الفا�صلة بن الكوريتن.
ال�صمالية  كوريا  توعدت  ذلك  اىل 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب��الن��ت��ق��ام لأي 
هجوم ت�صنه عليها، يف وقت دخلت 
رو�صيا على اخلط عار�صة التو�صط 
بن بيونغ يانغ ووا�صنطن، وكررت 
ال�صن معار�صتها لن�صر نظام ثاد 
كوريا  الأم���ريك���ي يف  ال�����ص��اروخ��ي 

اجلنوبية. 
وقال �صن هون ت�صول نائب وزير 

االأ���ص��رى  تعاقب  ا�صرائيل 
املت�صامنني وتقمع  امل�صربني 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

������ص�����رع�����ت �����ص����ل����ط����ات الح������ت������الل 
الإ���ص��رائ��ي��ل��ي يف ت��ن��ف��ي��ذ اإج������راءات 
ع��ق��اب��ي��ة ب��ح��ق ع����دد م���ن الأ����ص���رى 
���ص��اع��ات قليلة من  ب��ع��د  امل�����ص��رب��ن 
اإع���الن���ه���م اإ�����ص����راب����ا م��ف��ت��وح��ا عن 
فل�صطينيون  اأ�صيب  بينما  الطعام، 
ق���وات الحتالل  يف م��واج��ه��ات م��ع 
اأثناء م�صرية مت�صامنة مع الأ�صرى. 
ون��ق��ل��ت الإذاع�����ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة عن 
م�����ص��ل��ح��ة ال�������ص���ج���ون اأن����ه����ا ب�����داأت 
باتخاذ )اإجراءات ان�صباطية( بحق 
ع���ددا منهم  نقلت  ك��م��ا  امل�����ص��رب��ن، 
واأ����ص���ارت  الن����ف����رادي.  ال���ع���زل  اإىل 
الإذاعة اإىل اأن وزير الأمن الداخلي 
اأي  اإج���راء  بعدم  اأوع���ز  الإ�صرائيلي 
امل�صربن  الأ���ص��رى  م��ع  مفاو�صات 

عن الطعام.
من  ع������دد  اأ�����ص����ي����ب  الأث������ن������اء،  ويف 
املطاطي  بالر�صا�س  الفل�صطينين 
امل�صيل  ب��ال��غ��از  الخ��ت��ن��اق  وح�����الت 
ل��ل��دم��وع خ��الل م��واج��ه��ات اندلعت 
الإ�صرائيلي  الح���ت���الل  ق����وات  م��ع 

قرب مدخل مدينة بيت حلم.

ن�صف  امل���ت���ح���دة:  االأمم 
امل��و���ص��ل يف  ن����ازح  م��ل��ي��ون 

•• بغداد-اأ ف ب:

�صخ�س  م��ل��ي��ون  ن�صف  ح���واىل  ن���زح 
جراء املعارك التي انطلقت قبل �صتة 
قب�صة  من  املو�صل  ل�صتعادة  ا�صهر 
ح�صبما  الإره����اب����ي  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م 

اعلنت منظمة المم املتحدة ام�س.
وب������داأت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة يف 17 
عملية  الول/اك�����ت�����وب�����ر،  ت�����ص��ري��ن 
ال�صيطرة  ل�صتعادة  النطاق  وا�صعة 
العام  مطلع  ومتكنت  املو�صل،  على 
على  �صيطرتها  ب�صط  م��ن  احل���ايل 

اجلانب ال�صرقي للمدينة.
اجلانب  ل����ص���ت���ع���ادة  ال���ه���ج���وم  ل��ك��ن 
ارتفاع  اىل  ادى  املدينة  من  الغربي 

حاد يف اعداد النازحن.
من�صقة  غ��ران��د  ليز  ع��ن  بيان  ونقل 
املتحدة  ل��المم  الن�صانية  ال�����ص��وؤون 
املدنين  اع��داد  ان  قولها  العراق  يف 
الهرب من مدينة  الذين يوا�صلون 

املو�صل مذهل.
عندما  فر�صية  اأ���ص��واأ  ان  وا���ص��اف��ت 
بداأ القتال كان احتمال فرار مليون 
امل��و���ص��ل. وح��ال��ي��ا يبلغ  �صخ�س م��ن 

عدد النازحن نحو 493 الفا.

•• الفجر - تون�س - خا�س

اأم����ام احل��ري��ق الج��ت��م��اع��ي الذي 
ت�صهده بع�س املحافظات، واخلوف 
من انتقال العدوى اإىل حمافظات 
اأخ�����رى، واأم�����ام م��ا ب���ات ج��ل��ي��ا من 
حماولت اأطراف �صيا�صية توظيف 
وا�صتثماره  الج��ت��م��اع��ي  احل����راك 
البلدية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ا���ص��ت��ع��داد 
ال���ق���ادم���ة، ب���ل وال�����ص��ع��ي لإرب�����اك 
اإ�صقاطها،  وحم���اول���ة  احل��ك��وم��ة 
التون�صية  احلكومة  رئي�س  اختار 
مبا�صرة  ال��ت��ون�����ص��ي��ن  خم��اط��ب��ة 
الأزمة  لي�صع نقاطه على حروف 
ع��ن حكومته  وال���دف���اع  ال��راه��ن��ة، 
احلكومات  حم��م��ال  وم���ن���ج���زه���ا، 
الحتقان  م�����ص��وؤول��ي��ة  ال�����ص��اب��ق��ة 

�صبه اجلزيرة الكورية واليابان.
ال�صمايل  الكوري  امل�صوؤول  واأو�صح 
التاأهب  “يف حالة  اأن جي�س بالده 
التحركات  ع��ل��ى  ل��ل��رد  ال��ق�����ص��وى 
واإن  الأم�����ريك�����ي�����ة،  ال���ع�������ص���ك���ري���ة 
ب����وادر العتداء  م��ن  اأي����ا  لح��ظ��ن��ا 
�صيوجه  فاإن جي�صنا  �صيادتنا،  على 
�صربات ع�صكرية ل تعرف الرحمة 

�صد الأمريكين. 

والأرقام،  بالربامج  مواجهته  اإىل 
واىل تطوير خطابهم ال�صيا�صي.

)التفا�صيل �س15(

خارجية كوريا ال�صمالية اإن بالده 
تريد ال�صالم، لكنها ل ت�صتجديه. 
اليوم  لقاء  لربنامج  ت�صول  واأك���د 
اأن����ه يف حال  ال����ذي ���ص��ي��ب��ث لح���ق���اً 
اع����ت����داء ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ب���اأي 
اأرا�صي بالده، فاإن الرد  �صكل على 
نف�صها،  وب��احل��دة  مبا�صرا  �صيكون 
���ص��واء يف الأرا����ص���ي الأم��ريك��ي��ة اأو 
منطقة  يف  الأم���ريك���ي���ة  ال��ق��واع��د 

والالفت يف  الراهن.   الجتماعي 
ال�صاهد  ي��و���ص��ف  اأّن  احل����وار،  ه���ذا 
ودعاهم  ملعار�صيه،  بالنقد  توجه 
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اأخبـار الإمـارات
االحتاد الن�صائي العام ينظم ور�صة عمل بعنوان العطاء �صعادة 

•• اأبوظبي -وام:

ور�صة  �صيدات م�صر  بالتعاون مع جمعية  العام  الن�صائي  الحت��اد  نظم 
عمل حتت عنوان العطاء �صعادة �صمن �صعار يوم املراأة الماراتية لعام 

. والعطاء  اخلري  يف  �صريك  املراأة   2017
هذه  اإن  العام  الن�صائي  الحت��اد  مديرة  ال�صويدي  ن��ورة  �صعادة  وقالت 
الور�صة التي اأقيمت مبقر الحتاد ام�س تاأتي �صمن �صل�صلة من الربامج 
والور�س التي ينظمها الحتاد ترجمة لأهداف ور�صالة عام اخلري التي 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  �صاحب  اأعلنها 
حفظه اهلل وتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل بو�صع  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
م�صتوياته  ب��ك��ل  واخل����ريي  الإن�����ص��اين  للعمل  م�����ص��ت��دام  تنظيمي  اإط����ار 

بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  اأن  واأك���دت  ال��دول��ة.  م�صتوى  على  واأ�صكاله 
مبارك رئي�صة الحتاد الن�صائي العام الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية 
الأ�صرية رئي�صة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة توجه دائما بتكثيف 
الربامج الهادفة وم�صاركة املراأة الفاعلة يف اجناح عام اخلري . وقالت 
اأن ت�صتفيد  العام على  الن�صائي  ياأتي ذلك حر�صا من الحت��اد  اإن ذلك 
اإىل جنب  واإث��ب��ات الوجود جنبا  التقدير بالعمل اجل��اد  امل��راأة من ه��ذا 
املراأة  تظهر  لأن  ثمينة  فر�صة  باأنه  ذل��ك  وا�صفة  ال��رج��ل..  اأخيها  مع 
حل  يف  وت�صهم  امل�صتدامة  التنمية  يف  فاعلة  م�صاركة  لت�صارك  قدراتها 
م�صكالت جمتمعها بعقالنية توؤمن ا�صتقرارا نف�صيا واأ�صريا وجمتمعيا 
التي  الإم��ارات��ي  اأن مبادرة عام اخلري تعد ترجمة لفطرة  واأو�صحت   .
تعززت مع الزمن منذ انطالق م�صرية الحتاد وحملت اأرفع ال�صعارات 
للمبادرات  وتتويجا  والت�صامح  وال��ب��ذل  العطاء  يف  الإن�صانية  والقيم 

واملجتمع  الإن�صان  خدمة  وت�صتهدف  الر�صيدة  القيادة  اأطلقتها  التي 
النه�صة احل�صارية والدفع  الدائم ملواكبة  التطور  والرتقاء مب�صتوى 
مب�صرية اخلري التي ر�صخت حب الإمارات يف قلوب اأبنائها. واألقت �صايل 
مربوك حما�صرة يف الور�صة اأكدت فيها اأن ال�صعادة قيمة اإن�صانية تعمل 
قيادة دولة الإمارات على تعميمها وتر�صيخها منطا واأ�صلوب حياة لكل 
اأفراد جمتمع الإمارات.. م�صرية اىل اأن مبادرة زايد العطاء تعمل منذ 
اإ�صعاد الب�صرية من خالل براجمها املبتكرة يف جمالت  تاأ�صي�صها على 
العطاء الن�صاين وقدمت منوذجا يحتذى يف جمالت العطاء الن�صانية 
كان  ال�صا�صية  امل��ح��اور  م��ن  العديد  الور�صة  تناولت  و  وعامليا.  حمليا 
اأهمها ال�صعادة وعلم النف�س اليجابي واأهم حماور عام اخلري واآليات 
امل�صاركة يف مبادراته والعطاء وتاأثريه النف�صي واملادي على الن�صان و 

دور املراأة اليجابي يف توجيه �صلوك املجتمع.

االإمارات وكوريا اجلنوبية توقعان حم�صر وثائق الت�صديق اخلا�صة 
باتفاقيتي ت�صليم املجرمني وامل�صاعدة القانونية يف امل�صائل اجلنائية

•• اأبوظبي -وام:

ام�س  اجلنوبية  كوريا  وجمهورية  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  وقعت 
املجرمن  ت�صليم  باتفاقيتي  الت�صديق اخلا�صة  تبادل وثائق  على حم�صر 
�صيوؤول  يف  واملوقعتن  اجلنائية  امل�صائل  يف  املتبادلة  القانونية  وامل�صاعدة 

بتاريخ 28 فرباير 2014.
وقع على حم�صر تبادل وثائق الت�صديق - يف مقر وزارة اخلارجية والتعاون 
م�صاعد  العو�صي  يو�صف  عبدالرحيم  الدكتور  �صعادة   - باأبوظبي  ال��دويل 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل لل�صوؤون القانونية و�صعادة بارك كانغ-هو 

ال�صفري فوق العادة واملفو�س جلمهورية كوريا اجلنوبية لدى الدولة.

•• اأبوظبي-وام: 

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
معايل   .. ال�صاطئ  ق�صر  يف  ام�����س  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب 
يزور  الذي  الياباين  ال��وزراء  لرئي�س  امل�صت�صار اخلا�س  كاواي  كات�صويوكي 

البالد حاليا.
جرى خالل اللقاء ا�صتعرا�س اأوجه التعاون وعالقات ال�صداقة بن البلدين 
وما ت�صهده من تنام على ال�صعد كافة بف�صل حر�س قيادتي البلدين على 

الدفع بها نحو اآفاق اأو�صع مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة.
ونقل معايل كات�صويوكي كاواي اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
لدولة  ومتنياته  اليابان  وزراء  رئي�س  اآب��ي  �صينزو  دول��ة  حتيات  نهيان  اآل 

الإمارات دوام التقدم والزدهار.
اآل نهيان - خالل  من جانبه حمل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
ال��وزراء الياباين  اللقاء - معايل كات�صويوكي كاواي حتيات �صموه لرئي�س 

ومتنياته لليابان و�صعبها ال�صديق املزيد من التقدم والرقي والزدهار.
وتبادل اجلانبان خالل اللقاء وجهات النظر ب�صاأن عدد من الق�صايا ذات 

الهتمام امل�صرتك.
ح�صر اللقاء .. معايل خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�صوؤون التنفيذية 

و�صعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

حممد بن زايد ي�صتقبل امل�صت�صار اخلا�س لرئي�س وزراء اليابان

بتوجيهات ويل عهد اأبوظبي 

اإطالق جائزة "حممد بن زايد الأف�صل معلم خليجي"
•• اأبوظبي- وام:

ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  بتوجيهات 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اأبوظبي  يف  ام�����س  اأع��ل��ن   .. امل�صلحة 
زاي���د  ب���ن  حم��م��د  "جائزة  اإط������الق 
معّلم خليجي" التي حتمل  لأف�صل 
ا�صتثنائياً  يف م�صمونها فكراً تربوياً 
وت��ب��ل��غ اإج��م��ايل ج��وائ��زه��ا امل��ادي��ة 6 

مالين درهم.
ج��اء ذل��ك خ��الل امل��وؤمت��ر ال�صحفي 
الذي عقدته وزارة الرتبية والتعليم 
معايل  بح�صور  اأبوظبي  يف  مبقرها 
اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزير  ح�صن ب��ن 
العام  امل�����ص��رف  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 
ل���ل���ج���ائ���زة وم����ع����ايل ال���دك���ت���ور علي 
اللجنة  رئي�س  ال��ق��رين  عبداخلالق 
خليفة  وحم���م���د  ل��ل��ج��ائ��زة  ال��ع��ل��ي��ا 
النعيمي مدير مكتب �صوؤون التعليم 
اأب��وظ��ب��ي ع�صو  دي���وان ويل عهد  يف 
و�صعادة  ل��ل��ج��ائ��زة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
رئي�س  نائب  احلمادي  عبدالرحمن 
والدكتور  ل��ل��ج��ائ��زة  العليا  اللجنة 
ح��م��د اأح���م���د ال���درم���ك���ي اأم�����ن عام 

اجلائزة.
اإبراهيم  ب���ن  ح�����ص��ن  م��ع��ايل  وق����ال 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  احل���م���ادي 
زاي��د لأف�صل  بن  "جائزة حممد  اإن 
من  الأوىل  ت��ع��د  خليجي"  م��ع��ّل��م 
ب��ق��ي��م��ت��ه��ا وحجم  ن���وع���ه���ا ومت����ت����از 
بالأهداف  وت��ف��رده��ا  فيها  امل�صاركة 

واملعايري التي انبثقت من اأجلها.
واأكد معاليه خالل املوؤمتر ال�صحفي 

الرتبية العربي رئي�س اللجنة العليا 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  للجائزة 
املتحدة من الدول التي حافظت على 
يف  املطرد  ون�صقها  املتميز  ح�صورها 
رفد التعليم باأ�صباب تطوره وجناحه 
التح�صينية  ج���ه���وده���ا  ك���ان���ت  وق����د 
واآخ����ره����ا جائزة  ل��ل��ع��ي��ان  وا����ص���ح���ة 
معلم  لأف�����ص��ل  زاي����د  ب���ن  "حممد 
التعليمية  املبادرات  خليجي" اإحدى 
لي�صمل  اأفقها  يت�صع  التي  النوعية 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.
املهند�س  ����ص���ع���ادة  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
وزارة  وكيل  احل��م��ادي  عبدالرحمن 
الرتبية للرقابة واخلدمات امل�صاندة 
للجائزة  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب 
روؤية  ثناياها  يف  حتمل  اجل��ائ��زة  ان 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب  ع��م��ي��ق��ة 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
التعليم على  امل�صلحة تتمثل يف رفد 
م�����ص��ت��وى اخل��ل��ي��ج مب���ع���ززات تطوره 
ال���ذي ي�صكل  املعلم  دف��ع  م��ن خ��الل 
ع�����ص��ب ال��ت��ع��ل��ي��م مل��زي��د م��ن التطور 

والعمل والتحفيز والإبداع.
واأ����ص���اد ���ص��ع��ادت��ه ب��ه��ذه امل���ب���ادرة التي 
التعاون  جم��ل�����س  غ����اي����ات  ت���رتج���م 
اخلليجي يف جانب مهم من اأهدافها 
وامل�صتقبلية  ال��ع�����ص��ري��ة  وروؤي���ت���ه���ا 
املعلم  اأن  اإىل  م�������ص���رياً  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
املنظومة  الرت���ك���از يف  ق��اع��دة  ي��ظ��ل 
جاءت  ل��ذا  تطورها  و�صر  التعليمية 
املتميزين  لتخاطب  اجل��ائ��زة  ه���ذه 
قدما  التعليم  بعجلة  ولتدفع  منهم 
ع���رب ح��ف��ز امل���ي���دان ال���رتب���وي ملزيد 

لديه  ما  اأف�صل  تقدمي  يف  الرتبوي 
من اأداء وعمل واإنتاجية.

الرتبية  وزارة  اأن  معاليه  واأو����ص���ح 
وال���ت���ع���ل���ي���م ع����ن����دم����ا ان���ط���ل���ق���ت يف 
التي  اجل���دي���دة  التعليمية  خطتها 
الدولة  ت���وج���ه���ات  ل��ت��ح��اك��ي  ج�����اءت 
و�صعت  وم�صتهدفاتها  وتطلعاتها 
اأج��ن��دت��ه��ا وعلى  امل��ع��ل��م يف م��ق��دم��ة 
لعتبارات  وذل����ك  اأول��وي��ات��ه��ا  راأ�����س 
ع���دة م��ت��داخ��ل��ة ت��ك��م��ن اأه��م��ي��ت��ه��ا يف 
قدرة املعلم على بلورة روؤية ع�صرية 
اأفكاره  خ���الل  م��ن  املبتكر  للتعليم 
وجتاربه وخرباته وروؤيته الطموحة 
املحوري  امل��ع��ل��م  دور  اإىل  م�����ص��رياً   .
املطلوب  ال��زخ��م  التعليم  اإك�����ص��اب  يف 
عالية  م���رات���ب  اإىل  ب���ه  والن���ت���ق���ال 

ومتقدمة.
اأن  قبل  املعلم  اأن  اإىل  معاليه  واأ�صار 
عليه  متليها  ر���ص��ال��ة  �صاحب  ي��ك��ون 
ه����ذه امل��ه��ن��ة ال��ن��ب��ي��ل��ة ف�����اإن ال������وزارة 
يف  وموؤثراً  اأ�صا�صياً  �صريكاً  فيه  ترى 
العملية التعليمية لذا فقد هياأت له 
و�صياغة  ر�صم  يف  للم�صاركة  ال�صبل 
ال�صرتاتيجيات والتخطيط ال�صليم 
تدخل  ج��دي��دة  اأدوار  م��ن  ومتكينه 
عرب  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ���ص��ل��ب  يف 
التعليمية  امل��م��ار���ص��ات  يف  ال��ت��ن��وي��ع 
واأ�صاليب التدري�س والإدارة احلديثة 
املحفزة  ال��درا���ص��ي��ة  البيئة  وت��وف��ري 
منهم  املوهوبن  واكت�صاف  للطلبة 

ورعايتهم.
�صاحب  بتوجيهات  معاليه  واأ����ص���اد 
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع���ه���د  ويل  ن���ه���ي���ان 

اأن قيادة الدولة الر�صيدة تنظر اإىل 
ا�صرتاتيجياً  هدفاً  باعتباره  التعليم 
الداعمة  الإم���ك���ان���ات  ك���ل  و���ص��خ��رت 

لهذا الغر�س.
لأر�صية  تر�صخ  اجلائزة  ان  واأ���ص��اف 
���ص��ل��ب��ة ل��دف��ع ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م اإىل 
املقدمة ل�صيما اأن اجلائزة ت�صتهدف 
امل���ع���ل���م ال������ذي ي���ع���د حم�����ور ارت���ك���از 
التعليمية للم�صي قدماً يف  العملية 
يف  للتعليم  ومميزة  ناه�صة  م�صرية 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.
" اننا ننظر اإىل املعلم  وذكر معاليه 
ك��ون��ه �صاحب  م��ن��ظ��ور خمتلف  م��ن 
تربوية  قيماً  حتمل  �صامية  ر�صالة 
نبيلة ترتكز فيها الدولة على اإعداد 
بال�صكل  وتهيئتها  امل�صتقبل  اأج��ي��ال 
يف  مهمة  م��راح��ل  لتخطي  الأم���ث���ل 
البالد  التنموية يف  النه�صة  م�صرية 
القت�صاد  جم��ت��م��ع  ن��ح��و  وال��ت��ح��ول 
املعريف امل�صتدام امل�صتند اإىل البتكار 
مهارات  الطلبة  واإك�����ص��اب  والإب�����داع 
ال���ق���رن ال����� 21 وه����و الأم������ر ال���ذي 
وج��ه��ت ب��ه ال��ق��ي��ادة ال��ت��ي تعد املعلم 
حقيقية  لن���ط���الق���ة  زاوي������ة  ح��ج��ر 

لتعليم ع�صري من الطراز الأول".
يتجاوز  اجلائزة  اأن  معاليه  واعترب 
املعلمن  ت���ك���رمي  اأه����داف����ه����ا  م�����دى 
جديداً  اأف���ق���اً  ت��ك��ر���س  اإذ  امل��ت��م��ي��زي��ن 
على  للتميز  امل����دى  ب��ع��ي��دة  ون���ظ���رة 
�صعيد التعليم ودفع م�صارات تقدمه 
بل  فقط  املحلي  ال�صعيد  على  لي�س 
عن  ف�صاًل  اخلليجي  امل�صتوى  على 
ال�صنوية  ت�صخري مثل هذه اجلوائز 
للميدان  حمفزة  مهمة  اأداة  لتكون 

امل�صلحة  ل���ل���ق���وات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د 
اعتربها  ال���ت���ي  اجل����ائ����زة  ب����اإط����الق 
ك��ب��ريت��ن من  واأه���م���ي���ة  ق��ي��م��ة  ذات 
املاأمولة عرب حتفيز  نتائجها  خالل 
يف  التميز  نحو  وامل��ع��ل��م��ات  املعلمن 
ال�صامية  التعليمية  ر�صالتهم  اأداء 
الطلبة  تعليم  اأ�صاليب  يف  والبتكار 
املتميزين  واملعلمات  املعلمن  واإب��راز 
قدوة  ليكونوا  ال��رتب��وي  امل��ي��دان  يف 
امل�صتقبل  وق��ادة  الآخرين  للمعلمن 

يف احلقل التعليمي.
اإبراهيم  ب���ن  ح�����ص��ن  م��ع��ايل  وق����ال 
احلمادي وزير الرتبية والتعليم - يف 
ت�صريح خا�س لوكالة اأنباء الإمارات 
 - ال�صحفي  امل���وؤمت���ر  ع��ق��ب  "وام" 
الرت���ق���اء  اإىل  ت�����ص��ع��ى  اجل����ائ����زة  اإن 
يف  وال��رتب��وي��ة  التعليمية  بالعملية 
..م�صرياً  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
���ص��ت��ق��وم خالل  ال��ع��م��ل  ف���رق  اأن  اإىل 
الفرتة املقبلة بعقد جل�صات نقا�صية 
حتى  باجلائزة  وتعريفية  وح��واري��ة 
التعرف  من  املعلمن  جميع  يتمكن 

على معايريها وكافة تفا�صيلها.
اأن ه��ذه اجل��ائ��زة جت�صد روؤية  واأك���د 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
يف ا�صت�صراف امل�صتقبل واميان �صموه 
املحوري  املعلم  دور  باأهمية  العميق 
تطوير  يف  ال�����زاوي�����ة  ح���ج���ر  واأن��������ه 
اأو  ���ص��واء يف دول��ة الإم����ارات  التعليم 

على م�صتوى دول جمل�س التعاون.
الدكتور علي  اأكد معايل  من جانبه 
عبداخلالق القرين مدير عام مكتب 

املعلم  على  ال�صوء  ت�صليط  ب�صرورة 
وتكري�س اأف�صل املمار�صات لدعمه .

يبداأ  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر  اأن  م����وؤك����داً 
حالياً  اجل��ه��ود  وك��ل  املعلم  عند  م��ن 
حقيقية  قفزة  حتقيق  على  من�صبة 
التعليمية على م�صتوى  الأنظمة  يف 
دول جمل�س التعاون اخلليجي وهي 
غاية تفر�صها ال�صتحقاقات احلالية 
حفاظاً على املكت�صبات وحتقيقاً ملزيد 

من املنجزات.
واأو�صح اأن اجلائزة قّيمة يف مكوناتها 
واأهدافها ومعايريها التي ا�صتنبطت 
م���ن اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 

جمال التعليم.
اأي�صا  ت��ع��د  اجل����ائ����زة  اإن  واأ�����ص����اف 
املر�صودة  امل��ك��اف��اآت  حيث  م��ن  قّيمة 

للمعلمن املتميزين .
معلمن  �صتة  اأف�صل  اأن  اإىل  م�صريا 
 6 ق��دره��ا  م��ك��اف��اأة  على  �صيح�صلون 
ب��واق��ع مليون درهم  م��الي��ن دره���م 
لكل معلم كما �صيح�صل اأف�صل 30 
معلًما على دورات تدريبية لالطالع 
التعليمية  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  ع��ل��ى 

العاملية وال�صتفادة منها.

الرتبوية  والإجن�������ازات  ال��ع��م��ل  م��ن 
املن�صود  التعليم  اأه���داف  يحقق  مب��ا 
الذي نبحث عنه. واأكد مكتب �صوؤون 
التعليم بديوان ويل عهد اأبوظبي اأن 
هذه اجلائزة غري امل�صبوقة من حيث 
�صمولها  ونطاق  واأهدافها  اأهميتها 
وحر�س  اهتمام  من  انطالقاً  تاأتي 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
للمعلم  الداعمة  الأط��ر  تعزيز  على 
باأهمية  ���ص��م��وه  م���ن  اإمي����ان����اً  وذل����ك 
مل�صتقبل  املعلم وروؤيته ال�صت�صرافية 
التي  اخل�����ط�����وات  وح���ف���ز  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ت�صفي مزيداً من احلراك التعليمي 
الفعال لي�س يف الدولة فح�صب بل يف 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول 

العربية كافة.
ب�����دوره ق����ال ال���دك���ت���ور ح��م��د اأحمد 
ال���درم���ك���ي اأم�����ن ع����ام اجل����ائ����زة اإن 
للمعلم على م�صتوى  اإط��الق جائزة 
دول جمل�س التعاون اخلليجي ياأتي 
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  ل���روؤي���ة  ت��رج��م��ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ل��دول��ة 

اأنه مت ت�صكيل جلان حتكيمية  وذكر 
لتقييم  واإداري���اً  تعليمياً  متخ�ص�صة 
ال�صروط  وف���ق  امل�����ص��ارك��ن  املعلمن 
التقدمي  ع��م��ل��ي��ة  و���ص��ت��ت��م  امل����ح����ددة 
www. امل���وق���ع ع���رب  اإل���ك���رتون���ي���اً 

.mbzaward.ae
زايد  ب���ن  حم��م��د  "جائزة  وت��رت��ك��ز 
لأف�صل معّلم خليجي" التي تغطي 
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
ت��ع��رب يف جمملها  م��ع��اي��ري   5 ع��ل��ى 
الأ�صا�صية  التكاملية  اجل��وان��ب  ع��ن 
امل��ع��ل��م والتي  ت��واف��ره��ا يف  ال���واج���ب 
املهنية  ����ص���ريت���ه  م����الم����ح  ت�������ص���ك���ل 
واإجنازاته التي تبحث فيها اجلائزة 
اإيجاباً  ينعك�س  مب��ا  اإل��ي��ه��ا  وتتطلع 
وعنا�صرها  التعليمية  العملية  على 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف 

امل�صاركة يف اجلائزة.
معايري  ع���ل���ى  اجل����ائ����زة  وت�����ص��ت��م��ل 
التميز يف الإجناز والإبداع والبتكار 
وال����ت����ط����وي����ر وال����ت����ع����ل����م امل�������ص���ت���دام 
الإيجابية  امل��واط��ن��ة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
والريادة  الوطني  والنتماء  وال��ولء 

املجتمعية واملهنية.

ا�ضتقبل اأع�ضاء جلان جائزة حممد بن زايد لأف�ضل معلم خليجي

ويل عهد اأبوظبي: املعلم هو ال�صمانة االأكيدة لتحقيق تطلعاتنا يف تن�صئة اأجيال متتلك مهارات االإجناز واالبتكار 
مهنة التعليم ارتبطت باملنزلة الرفيعة واملكانة ال�ضتثنائية يف نفو�ضنا، وا�ضتمدت اأهميتها وقوتها من ر�ضالتها النبيلة

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ام�س يف ق�صر البحر اأع�صاء جلان جائزة 
حممد بن زايد لأف�صل معّلم خليجي التي مت الإعالن عنها ام�س يرافقهم 
للجائزة،  ال��ع��ام  امل�صرف  والتعليم  الرتبية  وزي���ر  احل��م��ادي  ح�صن  م��ع��ايل 

ومعايل الدكتور علي عبداخلالق القرين رئي�س اللجنة العليا للجائزة.
ورحب �صموه باللجنة العليا للجائزة واأعرب عن متنياته لأعمال اللجنة بكل 
توفيق وجناح يف حتقيق روؤية اجلائزة ور�صالتها من خالل املعايري اخلم�صة 
والبتكار  الإب���داع  وال��ث��اين  الإجن���از  التميز يف  اأول  وه��ي  عليها  ترتكز  التي 
واملعيار الثالث التطوير والتعلم امل�صتدام والرابع املواطنة الإيجابية والولء 

والنتماء الوطني واملعيار اخلام�س الريادة املجتمعية واملهنية.
واكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ان مهنة التعليم ارتبطت 

باملنزلة الرفيعة واملكانة ال�صتثنائية يف نفو�صنا، وا�صتمدت اأهميتها ومكانتها 
واملبادئ  ال��رتب��وي��ة  القيم  م��ن  ات��خ��ذت  ال��ت��ي  النبيلة  ر�صالتها  م��ن  وق��وت��ه��ا 
ال�صامية والعلم واملعرفة منهجية توؤطر لها، وجتعل من املعلم �صريكاً اأ�صا�صياً 

يف تنمية العقول، وتهذيب الأخالق، وبناء وتنمية املجتمعات.
يقدمه  وما  الدائمة،  وعطاءاته  املعلم  ت�صحيات  امتداد  اأن  �صموه  واأ�صاف 
من عمل دوؤوب خمل�س، قادران على اإحداث الفارق يف حياة اأبنائنا الطلبة، 
مت�صلحن  امل�����ص��ت��دام��ة،  والتنمية  ال��ب��ن��اء  م�����ص��رية  مل��وا���ص��ل��ة  ن��ع��ده��م  ال��ذي��ن 
باملهارات والعلوم واملعارف، وقبل ذلك كله بالقيم واملُثل والأخالق امل�صتمدة 
من ديننا ال�صمح، والعادات والتقاليد الرا�صخة ملجتمعاتنا العربية، واملواطنة 
ال�صاحلة. واأو�صح �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ان املعلم 
ومثقفة  متعلمة  اأجيال  تن�صئة  يف  تطلعاتنا  لتحقيق  الأكيدة  ال�صمانة  هو 

متتلك مهارات الإجناز والبتكار والتميز والإبداع.
واكد �صموه اأهمية موا�صلة العمل معاً ل�صمان توفري تعليم نوعي لأبنائنا 

احلديثة،  التعليم  اأنظمة  اإليه  و�صلت  ما  يواكب  القادمة  واأجيالنا  الطلبة 
وتطورها  ال�صعوب  لتقدم  ارتكاز  وقاعدة  الأم��ان  �صمام  التعليم  اأن  باعتبار 
..لذا نحر�س على اأن يكون املعلم مبادراً و�صاحب فكر م�صتنري، ولن نتوانى 
عن توفري كافة املقومات التي ت�صعه يف دائرة ال�صوء، لياأخذ دوره الريادي 
التي تعلي من  العوامل واملبادرات وامل�صاريع  وامل�صتحق عرب توفري خمتلف 
تتكامل فيه �صخ�صية املبدع املتقن لفنون الرتبية احلديثة  رمزيته، معلماً 
والتعليم النوعي. وقال �صموه اإننا ن�صت�صرف من خالل اجلائزة عماًل تربوياً 
وخربات  ومهارة  معريف  خم��زون  من  املعلمن  بحوزة  ما  اإىل  ي�صتند  متقناً 
مناذج  ليكونوا  والتميز  ال�����ص��دارة  م��وق��ع  يف  ت�صعهم  ب���اأن  كفيلة  تراكمية، 
اإطالق  على  عملنا  ح��ن  حتقيقه  ا�صتهدفنا  م��ا  وه��و  الآخ����رون،  ب��ه  يقتدي 

اجلائزة، لتكون خطوًة اإ�صافية باجتاه دعم التميز والإبداع لدى املعلمن.
ح�صر جمل�س �صموه �صمو ال�صيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 
يف منطقة العن و�صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 

والفريق  والإن�صانية  نهيان لالأعمال اخلريية  اآل  �صلطان  زايد بن  موؤ�ص�صة 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �صيف  ال�صيخ  �صمو 
الداخلية و�صمو ال�صيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي 
الدويل  والتعاون  وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ عبداهلل  و�صمو 
و�صمو ال�صيخ عمر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة زايد 
الدكتور  ال�صيخ  و�صمو  والإن�صانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �صلطان  بن 
�صلطان بن خليفة اآل نهيان م�صت�صار �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة ومعايل 
ومعايل  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ 

ال�صيخ �صلطان بن طحنون اآل نهيان ع�صو املجل�س التنفيذي.
و�صم وفد جلان اجلائزة حممد خليفة النعيمي مدير مكتب �صوؤون التعليم 
يف ديوان ويل عهد اأبوظبي ع�صو اللجنة العليا للجائزة، و�صعادة عبدالرحمن 
احلمادي نائب رئي�س اللجنة العليا للجائزة، والدكتور حمد اأحمد الدرمكي 

اأمن عام اجلائزة.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى المل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�ضارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى الأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى الماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�ضارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية الأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�صيدلية العن                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�ضارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

بح�ضور هزاع بن زايد: 

 ال�صوؤون البلدية والنقل تناق�س مبادرات جمتمعية مع 25 جهة حكومية و�صبه حكومية
•• اأبوظبي-وام:

ب��ح�����ص��ور ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ه����زاع بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س 
بحثت  اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي 
والنقل  ال��ب��ل��دي��ة  ال�����ص��وؤون  دائ����رة 
ب����اإم����ارة اب��وظ��ب��ي يف ور����ص���ة عمل 
�صمت 25 من اجلهات احلكومية 
و�����ص����ب����ه احل����ك����وم����ي����ة ع��������ددا من 
ت�صب  التي  وامل��ب��ادرات  امل�صروعات 
يف خدمة املجتمع وترتقي بجودة 
املقدمة  احل���ك���وم���ي���ة  اخل����دم����ات 

للمتعاملن وامل�صتثمرين.
ال��ت��ي ح�صرها  ال��ور���ص��ة  وت��ن��اول��ت 
روؤ�صاء  وال�صعادة  املعايل  اأ�صحاب 
واملوؤ�ص�صات  ال��ه��ي��ئ��ات  وم���دي���ري 
احل��ك��وم��ي��ة و���ص��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة يف 
الإمارة عددا من املبادرات الرئي�صة 
الإلكرتونية  املنظومة  بينها  ومن 
امل��وح��دة ل��رتاخ��ي�����س ال��ب��ن��اء التي 
عرب  الرتاخي�س  منح  م��ن  متكن 
نافذة واحدة وخالل مدة اأق�صاها 

عمل. يوم   30
اللكرتونية  امل���ن���ظ���وم���ة  وت����ع����د 
من�صة  البناء  لرتاخي�س  املوحدة 
الجراءات  من  ومتكاملة  �صاملة 
برتاخي�س  اخلا�صة  والت�صريعات 
اخلدمات  ت�����ص��م��ل  ب��ح��ي��ث  ال��ب��ن��اء 
البناء  ق��ب��ل ع��م��ل��ي��ة  م���ا  ال���الزم���ة 
الن���ت���ه���اء منها  وب���ع���د  وخ���الل���ه���ا 
الكرتونيا بن  وجميعها مرتبطة 
والنقل  ال��ب��ل��دي��ة  ال�����ص��وؤون  دائ����رة 
و�����ص����رك����ائ����ه����ا ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ن 
اأ�����ص����ح����اب ال����ع����الق����ة. ك���م���ا متت 
مناق�صة عدد من امل�صاريع الأخرى 
البلدي..  التواجد  م�صروع  ومنها 
وم�����������ص�����روع ال�����ن�����اف�����ذة امل�����وح�����دة 
ل��ل��خ��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة ون��ب��ذة عن 
البنية  خ����دم����ات  ت��ن�����ص��ي��ق  جل���ن���ة 

التحتية يف حرم الطريق.
البلدية  ال�����ص��وؤون  دائ����رة  ووق��ع��ت 
اخلدمة  م�صتوى  اتفاقية  والنقل 
مع اجلهات احلكومية ال� 25 ذات 

العالقة برتاخي�س البناء.
التفاقية  توقيع  م��را���ص��م  وج���رت 
ب���ال���ت���زام���ن م���ع اإط������الق ال���دائ���رة 
املوحدة  الل��ك��رتون��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
ل��رتاخ��ي�����س ال���ب���ن���اء خ����الل حفل 
خ��ا���س اأق��ام��ت��ه ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة يف 
البحر–  ب����اب  ف���ريم���ون���ت  ف���ن���دق 

اأبوظبي.
اخلدمة  م�صتوى  اتفاقية  وت�صكل 
ث���م���رة ج���ه���د م�������ص���رتك م����ن قبل 
والنقل  ال��ب��ل��دي��ة  ال�����ص��وؤون  دائ����رة 
و�����ص����رك����ائ����ه����ا ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ن 
اأ�صحاب العالقة.. وتاأتي انطالقا 
من مقومات التعاون والتكامل يف 
اإطار مبادرة املنظومة اللكرتونية 

امل��وح��دة ل��رتاخ��ي�����س ال��ب��ن��اء التي 
اإل���ك���رتون���ي���ة موحدة  ب���واب���ة  ت��ع��د 
تقدمي  خاللها  م��ن  يتم  و�صاملة 
باأ�صلوب  البناء  تراخي�س  خدمات 
الواحدة من  النافذة اللكرتونية 
خ����الل ال���رب���ط الل����ك����رتوين بن 
املعنية  الأخ��رى  واجلهات  الدائرة 
ال���ب���ن���اء ح��ي��ث تعمل  ب��رتاخ��ي�����س 
على مبداأ التكامل اللكرتوين يف 
العمل احلكومي بحيث يتم تقدمي 
بالرتاخي�س  اخل��ا���ص��ة  ال��ط��ل��ب��ات 
ال��ك��رتون��ي��ا وم����ن ث���م ت���ق���وم هذه 
امل��ن��ظ��وم��ة ب��ت��وزي��ع��ه��ا واإجن����ازه����ا 
جميع  قبل  م��ن  ال��ك��رتوين  ب�صكل 
اإ�صدار  قبل  ال�صلة  ذات  اجل��ه��ات 
الرتاخي�س بالطريقة نف�صها عرب 

املنظومة.
اخلدمة  م�صتوى  اتفاقية  وحت��دد 
قائمة بكامل اخلدمات مع تعريف 
كل خدمة ومتطلباتها من وثائق 
النهائية  وخمرجاتها  وموافقات 
لتنفيذ  املطلوب  الزمني  والإط���ار 
اخل�����دم�����ات م����ن ق���ب���ل ك����ل طرف 
م���ن الأط������راف امل�����ص��ارك��ة يف هذه 
العمل  اآليات  حتدد  كما  التفاقية 
التفاقية  وتاأتي  الأداء.  ومراقبة 
اإط����ار اجل��ه��ود امل�����ص��رتك��ة التي  يف 
ت���ب���ذل���ه���ا اجل������ه������ات احل���ك���وم���ي���ة 
ل���الرت���ق���اء مب�����ص��ت��وى اخل���دم���ات 
املقدمة لأفراد املجتمع متا�صيا مع 
اأهداف خطة اأبوظبي حول اأهمية 
خ��دم��ة وجت���رب���ة متميزة  ت��ق��دمي 

للمتعاملن.
اللكرتونية  امل��ن��ظ��وم��ة  وت���وف���ر 
امل���وح���دة ل��رتاخ��ي�����س ال��ب��ن��اء 36 
خدمة رئي�صة و98 خدمة فرعية 
ت����ت����وزع ع���ل���ى ع�����دد م����ن امل���راح���ل 
جتهيز  مرحلة  وت�صمل  وال��ف��ئ��ات 
متطلبات تراخي�س البناء ومرحلة 
اإ�صدارها  ومرحلة  طلبها  اعتماد 
اأعمال  واإمت���ام  التفتي�س  ومرحلة 
تراخي�س البناء وخدمات م�صاندة 

اللكرتونية  امل��ن��ظ��وم��ة  وت��ت��األ��ف 
امل���وح���دة ل��رتاخ��ي�����س ال��ب��ن��اء من 
ث����الث����ة م�����������ص�����ارات رئ���ي�������ص���ة هي 
واحلوكمة  والج���راءات  اخلدمات 
اللكرتوين  والنظام  والت�صريعات 

املوحد لرتاخي�س البناء.
البلدية  ال�صوؤون  دائ��رة  كما قامت 
باإعداد  املنظومة  اإط��ار  يف  والنقل 
تراخي�س  خدمات  اإج���راءات  دليل 
التنفيذية  الالئحة  واإعداد  البناء 
 1983 4 ل�صنة  املوحدة للقانون 
يف �صاأن تنظيم اأعمال البناء والتي 
الت�صريعات  ت��وح��ي��د  يف  ���ص��اه��م��ت 
املنظمة لرتاخي�س البناء وتوحيد 
اخلا�صة  والإج�������راءات  اخل���دم���ات 
�صعيد  على  الرتاخي�س  بعمليات 
تطوير  مت  فيما  الإم����ارة  ب��ل��دي��ات 
نظام دفع الكرتوين موحد ميكن 
اجل���ه���ات اأ����ص���ح���اب ال���ع���الق���ة من 
املختلفة  اخلدمات  ر�صوم  ت�صديد 

عرب نافذة الكرتونية واحدة.
البلدية  ال�������ص���وؤون  دائ�����رة  وك���ان���ت 
وال��ن��ق��ل ع���ق���دت ع�����ددا م���ن ور�س 
املكاتب  التعريفية بح�صور  العمل 
اأطلعتهم  الإم���ارة  يف  ال�صت�صارية 
واآلية  املنظومة  على  خاللها  من 
الإيجابية  وان��ع��ك��ا���ص��ات��ه��ا  ع��م��ل��ه��ا 
تراخي�س  وخدمات  اأعمالهم  على 
ال����ب����ن����اء.. ك���م���ا اأق�����ام�����ت وح�����دات 
دع���م م��رك��زي يف ب��ل��دي��ات الإم����ارة 
للمتعاملن  اأي دعم لزم  لتقدمي 
وامل���ك���ات���ب ال���ص��ت�����ص��اري��ة م���ع بدء 
ال��ع��م��ل يف امل��ن��ظ��وم��ة اجل���دي���دة.  
ال�صوؤون  دائ��رة  التفاقية عن  وقع 
املهند�س  م��ع��ايل  والنقل  البلدية 
رئي�س  امل�������رر  م���ر����ص���د  ع���وي�������ص���ة 
القيادة  وع���ن  وب��ال��ن��ي��اب��ة  ال���دائ���رة 
معايل  اأب��وظ��ب��ي  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة 
الرميثي  خ��ل��ف��ان  حم��م��د  ال���ل���واء 
القائد العام ل�صرطة اأبوظبي وعن 
معايل  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
الدكتور علي را�صد النعيمي مدير 

بال�صيانة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  واخل����دم����ات 
واملتعلقة بالهدم وخدمات املالك.

املهند�س  م��ع��ايل  �صكر  جانبه  م��ن 
دائرة  رئي�س  امل��رر  عوي�صة مر�صد 
ال�������ص���وؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ن��ق��ل �صمو 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ ه���زاع 
للمبادرات  ال��دوؤوب��ة  متابعته  على 
الهادفة لتح�صن جودة  والربامج 
مثمنا  احل���ك���وم���ي���ة..  اخل����دم����ات 
جهود ال�صركاء ال�صرتاتيجين يف 
تعزيز التعاون امل�صرتك وامل�صاهمة 
الأف�صل  ت��ق��دمي  يف  ال���دائ���رة  م��ع 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن مبا 

يحقق الأهداف امل�صرتكة.
املنظومة  ه���ذه  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق���ال 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  اإط����ار  ت��اأت��ي يف 
احل����ك����ي����م����ة ل����ت����ع����زي����ز ال����ت����ع����اون 
املحلية  املوؤ�ص�صات  ب��ن  والتكامل 
اإ�صعاد املجتمع والرتقاء  اأجل  من 
املقدمة  اخلدمات  مب�صتوى  اأك��رث 

للمتعاملن وامل�صتثمرين.
اللكرتونية  املنظومة  اأن  واأ�صاف 
تنبثق  البناء  لرتاخي�س  امل��وح��دة 
احلكيمة  ال����ق����ي����ادة  روؤي���������ة  م�����ن 
وتب�صيط  ت�صهيل  على  وحر�صها 
لتقدمي  ال�����الزم�����ة  الج������������راءات 
اخل����دم����ات احل��ك��وم��ي��ة ل���الأف���راد 
متطلبات  يلبي  مب��ا  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
ويحقق  امل���ت���ع���ام���ل���ن  وت����وق����ع����ات 
ت�صهم  كما  و���ص��ع��ادت��ه��م..  ر���ص��اه��م 
اأعمال  بيئة  اإر����ص���اء  يف  امل��ن��ظ��وم��ة 
وال�صفافية  ب��ال�����ص��ه��ول��ة  ت��ت�����ص��م 
والإن���ت���اج���ي���ة امل���رت���ف���ع���ة وال���دق���ة 
تنفيذ  يف  وال����ك����ف����اءة  وال�������ص���رع���ة 
امل������ع������ام������الت وحت�����ق�����ق ال�����رخ�����اء 
الإم���ارة..  يف  امل�صتدامة  والتنمية 
تناف�صية  تعزيز  يف  كذلك  وت�صهم 
ال�صعيدين  على  املحلي  القت�صاد 
الإق��ل��ي��م��ي وال������دويل وت���رف���ع من 
اأب���وظ���ب���ي �صمن  اإم������ارة  ت�����ص��ن��ي��ف 
و�صهولة  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  م���وؤ����ص���رات 
مم��ار���ص��ة الأع���م���ال ال�����ص��ادرة عن 

الدكتور  وم���ع���ايل  امل��ج��ل�����س  ع����ام 
رئي�س  اخل��ي��ي��ل��ي  خ��م��ي�����س  م��غ��ري 
كما  اأب��وظ��ب��ي..   – ال�صحة  هيئة 
دائرة  عن  بالنيابة  التفاقية  وقع 
�صعادة  وال��ن��ق��ل  البلدية  ال�����ص��وؤون 
امل����زروع����ي وكيل  خ��ل��ي��ف��ة حم��م��د 
الدائرة وعن اجلهات الأخرى كل 
الأحبابي  �صعادة فالح حممد  من 
م����دي����ر ع�������ام جم���ل�������س اأب����وظ����ب����ي 
و�صعادة  ال���ع���م���راين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
العام  الأم��ن  املبارك  خليفة  رزان 
لهيئة البيئة – اأبوظبي والدكتور 
املدير  ال�����ص��ي��ع��ري  ���ص��ال��ح  ���ص��ي��ف 
العام بالإنابة لهيئة مياه وكهرباء 
�صعيد  ���ص��ي��ف  و����ص���ع���ادة  اأب���وظ���ب���ي 
غبا�س املدير العام لهيئة اأبوظبي 
ل��ل�����ص��ي��اح��ة وال���ث���ق���اف���ة و����ص���ع���ادة 
املحريبي  حممد  �صعيد  املهند�س 
املدير العام بالإنابة ملركز النفايات 
النعيمي  �صعيد  وجمال  -ت��دوي��ر- 
اأب��وظ��ب��ي يف  ال��ع��ام ملنطقة  امل��دي��ر 
لالت�صالت  الإم�����������ارات  ����ص���رك���ة 
ح�صن  وج���ا����ص���م   - ات�������ص���الت   -
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ث��اب��ت  اأح��م��د 
لل�صركة الوطنية للتربيد و�صعادة 
املدير  اخل��ي��ي��ل��ي  ع��ي�����ص��ى  ���ص��ع��ي��د 
للمناطق  العليا  للموؤ�ص�صة  ال��ع��ام 
و�صعادة  املتخ�ص�صة  القت�صادية 
اجلليل  ع���ب���د  حم���م���د  ال���ع���ق���ي���د 
الإدارة  ع�����ام  م���دي���ر  الأن���������ص����اري 
العامة للدفاع املدين واأحمد علي 
اأبو رحيمة النائب الأول للعالقات 
احل��ك��وم��ي��ة يف ���ص��رك��ة الإم�������ارات 
 - دو   - امل��ت��ك��ام��ل��ة  ل���الت�������ص���الت 
الظاهري  عبيد  مبارك  واملهند�س 
اأبوظبي  نائب املدير العام ل�صركة 
خلدمات ال�صرف ال�صحي و�صعادة 
�صعيد حممد ال�صويدي مدير عام 
وال�صيد  للتوزيع  اأب��وظ��ب��ي  �صركة 
عبد املجيد حممد خوري الرئي�س 
�صركة   – ب����الإن����اب����ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
حممد  وال�صيد  اأبوظبي  مطارات 

وباخل�صو�س  الدولية  املوؤ�ص�صات 
البنك ال��دويل وذل��ك يف وقت بات 
يف  واملوؤ�ص�صات  القت�صادات  جن��اح 
حتقيق النمو امل�صتدام يقا�س وفق 
ومقومات  مزايا  به من  تتمتع  ما 

تناف�صية.
ب��ال��ت��ق��دي��ر جلهود  امل�����رر  وت���وج���ه 
ال���ق���ائ���م���ن ع���ل���ى اإجن�������از واإجن������اح 
املوحدة  الل��ك��رتون��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
ل���رتاخ���ي�������س ال����ب����ن����اء.. وق������ال اإن 
خالل  من  املنظومة  ه��ذه  تد�صن 
رب�����ط ال���ب���ي���ان���ات وال�����ربام�����ج ذات 
نحو  الإم���ارة  جهود  يدعم  ال�صلة 
الذكية  احل���ك���وم���ة  اىل  ال���ت���ح���ول 
والق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي وي�����ص��ه��م يف 
تعزيز مبادئ احلوكمة وال�صفافية 
املنظومة  ح��ي��ث مت��ث��ل  وامل�����ص��اءل��ة 
مدى  وقيا�س  الأداء  لتقييم  اأداة 

اللتزام بالت�صريعات والقوانن.
وت���دع���م امل��ن��ظ��وم��ة ج���ه���ود دائ����رة 
ال�������ص���وؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ن��ق��ل نحو 
التحول الرقمي الأمر الذي ي�صهم 
وتقلي�س  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت��ب�����ص��ي��ط  يف 
الزمنية  وال����ف����رتة  الج����������راءات 
تراخي�س  ل���ص��ت��خ��راج  ال����الزم����ة 
الفرتة  ه���ذه  ت��ك��ون  ال��ب��ن��اء بحيث 

اأق�صى. كحد  عمل  يوم   30
خمي�س  املهند�س  ق��دم  جانبه  م��ن 
املن�صة  رئ��ي�����س  ال���ده���م���اين  ح��م��د 
لرتاخي�س  امل���وح���دة  احل��ك��وم��ي��ة 
املن�صة  ع������ن  ع����ر�����ص����ا  ال�����ب�����ن�����اء 
اليجابية  وميزاتها  وخ�صائ�صها 
اإن  وق��ال  ال��ب��ن��اء..  تراخي�س  على 
البناء  ت��راخ��ي�����س  اإ����ص���دار  وت����رية 
منذ  ملحوظا  ت�صارعا  �صهدت  قد 
ال�صابع  يف  املن�صة  اأعمال  انطالق 

من نوفمرب املا�صي.
التي  الرتاخي�س  عدد  اأن  واأ�صاف 
امل��ن�����ص��ة منذ  مت جت��ه��ي��زه��ا ع���رب 
انطالقتها يف ال�صابع من نوفمرب 
بناء  ترخي�س   829 بلغ  امل��ا���ص��ي 

جديدا.

جمعة را�صد بن جر�س املدير العام 
ل�صركة اأبوظبي للنقل والتحكم - 
علي  اهلل  عبد  وال�صيد   - تران�صكو 
بالإنابة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�����ص��ري��اين 
و�صعادة  للتوزيع  ال��ع��ن  �صركة   -
عام  م��دي��ر  ال��ن��ي��ادي  �صيف  �صعيد 
امل��ت��اب��ع��ة وال��ت��ح��ك��م ونا�صر  م��رك��ز 
اإدارة  مدير  املعمري  را�صد  حممد 
امل�صاجد يف الهيئة العامة لل�صوؤون 
والعميد  والأوق������اف  الإ���ص��الم��ي��ة 
من  اجلبيل  �صعد  �صالح  مهند�س 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
و����ص���ع���ادة ال��ك��اب��ن حم��م��د جمعة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�����ص��ام�����ص��ي 
ل���������ص����رك����ة اأب�����وظ�����ب�����ي ل���ل���م���وان���ئ 
الرميثي  حممد  اأحمد  واملهند�س 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
الإم��ارات للطاقة النووية و�صعادة 
املزروعي  �صيف  ف��ار���س  امل��ه��ن��د���س 
الرئي�س التنفيذي ل�صركة الحتاد 
الفالحي  عتيق  و�صيف  للقطارات 
م��دي��ر ادارة اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة يف 
 - الوطنية  اأبوظبي  �صركة برتول 

اأدنوك -.
جهات  ت��ن�����ص��م  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
حكومية اأخرى اإىل هذه التفاقية 

يف املرحلة املقبلة.
ال�صوؤون  دائرة  اأن  بالذكر  اجلدير 
اأعدت  ق��د  ك��ان��ت  وال��ن��ق��ل  البلدية 
املوحدة  الل��ك��رتون��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
بالتعاون  ال����ب����ن����اء  ل���رتاخ���ي�������س 
ال�صرتاتيجين  ال�������ص���رك���اء  م���ع 
تب�صيط  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ه��ا  اإط�����ار  يف 
اخلا�صة  الج����������راءات  وت�����ص��ه��ي��ل 
ب��خ��دم��ات ت��راخ��ي�����س ال��ب��ن��اء مبا 
على  واجل������ه������د  ال������وق������ت  ي�����وف�����ر 
ويلبي  وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  امل��ت��ع��ام��ل��ن 
ويحقق  وت��وق��ع��ات��ه��م  متطلباتهم 
ر���ص��اه��م و���ص��ع��ادت��ه��م وي��وف��ر بيئة 
عالية  ك��ف��اءة  ذات  تناف�صية  عمل 
الرخاء  حتقق  مرتفعة  واإنتاجية 

والتنمية امل�صتدامة.

انطالق اأعمال االجتماع ال�31 مل�صوؤويل اأمن املطارات بدول التعاون يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

اأعمال الجتماع  اأبوظبي  انطلقت �صباح ام�س الثنن بفندق ميلينيوم 
احل���ادي وال��ث��الث��ن مل�����ص��وؤويل اأم��ن امل��ط��ارات وال��زي��ارات امليدانية بدول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والذي ت�صت�صيفه دولة الإمارات 
العربية املتحدة ممثلة بوزارة الداخلية خالل الفرتة من 17 اإىل 19 

اأبريل اجلاري.
 يناق�س الجتماع عددا من املو�صوعات واملتعلقة باأمن و�صالمة املطارات 
وامل�صافرين بدول جمل�س التعاون وتبادل اخلربات واملخاطر التي تهدد 
اأم���ن ال��ط��ريان امل���دين وت��ب��ادل ال��زي��ارات امليدانية ب��ن م��ط��ارات الدول 
التعاون  العامة ملجل�س  املتقدمة يف هذا املجال ومناق�صة تقرير المانة 

لدول اخلليج العربية اخلا�س ب�صاأن ما مت اجنازه يف الفرتة ال�صابقة.

املطارات  العامة لأم��ن  الإدارة  العميد علي عتيق بن لحج مدير  كان    
ب�صرطة دب���ي رئ��ي�����س وف���د دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ق��د افتتح 
وزراء  واملعايل  ال�صمو  اأ�صحاب  ودع��م  حر�س  فيها  اأك��د  بكلمة  الجتماع 
الداخلية بدول جمل�س التعاون اخلليجي واهتمامهم باأمن املنافذ ب�صكل 
عام واأمن املطارات ب�صكل خا�س ملا لها من اأهمية يف تقريب �صعوب دول 
العامل من بع�صها البع�س وتركيز م�صوؤويل اأمن املطارات بدول املجل�س 

على اأمنها لكي ت�صبح من اأف�صل املطارات على م�صتوى العامل اأمنا .
بن  وال��ت��ع��اون  التن�صيق  درج���ات  اأع��ل��ى  اإىل  الو�صول  اأهمية  اإىل  واأ���ص��ار   
جميع الأجهزة ال�صرطية وتبادل اخلربات والآراء يف جمال اأمن و�صالمة 
املطارات  حماية  تعزيز  ول�صمان  التحديات  ملواجهة  امل��دين  ال��ط��ريان 
بدول جمل�س  املطارات  اأمن  م�صوؤويل  بجهود م�صرتكة بن  وامل�صافرين 

التعاون لدول اخلليج العربي.

 وقال اإن مطارات الدولة ح�صلت على ن�صبة عاملية حمققة نتيجة و�صلت 
التي  اإي��ك��او  امل���دين  ل��ل��ط��ريان  ال��دول��ي��ة  املنظمة  تقييم  يف   99،53 اإىل 
اختارت بالتن�صيق مع الهيئة العامة للطريان املدين مطارات دبي ليقع 
2016 وحتقيق هذه النتيجة الرائدة على  عليها التقييم الأمني لعام 
م�صتوى العامل.   واأ�صاف اإن هذا الجتماع ياأتي �صمن �صل�صلة اجتماعات 
العمل  دعم  اأج��ل  وتوا�صلهم من  املجل�س  ب��دول  املطارات  اأم��ن  م�صوؤويل 
يف  تكون  ايجابية  اأف�صل  نتائج  وحتقيق  وتاأمينها  امل��ط��ارات  يف  الأم��ن��ي 
اأ�صحاب ال�صمو واملعايل وزراء  م�صلحة مطارات دول املجل�س بدعم من 

الداخلية بدول جمل�س التعاون اخلليجي.
 واأع��رب العقيد عبد العزيز عبد الرحمن الدو�صري رئي�س وفد مملكة 
اأن  اأمله يف  امل�صاركة عن  بالوفود  له  كلمة  الجتماع يف  رئي�س  البحرين 
يخرج الجتماع مبزيد من النتائج اليجابية التي تعزز التعاون بن دول 

املجل�س يف جمال اأمن املطارات.
 وتقدم بجزيل ال�صكر والمتنان لأ�صحاب ال�صمو واملعاىل وزراء الداخلية 
امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  اأ���ص��ك��ال  جلميع  دعمهم  على  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ب���دول 
ينعك�س  مبا  التعاون  هذا  ا�صتمرارية  على  للحفاظ  احلثيثة  وجهودهم 
معربا  التعاون  جمل�س  دول  يف  وال�صالمة  الأم��ن  جوانب  على  ايجابيا 
وح�صن  ال�صيافة  ك��رم  على  الإم���ارات  لدولة  اأي�صا  وتقديره  �صكره  عن 
ولالأمانة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  واأع�صاء  لروؤ�صاء  ال�صتقبال 
املبذولة  جهودها  على  العربية  اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون  ملجل�س  العامة 

لإجناح الجتماع.
التعاون  ملجل�س  العامة  الأمانة  وفد  رئي�س  العتيبي  عايد  اأك��د جمال  و   
املجل�س  دول  بن  العالقات  تعزيز  على  احلر�س  له  كلمة  يف  اخلليجي 

والتن�صيق يف املجالت كافة ومنها اآمن املنافذ واملطارات .

عبداهلل بن زايد يرتاأ�س االجتماع ال� 13 ملجل�س التعليم واملوارد الب�صرية
•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  ت��راأ���س 
التعليم  جمل�س  رئي�س  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 
واملوارد الب�صرية اأم�س الول الجتماع ال� 13 للمجل�س 

بديوان عام الوزارة يف اأبوظبي.
وزير  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  ورح��ب 
التعليم  جمل�س  رئي�س  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 

واملوارد الب�صرية يف بداية الجتماع باأع�صاء املجل�س.
ومت بعد ذلك اعتماد حم�صر الجتماع ال� 12 ملجل�س 

التعليم واملوارد الب�صرية.
وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  واعتمد 
التعليم  جمل�س  رئي�س  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 
الجتماع  خ��الل  املجل�س  واأع�����ص��اء  الب�صرية  وامل����وارد 
وزارة  اعدتها  التي  للتوطن  الإم���ارات  جائزة  م�صروع 

املوارد الب�صرية والتوطن.
وت�صم جائزة الإمارات للتوطن اأربع فئات مت حتديدها 

بناء على عدد العاملن يف املن�صاأة وت�صمل هذه الفئات 
املن�صاآت الكبرية واملتو�صطة وال�صغرية واملبتدئة.

الب�صرية  امل������وارد  م���ع���ايل ���ص��ق��ر غ��ب��ا���س وزي�����ر  وق�����ال 
و�صيا�صات  مبادرات  �صمن  تاأتي  اجلائزة  اإن  والتوطن 
اطارها  يف  تهدف  التي  للوزارة  ال�صرتاتيجية  اخلطة 
يف  الوطنية  الب�صرية  امل��وارد  م�صاركة  تعزيز  اإىل  العام 
الوظائف  ل�صغل  وتاأهيلهم  وتدريبهم  اخلا�س  القطاع 

املتوافرة.
تعزيز  ت�صتهدف  للتوطن  الإم��ارات  اأن جائزة  واأو�صح 
م�صاهمة القطاع اخلا�س يف حتقيق موؤ�صرات الأجندة 
بيئة عمل  توفري  على  وت�صجيعه  ال�صلة  ذات  الوطنية 
جاذبة للموارد الب�صرية الوطنية ف�صاًل عن ن�صر ثقافة 
موؤ�ص�صات  ب��ن  الي��ج��اب��ي��ة  املناف�صة  روح  وب��ث  التميز 
امل�صوؤولية  ي��ع��زز م��ن دوره����ا يف  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س مب��ا 
بن  والتعاون  ال�صراكة  وتطوير  والوطنية  املجتمعية 
وزارة املوارد الب�صرية والتوطن واملوؤ�ص�صات العاملة يف 

هذه القطاع.

واأ�صار معاليه اإىل اأنه �صيتم ت�صكيل اأمانة عامة وجلان 
املوارد  فنية للجائزة وذلك انطالقا من حر�س وزارة 
تقييم  يف  واحلياد  ال�صفافية  على  والتوطن  الب�صرية 
م���دى ا���ص��ت��ي��ف��اء م��وؤ���ص�����ص��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ملعايري 
املوؤ�ص�صات يف برامج  التي ترتكز اىل م�صاهمة  اجلائزة 
توظيف املواطنن وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم 
على  واملحفزة  اجلاذبة  العمل  بيئة  وتوفري  وتدريبهم 

ال�صتمرارية وغريها من املعايري.
من جانبها ا�صتعر�صت معايل جميلة بنت �صامل م�صبح 
امل���ه���ريي وزي�����رة دول����ة ل�����ص��وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام خالل 
الجتماع دور املوؤ�ص�صات التعليمية غري الربحية وذلك 
غري  التعليمية  املوؤ�ص�صة  لتعريف  ع��ر���س  خ��الل  م��ن 
الربحية وخ�صائ�صها ودور جمال�س الأمناء ومتطلبات 
الرتخي�س ملثل هذه املوؤ�ص�صات والتزامات املوؤ�ص�صة غري 
الربحية كما مت ا�صتعرا�س ا�صتطالع اآراء املدار�س غري 
التعليمية  للموؤ�ص�صات  املحفزات  اأه��م  ب�صاأن  الربحية 
بن  �صلطان  م��ع��ايل  الج��ت��م��اع  ال��رب��ح��ي��ة. ح�صر  غ��ري 

القت�صاد ومعايل عبدالرحمن  وزير  املن�صوري  �صعيد 
بن حممد العوي�س وزير ال�صحة ووقاية املجتمع رئي�س 
الب�صرية احلكومية ومعايل  الهيئة الحتادية للموارد 
والتوطن ومعايل  الب�صرية  امل��وارد  وزير  �صقر غبا�س 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�صن 
ومعايل جنالء بنت حممد العور وزيرة تنمية املجتمع 
ومعايل جميلة بنت �صامل م�صبح املهريي وزيرة دولة 

عبد  بن  اأحمد  الدكتور  ومعايل  العام  التعليم  ل�صوؤون 
اهلل حميد بالهول الفال�صي وزير دولة ل�صوؤون التعليم 
املزروعي  ف��ار���س  ب��ن  �صهيل  بنت  �صما  وم��ع��ايل  ال��ع��ايل 
وزيرة دولة ل�صوؤون ال�صباب ومعايل الدكتور علي را�صد 
و�صعادة  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  ع��ام  مدير  النعيمي 
املعرفة  ال��ع��ام لهيئة  امل��دي��ر  ال��ك��رم  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 

والتنمية الب�صرية.

فقدان جواز �سفرت
روب�����ن   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ميتهكيل  ���ص��ي��ب�����ص��ت��ي��ان 
جا�صبري ، الهند اجلن�صية 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج�����������واز   -
يجده  من   )729054(
بتليفون  الت�����ص��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 052/9544770 

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /حم����م����د 
اب����و ها�صم  زك����ي  ���ص��ل��ي��م��ان 
اجلن�صية  ف���ل�������ص���ط���ن   ،
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)3183402( من يجده 
بتليفون  الت�������ص���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/7313887 

فقدان جواز �سفرت
حممد    / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ع�����زي�����ز ال������دي������ن اف���ي���ي���ل 
الهند     ، م��و���ص��ى  ب��و���ص��اك��اد 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )6320768( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 052/2889595

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /حم����م����د 
�صجاول خان حممد �صليم 
اجلن�صية  با�صكتان   ، اقبال 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)4137931( من يجده 
بتليفون  الت�������ص���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/5594340 

فقدان جواز �سفرت
ح�صام  نهى   / املدعو  فقد 
الدين انور ال�صيد ، م�صر  
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )2122106( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/5435161

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / من�صور خان 
، باك�صتان  ف�صل الرحمن 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )4105522( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 056/7834678

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / برونو وليد 
، فرن�صا  عي�صاوى زيتونى 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )1297086( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 056/4121247
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اأخبـار الإمـارات
ن�صف مليون طالب وطالبة يتدربون على الوقاية وال�صالمة �صمن اخلطط الت�صغيلية لربنامج اأقدر 

•• اأبوظبي -وام:

تلقى ن�صف مليون طالب وطالبة يف املدار�س 
الدولة  م�صتوى  على  واخلا�صة  احلكومية 
تدريبات يف جمال الوقاية وال�صالمة �صمن 
اخلطط الت�صغيلية لربنامج خليفة لتمكن 
الطالب اأقدر خالل العام الدرا�صي 2015 
– 2016 وتعرفوا على احلرائق واأنواعها 
منها.   والوقاية  جتنبها  وكيفية  واأ�صبابها 
ا�صتخدام  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ات  الطلبة  تلقى  و 
ط��ف��اي��ات احل��ري��ق ال��ي��دوي��ة وت��ع��رف��وا على 
اإتباعها  ال��واج��ب  والإج�����راءات  الإر����ص���ادات 

ع��ن��د ���ص��م��اع ج��ر���س الإن������ذار وع��ن��د حدوث 
ح����ري����ق وط�������رق الإخ���������الء والإب����������الغ عن 
الوقاية  احلوادث واطلعوا على ا�صرتاطات 
وال�����ص��الم��ة ال��ع��ام��ة.  و ق���ال ال��ل��واء جا�صم 
حممد امل��رزوق��ي ق��ائ��د ع��ام ال��دف��اع املدين 
برامج  اإع�����داد  مت  اإن����ه  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف 
خ��ا���ص��ة ت��ت�����ص��م��ن ت��ن��ظ��ي��م ح��م��الت توعية 
ل�صمان  املجتمع  ف��ئ��ات  ب��ن  ال��وع��ي  لن�صر 
وال�صالمة  ال��وق��اي��ة  معايري  اأرق���ى  تطبيق 
و  على �صالمة اجلميع.   املواقع حفاظاً  يف 
اأو�صح اأن من بن الربامج التوعية برنامج 
اأق��در الذي يهدف  خليفة لتمكن الطالب 

اإىل تكوين اجتاهات اإيجابية لدى الطالب 
ل��الل��ت��زام ب��ق��واع��د ال��وق��اي��ة وال�����ص��الم��ة يف 
وتعزيز  وتنمية  والطريق  واملدر�صة  املنزل 
ق���درات���ه���م ل��ل��ت�����ص��رف ال�����ص��ل��ي��م يف ح���الت 
ال���ط���وارئ وخل��ل��ق ج��ي��ل ق����ادر ع��ل��ى حتمل 
و  الوطنية.  املكت�صبات  امل�صوؤولية يف حماية 
اأ�صار اإىل دور الدفاع املدين يف احلفاظ على 
مكت�صبات الوطن و�صالمة اأبنائه واملقيمن 
والوقاية  ال�صالمة  ثقافة  ن�صر  خ��الل  من 
الو�صائل  وت�صخري  كافة  املجتمع  فئات  بن 
والإر�صاد  التوعية  ر�صائل  لإي�صال  املتاحة 

للجميع.

�صرطة اأبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مكتب 
التحقيقات الفيدرالية االمريكية

•• اأبوظبي -وام:

�صهد معايل اللواء حممد خلفان الرميثي، قائد عام �صرطة اأبوظبي ، و�صعادة باربارا اأ ليف �صفرية الوليات املتحدة 
الأمريكية لدى الدولة توقيع اتفاقية بن �صرطة ابوظبي ومكتب التحقيقات الفيدرالية المريكية وذلك بح�صور 

�صعادة اللواء مكتوم ال�صريفي، مدير عام �صرطة اأبوظبي، واللواء عمري املهريي، مدير عام العمليات ال�صرطية.
اجلنائية، وعن  واملباحث  التحريات  اإدارة  بور�صيد، مدير  را�صد  دكتور  العميد  اأبوظبي  �صرطة  التفاقية عن  وقع 
اجلانب الأمريكي �صتيفن جاودن امللحق القانوين، رئي�س ق�صم مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية يف ال�صفارة 

المريكية بالدولة . تن�س التفاقية على تعزيز اآليات التعاون، وتطويرها مبا يعزز اآليات العمل.
ح�صر توقيع التفاقية العقيد طارق الغول، نائب مدير اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية ب�صرطة ابوظبي.

قاعة اجلوهرة باالحتاد الن�صائي تعد �صاهدا على املكانة املرموقة لل�صيخة فاطمة بنت مبارك حمليا وعامليا
•• ابوظبي-وام:

ت���ع���د ق���اع���ة اجل�����وه�����رة ب���الحت���اد 
�صادقا  ت��ع��ب��ريا  ال���ع���ام  ال��ن�����ص��ائ��ي 
مب��ا حت��وي��ه م��ن ج��وائ��ز قيمة عن 
الحرتام والتقدير الذي حتظى به 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو 
العام  ال��ن�����ص��ائ��ي  رئ��ي�����ص��ة الحت�����اد 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 
الأعلى  املجل�س  رئي�صة  الأ���ص��ري��ة 
و�صاهدا  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
للمراأة  ال���الحم���دود  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى 
الم��ارات��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة وم���ا قدمته 
من جهد ودعم لتمكن املراأة واخذ 

موقعها يف كافة ميادين العمل.
وت�����ص��م ال��ق��اع��ة اأك����رث م���ن 500 
جائزة وو�صام ودرع تذكارية منحت 
ل�صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
م��ن م��ل��وك وروؤ����ص���اء وام����راء ومن 
دولية  وج��ه��ات  وه��ي��ئ��ات  منظمات 
جلهود  ت��ق��دي��را  وحملية  وع��رب��ي��ة 
���ص��م��وه��ا ال���دائ���م���ة وامل�����ص��ت��م��رة يف 
الرقي مب�صتوى املراأة ولإ�صهاماتها 
الإن�����ص��ان��ي��ة واخل��ريي��ة امل��ت��ع��ددة يف 

جميع اأنحاء العامل.
التقدير  عن  اجلوائز  ه��ذه  وتعرب 
ال��رف��ي��ع جل��ه��ود ���ص��م��وه��ا ودوره����ا 
الق�صايا  خ�����دم�����ة  يف  ال����ف����ع����ال 
�صتى  واإ���ص��ه��ام��ات��ه��ا يف  الإن�����ص��ان��ي��ة 
املحلي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  امل����ج����الت 
خلدمة  ال�����الحم�����دود  وع���ط���ائ���ه���ا 
الماراتية  والأ����ص���رة  والأم  امل����راأة 
واي�صا املراأة العربية واملراأة يف كل 

مكان.
وت���ع���ددت امل��ن��ا���ص��ب��ات ال��ت��ي منحت 
ف��ي��ه��ا ه�����ذه الأو�����ص����م����ة وال�������دروع 
ل�����ص��م��وه��ا ف��ك��ان��ت ب��الإ���ص��اف��ة اىل 
التقدير والعرفان لدعمها للمراأة 
والفعاليات  لالأن�صطة  ولرعايتها 
الإن�صانية  بالق�صايا  تهتم  ال��ت��ي 
تفانيها يف دعم ق�صايا املراأة وحمو 
واملعاقن  الطفولة  الأمية ورعاية 

وامل�صنن والأيتام.
و���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة ف��اط��م��ة رائ����دة 
للمراأة اينما كانت.. عطاوؤها و�صل 
اىل الف��اق ولم�س اي�صا قلب كل 
والتاأييد  ال���ع���ون  وق���دم���ت  ام�����راأة 

ل�صمو  جلمهورية كو�صوفو قدمته 
ال�صيدة  فخامة  فاطمة  ال�صيخة 
عاطفة يحي اأغا رئي�صة جمهورية 

كو�صوفو يف 2015 .
و����ص���ام جواهر  ���ص��م��وه��ا  واه���دي���ت 
بنت  جواهر  ال�صيخة  من  العطاء 
�صاحب  ق��ري��ن��ة  القا�صمي  حم��م��د 
ال�����ص��م��و ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة 2016 
�صخ�صية  اأول  ���ص��م��وه��ا  وت���ع���د   ..
وو�صام  الو�صام..  هذا  على  حت�صل 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  م��ن  زاي���د  ال�صيخ 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
 21 يف  اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�س 
�صموها  ون��ال��ت   .  2016 م��ار���س 
ميدالية م��اري ك��وري من منظمة 
والثقافة  للرتبية  املتحدة  الأمم 
 1999 ع��ام  اليوني�صكو  وال��ع��ل��وم 
�صموها يف جمال  ت��ق��دي��را جل��ه��ود 
الأمية..  وحمو  والتعليم  الرتبية 
وتعد �صموها ثالث �صخ�صية عاملية 
حت�صل  ع��رب��ي��ة  ���ص��خ�����ص��ي��ة  واأول 
�صمو  وح�صلت  اجلائزة.  هذه  على 
املنظمة  درع  على  فاطمة  ال�صيخة 
العاملية لالأ�صرة و�صخ�صية الأ�صرة 
راعية  وو�����ص����ام   ..  1999 ل���ع���ام 
الأمم  م���ن���ظ���م���ة  م�����ن  ال���ط���ف���ول���ة 
 2001 ل��ل��ط��ف��ول��ة ع����ام  امل��ت��ح��دة 
للمفو�صية  ال��ذه��ب��ي  وال�����ص��ع��ار   ..
ل�صئون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�صامية 
الالجئن يف عام 2001 و�صموها 
اأول �صخ�صية ن�صائية على م�صتوى 
تقديرا  ال�صعار  ه��ذا  تتقلد  العامل 
البالغ  واه���ت���م���ام���ه���ا  جل����ه����وده����ا 
جميع  يف  وامل��ح��ت��اج��ن  بال�صعفاء 
الإن�صانية وملبادرة �صموها  امليادين 

باإن�صاء �صندوق املراأة الالجئة.
للريادة  ال��دول��ي��ة  اأث��ي��ن��ا  وج���ائ���زة 
اجلوائز  اأع���ل���ى  وه����ي  ال��ن�����ص��ائ��ي��ة 
وتعد  الن�صائية  الريادة  يف  العاملية 
من  ن�صائية  ق��ي��ادي��ة  اأول  �صموها 
هذه  على  حت�صل  الأو�صط  ال�صرق 

اجلائزة يف عام 2003 .
وح�صلت �صمو ال�صيخة فاطمة على 
لالأ�صرة  ال��ع��امل��ي��ة  املنظمة  ج��ائ��زة 
جلهود  ت���ق���دي���را   2012 ل����ع����ام 
�صموها املتميزة يف جمالت حماية 
والرتقاء  والطفل  والأ���ص��رة  امل��راأة 

باأو�صاعها يف �صائر جمالت احلياة 
وامل�صاهمات  ل��ل��م��ب��ادرات  وتثمينا 
ال�صخية التي اأطلقتها �صموها على 
والإقليمية  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ص��ت��وي��ات 
اللجنة  رئي�س  وو�صام  وال��دول��ي��ة.. 
 ..  2012 لعام  الدولية  الأوملبية 
ودرع املنظمة العاملية لالأ�صرة لعام 

.  2014
لقب  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  ونالت 
اأم ال�صيوخ ثم ح�صلت على لقب اأم 
الإمارات مبنا�صبة يوم الأم العاملي 
2005 وه��و لقب  21 م��ار���س  يف 

ا�صتحقته عن جدارة.
يف  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  وح���ازت 
و�صام  ع��ل��ى   2006 اإب���ري���ل   12
برتبة  الأك��ادمي��ي��ة  النخيل  �صعف 
ف����ار�����س ال������ذي ي���ع���د اأح������د اأع�����رق 
اأ�ص�صه  وال��ذي  الفرن�صية  الأو�صمة 
نابليون  ال�صهري  الفرن�صي  القائد 
 1808 م����ار�����س   17 يف  الأول 
البارزة  لل�صخ�صيات  ع��ادة  وي��ق��دم 
واأ�����ص����ح����اب الإجن����������ازات ال����رائ����دة 
والثقافة  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم������الت  يف 

والبحوث الرتبوية.
ويف 16 اأكتوبر 2010 مت ت�صمية 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو 
�صفرية فوق العادة ملنظمة الأغذية 
الفاو  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  وال����زراع����ة 
ت��ق��دي��را جل��ه��ود �صموها يف  وذل���ك 
ن�صرة ق�صايا املراأة على ال�صعيدين 
الإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل واإن�����ص��اء اأول 
الإمارات  دول��ة  يف  ن�صائية  منظمة 
احلا�صم  ودوره���ا  املتحدة  العربية 
والرائد يف مكافحة الأمية وتعليم 
حلقوق  ودعمها  واهتمامها  امل���راأة 
ال��ع��رب��ي وحقوق  ال��ع��امل  امل�����راأة يف 
الإقليمي  ال�صعيدين  على  الن�صاء 
ال�صيخة  �صمو  وح�صلت  وال��دويل. 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ع��ل��ى لقب 
القيادية يف  العام للمراأة  �صخ�صية 
من   2014 للعام  العربي  العامل 
الأو�صط  ال�����ص��رق  ف��ورب�����س  جم��ل��ة 
حيث تعد �صموها منوذجا يحتذى 
به يف العطاء وامل�صوؤولية من خالل 
الريادي  والتنموي  الثقايف  دوره��ا 
وم�صاندة  امل����راأة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
حمليا  امل���ج���ت���م���ع  يف  ح�������ص���وره���ا 

وعربيا ودوليا.
للمنتجن  ال���ع���ام  الحت�����اد  وم��ن��ح 
العربية �صمو  امل��راأة  العرب وحملة 
لقب  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة 
اإط����ار تكرمي  وذل����ك يف  ال��ع��رب  اأم 
بتاريخ  ل�صموها  العربية  اجلامعة 

.  2015 مار�س   20
ح�صلت   2015 ي��ون��ي��و   14 ويف 
العام  �صخ�صية  لقب  على  �صموها 
الإ�صالمية من جائزة دبي الدولية 
للقراآن الكرمي يف دورتها التا�صعة 
ع�صرة وذلك تقديرا لدور �صموها 
ومنحت  امل����راأة.  ق�صايا  خ��دم��ة  يف 
الدكتوراه  ���ص��ه��ادة  ال�صيخة  �صمو 
الإن�صانية  ال��ع��ل��وم  يف  ال��ف��خ��ري��ة 
والج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة م�������ن ج���ام���ع���ة 
اجلزائرية  باجلمهورية  اجل��زائ��ر 
 12 يف  ال�صعبية  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
يف  م�����رة  ولأول   2005 م����ار�����س 
التي  اجلزائرية  اجلامعات  تاريخ 
ميتد عمرها اإىل ما يزيد عن قرن 
الزمن حيث يتم منح  ون�صف من 

هذه الرتبة العلمية لأول �صيدة.
وح�������ص���ل���ت ����ص���م���وه���ا ع���ل���ى درج����ة 
الزمالة الفخرية من الكلية امللكية 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة لأط����ب����اء وج���راح���ة 

وت�صلمت  وال�������������ولدة..  ال���ن�������ص���اء 
الرفيعة  ال����درج����ة  ه����ذه  ���ص��م��وه��ا 
م��ن ال��دك��ت��ورة م��اج��ي ب��ل��وت نائبة 
الربيطانية  امللكية  الكلية  رئي�س 
وال���ولدة  الن�صاء  ج��راح��ة  لأط��ب��اء 
2009 وهي متنح  9 دي�صمرب  يف 
وال�صخ�صيات  القيادات  لكبار  عادة 
يف العامل الذين يقدمون خدمات 
جليلة ملجتمعاتهم ولالأ�صرة ب�صكل 
ال�صيخة  ���ص��م��و  وم��ن��ح��ت  خ���ا����س. 
 2012 �صبتمرب   27 يف  ف��اط��م��ة 
���ص��ه��ادة ال���دك���ت���وراه ال��ف��خ��ري��ة يف 
ال��رتب��ي��ة م���ن ج��ام��ع��ة دان���ك���وك يف 
تقديرا  وذل����ك  اجل��ن��وب��ي��ة  ك���وري���ا 
ل��دور �صموها يف جم��ال دع��م املراأة 
خا�س  ب�صكل  مبكانتها  والرت��ق��اء 
والتعليم  الجتماعي  العمل  ودعم 
ب�صكل عام. ويف 14 مار�س 2013 
للعلوم  ال�����ص��ودان  م��ن��ح��ت ج��ام��ع��ة 
ال�صيخة  ���ص��م��و  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ف����اط����م����ة ب����ن����ت م������ب������ارك درج������ة 
تنمية  يف  ال��ف��خ��ري��ة  ال����دك����ت����وراه 
ت���ق���دي���را جلهود  امل��ج��ت��م��ع وذل�����ك 
املوؤ�ص�صات  دفع  يف  املتميزة  �صموها 
لإن�صان  وت��ط��وي��ره��ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

الوطن العربي.

التميز والريادة يف  ارادت  لكل من 
عملها.

العمل  جم��ال  يف  �صباقة  و�صموها 
الإن�صانية  وم��ب��ادرات��ه��ا  الإن�����ص��اين 
فا�صتحقت  ل��ه��ا  م�����ص��ه��ود  ال���رائ���دة 
ه���ذه الو���ص��م��ة وال�����ص��ه��ادات التي 
ت���ع���رب ع����ن ال���ت���ق���دي���ر وال���ع���رف���ان 
اأهم  عن  احلديث  وعند  ل�صموها. 
التقديرية  وال�����ص��ه��ادات  اجل���وائ���ز 
ال�صيخة  �صمو  عليها  ح�صلت  التي 
نويف  اأن  ن�صتطيع  ل  فاإننا  فاطمة 
امل��و���ص��وع ح��ق��ه م���ن ���ص��رد م�صرية 
من  ووقتها  جهدها  كر�صت  ام���راأة 
ب�صكل  امل����راأة  ق�صايا  خ��دم��ة  اأج���ل 
ع���ام والأم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة ب�صكل 
خا�س وا�صتحقت كل التكرمي من 
اأ�صحاب اجلاللة امللوك والفخامة 
ال�صيوخ  وال�����ص��م��و  ال�����دول  روؤ����ص���اء 
وال�����ص��خ�����ص��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة ال���ب���ارزة 
العاملية  املنظمات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

والإقليمية واملحلية.
���ص��م��وه��ا ع����دة جوائز  ن���ال���ت  ف��ق��د 
املر�صع  ال��ن��ه�����ص��ة  و����ص���ام  اب���رزه���ا 
اململكة  و���ص��ام يف  اأع��ل��ى  يعد  ال���ذي 
الأردنية الها�صمية ومينح للملوك 
قدمه  وزوج����ات����ه����م  وال�����روؤ������ص�����اء 

الراحل  الأردين  العاهل  ل�صموها 
امل���ل���ك ح�����ص��ن ب���ن ط����الل يف عام 
�صارة  �صموها  نالت  كما   ..1989
ل�صمو  قدمته  ب���اول  ب���ادن  الليدي 
ال�صيخة ملكة الدمنارك مارجريت 
يف  �صموها  جلهود  تقديرا  الثانية 
عام  يف  العاملية  الإر�صادية  احلركة 
ال�صيخة  �صمو  وح�صلت   .1989
من  القا�صمي  ق��الدة  على  فاطمة 
له  امل��غ��ف��ور  م���ن  الأوىل  ال���درج���ة 
القا�صمي  حممد  بن  �صقر  ال�صيخ 
يف عام 2002.. اإ�صافة اىل و�صام 
وهو  املمتازة  الطبقة  م��ن  الكمال 
اأع���ل���ى و����ص���ام يف ج��م��ه��وري��ة م�صر 
ل��ق��ري��ن��ات ملوك  ال��ع��رب��ي��ة مي��ن��ح 
ل�صمو  ق���دم���ه  ال��������دول  وروؤ�������ص������اء 
ال�����ص��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ال�����ص��ي��د حممد 
ال�صابق  ال��رئ��ي�����س  م��ب��ارك  ح�صني 
جل��م��ه��وري��ة م�����ص��ر ال��ع��رب��ي��ة عام 
و�صام  ���ص��م��وه��ا  ون���ال���ت   .2003
اأرف���ع الأو���ص��م��ة اجلزائرية  الأث���ري 
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  ل�صموها  ق��دم��ه 
رئي�س  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة  ال���ع���زي���ز  ع���ب���د 
الدميقراطية  اجلزائر  جمهورية 
والو�صام   ..  2005 ع��ام  ال�صعبية 
املحمدي وهو اأرفع و�صام يف اململكة 

ل���روؤ����ص���اء وملوك  امل��غ��رب��ي��ة مي��ن��ح 
ل�صموها  ق��دم��ت��ه  ال����دول  وزع���م���اء 
�صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية لال 
ح�صناء �صقيقة جاللة امللك حممد 
املغربية  امل��م��ل��ك��ة  ع��اه��ل  ال�����ص��اد���س 
على  �صموها  وح��ازت   .  2007 يف 
اأع���ل���ى و�صام  و����ص���ام ال�����ص��رف وه���و 
يف اجل��م��ه��وري��ة الإي��ط��ال��ي��ة قدمه 
ل�صموها فخامة الرئي�س الإيطايل 
 ..  2008 يف  نابوليتانو  جورجو 
ال��ك��ربى لو�صام  ال��ق��الدة  وك��ذل��ك 
ال�صابع من نوفمرب قدمه ل�صموها 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����ص��ي ال�����ص��اب��ق زين 
 .. 2009 ال��ع��اب��دي��ن ب��ن ع��ل��ي يف 
الإن�صاين  للعمل  ال��ه��الل  وو���ص��ام 
قدمه ل�صمو ال�صيخة فاطمة �صمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�صيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الح���م���ر يف 
حممد  و����ص���اح  ون���ال���ت   .  2010
�صاحب  ل�صموها  قدمه  را���ص��د  ب��ن 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را�صد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
وجائزة   ..  2012 يف  اهلل  رع����اه 
و�صام  اأع��ل��ى  وه��و  الإن�صانية  و���ص��ام 

قوافل زايد اخلري توا�صل تقدمي خدماتها يف القرى امل�صرية 
•• اأبوظبي -وام:

األف  اأربعة  يزيد على  ملا  املجاين  العالج  زاي��د اخلري تقدمي  وا�صلت قوافل 
الثاين من عمل  اليوم  وذل��ك يف  امل�صرية  القرى  ع��دد من  وم�صن يف  طفل 

امل�صت�صفى امليداين التطوعي يف حمافظة ال�صرقية.

اأعربت �صعادة الدكتورة رمي عثمان �صفرية العمل الإن�صاين عن �صعادتها  و 
الإن�����ص��ان��ي��ة يف م�صر  ال��ع��ط��اء  ال��ت��ي حتققها حملة  امل��ت��الح��ق��ة  ب��ال��ن��ج��اح��ات 
والعديد من الدول .. موؤكدة اأن برامج امل�صت�صفى امليداين التطوعي حتظى 
بدعم من املوؤ�ص�صات ال�صحية والن�صانية الماراتية وامل�صرية انطالقا من 
القلب  ج��راح  واأك��د   . املعوزين  املر�صى  معاناة  من  التخفيف  على  حر�صها 

العطاء  زايد  ملبادرة  التنفيذي  الرئي�س  ال�صامري  عادل  الدكتور  الإماراتي 
�صيتم  القادمة  املرحلة  امليداين يف  للم�صت�صفى  ت�صغيلية  و�صع خطة  اأنه مت 
التخ�ص�صي يف مراكز  القرى والعمل  امليداين يف  العمل  الرتكيز فيها على 
جراحات القلب يف م�صت�صفى عن �صم�س ومركز ال�صيخ زايد للقلب يف م�صر 
والعالجية.  الت�صخي�صية  الطبية  التكنولوجيا  باأحدث  جتهيزه  مت  وال��ذي 

من جانبه اأ�صاد جراح القلب امل�صري الربوفي�صور مر�صي اأمن من جامعة 
قناة ال�صوي�س ع�صو الفريق الطبي التطوعي مببادرة زايد العطاء ورعايتها 
حلملة العطاء الإن�صانية ومتكينها الفريق الطبي واجلراحي التطوعي من 
يقدم  ان  ا�صتطاع  وال��ذي  والوقائية  واجلراحية  العالجية  خدماته  تقدمي 

منوذجا مميزا للعمل امل�صرتك التطوعي الإن�صاين.

جمارك راأ�س اخليمة تنظم دورة تدريبية حول االبتكار
•• راأ�س اخليمة – الفجر

نظمت دائ��رة جمارك راأ���س اخليمة 
الإب���������داع  ح������ول  ت���دري���ب���ي���ة  دورة 
ومتابعة  التخطيط  يف  والب��ت��ك��ار 
يو�صف  ال���دك���ت���ور  ق��دم��ه��ا   ، امل���ه���ام 
الب�صرية  التنمية  اخل�صر خبري يف 
مب�صاركة 21 موظفا وموظفة من 
خمتلف املراكز والإدارت اجلمركية 
ب���ال���دائ���رة وا����ص���ت���م���رت ع��ل��ى مدى 
يومن. ا�صتهدفت الدورة اإىل زيادة 
قدرات ومهارات امل�صاركن يف تنمية 
الإبداع والتفكري البتكاري،  مهارة 
يف  واأه��م��ي��ت��ه  ب��الب��ت��ك��ار  وتعريفهم 
ت���ط���وي���ر ال���ع���م���ل، ب���الإ����ص���اف���ة اإىل 
جديدة  باأ�صاليب  امل�صاركن  تزويد 
وم����ه����ارات ف���ن الب���ت���ك���ار يف جمال 

العمل وكيفية التعامل مع البدائل 
الدورة  تنظيم  وي��اأت��ي  وامل��ت��غ��ريات. 
تطوير  اإىل  ال����دائ����رة  م���ن  ���ص��ع��ي��ا 
مواردها وقدراتها الب�صرية املتعلقة 

بالإبداع والبتكار وكل ما من �صاأنه 
املوظفن  ق��درات  بناء  ي�صهم يف  اأن 
امل�صتجدات  مل����واك����ب����ة  و����ص���ق���ل���ه���ا 

بخ�صو�س ذلك.

حماكم دبي تنظم امللتقى االأول الإدارة املعرفة بالتعاون مع اجلامعة االأمريكية 
•• دبي-الفجر:

الأول  "امللتقى  دب��ي  حم��اك��م  نظمت   
لإدارة املعرفة" بالتعاون مع اجلامعة 
الأم��ري��ك��ي��ة يف الإم������ارات ، وذل����ك يف 
حم��ك��م��ة الأح����������وال ال�����ص��خ�����ص��ي��ة يف 
حماكم دبي، لتعزيز املفاهيم الناجحة 
القطاعات  يف  املعرفة  اإدارة  جمال  يف 
احلكومية واخلا�صة يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة واملنطقة، كما ي�صعى 
املوؤ�ص�صات  دور  للبحث يف  امللتقى  هذا 
يف  م�صتقبلية  كم�صرعات  الأكادميية، 

اأو�صع اأفٍق لإدارة املعرفة.
عيد  ط�����ار������س  ل�������ص���ع���ادة  ك���ل���م���ة  ويف 
امل��ن�����ص��وري م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دبي 
األقاها خالل امللتقى، اأكد فيها اأدركت 
الإم��ارات باكراً اأهمية املعرفة يف بناء 
القادمة،  ل��الأج��ي��ال  اأف�صل  م�صتقبل 
مدفوعًة بال�صيا�صة احلكيمة لقيادتنا 

ال��ر���ص��ي��دة ال��ت��ي و���ص��ع��ت اإن��ت��اج ون�صر 
وتوطن املعرفة يف مقدمة اأولوياتها 
ال�صرتاتيجية، لذا توالت على مدى 
املبادرات  املا�صية  القليلة  ال�����ص��ن��وات 
اخلارطة  ع��ل��ى  ال����رائ����دة  ال��وط��ن��ي��ة 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، والتي  امل��ع��رف��ي��ة 
ل�صيدي  الروؤية احلكيمة  ت�صتقي من 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
"رعاه اهلل"، الذي قال: نحن اأ�صحاب 
من  بد  ول  وثقافة،  ور�صالة  ح�صارة 
عرب  �صعوبنا  يف  امل��ع��رف��ة  روح  اإح��ي��اء 

مبادرات تتجاوز احلدود.
ومع تنامي مكانة الإم��ارات كعا�صمة 
مفهوم  ب��رز  واملعرفة،  للثقافة  عاملية 
املفا�صل الرئي�صة  اإدارة املعرفة كاأحد 
لدفع عجلة تطوير الأطر التنظيمية 
املتميز،  احل��ك��وم��ي  الأداء  وحت��ق��ي��ق 

ومن  والإب����داع،  البتكار  اإىل  ا�صتناداً 
هنا كان ل بّد من الرتكيز على اإطالق 
ونقل  بناء  ت�صمن  متكاملة  ن�صاطات 
بال�صكل  وتوظيفها  امل��ع��رف��ة،  وت��ب��ادل 
التنموية  امل�����ص��رية  الأم��ث��ل يف خ��دم��ة 
الطموحة، و�صوًل اإىل اقت�صاد معريف 
م�صاف  يف  الإم�����ارات  ي�صع  تناف�صي 
الأمم الأكرث تقدماً يف العامل بحلول 
الهتمام  وُت����رِج����م   ،2021 ال���ع���ام 
املتوا�صل باملعرفة يف تقدم  احلكومي 
اإىل   137 امل���رت���ب���ة  م����ن  الإم����������ارات 
53 يف موؤ�صر انت�صار املعرفة،  املرتبة 
لعام  ال��ع��امل��ي  الب��ت��ك��ار  "موؤ�صر  وف���ق 
2016" الذي و�صع دولتنا يف موقع 
ال�صدارة عربياً واملركز 41 عاملياً من 
اأدائها ال�صامل، مقارنًة باملرتبة  حيث 
47 عاملياً يف العام  وال�  الثانية عربياً 

.2015
وفق  دبي" اليوم  "حماكم  يف  ونعمل 

اإىل  ج��وه��ره��ا  يف  م�صتندة  منهجية 
الأ�صا�س  ب��اع��ت��ب��اره��ا  امل��ع��رف��ة،  اإدارة 
امل������وارد  اإدارة  يف  ال���ك���ف���اءة  ل��ت��ع��زي��ز 
ال��ب�����ص��ري��ة وامل��ال��ي��ة واحل��ك��وم��ي��ة وفق 
والبتكار،  الإب���داع  قوامها  مرتكزات 
باملنظومة  الرت�����ق�����اء  وراء  ����ص���ع���ي���اً 
وحتقيقاً  وال���ق���ان���ون���ي���ة  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة 
لروؤيتنا الطموحة يف اإيجاد "حماكم 
ن�صب  ن�صع  و  ع��امل��ي��اً  متميزة  رائ����دة 

اأعيننا توطيد ج�صور تبادل اخلربات 
وامل����ع����ارف وال���ت���ج���ارب ال��ن��اج��ح��ة مع 
ال��ق��ط��اع��ن احلكومي  ال�����ص��رك��اء م��ن 
املعرفة  اإث�����راء  ���ص��ب��ي��ل  يف  واخل���ا����س، 
الق�صائية  الأج����ه����زة  اأو�����ص����اط  ب���ن 
على  متقدمة  خطوة  يف  والقانونية، 
ورفع  امل��ح��اك��م  تناف�صية  تعزيز  درب 
الق�صائي  ب��ال��ن��ظ��ام  ال��ث��ق��ة  م�����ص��ت��وى 

حملياً واإقليمياً ودولياً. 
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اأخبـار الإمـارات
اجلودة واملطابقة ينظم ور�صة عمل حول اختبارات اجلدارة لفحو�صات الرتبة واملواد االإن�صائية 

•• اأبوظبي-وام:

نظم جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة � اجلهة امل�صوؤولة عن تطوير البنية 
التحتية للجودة يف الإمارة � اأم�س الول ور�صة عمل حول خمرجات برنامج 
 –  2016 لعام  الإن�صائية  وامل���واد  ال��رتب��ة  لفحو�صات  اجل���دارة  اخ��ت��ب��ارات 
فح�س  خمتربات  كفاءة  رفع  بهدف  تنفيذه  مت  ال��ذي  الربنامج   2017

الرتبة والإن�صاءات يف جميع اأنحاء اأبوظبي .
تاأتي هذه الور�صة بهدف م�صاركة ال�صركاء يف اأهم خمرجات الربنامج الذي 
الإمارة  يف  العاملة  الإن�صائية  وامل���واد  الرتبة  خمتربات  كفاءة  برفع  �صاهم 
عام  يف  باملائة   57 م��ن  امل��خ��ت��ربات  ك��ف��اءة  ارتفعت  حيث  باملائة   40 بن�صبة 
القدرات  تطوير  برامج  ب�صبب  وذلك   2017 يف  باملائة   97 اإىل   2014
للجهات  املا�صية  ال�����ص��ن��وات  يف  املجل�س  قدمها  ال��ت��ي  التدريبية  وال�����دورات 

الذي  اجل���دارة  برنامج  ت�صمن   . الفح�س  خم��ت��ربات  جم��ال  يف  امل�صتهدفة 
وال�صرتاطات  املتطلبات   .. العاملية  املمار�صات  اأف�صل  ح�صب  املجل�س  ط��وره 
التي و�صعتها دائرة ال�صوؤون البلدية والنقل متمثلة يف بلدية مدينة اأبوظبي 
اأبوظبي ل�صبط  اإعداد الربنامج بناء على خ�صائ�س  لهذه املختربات . ومت 

اجلودة يف خمتربات الفح�س واملعايرة والذي اأعتمده يف عام 2014 .
جدير بالذكر اأن برنامج اجلدارة الذي مت تنفيذه ا�صتمل على 90 فح�صا 
ال��رم��ال واحل�����ص��ى واخل��ر���ص��ان��ة وال��ط��اب��وق وب���الط الأر�صفة  مل���واد  خمتلفا 

املت�صابك وحديد ت�صليح البناء وفقا للموا�صفات املحلية والدولية .
ومت خالل الور�صة التي �صارك فيها عدد من املهند�صن املخت�صن يف جمال 
اجل��ودة وفنيي املختربات ومديري خمتربات اجل��ودة وممثلن عن كل من 
من  جمموعة  جانب  اإىل  والت�صريعية  التنظيمية  واجلهات  العتماد  جهات 
ال�صت�صارين يف جمال اجلودة .. ت�صليط ال�صوء على عر�س نتائج اختبارات 

اجلدارة لعام 2017 التي اأجراها املجل�س على 37 خمتربا وطنيا ميثلون 
جميع املختربات العاملة يف جمال فح�س الرتبة واملواد الإن�صائية يف اإمارة 
خدمات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  املعيني  ح�صن  اهلل  عبد  ق��ال  و   . اأبوظبي 
برامج املطابقة يف املجل�س اإن تنظيم هذا النوع من ور�س العمل يتما�صى مع 
اأهداف املجل�س ال�صرتاتيجية املعنية بتعزيز البنية التحتية للجودة يف اإمارة 
ذات  التحتية  والبنية  الفنية  لقدراته  امل�صتمر  التطوير  خالل  من  اأبوظبي 
ال�صلة لتلبية متطلبات ومعايري التطور يف اأبوظبي مو�صحا اأن هذا النوع 
النهج ال�صتباقي الذي ي�صلكه املجل�س ملواكبة ركب  من ور�س العمل يعك�س 
واملعايرة وجتهيز  بالفح�س  ال�صناعة احليوية اخلا�صة  التطور ومتطلبات 

املختربات مبا ي�صمن تقدمي خدمات دقيقة للغاية يف هذا املجال احليوي .
الذي  اجل����دارة  ب��رن��ام��ج  خ���الل  م��ن  ا���ص��ت��ط��اع  املجل�س  اإن  املعيني  اأ���ص��اف  و 
اأطلقه يف عام 2014 ملختربات الرتبة واملواد الإن�صائية حتديد احتياجات 

خمتربات الفح�س واملعايرة لأنظمة اجلودة وبداأ تنفيذ خطة عمل لتمكن 
هذه املختربات من رفع قدراتها وكفاءتها مبا يتنا�صب مع متطلبات اجلهات 
وعمل  ال�صابقة  الخ��ت��ب��ارات  من  ال�صتفادة  متت  كما  واملجتمع  التنظيمية 
التح�صينات الالزمة ملواكبة ركب التطور يف هذا املجال وحتديث املختربات 

مبا يتوافق مع لوائح ومتطلبات املجل�س التقنية .
 2009 ع��ام  تاأ�ص�س  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�س  اأن  بالذكر  جدير 
ال�صادرات  ج��ودة  ورف��ع  اأبوظبي  اإم��ارة  التنظيمية يف  للجهات  ليكون ممكنا 
ال�صناعية  والتنمية  اجل����ودة  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  حمليا  امل��ت��داول��ة  وامل��ن��ت��ج��ات 
والتناف�صية و�صالمة امل�صتهلك من خالل متكن املنظمن من و�صع وتنفيذ 
املجل�س  يحدد  كما  املطابقة  وبرامج  القانونية  واملقايي�س  املنتجات  �صالمة 
واملتداولة يف  امل�صنعة  املنتجات  اأن  للتحقق من  واملعايري  التوجيهية  املبادئ 

الإمارة تتفق مع اأعلى معايري ال�صالمة واجلودة واملطابقة.

من�صور بن زايد يكرم الفائزين بجائزة خليفة الرتبوبة يف دورتها العا�صرة

•• اأبوظبي -وام:

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  ك��رم 
وزير �صوؤون الرئا�صة رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الرتبوية يف ق�صر 

الإمارات ام�س الفائزين باجلائزة يف دورتها العا�صرة 2016-2017.
الركيزة  ميثل  التعليم  اأن  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  واأك���د 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الوطنية  التنمية  منها  تنطلق  التي  الأ�صا�صية 
املتحدة ويحظى هذا القطاع برعاية كرمية من القيادة الر�صيدة ممثلة يف 
الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  �صاحب 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة واأ�صحاب 
ال�صمو حكام الإم��ارات. و اأ�صاف �صموه خالل ح�صور ورعاية �صموه حلفل 
-2016 العا�صرة  دورت��ه��ا  يف  الفائزين  لتكرمي  الرتبوية  خليفة  ج��ائ��زة 
2017 ام�س يف ق�صر الإمارات باأبوظبي بح�صور �صمو ال�صيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل اإن اجلائزة متكنت برعاية 
كرمية من �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة من تر�صيخ مكانتها كجائزة تربوية 

عربية عاملية املعايري مبا يعزز اجلهود املبذولة من دولتنا والدول العربية 
كافة للنهو�س بالتعليم وت�صجيع العاملن يف هذا امليدان على تبني مبادرات 
وم�صروعات ترتقي بالعملية التعليمية مدعومة بالبحوث والدرا�صات ذات 

العالقة بال�صاأن الرتبوي.
ال��دورة من داخ��ل الدولة وعلى  36 فائزا وفائزة يف هذه  وقد كرم �صموه 
م�صتوى الوطن العربي .. كما كرم معايل ال�صيخة لبنى بنت خالد القا�صمي 
ال�صخ�صية  ب��ج��ائ��زة  ل��ف��وزه��ا  زاي���د  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  للت�صامح  دول���ة  وزي����رة 
تعزيز  يف  لإ�صهاماتها  تقديرا  وذل��ك  احلالية  للدورة  العتبارية  الرتبوية 

م�صرية التعليم.
الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل   .. احلفل  ح�صر 
الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي  جمعة  اأحمد  ومعايل  املعرفة  وتنمية 
ومعايل ح�صن بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم ومعايل جميلة 
بنت �صامل م�صبح املهريي وزيرة دولة ل�صوؤون التعليم العام ومعايل الدكتور 
اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�صي وزير دولة ل�صوؤون التعليم العايل 
ومعايل اأحمد حممد احلمريي الأمن العام لوزارة �صوؤون الرئا�صة ومعايل 
العام ل�صوؤون املجل�س الأعلى لالحتاد يف  املدفع الأمن  حمد عبدالرحمن 
الدكتور مغري خمي�س اخلييلي رئي�س هيئة  الرئا�صة ومعايل  �صوؤون  وزارة 

ال�صحة ومعايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�صرطة اأبوظبي 
ومعايل الدكتور علي را�صد النعيمي مدير عام جمل�س اأبوظبي للتعليم وعدد 
من وكالء وزارة �صوؤون الرئا�صة والدكتور خالد الكركي رئي�س جممع اللغة 
العربية يف اململكة الأردنية الها�صمية و�صعادة حممد �صامل الظاهري املدير 
التنفيذي لقطاع العمليات املدر�صية يف جمل�س اأبوظبي للتعليم بجانب عدد 
من اأع�صاء ال�صلك الدبلوما�صي والقيادات الأكادميية والرتبوية من داخل 
الرعيل  األقاها - دور  التي  الكلمة  اأكد �صموه - خالل  و  الدولة وخارجها. 
واإخال�س..  اأمانة  بكل  التعليم  ر�صالة  حملوا  الذين  الرتبوين  من  الأول 
م�صيفا اأن التعليم اجليد هو �صيانة للهوية و�صمان لال�صتقرار وا�صتدامة 
للتنمية فال تطور م�صتداما من دون ا�صتثمار كثيف يف التعليم لتهيئة كوادر 

وطنية مبدعة قادرة على اإدارة اقت�صاد تناف�صي قائم على املعرفة.
و اأ�صار �صموه اإىل اأن عدد املكرمن من الإماراتين والعرب خالل الدورات 
الع�صر من اجلائزة و�صل اإىل 313 فائزا ح�صلوا على جوائز يف جمالتها 
التقدير  عليها  ي�صتحقون  واإب���داع���ات  اإ���ص��ه��ام��ات  م��ن  ق��دم��وا  مب��ا   12 ال���� 

والتكرمي.
واأعلن �صموه اأن اجلائزة يف دورتها القادمة 2017 - 2018 �صت�صيف اإىل 
جمال التعليم وخدمة املجتمع فئة جديدة خا�صة بالأ�صرة تتقا�صم جائزتها 

ال�صليمة  التن�صئة  يف  بفعالية  اأ�صهمت  خمتارة  اإماراتية  اأ�صر  ث��الث  دوري��ا 
لأبنائها اأو الرتقاء مبنظومة التعليم يف جمتمعها املحلي اأو الوطني وذلك 
الأ�صرة هو تكرمي للمجتمع  باأن تكرمي  القائمن على اجلائزة  اإميانا من 

الذي هو البيئة احلا�صنة للتعليم واملحرك القائد مل�صرية التطور.
وهناأ �صموه املكرمن الفائزين بجوائز هذا العام .. و وجه ال�صكر اإىل اأع�صاء 
والتحكيم  الفرز  التنفيذية وجلان  واأع�صاء جلنتها  اأمناء اجلائزة  جمل�س 
واملن�صقن والعاملن يف امليدان الرتبوي والتعليمي داخل الدولة وخارجها 
واإىل كل من قدم دعما من الأفراد واملوؤ�ص�صات املحلية والإقليمية والعاملية.

التقى  - قد  راع��ي احلفل   - نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ من�صور  �صمو  وك��ان 
قبل انطالق احلفل عددا من املعلمن والإدارين من الرعيل الأول الذين 
�صورة  ل�صموه  والتقطت  ال��دول��ة  يف  التعليم  م�صرية  يف  اإ�صهامات  ق��دم��وا 

جماعية معهم.
بذلوها خالل م�صريتهم  التي  �صكره وتقديره جلهودهم  �صموه عن  وعرب 
يف التعليم .. معربا عن اعتزازه مبا قدموه من اإجنازات. و يف ختام احلفل 
اجلائزة  درع  الرتبوية  خليفة  جلائزة  العام  الأم��ن  العفيفي  اأم��ل  قدمت 
اأع�صاء  مع  ل�صموه  جماعية  �صورة  التقطت  كما   .. ل�صموه  تذكارية  هدية 

جمل�س الأمناء واللجنة التنفيذية والفائزين.

•• اأبوظبي -وام: 

حمدان  ال�صيخ  �صمو  ح��رم  اأك���دت 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
هيئة  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
ال�صيخة  ���ص��م��و  الأح���م���ر  ال���ه���الل 
���ص��م�����ص��ة ب��ن��ت ح���م���دان ب���ن حممد 
رئي�س  ���ص��م��و  م�����ص��اع��د  ن��ه��ي��ان  اآل 
رئي�صة  الن�صائية  لل�صوؤون  الهيئة 
"عطايا" اأن  ملبادرة  العليا  اللجنة 
جت�صد  وطنية  م��ب��ادرة  "عطايا" 
العطاء  يف  ال����ص���ت���م���راري���ة  م���ب���داأ 
الإن�����ص��اين وال���ص��ت��دام��ة يف العمل 
الب�صرية  خري  اأج��ل  من  التنموي 

و�صعادتها.
تاأتي  امل���ب���ادرة  اإن  �صموها  وق��ال��ت 
للر�صالة  وم�����ع�����ززة  م��ن�����ص��ج��م��ة 
ت�صطلع  التي  العاملية  الإن�صانية 
ب��ت��وج��ي��ه��ات �صاحب  ال���دول���ة  ب��ه��ا 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
ودعم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�صاحب  اهلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ال�����ص��ي��خ حمدان  ���ص��م��و  وم��ت��اب��ع��ة 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
هيئة  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
اأ�صبحت  ح��ت��ى  الأح���م���ر  ال���ه���الل 
الإم����ارات واح���دة م��ن اأه���م الدول 
و  الإن�صانية  للم�صاعدات  املانحة 

التنموية.
واأك��������دت ���ص��م��وه��ا اأن������ه ل��ي�����س من 
دولة  اأن حت��اف��ظ  امل�����ص��ادف��ة  ب���اب 
الإمارات للعام الرابع على التوايل 

على مكانتها �صمن اأكرب املانحن 
امل�صاعدات  جم����ال  يف  ال���دول���ي���ن 
التنموية الإن�صانية قيا�صا لدخلها 
اأكرث  مقدمة  يف  لت�صبح  القومي 
ال��ع��امل حيث  ع��ط��اء يف  دول  ع�صر 
يف  الأول  امل��رك��ز  الإم����ارات  احتلت 
ق��ائ��م��ة ت��ل��ك ال�����دول خ���الل العام 
جلنة  اأعلنته  م��ا  ح�صب   2016
التابعة  الإمن���ائ���ي���ة  امل�������ص���اع���دات 
مل��ن��ظ��م��ة ال����ت����ع����اون الق���ت�������ص���ادي 

والتنمية موؤخرا.
�صموها خالل  كلمة  ذل��ك يف  ج��اء 
امل����وؤمت����ر ال�����ص��ح��ف��ي ال������ذي عقد 
الأحمر  الهالل  هيئة  مبقر  ام�س 
ل���الإع���الن ع���ن ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة 
مل��ع��ر���س ع��ط��اي��ا التي  ال�����ص��اد���ص��ة 
���ص��ت��ق��ام خ����الل ال���ف���رتة م���ن 30 
الرابع من  اأبريل اجل��اري و حتى 
ال����ق����ادم وت��خ�����ص�����س لدعم  م���اي���و 
مر�صى الف�صل الكلوي من خالل 
الطبية  امل����راك����ز  ق������درات  ت��ع��زي��ز 
الكلى داخل  املتخ�ص�صة يف غ�صيل 

املجتمعات  الكثري من  ت��وؤرق  التي 
ال���ب�������ص���ري���ة وحت���ق���ي���ق امل����زي����د من 
املكت�صبات لل�صرائح و الفئات التي 

ت�صملها جمالت املبادرة.
ان����ه يف فرتة  ���ص��م��وه��ا  واأ����ص���اف���ت 
"عطايا"  معر�س  اأ���ص��ب��ح  وج��ي��زة 
من الفعاليات الإن�صانية واخلريية 
املهمة يف الإم��ارات واأحد املبادرات 
حت�صن  ت�صتهدف  ال��ت��ي  ال���رائ���دة 
يف  الإن�����ص��ان وحتقيق حلمه  ح��ي��اة 

العي�س الكرمي.
واأكدت �صموها اأن اأهمية "عطايا" 
املو�صوعات  خ����الل  م���ن  ت��ت��ج��ل��ى 
ال��ت��ي ت��ط��رح��ه��ا و ال��ق�����ص��اي��ا التي 
لدعمها  وت��ع��م��ل  اإل���ي���ه���ا  ت��ت��ط��رق 
وت��ع��زي��ز ج��وان��ب��ه��ا وي��ت�����ص��ح ذلك 
امل����ح����اور التي  ج��ل��ي��ا م����ن خ�����الل 
تناولتها الدورات اخلم�س املا�صية 
و  ال��دع��م  ح�صدت  وال��ت��ي  للمبادرة 
ل�صرائح مهمة  اأك��رب  وف��رت رعاية 
�صملت الأطفال مر�صى ال�صرطان 
با�صطرابات  امل�صابن  و  لبنان  يف 

الدولة وخارجها.
�صموها  ع��ن  نيابة  الكلمة  واأل��ق��ى 
ال���دك���ت���ور حم���م���د عتيق  ����ص���ع���ادة 
لهيئة  ال���ع���ام  الأم������ن  ال���ف���الح���ي 

الهالل الأحمر الإماراتي .
عطايا  معر�س  اإن  �صموها  وقالت 
ال���ع���ام متزامنا  ه���ذا  ي���اأت���ي  ال����ذي 
ن�صج  ي�صتهدف  اخلري"  "عام  م��ع 
�صراكات هادفة وبناءة مع الأفراد 
لتعزيز  وال�����ص��رك��ات  امل��وؤ���ص�����ص��ات  و 
ل�صالح  ال����ص���ت���ج���اب���ة  جم�������الت 
ال��ق�����ص��اي��ا الإن�����ص��ان��ي��ة ال��ع��اج��ل��ة و 
امللحة و العمل على حت�صن حياة 
الإن�صان و حتقيق حلمه يف العي�س 
لتداعيات  النتباه  ولفت  الكرمي 
ال��ك��وارث و الأزم����ات واأث��ره��ا على 

حياة الب�صطاء من حولنا .
�صم�صة  ال�����ص��ي��خ��ة  ���ص��م��و  واأك�������دت 
تخطو  امل���ب���ادرة  اأن  ح���م���دان  ب��ن��ت 
ب��ث��ق��ة ن��ح��و ال��ت��م��ي��ز وال����ري����ادة يف 
واملالئمة  الناجعة  احللول  ابتكار 
اجلوهرية  الإن�����ص��ان��ي��ة  للق�صايا 

اإ���ص��اف��ة اإىل  ال��ت��وح��د يف ال���دول���ة 
ال��غ��ارم��ن وب��الأم�����س ال��ق��ري��ب مت 
افتتاح م�صت�صفى عطايا لالأمومة 
بكرد�صتان  اأرب���ي���ل  يف  وال��ط��ف��ول��ة 
ال��ع��راق م��ن ري���ع ال����دورة الرابعة 
ل���ع���ط���اي���ا ك���م���ا ت����ن����اول����ت ال�������دورة 
يف  التعليم  ق�صايا  دع��م  اخلام�صة 
كل من اأرخبيل �صقطري يف اليمن 
واأفغان�صتان  ال��ف��ل��ب��ن  وك���ذل���ك 
وذلك  والهند  وم�صر  وموريتانيا 
اإن�صاء �صت م��دار���س يف  من خ��الل 
تلك الدول. واأ�صارت �صمو ال�صيخة 
�صم�صة بنت حمدان اإىل اأن مبادرة 
ق�صية  ال��ع��ام  ه��ذا  ت��ت��ن��اول  عطايا 
ج��وه��ري��ة وح��ي��وي��ة اأخ����رى تعاين 
حولنا  من  املجتمعات  بع�س  منها 
الكلوي  ال��ف�����ص��ل  ت��ف�����ص��ي  وه���ي  األ 
الأ�صخا�س  م��الي��ن  ي��ع��اين  حيث 
يفتك  ال��ذي  املر�س  تداعيات  من 
ب��ه��م يف ظ��ل ع���دم وج���ود الرعاية 
ال�����ص��ح��ي��ة وت��وف��ر ال��ع��الج ال���الزم 
انت�صار  م��ع  ه���وؤلء  معاناة  وت���زداد 
وات�صاع  ك���ب���رية  ب���درج���ة  امل���ر����س 
رقعة امل�صابن به مع ارتفاع تكلفة 
العالج و�صح م��وارده ما ت�صبب يف 
بن  خا�صة  الوفيات  ن�صبة  ارتفاع 

الأطفال و الن�صاء.
واأ�صافت �صموها اإن مبادرة عطايا 
نظرت يف هذا الواقع املوؤمل ملر�صى 
تخ�صي�س  وق��ررت  الكلوي  الف�صل 
دورته  يف  اخل���ريي  معر�صها  ري��ع 
للم�صاهمة  ال��ع��ام  ه���ذا  ال�����ص��اد���ص��ة 
ال�صحية  امل����ع����ان����اة  ت��خ��ف��ي��ف  يف 
وفتح  واإ�صعادهم  املر�صى  ل��ه��وؤلء 
اأمامهم  ال�صفاء  يف  الأم���ل  اأب����واب 
ح��ي��ث ت��وف��ر امل���ب���ادرة دع��م��ا فنيا و 
اإمداد  يف  يتمثل  وتقنيا  لوج�صتيا 
املراكز الطبية املتخ�ص�صة يف هذا 

النوع من العالج يف الدول النامية 
الدولة  داخ���ل  ال�صحية  وامل���راك���ز 
وامل�صتلزمات  والأج��ه��زة  ب��امل��ع��دات 

الطبية اخلا�صة بغ�صيل الكلى.
�صكرها  ع����ن  ����ص���م���وه���ا  واأع�����رب�����ت 
وت��ق��دي��ره��ا ل���رع���اة امل��ع��ر���س هذا 
�صركة  م���ق���دم���ت���ه���م  ويف  ال�����ع�����ام 
ال����ظ����اه����رة ال���ق���اب�������ص���ة ال����راع����ي 
ظبي  اأبو  وم�صرف  ال�صرتاتيجي 
الإ�صالمي الراعي الذهبي و�صركة 
الف�صي  الراعي  اأبوظبي  مطارات 
الراعي  لالإعالم  اأبوظبي  و�صركة 
الإعالمي احل�صري و اآيبك اآرينا.
 101 وي�صارك يف معر�س عطايا 
ال�صعودية  و  الإم��ارات  عار�س من 
والأردن  والهند  وق��ط��ر  وال��ك��وي��ت 
وفل�صطن  وال���ب���ح���ري���ن  ول���ب���ن���ان 

وتركيا وفرن�صا .
من جانبها قالت عائ�صة العفيفي 
ب�صركة  اخلا�صة  امل�صاريع  مديرة 
ال����ظ����اه����رة ال���ق���اب�������ص���ة ال����راع����ي 
الإ�صرتاتيجي للمبادرة اإن ال�صركة 
اأن تكون جزءا من مبادرة  ي�صرها 
ع��ط��اي��ا ه���ذا ال���ع���ام ك��ون��ه��ا تندرج 
الف�صل  مر�صى  ورعاية  دعم  حتت 
اأك��د عبدالرحيم  ب���دوره  ال��ك��ل��وي. 
الر�صمي  املتحدث  املدير  البطيح 
اأن  لالإعالم  اأبوظبي  �صركة  با�صم 
الراعي  تكون  اأن  ي�صرفها  ال�صركة 
الإعالمي احل�صري ملبادرة عطايا 
لعدة دورات .. م�صددا على التزام 
ال�صركة بالإ�صهام يف اإجناح عطايا 
الإن�صاين  دوره  اإب����راز  خ���الل  م��ن 
عرب من�صاتها الإعالمية املختلفة 
املجتمع  خ��دم��ة  ب���اأن  منها  اإمي��ان��ا 
الأ�صا�صية  ال��رك��ائ��ز  اإح���دى  ت�صكل 
روؤية  من  النابعة  لإ�صرتاتيجيتها 

القيادة الر�صيدة.

وتنفذ  ال�صارقة" تفتتح  "خريية 
عددا من امل�صاريع يف ال�صودان

•• اخلرطوم -وام:

اختتم وفد جمعية ال�صارقة اخلريية زيارة اإىل ال�صودان تزامنت مع افتتاح 
اإىل جانب تفقد املكفولن  التي تنفذها اجلمعية هناك  امل�صاريع  عدد من 
الأيتام والطمئنان عليهم. تراأ�س الوفد عبداهلل مبارك الدخان اأمن عام 
اإدارة  بن خادم ع�صو جمل�س  �صلطان  و�صم يف ع�صويته عبداهلل  اجلمعية 
امل�صاريع  اإدارة  مدير  ال��زري  حمدان  وحممد  التنفيذي  مديرها  اجلمعية 
القائمة على تنفيذ  العمل  واأك��د عبداهلل الدخان جناح خطة  والكفالت.  

م�صاريع اجلمعية وبرامج الكفالة يف مدن ومناطق ال�صودان ال�صقيقة .
مل�صت�صفى  اإ�صعاف  �صيارات  ث��الث  ت�صليم  ت�صمنت  ال��زي��ارة  اأن  اإىل  م�صريا 
عطربة التعليمي يف منطقة عطربة بجانب تفقد ق�صم الكلى فيها والوقوف 
على كفاءة اأجهزة الغ�صيل به والتي تربعت بها اجلمعية اإ�صافة اإىل افتتاح 

م�صجد يت�صع ل� 300 م�صل وبئر لتوفري املياه النقية لأهايل املنطقة.
واأ�صاف اأنه مت خالل الزيارة تفقد اأو�صاع الأيتام وت�صليم م�صتحقات الكفالة 
اإىل 410 اأيتام وتوزيع الهدايا العينية عليهم لإدخال البهجة اإىل قلوبهم. 
وذكر الدخان اأن الوفد �صلم - خالل جولته يف م�صاريع اجلمعية يف منطقة 
الفتح - 17 منزل �صمن م�صروع بيوت الفقراء بجانب م�صتو�صف الريح 
املر�صلة الذي مت اإن�صاوؤه من تربعات م�صتمعي الربنامج الإذاعي اخلريي 
" الريح املر�صلة " الذي بث خالل �صهر رم�صان املا�صي عرب اإذاعة ال�صارقة 
وذلك  املح�صنن  م�صاهمات  من  اإن�صاوؤهم  مت  م�صجدا   19 لفتتاح  اإ�صافة 
بالتزامن مع اإطالق احلملة الطبية التي قدمت خدماتها لفقراء املنطقة 

وتقدمي العالج وتوزيع الأدوية على األف مري�س.
واأ�صار اأمن عام اجلمعية اإىل اأن تد�صن القافلة الأوىل لإغاثة مت�صرري 
الأب���رز خالل  احل��دث  ك��ان  ال�صودان  دول��ة جنوب  والنازحن من  اجلفاف 
بالتعاون مع  وذلك  والك�صوة  الغذائية  الطرود  على  احتوت  والتي  الزيارة 
�صملت  اأن اجلولة  ال��زري  واأو���ص��ح حممد حمدان  اخل��ريي.  ال�صارقة  بيت 
اإىل  اإ�صافة  عليهم  الكفالة  م�صتحقات  وت��وزي��ع  منازلهم  يف  الأي��ت��ام  زي��ارة 
والوقوف على  املوقع  بعد مطالعة  ال�صاحنات  مل�صجد  الأ�صا�س  و�صع حجر 
والطرود  امل�صاعدات  توزيع  اإىل  اإ�صافة  وحمتوياته  للبناء  املقررة  امل�صاحة 
الغذائية على 100 اأ�صرة من �صكان املنطقة. واأكد حر�س الوفد على تفقد 
اأو�صاع النزلء يف ال�صجن الحت��ادي يف ولية البحر الأحمر ومت الوقوف 
على م�صتوى الرعاية املقدمة للنزلء بهدف تقدمي الدعم املنا�صب لتوفري 
بيئة تتما�صى واأهداف املوؤ�ص�صة التي ترمي اإىل تقومي �صلوك النزلء وذلك 
اللواء �صالح ح�صن  ال��زي��ارة مع  ال��ذي عقد على هام�س  الجتماع  خ��الل 
الطاهر  وال�صيخ  اجلمعية  م��ن��دوب  بح�صور  ال�صجون  اإدارة  م��دي��ر  �صلما 

احل�صن اأمن احلركة الإ�صالمية يف ولية بورت�صودان.

�صم�صة بنت حمدان : "عطايا" مبادرة وطنية جت�صد ا�صتمرارية العطاء االإن�صاين
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اإعــــــــــالن
الهرمودي  ال�ص�����ادة/في�صل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�صفر رخ�صة رقم:CN 2241276 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة امنه حممد احمد عبدالرحمن التميمي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

اإعــــــــــالن
وعافية  �صحة  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 2102022  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 4*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/مطعم �صحة وعافية  
SEHA WE AFIA RESTAURANT

اىل/مطعم �صحة وعافية فود وورلد    
SEHA WE AFIA FOOD WORLD RESTAURANT

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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كاملوك خلدمات ال�صيانة 

العامة رخ�صة رقم:CN 1084732  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/كاملوك خلدمات ال�صيانة العامة  
CAMLOCK GENERAL MAINT. SERVICES

اىل/كاملوك خلدمات ال�صيانة واملقاولت العامة    
CAMLOCK GENERAL MAINTENANCE AND CONTRACTING SERVICES

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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ار بي ام لت�صليح ال�صيارات ذ.م.م

 رخ�صة رقم:CN 1910226  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ابراهيم حمود �صليمان علي العربي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف مكتوم ا�صماعيل ح�صن عبداهلل املرزوقي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد نور عبداحلكيم جنيد

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 11*1 اىل 12*1.20
تعديل نوع الرخ�صة/من جتارية اىل حرفية

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية
تعديل ا�صم جتاري من/ار بي ام لت�صليح ال�صيارات ذ.م.م

RPM CAR WORK SHOP LLC
اىل/ار بي ام لت�صليح ال�صيارات    
RPM CAR WORK SHOP

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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

اإعــــــــــالن
الو�صط خلدمات  ال�صرق  فايف  ال�ص�����ادة/اي�صل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تقنية املعلومات ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 1502426  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خمي�س �صامل عبداهلل املزروعي %49

�صامل  ملالكها خمي�س  للخدمات  الذهبية  الدرجة  وبيع/ا�صافة  تنازل  ال�صركاء  تعديل 
املزروعي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

 GOLDEN CLASS SERVIES OWNED BY KHAMIS SALEM ALMAZROUEI -

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف الدرجة الذهبية للخدمات ذ.م.م
GOLDEN CLASS SERVICES 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خمي�س �صامل عبداهلل حميد املزروعي
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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

اإعــــــــــالن
احمد  ملالكها ح�صن  الطبي  ال�ص�����ادة/مركز جولدن كري  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1041336:مبارك �صالح الكربي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة رميون ماتيو �صيليكوزييل ماتيو ماتيو %17
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممود �صديق حممد نظام املن�صوري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبدالنا�صر ميدا بارامبيل %16
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صاين انوب نيليبالي راويرنن %16
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ح�صن احمد مبارك �صالح الكربي 

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 300000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/مركز جولدن كري الطبي ملالكها ح�صن احمد مبارك �صالح الكربي - 

�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
 GOLDEN CARE MEDICAL CENTER OWNED BY HUSAIN AHMED

MUBARAK SALEH ALKARBI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/ مركز جولدن كري الطبي ذ.م.م    

GOLDEN CARE MEDICAL CENTER 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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اأراب�صكو للمقاولت العامة 

رخ�صة رقم:CN 1662928  قد تقدموا الينا بطلب
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 ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/اأراب�صكو للمقاولت العامة
ARABESQUE GENERAL CONTRACTING

اىل/ اراب�صكو للمقاولت العامة ملالكتها عائ�صه زكريا عوده 
 �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م    

 ARABESQO GENERAL CONTRACTING OWNED BY AYSHA
ZAKARIA AWDA - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة مقاولت م�صاريع املباين بانواعها - الفئة اخلام�صة )4100002.6(
تعديل ن�صاط/حذف مقاولت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(

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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

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

طريق امل�صتقبل للمقاولت العامة
 رخ�صة رقم:CN 1063130  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�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

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

CN 1679029:جومري ري�صيبيز 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�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم :CN 1079028 بال�صم التجاري ت�صنيم للمقاولت 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  العقارات  وادارة  العامة 

الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
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�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
ب�صي�صو  التجاري مركز  بال�صم   CN  10431834: رقم 
واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  ال�صنان 

الو�صع كما كان عليه �صابقا.
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�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم :CN 1059347 بال�صم التجاري موؤ�ص�صة تريبويل 
بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة  العامة  للنقليات 

الو�صع كما كان عليه �صابقا.
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�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

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

 CN 1042896:املا�صية للمقاولت 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�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/�صركة �صوجنو كون�صرتك�صن ليمتد 
�صطب  بطلب  تقدمت  قد  اجلنوبية(  جمهورية   - )اجلن�صية:كوريا 
قيد فرع ال�صركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: �س.ب:91309 - م�صفح 
ال�صناعية - بناية/بخيت حممد بخيت - اأبوظبي - �س.ب:91309( 
الوزارة.  يف  الجنبية  ال�صركات  �صجل  )3020( يف  رقم  واملقيدة حتت 
�صاأن  يف  2015م  ل�صنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا 
ل�صنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�صركات 
ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �صاأن  يف  2010م 
املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�صادة 
ا�صحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف 
وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�صر  تاريخ  من  �صهر  يتجاوز  ل  ميعاد 

القت�صاد اإدارة الت�صجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

اإعــــــــــالن
ا�صطنبول  لورد  ال�ص�����ادة/�صالون  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1270776  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 6*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/�صالون لورد ا�صطنبول  
LORD ISTANBUL SALOON

اىل/�صالون بالك مو�صتا�س للرجال    
BLACK MUSTACHE GENTS SALOON

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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة 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 

قد تقدم  البحري( بان /اوفر �سيز مارين لوجي�ستك�س 

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 المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�ضم ال�ضفينة                    رقم الت�ضجيل ال�ضابق          العلم ال�ضابق
Indonesia      2008  Ba No  :1198/L       او امي ايا اأكوا )Ex:Kida(    

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

اإلغاء اعالن �ضابق
ال�صميمي  ال�ص�����ادة/جنم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ال�صابق  العالن  الغاء  يف  رغبتهم  اأبدوا  قد   ، الرجالية  للحالقة 
ال�صادر يف جريدة الفجر يف العدد رقم:11677 بتاريخ:2016/3/28 
بخ�صو�س الرخ�صة رقم:CN 2086074 بال�صم التجاري/جنم 

ال�صميمي للحالقة الرجالية ، املنطقة الغربية �صناعية غياثي
اإعادة الو�صع كما كان عليه

فعلى كل من له حق او اعرتا�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 املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

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

طريف
رخ�صة رقم:CN 1017532 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�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/�صركة اوردنان�س �صري يف انرتنا�صيونال 
ال ال بي )اجلن�صية:اململكة املتحدة( قد تقدمت بطلب �صطب قيد فرع 
طار�س  احمد  بناية  الدفاع  �صارع  )العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�صركة 
رقم  حتت  واملقيدة   )109239 �س.ب:  واآخرون  الهاملي  �صعيد  �صلطان 

)4661( يف �صجل ال�صركات الجنبية يف الوزارة.
�صاأن  يف  2015م  ل�صنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا   
ال�صركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( ل�صنة 2010م 
يف �صاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة 

باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�صادة ا�صحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�صهم 
اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر من تاريخ الن�صر على العنوان التايل: 

وزارة القت�صاد اإدارة الت�صجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

اد�صو البحرية- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
م(  م  ذ   - البحرية  )اد�صو  اأعاله   املذكورة  ال�صركة  بت�صفية 
يعلن امل�صفى / مكتب الهاملى لتدقيق احل�صابات عن ت�صفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�صركة 
ال�صركة املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�صتندات 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�صفى، وذلك خالل الدوام الر�صمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  الإعالن،  تاريخ  من  يوماً   45

املحددة بالإعالن ي�صقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�صفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�صارع زايد الثاين بناية العن للزجاج الطابق )6( �صقة )17( 

مكتب الهاملى و �صركاه – حما�صبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي –الفجر:

الإن�صانية  واملبادئ  للقيم  جت�صيدا 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  مل����ب����ادرة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ب��اع��ت��ب��ار عام  ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
2017 عاماً للخري ، نظمت بلدية 
مدينة اأبوظبي زيارة ميدانية اإىل 
بالأطفال  للعناية  بروفيتا  مركز 
امل���ر����ص���ى واحل�������الت احل���رج���ة يف 

مدينة خليفة .
املبادرة  ه���ذه  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك����دت 
ال�صوؤون  دائ����رة  ال���ت���زام  ع��ن  ت��ع��رب 
مدينة  بلدية   – والنقل  البلدية 
املجتمعية  مب�صوؤوليتها  اأب��وظ��ب��ي 
وح����ر�����ص����ه����ا ع����ل����ى امل���������ص����ارك����ة يف 
الإن�صانية  امل���ب���ادرات  ج��م��ي��ع  دع���م 
واملجتمعية التي ت�صاهم يف حتقيق 
قيم التكافل الجتماعي والت�صافر 
، وت�����ص��اع��د يف  اأف����راد املجتمع  ب��ن 
والأعمال  ال�صعادة  خارطة  تو�صيع 
اخل���ريي���ة ، ك��م��ا ت���اأت���ي ال���زي���ارة يف 
خ�ص�صتها  التي  الفعاليات  �صياق 
عام  مبادرة  يف  للم�صاركة  البلدية 
تعزيز  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه��ا   ، اخل����ري 

العمل التطوعي واخلريي .
الزائر  البلدية  وف��د  ح��ر���س  وق��د 
الب�صمة والفرح يف قلوب  على زرع 
امل���ر����ص���ى وخ�������ص���و����ص���ا الأط����ف����ال 

وت��ق��دمي ال��ه��داي��ا ال��رم��زي��ة اإليهم 
بال�صفاء  هلل  وال��رج��اء  والأم��ن��ي��ات 

العاجل لهم جميعا .
ك��م��ا ت��ن��درج ال���زي���ارة ���ص��م��ن اإط���ار 
مدينة  لبلدية  ال��ع��ام��ة  الأه�����داف 
الجتماعية  وامل���ب���ادرات  اأب��وظ��ب��ي 
اإب��������راز  اإىل  ال�����ه�����ادف�����ة  ال�����ب�����ن�����اءة 
والدعم  امل�����ص��ان��دة  يف  اإدارة  دوره���ا 

باملجتمع  الفئات  جلميع  املعنوي 
وم�����ص��ارك��ت��ه��م و���ص��د اأزره�����م ورفع 
روح���ه���م امل��ع��ن��وي��ة، ح��ي��ث حتر�س 
ال��ب��ل��دي��ة م��ن خ���الل ه���ذه املبادرة 
اإىل اإي��ج��اد ق��اع��دة م��ن ال��ت��ن��وع يف 
من  املجتمعية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 
خالل هذه الزيارات كما تعرب عن 
اإيجابي تقوم به يف العديد  منوذج 

والوطنية  الدينية  املنا�صبات  من 
نفو�س  ع���ل���ى  ال���ف���رح���ة  لإدخ���������ال 
والطمئنان  وت��ف��ق��ده��م  امل��ر���ص��ى 

على �صحتهم.
املر�صى  زي���ارة  اأن  البلدية  واأك���دت 
واجب ديني واأخالقي م�صرية اإىل 
املبادرات  ه��ذه  مثل  على  حر�صها 
القيم  ت��ك��ر���س  ال���ت���ي  الإن�������ص���ان���ي���ة 
على  القائمة  ال�صليمة  املجتمعية 
وتقدمي  وال�����رتاح�����م  ال���ت���وا����ص���ل 
تعزيز  �صاأنها  م��ن  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات 
التكافل الجتماعي بجميع اأوجهه 
اإي��ج��اد ق��اع��دة م��ن التنوع يف  واىل 

تقدمي اخلدمات املجتمعية.
بروفيتا  مركز  اأن  بالذكر  اجلدير 
واإدارة  م���ع���اجل���ة  يف  م��ت��خ�����ص�����س 
ح�������الت امل���ر����ص���ى م����ن الأط����ف����ال 
على  يعتمدون  ال��ذي��ن  وال��ب��ال��غ��ن 
ال�صطناعي  ال��ت��ن��ف�����س  اأج����ه����زة 
العتالل  ال�����ص��دي��دي  ول��ل��م��ر���ص��ى 
تدخل طبي  اإىل  يحتاجون  الذين 
لبيئة  م��غ��اي��رة  ب��ي��ئ��ة  يف  م�����ص��ت��م��ر 
امل�صفى واأقرب ما تكون اإىل البيئة 

املنزلية.
عن  امل����رك����ز  اإدارة  اأع����رب����ت  وق�����د 
ب��ل��دي��ة مدينة  مل���ب���ادرة  ت��ق��دي��ره��ا 
اأب���وظ���ب���ي واأث����ره����ا ال��ط��ي��ب الذي 
النف�صية  احل����ال����ة  ع���ل���ى  ان��ع��ك�����س 

الإيجابية لدى املر�صى . 
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بن  اأحمد  عمر  املهند�س  �صعادة  د�صن 
املوا�صالت  ملوؤ�ص�صة  العام  املدير  عمري 
املوقع  م��ن  امل��ط��ورة  الن�صخة  ال��ع��ام��ة 
الإلكرتوين الذي اأعيد ت�صميمه بناء 
مت  والتي  للموقع  �صاملة  درا�صة  على 
املتعاملن  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  خاللها 
و���ص��رع��ة ال��و���ص��ول ل��ل��خ��دم��ات الأكرث 
الرئي�صي  املبنى  يف  وذل��ك  ا�صتخداما 
للموؤ�ص�صة بح�صور املدراء التنفيذين 
ومدراء الدارات.  واكد �صعادة املهند�س 
عمر اأحمد بن عمري ان تطوير املوقع 
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ال�صرتاتيجية  اإط��ار اخلطة  ياأتي يف   
للموؤ�ص�صة والتي ت�صع تلبية متطلبات 
مقدمة  يف  وامل���ت���ع���ام���ل���ن  اجل���م���ه���ور 
اه����ت����م����ام����ات����ه����ا م�����ن خ�������الل ت���ق���دمي 
عالية  ب��ك��ف��اءة  امل�صتخدمة  خدماتها 
وبالأ�صاليب احلديثة وبتقنية تتما�صى 
مع اأخر ما تو�صلت اليه التكنولوجيا 
والربجميات م�صريا اإىل اهمية جتديد 
دليل  وهيكلة  ت�صميمه  واإع���ادة  املوقع 
وافاد  باملوؤ�ص�صة.   اخلا�صة  اخل��دم��ات 
باأن اإعادة هيكلة املوقع اللكرتوين يف 
حلته اجلديدة جاء بناءا على حتديد 
املوؤ�ص�صة  قبل  م��ن  املقدمة  اخل��دم��ات 

بالقائمة  اخل�����دم�����ات  ف���ئ���ة  ح�������ص���ب 
عناوين  ت�����ص��م  وال����ت����ى  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
بينها  ال��ت��ن��ق��ل  ل�����ص��ه��ول��ة  ال�����ص��ف��ح��ات 
وذلك بعد اخذ مالحظات واقرتاحات 
مت�صفحي املوقع وتفعيله وال�صتفادة 
من التوا�صل بن اجلمهور امل�صتهدف 
املدير  وا�صاف  املقدمة.    واخل��دم��ات 

امل���وق���ع والط�����الع  ت�����ص��ف��ح  اأن  ال���ع���ام 
واخبار  خ��دم��ات  م��ن  حمتوياته  على 
ال�صهولة  غاية  ويف  مب�صط  و�صيكون 
وما  باملوؤ�ص�صة  املعرفة  �صبل  يعزز  مما 
املجتمع  ت��ف��ي��د  م���ن خ���دم���ات  ت�����ص��م��ل 
خالل  م��ن  املتعاملن  م��ع  وت��ت��وا���ص��ل 
املوؤ�ص�صة  اأن  حيث  ال��ك��رتوين  اأ�صلوب 

ط������ورت م����ن ع��م��ل��ي��ة ال���ب���ح���ث ح�صب 
من  ا�صتخداما  الك���رث  امل�صطلحات 
وتوفري  الل�����ك�����رتوين  امل����وق����ع  زوار 
اج���اب���ات ع��ل��ى ال���ص��ئ��ل��ة ال�����ص��ائ��ع��ة مع 
ال�صفحات  حم��ت��وى  �صياغة  ت��ع��دي��ل 
بغر�س جعلها اكرث تعريفا لال�صتفادة 

منها ب�صكل عام.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

متكنت القيادة العامة ل�صرطة راأ�س 
اخليمة - اإدارة التحريات و املباحث 
للعمليات  العامة  ب���الإدارة  اجلنائية 
ال�صرطية من �صبط �صخ�س يف اأقل 
التعرف  وقت  �صاعة من   )48( من 
على هويته، مواطن يف العقد الثاين 
من عمره قام ب�صرقة ما يقارب من 
مناطق  يف  جت����اري����اً  حم����اًل   )13(
ما  بح�صب  وذلك  بالإمارة،  متفرقة 
العميد عبد اهلل علي منخ�س  �صرح 
واملباحث  ال��ت��ح��ري��ات  اإدارة  م��دي��ر 
باأنه وردت يف  اأو�صح  اجلنائية الذي 
الآونة الأخرية عدة بالغات من عدد 
من املحال التجارية تفيد بتعر�صها 
لل�صرقة و بالنتقال ملواقع ال�صرقات 
تبن باأنه مت ا�صتخدام نف�س الأ�صلوب 
وال�������ذي اع���ت���م���د ع���ل���ى ك�����ص��ر وخلع 
اآل��ة حادة.  با�صتخدام  امل��ح��ال  اأب���واب 
وع��ل��ي��ه وب���ن���اًء ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م��ات قائد 
عام �صرطة راأ���س اخليمة مت ت�صكيل 
ف��ري��ق ب��ح��ث وحت����ري، وع���ن طريق 
ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات و ال����ص���ت���دللت، 
ومبراجعة كامريات املراقبة التابعة 
امل�����وج�����ودة يف تلك  ل���ن���ظ���ام ح���م���اي���ة 
املحال، ات�صح باأن الفاعل كان �صديد 
وجهه  مالمح  اإخفاء  على  احلر�س 
لعدم  القفازات  ولب�س  قناع،  بو�صع 
ت��دل على هويته،  اأي��ة ب�صمات  ت��رك 
امل�����رور مبركبته  ي��ت��ج��ن��ب  ك���ان  ك��م��ا 
امل��راق��ب��ة اخلارجية،  ك��ام��ريات  اأم���ام 

)�صيف(  اأبي�س  �صالحاً  م�صتخدماً 
اأب��واب واأقفال املحال  اأدوات لك�صر  و 
اأ�صرطة  التجارية، وبعد التدقيق يف 
خالل  م��ن  وم��ن  امل�صجلة،  امل��راق��ب��ة 
بها  يتمتع  ال��ت��ي  ال��ط��وي��ل��ة  اخل����ربة 
رج�������ال ال���ت���ح���ري���ات،وح���ن���ك���ت���ه���م يف 
الق�صايا،  ت��ل��ك  م��ث��ل  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
ا�صتطاعوا حتديد هويته عن طريق 
ال�صرقات،  يف  اتبعه  ال��ذي  الأ�صلوب 
م�صيته،  طريقة  خ��الل  من  وكذلك 
امل�صتبه  ح�����ص��ر  يف  ���ص��اع��ده��م  مم���ا 
الفذة  ا���ص��رتج��اع ذاك��رت��ه��م  ب��ه��م، و 
ق�صايا  يف  ال�صوابق  اأ�صحاب  ملعرفة 
نف�س  ي�صتخدمون  مم��ن  ال�����ص��رق��ات 
الأ�صلوب و مي�صون بنف�س الطريقة، 
و بعد التاأكد من هوية امل�صتبه به مت 
اإعداد كمن حمكم له و�صبطه، بعد 

اأخذ كافة الإجراءات القانونية. 
و  ال��ت��ح��ري��ات  اإدارة  م��دي��ر  واأ����ص���اف 
مبواجهته  و  باأنه  اجلنائية  املباحث 

ومن خالل ال�صتجواب املبدئي اأقر 
بقيامه ب�صرقة )13( حمل جتاري 
يف خمتلف اأنحاء الإمارة، مب�صاعدة 
اأح��د اأ�صدقائه ال��ذي م��ازال البحث 
ج���������اري ع����ن����ه ل�������ص���ب���ط���ه، وق�������د و 
ا�صتوىل على عدد من املبالغ املالية 
اأدىل  ق��ي��م��ة،ك��م��ا  ذات  ال��ب�����ص��ائ��ع  و 
والأدوات  الأب��ي�����س  ال�����ص��الح  مب��ك��ان 
ال�صرقات،  يف  ا���ص��ت��خ��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
وع���ل���ى ب��ع�����س امل��ب��ال��غ امل��ال��ي��ة التي 
اأي�صاً  العثور  مت  و  عليها،  ا�صتوىل 
احل�صابية  امل��اك��ي��ن��ات  م��ن  ع��دد  على 
ال��ت��ي تعر�صت  ب��امل��ح��الت  اخل��ا���ص��ة 
اإحالته  مت  ع��ل��ي��ه  وب���ن���اًء  ل��ل�����ص��رق��ة، 
باقي  ل�صتكمال  املخت�صة  للجهات 
الإجراءات القانونية بحقه.  وعقب 
العميد عبد  نا�صد  الأم��ن��ي  الجن��از 
التحريات  اإدارة  مدير  منخ�س  اهلل 
راأ�س  ب�صرطة  اجلنائية  امل��ب��اح��ث  و 
املحال  اأ����ص���ح���اب  ك���اف���ة  اخل���ي���م���ة، 

اإىل  املختلفة  امل��ك��ات��ب  و  ال��ت��ج��اري��ة 
�صرورة اتخاذ كافة التدابري الأمنية 
اخلا�صة باأمن و�صالمة حمالتهم و 
ال��ت��اأك��د م��ن اإق��ف��ال الأب����واب باإحكام 
ع��ن��د اإغ��الق��ه��ا، وك��ذل��ك ع���دم ترك 
فرتة  انتهاء  بعد  مالية  مبالغ  اأي��ة 
لكي   ، البنوك  اإي��داع��ه��ا يف  و  العمل 
لل�صرقة،  �صهلة  ع��ر���ص��ة  ي��ك��ون��وا  ل 
اأية  و العمل على الإب��الغ ف��وراً عن 
ال�صك و الريبة.   ت�صرفات قد تثري 
الرتاخي�س  ق�������ص���م  وج����ه����ه  وق������د 
العامة  امل����وارد  هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
مفاجاأة  تفتي�صية  ح��م��الت  لتنفيذ 
واملن�صاآت  ال��ت��ج��اري��ة  امل���ح���ال  ع��ل��ى 
للتاأكد من مدى التزامهم بتطبيق 
نظام حماية، وفاعلية الكامريات و 
لديهم،  امل��وج��ودة  الت�صجيل  اأج��ه��زة 

للمحافظة على اأمن املن�صاآت. 
ال��ت��ح��ري��ات و  اإدارة  اأ���ص��اف م��دي��ر  و 
القيام  ب��اأن��ه مت  امل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  تفتي�صية  ب��ح��م��الت 
على  الإم�����ارة  يف  املخت�صة  اجل��ه��ات 
اإتباعهم  من  للتاأكد  املحالت  كافة 
و تطبيقهم لكافة التدابري الأمنية 
الالزمة حلفظ حمالتهم وتاأمينها 
م��ن حم���اولت ال�����ص��رق��ة، م��وؤك��داً يف 
ب��اأن��ه مت عمل حمالت  ال��وق��ت ذات���ه 
املختلفة  املحالت  لأ�صحاب  توعية 
باللغات  توعوي  برو�صور  اإ���ص��دار  و 
و  الإجن��ل��ي��زي��ة  و  )العربية  ال��ث��الث 
اأ�صحاب املحالت  الوردي��ة( لتجنب 

من تعر�صهم لل�صرقة. 
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ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة راأ������س اخليمة،  ن��ظ��م��ت 
اإىل تبادل  ال��رام��ي��ة  ���ص��ارك��ن��ي م��ع��رف��ت��ي  حم��ا���ص��رة 
اخل�����ربات وامل��ع��رف��ة ب��ه��دف ن��ق��ل��ه��ا وت��ع��زي��زه��ا بن 
ال�صابقن  القادة  بال�صتفادة من خربات  املنت�صبن، 
يف خم��ت��ل��ف جم����الت ال��ع��م��ل ال�����ص��رط��ي، ع��ل��ى نحو 
الأداء  م��وؤ���ص��رات  لتح�صن  املوؤ�ص�صي  التميز  يخدم 

الوظيفي.
الزعابي مدير  علي  عدنان  العقيد  املحا�صرة  األقى 

اخليمة،  راأ�����س  ب�����ص��رط��ة  امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة 
ال�صرطة،  وموظفي  �صباط  من  جمموعة  بح�صور 
الوظيفي  تدرجه  مراحل  املحا�صرة،  خ��الل  ناق�س 
جمال  يف  ال���رّثة  خ��ربات��ه  ن��اق��اًل  ال�صرطي،  بالعمل 
امل�صاركن  املنت�صبن  اإىل  املخدرات  الأمن ومكافحة 
التطور ال�صرطي والأمني  يف املحا�صرة، م�صتعر�صاً 
اأهمية ال�صتفادة  ب�صرطة راأ�س اخليمة، مثمناً على 
من التطور الهائل يف التقنيات احلديثة، والدورات 
امل��ع��رف��ة ال�صريحة  ي��ع��زز وي��ح��ق��ق  ال��ت��دري��ب��ي��ة مب��ا 
وال�صمنية لكافة التجارب واخلربات املكت�صبة اأثناء 

العمل. يف ختام املحا�صرة، وّجه مدير اإدارة مكافحة 
املخدرات ب�صرطة راأ�س اخليمة، ال�صكر والتقدير اإىل 
وزارة الداخلية، التي حتر�س على تعزيز ال�صتفادة 
القادة  جلميع  وال�صمنية  ال�صريحة  املعرفة  م��ن 
راأ�س  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة  فيها،  واملتميزين 
اخليمة التي تعزز ن�صر الثقافة والب��داع على نحو 
الأداء  م��وؤ���ص��رات  لتح�صن  املوؤ�ص�صي  التميز  يخدم 
الوظيفي، يف اإطار �صعيها نحو حتقيق اإ�صرتاتيجية 
الإم����ارات  دول���ة  لتكون  بفعالية  العمل  يف  ال����وزارة 

اإحدى اأف�صل دول العامل اأمناً و�صالمة.

•• ابوظبي: رم�شان عطا

ال�صيخ نهيان بن مبارك   قام معايل 
وال�صباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان،  اآل 
وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��ت��د���ص��ن اأح����دث 
مدينة  يف  للعيون  تخ�ص�صي  م��رك��ز 

خليفة اأ، اأبو ظبي. 
وجراحة  للعيون  يتيم  م��رك��ز  وي��ع��د 
ال���ي���وم ال���واح���د م���رك���زاً ع��ل��ى درجة 
تقدمي  ال��ت��خ�����ص�����س يف  م���ن  ع��ال��ي��ة 
خ����دم����ات ال���ع���ن���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة حيث 
اأن���ه م���زود ب��اأح��دث الإم��ك��ان��ي��ات على 
امل�������ص���ت���وى ال���ع���امل���ي وب�����ه ف���ري���ق من 
لديهم  ال��ذي��ن  الطبين  امل��ح��رتف��ن 

خربة عياديه قوية.
بالعناية  يتيم  اإ�صم  ارتبط  ما  ودائماً 
ذات اجلودة العالية للعيون يف منطقة 
منذ  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
اأن �صاحب فكرة  1910. كما  العام 
ل��ل��ع��ي��ون ه����و اخلبري  ي��ت��ي��م  م���رك���ز 

العربية  الإم������ارات  دول���ة  ال���رائ���د يف 
يتيم.  عبداهلل  نا�صر  ال�صيد  املتحدة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  وب�صفته 
يتيم  ن�����ظ�����ارات  ل�����ص��ل�����ص��ل��ة حم�����الت 
،مت��ك��ن م���ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ى احلاجة 
بالعيون يف  ملركز متخ�ص�س للعناية 
دولة المارات العربية املتحدة وذلك 
ال�صكان  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  اأج���ل  م��ن 

املتزايدة يف املنطقة. 
ان�����ص��اء وجتهيز م��رك��ز يتيم  وق��د مت 
للعيون وجراحة اليوم الواحد �صمن 

ملف جمموعة نا�صر يتيم.
ي��ك��ون وجهة  امل��رك��ز لأن  ي��ه��دف  كما 
واح�������دة ���ص��ام��ل��ة ب����دول����ة الم�������ارات 
خدمات  تقدم  التي  املتحدة  العربية 
م�صتوى  ع��ل��ى  ال��ب�����ص��ري��ة  ال���رع���اي���ة 
ت�����رتاوح م���ن خدمات  ع���امل���ي وال���ت���ي 
ال����واح����د يف جمال  ال����ي����وم  ج����راح����ة 
ال���ع���ي���ون وج����راح����ة ال���ل���ي���زك وع���الج 
الروؤية وجفاف العيون و�صوًل حتى 

اخلدمات الب�صرية ملر�صى ال�صكري.
ي��ع��د م��رك��ز ال��ع��ي��ون واح���د م��ن اأكرب 
الإمارات  املتخ�ص�صة يف دولة  املراكز 
العربية املتحدة حيث يقدم خدماته 
للمر�صى من كل من دبي واأبو ظبي. 
الإمارات  دولة  املقيمن يف  ومبقدور 
العربية املتحدة الآن معاي�صة اأحدث 
يف  العالج   - الت�صخي�س  تكنولوجيا 
اأيدي حمرتفن  جمال العيون على 
على درجة عالية من املهارة يف موقع 
اأي�صاً عيادة  املن�صاأة  واحد. كما ت�صم 
و�صيدلية  الأ�����ص����رة  ب��ط��ب  خ��ا���ص��ة 

متخ�ص�صة و يتيم للب�صريات. 
ا�صرتاتيجي  م��وق��ع  يف  امل���رك���ز  ي��ق��ع 
تتوافر  ح���ي���ث  اأ  خ��ل��ي��ف��ة  مب���دي���ن���ة 
ب�صهولة  اإل���ي���ه  ال���و����ص���ول  اإم��ك��ان��ي��ة 
اأب��و ظبي  املنطقة وكل  للمقيمن يف 

ودبي والإمارات ال�صمالية. 
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن كل طابق من 
ط��واب��ق امل��ن�����ص��اأة مي��ت��د ع��ل��ى م�صاحة 

و�صالت  م��رب��ع  م��رت   1207 ت��ب��ل��غ 
عر�س ذات هند�صة معمارية وديكور 
املن�صاأة  ت�����ص��م  ك��م��ا  ح���دي���ث.  داخ���ل���ي 
ك����ذل����ك غ������رف ت�����ص��خ��ي�����س وغ�����رف 
وا���ص��ت�����ص��ارة وغ���رف���ة لليزك  ف��ح�����س 
وقاعات للعالج. وتعد املن�صاأة املزودة 
ب��غ��رف��ت��ي ع��م��ل��ي��ات اث���ن���ت���ن واح�����دة 
املعقمة  الليزك  وح���دات  اأف�صل  م��ن 
ا�صت�صفاء  اآ�صرة وغرفتي  �صتة  وت�صم 
يعترب  – فبذلك  ال�صخ�صيات  لكبار 
املراكز  اأح������دث  م���ن  واح�������داً  امل���رك���ز 
يف  الب�صريات  جم��ال  يف  املتخ�ص�صة 
اخل�صائ�س  اأح���د  وتتمثل  املنطقة. 
امل��ن�����ص��اأة يف اأحدث  اجل��وه��ري��ة ل��ه��ذه 
معدات الت�صخي�س واأجهزة اجلراحة 
امل���ت���ط���ورة ع��ل��ي م�����ص��ت��وي ع��امل��ي من 
خمتلف اأرجاء العامل مما يجعل هذه 
امل�صت�صفيات  اأف�صل  ت�صاهي  املن�صاأة 
على  ال��ع��ي��ون  جم���ال  يف  املتخ�ص�صة 
م�صتوى العامل. وبالإ�صافة اإىل ذلك 

النظارات  لبيع  حمل  باملركز  يوجد 
والعد�صالت  وال�����ص��م�����ص��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
جمموعة  اإيل  ب��ال���ص��اف��ة  الال�صقة 
التجارية  ال��ع��الم��ات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
وال���ع�������ص���ري���ة يف جم���ال  امل���ت���م���ي���زة 

الب�صريات. 
وي��ت��ك��ون ف��ري��ق ط��ب ال��ع��ي��ون باملركز 
م������ن ال�����دك�����ت�����ور ي���وج���ي�������س ك����اب����ور 
وال����دك����ت����ور ����ص���ات���ي���ام ج�����������ارودادري 
 وال���������دك���������ت���������ور اأح���������م���������د ع������ف������رة.

الطبي  املدير  هو  يوجي�س  الدكتور   
للمن�صاأة وهو متخ�ص�س يف جراحات 
ال���ل���ي���زك وق������ام ب�����اإج�����راء اأك������رث من 
بينها  م��ن  ك��ان  ج��راح��ة   10.000
النك�صاري  اخلطاأ  ت�صحيح  عمليات 

املعقدة. 
كما ل��دي��ه خ��ربة ت��زي��د ع��ن 24 عام 
ا�صطرابات  يف  م��ت��خ�����ص�����س  وه�����و 

القرنية.
جراح  ج�����ارودادري  �صاتيام  ال��دك��ت��ور 

اجل�صم  ج�����راح�����ات  يف  م��ت��خ�����ص�����س 
جمال  ويتمثل  ال�صبكي،  ال��زج��اج��ي 
الذين  ال�صكري  مر�صى  م��ع  خربته 
مرتبطة  م�����ص��اع��ف��ات  م���ن  ي��ع��ان��ون 
وال�صمور  والتنك�س  العن  ب�صبكية 
وانتهاك  ب��ال��ع��م��ر  امل��رت��ب��ط  ال��ب��ق��ع��ي 

القزحية. 

عفرة  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  اأن  ح���ن  يف 
املياة  معاجلة  يف  متخ�ص�س  طبيب 

الزرقاء واأمرا�س العيون العامة. 
الدكتورة  الأ���ص��رة  طب  عيادة  ويدير 
نادرين قنديل )طبيب ممار�س عام( 
ح��ي��ث ي��ت��م ت��ق��دمي اخل���دم���ات فيما 
العامة  ال�صحية  بال�صكاوى  يتعلق 

الأول  الفح�س  خ��ط  مبثابة  وتعمل 
اإىل  بالإ�صافة  املر�صى.  من  للعديد 
ذلك يوجد باملركز فريق متخ�ص�س 
من اأطباء العيون وممر�صي العيون 
مكافحة  جم���ال  يف  والأخ�����ص��ائ��ي��ن 
ال�����ع�����دوى وغ����ريه����م م����ن حم���رتيف 

تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية.

نهيان بن مبارك يد�صن مركز يتيم للعيون وجراحة اليوم الواحد

جت�ضيدا ملبادرة رئي�س الدولة عام 2017 عام اخلري 

بلدية مدينة اأبوظبي تزور مركز بروفيتا للعناية 
باالأطفال املر�صى واحلاالت اخلا�صة

تد�صني املوقع االلكرتوين اجلديد ملوا�صالت عجمان 

العقيد عدنان الزعابي ب�صرطة راأ�س اخليمة ي�صتعر�س م�صريته 

نهيان بن مبارك ي�صتقبل �صيوف جائزة خليفة الرتبوية 
•• اأبوظبي -وام: 

ا�صتقبل معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
ال�صيخ  جائزة  �صيوف   - �صموه  ق�صر  يف  ام�س-  املعرفة  وتنمية 
الرتبوية وذلك على هام�س م�صاركتهم يف حفل تكرمي  خليفة 

الفائزين بها .
ح�صر اللقاء .. معايل ال�صيخة لبنى بنت خالد القا�صمي وزيرة 
عام  النعيمي مدير  را�صد  علي  الدكتور  ومعايل  للت�صامح  دولة 
رئي�س  الكركي  الدكتور خالد  للتعليم ومعايل  اأبوظبي  جمل�س 
اجلائزة  عام  اأمن  عفيفي  اأمل  و�صعادة  الأردين  امللكي  الديوان 

والدكتور ح�صام املالحي نائب وزير التعليم العايل امل�صري .
ورحب معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان - خالل اللقاء 

- ب�صيوف اجلائزة .. م�صيدا بكونها حتمل ا�صم �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل والتي 

حتظي باهتمام �صموه منذ تاأ�صي�صها عام 2007 .
خمتلف  معهم  ناق�س  و   .. ب��اجل��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن  معاليه  ه��ن��اأ  و 
اأهمية  على  م�صددا   .. العام  ه��ذا  بجوائز  ف��ازت  التي  املوا�صيع 
التعليم وتطويره وت�صجيع البتكار والبداع لأجيال امل�صتقبل. 
اأن ت�صجع وحت��ف��ز على  ���ص��اأن��ه��ا  اأن ه���ذه اجل��وائ��ز م��ن  واأو����ص���ح 
البحث العلمي لدى جيل امل�صتقبل .. معربا عن اعتزازه وفخره 

بالفائزين ومبا اأجنزوه يف جمال التعليم والبتكار.
و اأكد معاليه اأن قبول الآخر واحرتام ال�صعوب كافة من الرقي 
موجها   .. وحت�صرها  تطورها  �صبيل  وه��و  لل�صعوب  احل�صاري 

ال�صكر للح�صور ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح كل يف جماله.

يف اأقل من 48 �ضاعة 

�صرطة راأ�س اخليمة ت�صبط �صخ�صا تخ�ص�س يف �صرقة 13 حمال 

العميد عبد اهلل علي منخ�س
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•• دبي-وام:

اأن��ه��ا �صتكون  اأعلنت دائ���رة الأرا���ص��ي والأم����الك يف دب��ي 
واإدارة  تنمية  لهيئة  ال��دويل  للموؤمتر  الر�صمي  الراعي 
الأول  يومي  دبي  ت�صت�صيفه  الذي  الأمريكية  التكاليف 

والثاين من مايو املقبل.
ي�����ص��ارك يف امل���وؤمت���ر ال����ذي ي��ق��ام حت��ت ع��ن��وان “حماية 
يف  وامل��خ��اط��ر  التكاليف  اإدارة  خ��الل  م��ن  ال���ص��ت��ث��م��ارات 
عامليا،  وخ��ب��ريا  متحدثا   40 م��ن  ي��ق��رب  امل�صاريع” م��ا 
واإدارة  ال�صتثمارات  جمال  يف  املمار�صات  اأف�صل  لعر�س 

التكاليف واملخاطر .
ويقام على هام�س املوؤمتر معر�س هند�صي لأهم احللول 

بالتكاليف  للتحكم  والتكنولوجيا  التقنيات  جم��ال  فى 
ال�صركات  اأه��م  �صتعر�صها  وال��ت��ي  امل�صاريع  يف  واملخاطر 

الرائدة يف جمال ال�صت�صارات وقطاع الإن�صاءات .
اأي�صا تقدمي عدد من اجلوائز لأف�صل  احل��دث  وي�صهد 
املمار�صات فى جمال اإدارة التكاليف واملخاطر والتي تعد 

الأوىل من نوعها على م�صتوى العامل.
واأعرب �صعادة �صلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة 
الرا�صي والم��الك يف دبي عن فخر الدائرة ب�صفتها 
الراعي الرئي�صي للموؤمتر الدويل لهيئة تنمية واإدارة 
التكاليف الأمريكية لتعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة 
خمتلف  يف  ال��ك��ب��رية  ال��ع��امل��ي��ة  الأح�����داث  ا�صت�صافة  يف 
اإمياننا  امل��وؤمت��ر  م��ع  �صراكتنا  تعك�س   : وق��ال  امل��ج��الت 

و�صلته  امل�صاريع،  يف  واملخاطر  التكاليف  اإدارة  باأهمية 
حماية  �صمان  اأج��ل  م��ن  الهند�صي  بالقطاع  املبا�صرة 
فاروق  ماجد  وق��ال   . وتنميتها  العقارية  ال�صتثمارات 
حنا املدير التنفيذي للجنة التنفيذية العليا للموؤمتر 
العديد  ي��وم��ن  م��دى  على  �صيناق�صون  امل�صاركن  اإن 
م��ن امل��ح��اور اجل��وه��ري��ة ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى ا�صتثمارات 
ال�صتثمارات  حماية  ومنها  وال��دول  وامل��دن  املوؤ�ص�صات 
البنية  وم�صاريع  الذكية،  املدن  اقت�صاد  على  وتاأثريها 
التحتية والقت�صادية والبيئية، ودورها يف زيادة عوائد 
ال�صتثمارات للمدينة اإىل جانب امل�صائل املتعلقة باإدارة 
على  وتاأثريها  املالية  واملوؤ�صرات  والأم���الك  الأرا���ص��ي 

اقت�صاد املدينة وعوائد ال�صتثمارات.

التي  النتائج  امل��وؤمت��ر  جل�صات  يف  املتحدثون  ويتناول 
خرجت بها درا�صات عوائد ال�صتثمار فى جمال القطاع 
اقت�صاد  على  وت��اأث��ريه  الن�����ص��اءات  وق��ط��اع  الهند�صي 
احل��ك��وم��ي واخلا�س  القطاعن  ب��ن  وال�����ص��راك��ة  امل���دن 
ال�صتثمار  على  وتاأثريها  التحتية  البنية  م�صاريع  يف 
العمالقة  امل�������ص���روع���ات  ح��اف��ظ��ة  اإدارة  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
وحتقيق الهداف ال�صرتاتيجية واملوؤ�ص�صات ال�صغرية 
املخاطر  واإدارة  ال���ص��ت��ث��م��ارات  وح��م��اي��ة  وامل��ت��و���ص��ط��ة 
املوؤ�ص�صية من خمتلف جوانبها. وتطرح خالل املوؤمتر 
امل�صاريع  وميزانيات  املالية  ب��الأ���ص��ول  تتعلق  درا���ص��ات 
والتحكم يف تكاليفها واإدارة خماطرها واإدارة ميزانيات 

امل�صاريع وحتقيق اأعلى عائد ا�صتثماري منها.

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  ي�����ص��ه��د 
ب�����ن حممد  ����ص���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي، 
ال�صاعة  ع���ن���د  ال�������ص���ارق���ة،  ح���اك���م 
)الأربعاء(،  غد  �صباح  من  الع�صرة 
التا�صعة  ال���دورة  فعاليات  انطالق 
ملهرجان ال�صارقة القرائي للطفل، 
اأبريل   29 حتى  يتوا�صل  وال���ذي 
عار�صاً   123 با�صت�صافة  اجل��اري، 
م���ن خم��ت��ل��ف ب���ل���دان ال���ع���امل، على 

م�صاحة 2304 مرتاً مربعاً.
وي��ن��ظ��م امل���ه���رج���ان، ال����ذي يحظى 
ال�صمو  برعاية كرمية من �صاحب 
�صلطان بن حممد  الدكتور  ال�صيخ 
ال�صيخة  �صمو  وقرينته،  القا�صمي، 
القا�صمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���واه���ر 
ل�صوؤون  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة 

ي�صارك  فعاليات   2093 الأ���ص��رة، 
فيها اأكرث من 179 �صيفاً موّزعن 
على برنامج املهرجان، وي�صت�صيف 
�صتة  واأج��ن��ب��ي��ة،  عربية  دول���ة   18
الأوىل،  للمرة  ت�صارك  منها  بلدان 
واليابان،  واأمل���ان���ي���ا،  ال�����ص��ن،  ه���ي: 

والكويت، والبحرين، واملغرب.
وت���ت���وزع ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان على 
برنامج  فينظم  الربامج،  من  عدد 
فعالية   1403 ال��ط��ف��ل  ف��ع��ال��ي��ات 
 22 م��ن  �صيفاً   55 فيها  ي�����ص��ارك 
دولة، ويجمع برنامج ركن الطهي 
�صيفاً   14 ي��ق��دم��ه��ا  ف��ع��ال��ي��ة   83
ثالث  على  مق�صمة  دول��ة   14 من 
اأق�صام، هي؛ عرو�س الطهي احلي، 
والطاهي  ال���ط���ه���ي،  وم�������ص���اب���ق���ات 
برنامج  ي��ج��م��ع  ف��ي��م��ا  ال�������ص���غ���ري، 
 60 من  اأك��رث  الثقافية  الفعاليات 
يف  ي�صاركون  دول��ة   23 م��ن  �صيفاً 

اأكرث من 40 فعالية.
مدار  ع��ل��ى  امل��ه��رج��ان  وي�صت�صيف 
11 يوم معر�س رحلة عرب الدماغ 
من  الأوىل  ال��ت��ج��رب��ة  ي��ع��د  ال����ذي 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  نوعها 
املتحدة، ويقام بالتعاون مع املتحف 
الأم���ري���ك���ي ل��ل��ت��اري��خ ال��ط��ب��ي��ع��ي يف 
اأ�صرار  اكت�صاف  ب��ه��دف  ن��ي��وي��ورك، 
ال���دم���اغ ال��ب�����ص��ري يف رح��ل��ة مثرية 

ت�صتمر طوال اأيام املعر�س.
الدماغ  عرب  رحلة  معر�س  ويقدم 
التفاعلية  الأن�����ص��ط��ة  م��ن  ال��ك��ث��ري 
حيث  الب�صري،  ب��ال��دم��اغ  اخل��ا���ص��ة 
يتيح للجمهور من ال�صغار والكبار 
عمل  كيفية  على  ال��ت��ع��رف  فر�صة 
ال�����دم�����اغ، وم����راح����ل من������وه، واأث�����ر 
الأدمغة  تغيري  يف  التقني  التقدم 
ال���ب�������ص���ري���ة ب��امل�����ص��ت��ق��ب��ل، واآل����ي����ات 

العواطف الإن�صانية املختلفة.

وي�صت�صيف برنامج فعاليات مقهى 
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي ع�����دداً من 
الذين  وال��ك��ب��ار،  ال�صغار  امل�صاهري 
يقدمون معلومات مفيدة وم�صوقة 
مل���ت���اب���ع���ي���ه���م، وي���ن���ظ���م ع���������دداً من 
اإذ يخ�ص�س  وامل�صابقات،  الفعاليات 
امل��ه��رج��ان و���ص��م��اً ل��ت��ف��اع��ل ال����زوار 
واجلمهور مع فعالياته من خالل 
الأخ���ب���ار،  ل��ن�����ص��ر   SCRF17#
اخلا�صة  وال�������ص���ور  وال��ت��ع��ل��ي��ق��ات، 

باملعر�س. 
وي��ق��دم امل��ه��رج��ان ف��ع��ال��ي��ات مقهى 
فيها  ل��ي��ل��ت��ق��ي  ال�������ص���غ���ري  امل����ب����دع 
الأطفال  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  اجل��م��ه��ور 
اأ�����ص����ح����اب امل�����واه�����ب امل���ت���م���ي���زة يف 
والب�����ت�����ك�����ارات  الأدب،  جم��������الت 
والفنية،  وال��ري��ا���ص��ي��ة،  ال��ع��ل��م��ي��ة، 
م�صهودة،  جن��اح��ات  حققوا  ال��ذي��ن 
ليتحدثوا عن حياتهم واإجنازاتهم 

وطموحاتهم.
فعاليات  امل����ه����رج����ان  وي��ح��ت�����ص��ن 
م���ن معر�س  ال�����ص��اد���ص��ة  ال��ن�����ص��خ��ة 
ال�صارقة لر�صوم كتب الطفل ، الذي 
يجمع 303 عمل فني، ل�90 فناناً 
ويعقد  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من 
عدداً من امل�صابقات منها: م�صابقة 
تخ�ص�س  ال��ت��ي  امل����دار�����س،  ط����الب 
لأف�صل  ُت�����ق�����دم  ي���وم���ي���ة  ج�����ائ�����زة 
من  واح���دة  يتناول  مكتوب  تقرير 
طالب  وم�صابقة  املهرجان،  ن��دوات 
اجلامعات والكليات واملعاهد، تعتمد 
على تقدمي ر�صوم معرّبة ومبتكرة 
بالطفل وغري منقولة عن  خا�صة 

اأي اأ�صول فنية اأخرى.
من  ن��خ��ب��ة  امل��ه��رج��ان  وي�صت�صيف 
ال��ك��ّت��اب وال��ف��ن��ان��ن ال��ع��رب الذين 
امل�صهد  يف  وا���ص��ح��ة  ب�صمة  ت��رك��وا 
الفنانة  م��ن��ه��م:  ال��ع��رب��ي  ال��ث��ق��ايف 

امل�صرية حنان ترك رئي�صة حترير 
والإعالمي  لالأطفال،  نونة  جملة 
والكاتب  ح�����ص��ن،  غ���ازي  ال��ك��وي��ت��ي 
حممد  ال�����ُع�����م�����اين  والإع��������الم��������ي 
ح�صن  اللبناين  والكاتب  الهنائي، 
ع���ب���د اهلل ����ص���اح���ب راع����ي  خ���ل���ي���ل 
والإعالمية  وال��ك��ات��ب��ة   ، ال�����ص��ب��اب 

امل�����ص��ري��ة اأم���ل ف���رح، وغ��ريه��م من 
الأ�صماء املعروفة.

اأ���ص��م��اء كبرية  وي��ج��م��ع امل��ه��رج��ان 
من خمتلف ثقافات العامل، منها: 
مبيعاً  الأك��رث  والكاتبة  ال�صحفية 
فورمان،  جايل  تاميز  نيويورك  يف 
����ص���اح���ب���ة ال�����ص��ل�����ص��ل��ة ال����روائ����ي����ة؛ 

ي���وم واح���د وح�����ص��ب ، و ف��ق��ط �صنة 
وامل��وؤل��ف كوامي  وال�صاعر   ، واح��دة 
الأكرث  ال��رواي��ة  اإليك�صاندرموؤلف 
قال،  هو  تاميز  نيويورك  يف  مبيعاً 
الأطفال  كتب  وم�صور   ، قالت  هي 
كوركي بول الذي يعر�س اأعماله يف 

غالريي مازا يف اأوهايو.

•• عجمان ـ الفجر 

الأ���ص��ن��ان يف جامعة  ط��ب  كلية  عقدت 
عجمان موؤمتر عجمان الدويل لطب 
الأ�صنان 2017 بح�صور نخبة من اأهل 
املوؤمتر  وعقد  املجال،  الخت�صا�س يف 
للموؤمترات  زاي����د  ال�����ص��ي��خ  م��رك��ز  يف 
واملعار�س، وا�صتمر على مدى يومن.

كرمي  الدكتور  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  افتتح 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، بح�صور  ال�����ص��غ��ري، 
رئي�صة  ���ص��ل��ط��ان،  ع��ائ�����ص��ة  ال���دك���ت���ورة 
الإم����ارات  جمعية  يف  الأ���ص��ن��ان  �صعبة 
بايرن،  ب��ات��ري��ك  وال��دك��ت��ور  ال��ط��ب��ي��ة، 
رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة الأي��رل��ن��دي��ة لطب 
فنا�س،  اأب��و  �صامل  والدكتور  الأ�صنان، 
عميد كلية ط��ب الأ���ص��ن��ان، وع��دد من 
اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف كلية طب 
وطالبات  طلبة  م��ن  وج��م��ع  الأ���ص��ن��ان 
بكلمة  اأعماله  املوؤمتر  ا�صتهل  الكلية. 
ق���دم���ه���ا ال���دك���ت���ور ب���ات���ري���ك ب���اي���رن، 
رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة الأي��رل��ن��دي��ة لطب 

والتقدير  ال�صكر  فيها  ق��دم  الأ�صنان، 
اأعمال  تنظيمها  على  اجلامعة  لإدارة 
املوؤمتر، كما واأعرب عن مدى اإعجابه 
اإليه  و�صلت  ال���ذي  املتقدم  بامل�صتوى 
كلية طب الأ�صنان يف اجلامعة ومدى 
علم  اإل��ي��ه  تو�صل  م��ا  لآخ���ر  مواكبتها 
املثالية  البيئة  وتوفري  الأ�صنان  طب 
كلمة  ذل��ك  واأعقب  طلبتها.  لتدري�س 

للدكتورة عائ�صة �صلطان، �صكرت فيها 
كلية طب الأ�صنان على تنظيمها لهذا 
الوطيدة  بالعالقة  م�صيدة  امل��وؤمت��ر، 
بن الكلية وجمعية الإمارات الطبية، 
ت���ل���ك ال���ع���الق���ة ال����ت����ي ام����ت����دت على 
اأن  اإىل  م�صرية  طويلة.  �صنوات  م��دى 
وب�صكل  ت��ع��م��الن  وال��ك��ل��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
يف  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��ع��رف��ة  ن�����ص��ر  يف  دوؤوب 

ك��م��ا ت�صعان  الأ����ص���ن���ان،  جم����ال ط���ب 
على  تعمل  التي  امل�صتقبلية  اخلطط 

تطوير اأطباء الأ�صنان يف املنطقة.
واأث���ن���ى ال���دك���ت���ور ك����رمي ال�����ص��غ��ري يف 
طب  كلية  طلبة  م�صتوى  على  كلمته 
املجتمعي  ال������دور  وع���ل���ى  الأ�����ص����ن����ان، 
ال���ع���ظ���ي���م ال������ذي ي���ق���دم���ون���ه لأف������راد 
امل��ج��ت��م��ع يف م��رح��ل��ة ال��درا���ص��ة، وبعد 

ال���ت���خ���رج. واأو�����ص����ح ال���دك���ت���ور كرمي 
التجويد  ع��ل��ى  حت��ر���س  اجل��ام��ع��ة  اأن 
وتعين  الدرا�صية،  املناهج  يف  ال��دائ��م 
اأع�صاء هيئة تدري�س اأكفاء، م�صتقبلة 
تطوير  ب���خ���ط���ط  ال������راب������ع  ع���ق���ده���ا 
امل���ج���الت. وعرّب  ���ص��ام��ل��ة يف خم��ت��ل��ف 
اجلامعة  ا�صت�صافة  يف  ���ص��ع��ادت��ه  ع��ن 
على  الأ�صنان  طب  وكلية  ع��ام،  ب�صكل 
وج���ه اخل�����ص��و���س ه���ذا ال��ع��دد الكبري 
ليناق�صوا  املجال  يف  املتخ�ص�صن  من 
مبعرفهم  اخل�صبة  العلمية  اأوراق��ه��م 

وجتاربهم الرثية.
ه�������ذا وق�������د ا����ص���ت���م���ل امل������وؤمت������ر على 
حما�صرات يف املجالت املختلفة لطب 
اأه��م ما  والتي تطرقت حول  الأ�صنان 
ت��و���ص��ل اإل��ي��ه ع��ل��م ط��ب الأ���ص��ن��ان من 
من  ت�صهل  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  التقنيات 
ع��م��ل ال��ط��ب��ي��ب وت�����ص��م��ن ت��ق��دمي اأدق 
وناق�صت  كما  عالجية،  جودة  واأف�صل 
اأه����م ال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���س لها 
الأط�����ب�����اء يف ع�����الج ع�����دة اأن��������واع من 

احللول  واأح��������دث  امل���ع���ق���دة  احل������الت 
للتعامل مع هذه احلالت.

و�صم جدول اأعمال املوؤمتر متحدثن 
من خمتلف دول املنطقة �صمل اأ�صاتذة 
اإ�صافة  اإيرلندا  واأطباء من جمهورية 
عدة  م��ن  ت��دري�����س  هيئة  اأع�����ص��اد  اإىل 

جامعات يف الدولة وخارجها.
وع���ل���ى ه��ام�����س امل����وؤمت����ر، ن���ّظ���م ق�صم 
الدار�صات العليا يف كلية طب الأ�صنان 
ال��ت��ي مت عالجها  ل��ل��ح��الت  م��ع��ر���ص��ا 
الأ�صنان  ع��الج  ماج�صتري  برنامج  يف 
الكلية، حيث مت عر�س  الرتميمي يف 
املعقدة  املر�صية  احل��الت  العديد من 
التي مت عالجها ب�صكل كامل من قبل 
الدكتور  ب��اإ���ص��راف  امل��اج�����ص��ت��ري  طلبة 
وامل�صوؤول  امل�����ص��رف  ال�صبيحي،  ع��م��اد 
ال��ذي قام بعر�س �صرح  عن الربنامج 
م��ل��خ�����س ع����ن ك����ل ح����ال����ة، وال����ت����ي مت 
عر�صهم عن طريق اللوحات العلمية.
و�صهد املعر�س ح�صورا لفتا من قبل 
م�صتوى  على  اأث��ن��وا  الذين  امل�صاركن 

ال���ربن���ام���ج، حيث  امل���ق���دم يف  ال���ع���الج 
قبل  من  احل��الت  �صرح  اإىل  ا�صتمعوا 
قام  املوؤمتر  اأعمال  ختام  ويف  الطلبة. 
ال��دك��ت��ور اأب����و ف��ن��ا���س ب��ت��ك��رمي جميع 
اإىل  اإ����ص���اف���ة  امل���وؤمت���ر  امل��ت��ح��دث��ن يف 
بال�صكر  وت��ق��دم  كما  املنظمة،  اللجنة 
وفرت جميع  التي  اجلامعة  اإدارة  اإىل 

اأن������واع ال���دع���م امل��ط��ل��وب ل��ن��ج��اح هذا 
اأن الكلية �صتقوم بعقد  احل��دث، واأك��د 
م��ث��ل ه���ذه امل����وؤمت����رات ب�����ص��ك��ل دوري، 
يف  وحتديثا  تطويرا  ذل��ك  ي�صمل  مبا 
مع  متا�صيا  وامل�صمون  العام  املحتوى 
جمال  ي�صهدها  ال��ذي  التطور  عجلة 

طب الأ�صنان يف العامل.

�صلطان القا�صمي ي�صهد انطالق الن�صخة التا�صعة من مهرجان 
ال�صارقة القرائي للطفل غدًا

جامعة عجمان تعقد موؤمتر عجمان الدويل لطب االأ�صنان ٢٠١٧ 

�ضنويًا  وفاة  حالة  األف   420

بلدية راأ�س اخليمة حتتفل باليوم اخلليجي االأول ل�صالمة االأغذية
طرق دبي توؤكد جناح جتربة االإنارة الذكية بتقنية اإل دي 

•• دبي -وام: 

واملوا�صالت  ال��ط��رق  ه��ي��ئ��ة  ت��ع��ت��زم 
الإنارة  م�صروع  يف  التو�صع  دب��ي  يف 
اأثبت  بعدما  دي  اإل  بتقنية  الذكية 
جن��اح��ه م���وؤخ���را ع��ل��ى ج�����ص��ور قناة 
دب���ي امل��ائ��ي��ة يف ���ص��ارع ال�����ص��ي��خ زايد 
الأوىل  ج��ن��وب  ال��رب���ص��اء  ومبنطقة 
وال���ث���ان���ي���ة ال�����ص��ك��ن��ي��ة ح���ي���ث تبن 
ب��ع��د ق��ي��ا���س اأث����ر ال��ت��ط��ب��ي��ق حتقيق 
 50 اىل  ت�������ص���ل  م���ال���ي���ة  وف���������ورات 
الطاقة.  ا���ص��ت��ه��الك  م���ن  امل���ائ���ه  يف 
وق��ال��ت امل��ه��ن��د���ص��ة م��ي��ث��اء ب��ن عدي 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ص�����ص��ة امل���رور 
بالتو�صع  بادرنا  الهيئة  يف  والطرق 
يف ا�صتخدام هذه التقنية التي تتيح 
اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ح��ك��م امل���رك���زي اآن��ي��ا يف 
وح��دات الإن���ارة عن ُبعد من خالل 
التحكم  بغرفة  خا�س  ذك��ي  تطبيق 
التغذية  بيانات من  لقاعدة  ي�صتند 
الراجعة من وحدات الإنارة ملتابعة 
تبادل  و  لالإنارة  الت�صغيلية  احلالة 
الت�صغيلية  الأوام������ر  و  امل��ع��ل��وم��ات 
معها كما يوفر ميزة الإب��الغ الآيل 
الوقت  يقلل من  الأعطال مما  عن 
الالزم لال�صتجابة حلالت ال�صيانة 
الطارئة ويرفع كفاءة الت�صغيل كما 
عالية  ذك���ي���ة  ك���ام���ريات  ت���وف���ري  مت 
الدقة ذات قدرة على توفري بيانات 
اإح�صائية ملتابعة كثافة حركة امل�صاة 

يف تلك املنطقة .
واأ������ص�����اف�����ت ب�������اأن ال����ن����ظ����ام ال���ذك���ي 
التحكم  من  الهيئة  مُيّكن  ل��الإن��ارة 
الإ���ص��اءة عرب برجمة  يف م�صتويات 
الإ�صاءة  م�صتويات  م�صبقة خلف�س 
خ���الل ف���رتات زم��ن��ي��ة حم���ددة مما 
من  اإ�صافية  مالية  وف���ورات  يحقق 
ا�صتهالك  تخفي�س معدلت  خالل 
الطاقة وتكاليف ال�صيانة ..وا�صفة 
تقنية وحدات اإنارة اإل دي بانها من 

للبيئة  ال�صديقة  التقنيات  اأف�صل 
الطاقة  ا�صتهالك  م��ن  ت��وف��ر  ال��ت��ي 
الكربوين  الن����ب����ع����اث  م����ن  وحت�����د 
م�صتويات  ت��ن��ت��ج  ان���ه���ا  ع���ن  ف�����ص��ال 
ومنتظمة  ال���و����ص���وح  ع��ال��ي��ة  اإن������ارة 
ان  واأو�صحت   . الطريق  كامل  على 
وو�صع  درا�صة  على  ت�صتمل  اخلطة 
م��وا���ص��ف��ات ف��ن��ي��ة لأن��ظ��م��ة الإن����ارة 
املمار�صات  باأف�صل  مقارنة  الذكية 
م�صتويات  ك���اف���ة  ت�����ص��م��ل  ال��ع��امل��ي��ة 

والأجهزة  املعدات  من  ب��دءا  النظام 
التحكم  اإىل غرفة  و�صوًل  املوقعية 
الذكية  التقنيات  واقرتاح وت�صميم 
الأخ��������رى امل���ج���دي���ة وال����ت����ي ميكن 
الذكي  النظام  خالل  من  تطبيقها 
ذاته بالإ�صافة اإىل درا�صة التقنيات 
احلديثة للطاقة النظيفة واملتجددة 
نظام  �صمن  تطبيقها  ميكن  ال��ت��ي 
تدعم  فعالة  ب�صورة  الذكي  الإن��ارة 

ا�صرتاتيجية القت�صاد الأخ�صر.

••  راأ�س اخليمة – الفجر

العامة-  ال�����ص��ح��ة  اإدارة  اح��ت��ف��ل��ت 
باليوم   – الغذائية  ال��رق��اب��ة  ق�صم 
الأغذية  ل�صالمة  الأول  اخلليجي 
يف اخل���ام�������س ع�������ص���ر  م����ن اأب���ري���ل 
�����ص����ع����ادة م����ن����ذر حممد  ب���ح�������ص���ور 
ب��ن ���ص��ك��ر م��دي��ر ع���ام دائ����رة بلدية 
ال�صركات  م��ن  وع��دد  اخليمة  راأ����س 
التي تخت�س يف جم��ال الأغ��ذي��ة و 
ع��دد م��ن ط��الب امل��دار���س يف قاعة 
املوؤمترات - فندق الهيلتون ، وتاأتي 
بعد  العامة  ال�صحة  اإدارة  م�صاركة 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  اعتماد 
ال���ق���ان���ون امل����وّح����د ل���ل���غ���ذاء ل����دول 
تخ�صي�س  على  واملوافقة  املجل�س، 
ي��وم 15 اأب��ري��ل م��ن ك��ل ع��ام كيوم 
اأن  على  ال��غ��ذاء،  ل�صالمة  خليجي 
العام  التطبيق يف هذا  بداية  يكون 
حتت �صعار �صالمة الغذاء م�صوؤولية 
دول  ان����ط����الق  ظ����ل  ويف  اجل���م���ي���ع 
لتوحيد  التعاون اخلليجي  جمل�س 
املتعلقة  والإج�����������راءات  ال���ق���وان���ن 
دول  اتفقت  ال��غ��ذائ��ي��ة،  بال�صالمة 
جمل�س ال��ت��ع��اون ع��ل��ى ال��ك��ث��ري من 
اخلا�صة  والت�صريعات  الإج����راءات 
منها على  الغذاء وحر�صاً  ب�صالمة 
توعية اجلمهور باملخاطر ال�صحية 
يوماً  اختارت  ال��غ��ذاء،  عن  الناجتة 
لت�صليط ال�صوء على ق�صايا الغذاء 

و�صالمته.
التعاون  جم��ل�����س  دول  وت��ت�����ص��اب��ة   
املناخية  ظ���روف���ه���ا  يف  اخل��ل��ي��ج��ي 
والق���ت�������ص���ادي���ة، ك���م���ا ت��ت�����ص��اب��ه يف 

وهي  الغذائية،  وثقافتها  ع��ادات��ه��ا 
واملخاطر  التحديات  تواجه  بذلك 
اأ�صارت  وال��ت��ي  ال��غ��ذاء؛  يف  الكامنة 
العاملية،  ال�����ص��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  اإل��ي��ه��ا 

موقعها  على  تقرير  يف  ج��اء  حيث 
الأك�����رتوين حت��ت ع��ن��وان )حقائق 
 200 يت�صبب يف  الغذاء  اإن  هامة( 
واأن  املختلفة  الأم���را����س  م��ن  ن���وع 

ت����ق����دي����رات الإ�����ص����اب����ة ب���ال���ع���دوى 
الغذائية ُت�صري اإىل اأن هناك واحد 
ي�صابون  اأ����ص���خ���ا����س  ع�������ص���رة  م����ن 
بالعدوى الغذائية جراء ا�صتهالك 

حالة  األ��ف  و420  امللوثة  الأغذية 
نف�صها منهم  لالأ�صباب  �صنوياً  وفاة 
األ��ف حالة وف��اة لأط��ف��ال يف   125

�صن اأقل من خم�س �صنوات.
بالغذاء  ال��ك��ام��ن��ة  امل��خ��اط��ر  ه����ذه   
العامة  ال�����ص��ح��ة  ع��ل��ى  وت��اأث��ريات��ه��ا 
اأنظمة  وج�����ود  ت��ف��ر���س  ل��ل�����ص��ع��وب 
التدابري  اتخاذ  على  ق��ادرة  رقابية 
الوقائية الكفيلة باحلد وال�صيطرة 
خالل  م��ن  الغذائية  ال��ع��دوى  على 
فر�س الأنظمة والقوانن املتطابقة 
مع الأنظمة الدولية احلديثة املبنية 
ونقاط  املخاطر  حتليل  اأ�ص�س  على 
التحكم احلرجة. وقد اأ�صهمت دول 
اخلليج من خالل تبنيها اإ�صداراتها 
واخلطوط  ل��ل��م��وا���ص��ف��ات  امل���وح���دة 
حماية  يف  احل���دي���ث���ة  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 
امل�صتهلكن من املواطنن واملقيمن 
املنقولة  ب��الأم��را���س  م��ن الإ���ص��اب��ة 
يف  اأ�صهمت  كما  ال��غ��ذاء،  طريق  عن 
�صواء  للغذاء  املنتجة  املن�صاآت  دف��ع 
اأجنبية  اأم  حملية  م��ن�����ص��اآت  اأك��ان��ت 
املتطابق  الآم��ن  ال��غ��ذاء  توفري  اإىل 
الدولية،  امل��وا���ص��ف��ات واجل����ودة  م��ع 
الغذاء  جت����ارة  ات�����ص��اع  اإىل  ون���ظ���راً 
التي  النقل  و�صائل  الدولية وتطور 
للغذاء  ال�صريع  النت�صار  يف  ُت�صهم 
اأن�������ص���اأت دول  ال���ب���ل���دان  يف ج��م��ي��ع 
خدمة  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
الإنذار ال�صريع الإلكرتونية، وذلك 
ال�صريع  والتبليغ  املعلومات  لتبادل 
ال�صاحلة  غ���ري  الأغ����ذي����ة  ب�������ص���اأن 
لال�صتهالك الب�صري قبل اأن ت�صل 

للم�صتهلك.

حاكم ال�صارقة ي�صدر مر�صوما اأمرييا برتقية »اأرا�صي دبي« راعيا رئي�صيا للموؤمتر الدويل لهيئة تنمية واإدارة التكاليف االأمريكية
وتعيني اأمني عام جمل�س ال�صارقة للتعليم

•• ال�شارقة -وام:

ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر 
 2017 ل�صنة   18 رقم  الأم��ريي  املر�صوم  ال�صارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 

ب�صاأن ترقية وتعين اأمن عام جمل�س ال�صارقة للتعليم.
ون�س املر�صوم على اأن يرقى ال�صيد علي اأحمد يعقوب احلو�صني اإىل درجة 

مدير دائرة ويعن اأمينا عاما ملجل�س ال�صارقة للتعليم.
يعمل بهذا املر�صوم اعتبارا من تاريخ �صدوره ويغلى كل حكم يتعار�س مع 

اأحكامه وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

فقدان جواز �سفرت
ن����ور  اهلل  امل�������دع�������و/  ف����ق����د 
باك�صتان    ، ج�������ان  ك�������رمي 
رقم  �صفره  ج���واز  اجلن�صية 
يرجى   -  )9993971(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
الباك�صتانية  ب���ال�������ص���ف���ارة 
�صرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات.   

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/976   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- الرحيل للتجارة العامة - �س ذ م م 2-�صيد مهدي �صيد 
مطلب مري �صليمي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك دبي 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - املالكي  فندي  م�صتت  عبا�س   : وميثله  ال��ت��ج��اري 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5216106.85( 
درهم بالت�صامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان �ضهادة اأ�ضهم 
فقد نا�ضر �ضامل 

�صهادة اأ�صهم 
)الظبي لال�صتثمار( 

برقم 79657/ 792510 
على من يجدها الت�صال 
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•• ال�شارقة-الفجر:

لحتفالت  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ن��اق�����ص��ت 
 ،46 ال�  الوطني  باليوم  ال�صارقة  اإم��ارة 
الأول،  ال��ت��ن�����ص��ي��ق��ي  اج��ت��م��اع��ه��ا  خ����الل 
اخل��ط��ط وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ���ص��ت��ق��ام يف 
من  انطالقاً  العام،  هذا  الوطني  اليوم 
اخل��روج بربنامج متميز،  حر�صها على 
ي���ع���رّب ع���ن م���ن���ج���زات دول�����ة الإم�������ارات 
العربية املتحدة، ويعك�س اأهمية املنا�صبة 
يف ق��ل��وب الإم���ارات���ي���ن وامل��ق��ي��م��ن على 

اأر�س الدولة. 
اأُق��ي��م يف مقر  ال���ذي  وح�صر الج��ت��م��اع 
وال�صياحي  ال���ت���ج���اري  الإمن�������اء  ه��ي��ئ��ة 
جا�صم  خالد  �صعادة  من  ك��ٌل  بال�صارقة، 
التجاري  الإمن����اء  هيئة  رئي�س  امل��دف��ع، 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  وال�������ص���ي���اح���ي، 
باليوم  ال�������ص���ارق���ة  اإم�������ارة  لح���ت���ف���الت 
�صعيد  ط���ارق  و���ص��ع��ادة  ال�46  ال��وط��ن��ي 
ال�صارقة الإعالمي  عالي، مدير مركز 
املنظمة،  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
وع�����ص��ام حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة، رئ��ي�����س جلنة 
الفعاليات، وعالء �صوان، رئي�س اللجنة 
جلنة  رئي�س  اجلنيبي،  وخ��ل��ود  امل��ال��ي��ة، 
ال���دع���اي���ة والع�������الم، وال����رائ����د حممد 
اللجنة  رئي�س  النقبي،  ع��الي  ع��ب��داهلل 
ال��ع��زي��ز، ع�صو  الأم��ن��ي��ة، ووح��ي��دة عبد 
جلنة الفعاليات، ودعاء احل�صن، ع�صو 
عبداهلل  وجمعه  اللجنة،  ع��ام  ومن�صق 
البلدي  امل���ج���ل�������س  مم���ث���ل  احل�����م�����ودي، 
مل��دي��ن��ة دب���ا احل�����ص��ن، وح�����ص��ن ���ص��امل بن 
البلدي  املجل�س  ال�صام�صي، ممثل  حرب 

ملنطقة احل��م��ري��ة، و���ص��امل ع��ب��داهلل بن 
ملدينة  البلدي  املجل�س  ممثل  �صويدان، 
ممثل  الطنيجي،  �صيف  وخليفة  كلباء، 
وخلفان  الذيد،  ملدينة  البلدي  املجل�س 
امل��ج��ل�����س البلدي  امل��غ��ن��ي، مم��ث��ل  را����ص���د 

ملدينة خورفكان.
بداأت  املدفع:  جا�صم  خالد  �صعادة  وقال 
لحتفالت  املنظمة  اللجنة  ا�صتعدادات 
مبكر  وق���ت  يف  ال�46  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
ب�صكل  التح�صري  اأج���ل  م��ن  ال��ع��ام،  ه��ذا 
تنا�صب  ب��ف��ع��ال��ي��ات  واخل�������روج  اأف�������ص���ل 
�صواًء على  الوطني،  اأهمية هذا احلدث 
لإبراز  التنظيم  اأو  امل�صمون  م�صتوى 
ال���ع���زي���ز ع���ل���ى قلوب  ع��ظ��م��ة الحت�������اد 
امل���واط���ن���ن وامل��ق��ي��م��ن، وال��ت��ع��ب��ري عن 
ملا  الر�صيدة،  لقيادتنا  والنتماء  ال��ولء 
يف  اأ�صهمت  كبرية  اإجن���ازات  من  تقدمه 

جعل دولة الإمارات من بن اأف�صل دول 
العامل يف خمتلف املجالت .

باحل�صور،  املدفع،  خالد  �صعادة  ورّح��ب 
واأ���ص��اد ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي بذلتها 
ال���ل���ج���ن���ة لإجن��������اح ف���ع���ال���ي���ات واأع����م����ال 
ال�45،  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  الح���ت���ف���الت 
واأكد على حر�س اللجنة يف كل عام على 
العام  م��ن  اأك���رث مت��ي��زاً  ب��رن��ام��ج  تنظيم 

الذي �صبقه. 
املقرتحات  اأب�����رز  امل���دف���ع،  وا���ص��ت��ع��ر���س 
اأن  مو�صحاً  ال��وط��ن��ي،  ال��ي��وم  لفعاليات 
تنظيم  ي�صمل  ب��رن��اجم��اً  ت��ع��د  ال��ل��ج��ن��ة 
الإماراتية  ب��ال��ث��ق��اف��ة  ت��ع��ري��ف��ّي��ة  ور�����س 
الأ�صيلة، وجل�صات حوارية لتعزير قيم 
املحلي،  املجتمع  يف  والإخ����وة  التوا�صل 

اإىل جانب العديد من املهام الأخرى.
اأبرز  وحت��دث �صعادة ط��ارق النقبي، عن 

الرتكيز  يف  ال��ع��ام،  ل��ه��ذا  اللجنة  م��ه��ام 
خمتلف  يف  نوعية  فعاليات  اإق��ام��ة  على 
ال�صارقة،  اإم����ارة  اأن��ح��اء م��دن وم��ن��اط��ق 
واأكد على اأهمية ا�صتخدام �صعار اللجنة 
يف كافة الفعاليات.  ورّكز الجتماع على 
اأهمية احلملة الإعالمية لليوم الوطني 
ال�46، و�صرورة تر�صيح �صخ�س اأو اأكرث 
املختلفة،  ال��ل��ج��ان  م���ن  ك���ل جل��ن��ة  م���ن 
اأج��ل التن�صيق لإع���داد خطة  وذل��ك من 
يف  اللجنة  ت�صاعد  متكاملة،  اإع��الن��ي��ة 
حتقيق اأهدافها، اإىل جانب و�صع ت�صّور 
اأن يكون  ع��ل��ى  ل��ه��ذه احل��م��ل��ة،  و���ص��ع��ار 
من  ال��ع��ام  ه��ذا  فعاليات  �صعار  منطلق 
عام اخلري ، متا�صياً مع اإع��الن �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 
رئي�س الدولة، حفظه اهلل، عام 2017 

عاماً للخري يف دولة الإمارات.

•• دبي-وام:

وال�صباب  وال��ث��ق��اف��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ����ص���وؤون  ا���ص��ت��ك��م��ل��ت جل��ن��ة 
والريا�صة والإع��الم يف املجل�س الوطني الحتادي خالل 
اجتماعها الذي عقد ام�س يف مقر الأمانة العامة يف دبي 

مناق�صة مو�صوع �صيا�صة وزارة الرتبية والتعليم.
ح�صر الج��ت��م��اع ال���ذي ت��راأ���ص��ت��ه ���ص��ع��ادة ن��اع��م��ة عبداهلل 
اأحمد  حمد  م��ن  ك��ل  �صعادة   .. اللجنة  رئي�صة  ال�صرهان 
الرميثي وعائ�صة  اللجنة و�صعيد �صالح  الرحومي مقرر 
علي  وحممد  النعيمي  يو�صف  واأح��م��د  �صمنوه  ب��ن  �صامل 

الكتبي و�صالح مبارك العامري اأع�صاء اللجنة.
الجتماع  خ��الل  مت  اإن��ه  ال�صرهان  ناعمة  �صعادة  قالت  و 
مناق�صة مو�صوع �صيا�صة وزارة الرتبية والتعليم بح�صور 
واملالحظات  التحديات  اأب��رز  وا�صتعرا�س  ال��وزارة  ممثلي 
امليدان  يف  وامل��ع��ل��م��ات  وامل��ع��ل��م��ون  الطلبة  يواجهها  ال��ت��ي 
ال��ل��ج��ن��ة م���ن احللقات  ا���ص��ت��خ��ل�����ص��ت��ه��ا  ال���رتب���وي وال���ت���ي 
النقا�صية التي نظمتها موؤخرا يف اإمارتي ال�صارقة وراأ�س 
بح�صور  التعليم  يف  والتحديات  ال��واق��ع  بعنوان  اخليمة 
ط��ل��ب��ة واأول����ي����اء اأم�����ور وت��رب��وي��ن واإداري�������ن وخمت�صن 

ومهتمن بال�صاأن التعليمي.

واأ�صافت اإنه مت الطالع على ردود ممثلي وزارة الرتبية 
والتعليم اإزاء املالحظات التي مت عر�صها و�صيتم �صياغة 
التقرير  يف  وت�صمينها  ن��ه��ائ��ي  ب�صكل  امل��الح��ظ��ات  ه���ذه 
والذي  والتعليم  الرتبية  وزارة  �صيا�صة  ملو�صوع  النهائي 
من املتوقع مناق�صته حتت قبة املجل�س الوطني الحتادي 
اللجنة  تقرير  اأن  ال�����ص��ره��ان  ���ص��ع��ادة  اأو���ص��ح��ت  و  ق��ري��ب��ا. 
والتعليم  الرتبية  وزارة  �صيا�صة  مو�صوع  ح��ول  النهائي 
ورفاهية  الوظيفية  الأعباء  اأبرزها  حماور  عدة  يت�صمن 
املعلم والطالب واملخرج التعليمي واإدارة امليدان الرتبوي 

واجلدول الزمني للعام الدرا�صي.

•• اأبوظبي-وام:

الربملانية  ال�����ص��ع��ب��ة  وف���د  ي�����ص��ارك 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  الإم����ارات����ي����ة 
اجلل�صة  اأع�����م�����ال  يف  الحت����������ادي 
الأول  الن���ع���ق���اد  ل�����دور  اخل��ام�����ص��ة 
الثاين للربملان  الت�صريعي  للف�صل 
العربي واجتماعات جلانه الدائمة 
امل��زم��ع ع��ق��ده��ا يف ال��ق��اه��رة خالل 
اأبريل   24 اإىل   20 م��ن  ال��ف��رتة 
ال�صعبة  وف�����د  ي�������ص���م   .2017
الوطني  املجل�س  اأع�صاء  الربملانية 
الحت����ادي ���ص��ع��ادة ك��ل م��ن: جا�صم 
ع�������ص���و جلنة  ال���ن���ق���ب���ي  ع�����ب�����داهلل 
والقانونية  الت�صريعية  ال�����ص��وؤون 
وح��ق��وق الإن�����ص��ان، وخ��ال��د علي بن 
زايد الفال�صي ع�صو جلنة ال�صوؤون 
وعائ�صة  وامل���ال���ي���ة،  الق��ت�����ص��ادي��ة 
����ص���امل ب����ن ����ص���م���ن���وه ع�����ص��و جلنة 
والثقافية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ص��وؤون 
وامل�����راأة وال�����ص��ب��اب، وحم��م��د اأحمد 
ال�صوؤون  جل��ن��ة  ع�����ص��و  ال��ي��م��اح��ي 
اخل���ارج���ي���ة وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة والأم�����ن 
القومي. وتناق�س اللجنة الفرعية 
�صعادة  مب�صاركة  الإن�����ص��ان  حلقوق 
اللجنة  نائب رئي�س  النقبي  جا�صم 

ب�صاأن  العربي  الربملان  مو�صوعات 
املعتقلن الفل�صطينين يف ال�صجون 
تقارير  متابعة  واآلية  الإ�صرائيلية، 
والإقليمية  ال���دول���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ات 
حلقوق الإن�صان يف العامل العربي، 
وحقوق الإن�صان يف العامل العربي، 
تقريرها  على  اللجنة  تطلع  كما 
ب�������ص���اأن ال���الج���ئ���ن ال�������ص���وري���ن يف 

جمهورية اليونان.
وح�صب جدول اأعمال جلان الربملان 
العربي الأربع تناق�س جلنة ال�صوؤون 
وحقوق  وال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
الإن���������ص����ان الق��������رتاح امل����ح����ال اإىل 
الربملان  اأع�صاء  املقدم من  اللجنة 
العربي ب�صاأن مبادرة عربية لرف�س 

بالدين  والإره��������اب  ال��ع��ن��ف  رب����ط 
الإ���ص��الم��ي وا���ص��ت��ن��ك��ار الإج�����راءات 
وتعقد  امل�صلمن،  �صد  التمييزية 
م�صتجدات  ب�����ص��اأن  ا���ص��ت��م��اع  جل�صة 

توحيد الت�صريعات العربية.
الجتماعية  ال�����ص��وؤون  جلنة  وت��ع��د 
خالل  وال�صباب  وامل���راأة  والثقافية 
مل�����ص��روع وثيقة  ت�����ص��ور  اج��ت��م��اع��ه��ا 
التعليم العايل والبحث العلمي يف 
حول  اآخ��ر  وت�صور  العربي،  العامل 

النهو�س باللغة بالعربية.
املدرج  ال��ه��ج��رة وال��ل��ج��وء  ب��ن��د  ويف 
ع��ل��ى ج����دول اأع���م���ال ال��ل��ج��ن��ة من 
املقرر اأن يتم خالل الجتماع اإعداد 
وتلبية  م�����ص��اع��دة  ح���ول  ت��و���ص��ي��ات 

والنازحن  ال��الج��ئ��ن  اح��ت��ي��اج��ات 
من الن�صاء والأطفال، وتطلع على 
ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة حلقوق 
ال��ه��ج��رة وحقوق  ب�����ص��اأن  الن�����ص��ان 
ال�صوؤون  جلنة  وتناق�س  الإن�����ص��ان. 
اخل���ارج���ي���ة وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة والأم�����ن 
الق�صية  م�������ص���ت���ج���دات  ال���ق���وم���ي 
القومي  والأم�������ن  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
اإي�����ران للجزر  ال��ع��رب��ي، واح���ت���الل 
الإم����ارات����ي����ة ال����ث����الث، واجل�����ولن 
وتراجع  املحتل،  ال�صوري  العربي 
ملكافحة  العربية  التفاقية  اللجنة 
قرارات  تنفيذ  ومتابعة  الإره����اب، 
يف  العربية  ال��دول  جامعة  جمل�س 
جمال ال�صوؤون ال�صيا�صية العربية.

ك����م����ا ت���ن���اق�������س جل����ن����ة ال���������ص����وؤون 
م�صروع  وامل����ال����ي����ة  الق���ت�������ص���ادي���ة 
ال�صرت�صادي  ال���ع���رب���ي  ال���ق���ان���ون 
القت�صادي  وامل��ح��ور  لال�صتثمار، 
العربية  ال��دول  تقرير جامعة  من 
حول متابعة م�صرية العمل العربي 
امل�������ص���رتك، وم�������ص���ت���ج���دات اإع�����الن 
العربية  احل����رة  ال��ت��ج��ارة  منطقة 
التنفيذي  وال���ربن���ام���ج  ال���ك���ربى، 
التجاري  التبادل  تي�صري  لتفاقية 
بن الدول العربية، وتطلع اللجنة 
على مذكرة الأمانة العامة للربملان 
تكليفاتها  ت��ن��ف��ي��ذ  م��ت��اب��ع��ة  ح����ول 
اجلل�صة  ق���������رارات  م����ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة 

ال�صابقة للربملان.

املجل�س الوطني االحتادي ي�صارك يف اجتماعات جلان 
وجل�صة الربملان العربي بالقاهرة

تعليمية الوطني االحتادي ت�صتكمل مناق�صة �صيا�صة وزارة الرتبية 

مدير جامعة ال�صارقة يبحث التعاون االأكادميي والعلمي مع اجلامعات املك�صيكية
•• ال�شارقة-الفجر:

ا�صتقبل �صعادة الأ�صتاذ الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�صارقة 
اأم�س �صعادة فران�صي�صكا مينديز اي�صكوبار �صفرية املك�صيك لدى الدولة، التي 
اجلامعات  ك��ربي��ات  وب��ن  بينها  التعاون  اأط��ر  لبحث  ال�صارقة  جامعة  زارت 
املك�صيكية. ا�صتهل مدير اجلامعة اللقاء بعر�س �صورة موجزة عن اجلامعة 
حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رئي�صها  اأن�صاأها  اأن  منذ 
ودور  ورع���اه(  اهلل  )حفظه  ال�صارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
العاملية، من خالل مئات  الآف��اق  وانت�صارها يف  �صموه يف تطويرها وتقدمها 
التفاقيات للتعاون الأكادميي والعلمي بينها وبن اأعرق اجلامعات واملعاهد 
واملراكز العلمية العاملية، التي تف�صل �صموه باإجنازها على امل�صتوى ال�صخ�صي، 
ذات  ال�صرتاتيجية  اخلم�صية  خطتها  م��ن  ج��وان��ب  اجلامعة  ل�صيفة  مبينا 
الآفاق العاملية. بعد ذلك عر�صت ال�صفرية جوانب من اأ�صكال التعاون املمكنة 
املك�صيكية  والعلمية  الأكادميية  واملوؤ�ص�صات  واملراكز  واملعاهد  اجلامعات  مع 

العريقة على يتم تقنن اأطر التعاون املن�صود يف القريب العاجل.

•• اأبوظبي -وام:

للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ي�صتعد 
الأول  ال����ي����وم  خ�����الل   - ال����ع����م����راين 
�صكيب  �صيتي  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
غدا  ينطلق  ال���ذي  اأب��وظ��ب��ي   2017
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف 
- لالإعالن عن جمموعة من  اأدنيك 
القرارات املتعلقة مب�صاريع تطويرية 
م��ه��م��ة يف اإم���������ارة اأب����وظ����ب����ي ع����الوة 
التطورات  اآخ�����ر  ع���ن  ال��ك�����ص��ف  ع��ل��ى 
العام  باملخطط  وامل�صتجدات اخلا�صة 
ملدينة زايد يف اأبوظبي والعالن عن 

الهوية الإعالمية للم�صروع.
ال�����زوار يف ج��ن��اح جمل�س  و���ص��ي��ح��ظ��ى 
اأبوظبي للتخطيط العمراين بفر�صة 
م�صروع  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ع���ل���ى  ل���ل���ت���ع���رف 
 45 م�صاحة  على  املمتد  زاي��د  مدينة 
اأبوظبي  مطار  بن  مربعا  كيلومرتا 
الدويل ومدينة حممد بن زايد وذلك 
بتقنية  ت��ف��اع��ل��ي  ع���ر����س  م���ن خ����الل 
اأب������رز مميزات  وع���ل���ى  ال���ه���ول���وغ���رام 
اأن ت�صل  امل��ت��وق��ع  م���ن  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة 
قدرتها ال�صتيعابية لأكرث من 370 
معرفة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ���ص��اك��ن  األ����ف 
التحتية  البنية  اأعمال  تطورات  اآخ��ر 
امل��ن��اط��ق احل��ي��وي��ة كاحلي  ب��ع�����س  يف 
املخ�ص�س  الإماراتي  التجاري واحلي 

مل�صاكن املواطنن.
الثاين  ال��ي��وم  ي�صهد  ان  املتوقع  وم��ن 
اأبوظبي  �صكيب  �صيتي  فعاليات  م��ن 

بن  ت��ع��اون  اتفاقية  توقيع   2017
جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين 
ال�صركات  ك�����ربى  م����ن  وجم���م���وع���ة 
العقاري  التطوير  ال��رائ��دة يف جم��ال 
اأعقاب  وذل����ك يف  الإم������ارات  دول����ة  يف 
موؤخرا  املجل�س  نظمها  التي  اخل��ل��وة 
والتي  اخل�����ري  ف��ي��ك��م  ع����ن����وان  حت����ت 
ن��ت��ج ع��ن��ه��ا جم��م��وع��ة م���ن امل���ب���ادرات 
املحاور  ك��اف��ة  تلبي  ال��ت��ي  املجتمعية 
عام  م��ب��ادرة  �صمن  اإطالقها  مت  التي 
اخلري التي اأعلن عنها �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة حفظه اهلل.
وي���ت���ع���اون امل��ج��ل�����س م���ن خ����الل هذه 
التفاقية مع �صركات القطاع اخلا�س 
بهدف بناء وتطوير مرافق جمتمعية 
مبادرات  اإط����الق  ج��ان��ب  اإىل  ح��دي��ث��ة 
ل���ت���ك���رمي ����ص���ه���داء دول�������ة الإم���������ارات 
العربية املتحدة والتعبري عن العرفان 

باجلميل ملا قدموه لهذه الدولة.
الأحبابي  �صعادة فالح حممد  واأعرب 

مدير عام جمل�س اأبوظبي للتخطيط 
جلميع  �����ص����ك����ره  ع������ن  ال������ع������م������راين 
التي  امل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  يف  امل�����ص��اه��م��ن 
معر�س  يعد  قائال:  املجل�س  يقودها 
لإطالق  مثالي�ة  من�صة  �صكيب  �صيتي 
م���ب���ادرة امل�����ص��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة مع 
�صركائنا من القطاع اخلا�س وفر�صة 
على  للتعرف  املعر�س  يف  للم�صاركن 
�صبل تفعيل دوره��م كقطاع حيوي يف 
املبادرة  ه��ذه  وتعترب  املجتمع  خدمة 
ترجمة  نوعها  م��ن  الأوىل  تعد  التي 
فعلية جلهود جميع الأطراف املعنية 
امل�صرتك  للعمل  م��ل��م��و���ص��ا  وت��ف��ع��ي��ال 
واجلاد بن القطاعن العام واخلا�س 
قيادتنا  اأه�������داف  حت��ق��ي��ق  اأج�����ل  م���ن 
اخلري  ع��ام  خ��الل  املن�صودة  الر�صيدة 

يف الإمارات .
م�صاركة  ع����ن  ل����ه  اآخ������ر  ت��ع��ل��ي��ق  ويف 
العام  ل��ه��ذا  �صكيب  �صيتي  يف  املجل�س 
ق����ال ���ص��ع��ادت��ه: ي��ع��د م��ع��ر���س �صيتي 
الأهمية  بالغ  حدثا  اأب��وظ��ب��ي  �صكيب 
ل��دوره يف حتديد �صكل ونوعية  نظرا 
التطور العمراين الذي ت�صهده اإمارة 
كافة  بن  للتوا�صل  ومن�صة  اأبوظبي 
مالمح  ب��ن��اء  يف  امل�صاهمة  الأط�����راف 
الإم�����ارة ال��ع��م��ران��ي��ة واجل��م��ه��ور فهو 
للك�صف  ل��ن��ا  م��الئ��م��ة  ف��ر���ص��ة  ي�صكل 
اآخر امل�صتجدات والتطورات التي  عن 
اأحد  زاي���د  م��دي��ن��ة  م�����ص��روع  ي�صهدها 
يف  واأ�صخمها  ال��واع��دة  امل�صاريع  اأه��م 

دولة الإمارات .

اأبوظبي للتخطيط العمراين ي�صتعد لالإعالن عن قرارات مهمة 
حول اأبرز امل�صاريع التطويرية خالل �صيتي �صكيب 

•• اأبوظبي-وام:

بالهيئة  دب���ي  ع��م��ل��ي��ات  م��رك��ز  م��دي��ر  ال��ف��ال���ص��ي  اأك����د خليفة 
العمل  جهات  اأن  الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�صات  العامة 
يف القطاعن احلكومي واخلا�س م�صوؤولة عن تزويد الهيئة 
انتهاء  م��ن  �صهر  خ��الل  عليهم  امل��وؤم��ن  خدمة  نهاية  مبلفات 
خدمتهم . وذك��ر اأن امل��ادة 12 من القانون الحت��ادي رقم 7 
والتاأمينات الجتماعية وتعديالته  للمعا�صات   1999 ل�صنة 
ت��ل��زم ���ص��اح��ب ال��ع��م��ل ب��ت��زوي��د الهيئة مب��ل��ف��ات ن��ه��اي��ة خدمة 
الأكرث  على  �صهر  خ��الل  لديه  العاملن  م��ن  عليهم  امل��وؤم��ن 
الهيئة  اإن  وقال  الهيئة.  لدى  ت�صوية حقوقهم  لغايات  وذلك 
�صعت اإىل ت�صهيل هذا الإجراء على اأ�صحاب العمل من خالل 

امل�صتندات اخلا�صة مبلف  واإر�صال كافة  متكينهم من حتميل 
الإلكرتونية  بوابتها  عرب  مبا�صرة  الهيئة  اإىل  اخلدمة  نهاية 
ما  عمل  ي��وم   14 خ��الل  املعاملة  ب��اإجن��از  الهيئة  تقوم  حيث 
يتيح للموؤمن عليه احل�صول على م�صتحقاته اإذا كانت معا�صاً 
نهاية  مكافاأة  كانت  واإذا  مبا�صرة  التايل  ال�صهر  يف  تقاعدياً 
خدمة بحلول موعد ال�صرف الأ�صبوعي. واأو�صح اأنه مبجرد 
اإر�صال امللف تقوم الهيئة بتدقيقه من يومن اإىل خم�صة اأيام 
عمل للتاأكد من ا�صتيفائه جميع امل�صتندات ومبجرد النتهاء 
من ذلك تقوم باإر�صال اإ�صعار اإىل جهة العمل بقبول امللف الذي 
اإجن��ازه ويف حال وج��ود نواق�س  14 يوم عمل حتى  ي�صتغرق 
ل�صتيفاء  العمل  جهة  وت��وج��ي��ه  امل��ل��ف  برف�س  الهيئة  ت��ق��وم 

امل�صتندات الالزمة.

خالل اجتماعها التن�ضيقي الأول 

جلنة احتفاالت اإمارة ال�صارقة باليوم الوطني ال� 46 
تناق�س خطط وفعاليات عام 2017

•• اأبوظبي -وام:

ا�صتقطبت مبادرة تخيل اأبوظبي التي اأطلقتها حكومة اأبوظبي 
منذ اإطالقها بهدف فتح  يوما   25 خالل  م�صاركة   2270
واأفكارهم  لتقدمي مقرتحاتهم  املجتمع  فئات  ملختلف  املجال 
وتنوعت  الإم����ارة.  يف  التطوير  ن��واح��ي  دع��م  �صاأنها  م��ن  التي 
امل�����ص��ارك��ات ال��ت��ي ج���اءت ب��ع��دة ل��غ��ات ب��ن جم���الت وقطاعات 
تتعلق  موا�صيع  املقرتحات  و�صملت  الإم���ارة..  يف  كافة  العمل 
عدة  اإىل  اإ�صافة  اخل��دم��ات  وتطوير  ال�صتثمارية  بالفر�س 
بالتعليم وال�صحة والثقافة والفن وغريها  اقرتاحات تتعلق 
من املقرتحات التي حتمل طابع البتكار والبداع والتي تدعم 
�صعي اإمارة اأبوظبي نحو حتفيز املبادرات التي ت�صهم يف حتقيق 
وقال  والب��ت��ك��ار.  املعرفة  على  قائم  اقت�صاد  لتحقيق  ال���روؤى 
الدكتور فهد مطر النيادي مدير عام الأمانة العامة للمجل�س 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي ان مبادرة تخيل اأبوظبي تاأتي لتفتح 
وال�صراكة بن اجلهات احلكومية  امل�صوؤولية  اأفقا جديدا من 
يف اأبوظبي وجمتمع الإمارة حيث اأظهرت منذ الأيام الأوىل 
امل�صاركة  على  الكبريين  واحلر�س  الهتمام  مدى  لإطالقها 
املبدعن  حتت�صن  كمن�صة  اأبوظبي  مكانة  يعزز  ال��ذي  الأم��ر 
وامل��ب��ت��ك��ري��ن م��ن ك��ل ال��ف��ئ��ات واجل��ن�����ص��ي��ات وي��رتج��م مفهوم 
ورفعة  اإ�صراقة  اأك��رث  م�صتقبل  ر�صم  يف  املجتمع  مع  ال�صراكة 
مرحلة  تر�صخ  اأبوظبي  تخيل  اأن  النيادي  واأ�صاف  لأبوظبي. 
لدفع  وامل�صتمر  وال�����دوؤوب  امل�����ص��رتك  العمل  ق��وام��ه��ا  تنموية 
عجلة التنمية يف الإمارة ولتوؤكد الوعي املتزايد لدى جمتمع 

اإمارة اأبوظبي بدوره الكبري والبناء يف امل�صهد التنموي الذي 
تعي�صه الإمارة حيث يعك�س حجم امل�صاركات منذ الأيام الأوىل 
اإمارة  ال��ذي يوليه جمتمع  الكبري  امل��ب��ادرة احلر�س  لإط��الق 
اأبوظبي للم�صاهمة يف تطوير كافة مناحي احلياة يف الإمارة. 
اأهمية  التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  ع��ام  مدير  واأك��د 
حتفيز  يف  تخ�ص�صاتها  مبختلف  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  اجل��ه��ات  دور 
من  وال�صتفادة  املبادرة  يف  امل�صاركة  على  املجتمع  فئات  كافة 
على  املجتمع  وت�صجيع  للمبادرة  للرتويج  املن�صات  خمتلف 
طرح اأفكارهم وروؤاهم ومبادراتهم حول م�صتقبل الإمارة مما 
جميع  تلبي  متكاملة  كوجهة  ومكانتها  اأبوظبي  ري��ادة  يعزز 
احتياجات املواطنن واملقيمن بها. ي�صار اإىل اأنه ل زال باإمكان 
اجلمهور التقدم بالأفكار واملقرتحات وذلك من خالل تعبئة 
ourabudhabi. منوذج امل�صاركة على املوقع اللكرتوين
مراحل تبداأ  عدة  على  والأفكار  املقرتحات  �صتمر  حيث   ae
ملعايري حمددة  بتقييمها من فريق خمت�س وت�صنيفها وفقا 
التي  املقرتحات  و�صرتفع  النموذج.  متطلبات  ا�صتكمال  بعد 
جتتاز املعايري الأولية بنجاح اإىل فريق خمت�س من اخلرباء 
تطبيقها  واأث��ر  ج��دوى  لدرا�صة  احلكومي  العمل  يف قطاعات 
و�صيتم  والبيئية.  والجتماعية  القت�صادية  ال��ن��واح��ي  م��ن 
و�صع قائمة لأبرز املقرتحات والتوا�صل مع اأ�صحابها لإعداد 
ع��رو���س م��رئ��ي��ة خ��ا���ص��ة ب��ك��ل منها ع��ل��ى ح���دة ب��غ��ر���س اتاحة 
الفر�صة اأمامهم لعر�صها على اجلهات احلكومية وم�صوؤوليها 
نظري  تكرميهم  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��واق��ع،  اأر����س  على  لتطبيقها 

اأفكارهم التي تدعم م�صرية التنمية يف الإمارة.

�صندوق الوطن يتلقى 
دعما بقيمة مليوين درهم 

من يو�صف النوي�س
•• اأبوظبي-وام: 

ت��ل��ق��ى ���ص��ن��دوق ال��وط��ن دع��م��ا بقيمة 
م���ل���ي���وين دره�������م م����ن رج�����ل الأع����م����ال 
الإم���ارات���ي ي��و���ص��ف حم��م��د ع��ل��ي نا�صر 
حتقيق  من  ال�صندوق  لتمكن  النوي�س 
اأهدافه ال�صرتاتيجية الرامية اإىل دفع 
عجلة التنمية والبناء والتقدم والإزدهار 
لالأجيال  الأف�����ص��ل  امل�صتقبل  و�صناعة 
الوطن  ���ص��ن��دوق  و���ص��ي��ق��وم  ال���ق���ادم���ة. 
بدعم الأبحاث التطبيقية ذات الأهمية 
وذلك  الإم����ارات  ل��دول��ة  ال�صرتاتيجية 
وفق خطة مواءمة مع �صركاء يف القطاع 
املنا�صبة  البيئة  تهيئة  هدفها  اخل��ا���س 
التي تتيح للموهوبن البداع يف جمال 
النوي�س  ودع����ا  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة.  ال��ب��ح��وث 
رج��ال الأع��م��ال الإم��ارات��ي��ن واملقيمن 
الوطنية  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  وجميع 
وال��ع��امل��ي��ة يف ال���دول���ة اإىل امل�����ص��اه��م��ة يف 
الو�صول  م��ن  لتمكينه  ال�صندوق  دع��م 
ال�صرتاتيجية.  وخططه  اه��دف��اه  اإىل 
ال�صندوق  دع���م  يف  امل�صاهمة  اإن  وق���ال 
�صئ ب��صيط يف بحر العطاء الذي منحنا 
اإي����اه ال��وط��ن ال��غ��ايل يف ك��اف��ة املجالت 
مهما  ح��ق��ه  ن���ويف  ان  ميكننا  ل  وال����ذي 
حتت  واأ�صاف  اأجله.  من  وعملنا  حيينا 
لقيادتنا  احلكيمة  وال���روؤي���ة  ال�صيا�صة 
�صبل  بكل  ال��وط��ن  بهذا  ننعم  الر�صيدة 
قل  ال��ذي  والإ�ص�تقرار  والأم���ان  الراحة 
اهلل  اآخر..وندعو  اأي مكان  نراها يف  ما 
اأن ي��دمي علينا ه��ذه النعمة..  عز وج��ل 
و�صندوق الوطن مبادرة متميزة جت�صد 
الوحدة والتالحم  واأ�صمى معاين  اأعلى 
الوطن  م���ن���ج���زات  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  يف 

ومكت�صباته .

املعا�صات : جهات العمل م�صوؤولة عن تزويد الهيئة مبلفات نهاية 
اخلدمة خالل �صهر من اإنهاء خدمة املوؤمن عليه

مبادرة تخيل اأبوظبي ت�صتقطب 2270 فكرة تدعم نواحي التطوير يف االإمارة
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اإي�ضاحات حول البيانات املالية تقرير مدققي احل�ضابات امل�ضتقلني

بيان الأرباح اأو اخل�ضائر والإيرادات ال�ضاملة الأخرى لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�ضمرب
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عربي ودويل
حافالت تدخل حي الوعر لنقل مهجرين اإىل ريف حلب.. رو�صيا تخطط الجتماع مع اأمريكا ب�صاأن �صوريا

•• عوا�شم-وكاالت:

قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير اخلارجية الرو�صي اإن لقاء ثالثيا 
والأمم  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  رو�صيا  ممثلي  بن  �صوريا  ب�صاأن 

املتحدة قد يعقد يف جنيف الأ�صبوع املقبل.
ب�صاأن عقد  وا�صنطن  تاأكيدا من  تنتظر  اأن مو�صكو  واأ�صاف بوغدانوف 

الجتماع.
م�صدر  ع��ن  لالأنباء  الرو�صية  �صبوتنيك  وك��ال��ة  نقلت  لح��ق  وق��ت  ويف 

دبلوما�صي اأن هذا الجتماع �صيعقد يف 24 اأبريل ني�صان اجلاري.
وكانت مدينة جنيف ال�صوي�صرية قد �صهدت اأواخر ال�صهر املا�صي جولة 
خام�صة من املفاو�صات ال�صورية غري املبا�صرة، حيث تبادل وفدا املعار�صة 

والنظام التهامات ب�صاأن امل�صوؤولية عن عدم حتقيق تقدم، يف حن يرى 
مبعوث الأمم املتحدة اإىل �صوريا �صتفان دي مي�صتورا اأن اجلولة �صهدت 

تقدما رغم اأن املفاو�صات الفعلية مل تبداأ بعد، على حد تعبريه.
الرو�صية  ال��ع��الق��ات  على  بظالله  واأل��ق��ى  التوتر  ت�صاعد  ذل���ك،  وب��ع��د 
الأمريكية عندما ارتكب نظام الأ�صد مذبحة يف خان �صيخون م�صتخدما 
ا�صتهدفت  �صاروخية  ب�صربة  املتحدة  الوليات  لرتد  كيميائية  اأ�صلحة 

قاعدة ع�صكرية �صورية.
الأمريكية يف  القوات  مع  التن�صيق  اتفاق  بتعليق  رو�صيا  ردت  وبدورها، 
الأمريكية  ال��غ��ارة  بحدة  تنتقد  ت�صريحات  عنها  ���ص��درت  كما  �صوريا، 
على قاعدة ال�صعريات. ميدانياً، بداأ دخول احلافالت اإىل حي الوعر يف 
حم�س متهيدا لنقل الدفعة اخلام�صة من مهجري احلي اإىل منطقة 

ال�صوري يف  النظام  وق��ال م�صدر من  ال�صرقي.    بريف حلب  جرابل�س 
امل�صلحن  2500  من  نحو   ت�صمل  الدفعة  ه��ذه  اإن  حمافظة حم�س 
وعائالتهم، م�صريا اإىل اأن ثالث دفعات من امل�صلحن �صتغادر احلي قبل 
اإىل ريف حم�س  اإىل ريف حلب والثالثة  نهاية ال�صهر اجل��اري، اثنتان 

ال�صمايل.
ال�صبت  جرابل�س  مدينة  اإىل  اخلام�صة  الدفعة  خ��روج  املقرر  من  وك��ان 
املا�صي، اإل اأن جلنة التفاو�س اأجلت التفاق مرتن لأ�صباب لوج�صتية.

وعملية التبادل التي متثل الق�صم الأول من املرحلة الأوىل من اتفاق 
املدن الأربع قد متت بو�صول احلافالت القادمة من منطقة الزبداين 
اإىل مدينة اإدلب، ودخول احلافالت اخلارجة من بلدتي كفريا والفوعة 
بريف اإدلب اإىل مناطق �صيطرة النظام مبدينة حلب. حيث اأن 2325 

�صخ�صا بينهم مقاتلون من املعار�صة امل�صلحة و�صلوا �صمن هذا التبادل 
اآلف  والفوعة نحو خم�صة  اإدل��ب، يف حن خرج من كفريا  اإىل مدينة 
�صخ�س بينهم م�صلحون من امللي�صيات املوالية للنظام. ومبوجب اتفاق 
اإخالء البلدات ال�صورية الأربع، �صيتم الإفراج عن 1500 من املعتقلن 
�صمن  معتقل  خم�صمئة  ع��ن  ُي��ف��رج  حيث  ال�����ص��وري،  النظام  �صجون  يف 
املرحلة الأوىل من التفاق وعن الباقن يف مراحل لحقة. كما جرى 
حترير  هيئة  ومنها  امل�صلحة  املعار�صة  بن  قتلى  وجثث  اأ���ص��رى  تبادل 

ال�صام وقوات النظام املتمركزة اإىل جانب امللي�صيات يف الفوعة وكفريا.
من  للخارجن  قافلة  ال�صبت  ا�صتهدف  مفخخة  �صيارة  تفجري  وك��ان 
بلدتي كفريا والفوعة يف منطقة الرا�صدين بحلب اأدى اإىل مقتل اأكرث 

من مئة �صخ�س وجرح ع�صرات اآخرين.

    بعد “حلم” باراك اأوباما بعامل 
الذي  النووية،  الأ�صلحة  من  خال 
����ُص���رع���ان م���ا ُن�����ص��ي، ���ص��ي��ك��ون على 
اأربعة  م��واج��ه��ة  ت���رام���ب  دون���ال���د 
الدمار  ���ص��الح  ي��ف��رزه��ا  حت���دي���ات 

ال�صامل هذا. 
ك����وري����ا  حت�������دي  ه�����و  الأول،      
العديدة  وا�صتفزازاتها  ال�صمالية 
�صواء يف �صكل تفجري قنابل نووية، 
بالي�صتية.  ����ص���واري���خ  اإط�����الق  اأو 
وح�صب �صحافة النظام الر�صمية ، 
هددت بيونغ يانغ كوريا اجلنوبية 
بنريان نووية ولكن اأي�صا القواعد 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة يف امل���ح���ي���ط ال���ه���ادئ 
الأم���ري���ك���ي���ة، يف حال  والأرا�����ص����ي 

الهجوم على اأرا�صيها. 
بالتاأكي����د م�صتبعدة       فر�صي�������ة 
كل  مل�����واج�����ه�����ة  ان��������ه  اإّل  ج����������دا، 
ن�صر  ب�صدد  اأم��ري��ك��ا  الح��ت��م��الت، 
كوريا  يف  ����ص���اروخ���ي  دف�����اع  ن���ظ���ام 

اجلنوبية. 
وم���ن���ذ اإط������الق ���ص��واري��خ��ه��ا على 
اأر�صلت  ���ص��وري��ا،  يف  ج��وي��ة  ق��اع��دة 
وا�صنطن حاملة طائرات واأ�صطول 

مرافقا لها للمنطقة. 
ول �صك اأن هذه التهديدات وهذه 
اإىل  �صيء  يف  ت�صري  ل  التحركات، 

اندلع و�صيك حلرب نووية.
القوة  وا���ص��ت��ع��را���س  اإّن خ��ط��اب      
الأول  املقام  الأمريكي، يهدفان يف 
اإىل ال�صغط على بكن لتزيد من 
الكورية  حمميتها  على  �صغوطها 
ال�����ص��م��ال��ي��ة امل�����ص��اك�����ص��ة، ول���ك���ن يف 
امل����ج����ال ال�����ن�����ووي، الرت�����ي�����اب هو 

ال�صائد دائما.
اأم���ا ال��ت��ح��دي ال��ث��اين لدونالد      
يطرحه  ال���ذي  ذاك  فهو  ت��رام��ب، 
الأمريكين،  وع��ل��ى  ن��ف�����ص��ه  ع��ل��ى 
عقيدته  اإّن  الذاتية.  بت�صريحاته 
النووية اإىل اليوم غام�صة، وبزرعه 
ال�صكوك، فانه يخاطر باإثارة ردود 

فعل ُمنفلتة. 
�صُيعّزز  ب��اأن��ه  تعّهد  ت��غ��ري��دة،  ففي 

م��ف��او���ص��ات ب�����ص��اأن م��ع��اه��دة حظر 
الأ���ص��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة ع��ل��ى غ���رار ما 
الكيميائية،  لالأ�صلحة  اإجن���ازه  مت 
القنابل  اأو  واجلرثومية، والألغام، 
ال����ع����ن����ق����ودي����ة. وان����ط����ل����ق����ت ه����ذه 
املفاو�صات - التي ا�صتنكرتها القوى 
امل���ال���ك���ة ل��الأ���ص��ل��ح��ة ال���ن���ووي���ة- يف 
نهاية مار�س يف نيويورك، واأن يتم 
على  اأبريل،   21 يف  منها  النتهاء 
وبالتاأكيد،  يونيو.  يف  ُت�صتاأنف  اأن 
�صياغة  يف  جن��اح��ه��ا  ح���ال  يف  ان���ه 
م��ع��اه��دة ج���دي���دة، ���ص��ي��ك��ون لهذه 
غري  فقط،  رمزية  قيمة  الأخ���رية 
انه بالن�صبة لرعاتها ومقرتحيها، 
ال���راأي  وتعبئة  تنبيه  ه��و  ال��ه��دف 

العام لأخطار الأ�صلحة النووية.
    مبادرة تاأتي رغم اأننا اليوم، اأبعد 
اأوباما. فالعامل  ما يكون عن حلم 
حت���ت رح���م���ة ���ص��ب��اق ت�����ص��ل��ح نووي 
فالدميري  اق��رتح  وعندما  جديد، 
بوتن التمديد ملدة خم�س �صنوات 
خلف�س  اجل�����دي�����دة  ل�������ل���م���ع���اه���دة 
ال�صرتاتيجية  النووية  الأ�صلحة 
عام  تنتهي  ال��ت��ي  ���ص��ت��ارت(،  )ن��ي��و 
الوحيد  ت��رام��ب  رد  ك��ان   ،2021
هو التاأكيد على اأنها �صفقة �صيئة، 
تلك املعاهدة الثنائية التي تهدف 
والوليات  رو�صيا  من  كل  حد  اإىل 
النووية  ال����روؤو�����س  ع���دد  امل��ت��ح��دة 
قدره  اأق�����ص��ى  ح���د  اإىل  امل��ن��ت�����ص��رة 
حال  ويف  م��ن��ه��م��ا.  ل��ك��ل   ،1550
ع���دم الت���ف���اق، ���ص��ي��ع��ود ال���ع���امل يف 
املتبادل  التدمري  اإىل  �صباق جديد 

املوؤكد. 
القوة  ن�صر  الهدف من  ك��ان    لقد 
النووية خالل احلرب الباردة، هو 
عن  وال�صوفيات  الأمريكين  ردع 
ف��ت��ح م��واج��ه��ة ح��رب��ي��ة م��ن خالل 
�صمان اأّن اأي ا�صتخدام لهذا ال�صالح 
اإىل  �صيوؤدي  ذاك  اأو  ه��ذا  قبل  م��ن 
انه  اإّل  املتحاربن،  اإب��ادة الطرفن 
الردع  مبداأ  اأّن  اليوم  موؤكدا  لي�س 
اأو  اأون،  ج��ون��غ  ك��ي��م  م���ع  ���ص��ي��ع��م��ل 

جماعة اإرهابية.
ترجمة خرية ال�ضيباين

القدرات  وي�����ص��اع��ف  ك��ب��ري  ب�صكل 
النووية ما مل ي�صتعد العامل ر�صده 

يف هذا املجال. 
وهذا ميكن قراءته من نواح عديدة، 
لتحديث  ُيخّطط  ت��رام��ب  اأّن  اإّم���ا 
ال��ق��وة ال�����ص��ارب��ة الأم��ري��ك��ي��ة، على 
النحو الذي اقرتحه باراك اأوباما، 
اأو اأنه يهدد مبا�صرة بعملية انت�صار 
اأقرب ما ميكن  جديدة لل�صواريخ 
تكون  اأن  ميكن  “اخل�صوم”  م��ن 

على �صبيل املثال رو�صيا.

خمّزنة  اأو  م��ن��ت�����ص��رة  ن����ووي  راأ������س 
ال��ت��ف��ك��ي��ك، واأك�����رث من  ت��ن��ت��ظ��ر  اأو 
رو�صيا  متلكها  م��ن��ه��ا  ب��امل��ائ��ة   90
وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة. ول��ئ��ن مُيّثل 
هذا انخفا�صا قيا�صا لذروة احلرب 
نوويا  �صالحا   70300( ال��ب��اردة 
عام 1986(، فاّن ما تبّقى تر�صانة 

كافية لتفجري الكوكب.
�صّوتت  امل���ا����ص���ي،  دي�����ص��م��رب  يف      
 193 اأ������ص�����ل  م�����ن  دول�������ة   120
لفتح  امل��ت��ح��دة،  الأمم  يف  اأع�����ص��اء 

الن�صحاب   2003 عام  ال�صمالية 
منها، ويف املقابل، ا �صمحت بقبول 
جتميد   2015 ي��ول��ي��و  يف  اإي�����ران 
ب���ن ع�صر  ال���ن���ووي���ة  ط��م��وح��ات��ه��ا 
�صنة مقابل رفع  اإىل خم�س ع�صرة 
طهران،  �صد  للعقوبات  تدريجي 
كانت  التي  اإفريقيا،  جنوب  ودول��ة 
تر�صانة �صغرية، قررت  قد طورت 
من جانب واحد تفكيكها بالكامل.

   ومع ذلك، فاإن الق�صاء على خطر 
ب��ع��ي��دا. فلي�صت  الن��ت�����ص��ار ل ي���زال 

راأ�س نووي  14900
    التحدي الثالث، يتنزل يف اإطار 
م��ت��ع��دد الأط���������راف، وي���ق���وم على 
فاإىل  انت�صار جديدة.  اأزم��ة  جتنب 
اليوم، اأظهرت معاهدة عدم انت�صار 
الأ���ص��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة  ل��ع��ام 1970 
اأ�صبحت  ف��ق��د  ال�����ص��م��ود.  ب��ع�����س 
ت��ق��ري��ب��ا، �صادقت  م��ع��اه��دة ع��امل��ي��ة 
با�صتثناء  دول�������ة   190 ع��ل��ي��ه��ا 
التي  والهند،  وباك�صتان  اإ�صرائيل 
متلك اأ�صلحة نووية، وقررت كوريا 

النظر  اإع���ادة  م�صالة  اليوم  ُتطرح 
فيها من قبل بع�س الدول.

      اأّما التحدي الرابع اأمام اأمريكا، 
النووية  ال��ق��وى  الأرب���ع���ة  واأي�����ص��ا 
بها، فيتمثل يف  امل��ع��رتف  الأخ���رى 
لدول  امل��ت��زاي��دة  الإرادة  م��واج��ه��ة 
وخرباء  حكومية  غ��ري  ومنظمات 
و�صيا�صين �صابقن، للتخل�س من 

الأ�صلحة النووية. 
ال���ع���ل���م���اء  احت���������اد  وح���������ص����ب       
 14900، ه���ن���اك  الأم���ري���ك���ي���ن، 

لكوريا  امل�����ج�����اورة  ال�������دول  ف���ق���ط 
وميكن  ب��ال��ق��ل��ق  ت�صعر  ال�صمالية 
التكنولوجيا  ت��ط��وي��ر  ُي��غ��ري��ه��ا  اأن 
عدم  ملعاهدة  اأي�صا  ولكن  النووية، 

النت�صار النووي حدود.
   ف��ه��ذه امل��ع��اه��دة ال��ت��ي ت��ق��وم على 
اخلم�س  ال�������دول  ق����ررت����ه  مت��ي��ي��ز 
الأمن  جمل�س  يف  الع�صوية  دائمة 
وال�صن ورو�صيا  املتحدة  الوليات 
فجرت  التي  وفرن�صا،  وبريطانيا 
عتادها قبل 1 يناير عام 1967، 

مع غمو�س موقفه من هذا امللف:

التحديات النووية االأربعة لدونالد ترامب..!
بعد �ضقوط حلم اأوباما، العامل حتت رحمة �ضباق ت�ضلح نووي جديد

موؤمتر حظر ال�صلحة النووية يعار�صه الكبار

غوا�صة نووية رو�صية جديدةجتربة نووية امريكية

مفاعل نووي رو�صي

من  ب��امل��ائ��ة   90 م���ن  اأك����ر 
العامل  يف  النووية  ال��روؤو���س 
متلكها رو�صيا والواليات املتحدة

تعادي  الكربى  النووية  القوى 
اجلارية  الدولية  املفاو�صات 
الذرية االأ�صلحة  حظر  ب�صاأن 

على الرغم من التقدم امل�ضجل منذ نهاية احلرب الباردة فان خماطر النت�ضار النووي تظّل قائمة
يتوقف الكثري على موقف ترامب الذي مل يو�ضح بعد العقيدة الأمريكية اجلديدة حول هذا املو�ضوع

•• الفجر - جاك هوبري- رودير

اإتهام رئي�صة كوريا املعزولة ورئي�س لوتي بالر�صا  ت�صاعد العنف يف ك�صمري الهندية 
•• �شول-رويرتز:

اتهم الدع��اء يف كوريا اجلنوبية ام�س الثنن رئي�صة البالد املعزولة باك 
جون هاي ورئي�س جمموعة لوتي �صن دوجن-بن بتقا�صي ر�صا يف اأحدث 
تطور يف ف�صيحة ف�صاد هزت البالد منذ �صهور.  ووجه الدعاء التهامات 

ل�صن دون اعتقاله.
واأ�صبحت جمموعة لوتي العمالقة للتجزئة، وترتاوح اأعمالها من الفنادق 
ومتاجر التجزئة اإىل الأغذية والكيماويات، ثاين �صركة كبرية �صالعة يف 

•• �رسيناجار-رويرتز:

�صّعد م�صلحون يف اجلزء الواقع حتت �صيطرة الهند من ك�صمري هجماتهم وحذرت 
اأعمال العنف يف املنطقة  اإىل منازلهم و�صط ت�صاعد  ال�صرطة رجالها من التوجه 
املتنازع عليها مع باك�صتان بعد مزاعم باأن اجلي�س ربط رجال يف مقدمة �صيارة جيب 
ال��ذي اتهم  اأعقاب احل��ادث  ال�صرطة دع��وى �صد اجلي�س يف  ك��درع ب�صري. واأقامت 
يف  وربطوه  ني�صان  اأبريل  من  التا�صع  يف  �صالت  حائك  على  بالقب�س  اجلنود  فيه 
مقدمة مركبتهم وداروا به يف �صوارع القرية. وتداولت مواقع التوا�صل الجتماعي 

�صام�صوجن  جمموعة  رئي�س  يل  واي.  ج��اي  اعتقال  بعد  الف�صاد  ف�صيحة 
والثالثة  �صون-�صيل.  ت�صوي  و�صديقتها  لباك  ر�صا  تقدميه  يف  لال�صتباه 
اأكرب  خام�س  وه��ي  لوتي  جمموعة  وتعاين  اعتقال.  مراكز  يف  حمتجزون 
اأن  اإغ��الق ع�صرات من متاجرها يف ال�صن بعد  �صركة كورية جنوبية من 
وافقت على توفري اأر�س لن�صر نظام ثاد الأمريكي للدفاع ال�صاروخي خارج 
من  الوحيد  الهدف  اإن  املتحدة  وال��ولي��ات  اجلنوبية  كوريا  وتقول  �صول. 
اجلنوبية  كوريا  وتتهم  ال�صمالية.  كوريا  ل�صواريخ  الت�صدي  هو  ثاد  نظام 

بكن بالتمييز �صد بع�س �صركاتها العاملة يف ال�صن. 

على نحو وا�صع ت�صجيال م�صورا عن احلادثة يف تذكري بانتهاكات حقوق الإن�صان 
املزعومة التي تتهم بارتكابها القوات الهندية يف الوقت الذي تكافح فيه لحتواء 
كولونيل  اللفتنانت  وقال  والع�صرين.  الثامن  عامها  دخلت  انف�صايل  مترد  حركة 
راجي�س كاليا املتحدث با�صم اجلي�س اإنه مت التاأكد من �صحة الت�صجيل م�صيفا اأن 
ال�صرطة الغاز  واأطلقت  الت�صرف.   ب�صوء  اإدانته  تثبت  �صتتخذ �صد من  “اإجراءات 
بعد  �صريناجار  مدينة  يف  تظاهروا  ط��الب  لتفريق  الثنن  اليوم  للدموع  امل�صيل 
ُقتل  التنظيم  �صيئة  فرعية  انتخابات  اأعقاب  املا�صي  الأ�صبوع  مماثلة  احتجاجات 

خاللها 8 اأ�صخا�س على الأقل. كما اأُجربت عدد من اجلامعات على اإقفال اأبوابها

را�س نووي كوري �صمايل ترامب  العقيدة النووية الغائبة
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األف مدين حما�صرون يف اأحياء ي�صيطر عليها داع�س.. القوات العراقية تخو�س حرب �صوارع يف املو�صل   400
مئات الآلف من املدنين املحا�صرين داخل املدينة فيما ي�صل اأطفال ر�صع 
يعانون من �صوء تغذية حاد اإىل امل�صت�صفيات يف املناطق التي ت�صيطر عليها 
احلكومة. وقال م�صوؤول اإعالمي من قوات ال�صرطة الحتادية لرويرتز اإن 
داع�س  ال�صرطة تخو�س معركة �صعبة من منزل لآخ��ر مع مقاتلي  ق��وات 

داخل احلي القدمي.
واأ�صاف اأن الطائرات بدون طيار ت�صتخدم ب�صكل مكثف لتوجيه ال�صربات 

اجلوية �صد املت�صددين املند�صن و�صط املدنين.
اأعينهم  ن�صب  امل��ائ��ل��ة  ال�����ص��ه��رية  ال��ن��وري مبئذنته  ج��ام��ع  اجل��ن��ود  وي�����ص��ع 
رمزيا كبريا على  انت�صارا  �صتمثل  عليه  ال�صيطرة  لأن  املا�صي  ال�صهر  منذ 

املت�صددين.
وقال متحدث با�صم ال�صرطة اإن اجلنود ي�صيقون اخلناق على امل�صجد دون 
حتديد امل�صافة املتبقية. وتباطاأ تقدم القوات لأن نحو 400 األف مدين اأو 

•• املو�شل-رويرتز:

مكا�صب  حققت  العراقية  القوات  اإن  الثنن  ام�س  ع�صكري  متحدث  ق��ال 
فيما  املو�صل  القدمي مبدينة  احل��ي  لآخ��ر يف  قتالها من منزل  جديدة يف 
دخلت احلملة املدعومة من الوليات املتحدة ل�صتعادة ال�صيطرة على املعقل 

الرئي�صي لتنظيم داع�س �صهرها ال�صابع.
و�صاهد مرا�صل لرويرتز �صحابة كثيفة من الدخان فوق احلي القدمي قرب 
جامع النوري الذي اأعلن منه اأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داع�س قيام ما 

ي�صمى دولة اخلالفة على مناطق من العراق و�صوريا.
واأمكن �صماع تبادل كثيف لإطالق النار وقذائف املورتر من الأحياء املقابلة 

للحي القدمي عرب نهر دجلة الذي يق�صم املو�صل.
حياة  على  العراقية  وال��ق��وات  داع�����س  مت�صددي  ب��ن  احل��رب  وط���اأة  وت�صتد 

اأحياء ل تزال حتت �صيطرة  ربع �صكان املو�صل قبل احلرب حما�صرون يف 
األ���ف اآخ����رون م��ن امل��ع��ارك منذ ب���داأت العملية يف   300 امل��ت�����ص��ددي��ن. وف��ر 
بقيادة  التحالف  وبري من  بدعم جوي  املا�صي  الأول  ت�صرين  اأكتوبر   17
�صمال  يف  امل��دن  ك��ربى  املو�صل  على  املت�صددون  و�صيطر  املتحدة.  ال��ولي��ات 

العراق يف منت�صف 2014.
وا�صتعادت قوات احلكومة التي تت�صمن اجلي�س وال�صرطة وجهاز مكافحة 
الإرهاب ال�صيطرة على معظم املدينة مبا يف ذلك ال�صطر الذي يقع �صرقي 
نهر دجلة. ويقع املت�صددون الآن حتت احل�صار يف اجلانب ال�صمايل الغربي 
والقنا�صة  اخلداعية  ال�صراك  وي�صتخدمون  القدمي  احلي  يت�صمن  ال��ذي 

والق�صف باملورتر �صد القوات املهاجمة.
وقوع  ع��ن  ي�صفر  مل  جنودها  على  �صام  بغاز  هجوم  ع��ن  ال�صرطة  واأب��ل��غ��ت 
اإن املت�صددين يلجاأون ب�صكل متزايد ل�صتخدام الهجمات  قتلى. كما قالت 

النتحارية بدراجات نارية ملغومة. وحتول الأزقة ال�صيقة دون ا�صتخدام 
املت�صددين لل�صيارات امللغومة وا�صتخدام قوات احلكومة للدبابات وناقالت 
املا�صي  ال�صهر  املتحدة  الأمم  وقالت  الهمفي.  وال�صيارات  امل��درع��ة  اجلند 
12 �صخ�صا بينهم ن�صاء واأطفال عوجلوا من تعر�س حمتمل لأ�صلحة  اإن 
علي  حممد  املتحدة  الأمم  ل��دى  ال��ع��راق  �صفري  لكن  املو�صل  يف  كيماوية 

احلكيم قال بعدها باأيام اإنه ل توجد اأدلة على ذلك.
بينهم  اآلف  ع��دة  ع��ن مقتل  امل��ع��ارك  اأ���ص��ف��رت  اإغ��اث��ة فقد  ووف��ق��ا ملنظمات 

مدنيون ومقاتلون من اجلانبن.
ياأكلوه  اإن��ه ل يوجد ما  القدمي  الهرب من احل��ي  �صكان متكنوا من  وق��ال 
اأما ما تبقى من املواد الغذائية فتباع  تقريبا �صوى الطحن املمزوج باملاء 
داع�س  تنظيم  اأع�����ص��اء  بها  يحتفظ  اأو  ال�صكان  معظم  ق���درة  ي��ف��وق  ب�صعر 

واأن�صارهم.

النبهار  هذا  نف�ضر  *مبــاذا    
ـــــذي ميـــار�ـــضـــه الــرئــيــ�ــس  ال
ــي عــلــى الــعــديــد من  ــض ــرو� ال

املر�ضحني للرئا�ضة؟
اأ�صئلة  م��ع  تلتقي  مواقفه  اإّن   -   
ال���ف���رن�������ص���ي���ن. حول  وخم��������اوف 
اأول.  الأخ�����الق�����ي�����ة  امل���ح���اف���ظ���ة 
اإىل اجلذور  ودعوة بوتن للعودة 
وجدت  ال��ت��ي  لأوروب�����ا،  امل�صيحية 
انزعاج  م��ع   2013 ع���ام  ���ص��دى 
امل��ع��ار���ص��ن ل���ل���زواج ل��ل��ج��م��ي��ع، اأو 
النحطاط  ح����ول  ب���وت���ن  ف���ك���رة 
اأثارها  ال��ت��ي  ل��ل��غ��رب  الأخ���الق���ي 
اإي����ري����ك زم������ور ون���ظ���ري���ت���ه حول 

النتحار الفرن�صي.
الفرن�صي  اإّن جزء من املجتمع     
التي  ال�صلطة  �صلطة،  عن  يبحث 
كرجل  ب�صورته  بوتن  يج�صدها 
نف�صه.  م���ن  واث�����ق  وزع���ي���م  ق����وي 
هولندا،  فرن�صوا  رئا�صة  فخالل 
ع���������ّززت امل����ق����ارن����ة ب�����ن ال��������رتّدد 
البوتينية،  والرداوي��ة  الهولندي 

هذا املطلب.
   ومن الأ�صباب الأخ��رى، معاداة 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ال��ت��ي حترك 
جزء من املجتمع الفرن�صي، با�صم 
الإرث املناه�س لالإمربيالية عند 
عند  ال��دي��غ��ويل  والإرث  ال��ي�����ص��ار، 

اليمن والو�صط.
ت��رت��ب��ط ه���ذه اجلاذبية  اأخ����ريا     
امل���ج���ت���م���ع  يف  اأع�������م�������ق  ب������خ������وف 
العامل  تنميط  رف�س  الفرن�صي: 
والهيمنة  الإن�����رتن�����ت،  زم����ن  يف 
فبالن�صبة  الأم��ري��ك��ي��ة.  الثقافية 
“الطريق  مت����ّث����ل  ل���ل���ك���ث���ريي���ن، 
�صيا�صيا  رم��زا  لبوتن  الرو�صية” 

لرف�س التجان�س ...
 ه��ذا ال��ت��ط��ور ل��ه ع��الق��ة ب�صعود 

النزعة ال�صعبوّية يف اأوروبا ...
   - ف��ع��ال.. لقد اأ���ص��اد فالدميري 
ب���وت���ن ب�����ت��م��رد اجل���م���اه���ري �صد 
النخب يف الدول الغربية. وح�صب 
الأوروبين  القادة  راأيه، كان على 
ال�صلطة،  راأ�صية  من��وذج��ه:  اإّت��ب��اع 
و�صلطات  الهوية،  واأيديولوجية 
اكرب. ودعمه للحركات ال�صعبوية 
منطقي،  لأوروب���������ا  وامل���ن���اه�������ص���ة 
اجتاهه  يف  ت�صري  احلركات  فهذه 
تفكيك  يف  م�صاركتها  خ��الل  م��ن 
وق����د ج�ّصد  الأوروب��������ي،  الحت�����اد 
ال��رتح��ي��ب احل���ار مب��اري��ن لوبان 
اأواخ��ر مار�س، ذاك  يف مو�صكو يف 

اللتقاء.
 ملاذا القوة الناعمة الرو�ضية 

فّعالة جدا؟

ه���و بالطبع  ال���ع���داء لأم��ري��ك��ا     
بوتن  واجن���ذاب���ه.  ميله  م�����ص��در 
يج�صد قائدا كاريزماتيا معار�صا 
الليربايل،  ال��راأ���ص��م��ايل  ل��ل��ن��ظ��ام 
فيها  لي�س  بوتن  رو�صيا  اأّن  رغ��م 
للراأ�صمالية،  م��ن��اه�����س  ه���و  م���ا 
ولكن ل بّد اأن تغويه مبا اأنها �صد 

العوملة.
   ثّم روؤيته الثنائية للعامل التي 
للحزب  القدمية  بالقراءة  تذّكر 
يثري  وه��ذا  الفرن�صي،  ال�صيوعي 
ذاك  �صليل  ل��ي�����س  لأن����ه  ال��ده�����ص��ة 
لرغبة  ا�صتيعابه  وع���دم  احل���زب. 
ال���ب���ل���دان ال�������ص���غ���رية يف اأوروب�������ا 
)رو�صيا  ال�صتقالل  يف  ال�صرقية 
البي�صاء، اأوكرانيا، دول البلطيق( 
ال�صوفياتية:  ب��ال��ع��ق��ل��ي��ة  ي���ذّك���ر 
وحدها الدول الكربى متلك حق 

التحّدث. 
اإّن اأحكام وتقييمات ميلين�صون     
املت�صرعة وال�صطحية، على ح�صاب 
ب�صكل  تتطابق  ال��واق��ع،  تعقيدات 
البوتينية.  ال���دع���اي���ة  م���ع  ج��ي��د 
اغتيال  بعد   2015 ع��ام  عبارته 
املعار�س بوري�س نيمت�صوف، وغد 
ب�صكل  ���ص��ادم��ة  ك��ان��ت   ، ���ص��ي��ا���ص��ي 
�صيا�صية  �صحية  اأول  اإّن  خ��ا���س. 
ل��ه��ذا الغ��ت��ي��ال ك���ان ب��وت��ن، قال 

حينها.
    يف الآونة الأخرية اأي�صا، خلط 
بن نيمت�صوف واملعار�س األيك�صي 
اعتباطا  و���ص��م��ه  ال���ذي  ن��اف��ال��ن��ي، 
للمرء  ميكن  ال�صامية.  مب��ع��اداة 
تعامل  فقد  نافالني،  يقّدر  ل  اأن 
يف وقت ما مع القومية املتطرفة، 
معاديا  منه  يجعل  ل  ه��ذا  ول��ك��ن 
ل  ميلين�صون  اأّن  غ��ري  لل�صامية، 
التفا�صيل.  ع��ن��اء  ن��ف�����ص��ه  ي��ك��ل��ف 
وم���ع ذل���ك، ���ص��ع��ورا م��ن��ه باحلرج 
�صحر  يف  بالوق�����وع  اتهام����ه  م��ن 
املاأزق  اخل��روج من  ح��اول  بوتن، 
ب��ان��ت��ق��اد ال��ق��م��ع ���ص��د امل��ث��ل��ي��ن يف 

ال�صي�صان.
   اأما بالن�صبة لإميانويل ماكرون، 
مع  تعاطف  اأي  لديه  يوجد  ف��ال 
ومع  بوتن.  واأيديولوجية  نظام 
الغمو�س  م��ن  ف��اّن تعبريه  ذل��ك، 
بو�صوح  ن��رى  اأن  لنا  ي�صمح  ما ل 
اإىل اأين يريد الذهاب: اإعادة بناء 
وب��ع��د؟ لن  م��ع رو���ص��ي��ا:  عالقتنا 
القرم  ج��زي��رة  �صبه  م�صكلة  نحل 
ع��ل��ى امل����دى ال��ق�����ص��ري؟ وه����ذا قد 
قبل  للتفكري  نية  وج��ود  ُي��رتج��م 
ا�صتعداد  اأن����ه  م���ن  اأك����رث  ال��ع��م��ل، 
لالإقرار بالأمر الواقع.. التو�صيح 

اأمر �صروري.
عن لك�ضرب�س الفرن�ضية

نقاط  ع����ل����ى  ت����ق����وم  لأن�����ه�����ا   -   
قلقنا.  وع���ل���ى  اخل�������ص���م،  ���ص��ع��ف 
ف���الإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ة الإع���الم���ي���ة 
ب�����ص��ك��ل فّعال  ت��ت�����ص��رب  ال��رو���ص��ي��ة 
و�صائل  على  الن��ق��الب  عملية  يف 

الإعالم التقليدية.
اأّن �صيا�صة التاأثري و     ول نن�صى 
اأيام  يف  ُو�صعت  الت�صليل،  تقنيات 

الحتاد ال�صوفياتي:
 ال���ت���ع���ب���ئ���ة ����ص���د الإم����ربي����ال����ي����ة 
واحلركة من اأجل ال�صالم، بقيادة 
العامل  يف  ال�����ص��ي��وع��ي��ة  الأح�������زاب 
اأّن  امل��ت��ح��دة، رغ��م  ال��ولي��ات  �صد 
يخو�س  ك��ان  ال�صوفياتي  الحت��اد 

وبن ذاك الذي مت بن الغربين 
و�صتالن �صد هتلر. اأجد اإ�صكالّيا 
ال��دخ��ول يف ���ص��راك��ة م��ع نظامن 
ينخره  واح��د  دميقراطين،  غري 

الف�صاد، والآخر يقتل �صعبه.
   ثم، التحالف مع �صتالن اأ�صفر 
الو�صطى  اأوروب������ا  اخ��ت��ط��اف  ع���ن 
مو�صكو  ط����رف  م���ن  وال�����ص��رق��ي��ة 
الباردة.  احل���رب  م��ن  ع��ام��ا  و50 
واأخ����ريا، ���ص��ارك دي��غ��ول يف البناء 
الأوروبي، يف حن اأّن بوتن يريد 

تدمري الحتاد الأوروبي.

  وجان لوك ميلين�ضون؟

املناطق،  بع�س  يف  ح��روب��ا  اأي�����ص��ا 
الأدوات  حت���دي���ث  ي��ك��ف��ي  وك������ان 
التي مت تطويرها يف اخلم�صينات 

وال�صتينات. 
   اإّن احللول الب�صيطة التي يقدمها 
الرو�صي،  الإع�����الم�����ي  ال���ه���ج���وم 
تنجح يف الإغ��راء والإغ��واء، حتى 
للمعايري  ت�صتجيب  ت��ك��ن  مل  ل��و 
ف�����ص��ل بن  ال���دمي���ق���راط���ي���ة- ل 
النتخابات،  وت��زوي��ر  ال�صلطات، 
ال�صخمة،  الإع��الم��ي��ة  وال��دع��اي��ة 
وعبادة ال�صخ�صية، وغياب حقوق 
حلقوق  اح�����رتام  ول  امل��ع��ار���ص��ة، 

الأقليات.

ن�����ادي ف����ال����داي، عام  يف اج��ت��م��اع 
بوتن  األ����ق����ى  ع���ن���دم���ا   ،2013
التقليدية  ال��ق��ي��م  ح����ول  ك��ل��م��ت��ه 
والوطنية،  -ال�صلطة،  الرو�صية 

ومعاداة زواج املثلين. 
وفيون، الذي مل يعد حينها رئي�صا 
يف  لف�صلها  فرن�صا  وّب���خ  ل��ل��وزراء، 

�صوريا.
توظيفه  م�����ن  م����ن����زع����ج  اأن��������ا     
ميوله  لتربير  ديغول  ل�صخ�صية 
التماثل-  وك���ذل���ك  ال��ب��وت��ي��ن��ي��ة، 
الآخرين  املر�صحن  بع�س  ل��دى 
للتحالف  احل���اج���ة  ب���ن  اأي�������ص���ا- 
م��ع ب��وت��ن والأ����ص���د ���ص��د داع�س، 

العالقة  حتليل  ميكن  كيف 
بني فران�ضوا فيون وفالدميري 

بوتني ؟

املحافظة  ح�����ول  ال����ت����ق����ارب   -   
وقد  مت��ام��ا.  وا�ص���ح  الأخ��الق��ي��ة 
حا�صرا  ف���ي���ون  ف���ران�������ص���وا  ك�����ان 

اأحد ع�ضر مفتونون ب�ضخ�ضية فالدميري بوتني. وهذا مل يحدث مثله يف  الفرن�ضية على  للرئا�ضة  �ضبعة مر�ضحني     
حملة انتخابية فرن�ضية. حاورت لك�ضرب�س الفرن�ضية الفيل�ضوف مي�ضيل اإلت�ضانينوف، الذي �ضبق اأن �ضّلط ال�ضوء على 
الينابيع املحافظة ل�ضيد الكرملني، يف كتاب ن�ضر عام 2015، يف راأ�س فالدميري بوتني )اأكت �ضود(. وقد ن�ضر يف الآونة 

الأخرية يف راأ�س مارين لوبان .

مواقف بوتني تلتقي مع اأ�صئلة 
الفرن�صيني وخماوفهم وتعط�صهم 

للمحافظة االأخالقية ول�صلطة قوية

القوة الناعمة الرو�صية
 تقوم على نقاط �صعف اخل�صم 
وقلقه ومن هنا تاأثريها وقوتها

احلركات ال�ضعبوية ت�ضري يف اجتاهه من 
خالل م�ضاركتها يف تفكيك الحتاد الأوروبي

 التقارب حول املحافظة الأخالقية يف�ضر 
تقارب فران�ضوا فيون مع الرئي�س الرو�ضي

رف�س تنميط العامل والهيمنة الثقافية االأمريكية جتعل من رو�صيا بوتني رمزا �صيا�صيا لدى عديد الفرن�صيني

الفيل�ضوف مي�ضيل اإلت�ضانينوف يفكك:•• الفجر – خرية ال�شيباين

لهذا ي�صحر بوتني املر�صحني للرئا�صة الفرن�صية..!
العداء لأمريكا هو م�ضدر ميل ميلين�ضون واجنذابه ل�ضيد الكرملني

فرن�صا حتذر تركيا ب�صان عقوبة االإعدام •• باري�س-وكاالت:

معاودة  ح��ول  ا�صتفتاء  تنظيم  على  تركيا  اإق���دام  اأن  م��ن  فرن�صا  ح��ذرت 
العمل بعقوبة الإعدام �صيكون مبثابة ابتعاد عن القيم الأوروبية، وذلك 
اإىل مثل هذا  اأن��ه قد يدعو  اأردوغ�����ان  الرئي�س رج��ب طيب  اأعلن  بعدما 

ال�صتفتاء.
وجاء الت�صريح الفرن�صي غداة ا�صتفتاء �صعبي وافق فيه اأغلبية الأتراك 
على تعديالت د�صتورية تعزز �صالحيات اأردوغان، حيث اأ�صارت الرئا�صة 
اإط��ار جمل�س  يف  املتخذة  والتعهدات  ب�”القيم  و�صفته  ما  اإىل  الفرن�صية 

وكان اأردوغان اأعلن اأنه �صيبحث ب�صكل عاجل مع رئي�س الوزراء بن علي 
مو�صوع  بهجتلي  دول��ت  معار�س  القومية  احلركة  ح��زب  وزعيم  يلدرم 

اإعادة عقوبة الإعدام.
يف  “هوب�ر”  اأم��ام ق�صر  احت�صدت  التي  اأم��ام اجلماهري  كلم���������ة  وخ��الل 
اأ�ص�����ار  الأح���د،  اأج�������ري  ال��ذي  ال�صتفتاء  بنتيجة  احتفال  اإ�ص������طنبول 
عقب  الإع�����دام  ع��ق��وب��ة  ب���اإع���ادة  �ص������عبية  م��ط��ال��ب  وج���ود  اإىل  اأردوغ������ان 
املحاولة النقالبي����ة الفا�ص�������لة يف 15 يولي���و متوز املا�صي ، م�صيفا اأن 
بهجتلي �ص�������بق واأع���رب عن تاأيي�������ده له�ذه اخلطوة يف حال عر�صها على 

الربملان.

الإعدام  عقوبة  ع��ودة  على  ال�صتفتاء  اإن  وقالت  تركيا،  قبل  من  اأوروب���ا 
�صي�صكل بالطبع ابتعادا عن هذه القيم وهذه التعهدات.

 واأ�صاف بيان الرئا�صة الفرن�صية اأن باري�س تاأخذ علما بالأرقام املعلنة بعد 
الأرقام  اأن هذه  اإىل  الإ�صارة  ال��واردة مع  الأحد وب�الحتجاجات  ا�صتفتاء 
اأن املجتمع الرتكي منق�صم حول الإ�صالحات  تظهر يف مطلق الأح��وال 

العميقة املقررة. 

�صتدقق  باري�س  اأن  الفرن�صية  وزارة اخلارجية  اأعلنت  بيان منف�صل،  ويف 
يف التقرير التقييمي ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا واأع�صاء اجلمعية 

الربملانية ملجل�س اأوروبا الذين �صاركوا يف مراقبة هذا القرتاع .
بالتفاقية  الل��ت��زام  اإىل  الرتكية  احلكومة  “تدعو  اإنها  ال���وزارة  وقالت 
حتظر  والتي  موقعيها  من  تركيا  تعد  التي  الن�صان  حلقوق  الأوروب��ي��ة 

خ�صو�صا عقوبة الإعدام.

فيون وبوتن قيم حمافظة م�صرتكة

الفيل�صوف مي�صيل اإلت�صانينوف

ميلين�صون الع�صق املمنوع

لل�صعبوين مكانة خا�صة يف قلب بوتن

يف راأ�س فالدميري بوتنيف راأ�س مارين لوبان
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العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

ا�صكو�صيفه للت�صميم الداخلي- ذ م م
احل�صابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
اأنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية  وال�صت�صارات الدارية 
العمومية غري العادية ال�صادر بتاريخ 2017/04/11 بحل 

وت�صفية �صركة
ا�ضكو�ضيفه للت�ضميم الداخلي - ذ م م

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�صفى املعن هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
�صعيد  بناية  ال�صياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب 
عبداهلل اجلنيبي الطابق )4( مكتب رقم )403( واإح�صار 
امل�صتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�صاها 45 يوما من 

تاريخ هذا العالن.

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

يورو و�صرتون خلدمات التموين- ذ م م
احل�صابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
اأنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية  وال�صت�صارات الدارية 
العمومية غري العادية ال�صادر بتاريخ 2017/04/02 بحل 

وت�صفية �صركة
 يورو و�ضرتون خلدمات التموين - ذ م م

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�صفى املعن هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
�صعيد  بناية  ال�صياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب 
عبداهلل اجلنيبي الطابق )4( مكتب رقم )403( واإح�صار 
امل�صتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�صاها 45 يوما من 

تاريخ هذا العالن.

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صعاع الثاقب لتجارة الملنيوم والنحا�س 

والبطاريات امل�صتعملة رخ�صة رقم:CN 1099297  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد عارف حممد رفيق من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد عارف حممد رفيق من 100% اىل %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/جا�صم حممد احمد عبداهلل العبيديل من وكيل خدمات اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ جا�صم حممد احمد عبداهلل العبيديل من 0% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من null اىل 200000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 3*1 اىل 1*4
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري من/ال�صعاع الثاقب لتجارة الملنيوم والنحا�س والبطاريات امل�صتعملة
AL SHUAA AL THAQIB USED ALUMINIUM COPPER AND BATTERY TRADING

اىل/ جولدن مون للتجارة ذ.م.م    
GOLDEN MOON TRADING LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة اعمال جتميع النفايات املعدنية )3811003(
تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات حقول ومن�صاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة النفايات واخلردة املعدنية - باجلملة )4669102(
تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة النفايات واخلردة غري املعدنية اخلا�صة باعادة الدوران )4669103(

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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18

 اإعـــالن بيع /اندماج
تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/دورنري كون�صلتنج جي ام بي ات�س 
)فرع �صركة املانيا( مقيدة يف �صجل ال�صركات الجنبية لدى الوزارة 
التجاري  ال�صم  لتعديل  بطلب  تقدمت  قد   )1387( رقم  حتت 
)فرع  امبي  بي  جي  انرتنا�صونال  كون�صلتينج  )دورنري  لي�صبح 
لذلك  تبعاً  الجنبية  ال�صركات  �صجل  يف  بياناتها  وتعديل  دبي(( 
نظراً لنتقال ملكيتها اإىل �صركة )دورنري كون�صلتينج انرتنا�صونال 

جي بي امبي )فرع دبي( ( بطريقة )البيع والندماج(.
يرجى من ال�صادة ا�صحاب احلق  التقدم باعرتا�صهم اإىل الوزارة 
على  الإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوعن  يتجاوز  ل  ميعاد  يف 

العنوان التايل: 
وزارة القت�صاد اإدارة الت�صجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.

وزارة القت�ساد

المارات العربية املتحدة
 وزارة القت�ساد

اإدارة ال�سركات التجارية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2506   

                           املنذرة/  بنك اإت�س اإ�س بي �صي ال�صرق الأو�صط املحدود 
املنذر اليه : فدرا حممد جواد طهما�صب خم�صه - )جمهول حمل القامة(. 

العالقة  وامل�صتندات الخ��رى ذات   ، امل��وؤرخ يف  6 مار�س 2012  الت�صهيالت  اليه مبوجب خطاب  املنذر  يلتزم 
واربعة  و�صتمائة  اإماراتي )مليون  درهم   1.634.942/11 : وق��دره  بدفع مبلغ  املنذر(   ( البنك  واملربمة مع 
تاريخ النذار  الفوائد حتى  الف وت�صعمائة واثنان واربعون درهم واحدى ع�صرة فل�س( مت�صمن  وثالثون 

العديل )الدين( اىل املنذر 
للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�صمان  ال��راه��ن(  )ب�صفته  اليه  املنذر  ق��ام  الدين  ه��ذا  مقابل 
)الرهن العقاري( وذلك على العقار ، الفيال رقم 51 ، ال�صارع رقم 2 ، املا ، املرابيع العربية ، منطقة وادي 
ال�صفا ، الواقعة على قطعة الر�س رقم 2704 ،  دبي ، المارات العربية املتحدة )العقار( وقد مت ت�صجيل هذا 

الرهن ل�صالح املنذر وفقا لال�صول لدى دائرة الرا�صي والأمالك يف دبي بتاريخ 6 مار�س 2012. 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�صديد الدين امل�صتحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�صعار 
لتنفيذ الرهن )اإ�صعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القانون 

رقم )14( ل�صنة 2008 ال�صادر يف �صاأن الرهونات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�صعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

الرهن عن طريق  تنفيذ  ا�صعار  بتوجيه  بالقيام  املنذر  التبدائية )املحكمة(  دبي  ، فو�صت حمكمة  ولحقا 
ن�صره يف ال�صحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�صري  يف 
ت�صديد الدين كامال  خالل مدة ل تتجاوز ثالثن يوما بعد تاريخ ن�صر هذا العالن. �صنقوم املنذر بتنفيذ 

الرهن وبالتقدمي بطلب اىلاملحكمة للح�صول على اأمر لبيع العقار. 
ميكن للمنذر اليه التوا�صل مع املنذر على العنوان التايل : �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة او 

على الرقم : 971-04-3904722+  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2507   

                           املنذرة/  بنك اإت�س اإ�س بي �صي ال�صرق الأو�صط املحدود 
املنذر اليه:  حممد زيغوم ار�صاد مالك - )جمهول حمل القامة(. 

يلتزم املنذر اليه مبوجب خطاب الت�صهيالت املوؤرخ يف  14 اكتوبر 2008 ، وامل�صتندات الخرى ذات العالقة 
اإماراتي )اربعة مليون وثالثمائة  املنذر( بدفع مبلغ وقدره : 4.356.454/48 درهم  البنك )  واملربمة مع 
و�صتة وخم�صون الف واربعمائة واربعة وخم�صون درهم وثمانية واربعون فل�س( مت�صمن الفوائد حتى تاريخ 

النذار العديل )الدين( اىل املنذر 
للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�صمان  ال��راه��ن(  )ب�صفته  اليه  املنذر  ق��ام  الدين  ه��ذا  مقابل 
)الرهن العقاري( وذلك على العقار ، ال�صقة رقم 1206 �صي  ، الطابق  12 ، مبنى تانزانيت ، تيارا ريزيدن�صز ،  
نخلة اجلمريا ، الواقعة على قطعة الر�س رقم 5 ، دبي ، المارات العربية املتحدة )العقار( وقد مت ت�صجيل 

هذا الرهن ل�صالح املنذر وفقا لال�صول لدى دائرة الرا�صي والأمالك يف دبي بتاريخ 1 ابريل 2009. 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�صديد الدين امل�صتحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�صعار 
لتنفيذ الرهن )اإ�صعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القانون 

رقم )14( ل�صنة 2008 ال�صادر يف �صاأن الرهونات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�صعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

الرهن عن طريق  تنفيذ  ا�صعار  بتوجيه  بالقيام  املنذر  التبدائية )املحكمة(  دبي  ، فو�صت حمكمة  ولحقا 
ن�صره يف ال�صحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�صري  يف 
ت�صديد الدين كامال  خالل مدة ل تتجاوز ثالثن يوما بعد تاريخ ن�صر هذا العالن. �صنقوم املنذر بتنفيذ 

الرهن وبالتقدمي بطلب اىلاملحكمة للح�صول على اأمر لبيع العقار. 
ميكن للمنذر اليه التوا�صل مع املنذر على العنوان التايل : �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة او 

على الرقم : 971-04-3904722+  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



الثالثاء   18   إبريل    2017  م   -   العـدد  11998  
Tuesday  18  April   2017  -  Issue No   11998

15

عربي ودويل

قيادي باآفاق تون�س:

 اإ�صقاط حكومة ال�صاهد يعني ف�صل قائد ال�صب�صي..!
نعي�صه اليوم من �صعوبات وما توّفر من معطيات واأرقام 
لي�س هناك اأي داع لتنحية احلكومة احلالية”، مالحظا 
وجود اأطراف منها حركتي نداء تون�س والنه�صة ت�صرب 
احلكومة واأن الدليل على ذلك هو الحتجاجات ال�صعبية 
�صد احلكومة بقيادة عدد من قياديي النداء والنه�صة.     
واأّكد عبد الرحمان، رف�صه مثل هذه ال�صيا�صات )�صيا�صة 
النه�صة والنداء( والنخراط يف م�صار البيوت املُخفية، 
قائال: كان الأجدر بهما اخلروج اإىل ال�صارع اأو الدعوة 
لجتماع مع موّقعي اتفاق قرطاج والقول �صراحة اإنهم 

يطالبون برحيل احلكومة.
   ي�صار اإىل اأّن حزب اآفاق تون�س من الأحزاب املوقعة على 
وثيقة قرطاج وي�صارك يف حكومة الوحدة الوطنية التي 

يرتاأ�صها يو�صف ال�صاهد. 

•• الفجر - تون�س
     اأّكد القيادي باآفاق تون�س فوزي عبد الرحمان وجود 
م�صاع لت�صكيل حكومة جديدة، قائال : امل�صاألة مطروحة 
وهناك حديث عن وجود �صيء ما ُيطبخ.. ويف اعتقادي، 
الباجي  ف�صل  يعني  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  اإ�صقاط 
هي  املبادرة..  �صاحب  باعتباره  �صخ�صيا  ال�صب�صي  قائد 

مغامرة والبالد لن حتتمل ذلك.
ال�صارع  ح���واره ل�صحيفة  الرحمان يف  واأ���ص��اف عبد      
املغاربي بعددها ال�صادر اأم�س الثنن، اأّن احلّل الوحيد 
- اإذا بلغنا مرحلة اإ�صقاط حكومة يو�صف ال�صاهد-  هو 

التوّجه نحو تنظيم انتخابات ت�صريعية �صابقة لأوانها.
“بغ�ّس النظر عّما  اإّن��ه     واعترب ف��وزي عبد الرحمان 

اأكد اأنه لن يرتاجع اأمام ال�ضعوبات ولن ي�ضتقيل:

رئي�س احلكومة التون�صية: معار�صة الدولة خط اأحمر
ــاك  لإرب وال�ضعي  بل  القادمة،  البلدية  لالنتخابات 
احلكومة  رئي�س  اختار  اإ�ضقاطها،  وحماولة  احلكومة 
نقاطه  لي�ضع  مبا�ضرة  التون�ضيني  خماطبة  التون�ضية 
حكومته  عن  والــدفــاع  الراهنة،  الأزمــة  حــروف  على 
م�ضوؤولية  ال�ضابقة  احلــكــومــات  حممال  ومــنــجــزهــا، 

الحتقان الجتماعي الراهن. 

•• الفجر - تون�س - خا�س

بع�س  ت�ضهده  الـــذي  الجــتــمــاعــي  احلــريــق  ـــام  اأم      
اإىل حمافظات  العدوى  انتقال  املحافظات، واخلوف من 
اأخرى، واأمام ما بات جليا من حماولت اأطراف �ضيا�ضية 
ا�ضتعداد  وا�ضتثماره  الجتماعي  احلـــراك  توظيف 

  والالفت يف هذا احلوار، اأّن يو�ضف ال�ضاهد توجه بالنقد 
والأرقــام،  بالربامج  مواجهته  اإىل  ودعاهم  ملعار�ضيه، 

واىل تطوير خطابهم ال�ضيا�ضي.
رف�س  حيث  احلاكمة  ــزاب  الأح منه  ت�ضلم  مل  نقد،      
احلكومة  يف  املــ�ــضــاركــة  اأي  كر�ضيني،  على  جلو�ضها 

والحتجاج عرب الت�ضريحات ويف ال�ضارع �ضدها.

م�ضوؤولية اجلميع
ف����ق����د اأك���������د رئ����ي���������س احل���ك���وم���ة 
ملتزمة  حكومته  اأن   ، التون�صية 
القت�صادية  امل���ع�������ص���الت  ب���ح���ل 
تعي�صها  ال����ت����ي  والج���ت���م���اع���ي���ة 
اأعدته من  ما  خ��الل  البالد، من 
للتحقيق  ق��اب��ل��ة  ت��ن��م��وي��ة  ب��رام��ج 
معتربا  اجلهات،  خمتلف  لفائدة 
البلدان  يف  الح���ت���ج���اج���ات  اأن 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة اأم����ر ع����ادي طاملا 
ال��ق��وم��ي وباآلة  ب��الأم��ن  ل مت�����س 
ال�صدد  ه����ذا  يف  ق��ائ��ال  الإن����ت����اج، 
بالإمكان معار�صة احلكومة لكن 

معار�صة الدولة هي خط اأحمر.
    و����ص���دد ي��و���ص��ف ال�������ص���اه���د، يف 
ب��ث��ت��ه م�����ص��اء ام�������س الأول  ح�����وار 
ال��وط��ن��ي��ة الأوىل  ال��ق��ن��اة  الأح�����د 
واإذاع���ة  التون�صي،  احل���وار  وق��ن��اة 
اأم اخلا�صتن، على  اأف  موزاييك 
القت�صادية  الأو�صاع  اأن جمابهة 
من  لي�صت  ال�صعبة  والجتماعية 
م��ه��ام احل��ك��وم��ة وح��ده��ا، ب��ل هي 
كذلك م�صوؤولية كل القوى احلية 
وم��ن��ظ��م��ات وطنية  اأح������زاب  م���ن 
وجمتمع مدين، وهو ما ي�صتدعي 
ب���الأ����ص���ا����س اإرج�������اع اآل�����ة الإن���ت���اج 
ال���ع���م���ل ق�صد  ع���ل���ى  والإن����ك����ب����اب 
النمو وبالتايل  الرتفيع يف ن�صبة 

خلق مواطن ال�صغل.
    وح����ّم����ل رئ���ي�������س احل���ك���وم���ة ، 
م�صوؤولية  ال�����ص��اب��ق��ة  احل��ك��وم��ات 
الحتقان الجتماعي الذي تعي�صه 
عدد من مناطق البالد، مبينا اأن 
الأه����ايل يف اجلهات  اح��ت��ج��اج��ات 
جاءت  بامل�صروعة،  و�صفها  ال��ت��ي 
“غري جدية  �صابقة  نتيجة وعود 
هذه  اأطلقتها  م�صوؤولة”،  وغ��ري 
احلكومات وعجزت عن حتقيقها 
باعتبارها  ط��وي��ل��ة،  ���ص��ن��وات  مل���دة 
وقدراتها  الدولة  اإمكانيات  تفوق 

احلقيقية، وفق تقديره.
حكومته  اأّن  ال�����ص��اه��د،  واأك�����د      
�صادقة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ح��ري�����ص��ة 
حقيقة  ب��خ�����ص��و���س  و����ص���ري���ح���ة 
الو�صع ال�صعب للبالد، و�صتقطع 
اجلدية  غري  ال��وع��ود  �صيا�صة  مع 
وم�صاريع  ب���رام���ج  ع��ل��ى  ل���رتك���ز 
الفعلي،  للتج�صيم  قابلة  تنموية 
وف�����ق رزن����ام����ة وا����ص���ح���ة واآج������ال 
حمددة �صيتم الإعالن عنها خالل 
الزي�������ارات التي �صيوؤديها اإىل عدد 
من اجلهات، انطالقا من بداي���������ة 
الأ�صبوع القادم، معربا عن اأمله يف 
اأن ت�صتعيد الفئات املحتجة الثقة 
تكون  اأن  راف�����ص��ا  احل���ك���وم���ة،  يف 
حرائق،  اإط��ف��اء  حكومة  حكومته 
اليوم  الأزم��������ة  اأن  اإىل  م�������ص���ريا 
وال�صلطة  ال�صعب  بن  ثقة  اأزم��ة 

احلاكمة.

الرتقاء باخلطاب ال�ضيا�ضي
اأخ����رى، �صرورة  واأب����رز م��ن جهة 
اىل  ال�صيا�صي  احل���وار  يرتقي  ان 
التنموية  ال��ت��ح��دي��ات  م�����ص��ت��وى 
البالد،  ت��ع��ي�����ص��ه��ا  ال��ت��ي  ال���ك���ربى 
التهم  وتبادل  ال�صتم  عن  ويبتعد 
املواطن  تهم  ال��ت��ي ل  وامل��ه��ات��رات 
الأطراف  بع�س  متهما  �صيء،  يف 
رف�����س ذكرها،  ال��ت��ي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

  وتابع قائال: كان جديرا برئي�س 
والإدلء  الظهور  ع��دم  احلكومة 
اأ�صباب  ح��ت��ى  يجهل  وه���و  ب��ح��وار 
ل  اأن�����ه  ي���ب���دو  الحتجاجات… 
يتلقى املعلومات على اأكمل وجه.

   وو���ص��ف��ت ال��ن��ائ��ب��ة ع��ن اجلبهة 
فحوى  عواينية  مباركة  ال�صعبية 
امل�صروخة،  ب�الإ�صطوانة  احل���وار 
ظهوره  اأ����ص���ب���اب  ع���ن  م��ت�����ص��ائ��ل��ة 

الإعالمي طاملا مل ياأت بجديد.
   وقالت عواينية، انتظرنا جميعا 
اأن يطّل علينا ال�صاهد بحلول واإن 

كانت جزئية لالأو�صاع باجلهات.
للجبهة  ���ص��ب��ق  ب���اأن���ه  وذّك�������رت     
ال�صعبية اأن اأّكدت على اأن حكومة 
ال�صاهد فا�صلة التوجهات، ورهينة 
ال����دوائ����ر الأج��ن��ب��ي��ة وال����ق����رارات 
�صندوق  واإم������الءات  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، 

النقد الدويل.
   يف املقابل، عرّبت حركة النه�صة 
عن تفهمها لالحتجاجات، داعية 
على  امل��ح��اف��ظ��ة  اإىل  امل���واط���ن���ن 
اللتزام  خ��الل  م��ن  املك�صب  ه��ذا 
تعطيل  ع��ن  والم��ت��ن��اع  بالقانون 
الإ�صرابات  وع����ن  ال���ع���ام  امل���رف���ق 
قوات  ا���ص��ت��ف��زاز  وع��ن  الع�صوائية 
الأم���ن وق��ط��ع ال��ط��ري��ق ع��ل��ى  كل 
الحتجاجات  توظيف  يريد  م��ن 
لأغرا�س  ال�صلمية  الجتماعية 

حزبية اأو �صيا�صية اأو تخريبية.
  ودعت احلركة يف بيان لها اأم�س 
التفاعل  اإىل  احل��ك��وم��ة  الث��ن��ن، 
الإي��ج��اب��ي م��ع ه��ذه املطالب عرب 
حلول  اإىل  يف�صي  ال���ذي  احل���وار 
واإمكانات  املطالب  تراعي  واقعية 
امل�صتقبل  اأف��ق  يفتح  ال��ب��الد ومب��ا 

الأف�صل.
    يف حن ت�صاءل رئي�س كتلة نداء 
رغبة  عن  ط��وب��ال،  �صفيان  تون�س 
حتويل الحتجاجات الجتماعية 
اإىل  ت���ون�������ص���ّي���ة  ج����ه����ات  ع�������ّدة  يف 
اأزم�����ة ب���ن احل��ك��وم��ة والأح������زاب 

املعار�صة.
    واأّك�����د م�����ص��ان��دة ق��ي��������ادات نداء 
ورغبته�������م  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ت��ون�����س 
م�صّددا  ال��وط��ن��ي،  ال���ص��ت��ق��رار  يف 
م�ص��اكل  لأي  وج�����ود  ل  اأن  على 
قايد  ح����اف����ظ  ب�����ن  ����ص���خ�������ص���ي���ة 
على  ال�صاهد،  ويو�صف  ال�صب�صي 

حّد تعبريه.
    وقال طوبال هناك رغبة خللق 
اأزمة وهمية، ول مرّبر للت�صكيك 
يف الثقة بن احلكومة والأحزاب 

امل�صاندة لها.
   واأ�صاف اإّن البيان الذي اأ�صدره 
تن�صيق  ع�����دم  ا���ص��ت��ن��ك��ر  ال�����ّن�����داء 
احلكومة مع املوقعن على اتفاق 
قرطاج، لكّننا نتفهم الحتجاجات 
للمتظاهرين  ال�صرعية  واملطالب 
ون�صعى اإىل التعاون مع احلكومة 

لإيجاد احللول.
الأمن  التق�������ى  وق�������د  ه���ذا     
التون�صي  الع��������ام  لالحتاد  العام 
الطبوبي  ال��دي��ن  ن���ور  لل�ص�������غل 
التون�صي  ب���ال���رئ���ي�������س  اأم�����������س 
واأف��������ادت  ال�صب�صي،  قايد  الباجي 
اأّن  مقت�ص�ب،  ب��ت��الغ  يف  امل��رك��زي��ة 
رئي�س  م��ن  بطلب  انتظم  ال��ل��ق��اء 

اجلمهورية. 

القت�صادية  امل��اك��ي��ن��ة  ب��ت��ع��ط��ي��ل 
وب�����ال�����رك�����������وب ع����ل����ى الأح�����������داث 
حملة  يف  الآن  م����ن  وال�����دخ�����ول 
اإىل  اإ���ص��ارة  يف  مبكرة،  انتخابي����ة 
الن���ت���خ���اب���ات ال��ب��ل��دي��ة ي����وم 17 
وبخلق  املقب���������ل،  دي�ص��������مرب 
احلكومة،  �صد  حتري�صي  خطاب 
العزائم  اإح����ب����اط  اإىل  وي����دع����و 
وال��ت�����ص��اوؤم وج��ل��د ال�����ذات، ح�صب 

تعبريه.
    ولح����ظ يف ه����ذا ال�������ص���دد، اأن 
ما  تون�س  يف  ال�صيا�صية  الأح���زاب 
اإىل  وت��ف��ت��ق��ر  مهيكلة  غ��ري  ت���زال 
قوة القرتاح، كما اأنها ل ت�صطلع 

اإنه  الذي قال  الف�صاد  يف مقاومة 
“ا�صتفحل ب�صكل كبري يف البالد، 
وموؤ�ص�صات  اأجهزة  وطال خمتلف 
مربزا حر�س حكومته  الدولة”، 
ع�����ل�����ى ت������وف������ري ك�������ل امل�����ق�����وم�����ات 
ال�صرورية ملقاومة هذه الظاهرة 
الت�صريعات  ع���دي���د  اإق������رار  ع���رب 
والآل������ي������ات، ع���ل���ى غ������رار اإر�����ص����اء 
الف�صاد،  ملقاومة  الوطنية  الهيئة 
التبليغ  ق��ان��ون  ع��ل��ى  وامل�����ص��ادق��ة 
عن الف�صاد وحماية املبلغن عنه، 
قانونن  م�����ص��روع��ي  ع���ن  ف�����ص��ال 
حول الإثراء غري ال�صرعي وهيئة 
ومقاومة  ال���ر����ص���ي���دة  احل���وك���م���ة 

الف�صاد.
   واأفاد باأنه مت ت�صجيل موؤ�صرات 
مع  القطاعات  ع��دد من  هامة يف 
بداية ال�صنة اجلارية، و�صرح باأن 
هذه املوؤ�صرات الإيجابية، �صتمكن 
اقت�صادية  انطالقة  حتقيق  م��ن 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ل���ل���ب���الد، وق�����د ج����اءت 
اأقرتها  التي  الإ�صالحات  نتيجة 

احلكومة. 

املعار�ضة ترّد
يف  ج���اء  م���ا  ع��ل��ى  تعليقها  ويف     
احل������وار، اع���ت���ربت امل��ع��ار���ص��ة انه 
ولمت  ال�صاهد  ك��الم  يف  جيد  ل 

ظهوره يف غياب ذلك.
   ويف ه��ذا ال�����ص��ي��اق، ق��ال النائب 
عن حزب الحت��اد الوطني احلّر، 
ال�صاهد  اأّن  يبدو  الفتيتي،  ط��ارق 

فقد بو�صلته.
ال��ف��ت��ي��ت��ي، يف ت�صريح  واع��ت��رب     
مل  “ال�صاهد  اأن   ، الث��ن��ن  ام�����س 
ي��ت��وّغ��ل يف احل��دي��ث ع��ن الأزم����ة 
الجتماعية التي تع�صف بالبالد 
ب���ل اق��ت�����ص��ر ع��ل��ى احل���دي���ث عن 
وثيقة قرطاج ورئي�س اجلمهورية 

وحكومته«.

وم�����ص��ان��دت��ه��ا ل��الح��ت��ج��اج��ات يف 
غري  البالد  من  خمتلفة  مناطق 

مقبول.
   ودع���ا رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة يو�صف 
ال�صيا�صية  الأح�������زاب  ال�����ص��اه��د، 
على  بناء  مناف�صته  اإىل  املعار�صة 
درا����ص���ات واأرق�����ام وب���رام���ج. وقال 
املعار�صة  اأدع��و الأح��زاب  ال�صاهد، 

ملقارعتي بالأرقام وبالربامج.
   وت��اب��ع ق��ول��ه “ل وج���ود حلوار 
�صيا�صي حول الأزم��ات الفعلية يف 
تون�س وهناك حالة اإحباط كبرية 
ال�صيا�صين يف تون�س  يف خطابات 
لوحدها  ق��ادرة  لي�صت  واحلكومة 

والتاأطريي  الجتماعي  ب��دوره��ا 
اجلهات  يف  خ��ا���ص��ة  وال���ت���وع���وي 
وه����و م���ا ���ص��اه��م ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري يف 
الثقة يف احلكومة، مربزا  فقدان 
للمواطن  الأم����ل  اإع����ادة  ���ص��رورة 
ب�صفة  ولل�صباب  التون�صي عموما 
خا�صة، عن طريق خطاب �صيا�صي 
يخرج من املنطق ال�صلبي وي�صحذ 
النف�س  يف  الثقة  وينمي  العزمية 

ويف م�صتقبل اأف�صل.
   واع���ت���رب ي��و���ص��ف ال�������ص���اه���د، يف 
اإج��اب��ت��������������������ه ع���ن ���ص��������������������وؤال حول 
اح��ت��ج��اج ن��������������������واب وق��ي��������������������ادات يف 
احلكومة  �ص������د  حاكمة  اأح�����زاب 

املنادية  امل���ت���وا����ص���ل���ة  ال���ن���ق���اب���ي���ة  
باإقالة وزير الرتبية ناجي جلول  
���ص��دد رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ع��ل��ى اأّن 
الإبقاء  اأو  الرتبي�����ة  وزي��ر  اإق��ال��ة 
من  بق������رار  اإل  تك���ون  ل  عليه 
من  بطل�������ب  ولي�������س  احلكوم�������ة 
اإجراء تقييم  التعليم بعد  نقابات 

مو�صوعي.
ن��اج��ي جلول  اإن  ال�����ص��اه��د   وق���ال 
وزي����را ك��غ��ريه م��ن ال�����وزراء ويتم 
العمل معه كاأي ع�صو من اأع�صاء 

احلكومة.
اأك��د ال�صاهد  اآخ���ر،       ويف �صياق 
م�صوؤوليتها  تتحمل  احلكومة  اأن 

ب�صعوبة  امل��واط��ن��ن  اإق���ن���اع  ع��ل��ى 
الظرف«.

لن اأ�ضتقيل
    وح��ول ما راج عن وج��ود نوايا 
لديه لال�صتقالة من من�صبه قال 
ال�صاهد “جاءت بي وثيقة قرطاج 
متم�صك  واأن���ا  احلكومة  لرئا�صة 
مب�صامينها واأتيت خلدمة البالد 
ولي�س من طبعي اأن اأتراجع اأمام 
اأ���ص��ت��ق��ي��ل داعيا  ال�����ص��ع��وب��ات ول���ن 
�صنة  اإىل  اأن تذهب احلكومة  اإىل 

.«  2019
املطالب  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف       

م�صاندة الحزاب احلاكمة لالحتجاجات غري مقبولة

يو�صف ال�صاهد  لن ا�صتقيل

اجلبهة ال�صعبية  ا�صطوانة م�صروخة

 الحتاد الوطني احلّر واجلبهة ال�ضعبية ينتقدان فحوى حديث رئي�س احلكومة 

 النه�ضة تدعو احلكومة اإىل التفاعل الإيجابي مع مطالب املحتجني
 احتجاج قيادات ونواب الأحزاب احلاكمة �ضد احلكومة غري مقبول 

توظيف الحتجاجات مرفو�س طارق الفتيتي: بو�صلة ال�صاهد اخطات

ال�صاهد يدعو االأحزاب املعار�صة 
اإىل مقارعته باالأرقام والربامج

حجم الف�صاد كبري وهناك
 مافيا موجودة يف اأركان الدولة

ال�صاهد يحمل احلكومات ال�صابقة 
م�صوؤولية االحتقان االجتماعي 

فوزي عبد الرحمن يك�صف امل�صتور
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العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
اخطار دفع بالن�سر

 يف الق�سية التنفيذية رقم 2017/168 
اىل املحكوم عليه : ابراهيم نا�صر حميد نا�صر بالهول الدرمكي - اجلن�صية : الإمارات ، العنوان : الإمارات 
 راأ�س اخليمة بناية ال�صيخ عبدالعزيز بن حميد القا�صمي - �صقة 106 - الهاتف املتحرك : 971504831311+
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 2016/11/22 يف ق�صية   
2016/439 ال�صتئناف املدين ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 58722.00 درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف.    
 املحكوم له/ �صركة النيل ل�صيانة املباين - ذ م م ميثلها / عمر اياد جا�صم الريحاين ، اجلن�صية :    ، 

العنوان : الإمارات را�س اخليمة مقابل احلكومة اللكرتونية ، الهاتف املتحرك : 971504948561+
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل بالرقم امل�صار اعاله. 

مالحظات : - 
ي��وم من تاريخ اليوم التايل ويف حالة  ان��ت مكلف بتنفيذ ما ج��اء اع��اله خ��الل م��دة 15  فموجب ه��ذا 
والر�صوم  احلكم  لتنفيذ  املنا�صبة  القانونية  الج��راءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فان  ذلك  عن  تخلفك 

املرتتبة عليك
 رئي�س ق�سم التنفيذ

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
اخطار دفع بالن�سر

 يف الق�سية التنفيذية رقم 2016/597 
اىل املحكوم عليه : زيد عبدالرحمن حممد احمد ، اجلن�صية : اجلمهورية القمر ، العنوان : الإمارات راأ�س 

اخليمة �صهيلة الدقداقة - راأ�س اخليمة ، الهاتف املتحرك : 971524486219+ 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ يف ق�صية 110/2016 احوال 

�صخ�صية ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 46918.00 درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف.    
املحكوم له/ امنة نور حممد �صوها ، اجلن�صية : باك�صتان ، العنوان : الإمارات راأ�س اخليمة خلف مركز �صرطة 

الدقداقة الدقداقة - راأ�س اخليمة ، الهاتف املتحرك : 9710553952860+ 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل بالرقم امل�صار اعاله. 

مالحظات : النفقة القادمة امل�صتحقة بتاريخ 2017/2/21 مببلغ وقدره 3750 درهم لالبناء 
النفقة القادمة امل�صتحقة مببلغ 1000 درهم بتاريخ 2017/2/17 اجره حا�صنه 

وذلك بعد ان مت خ�صم ما مت �صداده بامللف التنفيذي رقم 2016/597 مببلغ 23453 درهم.  
فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل ويف حالة تخلفك عن 

ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم والر�صوم املرتتبة عليك
 رئي�س ق�سم التنفيذ

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم
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 يف الدعوى رقم 4716-2016 جتاري جزئي 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
املدعي اأ�صليا / منارة العمران لتجارة وتاأجري ال�صقالت 

املدعي عليها اأ�صليا / �صركة رو�صة اخلليج للمقاولت العامة - ذ م م 
اأعاله من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية  بالإ�صارة اىل احلكم ال�صادر يف الق�صية املذكورة 

بتاريخ  2017/3/14 واملت�صمن ندب خبري ح�صابي 
نحيطكم علما باأنه تقرر حتديد موعد اجتماع اخلربة احل�صابية يوم الثنن املوافق 2017/4/24 
ال�صاعة 4.00 م�صاء مبقر مكتبنا الكائن / مكتب رقم 47 ، الطابق 41 ، اأبراج الإمارات ، �صارع ال�صيخ زايد  
expert@daresperts.com : دبي ، علما باأن الربيد اللكرتوين الر�صمي للخربة هو - 

ناأمل احل�صور يف املوعد واملكان املحددين اأعاله مع �صرورة اإح�صار توكيل ر�صمي لل�صادة/ املحامن 
اأداء  ف��اأن اخل��ربة �صوف ت�صتمر يف  اأي طرف  اأط��راف الدعوى ويف حال عدم ح�صور  والوكالء عن 

مهامها يف غيابه وفقا لل�صالحياتاملخولة لها قانونا.  
خبري ح�ضابي - حمدان زكريا عوده - رقم القيد : 528  

 اإعالن بالن�سر 
حل�سور املدعي عليه اأ�سليا 
اجتماع اخلربة احل�سابية 
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 دعوى رقم 2016/5098 جتاري كلي 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

ال�صادة موؤ�ص�صة يونيبال�س انرتنا�صونال الكيماوية 
ال�صيد نوخيل ديليب بهاي دهروفا 

ال�صادة يو بي �صي كوربو ري�صن م م ح حاليا يونيبال�س انرتنا�صونال - م م ح - �صابقا 
بال�صارة اىل انتدابنا كخبري من قبل حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية يف الدعوى 
اىل  دعوتكم  ن��ود  الوطني  ابوظبي  بنك  م��ن  �صدكم  املقامة  كلي  ي  جت��ار   2016/5098
الثالثاء 2017/4/25 يف مكتبنا  الواحدة والن�صف بعد ظهر يوم  ال�صاعة  اجتماع خربة 
الكائن يف دبي منطقة بور �صعيد - ديرة بناية الوحدة مكتب 504 )هاتف 042959958( 

لتزويدنا مبا لديكم من م�صتندات متعلقة بالدعوى اعاله 
  اخلبري امل�ضريف /جمال خليل يا�ضني  

اإجتمـــــاع اخلبـــــرة 

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
يعلن اخلبري املحا�صبي اأحمد جا�صم العبدويل - مركز اخلليج للمحا�صبة 
رقم  الق�صية  الب��ت��دائ��ي��ة يف  دب���ي  ق��ب��ل حمكمة  م��ن  وامل��ع��ن  وال��ت��دق��ي��ق 
فيال  با�صيون  لوليتا  امل��دع��ي��ة/  م��ن  وامل��ق��ام��ة  ج��زئ��ي  م��دين   2016/1662
حل�صور  م��دع��و  �صبا  اوك�صجن   / عليه  امل��دع��ي  ف��ان  للمهمة  وتنفيذا   ،
اجتماع اخلربة احل�صابية اومن ميثله واملقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق 
2017/4/20 ال�صاعة )12( ظهرا مبكتب اخلبري - مركز اخلليج للمحا�صبة 
 - الدين  �صارع �صالح   - - اخلبي�صي  دي��رة   - دب��ي  الكائن يف   - والتدقيق 
 - الأول  الطابق  اخليمة(  راأ�س  �صرياميك  )اعلى معر�س  بنايةالعبدويل 

مكتب رقم 104 - ت : 04/2684700 - 050/6356170 
اخلبري املحا�ضبي/اأحمد جا�ضم العبدويل  

اإعالن ح�سور
 اإجتماع خربة ح�سابي 
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 يف الدعوى  رقم 2017/4 عقاري جزئي 

املدعي عليه : حممد ندمي اخرت 
العنوان :  

املخت�س  الهند�صي  اخلبري  بندب   ، البتدائية  دبي  حمكمة  قرار  على  بناء 
الأطراف  من  يرجى   ، املحكمة  خرباء  بجدول  املقيدين  من  الدور  �صاحب 
املذكورة احل�صور لجتماع اخلربة يوم اخلمي�س املوافق 2017/4/20 ال�صاعة 
الطابق   - لالعمال  الأول  املركز  مكتب  يف   )11.00( �صباحا  ع�صر  احلادية 

الأر�صي - برج اخلور - بجانب دائرة الرا�صي والأمالك. 
يرجى من الطراف تزويد اخلبري مبذكرة �صارحة مع حافظة م�صتندات

 اخلبري املهند�س / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653

 Email: ghafan69@gamail.com 

 اإعالن بالن�سر لجتماع خربة
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 اعالن ن�سرا        

اإىل املدعي عليه /الرمال للتجارة العامة وميثلها علي يو�صف ا�صماعيل
ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث اأن املدعي/ خليفة خمي�س مطر 

ف�س   جلنة  لدى  تنفيذ   2017/41 بالرقم  ايجارية  دعوى  �صدكم  اأقام  قد 
املنازعات اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�صي ح�صوركم �صخ�صيا اأو 
من  يوم   15 مدة  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ  اأو  طلباتكم  لتقدمي  عنكم  وكيال 
تاريخ الإعالن . ويف حالة تخلفكم عن احل�صور اأو عدم اإر�صال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد فاإن اللجنة �صوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

 اعالن ن�سرا        
اإىل املدعي عليه /دار املهارة للتجارة العامة وميثلها عبداهلل حممد ح�صن 

ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث اأن املدعي/ خليفة خمي�س مطر 
تنفيذ لدى جلنة ف�س   بالرقم 2017/42   ايجارية  اأقام �صدكم دعوى    قد 
املنازعات اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�صي ح�صوركم �صخ�صيا اأو 
من  يوم   15 مدة  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ  اأو  طلباتكم  لتقدمي  عنكم  وكيال 
تاريخ الإعالن . ويف حالة تخلفكم عن احل�صور اأو عدم اإر�صال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد فاإن اللجنة �صوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان
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    يف الدعوى رقم 2016/1497 جتاري كلي   

املعلن اليه :املدعي عليه / موؤ�ص�صة مام للمقاولت الكهربائية 
املح�صابية يف  اخل��ربة  امل��وق��رة لع��م��ال  دب��ي  م��ن قبل حمكمة  تكليفنا  على  بناء 
امل��واف��ق 2017/4/25، وذل��ك يف متام  ي��وم الثالثاء  اع��اله فقد ح��ددن��ا  ال��دع��وى 
اخلام�صة والن�صف م�صاء موعدا لعقد الجتماع الول للخربة املحا�صبية وذلك 
مبكتبنا الكائن دبي- بر دبي- �صارع ال�صيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز 
ه��ات��ف رقم   وال��ع�����ص��رون-  ال��راب��ع  الطابق  رق��م 2403  العطار مكتب  ب���رج   امل���ايل 
3589996-04 وفاك�س 3589966-04 �س ب 91153 دبي- لذا يطلب ح�صوركم او 
من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع املذكور مع اح�صار كافة امل�صتندات املتعلقة 

 i2an بالدعوى. م�صعل الزرعوين للمحا�صبة القانونية- ع�صو يف
اخلبري املحا�صبي: د. م�صعل عبداهلل الزرعوين

   دعوة حل�سور الجتماع الول
للخربة املحا�سبية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2513   

املنذر : مركز اجلمريا - �صركة فردية واململوكة لل�صيد/ عبدالعزيز ح�صن علي باقر 
املنذر اليه : خو�صبوبن نيلي�صكيمار ت�صيتانيا - هندية اجلن�صية )جمهول حمل القامة(

تنبه املنذرة ، املنذر اليها املذكور ا�صمه اأعاله باملبادرة اىل �صداد القيمة اليجارية امل�صتحقة عن العن 
مو�صوع النذار والبالغ قدرها 43.771.33 درهم عن الفرتة من 2016/4/1 وحتى 2017/3/2 ، وما 
ي�صتجد من قيمة ايجارية م�صتحقة حتى تاريخ الخالء الفعلي ، وعلى ان يكون ذلك ال�صداد خالل 
ثالثون يوما من تاريخ النذار احلايل ، ويف حال تخلفكم عن ال�صداد خالل الفرتة املحددة ، �صوف 
ن�صطر اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية يف حقكم ، والتي ت�صمل على �صبيل املثال ل احل�صر ، 
انهاء والزامكم ب�صداد القيمة اليجارية والغرامات التاأخريية وكافة فواتري املياه والكهرباء وذلك 
حتى تاريخ الت�صليم الفعلي ، ا�صافة اىل ما يلحق املوؤجر من ا�صرار وخ�صائر نتيجة اخاللكم عقد 

اليجار ، ف�صال عن الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2103   

املنذر : مركز اجلمريا - �صركة فردية واململوكة لل�صيد/ عبدالعزيز ح�صن علي باقر 
بوكالة املحامي / عبداهلل العو�صي 

املنذر اليه : بريمريا اجنريدينت �صوليو�صن. )جمهول حمل القامة(
تنبه املنذرة ، املنذر اليها املذكور ا�صمها اأعاله باملبادرة اىل �صداد القيمة اليجارية امل�صتحقة عن العن 
مو�صوع النذار والبالغ قدرها 58.224.75 درهم عن الفرتة من 2016/10/1 وحتى 2017/3/2 ،  وما 
ي�صتجد من قيمة ايجارية م�صتحقة حتى تاريخ الخالء الفعلي ، وعلى ان يكون ذلك ال�صداد خالل 
ثالثون يوما من تاريخ النذار احلايل ، ويف حال تخلفكم عن ال�صداد خالل الفرتة املحددة ، �صوف 
ن�صطر اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية يف حقكم ، والتي ت�صمل على �صبيل املثال ل احل�صر ، 
انهاء والزامكم ب�صداد القيمة اليجارية والغرامات التاأخريية وكافة فواتري املياه والكهرباء وذلك 
حتى تاريخ الت�صليم الفعلي ، ا�صافة اىل ما يلحق املوؤجر من ا�صرار وخ�صائر نتيجة اخاللكم عقد 

اليجار ، ف�صال عن الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
  اعالن

املرجع : 694
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ برابها بال كري�صنان ثارابيل - هندية اجلن�صية  وحتمل جواز �صفر 
لل�صيد/  وذلك   )%100( البالغة  ح�صتها   كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب   )N2341428( رقم 
تارايل رامان ناير بالكري�صنان ، هندي اجلن�صية  ويحمل جواز �صفر رقم )L4950748( يف )الهالل 
)الهالل  من  التجاري  ال�صم  تغيري  يف  ويرغب   )559277( رقم   رخ�صة  الفنية(  للمقاولت  البي�س 
البي�س للمقاولت الفنية(  اىل )الهالل البي�س للمقاولت التك�صية والر�صيات( ومت تغيري الن�صاط 
من )مقاولت فئة �صاد�صة، التك�صية والر�صيات ، تركيب وحدات التكييف ، ا�صباغ ، �صحي( اىل )مقاولت 

فئة �صاد�صة ، الت�صكية والر�صيات( 
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�صبوعن من 

تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن

املرجع : 693
جواز  وحتمل  هندية   - ثارابيل  كري�صنان  بال  برابها  ال�صيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 )%100( البالغة  كامل ح�صتها  والتنازل عن  البيع  ترغب يف   )N2341428( رقم  �صفر 
رقم  �صفر  جواز  ويحمل  اجلن�صية  هندي   ، بالكري�صنان  ناير  رامان  تارايل  لل�صيد/  وذلك 

)L4950748( يف )اخلط اجلميل ملقاولت النجارة امل�صلحة( رخ�صة رقم : 606079 
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�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�صبل القانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 695

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ وليد جمعه وليد ال�صوفة املزروعي - اإماراتي  اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل حممد �صيف الدين بن توفيل احمد - بنغايل اجلن�صية  يف 
 الرخ�صة )جنم اجلنوب ملقاولت الملنيوم والزجاج( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )742088( 
بوكيل  فردية  موؤ�ص�صة  اجلديد  القانوين  ال�صكل  اىل  فردية  موؤ�ص�صة  من  القانوين  ال�صكل  تغيري  مت   -
خدمات  - مت تغيري الن�صاط من املنيوم وزجاج ، مقاولت فئة �صاد�صة اىل الن�صاط اجلديد مقاولت فئة 
الملنيوم  التجاري من جنم اجلنوب ملقاولت  ال�صم  ا�صباغ - مت تغيري   ، التك�صية والر�صيات   ، �صاد�صة 

والزجاج اىل ال�صم التجاري اجلديد جنم اجلنوب ملقاولت التك�صية والر�صيات وال�صباغ. 
الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على الجراء  للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى  . فقد  العدل 
ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 690

ليكن معلوما للجميع بان من�صور �صفيق مريان حممد - اإمارتي اجلن�صية وبرادين كومار فازهوفليل �صانكوي 
- هندي اجلن�صية ، و�صودهي�س كوربيتيكاكام �صوكراتان - هندي اجلن�صية ، يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�صتهم البالغة 100%  يف الرخ�صة امل�صماة )مطعم الختيار ال�صحيح - ذ م م( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب 

رخ�صة رقم )515524( وذلك اىل منري نيليكونو ابراهيم ابراهيم - هندي اجلن�صية 
م(  م  ذ  ال�صحيح  الختيار  )مطعم  القدمي  التجاري  ال�صم  من  التجاري  ال�صم  تغيري  مت   : اخرى  تعديالت 
ذات  �صركة  من  القانوين  ال�صكل  تغيري  مت   - ال�صحيح(  الختيار  )مطعم  اجلديد  التجاري  ال�صم  لي�صبح 

م�صوؤولية حمدودة ، 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 امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 689

بنغالدي�صي    ، ح�صن  وحيد  �صيد  ح�صن  مطاهر  �صيد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ حممد 
جماهد اهلل ديتا - باك�صتاين اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة/ �صالون جنم ال�صماء للحالقة( 
تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )746449( ال�صادرة من دائرة التنيمة القت�صادية 

بال�صارقة   -  تعديالت اخرى : ل يوجد. 
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�صبوعن  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 691
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ح�صن عبداهلل احمد احلجي ال علي - اإماراتي اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ عنايت عبدالباري 
- بنغالدي�صي اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة )بقالة املبادلة( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب 
رخ�صة رقم 561144 ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة.  تعديالت 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�صبوعن  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 696

الهند  اجلن�صية   ، برامبو كاجنابان  ننبيارو  ال�صيد/ رجفان  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف / مغ�صلة الفندي ترخي�س جتاري 517156 

وذلك لل�صيد/ ابراهيم كوتي حممد كوجنو الهند 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�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 697

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صيتول جيانت كومار �صيت ، هندي  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  ح�صة يف الرخ�صة التجارية / كافترييا 
ال�صفاف ، رخ�صة رقم )113717( وذلك اىل ال�صيد/ رفيق ماجنابوراث ابراهيم - 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�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 692

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ك�صور دهاجنيبهائي جو�صي ، هندي  اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ عالء 
الدين احمد حممد احمد - اإماراتي اجلن�صية يف )الفريج لتجارة  املواد الغذائية( 

مبوجب رخ�صة رقم )742235( - تعديالت : 
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�صبوعن من تاريخ هذا العالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
    مذكرة اإعادة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر

      الرقم  2017/39 جتاري كلي  
اىل املدعي عليه الرابع / عمران عا�صق حممد عا�صق 

حيث ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع 
قد اقام عليك الدعوى رقم 2017/39 جتاري كلي ،  

الكلية  التجارية  ال��دائ��رة  اخلمية  راأ���س  حمكمة  اإىل  ح�صورك  يقت�صي  وعليه 
وذلك   - م�صاء   اخلام�صة  ال�صاعة  م   2017/4/20 املوافق  اخلمي�س  يوم  الثانية 
لالإجابة على الدعوى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك 
عن احل�صور اأو اإر�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد اأعاله فاإن املحكمة �صتبا�صر 

نظر الدعوى غيابيا بحقك.  
 اأمني ال�سر - حممد جمد الدين حممد 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : وادي للتكنولوجيا - �س ذ م م 
العنوان : مكتب خا�س ملك �صمو ويل العهد ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد ال 
مكتوم - ندال�صبا - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 714632  
رقم القيد بال�صجل التجاري: 1141752 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/4/10  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  2017/4/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
املعن يو اج واي �ضك�ضينا  العنوان : مكتب 305 ملك �صندوق دبي للدعم املايل - 
القوز - 3  هاتف  3517007-04 فاك�س : 3517157-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/يو اج واي �ضك�ضينا  
 العنوان : مكتب 305 ملك �صندوق دبي للدعم املايل - القوز - 3  هاتف  04-3517007 
بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-3517157  : فاك�س 
للتكنولوجيا - �س  وادي  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعين 
لدى  وامل��وث��ق   2017/4/10 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ 
اأي اعرتا�س  بتاريخ 2017/4/10 وعلى من لديه  دبي  العدل حماكم  كاتب 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
نحن ، �صبورت بافيلون ال�صادرة من الدائرة القت�صادية بدبي برخ�صة رقم : 242472 ، عنوانها 
م  وكذلك  م  ذ  �س  بافيلون  �صبورت  الرخ�صة اىل  تغيري  باأنه مت  نعلن مبوجبه   ، الق�صي�س  دي��رة 
مت تغيري ال�صريك/ عبداهلل حممد عبداهلل ح�صن اىل ال�صريك / حممد �صيف حممد بوهويني 

املهريي وال�صريك / براكا�س كوندانالل جنواين 
وبالتايل فان اأي طرف لديه مطالبات �صد ال�صركة يطالبها خالل فرتة العالن وهي 15 يوما 
من الإخطار عن طريق الربيد امل�صجل او الت�صال ل يتم النظر يف املطالبات التي يتم تلقيها بعد 

فرتة الإخطار التي تبلغ 15 يوما
ال�صم : براكا�س كوندانالل جنواين 

مكان املكتب بالقرهود  
�صندوق الربيد : 51132 

دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
الهاتف : 0097142826100

الفاك�س : 0097142827372 
     nagwani@eim.ae : الهاتف املتحرك : 0097506510165  ، الإمييل

اإعالن تغيري ال�سركاء 
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 •• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

ك��ث��ف��ت ك���اف���ة اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة من 
مهرجان  ل���ص��ت��ق��ب��ال  ا���ص��ت��ع��دادات��ه��ا 
تنطلق  ال������ذي  ال���ب���ح���ري  ال���ظ���ف���رة 
�صاطئ  ك��ورن��ي�����س  ع��ل��ى  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
امل���رف���اأ  يوم اخل��م��ي�����س ال���ق���ادم حتت 
زايد  ال�صيخ حمدان بن  رعاية �صمو 
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل 
الظفرة باإمارة اأبوظبي، تنظم جلنة 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
مهرجان  ف���ع���ال���ي���ات  وال�����رتاث�����ي�����ة 
الفرتة من  البحري خالل  الظفرة 
02 ولغاية 92 اإبريل 7102 على 
امل���رف���اأ يف منطقة  ���ص��اط��ىء م��دي��ن��ة 
نادي  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  ال��ظ��ف��رة، 
ال�صراعية  ل��ل��ري��ا���ص��ات  اأب���وظ���ب���ي 

واليخوت.
 وحتر�س كافة اجلهات املعنية على 
الذي  بامل�صتوى  املهرجان  يخرج  ان 
املهرجان  زوار  كافة  طموحات  يلبي 
وكافة  اجل���ن�������ص���ي���ات  خم���ت���ل���ف  م����ن 

الأعمار .
اكد عدد من اهايل منطقة الظفرة 
خارطة  ر�����ص����م  ال�������ذي  ب���امل���ه���رج���ان 
�صياحية للمنطقة بف�صل ما ي�صمه 
حممد  واك��د  متنوعة  فعاليات  م��ن 
دابو  وام���ن  خليفة  وحم��م��ود  ن���ادر 
على ان املهرجان يجمع بن ال�صالة 
واملع�صرة يف منظومة تراثية رائعة.

وي��رى عمر اخل���ادي وا���ص��رف قرين 
واب���راه���ي���م ق���زام���ن وج���م���ال �صعد 
ان  اخلالدي  وحممد  �صعد  وحممد 
ي�صبح عالمة  ان  املهرجان جنح يف 
ف����ارق����ة يف ح����ي����اة ع�������ص���اق ال������رتاث 

والتحدي. 
الظفرة  م��ه��رج��ان  م��دي��ر  واأو����ص���ح 
خلفان  ع���ب���ي���د  ال�������ص���ي���د  ال����ب����ح����ري 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  امل���زروع���ي 
وامل�صاريع يف جلنة اإدارة املهرجانات، 
جت���ري  م��ك��ث��ف��ة  ا�����ص����ت����ع����دادات  اأّن 
التا�صعة،  ال��دورة  لتنظيم  ا�صتعداداً 
مّت تغيري م�صمى احل��دث من  حيث 
املائية  للريا�صات  الغربية  مهرجان 
البحري،  ال��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  اإىل 
وذلك بناًء على القانون الذي اأ�صدره 
موؤخراً �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
لإمارة  حاكماً  ب�صفته  اهلل،  حفظه 
املنطقتن  ت�صمية  بتعديل  اأبوظبي، 
ال�صرقية والغربية يف اإمارة اأبوظبي، 
ال���ق���ان���ون ع��ل��ى تعديل  ن�������ّس  ح��ي��ث 
اإمارة  يف  ال�صرقية  املنطقة  ت�صمية 
العن،  منطقة  لت�صبح  اأب��وظ��ب��ي، 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  ت�صمية  وت��ع��دي��ل 
لت�صبح منطقة  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  يف 

الظفرة. 
واأكد اأّن منطقة الظفرة ت�صهد اليوم 
توجيهات  ب��ف�����ص��ل  ���ص��ام��ل��ة،  ن��ه�����ص��ة 

ملوقعها  ال��ر���ص��ي��دة، ون��ظ��راً  ال��ق��ي��ادة 
اجلغرايف الهام ومكانتها التاريخية 
ال��ت��ي ���ص��اه��م��ت يف خ��ل��ق م��زي��ج من 
الأ���ص��ال��ة وامل��ع��ا���ص��رة، ح��ي��ث تعترب 
الظفرة منطقة تراثية غنية يوجد 
التاريخية  الأماكن  من  العديد  بها 
الهامة واملواقع الطبيعية ال�صاحرة، 
اليوم  الإرث احل�صاري يتمّيز  وهذا 
ت�صهده  ك��ب��ري  اق���ت�������ص���ادي  ب���ت���ط���ّور 

املنطقة.
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وت�����ص��ع��ى 
دورته  يف  البحري  الظفرة  ملهرجان 
التا�صعة اأّن يكون الإعداد والتنظيم 

م���ب���ت���ك���راً وع�������ص���ري���اً وم����ت����ج����دداً يف 
فعالياته، واإظهار الرتاث الإماراتي 
الواقعية  ب�����ص��ورت��ه��ا  اأه��ل��ه  وث��ق��اف��ة 
الزائر  ي�صتطيع  بحيث  ال�����ص��ادق��ة، 
الإم���ارات���ي���ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإىل  ال����دخ����ول 
اإىل  ب����دق����ة  ال���ب���ح���ري���ة وال����ت����ع����رف 

تفا�صيلها الغنية املمتعة.
ُيقام  امل��ه��رج��ان  اأّن  امل���زروع���ي  وذك���ر 
على م�صاحة تزيد عن 02 األف مرت 
م���رب���ع، وي��ح��ظ��ى ب��ف��ع��ال��ي��ات كثرية 
ُي�صارك فيها ما يزيد عن  ومتنوعة 
اأكرث من 02  من  0004 مت�صابق 
قوارب  ال�صباقات:  اأب��رز  ومن  دول��ة، 

التفري�س،  �صباق  املحلية،  التجديف 
التجديف  ال�����ص��راع��ي��ة،  ال��ب��وان��ي�����س 
للمحامل  ج��ن��ان��ة  ���ص��ب��اق  وق����وف����ا، 
بطل  بطولة  ق��دم،   22 ال�صراعية 
�صباقات  ريجاتا،  لل�صراع  الإم����ارات 
ال���ك���اي���ت �����ص����ريف، ال�������ص���ب���اح���ة، كرة 
ال�����ص��اط��ئ��ي��ة، وك����رة القدم  ال��ط��ائ��رة 
ال�����ص��اط��ئ��ي��ة، اإ���ص��اف��ة ل��ب��اق��ة مميزة 
ال�صلة  ذات  الرتاثية  الفعاليات  من 

بالبيئة البحرية.
تزامن  عن  املهرجان  مدير  وك�صف 
ال�������دورة اجل����دي����دة ه����ذا ال���ع���ام مع 
اإط����الق ���ص��ب��اق دمل���ا ال��ب��ح��ري الأول 

ل��ل��م�����ص��اف��ات ال���ط���وي���ل���ة ل��ف��ئ��ة 06 
�����س جوائز  ُي��خ�����صّ وال������ذي  ق����دم����اً، 
مليون   52 تبلغ  للفائزين  �صخمة 
اإم��ارات��ي، وذل��ك بتنظيم من  دره��م 
ال�صراعية  للريا�صات  اأبوظبي  نادي 

واليخوت.
 واأ�صاد املزروعي بالدور الكبري الذي 
توليه القيادة الر�صيدة لدعم الرتاث 
جانب  اإىل  ال��ب��ح��ري��ة  وال��ري��ا���ص��ات 
الظفرة،  مبنطقة  الكبري  الهتمام 
التنمية  ب����اك����ورة  دع����م  خ����الل  م���ن 
القت�صادية  جم��الت��ه��ا  مب��خ��ت��ل��ف 
وال�صحية  والتعليمية  وال�صياحية 

باتت  املنطقة  اأن  م��وؤك��دا  وغ��ريه��ا، 
من  للعديد  ا�صتثماري  جذب  نقطة 

امل�صاريع احليوية.
با�صم  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ص��ك��ر  وت���وج���ه 
�صمو  اإىل  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ 
الظفرة،  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
ودعمه  للمهرجان،  �صموه  لرعاية 
الالحمدود ملختلف الفعاليات التي 

ُتقام يف منطقة الظفرة.
فعاليات  املهرجان  �صيحت�صن   كما 
ال�������ص���ع���ب���ي، ح���ي���ث ميكن  ال���������ص����وق 
ا�صتك�صاف ح�صارة الأجداد والعادات 
ال�����ص��ع��ب��ي��ة، ف��ي��م��ا ت�صكل  وال��ت��ق��ال��ي��د 
�صمن  اأ�صا�صياً  ركناً  الأط��ف��ال  قرية 
من  حتتويه  مبا  املهرجان  فعاليات 
وترفيهية  بحرية  واأن�����ص��ط��ة  األ��ع��اب 
م�صابقات  وكذلك  وتراثية  وثقافية 
مهارات  تنمي  يومية  عمل  وور����س 
اإدارة  ت�صعى  حيث  وذاك��رت��ه،  الطفل 
املهرجان لتعريف الأطفال بالعادات 
وال��ت��ق��ال��ي��د الإم����ارات����ي����ة، واإ����ص���راك 
اجل��ي��ل اجل��دي��د ب��ال��رتاث وحتفيزه 
م����ن خ�����الل ال����ع����رو�����س واجل����وائ����ز 

الت�صجيعية.
الدورة  ه��ذه  فعاليات  �صتلقي   كما 
اأهمية  ع���ل���ى  ال�������ص���وء  م����ن  امل����زي����د 
خارطة  ���ص��م��ن  ال���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة 
اأهم  واإب���راز  ال�صياحي،  ال�صتقطاب 
للجمهور،  جاذبة  كبيئة  مقّوماتها 
العامل،  اأنحاء  وال�صياح من خمتلف 
�صنوياً  امل��ه��رج��ان  ي�صتقطب  ح��ي��ث 
 06 ح�����وايل  ج���دي���دة  دورة  ك���ل  يف 
ي��ت��واف��د الآلف  األ�����ف زائ�����ر، ح��ي��ث 
م��ن الإم��ارات��ي��ن وال���زوار لي�صهدوا 
والغنية  واجلميلة  الفعاليات احلية 
البحرية  والعرو�س  امل�صابقات  من 
يقطع  بع�صهم  اأّن  حتى  والرتاثية، 
م��ئ��ات ال��ك��ي��ل��وم��رتات ق���ادم���ن من 
ال���دول���ة حل�صور  اإم������ارات  خم��ت��ل��ف 

املهرجان.
دعم منطقة  اإىل  املهرجان   ويهدف 
مع  بخا�صة  لها  وال��رتوي��ج  الظفرة 
اقت�صادي  انتعا�س  م��ن  ت�صهده  م��ا 
م��ل��م��و���س وح���رك���ة جت���اري���ة كبرية 
ع��ن��د اإق���ام���ة ه���ذا امل��ه��رج��ان وغريه 
والرتاثية،  الثقافية  الفعاليات  من 
واإب���رازاً  التنمية  تعزيز  اإىل  اإ�صافة 
احلافلة  املحلية  البيئة  ج��م��ال��ي��ات 
بالتنوع والواعدة باإزدهار الريا�صات 

بعامة والبحرية بخا�صة.
الظفرة  م��ه��رج��ان  ا���ص��ت��ط��اع   وق����د 
البحري طوال موا�صمه ال�صابقة اأن 
الظفرة  منطقة  يف  احل��رك��ة  ينع�س 
ولي�س فقط اقت�صادياً، اإذ هي فر�صة 
لأبناء املنطقة للتعرف على ثقافات 
ج���دي���دة وع�����ادات وت��ق��ال��ي��د جديدة 
م���ن خ���الل اجل��ن�����ص��ي��ات ال��ت��ي تزور 

املهرجان ويتعرفون اإليها.

الإيرلندي  ال�صائق  ف��از  �صئيل،  ب��ف��ارق 
للمو�صم  الأخ���ري  بال�صباق  كولن  ري��ان 
بور�صه  ك��اأ���س  حت��دي  بطولة  يف  الثامن 
موؤكداً  الأو�����ص����ط،  3 ال�����ص��رق  ت���ي  ج���ي 
املو�صم عقب  وا�صتحقاقه للقب  جدارته 
تقدميه اأداًء مذهاًل على حلبة البحرين 

الدولية يف ال�صخري م�صاء اأم�س.
باملواجهة  امل�����ص��ج��ع��ن  اآلف  وا���ص��ت��م��ت��ع 
اخلتامية املثرية، حيث �صهدوا التناف�س 
�صائقن  اأرب���ع���ة  اأف�����ص��ل  ب���ن  ال�����ص��دي��د 
01 لفات م��ن الإث���ارة التي  على م��دى 
انطالق  ق��ب��ل  وذل���ك  الأن��ف��ا���س،  حتب�س 
�����ص����ب����اق ج�����ائ�����زة ال����ب����ح����ري����ن ال����ك����ربى 
الفورمول   7102 اخل��ل��ي��ج  ل���ط���ريان 
ينب  ف��ق��ط  ث����واين   3.2 وف�����ص��ل��ت   ،1
ال�صائقن الأربعة الأوائل، وبدا وا�صحاً 
على  اإث���ب���ات هيمنته  ع��ل��ى  ك��ول��ن  ع���زم 
املو�صم، وحل ال�صائق ديالن برييرا من 
تاله  امل��و���ص��م،  ب��ط��ل  خ��ل��ف  لوك�صمبورغ 
ال�صائق املقيم يف قطر ت�صاريل فرينز يف 
املركز الثالث، فيما كان النجم العماين 
اأو  قو�صن  ق��اب  الزبري  الفي�صل  ال�صاب 
لل�صباق  التتويج  من�صة  بلوغ  من  اأدين 

اخلتامي للبطولة.
حيث  مميزاً  املو�صم  هذا  ختام  كان  وقد 
تاريخ  يف  تناف�صية  الأك���رث  امل��و���ص��م  يعد 
البطولة الذي ا�صتمر ثمانية اأعوام، كما 
من  الوحيد  لل�صباق  مثايل  اإع���الن  اأن��ه 
نوعه الذي تقدمه بور�صه لل�صائقن يف 

منطقة ال�صرق الأو�صط.

البطل  حلم  نهاية  اليوم  انت�صار  ويعد 
ري�������ان ك�����ول�����ن، ف���ب���ع���د ه��ي��م��ن��ت��ه على 
اجلولة  الإيرلندي  ال�صائق  توج  املو�صم 
اخلتامية للمو�صم بطريقة رائعة، ورفع 
انت�صارات  ثمانية  اإىل  ال��ك��ل��ي  ر���ص��ي��ده 

اأنهيت  ك���ول���ن:  امل���و����ص���م. وق����ال  ط����وال 
البطولة خالل �صباق اأم�س ولكنه �صعور 
كان  الفوز،  املو�صم مع  باإنهاء  جيد جداً 
اأكون  اأن  واأردت  اليوم  اأق��ل  هناك �صغط 
بالأداء،  وال�صتمتاع  اخل��روج  على  ق��ادراً 

مل اأكن اأف�صل املنطلقن ولكني متكنت 
بعد املنحنى الأول من موا�صلة ال�صغط 
ع��ل��ى ك��ل م��ن دي���الن وت�����ص��اريل اأمامي، 
وانتظرت ب�صرب لأنني مل اأكن اأريد فعل 
اأي �صيء �صخيف، ولكن حاملا �صنحت يل 

من  ومتكنت  اخلطوة  اتخذت  الفر�صة، 
جتاوز كال ال�صيارتن يف نف�س الوقت.

هذا  نهاية  عطلة  ك��ان��ت  لقد  واأ����ص���اف: 
بداأت  بالن�صبة يل،  الأ�صبوع مميزة جداً 
البطولة هنا يف نوفمرب بالفوز واأنهيتها 

5 �صهور،  بعد  اأخ���رى  م��رة  القمة  على 
الأن اأنا ذاهب بعيداً عن ال�صرق الأو�صط 
اأت��ط��ل��ع لتحقيق  ب��ث��ق��ة ك��ب��رية، و���ص��وف 
يف  املو�صم  هذا  من  الق�صوى  ال�صتفادة 
ال�صباق  اأثبت  وقد  ال�صيف.  هذا  اأوروب��ا 

النهائي مرة اأخرى مدى قدرة تناف�صية 
3 ال�صرق  حت��دي ك��اأ���س بور�صه ج��ي ت��ي 
اأف�صل  بن  نقطة  كل  واأهمية  الأو���ص��ط 
ال�صائقن يف املنطقة. ومنذ اللفة الأوىل 
خالل  ق��درات��ه��م  كولن  مناف�صو  اأظ��ه��ر 

واأبدوا  الثامن  للمو�صم  الأخري  ال�صباق 
واإن  حتى  املقبل  للمو�صم  ا�صتعداداتهم 
مل يكن لهم اأمل يف حتقيق الن�صر هذا 
مبكراً  ال�صباق  برييرا  وت�صدر  املو�صم. 
وقاد  فرينز  الأول جتاوز  املنحنى  ومنذ 
ال�����ص��ب��اق خ���الل ال��ث��الث��ة ل��ف��ات الأوىل، 
كولن  اقتن�س  الرابعة  اللفة  يف  ولكن 
املركز  اإىل  ب���ريي���را  م��زي��ح��اً  ال�������ص���دارة 
الثاين وفرينز اإىل املركز الثالث وحتى 
ال�صباق  نتيجة  وع����ززت  ال��ن��ه��اي��ة.  خ��ط 
م��رك��ز ب��اق��ي ال�����ص��ائ��ق��ن ع��ل��ى الرتتيب 
ال���ع���ام ل��ل��ب��ط��ول��ة، ح��ي��ث ح���ل ف��ري��ن��ز يف 
اأف�صل مركز له خالل  الثاين يف  املركز 
م�صريته الحرتافية، فيما انتزع ديالن 
ب��ريي��را امل��رك��ز ال��ث��ال��ث م��ن الربيطاين 

توم اأوليفانت الذي حل رابعاً.
املو�صم  اأنهى  الذي  ت�صاريل فرينز  وقال 
الثاين  الن�صف  الثاين: خالل  املركز  يف 
من ال�صباق كنت اأعاين مع عجلة القيادة 
يف ال�صيارة لذلك كان من ال�صعب البقاء 
ال��دف��ع لتقليل  ال��ط��ري��ق، وح��اول��ت  على 
الوترية  فقدت  ال�صيارة  ولكن  الفجوة 
ركزت  ثم  البداية،  يف  لدينا  كانت  التي 
ع��ل��ى ع���دم ال�����ص��م��اح مب����رور ال��زب��ري من 
اخل��ل��ف ح��ت��ى اأن��ه��ي��ت ال�����ص��ب��اق يف املركز 
الثالث، بالطبع كان من املمكن اأن اأنهى 
جداً  را���س  ولكني  اأف�صل  ب�صكل  املو�صم 
هذا  نهاية  يف  املن�صة  على  ترتيبي  ع��ن 
البطولة  يف  ال��ث��اين  وامل���رك���ز  الأ���ص��ب��وع 

ب�صكل عام، لقد كان مو�صم رائع.

لتاأهيل  البوت�صيا دبي مركزا دوليا معتمدا  الدويل لريا�صة  اعتمد الحتاد 
اإجناز  للريا�صين وذلك يف  اللعبة من مدربن وحكام وم�صاعدين  عنا�صر 
ويف  عموما  الريا�صية  جناحاتها  ل�صل�صلة  ي�صاف  وال��دول��ة  ل��الإم��ارة  جديد 

ريا�صة ذوي الإعاقة على وجه التحديد.
مت الإعالن عن ذلك الإجناز خالل بطولة فزاع القارية املفتوحة للبوت�صيا 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن  التي تقام حتت رعاية �صمو    2017 دبي   –
را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�صي وتتوا�صل حتى 
يوم غدا الأربعاء يف نادي دبي للمعاقن وهي البطولة التي اعتربها الحتاد 
الدويل موؤهلة ب�صكل كامل لت�صبح دولية يف ظل النجاحات التنظيمية التي 

ت�صهدها يف ن�صختها احلالية التي ت�صارك فيها 10 دول عربية واأجنبية.

واأكد لم مارتن اأمن عام الحتاد الدويل لريا�صة البوت�صيا - خالل اجتماعه 
مع ثاين جمعة بالرقاد رئي�س اللجنة املنظمة لبطولت فزاع لذوي الإعاقة 
لتطوير  دوليا  دبي مركزا  اعتماد  اأن   .. البطولت  الع�صيمي مدير  وماجد 
ذوي  ريا�صة  على  القائمن  من  املتوا�صلة  اجلهود  بعد  جاء  اللعبة  عنا�صر 
اإقامة ور�س  الإع��اق��ة يف دول��ة الإم���ارات ون��ادي دب��ي للمعاقن حتديدا عرب 
العمل والدورات الت�صنيفية التي اأ�صهمت يف حتقيق نقلة لهذه الريا�صة يف 
املنطقة ورفع م�صتويات جميع العاملن فيها وهو ما يجعل الحتاد يتطلع 
ريا�صة  وتعزيز  امل�صتقبل  يف  النجاحات  م��ن  امل��زي��د  اخل��ط��وة  ه��ذه  لتحقيق 

البوت�صيا لذوي الإعاقة يف هذه املنطقة من العامل.
و اعترب مارتن اأن بطولة فزاع لعبت دورا هاما يف هذا الأمر حيث توفر كل 

الإمارة  بنية حتتية متطورة يف  للم�صاركن ووجود  ت�صهيالت  املقومات من 
وترتيبات جتعل منها موؤهلة ب�صكل كامل لأن ت�صبح بطولة دولية. من جهته 
توجه ثاين جمعة بالرقاد بال�صكر اإىل القيادة الر�صيدة للدولة و�صمو ال�صيخ 
حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم على دعمه لهذه البطولت التي تقف 
امل�صتوى  من  بالبطولة  لالرتقاء  والتطلع  ال��دويل  العتماد  ه��ذا  نيل  وراء 

القاري اإىل امل�صتوى الدويل ب�صهادة الحتاد الدويل للعبة البوت�صيا.
ال��دورات وور�س  اإقامة  اإىل زي��ادة يف  اأن اعتماد دبي �صيوؤدي  واأو�صح بالرقاد 
العمل املتخ�ص�صة بريا�صة البوت�صيا املرتبطة بجميع عنا�صرها وا�صتقطاب 
اأف�صل املحا�صرين على امل�صتوى الدويل لالإ�صراف عليها كما جرت العادة يف 

ال�صنوات املا�صية .

و على �صعيد النتائج الفنية .. توا�صلت لليوم الثاين على التوايل مناف�صات 
الزوجي والفرق وحقق منتخب الإم��ارات فوزا كبريا على نظريه ال�صعودي 
يف فئة بي �صي 4 .فيما خ�صر من نظريه التايالندي الذي تغلب على هوجن 

كوجن .. بينما فاز الأخري على ال�صعودية.
ويف املجموعة الأوىل لفئة الزوجي بي �صي 3 تعر�س لعبونا لثالث خ�صارات 

اأمام كوريا اجلنوبية وا�صرتاليا وتايالند .
كوريا  حققت  فيما   .. اأ�صرتاليا  على  ك��وجن  ه��وجن  تغلبت  نف�صها  الفئة  ويف 
ومن  تايالند.  على  اأ�صرتاليا  وتفوقت  ك��وجن  ه��وجن  على  ال��ف��وز  اجلنوبية 
املقرر اأن تتوا�صل مناف�صات الفردي غدا الأربعاء على اأن يتم يف ختامه تتويج 

الفائزين احلا�صلن على املراكز الأوىل يف خمتلف فئات املناف�صات .

»الفجر« تر�ضد ا�ضتعدادات اجلهات املعنية ل�ضتقبال مهرجان الظفرة البحري 

و�صع لوحات ار�صادية على طول طريق كورني�س املرفاأ وجتهيز موقع املهرجان
عبيد املزروعي :  القيادة الر�ضيدة تويل  الرتاث والريا�ضات البحرية  جانب الهتمام الكبري مبنطقة الظفرة
يو�ضف احلمادي : اهايل املرفاأ ي�ضتعدون مبعنويات عالية ل�ضتقبال احلدث البرز يف املدينة
اأهايل الظفرة : املهرجان يهدف اىل دعم منطقة الظفرة والرتويج لها  مع ما ت�ضهده من انتعا�س اقت�ضادي ملمو�س

االحتاد الدويل لريا�صة البوت�صيا يعتمد دبي مركزا دوليا لتطوير عنا�صر اللعبة

حممد �صعد 

اأ�صرف قرين ابرهيم حممد 

حممد فوزي

جمال �صعد

حممد نادر

عبيد خلفان

يو�صف احلمادي

حممد اخلالديعمر اخلالدي

برييرا حل ثانيًا وفرينز يف املركز الثالث يف حتدي كاأ�س بور�ضه جي تي 3 ال�ضرق الأو�ضط

كولني يفوز بال�صباق الثاين للجولة االأخرية ويوؤكد جدارته بلقب املو�صم الثامن 
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الفرن�صي  ليون  اأوملبيك  فريق  توج 
بطاًل للن�صخة ال�صابعة من بطولة 
ح��م��دان ب��ن حممد ال��دول��ي��ة لكرة 
القدم حتت 17 �صنة، التي نظمها 
جم��ل�����س دب�����ي ال���ري���ا����ص���ي، وذل����ك 
ال�صعودي  ال��ه��الل  على  ف���وزه  بعد 
النهائية  املباراة  لهدف يف  بهدفن 
الأح����د  الأول  اأم�������س  ج����رت  ال���ت���ي 
مبالعب نادي �صباط �صرطة دبي، 
امليداليات  ال�صعودي  الهالل  ون��ال 
برو�صيا  ح�����ص��ل  ف��ي��م��ا  ال��ف�����ص��ي��ة، 
امليداليات  على  الأمل��اين  دورمتوند 
املركز  اح��ت��الل��ه  ب��ع��د  ال���ربون���زي���ة 
الثالث بالفوز على روما الإيطايل 
ل��ه��دف يف مباراة  اأه�����داف  ب��ث��الث��ة 

حتديد املركزين الثالث والرابع.
و���ص��ل��م ���ص��ع��ادة م����روان ب��ن غليطة 
رئي�س احتاد الإم��ارات لكرة القدم، 
العام  الأم��ن  �صعيد ح��ارب  و�صعادة 
الفريق  ال��ري��ا���ص��ي،  دب����ي  مل��ج��ل�����س 
الفائز الكاأ�س وامليداليات الذهبية، 
رحمة  اآل  اأم�����ان  ن��ا���ص��ر  ب��ح�����ص��ور 
للمجل�س،  ال��ع��ام  الأم����ن  م�����ص��اع��د 

والنجم العاملي عمر كانوتيه.
اأجواء  يف  النهائية  امل��ب��اراة  وج���رت 
م����ث����رية غ����ل����ب ع���ل���ي���ه���ا احل���م���ا����س 
وال����ق����وة م��ن��ذ ان��ط��الق��ت��ه��ا، وق���دم 

رفيعاً،  ف��ن��ي��اً  م�����ص��ت��وى  ال��ف��ري��ق��ان 
ح��ي��ث جن���ح ال��ف��ري��ق ال��ف��رن�����ص��ي يف 
طريق  ع��ن  الول  بالهدف  التقدم 
حم��م��د ب��ه��ل��ويل يف ال��دق��ي��ق��ة 53، 
ومتكن الهالل من العودة ومعادلة 
تركي  ���ص��ج��ل��ه  ب����ه����دف  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
55، لت�صتعل  املطريي يف الدقيقة 
حل�صم  ي�صعى  ف��ري��ق  وك���ل  امل���ب���اراة 
الدقيقة  ويف  ل�����ص��احل��ه،  امل��واج��ه��ة 
يف التقدم جمدداً  ليون  جنح   73

ب��ه��دف ن��ال��ه ال��الع��ب ول��ي��م جوبل، 
ثقله  بكل  الهالل  رم��ى  جانبه  من 
النتيجة  ملعادلة  �صعياً  الهجوم  يف 
ليعلن  �صريعاً  م�صى  ال��وق��ت  لكن 
املثرية  املواجهة  نهاية  عن  احلكم 
ليتوج  لهدف  بهدفن  ليون  بفوز 

بطاًل للن�صخة ال�صابعة.
ويف مباراة حتديد املركزين الثالث 
دورمتوند  برو�صيا  �صيطر  والرابع 
منذ  اللقاء  جمريات  على  الأمل���اين 

ان��ط��الق��ت��ه واأن���ه���ى ال�����ص��وط الأول 
واأ�صاف  ن��ظ��ي��ف  ب��ه��دف  م��ت��ق��دم��اً 
اأن  قبل  الثاين  ال�صوط  يف  هدفن 
الفارق،  تقلي�س  م��ن  روم��ا  يتمكن 
الفريق  ب���ف���وز  امل�����ب�����اراة  ل��ت��ن��ت��ه��ي 
الأمل�����اين ال����ذي ح��ل ث��ال��ث��اً وح�صل 

على امليداليات الربونزية.  
تكرمي

وكرمت اللجنة املنظمة بعد نهاية 
امل����ب����اراة اخل��ت��م��اي��ة ط��اق��م حتكيم 

حممد  من  املكون  البطولة  نهائي 
ال����ه����رم����ودي، ورا�����ص����د امل����زروع����ي، 
تقي  اهلل  وع���ب���د  امل����ازم����ي  ع��ث��م��ان 

و�صالح املزروعي م�صرف احلكام.
املميزين  الالعبن  تكرمي  مت  كما 
فريق  م��رم��ى  ح��ار���س  ح�صل  حيث 
اوروين  فيدريكو  الإي��ط��ايل  روم���ا 
ع���ل���ى ج����ائ����زة اأف�������ص���ل ح����ار�����س يف 
�صعادة  م���ن  وت�����ص��ل��م��ه��ا  ال��ب��ط��ول��ة 
حمد  وح�صل  غليطة،  ب��ن  م���روان 

ال�صعودي  ال��ه��الل  ال��ع��ب��دان لع��ب 
ع���ل���ى ج�����ائ�����زة اأف���������ص����ل لع������ب يف 
�صعيد  �صعادة  ل��ه  �صلمها  البطولة 
جائزة  كانوتيه  عمر  و�صلم  ح��ارب، 
ليون  مل���ه���اج���م  ال���ب���ط���ول���ة  ه������داف 
وذهبت  لويول،  �صتيفان  الفرن�صي 
ال��ن��ظ��ي��ف  لفريق  ال��ل��ع��ب  ج���ائ���زة 

برو�صيا دورمتوند الأملاين.
اإ�صادة

م��ن ج��ان��ب��ه ق���دم ع��ل��ي ع��م��ر مدير 

مبجل�س  الريا�صي  التطوير  اإدارة 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال���ري���ا����ص���ي،  دب����ي 
التي  اجل��ه��ات  لكل  �صكره  املنظمة 
دعمت البطولة و اأ�صهمت يف حتقيق 
ال��ن�����ص��خ��ة ال�����ص��اب��ع��ة ل��ن��ج��اح كبري، 
التي  الريا�صية  دب��ي  بقناة  م�صيداً 
لتتيح  املباريات  نقل  على  حر�صت 
امل�صاركة  ال��ف��رق  لأن�����ص��ار  ال��ف�����ص��ة 
عمر  علي  واأ���ص��اد  البطولة،  ملتابعة 
باحتاد الإمارات لكرة القدم مبدياً 

�صعادته مب�صاركة رئي�س الأحتاد يف 
والالعبن  ال��ف��ائ��زة  ال��ف��رق  تتويج 

املميزين.
وثمن رئي�س اللجنة املنظمة جهود 
مقدمتهم  ويف  والداعمن  ال��رع��اة 
ال�����ص��رك��اء ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ن وهم: 
م�����وان�����ئ دب������ي ال����ع����امل����ي����ة، ط�����ريان 
للتطوير  ع�����زي�����زي  الإم���������������ارات، 
العقاري، اأودي، م�صت�صفيات ميديور 
الريا�صية،  دب����ي  ق���ن���اة   ،7/24
ا�صافة اإىل الرعاة الر�صمين وهم: 
ويلفريد،  كلينت  اينوك،  ايفونيك، 
اأكوافينا، بوكاري �صويت، فريتك�س، 
دبي  هيئة  الفعاليات،  تاأمن  جلنة 

للثقافة و�صبارتا.
ح�ضور جماهريي

للبطولة  الأخ�������ري  ال����ي����وم  ح���ظ���ي 
ك��ب��ري تابع  ب��ح�����ص��ور ج���م���اه���ريي 
الثالث  املركزين  حتديد  مباراتي 
وا�صتمتع  وال����ن����ه����ائ����ي  وال������راب������ع 
قدمها  ال��ت��ي  املتميزة  بامل�صتويات 
الالعبون، كما حر�صت اجلماهري 
ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة يف امل�����ص��اب��ق��ات التي 
اأق���ام���ت���ه���ا ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة بن 
�صوطي كل مباراة، حيث مت توزيع 
عدد من اجلوائز والهدايا املقدمة 

من ال�صركات الراعية.

•• العني – الفجر

حتت �صعار » عام اخلري 7102«، ومب�صاركة 13 جهة حكومية 
وخا�صة ت�صمل 41 مدر�صة وجامعة من خمتلف مناطق الدولة، 
من  ال��ف��رتة  خ��الل  –طالب،  الريا�صية  الأن�����ص��ط��ة  اإدارة  تنظم 
»الأوملبياد الريا�صي التا�صع »، يف رحاب  اجلاري،  61-91 اإبريل 
الريا�صية �صمن  املجتمعية  امل�صاركة  لروح  تعزيزا  العن،  مدينة 
املبادرات والفعاليات والأن�صطة املتنوعة التي تقيمها اجلامعة يف 
عام اخلري 7102، م�صاء الأح��د املوافق 61 ابريل اجل��اري، يف 
وح�صور  فاعلة  مب�صاركة  اجلامعي،  باحلرم  الريا�صية،  ال�صالة 

الأن�صطة  ق�صم  رئي�س  خمتار-  اإبراهيم  واأو�صح  اجلامعة.  طلبة 
الريا�صية – ط��الب اأن ال��ه��دف م��ن ه��ذه الأومل��ب��ي��اد وال��ت��ي تقام 
ال�صلة وكرة الطائرة  8 األعاب من كرة القدم وكرة  فعالياتها يف 
ال��ب��دن��ي��ة وال�صباحة،  ال��ط��اول��ة وال��ل��ي��اق��ة  ال��ري�����ص��ة وت��ن�����س  وك���رة 
وحتقيق  امل�����ص��رتك،  اجلماعي  العمل  قيم  املجتمع  م�صاركة  ه��و 
الت�صامح  روح  ون�����ص��ر  امل�����ص��ارك��ن،  ب��ن جميع  ال��ف��ع��ال  ال��ت��وا���ص��ل 
والإخ�����اء يف املجتمع اجل��ام��ع��ي واخل���ارج���ي، ك��م��ا ت��ع��زز م��ن قيم 
التكافل والتعاون مع اجلهات واملوؤ�ص�صات واجلاليات والأفراد يف 
املتنوعة ويف  الريا�صية  الأن�صطة  النبيلة، عرب  القيم  اإر�صاء هذه 
الريا�صي  املجمع  ي�صمها  التي  املرافق  �صمن  ريا�صية  ملتقيات 

جلامعة الإمارات ،واملجهزة باأحدث الأجهزة واملعدات ل�صت�صافة 
يتميز  كما   .7102 اخل��ري  ع��ام  يف  الهامة  الفعاليات  ه��ذه  مثل 
املا�صية  بالأعوام  مقارنة  العام  لهذا  التا�صع  الريا�صي  الأوملبياد 
مب�صاركة اأعداد اأكرب من اجلهات احلكومية واخلا�صة واجلامعات 
واملدار�س الثانوية، بالإ�صافة اإىل م�صاركة فرق جامعة الإمارات 
وكذلك  ال��ع��ام،  لهذا  الريا�صية  والأل��ع��اب  املناف�صات  خمتلف  يف 
املناف�صة املتوقعة ملختلف الفرق امل�صاركة من اجلهات واجلامعات 
واملدار�س واجلاليات، ويف ختام اأيام الأوملبياد �صيتم تكرمي الفرق 
قيم  تعزيز  اإط��ار  يف  وذلك  وامليداليات  العينية  باجلوائز  الفائزة 

العطاء والتعاون والإخاء عرب الريا�صة يف عام اخلري 7102. 

اأبوظبي  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايد  بن  نهيان  ال�صيخ  �صمو  اأ�صدر 
الريا�صي القرار رقم 51 ل�صنة 7102  بت�صكيل جمل�س اإدارة نادي 
بن  خليفة  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  برئا�صة  وال�صطرجن  للثقافة  ال��ع��ن 
اآل نهيان ومبوجب ذلك فقد مت توزيع املنا�صب الداخلية  �صخبوط 
على النحو التايل : امل�صت�صار حممد اأمن بن عبداهلل احمد الزرعوين 
لرئي�س  نائبن  الظاهري  اليبهوين  علي  حممد  �صلطان  واملهند�س 
النعيمي  خلريباين  �صامل  �صيف  الدكتور  واحتفظ   . الإدارة  جمل�س 
مبن�صب الأمن العام ورئا�صة جلنة التميز املوؤ�ص�صي والت�صويق، ومت 
اإ�صناد من�صب الأمن املايل اإىل املحا�صب �صعيد ح�صن �صهداد البلو�صي 
اإىل جانب رئا�صته للجنة املوازنة والتخطيط ال�صرتاتيجي، ومن�صب 

الأمن العام امل�صاعد اإىل الدكتورة عائ�صة علي خلفان الرزي ال�صام�صي 
التي تولت اأي�صا رئا�صة جلنة املبادرات وال�صعادة.

الفنية  اللجنة  برئا�صة  الطاهر  حممد  علي  ط��ارق  املهند�س  واحتفظ 
يف  امل�صاركة  وجلنة  ال�صطرجنية  الفعاليات  تنظيم  جلنة  رئا�صة  م��ع 
الكعبي  �صيف  حممد  م��ن��رية  الكابن  وت��ت��وىل  اخل��ارج��ي��ة.  ال��ب��ط��ولت 
منى  وت��ت��وىل  والجتماعية  الثقافية  الأن�صطة  جلنة  رئا�صة  من�صب 
حممد علي عبدالرحمن الهرمودي رئا�صة اللجنة الجتماعية وو�صائل 
اليبهوين  �صلطان حممد علي  املهند�س  التوا�صل الجتماعي  ويتوىل 
الظاهري رئا�صة جلنة ال�صراكات ال�صرتاتيجية والعالقات اخلارجية 
بينما يتوىل امل�صت�صار حممد اأمن بن عبداهلل الزرعوين رئا�صة جلنة 

الرقابة وتقييم الأداء وال�صوؤون القانونية.  واأ�صدر ال�صيخ �صلطان بن 
خليفة بن �صخبوط اآل نهيان رئي�س النادي القرار الإداري رقم 2 ل�صنة 
تعين  خالل  من  التنفيذية  لالإدارة  الوطنية  الهوية  7102 بتاأكيد 
ال�صطرجن  ال�صام�صي مديرا تنفيذيا لنادي العن للثقافة  �صيف �صامل 
اإعتبارا من الأول من �صهر مايو وبذلك يحافظ �صطرجن العن على 
 9991 عام  تاأ�صي�صه  منذ  املواطن  التنفيذي  واملدير  الوطنية  الهوية 
الإدارية  الأع��م��ال  كافة  على  الإ���ص��راف  ال�صام�صي  �صامل  �صيف  يتوىل   .
الأمور  كافة  عن  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  مع  العام  والتن�صيق  واملالية 
النادي وجمل�س  تنفيذ قرارات رئي�س  النادي ومتابعة  ب�صوؤون  املتعلقة 

الإدارة وت�صيري اأعمال النادي الإدارية واملالية والتنفيذية  .

توزيع احلقائب الإدارية ل�ضطرجن العني برئا�ضة �ضلطان بن �ضخبوط

الزرعوين واليبهوين نائبني وخلريباين اأمينا عاما و�صيف ال�صام�صي مديرا تنفيذيا

بن غليطة وحارب توجا الفرق والالعبني

ليون الفرن�صي يك�صب الهالل ال�صعودي ويحرز لقب دولية حمدان بن حممد 

حتت �ضعار »عام اخلري 2017« ومب�ضاركة 31 جهة حكومية وخا�ضة

انطالق »االأوملبياد الريا�صي التا�صع « يف رحاب جامعة االإمارات
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الفجر الريا�ضي

••  العني – الفجر 

ا����ص���ت�������ص���اف���ت ح���دي���ق���ة احل���ي���وان���ات 
فالن�صيا  ن��ادي  فريق  موؤخرا  بالعن 
هزاع  بطولة  امل�����ص��ارك يف  ال���ص��ب��اين 
التي  للنا�صئن  ال��دول��ي��ة  زاي����د  ب��ن 
اخ��ت��ت��م��ت يف 41 اب���ري���ل اجل�����اري و 
الفريق  لقب  فالن�صيا  فيها  ح�صد 

املثايل يف البطولة .
�صملت ال�صت�صافة جولت يف حديقة 
احليوانات و مركز ال�صيخ زايد لعلوم 
ال�����ص��ح��راء و ���ص��ف��اري ال��ع��ن بهدف 
التعريف باجلانب ال�صياحي و الرث 
الوطني و احل�صاري ملدينة العن و 
املحلية  و  ال��دول��ي��ة  احلديقة  ج��ه��ود 
يف احل��ف��اظ ع��ل��ى احل��ي��اة ال��ربي��ة  و 
الف�صائل املهددة بالنقرا�س و �صون 

الطبيعة.
ال�صباين  فالن�صيا  اأع�����ص��اء  اأ���ص��اد  و 
بالرثاء  ج��ولت��ه��م  اث��ن��اء  للنا�صئن 
به  تتميز  ال���ذي  البيئي  و  ال��رتاث��ي 
مدينة ال��ع��ن و ج��ه��ود الم����ارات يف 

احل����ف����اظ ع���ل���ى ارث����ه����ا ال���وط���ن���ي و 
الج��ت��م��اع��ي م��ع ال��ت��ط��ور ال��ت��ق��ن��ي و 
م�صيدين    ، ال��ذي حققته   امل��ع��م��اري 

اجل����م����ع بن  احل����دي����ق����ة يف  ب��������دور 
امل����ج����الت ال��ث��ق��اف��ي��ة و ال��وط��ن��ي��ة و 
يدل  ما   ، واح��د  ال�صياحية يف موقع 

على الدعم القيادي و الوعي ال�صعبي 
الذي تتميز به دولة المارات .

ول��ف��ت ع��م��ر ال��ب��ل��و���ص��ي م��دي��ر ادارة 

الت�صويق و الت�صال املوؤ�ص�صي بالنابة 
يف حديقة احليوانات بالعن قائال : 
اخلارجية  ل��ل��وف��ود  ا�صت�صافتنا  اإن 

للنا�صئن  ال�صباين  فالن�صيا  كفريق 
و غ���ريه م��ن ال��وف��ود ال��دول��ي��ة ياتي 
التعريف  اهداف احلديقة يف  �صمن 

ا�صتطعنا  التي  الطبيعية  ب��رثوات��ن��ا 
احلفاظ عليها و �صونها ، مع تقدمي 
ال��وج��ه احل�����ص��اري مل��دي��ن��ة ال��ع��ن يف 

ل��ل��زائ��ر جتارب  ي��ق��دم  �صياحي  اط���ار 
ف����ري����دة م����ن ن���وع���ه���ا جت���ع���ل زي�����ارة 

المارات جتربة ل تن�صى

ال��دور ربع النهائي مل�صابقة  اإي��اب  ن��ادي بايرن ميونيخ الأمل��اين يف  يبحث 
دوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم اليوم الثالثاء على ملعب م�صيفه ريال 

مدريد ال�صباين، عن اإجناز تاريخي للتاأهل على ح�صاب حامل اللقب.
وكان النادي امللكي املتوج ب� 11 لقبا يف امل�صابقة الأوروبية رقم قيا�صي، فاز 
يف مباراة الذهاب على ملعب األيانز اأرينا 2-1، بف�صل ثنائية يف ال�صوط 

الثاين لنجمه الربتغايل كري�صتيانو رونالدو اأتاحت له رفع ر�صيده يف 
امل�صابقات الأوروبية اىل 100 هدف.

الأدوار  �صمن  التاأهل  يف  ف�صل  ان  ال�صباين  للنادي  ي�صبق  ومل 
ل��دوري الأب��ط��ال بعد ف��وزه ذهابا خ��ارج ملعبه، ما  الق�صائية 

ملعب  على  �صعوبة  اأك��رث  البافاري  النادي  مهمة  يجعل 
�صانتياغيو برنابيو. واعترب الرئي�س التنفيذي لبايرن 

مدريد  ريال  ان  الثالثاء  رومينيغه  كارل-هاينت�س 
للمرة  النهائي  ن�صف  لبلوغ  املر�صح  هو  ال�صباين 

ال�صابعة تواليا.
وقال ل�صنا مت�صائمن بعد مباراة الذهاب، ريال 
هو املر�صح الأكرب، ال اننا مل نخ�س بعد �صوى 

ن�صف مدة ربع النهائي .
للنادي  اأم�����ل  اأي  ان  ع��ل��ى  و����ص���دد 

ن�صف  ب���ل���وغ  يف  ال����ب����اف����اري 
ي��ت��ط��ل��ب منه  ال���ن���ه���ائ���ي 

نقطة  على  الع��ت��م��اد 
وه���ي  األ  ق�����وت�����ه، 

ال�������ص���خ�������ص���ي���ة 
ال����������ق����������وي����������ة 
 ... ل���ل���ف���ري���ق 

بالفوز  ورغبته 
عن  اخل�������ارج�������ة 

املاألوف.
الفريق  ق��ائ��د  وك����ان 

بعد  اأك�������د  لم  ف��ي��ل��ي��ب 
باير  م��ع  ال�صلبي  ال��ت��ع��ادل 

ل����ي����ف����رك����وزن ال���������ص����ب����ت يف 
الدوري املحلي ان لن يكون 

... لكننا منلك  الأمر �صهال 
فر�صة للفوز يف مدريد.

ويعد اللقاء بن بايرن وريال 
ك���ل منهما  ي��ت�����ص��در  ال��ل��ذي��ن 
الدوري املحلي، الأكرث تواترا 
جمموع  وم������ن  اأوروب�������������ا.  يف 
فاز  ب��ي��ن��ه��م��ا،  م���واج���ه���ة   23
مقابل  يف  م�����رة،   11 ب���اي���رن 
مدريد  لريال  انت�صارات   10

وتعادلن.
ال�صئيل  ال��ت��ف��وق  رغ���م  وع��ل��ى 
امل��ج��ال، ال ان  لبايرن يف ه��ذا 
تاريخه ال�صباين يوؤرقه. ففي 

املا�صية،  ال��ث��الث��ة  امل��وا���ص��م 
اأق�صي النادي البافاري من 
اأبطال  ن�صف نهائي دوري 

اأندية  ي��دي  على  اأوروب����ا 
ا�صبانية: اأتلتيكو مدريد 
بر�صلونة   ،2016
مدريد  وريال   ،2015

الأوىل يغيب فيها  امل��رة  �صتكون  املو�صم،  ويف حال خروجه هذا   .2014
-2011 مو�صم  منذ  الأوروب�����ي  النهائي  ن�صف  ع��ن  ال��ب��اف��اري  ال��ن��ادي 
بايرن اللقب للمرة الأخرية يف مو�صم 2013-2012،  واأحرز   .2012
�صمن ثالثية �صملت اأي�صا الدوري والكاأ�س املحلين بقيادة مدربه ال�صابق 
غوارديول  جو�صيب  ال���ص��ب��اين  امل���درب  خلف  ومنذ  هاينك�س.  ي��وب 
تلقى  ال��ث��الث��ي��ة،  ب��ت��ل��ك  ال��ت��ت��وي��ج  ب��ع��د  ه��اي��ن��ك�����س يف من�صبه 
اأرب��ع خ�صارات يف زي��ارات��ه الأوروب��ي��ة الأربع  النادي الأمل��اين 
اىل ا�صبانيا. وياأمل املدرب الإيطايل احلايل للنادي كارلو 
ان�صيلوتي يف األ يكون م�صريه م�صابها ل�صلفه، ل�صيما وانه 

اأتلتيكو  ملعب  على  �صفر1-  اأي�����ص��ا  خ�صر 
الأول  ال��دور  مباريات  خالل  مدريد 

املا�صي.  ���ص��ب��ت��م��رب  اأي���ل���ول  يف 
نكهة  امل����ب����اراة  و���ص��ت��ح��م��ل 
اذا  لن�صيلوتي،  خا�صة 

عودته  ���ص��ت��ك��ون 
الأوىل 

اىل �صانتياغو برنابيو منذ اقالته من تدريب ريال يف اأيار مايو 2015.
البقاء يف  الأق��ل ل�صمان  ويف ظل حاجة بايرن اىل ت�صجيل هدفن على 
املناف�صة، تبدو العودة املرجحة ملهاجمه البولندي روبرت ليفاندوف�صكي 

مبثابة جرعة دعم مهمة، بعد غيابه عن الذهاب لإ�صابة يف الكتف.
و�صجل ليفاندوف�صكي 38 هدفا خالل 40 مباراة يف خمتلف امل�صابقات 
هذا املو�صم، وبدا غيابه موؤثرا يف مباراة الذهاب التي اأ�صاع فيها الفريق 
الأملاين فر�صا عدة اأمام املرمى، علما انه اأنهى املباراة بع�صرة لعبن اثر 

طرد لعبه ال�صباين خايف مارتينيز.
و�صكل الت�صجيل يف مرمى النادي ال�صباين هواية لليفاندوف�صكي 
اأه��داف يف مرمى ريال  اأربعة  اذ �صجل  املا�صية،  املوا�صم  يف 
مدريد يف ذهاب الدور ن�صف النهائي )-4�صفر(، عندما 
كان ل يزال يف �صفوف نادي بورو�صيا دورمتوند الأملاين.

وتدرب ليفاندوف�صكي ب�صكل طبيعي الأحد.
انا  جيدة،  بحالة  “اأنا  للنادي  اللكرتوين  للموقع  وق��ال 
كل  ال��ي��وم،  التدريبية  احل�صة  يف  مب�صاركتي  ج��دا  �صعيد 
بحظوظ  ثقته  اأن�صيلوتي  واأب����دى  ي����رام«.  م��ا  على  ���ص��يء 
بايرن يف مباراة الثالثاء، قائال يف ت�صريحات الأ�صبوع 
املا�صي لي�صت لدينا فر�صة كبرية ولكننا ل نزال منلك 

حظوظنا، ل زلنا على قيد احلياة.
هدف  بت�صجيل  امل��ب��اراة  ح�صم  اإمكانهم  يف  ك��ان  اأ���ص��اف 
على  �صيطرنا   ... ذل��ك  م��ن  يتمكنوا  مل  لكنهم  ا���ص��ايف 
جمريات املباراة يف ال�صوط الول، ولكننا فقدنا فعاليتنا 
اأنف�صنا  على  الم��ور  “�صعبنا  متابعا  ال��ث��اين،  ال�صوط  يف 
عندما تراجعنا اىل اخللف، ولكن ل زالت حظوظنا قائمة«. 
ريال  ل�صالح  ب�صكل �صريح  الح�صاءات  املقابل، متيل  يف 

مدريد.
اآخر  يف  يخ�صر  مل  اللقب،  حامل  امللكي  فالنادي 
ع�صر  )ف��از  اأر���ص��ه  على  اأوروب��ي��ة  م��ب��اراة   12
م���رات وت��ع��ادل م��رت��ن(. ك��م��ا ان���ه ف���از على 

ال��ن��ادي ال��ب��اف��اري ت�صع م��رات م��ن اأ���ص��ل اآخر 
برنابيو. ل�صانتياغو  بها  قام  زيارة   12

واأفاد املوقع اللكرتوين للنادي الأحد ان لعبيه 
مع  للمباراة  ا�صتعدادا  الأول  التمرين  خا�صوا 
بايرن، با�صتثناء القائد �صريخيو رامو�س والربتغايل 
فابيو كوينرتاو واي�صكو الذين اكتفوا بتمارين داخل القاعة 

الريا�صية.
يف  املئة  مباراته  رامو�س  �صيخو�س  الثالثاء،  م�صاركته  حال  ويف 
دوري الأبطال، لي�صبح الالعب الثالثن الذي يبلغ هذه العتبة. 

ويف 99 مباراة يف امل�صابقة، �صجل رامو�س 10 اأهداف.
اىل ذلك، مترن املدافع الفرن�صي رافايل فاران مبفرده الأحد، بينما 
ل يزال اجلناح الويلزي غاريث بايل واملدافع الربتغايل بيبي يخ�صعان 

لربنامج تاأهيل للتعايف من ال�صابة.
والث��ن��ن، اأك��د م��درب ري��ال الفرن�صي زي��ن ال��دي��ن زي���دان ان بايل لن 

ي�صارك.
وقال ان الويلزي عمل جاهدا على العودة اىل �صفوف الفريق بعد 
ا�صابته، لقد كان متحم�صا، م�صريا اىل انه لن يكون جاهزا ملباراة 
اأمام  لريال  املنقذ  اي�صكو  وك��ان  نخاطر.  ان  نريد  ل  بايرن لننا 
�صيفه املتوا�صع �صبورتينغ خيخون يف الدوري املحلي ال�صبت، يف 
مباراة خا�صها النادي امللكي بت�صكيلة جلها من الحتياطين 
ا�صتعداد ملباراة بايرن.  و�صجل اي�صكو ثنائية بينها الهدف 
�صدارته  على  ليبقي   ،2-3 للفوز  ن��ادي��ه  وق���اد  ال��ق��ات��ل 
للنادي  ان  الثالث مع بر�صلونة، علما  النقاط  وف��ارق 

امللكي مباراة موؤجلة.

اإياب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا

بايرن يبحث عن اإجناز تاريخي الإق�صاء ريال مدريد

ح��ديق���ة احلي���وان��ات بالع��ني ت�صت�صي���ف فالن�صي��ا اال�صبان���ي للنا�صئ����ني

لبايرن ميونيخ  التنفيذي  الرئي�س  اعترب 
الملاين كارل-هاينت�س رومينيغه ان ريال 
م���دري���د ال���ص��ب��اين م��ر���ص��ح ل��ب��ل��وغ ن�صف 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم على 
الإياب  مباراة  ع�صية  وذل��ك  ناديه،  ح�صاب 

بن الفريقن.
وكان النادي امللكي فاز ذهابا على م�صيفه 
الأخري  مهمة  �صعب  ما   ،1-2 البافاري 
�صانتياغو  ملعبه  على  اللقب  حامل  اأم��ام 

برنابيو.

وقال رومينيغه يف ت�صريحات نقلها املوقع 
اللكرتوين للنادي ل�صنا مت�صائمن  بعد 
مباراة الذهاب، ريال هو املر�صح الأكرب، اإل 
م��دة ربع  اننا مل نخ�س بعد �صوى ن�صف 

النهائي.
و�صدد على ان اأي اأمل للنادي البافاري يف 
بلوغ ن�صف النهائي يتطلب منه العتماد 
ال�صخ�صية  وه���ي  األ  ق��وت��ه،  ن��ق��ط��ة  ع��ل��ى 
اخلارجة  بالفوز  ورغبته  للفريق  القوية 

عن املاألوف.

ال��ف��ري��ق فيليب لم  ق��ائ��د  ق��ال  م��ن جهته 
قلب  ملحاولة  م��دري��د  هناك  اىل  �صنذهب 
ال��ن��ت��ي��ج��ة ل���ن ي���ك���ون ذل����ك ���ص��ه��ال. نحن 
يف  ن��ف��وز  ان  اي�صا  ميكننا  لكن  ال��دخ��الء، 

مدريد.
مدريد  اىل  الثنن  �صباح  بايرن  وتوجه 
ا�صتعدادا للمباراة. و�صمت ت�صكيلة الفريق 
هوملز  ومات�س  بواتنغ  ج��ريوم  املدافعن 
واملهاجم البولندي روبرت ليفاندوف�صكي، 
والذين مل تتاأكد م�صاركتهم ب�صكل نهائي 

يف مباراة الغد ب�صبب ال�صابة.
وكان املدرب الإيطايل كارلو اأن�صيلوتي اأكد 
ليفركوزن  باير  ال�صلبي مع  التعادل  بعيد 
يف ال�����دوري امل��ح��ل��ي ال�����ص��ب��ت، ان م��ن بن 
�صاحب  ليفاندوف�صكي  �صيكون  الثالثة، 

احلظ الأكرب يف امل�صاركة الثالثاء.
ال���ذي غ��اب عن  ال��ه��داف البولندي  وك���ان 
ال���ذه���اب، ت����درب ب�����ص��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي الأح����د، 
م��وؤك��دا ان��ه يف حالة ج��ي��دة، وان ك��ل �صيء 

على ما يرام.

رومينيغ���ه ي���ر�ص��ح ري���ال عل���ى ح�ص���اب ب��اي���رن 

ت�صكل مباراة الإياب يف الدور ربع النهائي لدوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم اليوم 
الإنكليزي  ال��دوري  �صيتي بطل  للي�صرت  الأخ��رية  الثالثاء، فر�صة قارية قد تكون 
ذهابا  املتقدم  ال�صباين  اأتلتيكو مدريد  ف��اردي، يف مواجهة �صيفه  وجنمه جاميي 
-1�صفر. فاملهاجم الإنكليزي البالغ 30 عاما قد ل يحظى بفر�صة اأخرى لإظهار 
موهبته اأوروبيا، اذ ان ناديه الذي اأحرز ب�صكل مفاجئ املو�صم املا�صي لقب الدوري 
الإنكليزي املمتاز للمرة الأوىل يف تاريخه، تراجع م�صتواه هذا املو�صم، ويحتل املركز 

املحلي، ما يحرمه اأي فر�صة مل�صاركة اأوروبية املو�صم املقبل. الدوري  يف   12
ملعبه  خ��ارج  ذهابا  ت��اأخ��ره  لقلب  واأخ���رية  يتيمة  اأم��ام فر�صة  لي�صرت  يبدو  لذلك، 
�صفر1-، وحماولة التفوق على النادي ال�صباين الذي بلغ نهائي امل�صابقة القارية 
على  وال��ت��اأه��ل  و2016(،   2014( املا�صية  الثالثة  املوا�صم  يف  مرتن  العريقة 
ح�صابه اىل الدور ن�صف النهائي. ويف حن كان اأداء فاردي وزميله اجلزائري ريا�س 
حمرز من الأ�صباب الرئي�صية لإحراز لي�صرت لقب الدوري املحلي العام املا�صي، �صكل 

تراجع اأدائهما اأحد ال�صباب الرئي�صية لرتاجع الفريق هذا املو�صم.
�صمن  املجموعات  دور  يف  ه��دف  اأي  ف���اردي  ي�صجل  مل  احل���ايل،  املو�صم  مطلع  ويف 
امل�صابقة القارية، واكتفى بخم�صة اأهداف فقط يف 22 مباراة مع فريقه يف خمتلف 
امل�صابقات. ال ان الو�صع اختلف بعد اإقالة لي�صرت مدربه اليطايل ال�صابق كالوديو 

رانيريي وا�صتبداله مب�صاعده كريغ �صك�صبري يف �صباط فرباير املا�صي.
وكانت العالقة بن رانيريي وفاردي حمط تداول اإعالمي يف الفرتة التي �صبقت 
الإقالة، و�صط حديث عن فقدان ثقة بن اجلانبن. واكت�صبت هذه التقارير وقعا 
اأكرب بعد القالة، اذ حت�صن م�صتوى لي�صرت، و�صجل فاردي �صتة اأهداف يف املراحل 
اإبعاد فريقه عن منطقة الهبوط  ال�صبع الخرية من الدوري املحلي، ما �صاهم يف 
اىل الدرجة الأوىل. ويف الدور الثاين من امل�صابقة الأوروبية العريقة، �صجل فاردي 
الهدف الوحيد لناديه ذهابا اأمام امل�صيف ا�صبيلية ال�صباين )1-2(، قبل ان يفوز 

لي�صرت على ملعبه يف الياب -2�صفر ويتاأهل اىل ربع النهائي. 
وكان الهدف اأمام ا�صبيلية الوحيد لفاردي يف دوري البطال.

وعلى رغم ان الالعب قدم اأداء متوا�صعا يف مباراة الذهاب اأمام اتلتيكو، اذ اأم�صى 
77 دقيقة على اأر�س امللعب وف�صل يف حماولتن للتمرير، اإل ان زمالءه يعتربون 

انه الوحيد القادر على قلب النتيجة.
يقلق  مل��اذا  اأف��ه��م  ذل��ك. ل  املهاجمن يختربون  ك��ل  �صيمب�صون  امل��داف��ع داين  وق��ال 

النا�س، لن ي�صجل يف كل املباريات!.
هو  الالعب نف�صه دائما. خالل التدريب مل يتبدل واأ�������ص������اف 

ل  ه��و  بنف�صه.  ثقته  ول  موقفه  ل  ���ص��يء، 
يزال على اميانه بنف�صه.

وحظي فادري اأي�صا بتقدير مدرب اأتلتيكو 
قال  ال��ذي  �صيميوين  دييغو  الرجنتيني 
عنه اأنا معجب به، م�صيفا هو يقاتل 
بدء  م��ن  اخل�صم  ملنع  دائ��م  ب�صكل 
الهجمة من اخللف، وا�صتغالل 

اأي خطاأ حمتمل .
كان  املا�صي  املو�صم  واأ���ص��اف 
م�صتوى فاردي ثابتا جدا. 
امل��و���ص��م احلايل  ب��داي��ة  يف 
لكن  ال�صيء،  بع�س  عانى 

يبدو انه عاد مل�صتواه .
هدفا   24 ف���اردي  و�صجل 

املو�صم املا�صي.
وك�����ان اأت��ل��ت��ي��ك��و ف����از ب�����ص��ع��وب��ة يف 
ب��ه��دف ملهاجمه  ال���ذه���اب  م���ب���اراة 
من  غريزمان  ان��ط��وان  الفرن�صي 
الدقيقة  يف  ج�����زاء  رك���ل���ة 
النادي  وي�����ص��ع��ى   .28
ال��������ص�������ب�������اين ال�������ذي 
الثالث  املركز  يحتل 
املحلي  ال�������دوري  يف 
عن  نقاط  ع�صر  ب��ف��ارق 
املت�صدر ريال مدريد، اىل بلوغ الدور 
ن�صف النهائي لدوري اأبطال اأوروبا للمرة 
الثالثة يف املوا�صم الأربعة الأخرية. و�صيحظى الفريق 
الفرن�صي كيفن  ال��دويل  بجرعة دع��م مع ع��ودة لعبه 
اإ�صابة  ب�صبب  مباريات  خم�س  ع��ن  غيابه  بعد  غ��ام��ريو 
لعبيه  م��ن  ع���ددا  اأراح  �صيميوين  ان  علما  ال��ف��خ��ذ،  يف 
الأ�صا�صين ال�صبت، يف املباراة التي فاز فيها فريقه على 

اأو�صا�صونا -3�صفر يف الدوري ال�صباين.

فر�صة اأخرية للي�صرت 
وفاردي اأمام اأتلتيكو مدريد 



    
ذهبت لتغطية امل�صابقة ففازت بلقبها 

غودرهام  ل��ورا  مرا�صلتها  تلغراف”  “غرمي�صبي  �صحيفة  كلفت 
لتغطية مراحل الختبار يف م�صابقة ملكة جمال غريت غرمي�صبي 
واملقاطعة للعام 2017، فاأقنعتها ميلي مارجيت�س، بطلة امل�صابقة 

التي فازت بها 3 مرات بامل�صاركة يف امل�صابقة.
وك�����ص��ف��ت غ���ودره���ام اأن��ه��ا ك��ان��ت م����رتددة يف ال��ب��داي��ة، ح��ي��ث كانت 
م�صابقة اجلمال خارج نطاق تفكريها، لكنها وافقت على امل�صاركة 
يف حماولة لتعزيز ثقتها بنف�صها، قبل اأن ينتهي بها الأمر كفائزة 
للعام  غرمي�صبي  ج��م��ال  ملكة  بلقب  ال��ف��وز  بعد  امل�صابقة.  بلقب 
اأت��ّوج كملكة جمال  اأن  ل�صرف عظيم  اإن��ه  2017، قالت غودرهام: 
كبرية  مل�صوؤولية  واإنها   ،2017 للعام  واملقاطعة  غرمي�صبي  غريت 
اأن اأ�صري على خطى ميلي. واأريد اأن اأهنئ جميع الفتيات الآخريات 

لأنهن كن رائعات.
ب�صمال  والثام  نيو  مدينة  من  غ��ودره��ام  ب��داأت  التقرير،  وبح�صب 
بعد   2016 �صبتمرب  منذ  كمرا�صلة  العمل  �صاي،  لينكولن  �صرق 
اأن ح�صلت على وظيفة بعد اأ�صبوع واحد من تخرجها من جامعة 
كانت  اإنها  مارجيت�س  قالت  الفائز،  عن  الإع��الن  وبعد  لينكولن. 
اأن  تعتقد  لكنها  اجل��م��ال(  )ملكة  ال���دور  م��ن  ل��ل��خ��روج  منزعجة 

ال�صيدة غودرهام �صتثبت اأنها ممثلة جيدة لغرمي�صبي.

وفاة عميدة الب�صرية عن 117 عامًا
اإميا مورانو، حاملة لقب عميدة  اأن  اإيطالية  اإعالم  ذكرت و�صائل 
القرن  العامل واآخر مواليد  اأكرب ُمعمرة يف  الب�صرية والتي كانت 

التا�صع ع�صر، توفيت ال�صبت املا�صي عن عمر ناهز 117 عاًما.
نوفمرب   29 يف  وول���دت  اإيطاليا  �صمال  يف  تعي�س  م��وران��و  وك��ان��ت 
1899 قبل اأربعة اأعوام من قيام الأخوين رايت باأول عملية حتليق 
ال�صماء بطائرة.  وامتدت حياتها طوياًل لت�صهد ثالثة قرون  يف 
وكالتا  وقالت  اإيطالية.  90 حكومة  واأك��رث من  وحربن عامليتن 
الذين  هم  واأ�صدقاءها  موارنو  اأ�صرة  اإن  الإيطاليتان  واآج��ي  اأن�صا 

اأبلغوا عن وفاتها.

يحرق نف�صه حلرمانه من الراتب
النار يف ج�صده،  اليمن،  اأحد موظفي القطاع احلكومي يف  اأ�صرم 

احتجاًجا على تاأخر مرتبه ال�صهري عدة اأ�صهر.
البالد، اخلا�صعة  �صمال  ذم��ار،  وذك��رت م�صادر حملية مبحافظة 
ل�صيطرة احلوثين واملوالن للرئي�س املخلوع علي عبد اهلل �صالح، 
مبنى  اأم���ام  ج�صده،  على  البنزين  م��ادة  �صب  املحتج،  امل��وظ��ف  اأن 
ال�صلطة املحلية بذمار، قبل اأن يخمد املواطنون النريان امل�صتعلة 
اإىل  املوظف  نقلوا  املواطنن  اأن  اإىل  امل�صادر،  واأ���ص��ارت  ج�صده.  يف 
اأحد امل�صت�صفيات القريبة على الفور، فيما ل يزال على قيد احلياة، 
احلكومي  القطاع  موظفو  وي��ع��اين  ح��رج��ة.  �صحية  حالة  و�صط 
يف  متتالية،  اأ�صهر   4 م��ن  لأك��رث  مرتباتهم  ت��اأخ��ر  م��ن  اليمن،  يف 
اليمنية  احلكومة  وات��ه��ام  اليمن،  يف  امل�صلح  ال��ن��زاع  ا�صتمرار  ظل 
اليمني  امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  خ��زي��ن��ة  بنهب  احل��وث��ي��ن  لالنقالبين 
الحتياطي  م��ن  �صخمة  مبالغ  وتخ�صي�س  �صنعاء،  بالعا�صمة 
مطلع  ال�صرعية  احلكومة  واأعلنت  احلربي.   املجهود  ي�صمونه  ملا 
العام اجلاري، انتهاء اأزمة ال�صيولة النقدية يف البالد، بعد و�صول 
النقد املطبوع يف رو�صيا، كما تعهدت بدفع مرتبات جميع موظفي 
املناطق  ال��ب��الد، حتى  احل��ك��وم��ي يف خمتلف حم��اف��ظ��ات  ال��ق��ط��اع 

اخلا�صعة ل�صيطرة احلوثين.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

العلماء يقرتبون من �صنع مخ باخلاليا اجلذعية
ذكرت �صحيفة اك�صرب�س الربيطانية اأن العلماء يف طريقهم اإىل حتويل اخلاليا اجلذعية للجهاز الأكرث تعقيًدا يف 
ج�صم الإن�صان وهو املخ. فقد مت تطوير خاليا جذعية اأطلق عليها مهد احلياة ماأخوذة من اجللد اإىل اأج�صام ثالثية 

الأبعاد ت�صبه املخ لديها القدرة على تبادل الإ�صارات فيما بينها يف اإطار �صبكي.
وتقول الدرا�صة اإن هذه اخلاليا تعمل بطريقة مماثلة خلاليا املخ التي تنتج ناقل الدوبامن من اخلاليا الع�صبية 

وياأمل العلماء اأن يتمكنوا من ا�صتخدامها من اأجل التو�صل اإىل عالج ملر�س ال�صلل الرعا�س “باركن�صون.
ويحافظ الدوبامن على �صهولة حركة اجل�صم ولكن عندما متوت اخلاليا الع�صبية يبداأ تيب�س الع�صالت واأعرا�س 
مر�س باركن�صون الأخرى يف الظهور. وتعني التطورات اجلديدة اأنه باإمكان العلماء الآن ا�صتخدام اخلاليا لختبار 
تاأثري العوامل البيئية مثل امللوثات على ن�صاأة املر�س واإيجاد عالج له. وقال الربوفي�صور جينز �ص�صوامبورن اإنها 
تفتح اأبواًبا جديدة اأمام بحوث الدماغ. واأ�صاف: ميكننا الآن ا�صتخدامها لدرا�صة اأ�صباب مر�س باركن�صون وكيفية 

عالجه. ميكن حتويل اخلاليا اجلذعية اإىل اأي نوع من خاليا اجل�صم الب�صري ولكن ل ميكنها اإنتاج ع�صو كامل.
طورت الدكتورة اآنا مونزيل طريقة لتحويل اخلاليا اجلذعية اإىل خاليا املخ كجزء من درا�صة الدكتوراه اخلا�صة 
بها. وقالت: كان علي تطوير كوكتيل خا�س وحمدد اإىل حد ما من عوامل النمو وطريقة معاجلة معينة للخاليا 

اجلذعية بحيث ميكن اأن تت�صكل يف الجتاه املطلوب.
واأ�صاف �ص�صوامبورن من مركز لوك�صمبورغ للطب احليوي يف جامعة لوك�صمبورغ ك�صف فح�صنا الالحق لعينات 
نقل  اخلاليا  ت�صتطيع  حيث  تطورت  املتو�صط   قد  للدماغ  املميزة  املختلفة  اخلاليا  اأن��واع  اأن  ال�صطناعي  الن�صيج 

ومعاجلة الإ�صارات.
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معزاة تنقذ حياة عائلة 
ق��ام��ت م��ع��زاة ���ص��غ��رية ب����دور امل��ن��ق��ذ حل��ي��اة ع��ائ��ل��ة م��ن ولي����ة اأركان�صا�س 
الأمريكية، اأثناء حريق ن�صب يف منزلهم يف منت�صف الليل، عندما اأيقظت 

العائلة على طريقتها اخلا�صة. 
من  وجلبة  �صجيج  على  اأع���وام(   10( ب��رو���س  اأبيجيل  الطفلة  ا�صتيقظت 
املنزل  يف  حريق  ن�صب  بعدما  اخل��ط��ر،  ا�صت�صعرت  التي  �صبيدي  معزاتها 

وبداأت بال�صرب ب�صاقيها على الأر�س. 
وقالت اأبيجيل معلقة على احلادث: ا�صتيقظت على �صجيج املعزاة �صبيدي، 
باأن هنالك  املنزل، وعندها عرفت  الدخان يف  �صحابة من  ولحظت وجود 

حريق يف املنزل.
وهرعت الفتاة التي كانت تواجه �صعوبة يف التنف�س ب�صبب الدخان، ب�صرعة 
�صريره  من  برو�س  نيك  ال��وال��د  نه�س  حيث  لإيقاظه،  وال��ده��ا  غرفة  اإىل 

وهرع اإىل م�صدر الدخان ليكت�صف باأن النريان تلتهم كراج املنزل. 
وذكر نيك اأن عائلته متكنت من اخلروج من املنزل عرب نافذة غرفة النوم. 

واأ�صاف باأن جناة عائلته من املوت كانت بف�صل املعزاة �صبيدي.
يف  لرتبيها  لطفلته  املعزاة  ا�صرتى  قد  ك��ان  نيك  اأن  بالذكر،  اجلدير  من 
املنزل بعد ولدتها بعدة اأيام، و�صاءت الأقدار اأن تكون هذه املعزاة �صبباً يف 

جناة العائلة برمتها، وفقاً ملوقع يو بي اآي الإلكرتوين.  

تفتعل �صجارا مع طفلة وت�صربها
اللحظة  ير�صد  �صادما،  فيديو  ميل" الربيطانية  "ديلي  �صحيفة  ن�صرت 
التي فقدت فيها �صيدة اأع�صابها متاما وافتعلت �صجارا مع طفلة �صغرية، 
وحاولت التعدي عليها بال�صرب، بعدما ده�صت الطفلة على �صاق ابن تلك 
م��ول جت��اري مبدينة  ال�صجار يف  ذل��ك  ع��ن طريق اخل��ط��اأ. ووق��ع  ال�صيدة 
ابنهما،  برفقة  وزوجها  ال�صيدة  تلك  اإليه  توجهت  "هاجنت�صو" ال�صينية، 
الذي كان متواجدا يف �صالة لالألعاب يلهو مع بقية الأطفال، وفجاأة دا�صت 
والدته  انتبهت  فقد  حظها  ول�صوء  ق�صد،  دون  قدمه  على  �صغرية  طفلة 
لالأمر، واأ�صيبت بنوبة غ�صب. وبالرغم من اأن الطفل بداأ يف حالة جيدة 
اأن  واأ�صرت على  الأم��ر  التخلي عن  اأن والدته رف�صت  اإل  ذل��ك،  اأعقاب  يف 
تعتذر الطفلة عما حدث. وخالل الفيديو اخلا�س بالواقعة، والذي لقى 
رواجا كبريا على الإنرتنت، حاولت والدة الطفلة جعل ابنتها تعتذر عما 
حدث، فيما اعتذرت هي مرارا نيابة عنها، لكن ذلك مل يكن كافيا بالن�صبة 
لوالدة الطفل، التي طالبت الطفلة باأن تقول لبنها اإنها اآ�صفة وجها لوجه، 
فيما طالبها زوجها باأن تهداأ، لكن �صوتها ارتفع اأكرث فاأكرث لدرجة اأنها 
كلمة،  قول  دون  والدتها  ذراع��ي  بن  الطفلة  واختباأت  يبكي.  ابنها  جعلت 
ب�صكل  الع��ت��ذار  على  واإج��ب��اره��ا  بها  الإم�صاك  الطفل  وال��دة  حاولت  فيما 
عنيف، حتى اأنه بدا يف لقطة اأنها على و�صك العتداء عليها بال�صرب، قبل 

اأن يحاول زوجها اأن ي�صحبها بعيدا.

جنوى كرم ت�صتذكر 
بدموعها �صقيقها الراحل

ف��ق��دت ال��ف��ن��ان��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة جنوى 
اأع�صابها  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ط��رة  ك����رم 
ا�صتذكرت �صقيقها الراحل،  بعدما 
خالل احللقة الأوىل التي مت بثها 
برنامج   من  مبا�صرة،  الهواء  على 
ف�صالت   ،Arabs got talent
اجلمهور  معها  وت��ف��اع��ل  دم��وع��ه��ا 
ب������ح������رارة. واأع����ل����ن����ت ك������رم خ���الل 
مهداة  جديدة  اأغنية  عن  احللقة 
اإىل �صقيقها الراحل، ن�صرت اأجزاء 

منها على ح�صابها على اإن�صتغرام.
الراحل  �صقيقها  ك���رم  وخ��اط��ب��ت 
بقولها: بعد اأن تعبنا وفرحنا معا، 
بكيت وحدي من دونك لكي يبقى 

حّبنا وحده امل�صرتك بيننا.
من جهته، اعترب علي جابر زميل 
بالربنامج  التحكيم  جلنة  يف  ك��رم 
اأن م���ا ت��ق��وم ب���ه جن���وى ه���و عمل 
لتفرح  جبار، فهي تتخطى حزنها 
ع�صو  حلمي،  اأحمد  وق��ام  النا�س. 
بوفاة  جن�����وى  ب��ت��ع��زي��ة  ال���ل���ج���ن���ة، 
�صقيقها، يف حن تفاعلت الأخرية 
ب��ال��دم��وع م���رة اأخ�����رى م���ع طفلة 
امل�����ص��ارك��ة بعدما  ال���ف���رق  ب���اإح���دى 

لحظت بكاءها بعد العر�س.

خمتل يحرق ع�صرات امل�صلني يف م�صجد
اأن خمتال  اجل��زائ��ري��ة،  اخل��رب  ذك���رت �صحيفة 
عقليا اأ�صرم النار يف م�صجد و�صط مدينة بجن 
ب��ولي��ة تب�صة ع��ل��ى احل����دود م��ع ولي���ة خن�صلة 

خالل اأداء امل�صلن ل�صالة اجلمعة.
فر�صة  ا�صتغل  اجلاين  اأن  ال�صحيفة  واأو�صحت 
ويفاجئ  امل�صجد  ح��رم  ليدخل  امل�صلن  وج���ود 
و�صط  النار  واإ�صرام  بالبنزين  بر�صهم  اجلميع 
امل�����ص��ل��ن، ال��ذي��ن ت��زاح��م��وا ل��ل��خ��روج يف تدافع 
كبري ت�صبب يف ده�س بع�صهم واإ�صابة الآخرين 

بكدمات.
على  اأت��ت  اللهب  األ�صنة  اأن  ال�صحيفة  واأ�صافت 
اأثاث امل�صجد، حيث اأ�صيب 71 �صخ�صا بحروق 
متفاوتة، ونقل 7 اأ�صخا�س اإىل م�صت�صفى مدينة 

خن�صلة القريب من بجن.
اجلزائرية  ال�����ص��ل��ط��ات  ف��ت��ح��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
حتقيقا للك�صف عن دوافع "املختل عقليا" ومن 
البنزين  ع��ل��ى  ح�صوله  وم�����ص��در  وراءه،  ي��ق��ف 

امل�صتخدم.

زوجان يكت�صفان اأنهما تواأمان 
بال�صدفة  اكت�صفا  بعدما  �صادمة  ملفاجاأة  زوج��ان  تعر�س 
ال��ب��ح��ت��ة اأن��ه��م��ا ���ص��ق��ي��ق��ان ول��ي�����س ذل���ك ف��ق��ط ب���ل اأنهما 
باأحد  اإجرائهما فح�صاً طبياً  ا وذلك خالل  اأي�صً تواأمان 
ولية  من  املنحدران  الزوجان  واكت�صف  الطبية.  املراكز 
البيولوجية  عالقتهما  حقيقة  الأمريكية  مي�صي�صيبي 
لإجراء  متهيًد  للخ�صوبة  طبيا  فح�صا  اأج��ري��ا  بعدما 
بعد  طفل  اإجن���اب  يف  لرغبتهما  �صناعي  تلقيح  عملية 

�صنوات من الزواج مل ينجبا خاللها.
وذكرت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية اأن املعلومات تفيد 
باأنه مت ف�صل التواأمن يف �صن مبكرة بعد وفاة والديهما 
البيولوجين وتبنيهما من عائالت خمتلفة وكالهما ل 

يعرف الآخر.
واأ�صافت اأن الزوجن التواأمن اأدركا اأن والديهما توفيا 
يف حادث �صيارة وب�صبب خطاأ يف الإج��راءات مت منحهما 
لعائلتن خمتلفتن للتبني دون اأن يتم اإخبار العائلتن 

بوجود �صقيق  للطفل الذي بحوزتهما.
واأ�صارت اإىل اأن ال�صقيقن التواأمن التقيا يف الكلية دون 
كزمالء  بع�صهما  على  وتعرفا  الآخ��ر  كالهما  يعرف  اأن 
ي��درك كل منهما ما  اأن  ثم وقعا يف احل��ب وت��زوج��ا دون 
حالة  اإنها  يل  بالن�صبة  املعالج:  الطبيب  وق��ال  ينتظره. 
غري عادية لأن عملي هو م�صاعدة الأزواج على الإجناب 
الأوىل يف حياتي  امل���رة  ه��ي  ه��ذه  على طفل  واحل�����ص��ول 

املهنية التي مل اأكن فيها �صعيًدا.

طفل يعود للحياة بعد توقف قلبه 40 دقيقة
 40 مل��دة  العمل  ع��ن  ر�صيع  بريطاين  طفل  قلب  ت��وق��ف 
اأن يحدث ما مل  الأطباء عن وفاته، قبل  واأعلن  دقيقة، 

يتوقعه اأحد، حيث عاد الطفل للحياة ثانية. 
يفارق احلياة  اأن  بادي توم�صون، على و�صك  الطفل  كان 
اأوقفت قلبه عن العمل  اأ�صيب بنوبة قلبية حادة  عندما 

ملدة 40 دقيقة. 
وذكر والد الطفل، جيد توم�صون باأن احلادثة وقعت يف 
عام 2010، حيث ف�صل الأطباء يف حماولت اإنعا�س قلب 

الطفل بعد اأربعن دقيقة من توقف قلبه. 
واأ�صاف جيد: لقد عانى طفلي من العديد من النوبات 
القلبية وكانت هذه اأ�صد نوبة ي�صاب بها. اأنا �صعيد لأنه 

جنا من هذه النوبة، وهو الآن يف حالة �صحية جيدة.
وبعد م�صي �صبع �صنوات على احلادثة، يتمتع بادي بحالة 
اأقرانه،  م��ن  ك��غ��ريه  امل��در���ص��ة  وي��رت��اد  م�صتقرة،  �صحية 

بح�صب ما ورد يف �صحيفة مريور الربيطانية.  

ر�صيع يوقظ والدته من غيبوبة 
ا�صتيقظت �صرطية اأرجنتينية من غيبوبتها التي ا�صتمرت 
لثالثة اأ�صهر، بف�صل طفلها حديث الولدة، وذلك بعد اأن 
ال�صهر  يف  حامل  بانا  اإمييليا  وكانت  املّيتة.  بحكم  كانت 
ال��ت��ي ك��ان يقودها  ال�����ص��ي��ارة  ان��ف��ج��رت  اخل��ام�����س، عندما 
الأرجنتن،  ���ص��رق  �صمال  اإ���ص��ب��ي��ن��دو،  كري�صتيان  زوج��ه��ا 
الذين  الأخ��ري��ن  الأرب��ع��ة  ال�صباط  م��ن  اأي  ُي�صب  ومل 
لك�صر  تعر�صت  اإمييليا  لكن  باحلادث،  ال�صيارة  يف  كانوا 
بح�صب  دماغها،  يف  دموية  بجلطة  ت�صبب  اجلمجمة،  يف 

�صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

كلوي كاردا�صيان: 
اأحلم اأن اأكون اأمًا

للزواج من  كاردا�صيان عن تطلعها  الواقع كلوي  تلفزيون  ك�صفت جنمة 
اأجل اإجناب الأطفال  لعب كرة ال�صلة الكندي تري�صتان تومب�صون، من 

لأنها �صغوفة بهم، لكنها اأكدت اأنها ل تريد ال�صغط عليه يف هذا املجال،
وقالت كلوي: اأحلم اأن اأكون اأماً، اأ�صعر اأنه اإح�صا�س رائع واأح�صد كل اإمراأة 
تعي�صه بحميميته وجماله. وكانت النجمة كلوي كارا�صيان قد اإ�صتعر�صت 
ر�صاقتها وانحناءات ج�صدها املثري يف اخر اإطاللة لها، عرب �صور عديدة 
�صفحتها  يف  متابعيها  مع  بونيللي  جوي�س  املاكيورة  �صديقتها  �صاركتها 
جل�صة  م��ن  التقطت  الجتماعي،  التوا�صل  م��واق��ع  اأح��د  على  الر�صمية 

ت�صوير جديدة خ�صعت لها، ملاركة الأزياء اخلا�صة بكلوي.

�ضيدة اأمريكا الأوىل ميالنيا ترامب لدى و�ضولها اإىل قاعدة اأندروز امل�ضرتكة خارج وا�ضنطن، بعد عطلة عيد الف�ضح يف بامل بيت�س، فلوريدا. )رويرتز(

اعتقال اأملانيني بحوزتهما 
خمدرات يف مطار �صيدين

اأن��ه مت  ال�صرطة ال�صرتالية  ذك��رت 
مبحاولة  اأمل��ان��ي��ن  �صخ�صن  ات��ه��ام 
تهريب مادة الكوكاين املخدرة اإىل 
بحوزتهما  �صبط  اأن  بعد  اأ�صرتاليا 
اأرب����ع����ة ك���ي���ل���وغ���رام���ات م����ن امل�����ادة 
الدويل.  �صيدنى  مطار  يف  املخدرة 
ومت اختيار ال�صخ�صن، رجل اأملاين 
اأمل��ان��ي��ة )49  )37 ع��ام��اً( وام����راأة 
قبل  من  اأمتعتهما  لفح�س  عاماً(، 
و�صلت  عندما  اجل��م��ارك  م�صوؤويل 
دو�صلدورف  من  القادمة  رحلتهما 

اإىل �صيدين ليلة ال�صبت املا�صي.
وذك��������رت ال�������ص���رط���ة ال����ص���رتال���ي���ة 
بيان  ال�صرتالية يف  احل��دود  وق��وة 
على  امل�صوؤولن عرثوا  اأن  م�صرتك 
عبوات حتتوي على م�صحوق اأبي�س 
ومت  الأمل��ان��ي��ن.  حقائب  بطانة  يف 
امل�صحوق وتبّن  اإجراء اختبار على 
اأنه مادة الكوكاين املخدرة. واتهمت 
ال�����ص��رط��ة الأمل���ان���ي���ن ب��ج��ل��ب كمية 
اخلا�صعة  امل���خ���درات  م���ن  جت���اري���ة 
اإنهما  وق��ال��ت  احل��دودي��ة،  للرقابة 

�صيمثالن اأمام حمكمة . 

قطار �صريع ي�صطدم ب�صاحنة
يف حادث فريد من نوعه، و بينما 
رفع  تنتظر  �صخمة  �صاحنة  كانت 
احل���اج���ز م���ن اأم���ام���ه���ا ل��ك��ي تقلع 
بقطار  ال�صائق  تفاجاأ  جديد،  من 
اجلزء  ب�صدم  ق��ام  حيث  م�صرعا، 
حتطيمه  و  ل��ل�����ص��اح��ن��ة  اخل���ل���ف���ي 
ال�صائق  جن�����ا  ب���ي���ن���م���ا  ب���ال���ك���ام���ل 
ب���اأع���ج���وب���ة ح��ي��ث ك����ان ج��ال�����ص��ا يف 

اجلزء الأمامي.

االإدمان على هاتفك يهددك باالكتئاب
يبدو اأن من ي�صتخدمون هواتفهم ب�صكل مفرط 
اأكرث عر�صة لالكتئاب ولكن الن�صاء اأكرث عر�صة 
لهذا اخلطر من الرجال. ويعتقد اأن هذه الأجهزة 
متنحنا الر�صا الفوري وتطلق هرمونات ال�صعور 
"ديلي  �صحيفة  يف  ج��اء  ما  بح�صب  جيدة،  بحالة 
ميل". ورغم ذلك، يحذر الأطباء من اأن الإدمان 
على تلك الأجهزة يحد من نطاق اهتمامنا، مما 

يجعلنا عر�صة للملل.
واأظ���ه���رت درا���ص��ة اأن اأول��ئ��ك ال��ذي��ن اأب����دوا رغبة 
الظاهرة  وه��ي  با�صتمرار،  هواتفهم  ا�صتخدام  يف 
املعروفة با�صم »النوموفوبيا« اأي ال�صعور باخلوف 
من فقدان الهاتف املحمول، تظهر عليهم عالمات 
اأج���ري���ت يف جامعة  الك��ت��ئ��اب. وت��ع��ت��ق��د درا����ص���ة، 
بينغهامتون يف نيويورك، اأن الإدمان على الهواتف 
�صيزداد يف امل�صتقبل. وقال الدكتور اإ�صحاق فاقفي 
كاتب الدرا�صة هواتفنا الذكية حتولت اإىل اأدوات 
الأمد  والق�صري  والآين  ال�صريع  بالر�صا  متدنا 
وه����و اأم����ر م��ث��ري ج����دا. ا���ص��ت��ج��وب ال��ب��اح��ث��ون يف 
عن  الإب���الغ  منهم  وطلبوا  طالباً   182 الدرا�صة 

عادتهم اليومية يف ا�صتخدام الهاتف الذكي. ومت 
م�صارك  كل  لت�صنيف  جمموعات  خم�س  ت�صكيل 
بناء على اإجاباتهم. وكانت تلك املجموعات ح�صب 
منخرط  منتظم،  م��درو���س،  ال��ه��ات��ف:  ا�صتخدام 

ب�صكل كبري، متع�صب اأو مدمن.
وذكرت الدرا�صة، اأن نحو 7 يف املائة من الأ�صخا�س 
�صنفوا على اأنهم »مدمنون«، بينما �صنف 12 يف 

املائة منهم متع�صبن.
هواتفهم  ل�صتخدام  الإجبارية  حاجتهم  وب�صبب 
واجتماعية  �صخ�صية  م�صاكل  واج��ه��وا  ال��ذك��ي��ة، 

وم�صاكل يف مكان العمل.
اأي�صاً  اأظ��ه��روا  الطالب  اأن  اإىل  الباحثون  واأ���ص��ار 
والقلق  الك��ت��ئ��اب  اإىل  ت�صري  اأن  مي��ك��ن  ع��الم��ات 
اأن تظهر  اأي�صاً  املرجح  وك��ان من  وحتى اخلجل. 
الإناث عالمات اأكرث على الإدمان، وهي النتيجة 

التي تعززها العديد من الدرا�صات ال�صابقة.
اإيقاف  على  القدرة  ع��دم  الأع��را���س  تلك  وت�صمل 
بطارية  �صحن  م�صتوى  وفح�س  الهاتف،  ت�صغيل 

الهاتف با�صتمرار واأخذ الهاتف اإىل احلمام.


