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الهالل يتغلب على وعورة الطرق
 بوادي عدم يف ح�ضرموت ليغيث الأهايل

•• ح�رضموت-وام:

تغلبت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي على وعورة الطرق يف منطقة 
وادي عدم مبديرية �ساه بوادي ح�سرموت ليغيث الأهايل مب�ساعدات 
غذائية عاجلة يف اطار الدعم الإن�ساين الذي تقدمه دولة الإمارات 
اليمنيني وم�ساعدتهم على موا�سلة حياتهم وتعزيز  للتخفيف عن 
اأمنهم وا�ستقرارهم. وقال عبدالعزيز اجلابري رئي�س فريق الهالل 
الغذائية  امل�ساعدات  الأحمر الإماراتي بح�سرموت ان عملية توزيع 
تاأتي مع انطالق العام اجلديد عام زايد لتخفيف معاناة املواطنني 
اليمنيني يف كافة املجالت اخلدمية والإن�سانية و�سد الفجوة الغذائية 
ب�سبب الأحداث الأخرية التي �سهدتها املحافظة وتلبية لحتياجات 
ال�سكان من املواد الغذائية. واأكد اجلابري ان الهيئة كثفت جهودها 
عملية  تتم  حيث  ح�سرموت  مناطق  خمتلف  لتغطية  الإن�����س��ان��ي��ة 
امل�ساعدات  و���س��ول  ل�سمان  الهيئة  تتخذها  اآل��ي��ة  مبوجب  التوزيع 

الغذائية اإىل م�ستحقيها.                               )التفا�سيل �س9(

القلب الكبري متول اإن�ضاء مدر�ضة يف 
باك�ضتان بقيمة 700 األف دولر اأمريكي

•• ال�شارقة -وام:

املعنية  العاملية  الإن�سانية  املوؤ�س�سة   - الكبري  القلب  موؤ�س�سة  اأعلنت 
اإمارة  تتخذ من  التي  العامل  واملحتاجني حول  الالجئني  مب�ساعدة 
ال�سارقة مقرا لها - عن متويلها للمرحلة الثانية من م�سروع بناء 
باك�ستان  يف  فتاة   1000 ل�ستيعاب  باك�ستان  يف  للفتيات  مدر�سة 
بقيمة 700 األف دولر اأمريكي. ياأتي التمويل عرب �سندوق متكني 
الفتيات التابع للموؤ�س�سة بالتعاون مع �سندوق مالل الذي اأطلقته 
النا�سطة الباك�ستانية مالل يو�سف زاي الفائزة بجائزة نوبل لل�سالم 
التعليم  على  الفتيات  ت�سجيع  م�ساهمة منها يف  وذل��ك   2014 عام 

ومتكينهن من امل�ساركة يف تنمية جمتمعاتهن .   )التفا�سيل �س9(

حممد بن زايد خالل تكرميه الفائزين بجائزة زايد لطاقة امل�ستقبل بح�سور  الرئي�س املوريتاين وويل عهد الأردن   )وام(

�سهد افتتاح القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل وكرم الفائزين بجائزة زايد 

حممد بن زايد: ال�ضباب هم الركيزة الأ�ضا�ضية للحفاظ على زخم م�ضرية التنمية امل�ضتدامة 

•• عوا�شم-وكاالت:

الإع��دام اجلماعي  بتنفيذ  قيادي يف ميلي�سيات احلوثي  هدد 
بحق 650 �سابطاً وجندياً من حرا�سة الرئي�س ال�سابق علي 
يف  امل��رك��زي  بال�سجن  الن��ق��الب��ي��ون  يعتقلهم  �سالح  ع��ب��داهلل 

�سنعاء منذ مطلع كانون الأول دي�سمرب املا�سي.
يف  احل��وث��ي  ميلي�سيات  م�سرف  اأن  اإعالمية  م�سادر  وذك���رت 
اأبو  املكنى  النقالبيني، عبد احلكيم اخليواين  داخلية  وزارة 
الكرار زار املعتقلني يف ال�سجن املركزي وحتدث اإليهم، متوعداً 
امل��واج��ه��ات ب��ني احلوثيني  ���س��ارك منهم يف  ب���اإع���دام ك��ل م��ن 
احلي  يف  املا�سي  دي�سمرب  الأول  كانون  مطلع  �سالح  واأن�سار 

ال�سيا�سي و�سارعي بغداد واجلزائر.
كما اأو�سحت امل�سادر اأن القيادي احلوثي قال اإن الع�سرات من 

عنا�سرهم قتلوا خالل تلك املواجهات، ويتحمل الع�سكريني 
من اأن�سار �سالح املعتقلني هذه امل�سوؤولية.

نفذتها  التي  والع��ت��ق��ال  عملية اخلطف  اأن  اخل��ي��واين  واأك���د 
مبوجب  مت��ت  ل�سالح  امل��وال��ني  الع�سكريني  �سد  امليلي�سيات 
لهم  لي�س  املختطفني  من  الع�سرات  واأن  �سلفاً،  معدة  قوائم 
ع��الق��ة ب���الأح���داث، ومت اح��ت��ج��ازه��م ب��ن��اًء ع��ل��ى ك�����س��وف��ات مت 
للمنت�سبني يف حرا�سة  والداخلية  الدفاع  وزارت��ي  اأخذها من 

الرئي�س ال�سابق وعددهم األف �سخ�س.
ال��ن��ف�����س��ي واجل�سدي  ال��ت��ع��ذي��ب  اأن�����واع  ومي���ار����س احل��وث��ي��ون 
اأن�سار �سالح، وفق  الع�سكريني من  املعتقلني  والغذائي بحق 

م�سادر اأمنية وحكومية.
اأكد الرئي�س اليمني، عبدربه من�سور هادي، ام�س  اىل ذلك، 
الثنني، اأن ميلي�سيا احلوثي ت�سر على اأن تكون اأداة لإيران يف 

قتل وتهجري وتدمري البلد. وقال هادي: ل خيار اأمام ال�سعب 
احلوثي(  )ميلي�سيا  الظالم  قوى  على  النت�سار  اإل  اليمني 
اليمنيني  اأن  اإىل  م�سرياً  اجلديد،  الحت��ادي  اليمن  مل�سلحة 
لقوى  الرت��ه��ان  اأو  لل�سرعية  الن��ت�����س��ار  اإم���ا  م�سارين  اأم���ام 
اأن  م�سيفاً  الإيرانية،  احلوثي  ميلي�سيا  متثله  الذي  الظالم 

ال�سعب اليمني لن يقبل بها مطلقاً.
وجاء ذلك اأثناء لقائه �سفرية الحتاد الأوروبي لدى اليمن، 
اأن��ت��ون��ي��ا ك��ال��ف��و، ح��ي��ث ج���رى م��ن��اق�����س��ة ت��داع��ي��ات الأح�����داث 
الأخرية يف �سنعاء، وممار�سات امليلي�سيات احلوثية يف مناطق 

�سيطرتها، وفق وكالة الأنباء اليمنية الر�سمية.
ميلي�سيا  واأه���داف  خمططات  اأن  اإىل  اليمني  الرئي�س  ولفت 
احلوثي الدخيلة تو�سح ارتهانها للخارج كاأداة لإيران، للعبث 

باأمن وا�ستقرار اليمن واملنطقة.

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان ويل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �سهد �ساحب 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وعدد من 
امل�ستقبل  العاملية لطاقة  القمة  افتتاح  الدول  قادة وممثلي 
اأبوظبي لال�ستدامة الذي يقام هذا  اأ�سبوع  �سمن فعاليات 

العام حتت عنوان دفع جهود التحول العاملي يف قطاع الطاقة 
175 دول��ة، من  األف م�سارك من   35 اأكرث من  مب�ساركة 
وال�سركات  الدولية  املنظمات  عن  وممثلني  وزراء،  �سمنهم 

العاملية، ونخبة من العلماء واخلرباء الدوليني.
من جهة اخرى كرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 

امل�ستقبل  لطاقة  زاي��د  جائزة  ب�  الت�سعة  الفائزين  امل�سلحة 
2018 وذل����ك خ���الل ح��ف��ل ت���وزي���ع اجل���وائ���ز الذي  ل��ع��ام 
لال�ستدامة  اأبوظبي  اأ�سبوع  �سمن  اأبوظبي  يف  ام�س  اأقيم 
وتتخذ الدورة العا�سرة من اجلائزة الأبرز عامليا يف جمال 

ال�ستدامة طابعا خا�سا هذا العام لتزامنها مع عام زايد.
)التفا�سيل �س3-2(

مواقــيت ال�صالة
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هيئة الطريان املدين: خرق خطري لالتفاقيات الدولية وندر�س اخليارات القانونية

مقاتالت قطرية تعرت�ض طائرتني مدنيتني 
اإماراتيتني خالل رحلتني اعتياديتني اإىل املنامة!

اأردوغان يتوعد بالق�ساء على القوة احلدودية اجلديدة

رو�ضيا: وا�ضنطن ل تنوي احلفاظ على وحدة �ضوريا

•• اأبوظبي-وام:

ام�س  �سباح  امل���دين  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  تلقت 
الإثنني بالغاً من اإحدى الناقالت الوطنية ان احدى 
طائراتها خالل رحلتها الإعتيادية املتجهة اإىل املنامة 
اعرتا�سها  مت   ، املعتادة  امل�سارات  يف  حتليقها  واأث��ن��اء 
وخطري  �سافر  تهديد  يف  قطرية  مقاتالت  قبل  من 
للقوانني  وا���س��ح  خ���رق  و  امل���دين  ال��ط��ريان  ل�سالمة 

والإتفاقيات الدولية.
هي  امل��ذك��وره  الرحلة  ان  لها  بيان  يف  الهيئة  وذك���رت 
وم�ستوفية  امل�سار  ومعروفة  اعتيادية جمدولة  رحلة 
واملتعارف  ال���الزم���ة  وال��ت�����س��اري��ح  امل��واف��ق��ات  جلميع 
عليها دوليا. واأكدت الهيئة ان دولة المارات العربية 
املتحدة ترف�س هذا التهديد ل�سالمة حركة الطريان 
و�ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الالزمة ل�سمان 

•• عوا�شم-وكاالت:

اعترب وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي لفروف، ام�س 
ت��ن��وي احل���ف���اظ ع��ل��ى وحدة  اأن وا���س��ن��ط��ن ل  الث���ن���ني، 
الأرا�سي ال�سورية. وقال لفروف يف موؤمتره ال�سحايف 
�سوريا  يف  هم  من  ت�ساعد  اأم��ريك��ا  مو�سكو:  يف  ال�سنوي 
منطقة  اإقامة  اأن  من  حم��ّذراً  النظام،  تغيري  ويريدون 
قد  �سوريا  يف  اأمريكا  تدعمهم  مقاتلون  عليها  ي�سيطر 

يوؤدي اإىل تق�سيم البالد.
ويف �سياق اآخر، اأعرب لفروف عن اأمل مو�سكو باأن يحفز 

اأمن و�سالمة حركة الطريان املدين.
ويف وقت لحق ابلغت الهيئة العامة للطريان املدين 
مدنية  ط��ائ��رة  باعرتا�س  القطرية  املقاتالت  بقيام 
البحرين  م��ط��ار  اإىل  ن��زول��ه��ا  ث��ان��ي��ة خ���الل م��رح��ل��ة 
امل�سار  ومعروفة  جمدولة  اعتيادية  رحلة  يف  ال��دويل 
وم�ستوفية للموافقات والت�ساريح الالزمة واملتعارف 
عليها دوليا يف تكرار تهديد �سالمة الطريان املدين 
والإتفاقيات  ل��ل��ق��وان��ني  ال���وا����س���ح  اخل�����رق  وت���ك���رار 

الدولية.
الواقعة  ه��ذه  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  وتعد 
الدولية  لالتفاقيات  ومتجدد  خطري  خ��رق  مبثابة 
الهيئة  وت��در���س  املدنية..  الطائرات  حركة  و�سالمة 
الدولية  املنظمة  ل��دى  املتاحة  القانونية  اخل��ي��ارات 
ل��ل��ط��ريان امل����دين الي���ك���او وامل��ن��ظ��م��ات الأخ�����رى ذات 

ال�سلة.

موؤمتر احلوار ال�سوري املزمع عقده يف �سوت�سي، الأمم 
رو�سيا  اأن  كا�سفاً  ���س��وري��ا،  يف  الت�سوية  لتفعيل  املتحدة 
للم�ساركة يف موؤمتر  والقبائل  املعار�سة  �ستدعو ممثلي 

�سوت�سي.
من جهة اأخرى، اأمل لفروف باأن ت�سّرع تركيا يف اإقامة 
اأعلن الرئي�س الرتكي،  ب��دوره،  اإدل��ب.  نقاط مراقبة يف 
اأردوغ�����ان، ام�����س، اأن ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة حت���اول ت�سكيل 
بتدريب  لرتكيا،  اجلنوبية  احل��دود  على  ترويع  جي�س 
الأك����راد،  م��ن  مقاتلني  تت�سمن  ���س��وري��ة  ح��دودي��ة  ق���وة 
وتوعد ب�سحق القوة قبل اأن تولد.               )التفا�سيل 

عراقيون يعاينون موقع الهجوم النتحاري  )رويرتز(

لفروف خالل موؤمتره ال�سحفي ال�سنوي يف مو�سكو  )رويرتز(

الطفلة الفل�سطينية تواجه حماكمة الحتالل بابت�سامة حتدي  )رويرتز(

مواقــيت ال�صالة

هادي: ال خيار اأمامنا اإال االنت�سار على قوى الظالم 

قيادي حوثي يهدد باإعدام جماعي لع�ضكريني موالني ل�ضالح!

8 كيانات من احل�سد تن�سحب من حتالف الن�سر مع العبادي 

ع�ضرات القتلى وامل�ضابني بهجوم انتحاري و�ضط بغداد

ا���ض��ت��ب��اك��ات  يف  ق��ت��ل��ى   9
ق�����رب م���ط���ار ط��راب��ل�����ض

•• طرابل�س-وكاالت:

حكومة  يف  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
ال����وف����اق ال���وط���ن���ي ال��ل��ي��ب��ي��ة، اأن 
قتلوا  الأق�����ل  ع��ل��ى  اأ���س��خ��ا���س   9
واأ������س�����ي�����ب ع�������دد اآخ�����������ر، ج������راء 
الثنني  وقعت  التي  ال�ستباكات 
بني ميلي�سيات م�سلحة يف مطار 
العا�سمة  قرب  ال��دويل  معيتيقة 

طرابل�س.
�سفحتها  يف  ال���������وزارة  وذك�������رت 
في�سبوك:  مب���وق���ع  ال���ر����س���م���ي���ة 
احل�سيلة الأولية حلالت الوفاة 
الواقعة  ل��ال���س��ت��ب��اك��ات  ن��ت��ي��ج��ة 
هي  معيتيقة  م��ط��ار  حم��ي��ط  يف 
5 ح����الت وف����اة م���وج���ودة داخل 
حالت   4 م��ع��ي��ت��ي��ق��ة  م�����س��ت�����س��ف��ى 
وفاة موجودة داخل مركز جراحة 
ال��ق��ل��ب ب���ت���اج���وراء، و���س��ي��ت��م ن�سر 

عدد اجلرحى يف وقت لحق.
ف�سيلني  بني  ا�ستباكات  ون�سبت 
للمجل�س  م���وال���ي���ني  م�����س��ل��ح��ني 
ال��رئ��ا���س��ي ال��ل��ي��ب��ي، ق����رب مطار 
طرابل�س،  العا�سمة  يف  معيتيقة 
م�سادر،ام�س   اأف�������ادت  ح�����س��ب��م��ا 

الثنني.
وق����ف  امل�����ط�����ار  اإدارة  وق����������ررت 
الرحالت منه واإليه، على خلفية 
الأخ����رية، ويف خ�سم  ال��ت��ط��ورات 
قذائف   3 �سقطت  ال���س��ت��ب��اك��ات، 
الرئي�سة  ال�����س��ال��ة  ع��ل��ى  ه�����اون 

للمطار.

•• بغداد-وكاالت:

ق��ت��ل 38 ���س��خ�����س��ا ع��ل��ى الأق����ل 
واأ���س��ي��ب ع�����س��رات اآخ����رون، ام�س 
الثنني، يف هجوم نفذه انتحاريان 
و�سط  نا�سفني  يرتديان حزامني 
ث��اين هجوم ي�ستهدف  ب��غ��داد، يف 
العا�سمة العراقية خالل يومني، 
وزارة  يف  م�����س��وؤول  اأف����اد  ح�سبما 

ال�سحة.
طبيون  م���������س����وؤول����ون  واأع������ل������ن 
من  اث�����ن�����ني  اأن  و������س�����رط�����ي�����ون 
يف  نف�سيهما  فجرا  النتحاريني 
�سوق مزدحم ببغدا، يف هجومني 
مقتل  ع��ن  اأ�سفر  مم��ا  متتاليني، 

38 �سخ�سا على الأقل.
الر�سافة  �سحة  عام  مدير  وكان 

ال�����ض��ي�����ض��ي: ل���ن ن��ح��ارب 
ال�����ض��ودان يف  اأ����ض���ق���اءن���ا 

•• القاهرة-وكاالت:

عبدالفتاح  امل�سري،  الرئي�س  اأك��د 
ال�سي�سي، ام�س، اأن بالده لن ت�سن 
ح��رب��ا ع��ل��ى ال�������س���ودان، م�����س��ددا يف 
القاهرة  نف�سه على حر�س  الوقت 
م�سيء  لفظ  اأي  �سدور  ع��دم  على 

جتاه ال�سودان اأو اأي دولة اأخرى.
كم�سريني  اأرج���و  ال�سي�سي:  وق��ال 
اأن نحافظ على حر�سنا على عدم 
لل�سودان  م�سيء  لفظ  اأي  ���س��دور 
لن  اأخ���رى، م�سيفا:  دول��ة  اأو لأي 

نحارب اأ�سقاءنا يف ال�سودان.
ال�سودان  لأ�سقائنا يف  اأوكد  وتابع: 
اأي  ن��ت��اآم��ر على  ل  واأث��ي��وب��ي��ا نحن 
دولة ، ل نناور ول نقول ت�سريحات 
العالقات  ومت��ر  توجهاتنا.  عك�س 
ن�سبي  بتوتر  ال�سودانية  امل�سرية 
اخلرطوم  ا���س��ت��دع��اء  خلفية  ع��ل��ى 

ل�سفريها بالقاهرة للت�ساور.

عبا�س: م�ستعدون لالنخراط يف مفاو�سات �سلمية برعاية اأممية
لفروف: فر�ض احلوار الفل�ضطيني 

والإ�ضرائيلي قريبة من ال�ضفر
•• رام اهلل -مو�شكو-وام: 

الفل�سطينية  القيادة  ا�ستعداد  عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  اأعلن 
اأممية ..راف�سا يف ذات  اأي مفاو�سات �سلمية جادة برعاية  لالنخراط يف 
الو�ساطة المريكية واأي خطط تطرحها حتت م�سميات خمتلفة  الوقت 

لفر�سها على الفل�سطينيني. 
وقال عبا�س - يف كلمة له امام املجل�س املركزي يف رام اهلل - لن نقبل ان 
نحافظ  و�سوف  كلفة  بال  الحتالل  يبقى  وان  �سلطة  ب��دون  �سلطة  نبقى 
ال�سعبية  املقاومة  موا�سلة  ..موؤكدا  الفل�سطينية  الدولة  مكت�سبات  على 
يف  وال�ستمرار  ال�سرائيلي  الحتالل  لدحر  الطريق  باعتبارها  ال�سلمية 

حماربة الرهاب اأيا كان �سكله.
ويف مو�سكو اأعلن �سريغي لفروف وزير اخلارجية الرو�سي اأن فر�س اإجراء 
حوار مبا�سر بني الفل�سطينيني وال�سرائيلني يف الو�سع احلايل قريبة من 

ال�سفر خا�سة بعد القرار المريكي بنقل ال�سفارة اىل القد�س.

قيادة  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث  واأ������س�����ار 
معن،  �سعد  اللواء  بغداد  عمليات 
يف  امل���������زدوج  الع������ت������داء  اأن  اإىل 
�ساحة الطريان و�سط بغداد كان 

عبد  لبغداد(  ال�سرقي  )اجل��ان��ب 
ال��غ��ن��ي ال�����س��اع��دي ق����ال، يف وقت 
قتلوا  ���س��خ�����س��ا   26 اإن  ����س���اب���ق، 

واأ�سيب 90 اآخرون.

انتحاريني  اإره��اب��ي��ني  ب��وا���س��ط��ة 
اثنني.

بر�س  ف��ران�����س  م��ن  وذك���ر م�سور 
الإ�سعاف  ���س��ي��ارات  اأن  امل��ك��ان  يف 
�سرب  فيما  الفور،  على  ح�سرت 
حميط  يف  اأمنيا  طوقا  ال�سرطة 

املنطقة.
م�سوؤوليتها  جهة  اأي  تعلن  ومل 

عن الهجوم.
حزبية  م�سادر  اأعلنت  ذل��ك،  اىل 
من حتالف الن�سر، الذي يرتاأ�سه 
حيدر  ال��ع��راق��ي،  ال����وزراء  رئي�س 
العبادي، ن�سوب خالفات �سيا�سية 
ع��دد كبري من  ان�سحاب  اإىل  اأدت 

الكيانات امل�ساركة.
ت�سعة  املن�سحبني  قائمة  و�سملت 
ف�سائل  وثمانية  حزبية  كيانات 
املن�سوية  ال�سعبي،  احل�سد  م��ن 

مواطني  تعفي  ال�ضني 
تاأ�ضريات  من  الإم���ارات 
ال����دخ����ول امل�����ض��ب��ق��ة 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سني  ج���م���ه���وري���ة  اأع����ف����ت 
ال�������س���ع���ب���ي���ة م����واط����ن����ي دول�����ة 
جوازات  حملة  م��ن  الإم����ارات 
تاأ�سرية  م��ن  ال��ع��ادي��ة  ال�سفر 

ال�سفر امل�سبقة.
اخلارجية  وزارة  واأع����ل����ن����ت 
والتعاون الدويل اأنه واعتبارا 
 ،2018 ي����ن����اي����ر   16 م�����ن 
�سيكون باإمكان مواطني دولة 
الإمارات ال�سفر اإىل جمهورية 
ال���������س����ني ال�������س���ع���ب���ي���ة ب������دون 
اإمكانية  مع  م�سبقة  تاأ�سريات 
البقاء فيها ملدة زمنية اأق�ساها 
30 ي��وم��ا يف ك��ل زي����ارة. وقد 
على  بناًء  العفاء  ق��رار  �سدر 
توقيعها  مت  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
وزارة  ع����ام  ب���دي���وان  م����وؤخ����راً 
اخل��ارج��ي��ة ب��اأب��وظ��ب��ي، حيث 
وّقع املذكرة بالإعفاء ال�سفري 
اأح��م��د ال��ه��ام ال��ظ��اه��ري وكيل 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة 
لل�سوؤون  امل�������س���اع���د  ال�������دويل 
عن  وّقعها  فيما   .. القن�سلية 
جيان  ين  ال�����س��ي��ن��ي  اجل���ان���ب 
واملفو�س  العادة  فوق  ال�سفري 
ال�سعبية  ال�سني  جلمهورية 

لدى الدولة.
)التفا�سيل �س5(
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اأخبـار الإمـارات

�سهد افتتاح القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل �سمن ا�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة

حممد بن زايد: ال�ضباب هم الركيزة الأ�ضا�ضية للحفاظ على زخم م�ضرية التنمية امل�ضتدامة 
•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع������ل������ى  ال����ق����ائ����د  ن����ائ����ب 
امل�����س��ل��ح��ة وع����دد م���ن ق����ادة وممثلي 
لطاقة  العاملية  القمة  افتتاح  ال��دول 
»اأ�سبوع  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن  امل�ستقبل 
اأب��وظ��ب��ي ل��ال���س��ت��دام��ة« ال����ذي يقام 
ه��ذا ال��ع��ام حت��ت ع��ن��وان »دف��ع جهود 
الطاقة«  ق��ط��اع  ال��ع��امل��ي يف  ال��ت��ح��ول 
مب�ساركة اأكرث من 35 األف م�سارك 
من 175 دولة، من �سمنهم وزراء، 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ات  ع���ن  ومم��ث��ل��ني 
وال�������س���رك���ات ال���ع���امل���ي���ة، ون��خ��ب��ة من 

العلماء واخلرباء الدوليني.
ورح�����ب ���س��م��وه ب���ال���ق���ادة واخل�����رباء 
ال���ذي���ن ي��ل��ت��ق��ون ع��ل��ى اأر�������س دول���ة 
اإيجاد حلوٍل  �سبل  ملناق�سة  الإم��ارات 
ل��ت��ح��دي��ات ال���س��ت��دام��ة ال��ت��ي تواجه 
بّناء  ح��واٍر  يف  قدماً  وامل�سي  العامل، 
ي��ع��زز اآف����اق ال��ت��ع��اون ل��و���س��ع خطٍط 
فعالة  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ات  ع���م���ل���ي���ة 
ت�����س��ت��ف��ي��د م����ن اأح�������دث الب���ت���ك���ارات 
للم�سي بالعامل نحو م�ستقبل اأكرث 

ا�ستدامة.
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  الف���ت���ت���اح  ���س��ه��د 
رئي�س  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ول�����د  حم���م���د 
وفخامة  م���وري���ت���ان���ي���ا  ج���م���ه���وري���ة 
الرئي�س داين فور، رئي�س جمهورية 
ال�����س��م��و امللكي  ال�����س��ي�����س��ل، و���س��اح��ب 
الثاين،  الأمري احل�سني بن عبداهلل 
ويل عهد اململكة الأردنية الها�سمية 
ال�سقيقة  ال���دول  ممثلي  م��ن  وع���دد 

وال�سديقة.
ال�سيخ  ���س��م��و  الف���ت���ت���اح  ���س��ه��د  ك��م��ا 
حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي 
ويل عهد راأ�س اخليمة و�سمو ال�سيخ 
نهيان ممثل  اآل  بن حممد  طحنون 
و�سمو  ال���ع���ني  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م 
ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
اأبوظبي والفريق �سمو ال�سيخ �سيف 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ 
حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان 
ويل عهد اأبوظبي و�سمو ال�سيخ ذياب 
اآل نهيان رئي�س  بن حممد بن زايد 
دائرة النقل وعدد من ال�سيوخ وكبار 

امل�سوؤولني.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأك��د 
�ساحب  اأن  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل«،  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ومبادئ  اأ�س�س  برت�سيخ  دوم��اً  يوجه 
اأجيال  ل����دى  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ونهج  روؤية  لتكري�س  ال�سباب �سماناً 
ال��وال��د امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ 
»طيب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
امل�ستقبل  اإن�سان  بناء  يف  ث���راه«،  اهلل 
الواعي وامل�سوؤول والقادر على �سون 
تقوم  التي  املتينة  الركائز  وتدعيم 

عليها دولة الإمارات.
اأ�سبوع  تركيز  اأن  اإىل  �سموه  واأ���س��ار 
العام  ه����ذا  ل��ال���س��ت��دام��ة  اأب���وظ���ب���ي 
والإميان  الثقة  يوؤكد  ال�سباب  على 
ب������دوره������م ب���اع���ت���ب���اره���م ال���رك���ي���زة 

الأ�سا�سية للحفاظ على زخم م�سرية 
�سموه  ..م��وؤك��دا  امل�ستدامة  التنمية 
امل�ستقبل  م��ن��اق�����س��ة  مي��ك��ن  ل  اأن�����ه 
مبعزل عن �سمان دور فاعل لل�سباب، 
طاقاتهم  ت��ن��م��ي��ة  يف  وال����س���ت���ث���م���ار 
و�سقل  الإب�����داع�����ي�����ة،  وم���ه���ارات���ه���م 
ومتكينهم  وت��اأه��ي��ل��ه��م  م��واه��ب��ه��م، 

ليكونوا قادة و�سناع امل�ستقبل.
الإمارات  دولة  اأن  �سموه على  و�سّدد 
ل�سمان  الرائدة  جهودها  �ستوا�سل 
اأمن الطاقة عرب مزيج متنوع ي�سمل، 
الهيدروكربونية،  امل��وارد  جانب  اإىل 
النظيفة واملتجددة، والعمل  امل�سادر 
ا�سرتاتيجية  من�سات  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
امل�ستقبل  العاملية لطاقة  القمة  مثل 
ل���ل���م���ي���اه جلمع  ال���ع���امل���ي���ة  وال���ق���م���ة 
خمتلف الأط��راف املعنية للبحث يف 
ط��رق تعزيز اأم��ن املياه وال��غ��ذاء مبا 
وم�ستقر  اآمن  م�ستقبل  بناء  ي�سمن 

لالأجيال القادمة.
وكان حفل الفتتاح قد بداأ بالن�سيد 
ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الم����ارات وت�سمن 
الإماراتية  ال��ط��ال��ب��ة  م��ن  م�����س��ارك��ة 
الفائزة  امل��ن�����س��وري  ع��ل��ي��اء  ال�����س��اب��ة 
الف�ساء«،  يف  »اجل��ي��ن��ات  مب�����س��اب��ق��ة 
والتي تقدم مثاًل لل�سباب الإماراتي 
للم�ساركة  يتطلعون  الذين  الواعد 
وعملية  ع��ل��م��ي��ة  ح���ل���ول  اإي����ج����اد  يف 
األ��ق��ى م��ع��ايل الدكتور  جم��دي��ة. ث��م 
�سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة 
كلمة  »م�سدر«  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال�سيوخ  ال�سمو  باأ�سحاب  رحب فيها 
القمة  و�سيوف  وال���وزراء  والروؤ�ساء 
ودعمها  القيادة  روؤية  عالياً  ..مثمناً 
الطاقة  ولقطاع  لل�سباب  ورعايتها 

والتنمية امل�ستدامة يف الدولة.
اأبوظبي  اأ���س��ب��وع  ان  م��ع��ال��ي��ه  واأك�����د 
يتميز   2018 ع��ام  يف  لال�ستدامة 
بخ�سو�سية لتزامنه مع »عام زايد« 
ال����ذي حت��ت��ف��ي ف��ي��ه دول����ة الإم�����ارات 
املوؤ�س�س  ل��ل��ق��ائ��د  امل��ئ��وي��ة  ب��ال��ذك��رى 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان، طيب اهلل ثراه، واأي�ساً مبرور 
ع�سر �سنوات على اإطالق جائزة زايد 

لطاقة امل�ستقبل.
وقال معاليه »من خالل اإرث ال�سيخ 
قيادتنا  وروؤي��������ة  اهلل  رح���م���ه  زاي������د 
اأبوظبي  اأ���س��ب��وع  ���س��اه��م  ال��ر���س��ي��دة، 

اآفاق  لأن  ال�سباب«  »جيل  على  العام 
ل  وقدراتهم  واإبداعاتهم  تفكريهم 
تعرتف بحدود املا�سي َفُهم ميتلكون 
مفاتيح وطموحات امل�ستقبل.. وقال 
زاي���د، حان  ب��ع��ام  ان��ه وم��ع احتفائنا 
اأبوظبي  اأ���س��ب��وع  لأخ���ذ  ال�سباب  دور 
من  املقبلة  املرحلة  اإىل  لال�ستدامة 
ق��دم��اً يف  ليم�سوا  وال��ت��ط��ور  ال��ن��م��و 
نقل اإرث القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد 
اهلل«  رحمه   « نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
روؤيته  وليحققوا  اأرح����ب  اآف����اق  اإىل 
والتقدم  بال�سلم  ينعم  ع��امَلٍ  بناء  يف 

والزدهار لالأجيال املتعاقبة.
وت�سمن احلفل عر�س كلمة مرئية 
ال�سهري  الفيزياء  عامل  من  م�سجلة 
���س��ت��ي��ف��ن ه��وك��ي��ن��ج اأك�����د ف��ي��ه��ا على 
ودعم  ال�����س��ب��اب  دور  ت��ف��ع��ي��ل  اأه��م��ي��ة 
ق�����ادة م�����س��ت��ق��ب��ل ال����س���ت���دام���ة .. ثم 
اأقيمت حلقة نقا�س خا�سة بال�سباب، 
ال�سباب  من  جمموعة  فيها  �ساركت 
العربية  الإم�������ارات  م���ن  امل��وه��وب��ني 
ال�سعودية  العربية  واململكة  املتحدة 
وال�����������س�����ني وال��������ولي��������ات امل���ت���ح���دة 
الأمريكية وكوريا اجلنوبية ملناق�سة 
املناخ  ب�����س��اأن  الإب���داع���ي���ة  اأف���ك���اره���م 

والطاقة والتنمية القت�سادية.
ورغم ثقافاتهم املتنوعة، فقد اأجمع 
واحد وهدف  امل�ساركون على طموح 
امل�����س��اه��م��ة ببناء  م�����س��رتك مت��ث��ل يف 

م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة.
اأب����رز قادة  و���س��ارك ن��ح��و 150 م��ن 
ال�ستدامة يف العامل من القطاعني 
احل���ك���وم���ي واخل����ا�����س والأو������س�����اط 
اأقيمت  الأك��ادمي��ي��ة يف م��اأدب��ة غ���داء 
ل���ل���ت���وا����س���ل وم���ن���اق�������س���ة امل�����ب�����ادرات 
ملواكبة  الالزمة  والتدابري  املطلوبة 

تزايد الطلب العاملي على الطاقة.
�سل�سلة  الفعاليات  برنامج  وت�سمن 
من حلقات النقا�س رفيعة امل�ستوى، 
بداأت بكلمة ملعايل الدكتور ثاين بن 
اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي 
ختامية  بكلمة  وان��ت��ه��ت   ، وال��ب��ي��ئ��ة 
لجاك،  مريو�سالف  معايل  األقاها 
وال�سبعني  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����دورة  رئ��ي�����س 
املتحدة  ل����الأمم  ال��ع��ام��ة  للجمعية 
جمهورية  يف  اخل����ارج����ي����ة  ووزي�������ر 

�سلوفاكيا.
و�سملت قائمة خرباء القطاع و�سناع 

التحول التكنولوجي التدريجي اإىل 
القفزات النوعية ال�سريعة.

واأو�سح اأن عام 2007 �سهد اإطالق 
للنا�س  اأت������اح  ال�����ذي  ف�����ون«  »اآي  ال����� 
الإنرتنت  ق�����درات  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة 
واحلو�سبة ال�سبكية، وهو اأي�ساً العام 
م�ستخدمي  ع��دد  خالله  قفز  ال��ذي 
اإىل  مليوناً   20 م��ن  »في�سبوك«  ال��� 
اأكرث من 100 مليون حمققاً نقلًة 
التفاعل  وط����رق  اأ���س��ل��وب  يف  ن��وع��ي��ة 
ومع  العائلة  واأف���راد  الأ�سدقاء  بني 
خمتلف الأخبار والأحداث، مبيناً اأن 
 2007 الأه��م من ذلك كله اأن عام 
للحو�سبة  ق���وي���ة  ان���ط���الق���ة  ���س��ه��د 
ال�����س��ح��اب��ي��ة ل��ت��زي��ل احل���واج���ز اأم����ام 

حدود تخزين البيانات.
وقال معاليه يف كلمته انه بالتزامن 
مع هذه الثورة الرقمية �سهد العامل 
حتوًل يحمل اأهمية كبرية، ففي عام 
ال�سكانية  الكثافة  حتولت   2007
من اأغلبيٍة تقطن يف املناطق الريفية 
اإىل اأغلبية ت�سُكن املناطق احل�سرية 
اأك�������رب هجرة  ي���ع���ن���ي ح�������دوث  مم�����ا 
جماعية يف تاريخ الب�سرية ..م�سيفاً 
اأن هذا اأدى اإىل زي��ادة ال�سغط على 
الطاقة  فيها  مب��ا  الأ�سا�سية  امل���وارد 
وامل��ي��اه وال��غ��ذاء بل وحتى ال��ه��واء يف 

بع�س املناطق.
الأمن������اط  ه�����ذه  اأن  م��ع��ال��ي��ه  وب�����ني 
�سمان  اأن  ع���ل���ى  ت����وؤك����د  اجل����دي����دة 

العقد  م������دى  ع���ل���ى  ل���ال����س���ت���دام���ة 
القطاعات  وحتفيز  اإلهام  يف  املا�سي 
احلكومية ورواد قطاع الطاقة على 
ح�سد اجلهود والعمل يدا بيد لبناء 

م�ستقبل اأف�سل لأجيال الغد«.
اليوم  ت��ت��ج��ه   : م��ع��ال��ي��ه  واأ������س�����اف 
لأن  اجل���دي���د  اجل��ي��ل  اإىل  اأن���ظ���ارن���ا 
ط���اق���ت���ه���م وخ���ي���ال���ه���م واإب����داع����ه����م 
ل�ستمرارنا  ال�سمان  هي  وريادتهم 
بال�سري على الطريق ال�سحيح نحو 
عاملنا  يف  ال���س��ت��دام��ة  رك��ائ��ز  تر�سيخ 
الذي ي�سهد تطورات �سريعة والذي 
اأ�سرع  فيه  البتكار  وت��رية  اأ�سبحت 
من اأي وقت م�سى يف تاريخ الب�سرية 
حتى تكاد ت�سكل حتدياً للقدرة على 

مواكبتها والتكيف معها.
اأن���ه ل ي��وج��د م��ن هو  واأك���د معاليه 
مواكبة  على  وق��درة  ا�ستعدادا  اأك��رث 
تلك البتكارات وا�ستباقها من اأجيال 
الإيجابية  ال���روؤى  اأ�سحاب  ال�سباب 
والذين ي�سارك منهم يف حفل افتتاح 
اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة هذا العام 
اأكرث من 400 �ساب و�سابة من رواد 
بلدا   70 م��ن  اأك��رث  م��ن  ال�ستدامة 

من جميع اأنحاء العامل.
يف  التفكري  ع��ن��د  ان���ه  معاليه  وق���ال 
كيفية الو�سول اإىل هذه املرحلة من 
الإجابات  ك��ل  ف���اإن  ال�سريع  ال��ت��ق��دم 
2007 الذي �َسِهَد  تاأخذنا اإىل عام 
مرحلة  من  النتقال  خالله  العامل 

للبيانات  ال��ت��ن��ب��وؤي��ة  التحليالت  اأن 
بداأت يف اإحداث نقلة نوعية يف قطاع 
الأمثل  ال�ستغالل  لتحقيق  الطاقة 

للموارد«.
واأ�سار معايل الدكتور �سلطان اجلابر 
ت��وؤم��ن ببناء  اأن دول��ة الإم����ارات  اإىل 
امل�ستقبل من خالل مواءمة اأهدافها 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع ه���ذه الأمن����اط 
ال�سياق:  ه���ذا  يف  وق����ال  اجل���دي���دة، 
للقيادة  امل�ستقبلية  النظرة  »بف�سل 
ال���ر����س���ي���دة، ت���رك���ز دول�����ة الإم�������ارات 
الذكاء  ق���درات  ال���س��ت��ف��ادة م��ن  على 
املتقدمة  وال���ع���ل���وم  ال����س���ط���ن���اع���ي 
ومتكني �سبابنا ليكونوا قادرين على 
البقاء يف الطليعة وا�ستباق وا�ستثمار 
ال��ف��ر���س اجل���دي���دة«. واأ����س���اف: »اإن 
ب�سكٍل  ع��ل��م��ي��ة  اك��ت�����س��اف��ات  حت��ق��ي��ق 
����س���ب���ه ي����وم����ي ي����زي����د م�����ن اأه���م���ي���ة 
ال�ستفادة  و�سمان  ال�سباب  متكني 
واإبداعاتهم  طاقاتهم  م��ن  الكاملة 
يف  ال�ستثمار  اأن  كما  وطموحاتهم، 
دائماً  ولي��زال  كان  ال�سباب  �سريحة 
م��ن اأه���م الأول����وي����ات، ح��ي��ث ميتلك 
فهو  ج��دا،  خا�سة  ميزة  اجليل  ه��ذا 
الرقمي،  الع�سر  يف  ن�ساأ  جيل  اأول 
وبالتايل هو ميتلك مقومات فريدة 
ال�سريع  التقدم  مع  للتكيف  توؤهله 
ال����ذي ت�����س��ه��ده ه���ذه احل��ق��ب��ة«. ويف 
اأ�سبوع  اأن  ختام كلمته ..اأك��د معاليه 
اأب���وظ���ب���ي ل��ال���س��ت��دام��ة ي���رك���ز هذا 

اأن  يجب  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق 
يكون هدفاً م�سرتكاً يف هذه املرحلة، 
واأن العامل قطع خطوات كبرية نحو 
حتقيق هذا الهدف ..م�سريا اأن تلك 
الأمناط واحلقائق اجلديدة اأ�سهمت 
يف اإعادة ر�سم م�سهد الطاقة وكذلك 
الطاقة  ق��ط��اع  يف  الت�سغيل  من����اذج 
العمل  اإىل  اجلميع  ودف��ع��ت  باأكمله 

ملواكبتها.
الطاقة  اأ���س��ع��ار  اأن  معاليه  واأ���س��اف 
لأ�سعار  مناف�سة  اأ�سبحت  املتجددة 
الطاقة التقليدية، كما تعززت اأوجه 
بينُهما  اقت�سادياً  امل��ج��دي  التكامل 
اأ�سبحت،  الإم��ارات  دولة  اأن  ..مبيناً 
م���ن خ���الل »م�����س��در« وغ���ريه���ا من 
املبادرات الطموحة، يف مقدمة الدول 
ال��ت��ي ت��ب��ذل ج��ه��وداً ك��ب��رية م��ن اأجل 
تطوير والرتويج عاملياً خللق مزيج 
متنوع وم�ستدام من م�سادر الطاقة. 
»اأ�سبحنا  قائاًل:  معاليه  وا�ستطرد 
اليوم منتلك الو�سائل والتكنولوجيا 
التقدم  من  مزيد  لتحقيق  الالزمة 
اأ�سبح  ك��م��ا  ال���س��ت��دام��ة،  يف جم���ال 
للذكاء  مناف�ساً  ال�سطناعي  الذكاء 
زيادة  ب��دور كبري يف  الب�سري ويقوم 
الذكي  ال��ن��م��و  الإن��ت��اج��ي��ة وحت��ف��ي��ز 
الإن����رتن����ت  خ����دم����ات  و����س���اه���م���ت   ..
امل�سافات،  تقريب  يف  ال�سرعة  فائقة 
والأعمال  ال�����س��رك��ات  ب��ني  وال���رب���ط 
كما  اف��رتا���س��ي��ة،  جمتمعاٍت  م��ك��ون��ًة 

ال�سيا�سات الذين �ساركوا يف جل�سات 
النقا�س كاًل من معايل �سري �سينغ 
والطاقة  وال���ف���ح���م  ال���ط���اق���ة  وزي�����ر 
اجل����دي����دة وامل���ت���ج���ددة وامل���ن���اج���م يف 
اأم��ني مدير  الهند، و���س��ع��ادة ع��دن��ان 
للطاقة  ال����دول����ي����ة  ال����وك����ال����ة  ع�����ام 

املتجددة »اآيرينا«.
ويف اإطار مناق�سة التوجهات العاملية 
نحو  ال��ت��ح��ول  يف  امل��وؤث��رة  الرئي�سية 
الطاقة امل�ستدامة، مبا يف ذلك تغري 
ر والرقمنة، ي�ست�سيف  املناخ والتح�سّ
وفوداً  لال�ستدامة«  اأبوظبي  »اأ�سبوع 
من ال�سني والهند واليابان واململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�������س���ع���ودي���ة، ف�����س��اًل عن 
ال�سركات  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  م�����س��ارك��ة 

العار�سة من 40 دولة.
من  ال��ع��دي��د  الأ���س��ب��وع  وي�ست�سيف 
والتي  لل�سباب،  املوجهة  الفعاليات 
للطلبة،  احل�����س��ري  امل��ل��ت��ق��ى  ت�سمل 
واحللقات ال�سبابية، و�سفراء امللتقى 

احل�سري للطلبة.
ملتقى  يوفر  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة 
ت��ب��ادل الب��ت��ك��ارات مب��ج��ال امل��ن��اخ – 
ي���ق���ام حت���ت رعاية  ال�����ذي  ك��ل��ي��ك�����س، 
والبيئة،  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���غ���ري  وزارة 
النا�سئة  امل�ساريع  الفر�سة لأ�سحاب 
لبناء  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  الأع���م���ال  ورواد 
امل�ستثمرين  �سراكات فاعلة مع كبار 

العامليني.
لال�ستدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���س��ب��وع  وب����داأ 
ال�������س���اد����س  ب����الج����ت����م����اع   2018
الدولية  للوكالة  العامة  للجمعية 
للطاقة املتجددة »اآيرينا« يومي 13 
الأ�سبوع  وي�ست�سيف   .. يناير  و14 
خالل الفرتة من 15 اإىل 18 يناير 
الدورة احلادية ع�سر ملوؤمتر ومعر�س 
امل�ستقبل  ل��ط��اق��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 
الرئي�سية  فعالياته  م��ن  ت��ع��د  ال��ت��ي 
اأهم املن�سات العاملية املعنية  واإحدى 
الطاقة  وك��ف��اءة  امل��ت��ج��ددة  بالطاقة 

والتكنولوجيا النظيفة. 
الرئي�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن  وم���ن 
اأي�ساً الدورة ال�ساد�سة للقمة العاملية 
ملعر�س  اخلام�سة  وال����دورة  للمياه، 
توزيع  وحفل  اإيكووي�ست،  وم��وؤمت��ر 
برنامج  م��ن  الثالثة  ال���دورة  ج��وائ��ز 
ال�ستمطار،  علوم  لبحوث  الإم��ارات 

واملهرجان يف مدينة م�سدر.

حممد بن زايد ي�ضتقبل الرئي�ض املوريتاين حممد بن زايد ي�ضتقبل ويل عهد الأردن
•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
امل�����س��ل��ح��ة ام�����س يف مركز  ل��ل��ق��وات 
اأبوظبي الوطني للمعار�س فخامة 
عبدالعزيز  ول��د  حممد  الرئي�س 
الإ�سالمية  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
يزور  ال���ذي  ال�سقيقة  امل��وري��ت��ان��ي��ة 
العاملية  ال��ق��م��ة  حل�����س��ور  ال���ب���الد 

لطاقة امل�ستقبل.
الرئي�س  ب��ف��خ��ام��ة  ���س��م��وه  ورح����ب 
العالقات  معه  وب��ح��ث  امل��وري��ت��اين 
الأخ�����وي�����ة ب����ني دول�������ة الإم���������ارات 
تطويرها  و����س���ب���ل  وم���وري���ت���ان���ي���ا 
امل�سالح  ي���خ���دم  مب����ا  وت���ع���زي���زه���ا 

•• اأبوظبي -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
الوطني  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  يف  ام�������س 
امللكي  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ل��ل��م��ع��ار���س 
الأم��ري احل�سني بن عبد اهلل الثاين 
الها�سمية  الأردنية  اململكة  ويل عهد 
ال�سقيقة الذي يزور البالد حل�سور 

» القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل«.
امللكي  ال�سمو  ب�ساحب  �سموه  ورحب 
الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  الأم��ري 
وبحث معه تعزيز العالقات الأخوية 
و����س���ب���ل ت���ط���وي���ره���ا وت��ن��م��ي��ت��ه��ا مبا 
وال�سعبني  البلدين  م�سالح  ي��خ��دم 
الأردن  عهد  ويل  ون��ق��ل  ال�سقيقني. 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  حتيات 
الأردنية  اململكة  ملك  احل�سني  ب��ن 
الها�سمية اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 

التي  وامل��ح��اور  الق�سايا  م��ن  ع��دد 
لطاقة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ت��ب��ح��ث��ه��ا 

امل�سرتكة.
ا�ستعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ���الل  وج���رى 

ذات  الق�سايا  اإ�سافة اىل  امل�ستقبل 
الهتمام امل�سرتك.

���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان - خالل اللقاء - ويل 
جاللة  اإىل  حتياته  الأردين  العهد 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ب��ن احل�سني 

الدولة »حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
و�سعبها  الإم����ارات  ل��دول��ة  ومتنياته 
حمل  جانبه  من  والزده���ار.  التقدم 

ال�سقيق  و�سعبها  ل���الأردن  ومتنياته 
املزيد من الرفعة والرقي.

وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�س عددا 
من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.
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اأخبـار الإمـارات
�ضرطة راأ�ض اخليمة حتمي مواقف اأ�ضحاب الهمم 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

حذرت القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة، قائدي املركبات من الوقوف يف 
الإ�سعاف،  الهمم، وفوهات احلريق، ومركبات  املخ�س�سة لأ�سحاب  املواقف 
موؤكدة على ت�سديد ال�سبط املروري وخمالفة كل من يتعدى على خمالفة 
اأجله،  م��ن  اأن�سئت  ال��ذي  للغر�س  ا�ستغاللها  �سمان  بهدف  امل��واق��ف،  ه��ذه 
ب�سورة  ومهامها  حياتها  ملمار�سة  بها،  املعنية  للفئات  ال�سبل  كافة  وتهيئة 
طبيعية. واأكد العميد الدكتور حممد �سعيد احلميدي مدير عام العمليات 
ي�ستخدمون  ال��ذي��ن  امل��رك��ب��ات  �سائقي  اأن  اخليمة،  راأ����س  ب�سرطة  امل��رك��زي��ة 
مواقف اأ�سحاب الهمم ب�سكل غري قانوين �سيواجهون غرامة مالية قدرها 
1000 األف درهم، بالإ�سافة اإىل 6 نقاط مرورية، وذلك ح�سب املادة 55 

اأن  اإىل  امل��روري، وج��دول املخالفات، م�سرياً  من قواعد واإج���راءات ال�سبط 
�سرطة راأ�س اخليمة، تويل هذا الأمر اأهمية ق�سوى، بهدف املحافظة على 
حقوق هذه الفئة، من خالل توعية اأفراد املجتمع بحقوقهم ومنع التعدي 

عليها، وتطبيق القوانني املرورية الرادعة ب�ساأن من يه�سم هذه احلقوق.
وحذر مدير عام العمليات املركزية ب�سرطة راأ�س اخليمة، من اإ�ساءة ا�ستخدام 
الت�ساريح اأو اإعطائها لأ�سخا�س اآخرين اأو ا�ستغاللها لفرتة طويلة ما يوؤدي 
اإىل ان�سغال املواقف املخ�س�سة لأ�سحاب الهمم والت�سبب يف معاناة اآخرين 
اأو  عملهم  مواقف  عن  بعيدة  تكون  اأن  ميكن  �ساغرة  مواقف  عن  بالبحث 
وجهاتهم املق�سودة، موؤكداً ان ا�ستغالل مواقف اأ�سحاب الهمم يعد �سلوكاً 
اإن�����س��اين، وه��و خدمتهم  امل��واق��ف خم�س�سة لغر�س  ف��ه��ذه  غ��ري ح�����س��اري، 

وت�سهيل حياتهم وحركتهم.

البحرين تدين ب�ضدة اعرتا�ض مقاتالت قطرية طائرة 
مدنية اإماراتية خالل رحلة اعتيادية اىل املنامة

•• املنامة -وام:

اأدان����ت مملكة ال��ب��ح��ري��ن ب�����س��دة ق��ي��ام م��ق��ات��الت ت��اب��ع��ة ل��دول��ة قطر 
ب��اع��رتا���س ط��ائ��رة م��دن��ي��ة ق��ادم��ة م��ن دول���ة الإم������ارات اإىل مملكة 
واأث���ن���اء حتليقها يف  الع��ت��ي��ادي��ة  ام�����س يف رحلتها  ���س��ب��اح  ال��ب��ح��ري��ن 

امل�سارات املعتادة.
موؤكدة ان هذا العمل هو خرق وا�سح لالتفاقيات والقوانني الدولية 
للطريان  الدولية  املنظمة  ع��ن  ال�����س��ادرة  تلك  وخا�سة  ال�سلة  ذات 
املدين  للطريان  �سيكاغو  اتفاقية  عليه  ن�ست  وم��ا  »اإي��ك��او«  امل���دين 

الدويل وتعديالتها لعام 1944 .
هذا  اأن  »ب��ن��ا«  ن�سرته  ب��ي��ان  يف  البحرينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
ال�سلوك العدائي املرفو�س من قبل قطر جتاه الطائرات املدنية بات 
متكررا يف الفرتة الأخرية ويعر�س �سالمة الطريان املدين للخطر 

ويحمل تهديدا على حياة املدنيني.
واأكد البيان وقوف مملكة البحرين اإىل جانب دولة الإمارات العربية 
اأمنها  على  للحفاظ  اإج���راءات  من  تتخذه  ما  لكل  ودعمها  املتحدة 
وا�ستقرارها ولوقف هذه اخلروقات و�سد هذه النتهاكات من قبل 

دولة قطر.

مب�ساركة الرئي�س املوريتاين وويل العهد االأردين

حممد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة زايد لطاقة امل�ضتقبل
•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ك��رم 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
زايد  »ج���ائ���زة  ب���  الت�سعة  ال��ف��ائ��زي��ن 
لطاقة امل�ستقبل« لعام 2018 وذلك 
خ���الل ح��ف��ل ت��وزي��ع اجل���وائ���ز الذي 
اأقيم ام�س يف اأبوظبي �سمن »اأ�سبوع 
اأبوظبي لال�ستدامة« وتتخذ الدورة 
العا�سرة من اجلائزة الأبرز عامليا يف 
ال�ستدامة طابعا خا�سا هذا  جمال 

العام لتزامنها مع »عام زايد«.
التكرمي فخامة الرئي�س  و�سارك يف 
رئي�س  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ول�����د  حم���م���د 
جمهورية موريتانيا و�ساحب ال�سمو 
بن عبد اهلل  الأم��ري احل�سني  امللكي 
الأردنية  امل��م��ل��ك��ة  ع��ه��د  ويل  ال��ث��اين 
فخامة  بح�سور  وذل���ك  الها�سمية 
جمهورية  رئي�س  فور  داين  الرئي�س 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  و���س��م��و  ال�سي�سل 
عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود 
ال�سيخ طحنون  راأ���س اخليمة و�سمو 
بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
منطقة العني و�سمو ال�سيخ هزاع بن 
املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
والفريق  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال�سيخ ح��ام��د بن  و���س��م��و  ال��داخ��ل��ي��ة 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س دي����وان ويل 
ذياب  ال�سيخ  و���س��م��و  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د 
اآل نهيان رئي�س  بن حممد بن زايد 
دائرة النقل وعدد من ال�سيوخ وكبار 
ال�سقيقة  ال��دول  وممثلي  امل�سوؤولني 

وال�سديقة.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأك��د 
 2018 لعام  اأن  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
دولة  اإىل  بالن�سبة  خ��ا���س��ة  اأه��م��ي��ة 
الإم��������ارات ال���ت���ي حت��ت��ف��ي ف��ي��ه بعام 
للوالد  العطرة  للذكرى  اإحياء  زايد 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س 
ج�سد  ال���ذي  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان 
معاين  اأ���س��م��ى  امل��ب��ارك��ة  م�سريته  يف 
م�سددا  والعطاء..  والقيادة  احلكمة 
احلكيمة  ال����روؤي����ة  اأن  ع��ل��ى  ���س��م��وه 
امل�ستدامة  التنمية  يف  زاي���د  لل�سيخ 
و�سون البيئة �ستبقى نربا�سا نهتدي 
لبناء  به ونحن من�سي يف م�سريتنا 
و�ستظل  عاليا  به  والرت��ق��اء  الوطن 
م�����س��در اإل���ه���ام ي��ح��ف��ز ع��ل��ى اإط����الق 
دعائم  تر�سيخ  اإىل  تهدف  م��ب��ادرات 

ال�ستدامة حول العامل.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  واأو������س�����ح 
دولة  اأن  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ظل 
ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ 
تزال  ل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 

م�ستوى  ع��ل��ى  امل���ت���ج���ددة  وال���ط���اق���ة 
الإيجابي  احل����وار  ومي��ث��ل  ال���ع���امل.. 
بني خمتلف الأطراف العاملية الذي 
اجل��ائ��زة خطوة  يجري حت��ت مظلة 
توافق  �سياغة  اأردن��ا  ما  اإذا  اأ�سا�سية 
عاملي ب�ساأن اتخاذ اإجراءات ا�ستباقية 
ت��ب��ع��ات ظ���اه���رة التغري  ل��ل��ح��د م���ن 
اأكرث  واعتماد م�سادر طاقة  املناخي 

ا�ستدامة«.
واأ�ساف » اأتقدم بال�سكر اجلزيل اإىل 
الإمارات  دول��ة  يف  احلكيمة  القيادة 
كان  والتي  ودعمها  توجيهاتها  على 
الكبري  ال��ن��ج��اح  يف  اأ���س��ا���س��ي  دور  لها 
ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه ه����ذه اجل���ائ���زة التي 
املوؤ�س�س  روؤية  على  مرتكزة  انطلقت 
املغفور له ب��اإذن اهلل ال�سيخ زاي��د بن 

�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه«.
اأع����رب م��ع��ايل الدكتور  م��ن ج��ان��ب��ه 
���س��ل��ط��ان اأح��م��د اجل��اب��ر وزي����ر دولة 
زاي�����د لطاقة  ع����ام ج���ائ���زة  وم���دي���ر 
وامتنانه  ����س���ك���ره  ع����ن  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
للقيادة احلكيمة على دعمها الكبري 
وامل��ت��وا���س��ل وال�����ذي ك����ان ل���ه ال����دور 
العاملية  امل��ك��ان��ة  تعزيز  يف  الأ���س��ا���س��ي 
امل�ستقبل والتي  زايد لطاقة  جلائزة 
جت�����س��د روؤي�����ة امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
الدورة  ث��راه.. منوها بان  طيب اهلل 
ال��ع��ا���س��رة م���ن اجل���ائ���زة ه����ذا العام 
كونها  ك��ب��رية  خ�����س��و���س��ي��ة  تكت�سب 
ت��ق��ام يف »ع����ام زاي����د« ال����ذي نحتفي 
ف��ي��ه ب�������الإرث ال��غ��ن��ي ل��ل�����س��ي��خ زاي���د 
اجلائزة  حر�ست  وال��ذي  اهلل  رحمه 
خالل ال�سنوات الع�سرة املا�سية على 
تر�سيخه عرب دعم م�ساريع الفائزين 
اإحداث  يف  �ساهمت  والتي  باجلائزة 
وتعزيز  جمتمعاتهم  يف  اإيجابي  اأث��ر 
وا�ستفادة  املتجددة  الطاقة  انت�سار 
املجتمعات منها واحلد من تداعيات 

تغري املناخ.
اأن جناح اجلائزة خري  واأك��د معاليه 
التقدم  تعزيز  اأن جهود  على  برهان 
اأن  يجب  ل  امل�ستدامة  التنمية  نحو 
واملوؤ�س�سات  احلكومات  على  تقت�سر 
بل  البتكار  جم��ال  يف  وا�ستثماراتها 
الإب����داع  اأي�����س��ا حت��ف��ي��ز  اإن����ه يتطلب 
املجتمعات  �سمن  امل�سرتك  والعمل 
املحلية. وتوجه معاليه بالتهنئة اإىل 
الفائزين باجلائزة لهذا العام معربا 
ع��ن ت��ق��دي��ره ل���دوره���م امل��ت��م��ي��ز وما 
ميثلونه من ق��دوة ومن��وذج يحتذى 

للمبتكرين يف جمال ال�ستدامة.
ع�سر  الح���ت���ف���ال مب����رور  اإط�����ار  ويف 
���س��ن��وات ع��ل��ى اإط�����الق ج���ائ���زة زايد 
توزيع  حفل  �سهد  امل�ستقبل  لطاقة 
اجلوائز ح�سور الفائزين واملكرمني 
و�سلت  التي  وال�سخ�سيات  واجلهات 
ال����دورات  يف  النهائية  ال��ق��ائ��م��ة  اإىل 

املا�سية للجائزة.

عرب  املوؤ�س�س  القائد  اإرث  من  تنهل 
ت�ستلهم  وم���ب���ادرات  ب��رام��ج  اإط����الق 
زايد  ج��ائ��زة  ور���س��ال��ت��ه ومنها  ف��ك��ره 
تاأ�س�ست  ال���ت���ي  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ل��ط��اق��ة 
اأ�سحاب  وت���ك���رمي  ن��ه��ج��ه  ل��رت���س��ي��خ 
اجلهود املتميزة الذين يحدثون اأثرا 

اإيجابيا ملمو�سا يف جمتمعاتهم.
واأعرب �سموه عن �سعادته مبا حققته 
اجلائزة من اأثر وا�سع وبالغ الأهمية 
ع��ل��ى ام���ت���داد ال���ع���امل خ���الل العقد 
املا�سي حيث اأ�سهمت يف دعم تطوير 
ويف  والنظيفة  املبتكرة  التكنولوجيا 
الطاقة  م��ن  ال�ستفادة  �سبل  تعزيز 
للكثريين  احل��ي��اة  ظ��روف  وحت�سني 
وحتقيق  البيئة  على  املحافظة  ويف 

التنمية امل�ستدامة.
وق��������ام ����س���م���وه ب��ت�����س��ل��ي��م اجل����ائ����زة 
للفائزين الت�سعة يف الفئات التالية: 
لالأفراد..  �سخ�سي  اإجن����از  اأف�����س��ل 
وال�سركات  ال���ك���ب���رية..  وال�����س��رك��ات 
واملنظمات  وامل��ت��و���س��ط��ة..  ال�سغرية 
العاملية  ال��رب��ح��ي��ة.. واجل��ائ��زة  غ��ري 

للمدار�س الثانوية.
الفائزة  للمدار�س  ومت منح اجلائزة 

املتحدة بنحو 348 ترياواط �ساعي 
بحلول العام 2027 وبالتايل توفري 
اأكرث من 30 مليار دولر اأمريكي.. 
املوفرة  »ل��ي��د«  م�����س��اب��ي��ح  و���س��اه��م��ت 
للطاقة يف تفادي انبعاث 880 األف 
الكربون  اأك�سيد  ث��اين  غ��از  من  طن 
ف�سال  وحدها  الأفريقية  القارة  يف 
الطاقة  ت��وف��ري  يف  م�ساهمتها  ع��ن 
�ساهمت  كما  الب�سر..  للماليني من 
للربوفي�سور  ال��ب��ح��ث��ي��ة  اجل����ه����ود 
الليزر  اأ���س��ع��ة  جم����ال  يف  ن���اك���ام���ورا 
ال����زرق����اء وم�����س��اب��ي��ح »ل���ي���د« ب���دور 
حموري يف �سناعة اأقرا�س بلو راي 
وا�سع  نطاق  على  اإجن���ازات  وحتقيق 
والهواتف  التلفاز  اأجهزة  �سناعة  يف 

املحمولة و�سا�سات عر�س الأفالم.
عن  باجلائزة  جوجل  �سركة  وف��ازت 
فئة ال�سركات الكبرية وذلك لدورها 
املتجددة  الريادي يف اعتماد الطاقة 
الكربونية..  النبعاثات  من  واحل��د 
يف  عميقة  بخربات  جوجل  وحتظى 
والبتكار  ال��ب��ي��ان��ات  حتليل  جم���ايل 
ن�ست  �سركة  متكنت  حيث  ال��رق��م��ي 
ت���ط���وي���ر جهاز  م����ن  ل���ه���ا  ال���ت���اب���ع���ة 

عام  يف  اإطالقها  مت  التي  الثانوية« 
2012 بهدف حتفيز جيل امل�ستقبل 
من الرواد يف جمال الطاقة وتعزيز 
فقد  بال�ستدامة  امل�ستمر  الل��ت��زام 
م����دار�����س مت��ث��ل خم�سة  ب��ه��ا  ف�����ازت 
جلهودها  وذل�����ك  خم��ت��ل��ف��ة  ق������ارات 
تعزيز  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
الطاقة  على  والعتماد  ال�ستدامة 

املتجددة �سمن جمتمعاتها املحلية.
وت�سم امل��دار���س ال��ف��ائ��زة ك��ال م��ن : 
الثانوية  ال�سعدية«  »ع���ودة  مدر�سة 
م����ن ق�������ارة اأف����ري����ق����ي����ا.. وم���در����س���ة 
موباراكايو«  اإيديوكاتيفو  »�سنرتو 
م��ن الأم��ري��ك��ت��ني.. وم��در���س��ة »بيان 
ومدر�سة  اآ����س���ي���ا..  م���ن  ال��ب��ح��ري��ن« 
»ف����الدمي����ري ن�������ازور« م���ن اأوروب��������ا.. 
وم��در���س��ة »م��وت��وف��وا« ال��ث��ان��وي��ة من 

اأوقيانو�سيا.
باجلائزة  الفائزة  املدار�س  و�ساهمت 
ال�سباب  مل�سروعات  الدعم  توفري  يف 
يف جم��ال ال���س��ت��دام��ة وال��ت��ي وفرت 
م��������وارد ط���اق���ة م���ت���ج���ددة ب��ل��غ��ت 3 
م�����الي�����ني ك������ي������ل������وواط/ ال�������س���اع���ة 
انبعاثات  م���ن  احل����د  يف  و���س��اه��م��ت 

ع��ل��ى روؤي��ت��ه��ا وج��ه��وده��ا امل��ت��م��ي��زة يف 
متجددة  ط���اق���ة  م�����س��اري��ع  ت��ط��وي��ر 
الفائزين  خا�سة بها فيما نال باقي 
ال����ب����ارز يف دعم  ل����دوره����م  اجل����ائ����زة 

ال�ستدامة.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وهناأ 
م�سيدا  الفائزين  نهيان  اآل  زايد  بن 
التغيري  اح��داث  يف  الفاعل  بدورهم 
املجتمعات  ح����ي����اة  يف  ل���الأف�������س���ل 
اإيجابي يف م�سرية  ب�سكل  وامل�ساهمة 
والجتماعية  القت�سادية  التنمية 
وحثهم على موا�سلة بذل املزيد من 
اجلهود والتجارب والعمل للو�سول 
الب�سرية  ت��خ��دم  اف�����س��ل  ن��ت��ائ��ج  اىل 

جميعا.
ناكامورا  �سوجي  الربوف�سيور  وف��از 
والنظم  امل��������واد  جم�����ال  يف  اأ�����س����ت����اذ 
الكمبيوتر  وه��ن��د���س��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
باربرا  �سانتا  يف  كاليفورنيا  بجامعة 
ب��اجل��ائ��زة ع���ن ف��ئ��ة »اأف�����س��ل اإجن���از 
لتحقيق  وذل���ك  ل���الأف���راد«  �سخ�سي 
خطوة رائدة بتطوير م�سابيح »ليد« 
يف  �ست�ساهم  للطاقة  املوفرة  بي�ساء 
خف�س ا�ستهالك الكهرباء بالوليات 

�سمارت لتنظيم احلرارة الرائد على 
قدراتها  عن  ف�سال  العامل  م�ستوى 
»تعليم  م��ف��ه��وم  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة  يف 
الآلة« لتعزيز العتماد على الطاقة 

املتجددة يف توليد الكهرباء.
ال�سغرية  ال�سركات  فئة  جائزة  اأم��ا 
ن�سيب  م����ن  ف���ك���ان���ت  وامل���ت���و����س���ط���ة« 
يف  لإ�سهاماتها  ديزاين  �سونا  �سركة 
مب�سابيح  ال�����س��وارع  اإ����س���اءة  جم���ال 
والتي  ال�سم�سية  ب��ال��ط��اق��ة  ع��ام��ل��ة 
م�ستوى  حت�����س��ني  يف  دور  ل��ه��ا  ك����ان 
الأمن وجودة املعي�سة وتوفري فر�س 
 130 واج��ت��م��اع��ي��ة يف  اق��ت�����س��ادي��ة 
مبناطق  لالجئني  وجممعات  قرية 

نائية بالدول النامية.
فاوندي�سن  ���س��ي��ل��ك��و  ���س��رك��ة  ون���ال���ت 
اجل����ائ����زة ع���ن ف��ئ��ة امل��ن��ظ��م��ات غري 
قرو�س  منح  يف  جلهودها  الربحية 
�سغرية للم�ساعدة يف توفري الطاقة 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات ال����ف����ق����رية وت���وف���ري 
زي���ادة  اإىل  ت��ه��دف  تعليمية  ب��رام��ج 
والطاقة  ال�ستدامة  بفوائد  الوعي 

املتجددة.
للمدار�س  ال��ع��امل��ي��ة  »اجل����ائ����زة  اأم�����ا 

ثاين اأك�سيد الكربون باإجمايل قدره 
م�سروعات  اأن  يذكر  طن.   2،372
زايد  »جائزة  يف  الفائزين  ومبادرات 
مبجملها  اأحدثت  امل�ستقبل«  لطاقة 
 307 ح���ي���اة  اإي���ج���اب���ي���ا يف  ت����اأث����ريا 
م��الي��ني اإن�����س��ان ح���ول ال���ع���امل منذ 
انطالق اجلائزة قبل ع�سرة اأعوام.. 
�سخ�س  م��ل��ي��ون   8.5 ا���س��ت��ف��اد  ك��م��ا 
م��ن ب��رام��ج ال��ت��دري��ب ال��ت��ي وفرتها 
اجلائزة يف حني �ساهمت اجلائزة يف 
توفري حلول الطاقة املتجددة لنحو 

ن�سمة. مليون   27.5
وق�������ال ف���خ���ام���ة اأولف�����������ور راغ����ن����ار 
غ����رمي���������س����ون ال����رئ����ي���������س ال�������س���اب���ق 
جلنة  ورئ��ي�����س  اآي�سلندا  جلمهورية 
حتكيم جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل » 
�ساهمت جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل 
م���ن خ����الل م�����س��روع��ات وم���ب���ادرات 
اإيجابي  حت��ول  حتقيق  يف  الفائزين 
املجتمعات  الكثريين �سمن  يف حياة 
دور مهم  لها  ك��ان  الأك���رث فقرا كما 
واإر�ساء  والتعليم  البتكار  تعزيز  يف 
اأف�سل  واع��ت��م��اد  ���س��ي��ا���س��ات ج��دي��دة 
ال�ستدامة  جم����ال  يف  امل���م���ار����س���ات 
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اأخبـار الإمـارات
بلدية ال�ضارقة تطلق الدورة ال�15 مل�ضابقة اأجمل حديقة حتت �ضعار »حديقتي �ضعادتي«

•• ال�شارقة -وام:

يف  للم�ساركة  الت�سجيل  ب��اب  فتح  ع��ن  ال�سارقة  مدينة  بلدية  اأعلنت 
هذا  تنطلق  التي  اأجمل حديقة  م�سابقة  ع�سرة من  اخلام�سة  ال��دورة 
املجتمع  اأف���راد  ت�سجيع  بهدف  �سعادتي«  »حديقتي  �سعار  حت��ت  ال��ع��ام 
اجلوانب  وتعزيز  واملدر�سية  املنزلية  احلدائق  اإن�ساء  يف  التو�سع  على 

اجلمالية واحل�سارية ملدينة ال�سارقة.
وقال �سعادة ثابت �سامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة اإن 
البلدية كانت �سباقة يف اإطالق م�سابقة اأجمل حديقة منذ ما يربو على 
اإميانا منها باأهمية اإ�سراك قطاعات املجتمع كافة من اأفراد  عاما   15
اأنحاء  وموؤ�س�سات يف جهود التخ�سري وب�سط الرقعة اخل�سراء يف كل 
املدينة .. م�سريا اإىل اأن احلدائق املنزلية واملدر�سية وحدائق املوؤ�س�سات 

العامة واخلا�سة اأ�سهمت ب�سكل كبري خالل ال�سنوات املا�سية يف زيادة 
يف  البلدية  جهود  وع���ززت  ال�سارقة  يف  اخل�سراء  امل�سطحات  م�ساحة 

اإثراء الأبعاد اجلمالية باملدينة وتوفري البيئة امل�ستدامة بها.
مرت  مليون   16 نحو  بلغت  باملدينة  اخل�سراء  امل�ساحات  اأن  وك�سف 
تفوق نظريتها  ج��دا  كبرية  ن�سبة  وه��ي   2017 ع��ام  نهاية  مع  مربع 
يف الكثري من املدن العاملية املتقدمة ما عزز من املكانة املرموقة التي 
تتمتع بها ال�سارقة بني املدن الأكرث جاذبية للعي�س والعمل وكوجهة 

متميزة ت�ستقطب الزائرين وال�سياح من �ستى بقاع الأر�س.
ال��دورة ال�سابقة من امل�سابقة جنحت يف ا�ستقطاب  اأن  وقال الطريفي 
جديدة  اآف���اق  وفتحت  املجتمع  اأط��ي��اف  جميع  م��ن  وا���س��ع��ة  م�ساركات 
تزيني  يف  ومبتكرة  تقليدية  غ��ري  و�سائل  وا�ستحداث  الأف��ك��ار  لتنوع 
وتن�سيق احلدائق من خالل تعزيز التناف�س الإيجابي بني املت�سابقني 

العلمية  والأ���س��ال��ي��ب  امل��ب��ت��ك��رة  ال��و���س��ائ��ل  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  وت�سجيعهم 
التظليل  وعنا�سر  املياه  وتوفري  والزراعة  الري  والتقنية احلديثة يف 
مراعاة  م��ع  ال�سم�سية  الطاقة  وا�ستغالل  الطاقة  وتر�سيد  املتنوعة 

عوامل الأمن وال�سالمة باحلديقة.
العام للزراعة  التفاق م�ساعد املدير  اأو�سح املهند�س ح�سن  من جانبه 
والبيئة رئي�س فرق عمل م�سابقة اأجمل حديقة اإن امل�سابقة هذا العام 
تنق�سم اإىل فئتني هما فئة اأجمل حديقة منزلية وفئة اأجمل حديقة 
مدر�سية حكومية اأو خا�سة... لفتا اإىل اأن فئة احلديقة املنزلية تقيم 
وفقا لثالثة اأمناط وهي النمط الهند�سي والنمط الطبيعي والنمط 
امل��خ��ت��ل��ط ل�����س��م��ان ال��ت��ن��وع يف اجل���وان���ب اجل��م��ال��ي��ة ب��احل��دي��ق��ة بحيث 
والورود  النباتات  ونوعية  الهند�سية وطبيعة  الأبعاد اجلمالية  ت�سمل 
وغريها. واأ�سار اىل اأن البلدية فتحت باب الت�سجيل يف امل�سابقة بدءا 

من ام�س وي�ستمر حتى 30 يناير اجلاري من خالل الت�سال باخلط 
ال�ساخن على الرقم 993 اأو الهاتف املتحرك »0555785050 » 
اأو الت�سجيل عرب املوقع الإلكرتوين للبلدية و�سوف يتم اختيار ثالثة 
اإ�سافة  منزلية  حديقة  اأجمل  فئة  من  املختلفة  الأمن��اط  يف  فائزين 
اأن يكرم  اأجمل حديقة مدر�سية على  واح��د من فئة  فائز  اختيار  اإىل 
باأ�سبوع  ال��دول��ة  اح��ت��ف��الت  م��ع  تزامنا  ي��ق��ام  ال��ف��ائ��زون يف حفل كبري 

الت�سجري.
بالبلدية  املوؤ�س�سي  الت�سال  اإدارة  مدير  احل��م��ودي  عبيد  علي  وق��ال 
جلنة  و�سعتها  معايري  عدة  على  يتوقف  الفائزة  احلدائق  اختيار  اإن 
واحلدائق  ال��زراع��ة  اإدارة  من  ممثلني  ع�سويتها  يف  ت�سم  متخ�س�سة 
واإدارة الهند�سة واإدارة التفاعل املوؤ�س�سي وخرباء يف الزراعة واحلدائق 

من خارج البلدية.

حاكم ال�ضارقة يزور وادي احللو ويتفقد عددا من امل�ضروعات اخلدمية فيه
•• ال�شارقة -وام:

زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
القا�سمي  حم���م���د  ب����ن  ����س���ل���ط���ان 
حاكم  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������س���و 
 “ ال�����س��ارق��ة ���س��ب��اح ام�����س منطقة 
على  “ ل��الط��م��ئ��ن��ان  احل��ل��و  وادي 
والوقوف  هناك  املواطنني  اأح��وال 
ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وت��ف��ق��د عددا 
واملرافق  اجلديدة  امل�سروعات  من 

العامة التي يجري العمل عليها.
الذي  اللقاء  - خ��الل  �سموه  واأك��د 
وادي  م����دي����ن����ة  ب������اأه������ايل  ج���م���ع���ه 
احل��ل��و يف امل��ج��ل�����س اجل��دي��د الذي 
اأن   - الزيارة  �سموه �سمن  افتتحه 
اإمكاناتها  �سخرت  ال�سارقة  اإم���ارة 
لإ���س��ع��اد امل��واط��ن يف امل��ن��اط��ق كافة 
كرمية  حلياة  احتياجاته  وتوفري 

وم�ستقرة.
املنطقة  اأه��ايل  اإىل  �سموه  وا�ستمع 
ببناء  واأمر  اأحوالهم  واطماأن على 
العامة  امل��راف��ق  م��ن  ع��دد  وت�سييد 
مل��ت��ط��ل��ب��ات حت�����س��ني احلياة  ت��ل��ب��ي��ة 
البنية  وتطوير  وترقية  املعي�سية 

التحتية يف وادي احللو.

الطرق  ج���وان���ب  ج��م��ي��ع  وزراع�������ة 
املحيطة باملناطق ال�سكنية يف وادي 

احللو.
ال�سمو حاكم  زي��ارة �ساحب  وتاأتي 
احللو  وادي  منطقة  اإىل  ال�سارقة 
�سموه  وم���ت���اب���ع���ة  ح���ر����س  ���س��م��ن 
للم�سروعات  واحلثيثة  ال�سخ�سية 
احل��ي��وي��ة واخل��دم��ي��ة ال��ت��ي تخدم 
على  القاطنني  وجميع  املواطنني 
اأر���س الإم��ارة وحتقق بنية حتتية 

متكاملة.
راف������ق ����س���م���وه خ�����الل زي����ارت����ه كل 
الزعابي  عبيد  حممد  �سعادة  م��ن 
رئي�س دائرة الت�سريفات وال�سيافة 
�سيف  ���س��ع��ي��د  خ��م��ي�����س  و�����س����ع����ادة 
املزروعي وايل منطقة وادي احللو 
الديوان  م��دي��ر  �سيم  ب��و  وج��ا���س��م 
الأمريي يف مدينة كلباء وعدد من 

اأعيان واأهايل املنطقة.
ال�ساعر  األ��ق��ى  ال���زي���ارة  خ��ت��ام  ويف 
املزروعي من  �سعيد خمي�س ح�سن 
اأهايل منطقة وادي احللو ق�سيدة 
وم���ك���ارم  م����اآث����ر  اإىل  ف��ي��ه��ا  اأ�����س����ار 
ال�����س��م��و حاكم  وخ�����س��ال ���س��اح��ب 

ال�سارقة.

���س��م��وه الأح���ادي���ث الودية  وت��ب��ادل 
املنطقة  واأه�������ايل  امل���واط���ن���ني  م���ع 
�سموه  على  لل�سالم  قدموا  الذين 
م��ق��دم��ني ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر على 
ومتابعة  املنطقة  بزيارة  الهتمام 
وتلبية  لأحوالهم  املبا�سرة  �سموه 

متطلباتهم كافة.
حاكم  ال�������س���م���و  �����س����اح����ب  وق��������ام 

النباتات  وبع�س  ال�����س��در  باأ�سجار 
اجلبلية الذي اأطلقه �سموه ما بني 

عامي 2009 و2010 .
على  احل��ف��اظ  اأهمية  �سموه  واأك���د 
التوازن  اإع��ادة  اإىل  وال�سعي  البيئة 
البيئي للمنطقة .. موجها بزراعة 
بالطريق  املحيطة  املناطق  جميع 

هناك.

املنطقة  الزراعة يف  امل�ستخدمة يف 
املتفردة  ذات اخل�سو�سية  اجلبلية 
بالكامل  زراع���ت���ه���ا  ���س��ي��ت��م  وال���ت���ي 
يف  ال�سياحية  املناطق  اإىل  لت�ساف 

املنطقة.
ال�������س���م���و حاكم  ����س���اح���ب  واط����ل����ع 
امل�سروعات  ال�سارقة على عدد من 
ال���ت���ي تخدم  وامل����راف����ق اخل��دم��ي��ة 

ال�سارقة بجولة تفقدية لعدد من 
واخلدمية  احل��ي��وي��ة  امل�����س��روع��ات 
مدينة  يف  الإن�����س��اء  وقيد  القائمة 
�سموه  ق�����ام  ح���ي���ث  احل����ل����و  وادي 
اجلبلية  املنطقة  يف  �ستلة  ب��زراع��ة 
ال�سارقة  ���س��ي��دات  ل��ن��ادي  امل��ج��اورة 
موا�سلة  وذل���ك  احل��ل��و  وادي  ف��رع 
مل�سروع ت�سجري جبال وادي احللو 

تركيب  يف  اجل���اري  العمل  وتفقد 
املنطقة  يف  احلديثة  ال��ري  اأنظمة 
على  احللو  وادي  نفق  يف  املحيطة 
طريق ال�سارقة كلباء حيث اطماأن 
موؤكدا   .. فيها  ال��ع��م��ل  ���س��ري  ع��ل��ى 
مبدخالت  العناية  �سرورة  �سموه 
ال���زراع���ة ك��اف��ة واأه��م��ه��ا ال���ري من 
خ������الل ات����ب����اع اأح��������دث الأن���ظ���م���ة 

اح��ت��ي��اج��ات اأه�����ايل امل��ن��ط��ق��ة مثل 
امل�ساكن ال�سعبية اجلديدة والنادي 
الريا�سي وم�ساريع تطوير مزارع 
ال����وادي وال��ق��ري��ة ال��رتاث��ي��ة الذي 
ي��ج��ري ت�����س��ي��ي��ده��م يف امل��ن��ط��ق��ة .. 
النتهاء  يف  ب����الإ�����س����راع  م���وج���ه���ا 
يحتاج  م��ا  ب��ك��ل  وت��زوي��ده��م  منهم 
ت�سجري  اإىل  اإ�سافة  الأه���ايل  اإليه 

•• اأبوظبي-وام: 

قالت ن�سرة “اأخبار ال�ساعة” ان نتائج ا�ستطالع الراأي 
ال���ذي اأج����راه م��رك��ز الإم�����ارات ل��ل��درا���س��ات والبحوث 
دولة  مواطني  موقف  ح��ول  م��وؤخ��را،  ال�سرتاتيجية 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��ن ج��م��اع��ة الإخ�����وان، 
توؤكد بو�سوح انح�سار الفكر الإخ��واين، بعد انك�ساف 
الأهداف اخلبيثة لهذه اجلماعة، وافت�ساح مواقفها 

التي ت�سعى اإىل النيل من اأمن وا�ستقرار الدولة.
ولفتت الن�سرة - ال�سادرة عن مركز المارات للدرا�سات 
حتت  ام�س  افتتاحيتها  يف  ال�سرتاتيجية  والبحوث 
النتائج  ان  اىل  الإخواين” -  الفكر  “انح�سار  عنوان 
اأظهرت اأن %97.55 من امل�ستطلعة اآراوؤهم لديهم 
الإخ���وان،  جماعة  م��ن  �سلبي  اأو  ج���داً،  �سلبي  م��وق��ف 
ازداد  كلما  ي���زداد  اجلماعة  م��ن  ال�سلبي  امل��وق��ف  واأن 
م�ستوى التعليم، حيث جاءت ن�سب َمن لديهم موقف 
امل�ستوى  بح�سب  اجلماعة،  من  �سلبي  اأو  ج��داً  �سلبي 
 ،96.19% ال��ث��ان��وي  دون  م��ا  ك���الآت���ي:  التعليمي، 
وجامعي   ،97.52% ودبلوم   ،96.47% وثانوي 
اأن هذا  %98.74، كما  %97.92، ودرا�سات عليا 
دون  من  كلها  الدولة  اإم���ارات  ي�سمل  ال�سلبي  املوقف 

ا�ستثناء، وتتبناه فئات املجتمع كلها.
اإل���ي���ه���ا هذا  ت���و����س���ل  ال���ت���ي  ال���ن���ت���ائ���ج  واأو�����س����ح����ت ان 
مت  لأن��ه  فقط  لي�س  بامل�سداقية  تت�سم  ال�ستطالع، 
اختيار اأداة املقابلة ال�سخ�سية يف اإجرائه، واإمنا اأي�ساً 
الدولة  اإم��ارات  �سملت  اآراوؤه���ا  امل�ستطلعة  العينة  لأن 
م�ستوى  على  ���س��واء  ال��ف��ئ��ات،  خمتلف  ومثلت  كلها، 
اأو غريها،  العمر،  اأو  الدخل،  اأو  التعليم،  اأو  اجلن�س، 
نتائج هذا ال�ستطالع معربة  ال��ذي جعل من  الأم��ر 
بالفعل عن توجهات مواطني الإم��ارات جتاه جماعة 
الإخوان، وهي التي توؤكد رف�س هذه اجلماعة ب�سكل 
اإىل  ذات��ه  الوقت  ت�سري يف  وتنظيماً، كما  قاطع، فكراً 
الدولة  اتخذتها  التي  ل��الإج��راءات  املواطنني  تاأييد 
�سدها، لقطع الطريق على حماولتها التي ل تتوقف 
من اأجل التغلغل يف املجتمع. واأ�سارت اىل تاأكيد �سعادة 
عام  مدير  ال�سويدي،  �سند  جمال  الدكتور  الأ���س��ت��اذ 
ال�سرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�سات  الإم��ارات  مركز 
اأن نتائج هذا ال�ستطالع كانت متوقعة، بالنظر اإىل 
اأو  الت�سدد  ع��ن  البعيدة  الإم���ارات���ي  املجتمع  طبيعة 
الدولة حول  التطرف من ناحية، والتفاف مواطني 
القيادة الر�سيدة من ناحية اأخرى، ف�ساًل عن الت�ساد 
التام بني قيم املجتمع الإماراتي املبنية على النفتاح 
اجلماعة  هذه  اإليه  تدعو  وما  والعتدال،  والت�سامح 
فاإن  ولذلك  واإره���اب،  وتطرف  ب  وتع�سُّ انغالق  من 
لفظت  التي  العربية  ال�سعوب  اأول  ه��م  الإم��ارات��ي��ني 
هذه اجلماعة منذ اللحظة الأوىل التي تك�سفت فيها 

اأهدافها اخلبيثة.
وقالت انه يف الوقت ذاته، فاإن نتائج هذا ال�ستطالع 
يف  ال��دول��ة  تتبعها  ال��ت��ي  ال�سرتاتيجية  جن��اح  ت��وؤك��د 
اأي  املجتمع من  املتطرف، وحت�سني  للفكر  الت�سدي 
اأف��ك��ار ه��دام��ة م��ن ج��ان��ب ج��م��اع��ات وق���وى التطرف 
ت�سارك  ال�سرتاتيجية  ه��ذه  اأن  وخا�سة  والإره����اب، 
البحثية  وخ��ا���س��ة  ال��دول��ة،  موؤ�س�سات  خمتلف  فيها 
والثقافية والفكرية، من اأجل تعزيز منظومة القيم 
وقبول  والعتدال  كالو�سطية  املجتمع،  يف  الإيجابية 
الآخر والنفتاح وغريها من القيم التي ت�سد الطريق 

اأمام انت�سار نزعات الغلو والتع�سب والتطرف. 
الدور  ه��ن��ا، طبيعة  اأح���د  على  “ ل يخفى  واأ���س��اف��ت 
ال���رائ���د ال���ذي ي��ق��وم ب��ه م��رك��ز الإم������ارات للدرا�سات 
والبحوث ال�سرتاتيجية، �سواء من خالل الفعاليات 
ال��ت��ي ينظمها من  ال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة  والأن�����س��ط��ة 
ندوات – حما�سرات، اأو من خالل اإ�سداراته العلمية 
والإرهاب،  التطرف  ق�سايا  على  ال�سوء  ت�سلط  التي 
م���ن خالل  اأو  ال���و����س���ط���ي،  ال��ف��ك��ر  ت��ع��زي��ز  وك��ي��ف��ي��ة 
الإ�سهامات الفكرية والعلمية ل�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
املتطرف  للفكر  تت�سدى  التي  ال�سويدي  �سند  جمال 
لهذه اجلماعات، ويف مقدمتها كتاب “ال�سراب” الذي 
اأطلق �سرارة “احلرب الفكرية” �سد جماعة الإخوان 
وك�سف  بها،  املرتبطة  ال�سيا�سية  الدينية  واجلماعات 
يتعلق  فيما  املراوغة  مواقفها  وحقيقة  اأفكارها  زيف 

مبمار�سة العنف اأو تربيره والت�سجيع عليه”.
الإمارات  مركز  ا�ستطالع  نتائج  يعزز  ما  ان  واأك���دت 
عليها  وي�سفي  ال�سرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�سات 
ال�سعوب  م��ع��ظ��م  ان�������س���راف  ه���و  ك���ب���رية  م�����س��داق��ي��ة 
اأدركت  اأن  بعد  الإخ����وان  جماعة  ع��ن  اأي�����س��اً  العربية 
ح��ق��ي��ق��ة اأه���داف���ه���ا امل�����س��ب��وه��ة، ودوره������ا اخل���ط���ري يف 
املنطقة  يف  ال�ستقرار  وع��دم  والعنف  الفو�سى  ن�سر 
برّمتها، لأنها مل جتِن منها �سوى اخلراب والدمار، 
يف  احلكم  يف  الفا�سلة  جتربتها  ذل��ك  على  وال�ساهد 
بو�سوح  ك�سفت  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة،  م�����س��ر  ج��م��ه��وري��ة 
اأط���روح���ات���ه���ا وع����دم امتالكها  ت��ه��اف��ت  ف��ق��ط  ل��ي�����س 
اخلربات اأو الكوادر الب�سرية والفنية الالزمة لإدارة 
اإميانها  وعدم  �سلطويتها  اأي�ساً  واإمنا  الدولة،  �سوؤون 
بالدميقراطية وانتهازيتها ال�سيا�سية؛ لهذا ان�سرفت 
معظم ال�سعوب العربية عنها .. ويف الوقت ذاته، فاإن 
العديد من ال��دول الأوروب��ي��ة ب��داأت ت��درك يف الآونة 
الأخرية خطورة جماعة الإخوان، وتتخذ الإجراءات 
التي حتول دون ن�سر فكرها يف املجتمعات الأوروبية، 
وخا�سة اأن هذا الفكر هو الأ�سا�س الذي ا�ستقت منه 
راأ���س��ه��ا تنظيما داع�س  الإره��اب��ي��ة، وع��ل��ى  اجل��م��اع��ات 
حتر�س  ال��ت��ي  املتطرفة  اأيديولوجياتها  وال��ق��اع��دة، 

على الكراهية والعنف.

اأو اأ�ض ان ت��رعى ب��رن�ام��ج امتي��ازات انح�ضار الفكر الإخوايناأخبار ال�ساعة :
•• دبي-وام: 

للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  وّق��ع��ت 
الب�سرية احلكومية مذكرة تفاهم 
الرتفيه  ���س��ب��ك��ة  ان  ا������س  اأو  م����ع 
الرائدة يف ال�سرق الأو�سط و�سمال 
الأخرية  مبوجبها  ترعى  اأفريقيا 
اخلا�س  اخل�������س���وم���ات  ب���رن���ام���ج 
مب���وظ���ف���ي احل���ك���وم���ة الحت����ادي����ة 
عرو�ساً  وت����ق����دم  “امتيازات” 
خا�سة وامتيازات ح�سرية ملوظفي 
احل��ك��وم��ة الحت����ادي����ة ع��ل��ى كافة 

خدماتها ومنتجاتها.
عبد  الدكتور  �سعادة  امل��ذك��رة  وق��ع 
ال��رح��م��ن عبد امل��ن��ان ال��ع��ور مدير 
�ستيوارت  م��ارت��ني  و  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ام 
وّقع  ح��ني  يف  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 

عن ل�سركة اأو ا�س ان.
واأكد �سعادة الدكتور عبد الرحمن 
التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  اأن  ال��ع��ور 
بات  ال��ذي  اله��ت��م��ام  يعك�س حجم 
“امتيازات”  ب��رن��ام��ج  ب��ه  ي��ح��ظ��ى 
و�سركات  م���وؤ����س�������س���ات  ق���ب���ل  م����ن 
القطاع اخلا�س الراغبة يف رعاية 
ال����ربن����ام����ج وت����ق����دمي ال���ع���رو����س 
احلكومة  مل���وظ���ف���ي  احل�������س���ري���ة 

ملوظفي  ام���ت���ي���ازات  ����س���رك���اء  ق��ب��ل 
احل���ك���وم���ة الحت�����ادي�����ة وخ���رائ���ط 
تفاعلية لأماكن هذه العرو�س كما 
�سمن  املدرجة  لل�سركات  يتيح  اأنه 
عرو�سها  حتديث  اإمكانية  املبادرة 
ع���رو����س ج���دي���دة، ف�ساًل  وط�����رح 
مل��وظ��ف��ي احلكومة  ي��ت��ي��ح  اأن����ه  ع��ن 
الحتادية اإمكانية تقييم العرو�س 
التي  املالحظات  وتقدمي  املتاحة، 
بالربنامج  الرت���ق���اء  ���س��اأن��ه��ا  م���ن 

وتطويره.
ي�سهد  ام��ت��ي��ازات  برنامج  اأن  وب��ني 
قبل  من  كبريين  واإق��ب��اًل  تفاعاًل 
موؤ�س�سات القطاع اخلا�س الراغبة 
ب��الن�����س��م��ام ل��ل��ربن��ام��ج، ح��ي��ث بلغ 
عددها حتى نهاية نوفمرب املا�سي 
تقدم  ����س���رك���ات   260 م���ن  اأك�����رث 
ملوظفي  ح�����س��ري��اً  ع��ر���س��اً   527
اأن  مو�سحاً  الحت��ادي��ة،  احلكومة 
عدد مرات حتميل التطبيق الذكي 
للربنامج جتاوز حاجز ال� 15 األف 
نهاية  وحتى  اإطالقه  منذ  حتميل 
م�ستخدمي  ع����دد  واأن  ن��وف��م��رب، 
م��وظ��ف احلكومة  م���ن  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
األفاً   13 ق���راب���ة  ب��ل��غ  الحت����ادي����ة 

و573 م�ستخدماً.

وت����اأ�����س����ي����ل م���ف���اه���ي���م ال�������س���ع���ادة 
ب���ي���ئ���ة عمل  ال���وظ���ي���ف���ي���ة وخ����ل����ق 
اإيجابية وحمفزة ملوظفي الوزارات 
يعزز  واجل����ه����ات الحت�����ادي�����ة مب����ا 
تناف�سية احلكومة الحتادية لدولة 
الإمارات العربية املتحدة ويجعلها 
مثالية  ووجهة  للكفاءات  حا�سنة 

لأ�سحاب املواهب واخلربات.
من جانبه اعترب مارتن �ستيوارت 
ال�سراكة مع الهيئة فر�سة ممتازة 
مل���وظ���ف���ي احل����ك����وم����ة الحت�����ادي�����ة 
ل�ستك�ساف وال�ستمتاع باملجموعة 

مظلة  حتت  وعائالتهم  الحتادية 
ب��رن��ام��ج اخل�����س��وم��ات الأك����رب من 
نوعه على م�ستوى دولة الإمارات.

“الهيئة”  اأن  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
تن�سق مبوجب برنامج “امتيازات” 
مع املوؤ�س�سات التجارية واخلدمية 
وتوقع �سراكات معها ملنح خ�سومات 
ملوظفي  تف�سيلية  واأ�سعار  خا�سة 
وعائالتهم  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة 
“امتيازات”  ب��رن��ام��ج  اأن  م��ب��ي��ن��اً 
الرفاه  ث��ق��اف��ة  ت��ر���س��ي��خ  ي�����س��ه��م يف 
الحتادية  احلكومة  يف  الوظيفي 

الرتفيهي  املحتوى  م��ن  الوا�سعة 
OSN مبا يف ذلك  ال��ذي توفره 
والأجنبية  ال��ع��رب��ي��ة  امل�����س��ل�����س��الت 
وبرامج الأطفال واأ�سخم الأفالم.

املرزوقي  حم��م��ود  اأك���د  جهته  م��ن 
احلكومي  الت�����س��ال  اإدارة  م��دي��ر 
اأط��ل��ق��ت يف  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
“امتيازات”  برنامج  املا�سي  مايو 
بحلة جديدة، كتطبيق ذكي يخدم 
املوظف يف كل زمان ومكان مبيناً اأن 
التطبيق الذكي لمتيازات يت�سمن 
من  املقدمة  احل�سرية  ال��ع��رو���س 

عبدالرحمن عبداملنان العورحممود املرزوقيمارتن �ستوارت

بلدية دبي توؤكد حر�ضها على دعم ذوي متالزمة داون 
•• دبي -وام:

عام  لوتاه مدير  املهند�س ح�سني  �سعادة  اأك��د 
بلدية دبي على اإميان البلدية باأهمية تقدمي 
اإىل  الرامية  وامل�ساهمات  ال��دع��م  �سبل  كافة 
لأ�سحاب  وم�����س��رق  اأف�����س��ل  م�ستقبل  ر���س��م 
واأ�سحاب  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  م��ن  ال��ه��م��م 

الهمم ب�سكل عام.
وف��دا من جمعية  ا�ستقباله  ذلك خالل  جاء 
الوفد  ق���دم  داون ح��ي��ث  مل��ت��الزم��ة  الإم������ارات 
�سريكا  باعتبارها  دب��ي  لبلدية  �سكر  �سهادة 
فعال يف جمال اإ�سعاد اأ�سحاب الهمم من ذوي 

متالزمة داون خالل العام املا�سي.
اأن البلدية  ب��ل��دي��ة دب���ي  واأ����س���اف م��دي��ر ع���ام 
وت�سعى  كبريا  اهتماما  الهمم  اأ�سحاب  تويل 
الحتياجات  كافة  توفري  يف  للم�ساركة  دائما 

عن  لهم  ال�سعادة  مبداأ  وحتقق  ت�سمن  التي 
امل��ب��ادرات واحلمالت وتقدمي  اإط��الق  طريق 
دائماً  حتظى  والتي  لهم  املنا�سبة  اخل��دم��ات 
امل��ه��م��ة يف  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  واه��ت��م��ام  با�ستح�سان 

املجتمع.
وع��ر���س ال��وف��د ال���زائ���ر خ���الل ال��ل��ق��اء كافة 
للجمعية  امل�ستقبلية  واخل��ط��ط  امل�ستجدات 
ال��ت��ي ت��ه��دف م��ن خ��الل��ه��ا اإىل ت��وف��ري بيئة 
التي  اخلدمات  كافة  وج��ود  ت�سمن  متكاملة 
ت�ساهم يف اإ�سعاد اأع�ساء اجلمعية من اأ�سحاب 

الهمم.
واأبدى �سعادة مدير عام بلدية دبي ال�ستعداد 
التام لدعم كافة اخلطط وتوفري الت�سهيالت 
التي من �ساأنها حتقيق اأبرز النتائج يف جمال 
ذوي  م��ن  الهمم  لأ���س��ح��اب  ال�سعادة  حتقيق 

متالزمة داون.
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•• اأجرى املقابلة:
 د. حممود علياء

وتزهو  ال���ن���ه�������س���ة،  اأن���������وار  ت����ت����الل 
اإجن��������ازات ال���ت���ط���ور والزده����������ار، يف 
دولة  يف  ال�ساملة  النه�سة  م�سرية 
وتتواىل  املتحدة.  العربية  الم��ارات 
الأج�����ي�����ال ج���ي���ال ب���ع���د ج���ي���ل، وهي 
اليانعة  ال���ث���م���ار  ق���ط���اف  ت���وا����س���ل 
مبا�س  وتعتز  تفخر  كما  ل��الحت��اد، 
وم�ستقبل  م��زده��ر،  وحا�سر  عريق، 
اف�سل  ه����و  م����ا  اىل  دائ����م����ا  ي���وؤ����س���ر 
واف�سل بف�سل اهلل �سبحانه وتعاىل.  
للدولة،  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  وبف�سل 
املتوالية،  ال���را����س���خ���ة  واخل����ط����وات 
التاريخ  حل��رك��ة  الر�سيدة  وال��روؤي��ة 
التي جتمع يف ب�سريتها الثاقبة، بني 
القيادة الفذة، والتحدي وال�ستجابة 
امام احلتميات، والتكامل والتفا�سل 
املدرو�س  وال��ق��رار  وال��ك��م،  ال��ن��وع  يف 
املنا�سب يف الوقت املنا�سب. بح�سافة 
لف��ت��ة، وق���رارت م��درو���س��ة، واهداف 
دائ���م���ة وم��ت��ن��ام��ي��ة و���س��ب��اق��ة تكر�س 
ك���رام���ة الن�������س���ان، و����س���واب ال�����راأي 
ال��راج��ح احل��ك��ي��م، وو���س��وح الهدف، 
امل��ق��ا���س��د وال���غ���اي���ات، ونبل  و���س��م��و 
الكبار، من جيل  املرامي واله��داف 
ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ب��روؤي��ة  اىل جيل 
زايد بن �سلطان ال نهيان رحمه اهلل 
واخوانه حكام الم��ارات امد اهلل يف 
المناء  عهودهم  واولياء  اعمارهم، 
النه�سة،  م�ساعل  ي��رف��ع��ون  ال��ذي��ن 
وي�����س��اع��ف��ون م���ن م���ن���ارات الحت���اد 

عاما بعد عام وبكل فخر واعتزاز. 
واأ����س���اف: ان��ن��ا ف��خ��ورون مب��ا ي�سود 
املعادلة  بفحوى  وجمتمعنا  ب��الدن��ا 
التي  والرا�سخة،  والعتيدة  القيمة 
تكر�س اخال�س القادة وثقة ال�سعب، 
وه��م��ا ي�����س��ك��الن ال��ع��ق��د امل��ق��د���س يف 
ومزدهرة  متقدمة  دول���ة  اي��ة  ح��ي��اة 
تر�سو على العدالة، وتنعم باحلرية، 
م�سرق  ح��ا���س��ر  اىل  دائ���م���ا  وت��ط��ل��ع 
ب����اه����ر، وت���ر����س���و على  وم�����س��ت��ق��ب��ل 
اعماق  يف   و���س��ارب��ة  عميقة  ج����ذور 
ال��ت��اري��خ وم�������س���ارات ال���زم���ان. وهي 
قائمة،  حقائق  اىل  الم���اين  حت��ول 
الدوؤوب،  بعملها  ب��الأه��داف  وت�سمو 
لواء  وحتمل  املتوا�سلة،  وبراجمها 
واقليميا  وط��ن��ي��ا  واخل����ري  ال��ع��ط��اء 
ب��ال��ت��زام واخ�����الق، و�سخاء  وع��امل��ي��ا، 
رائع، وتوا�سل منهجي مبا تقت�سيه 

الم����ور، وت��ف��ر���س��ه ال��وق��ائ��ع، ب�سمو 
فمن  واملقا�سد،  واله���داف  الغايات 
زايد،  ع��ام مئوية  ال��ع��ط��اء، اىل  ع��ام 
باإذن  دائ��م��ا  الف�����س��ل  امل�ستقبل  اىل 
اهلل. هذا هو نهج زايد الذي نحتفل 
مب��ئ��وي��ت��ه ه���ذا ال��ع��ام ون��ه��ج  خليفة 
واأولياء  الم������ارات  ح��ك��ام  واخ���وان���ه 
ال��ع��ه��ود الم���ن���اء، و���س��ع��ب الم����ارات 
والأخ���الق  القيم  ه��ذه  يلتزم  ال���ذي 
وامل���ث���ل ال�����س��ام��ي��ة م���ن ت����راث الب����اء 
وال�سر،  البيوت  وتربية  والج���داد، 
واجلامعات،  امل���دار����س  وت��وج��ي��ه��ات 
وم�����ت�����اب�����ع�����ات الع������������الم ال����ي����وم����ي 
ل����ل����م����ب����ادرات، واحل���������س الن�������س���اين 
امل�������س���رتك يف امل�����س��اه��م��ة وامل����ب����ادرة 

والعطاء.

اىل املزيد واملزيد
واأ�ساف �سعادة ال�ستاذ علي م�سطفى 
التجلي يقول: ولذا نرى ان كل عام 
ب��ع��د ع����ام ي��ح��م��ل ال��ي��ن��ا امل���زي���د من 
والبداعات،  والجن��ازات  النجاحات 
امليادين،  وخمتلف  احل��ق��ول،  ك��ل  يف 
وت��ن��وع امل��ج��الت، الم���ر ال���ذي جعل 
من دول��ة الم��ارات العربية املتحدة 
حم����ط ان����ظ����ار ال����ع����امل ب���ج���ذوره���ا 
الع�سرية.  ونه�ستها  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 
واهدافها  امل��ت��وا���س��ل��ة،  وم�����س��ريت��ه��ا 
وم��ق��ا���س��ده��ا وغ��اي��ات��ه��ا ال��ن��ب��ي��ل��ة، يف 
خمتلف الق�سايا واملواقف القليمية 
والدولية  وال���س��الم��ي��ة   وال��ع��رب��ي��ة 
ير�سو  ووا���س��ح  واح��د  بياين  وبر�سم 
اىل  ويتطلع  وال��ع��ط��اء،  اخل��ري  على 
بقاع  وال���ع���امل���ي يف  اله���ل���ي،  ال�����س��ل��م 
الرامية  بالهداف  وي�سمو  الر���س. 
للدولة  اأف�������س���ل  غ����د  حت��ق��ي��ق  اىل 

ولالأمة الإ�سالمية ولالإن�سانية. 
بهذه الكلمات ا�ستهل �سعادة ال�ستاذ 
علي التجلي مدير الدائرة املالية يف 

مبنا�سبة  حديثه  الفجرية  حكومة 
اهلل  طيب  زاي��د  مبئوية  الحتفالت 
ه��ك��ذا نفهم معنى  واأ����س���اف:  ث���راه. 
مئوية زايد وكيف نعمل على تر�سيخ 
معانيها ال�سامية، ونفي بحق الوالد 
اخل���ال���دة، ويف  وامل��وؤ���س�����س يف حكمته 
النبيلة  وم��واق��ف��ه  ال�ساملة،  روؤي��ت��ه 
الرائعة، ونهجه المنوذجي القومي، 
ومدر�سته  ال��را���س��خ��ة،  وع���ط���اءات���ه 
ال�����س��اط��ع��ة، ال���ت���ي جت�����س��ده��ا دول���ة 
المارات العربية املتحدة مب�سريتها 
را���س��خ��ا وعطاءا  ن��ه��ج��ا  الحت���ادي���ة، 

متوا�سال.
وت��ب��ق��ى ال����ع����ربة، وي��ب��ق��ى ال���در����س، 
وت���ب���ق���ى احل���ك���م���ة يف ت��خ��ل��ي��د زاي����د 
ار�ساء  يف  ه��ي  مبئويتة،  والح��ت��ف��ال 
�سريته وم�سريته واجنازاته  وماثره 
ابنائنا،  تربية  يف  ونهجه  ومبادراته 
وت��وع��ي��ة الج��ي��ال امل��ت��وال��ي��ة، وان���ارة 
ب�����س��ريت��ه��ا مب��ا اك����رم اهلل زاي����د من 
وعطاء،  كرم  من  حباه  ومبا  حكمة، 
باملبادرات والجنازات...  ومبا ميزه 
رحم اهلل زايد، وطيب ثراه، وا�سكنه 

ف�سيح جناته ونحن وابناوؤنا واحفادنا 
على خطاه ن�سري.... “من املوؤمنني 
رجال �سدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، 
فمنهم من ق�سى نحبه ومنهم من 
�سدق  تبديال”  ب��دل��وا  وم��ا  ينتظر 

اهلل العظيم.

تتوا�سل االإجنازات الناه�سة يف 
الفجرية

وحول �سوؤال عن الجنازات الناه�سة 
ال���ف���ج���رية  ام���������ارة  وامل����ت����وال����ي����ة يف 
وتطلعات   2017 ال����ع����ام  خ�����الل 
ن��وع��ا وكما؟   2018 ال��ع��ام احل���ايل 
التجلي:  علي  ال���س��ت��اذ  ���س��ع��ادة  ق��ال 
امارة  يف  املتوالية  الجن����ازات  ت��ب��دو 
الفجرية بنه�ستها ال�ساملة املواكبة 
لنه�سة دول��ة الم��ارات، �ساملة لكل 
القطاعات �سواء على �سعيد  ال�سحة 
وامل�ستو�سفات  وامل�ست�سفيات  العامة 
وكذلك  الطبية.  واملراكز  والعيادات 
التنموية  امل�������س���اري���ع  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
الخرى كالأ�سواق واملراكز التجارية 
والعمرانية والزراعية و�سبكات الري 

مثل  الخ��رى  واجلمعيات  املتطورة، 
جمعية ال�سيادين، والعناية بن�ساط 
والرعاية  ال�سماك،  وا�سواق  ال�سيد 
ا�سواق  وك��ذل��ك  ال�سحية  وال��رق��اب��ة 
ال��غ��ذائ��ي��ة ومراكز  وامل�����واد  ال��ل��ح��وم 
ال��ت�����س��وق امل��ت��ن��وع��ة وامل��ت��ك��ام��ل��ة. كما 
ال���دوؤوب  الن�ساط  اىل  �سعادته  ن��وه 
وتطوير  البرتولية،  امل���واد  ان��ت��اج  يف 
الإنتاج  ي��ب��ق��ى  ح��ي��ث  الن����ت����اج،  ه����ذا 
النجاح  ل�����س��م��ان  ال��ت��ط��وي��ر  ق���ري���ن 
�سيما  ول  ال��ق��ط��اع��ات،  خم��ت��ل��ف  يف 
والبرتولية،  وال��ت��ج��اري��ة  ال��زراع��ي��ة 
املتميز  دوره������ا  ال���ت���ج���ارة  ول���غ���رف���ة 
ال�����س��ي��اح��ة تزدهر  امل���ج���الت.  ك��ل  يف 
ال���ع���ام  وح����ول الن�ساط  ع��ل��ى م����دار 
ا�سار  ال��ف��ج��رية  ام����ارة  يف  ال�سياحي 
عدد  يف  م��ط��ردة  زي���ادة  اىل  �سعادته 
الفنادق الفاخرة، وال�سقق الفندقية 
التي  ال�سياحية  والربامج  احلديثة، 
تعنى با�ست�سافة الوفود اىل متحف 
ال���ف���ج���رية واث����اره����ا امل��ن��ت�����س��رة هنا 
وح�سون  قالع  من  وهنالك  وهناك 
وابراج، وينابيع ووديان ومزارع، مما 

ج��ع��ل ال�����س��ي��اح��ة ت��زده��ر ع��ل��ى مدار 
الف�سول  وعرب  و�ستاءا  �سيفا  العام 
الأرب�����ع�����ة. وال���ت���ج���وال ع��ل��ى معامل 
واحلديثة،  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال���ف���ج���رية 
بالطبيعة اخلالبة على  وال�ستمتاع 
طول ال�ساحل ويف ال�سهول واجلبال 
والوديان واملنتجعات مثل نبع م�سب 
ووادي حام وطول اىل راأ�س م�سندم.

االإجنازات يف خمتلف املجاالت 
ك��م��ا حت����دث ����س���ع���ادة ال����س���ت���اذ علي 
ال���ت���ج���ل���ي ح�������ول ����س���ب���ك���ة ال����ط����رق، 
املطار  ب���ني  امل��ب��ا���س��رة  وامل���وا����س���الت 
واملوانئ واملنطقة احلرة يف الفجرية 
ودبا، وحركة التو�سيل بني منتجات 
امل�������زارع يف ال���ف���ج���رية وم���رب���ح ودب���ا 
وال��ق��ري��ة وم�����س��ايف و���س��دن��ة والبثنة 
و�ساندي بيت�س وغريها  من املعامل 
الزراعية،  واحل���ق���ول  ال�����س��ي��اح��ي��ة، 
و���س��ل��ت��ه��ا امل��ب��ا���س��رة ب���ال����س���واق  مع 
كل  ع���ل���ى  ال�����س��ح��ة  وزارة  ا�����س����راف 
ون���وه  والداء.   ال��ع��م��ل  ت��ف��ا���س��ي��ل 
الأن�����دي�����ة  ن���������س����اط  اىل  �����س����ع����ادت����ه 
ال���ري���ا����س���ي���ة امل���ت���ن���وع���ة، وال��������دورات 
امل����ت����وا�����س����ل����ة، وك�����ذل�����ك امل����ع����ار�����س 
واملنتديات  وامل���وؤمت���رات  ال��ت��ج��اري��ة، 
الثقافية  وامل��ه��رج��ان��ات  وامل��ل��ت��ق��ي��ات 
وال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي تربز 
الكفاءات والقدرات، وترعى املواهب 
ال�سباب  مهارات  تنمية  على  وتعمل 
ال�سياب  خ��ربة  ب��ني  املحكم  واجل��م��ع 
ال�����س��ب��اب م������رورا بدبا  وط���م���وح���ات 
الفجرية، ودبا احل�سن، ودبا البيعة، 

ومنها اىل اأعايل اجلبال. 
حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وي��ويل 
املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد  ب��ن 
الفجرية،  ح��اك��م  ل���الحت���اد  الع���ل���ى 
ال�سيخ  ���س��م��و  الم����ني  ع��ه��ده  وويل 
وجميع  ال�����س��رق��ي،  حمد  ب��ن  حممد 

المارة،  يف  ال�سيوخ  ال�سمو  ا�سحاب 
خطوات  امل�����س��وؤول��ني  جميع  وك��ذل��ك 
النه�سة ال�ساملة كل اهتمام وعناية 
ومتابعة، مبا ي�ساعف من احل�ساد، 
ويكر�س وفرة القطاف ويعم باخلري 

على اجلميع. 

هيئة الفجرية للثقافة واالإعالم 
وحتدث ال�ستاذ علي  التجلي حول 
للثقافة  ال���ف���ج���رية  ه��ي��ئ��ة  ن�������س���اط 
وال��ت��ي يراأ�سها  وال��ف��ن��ون والع����الم، 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور را����س���د بن 
ح���م���د ال�������س���رق���ي وم�����ا ت��ن��ظ��م��ه من 
برامج  م��ن  ت��ع��ده  وم��ا   ، مهرجانات 
�سواء  ال��ف��ج��رية والم��������ارات،  ح���ول 
كالتلفزيون  الع��الم��ي��ة  ال�سبكة  يف 
والذاع�������ة، و���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل، او 
م��وؤمت��رات  وندوات  مبا تنظمه من 
مدار  على  وملتقيات  وحم��ا���س��رات 
مهرجان  اهمية  على  موؤكدا  العام. 
اخليل العربي، والفرو�سية العريقة، 
الكرمي  والر�سول  ال���رتاث،   وحفظ 
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: 
“اخليل معقود بنوا�سيها اخلري اىل 

يوم القيامة”.

ن�سائح لل�سباب 
واأع������رب ال����س���ت���اذ ع��ل��ي ال��ت��ج��ل��ي يف 
ن�سائح  ج��م��ل��ة  ع���ن  ح��دي��ث��ه  خ���ت���ام 
وملتابعة  الإجن��ازات،  لل�سباب حلفظ 
يف  وم�ستقبال  ح��ا���س��را  جن��اح��ات��ه��م 
ربوع دولتنا الزاهرة التي وفرت لهم 
كل ال�سبل للرتبية والتعليم والثقافة 
ورعاية املتميزين واملبدعني. اإ�سافة 
اىل تنمية املواهب والقدرات للم�سي 
ركب  يف  والبناء  العطاء  نحو  قدما 
مل�ستقبل  امل�سرية  ومواكب  النه�سة، 
اخللق  اهمية  على  م��وؤك��دا  اف�����س��ل. 
والتعاون،  الوالدين،  وب��ر  الفا�سل، 
وال�����س��ع��ور ب��امل�����س��وؤول��ي��ة وال���واج���ب، 
نهج  على  للوطن  النتماء  وتكري�س 
الم���ارات. مع  زاي��د وخليفة وحكام 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ال�����س����رة، يف الط����ار 
البناء،  تربية  وح�سن  للبالد،  العام 
ونزرع  فاأكلنا  “زرعوا  قيل  وق��دمي��ا 
ال�سنابل  ي�����زرع  ف��م��ن  فياأكلون”. 
ال�سجار  ي���زرع  وم��ن  ع��ام��ا،  يح�سد 
ي��ق��ط��ف ل�������س���ن���وات، ام�����ا م����ن ي����زرع 
الجيال فيح�سد ابد الدهر “ولئن 
وانتم  ع��ام  لزيدنكم” وك��ل  �سكرمت 

بخري.

•• اأبوظبي-وام:

اأعفت جمهورية ال�سني ال�سعبية مواطني دولة الإمارات 
ال�سفر  تاأ�سرية  من  العادية  ال�سفر  ج���وازات  حملة  من 

امل�سبقة.
اأنه واعتبارا  اأعلنت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل  و 
دولة  مواطني  باإمكان  �سيكون   ،2018 يناير   16 من 
بدون  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  اإىل  ال�سفر  الإم���ارات 
زمنية  مل��دة  فيها  البقاء  اإمكانية  م��ع  م�سبقة  ت��اأ���س��ريات 

اأق�ساها 30 يوما يف كل زيارة.
وق��د ���س��در ق���رار الع��ف��اء ب��ن��اًء على م��ذك��رة تفاهم مت 
توقيعها موؤخراً بديوان عام وزارة اخلارجية باأبوظبي، 
حيث وّقع املذكرة بالإعفاء ال�سفري اأحمد الهام الظاهري 
وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل امل�ساعد لل�سوؤون 
)ين  ال�سيني  اجل��ان��ب  ع��ن  وّق��ع��ه��ا  فيما   .. القن�سلية 
جيان( ال�سفري فوق العادة واملفو�س جلمهورية ال�سني 

ال�سعبية لدى الدولة.
قرار احلكومة ال�سينية باعفاء مواطني دولة الإمارات 
ف���راغ، واإمنا  ي��اأت م��ن  امل�سبقة مل  ال�سفر  ت��اأ���س��ريات  م��ن 
جاء ثمرة ملجموعة من العوامل التي �سجعت احلكومة 

�سك  بدون  تعك�س  والتي  املبادرة،  هذه  لتخاذ  ال�سينية 
الدويل،  امل�ستوى  على  القوية  و�سمعتها  الدولة  مكانة 
اأكده  م��ا  وه��و  ال��دول��ي��ة،  �سبكة عالقتها  وم��ت��ان��ة  وق���وة 
الدولة  وزي��ر  قرقا�س  حممد  ب��ن  اأن���ور  الدكتور  معايل 
لل�سوؤون اخلارجية يف تغريدة له بالقول: لقد بلغ عدد 
الدول التي تعفي اجلواز الإماراتي من التاأ�سرية 138 
منوذجها،  يف  والثقة  الإم����ارات  �سمعة  يعك�س  م��ا  دول���ة، 
عرب  مواطنينا  اإنتقال  ت�سهيل  يف  مهمتنا  م��ن  وي�سهل 

العامل.
ويف تعليقه على قرار احلكومة ال�سينية باعفاء مواطني 
الدولة من تاأ�سريات ال�سفر امل�سبقة، قال �سعادة ال�سفري 
اأح��م��د ال��ه��ام ال��ظ��اه��ري اأن ه��ذه امل��ب��ادرة ت��اأت��ي يف �سوء 
وهي  وال�سني،  الإم��ارات  بني  الثنائية  العالقات  تنامي 
تفتح اآفاقا جديدة ملواطني الدولة لل�سياحة وال�ستثمار 

والتجارة.
واأ�سار الظاهري اإىل اأن املواطن الإماراتي ميثل الأولوية 
تعمل  ال��ت��ي  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اهتمامات  يف  الرئي�سية 
يعمق  ب���دوره  وه���ذا  للمواطنني  ال�����س��ع��ادة  حتقيق  على 
والولء  للوطن  النتماء  قيم  الإم��ارات��ي  امل��واط��ن  ل��دى 
للقيادة واأنهم على قناعة باأن جهود التنمية يف الإمارات 

ومكت�سباتها ت�ستهدف حتقيق ال�سعادة لهم.
الر�سيد  للحكم  عنوانا  اأ�سبحت  الإم����ارات  اأن  واأ���س��اف 
رمزا  ذات���ه  ال��وق��ت  وال�����س��الم ويف  والتعاي�س  والع��ت��دال 
وذلك  العاملي  امل�ستوى  على  والتميز  والتفوق  لالإجناز 

مبا ين�سجم وروؤية دولة الإمارات لعام 2021.
واأو�سح ال�سفري الظاهري اأن اإعفاء مواطني الدولة من 
اإيجابي  م��ردود  له  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  تاأ�سرية 
ويعك�س مكانة الإمارات على ال�ساحة الدولية وما تتمتع 
ورغبتها يف  ال�سني  م��ن  وخا�سة  وثقة  اح���رتام  م��ن  ب��ه 
توثيق العالقات معها وتعزيز امل�سالح امل�سرتكة يف جميع 
املجالت من خالل فتح منافذها ملواطني الإمارات من 

دون تاأ�سرية م�سبقة.
يف  الإماراتيني  للمواطنني  الإيجابية  ال�سورة  اأن  وبني 
اخلارج كونهم يعربون عن منوذج الإم��ارات يف النفتاح 
واحل�سارة  الثقافات  يف  والن��دم��اج  امل�سرتك  والتعاي�س 
 .. امل��ب��ادرة  الرئي�سية لهذه  ال��دواف��ع  اأح��د  ك��ان  ال�سينية 
باملواطن  ال�سيني  املجتمع  ثقة  يعمق  ذل��ك  اأن  م��وؤك��دا 

الإماراتي و�سلوكه احل�ساري.
مبادرة  ت��ع��ت��رب  – ال�����س��ي��ن��ي��ة  الإم����ارات����ي����ة  ال���ع���الق���ات 
الإم��ارات من  دولة  باعفاء مواطني  ال�سينية  احلكومة 

تاأ�سريات ال�سفر امل�سبقة اإجنازاً مهما ي�ساف اإىل قائمة 
الإجنازات التي حققتها الدبلوما�سية الإماراتية بقيادة 
�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان، وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل. كما جاء هذا القرار ترجمة للعالقات 
التعاون  اأ���س�����س  ع��ل��ى  وال��ت��ي بنيت  ال��ق��وي��ة،  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  امل�سرتك 

والتجارية.
الإمارات  دولة  الدبلوما�سية بني  العالقات  اأقيمت  فقد 
 ،1984 ن��وف��م��رب  ال�����س��ع��ب��ي��ة يف  ال�����س��ني  وج��م��ه��وري��ة 
مار�س  وافتتحت دولة الإمارات �سفارتها يف بكني يف 19 
هوجن  يف  عامة  قن�سلية  الدولة  افتتحت  كما   .1987
كوجن يف اأبريل عام 2000 وقن�سلية عامة يف �سانغهاي 
 13 كواجنو  يف  عامة  وقن�سلية   2009 يوليو   6 يف 
ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  وافتتحت  يونيو2016. 
عامة  وقن�سلية   1985 اأبريل  يف  اأبوظبي  يف  �سفارتها 

يف دبي نوفمرب 1988.
البع�س  بع�سهما  م��ع  ال�سديقتان  ال��دول��ت��ان  وترتبط 
بعالقات اإقت�سادية وجتارية قوية ومتنامية با�ستمرار، 
خالل  البلدين  ب��ني  التجاري  التبادل  حجم  بلغ  حيث 
20.25 مليار  2017 ح��وايل  الول من عام  الن�سف 

دولر اأمريكي، منها 13.97 مليار دولر اأمريكي قيمة 
�سادرات ال�سني اىل المارات وما يعادل 7.871 مليار 

دولر اأمريكي قيمة وارداتها من المارات.
اأعمدة التعاون  اأح��د  ال��ذي ي�سكل  ال��ط��ريان،  ويف جم��ال 
القت�سادي والتجاري بني البلدين، بلغ عدد الرحالت 
الوطنية  الناقالت  بها  تقوم  التي  املبا�سرة  الأ�سبوعية 

الإماراتية 60 رحلة جوية اأ�سبوعياً.
القت�سادي  امل��ج��ال  يف  امل��ت��ن��ام��ي  ال��ت��ع��اون  اأن  ���س��ك  ول 
وا�ستثمارية  اقت�سادية  بيئة  يف  حتقق  ق��د  وال��ت��ج��اري 
البلدين  ق���ادة  اأرك��ان��ه��ا  ووط���د  دعائمها  اأر���س��ى  منا�سبة 
ال�سديقني على مدى ال�سنوات املا�سية، وقد تعززت هذه 
العالقات يف �سوء الزيارات املتتالية من كال اجلانبني..
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�سيخ حم��م��د  ال�سمو  ���س��اح��ب  ق���ام  ح��ي��ث 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي،  عهد  ويل  نهيان، 
امل�سلحة بزيارة اإىل بكني يف دي�سمرب 2015، ثم اأعقبها 
اآل نهيان وزير اخلارجية  ال�سيخ عبداهلل بن زايد  �سمو 
2017. كما  اأخ��رى يف مايو  ب��زي��ارة  ال��دويل  والتعاون 
�سهد مايو من العام 2017 زيارة كل من معايل حممد 
ال��ب��واردي وزي��ر دول��ة ل�سوؤون الدفاع ومعايل  اأحمد  بن 

الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة .

اإمارة الفجرية حتتفل مبوؤية زايد

النه�ضة تتوا�ضل وامل�ضرية تزهو بالإجنازات والأجيال تتواىل بنجاحاتها ر�ضوخًا ونهجًا وعطاًء

ال�ضني تعفي مواطني دولة الإمارات من تاأ�ضريات الدخول امل�ضبقة اعتبارا من اليوم

علي م�سطفى التجلي يف مقابلة �سحفية خا�سة بالفجر:
-على نهج زايد تتوا�سل االإجنازات ال�ساملة نوعًا وكمًا ومتيزًا واإبداعًا

-رعاية ال�سيخ حمد ال�سرقي مل�سرية النه�سة يف اإمارة الفجرية وتوجيهات ويل عهده االأمني ت�ساعف 
من الطموحات واالإجنازات والنجاحات عاما بعد عام

-اأو�سي ال�سباب بالتزام االأخالق الفا�سلة, ووعي متطلبات امل�سوؤولية الوطنية وم�ساعفة اجلهد والعطاء

•• اأبوظبي -وام: 

خالل   2018 اأبوظبي  توظيف  معر�س  م��ن   12 ال���  ال���دورة  فعاليات  تنطلق 
ال��وط��ن��ي للمعار�س  اأب��وظ��ب��ي  31 يناير اجل���اري يف م��رك��ز   - 29 ال��ف��رتة م��ن 
الدولة  ملواطني  يتيح  حيث  وخا�سة  حكومية  جهة   100 من  اأك��رث  مب�ساركة 

العديد من الفر�س الوظيفية والتدريبية ومهارات التطوير والتمكني.
واأفادت اللجنة العليا املنظمة باأن املعر�س - الذي تنظمه �سركة اإنفورما للمعار�س 
- يحظى ب�سراكة ا�سرتاتيجية مع دائرة التنمية الإقت�سادية يف اأبوظبي والتي 
مل�ساعدة  البتكار  بدعم  “تكامل” اخلا�س  برنامج  م�ساركتها  خالل  من  تقدم 
اأبوظبي والدولة ب�سكل عام  اإم��ارة  الأف��راد املواطنني واجلامعات واملوؤ�س�سات يف 
حلماية وت�سويق اأفكارهم املبتكرة. كما يحظى املعر�س برعاية القوات امل�سلحة - 
الراعي التيتانيوم - والراعي البالتيني كل من القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي 

 – وال�سياحة  الثقافة  “دائرة  الذهبي  وال��راع��ي  الإ�سالمي  اأبوظبي  وم�سرف 
اأبوظبي” وبال�سراكة مع ال�سركة القاب�سة العامة “�سناعات” والإمارات العاملية 
اأبوظبي  نيورك  وجامعة  املركزي  الإم��ارات  وم�سرف  التاأمني  وهيئة  لالأملنيوم 
وموانئ اأبوظبي اإىل جانب عدد من ال�سركاء من خمتلف القطاعات. واأو�سحت 
اللجنة اأن اجلهات امل�ساركة تعرف الباحثني بالفر�س الوظيفية التي حتتاجها 
هذه املوؤ�س�سات وطبيعة العمل فيها والوظائف املتوفرة لديها ف�سال عن ت�سويق 
املتقدمني  بيانات قوية من  امل�ستهدف وبناء قاعدة  التوطني للجمهور  برنامج 

الإماراتيني املوهوبني ل�سد حاجات التوظيف امل�ستقبلية .
ويوفر معر�س توظيف لأول مرة وبالتعاون مع �سركة بوتين�سيال فر�سة لتجربة 
العديد من الدورات التدريبية التي تقدم لزوار املعر�س باملجان وملده �سهر من 
بداية انطالق املعر�س عرب الإنرتنت ويف خمتلف املجالت مثل الت�سويق واإدارة 

الأعمال واملحا�سبة وغريهم.

••القاهرة -وام:

الطريان  وزي���ر  ���س��ري��ف فتحي  م��ع��ايل  اأك���د 
ط���ائ���رات  اع�����رتا������س  اأن  امل�������س���ري  امل������دين 
اإماراتية  مدنية  ل��ط��ائ��رات  قطرية  مقاتلة 
الدولية  ميثل خرقا لالتفاقيات والأع��راف 
ب��ل وال��ق��ي��م الإن�����س��ان��ي��ة لأن���ه ي��ع��ر���س اأرواح 
امل�سافرين والأبرياء للخطر.. م�سريا اإىل اأن 

لدولة الإمارات احلق يف اعرتا�سها على هذا 
اخلرق بال�سبل القانونية.

ون��ق��ل��ت وك��ال��ة اأن���ب���اء ال�����س��رق الأو����س���ط عن 
معايل وزير الطريان امل�سري قوله - ام�س- 
املدنية  ال��ت��ج��اري��ة  ال���رح���الت  اع���رتا����س  اإن 
املوافقات  على  واحل��ا���س��ل��ة  امل�����س��ار  م��ع��روف��ة 
وال��ت�����س��اري��ح امل��ط��ل��وب��ة ت�����س��رف غ���ري مربر 
وفيه خطر �سديد على اأمن و�سالمة املالحة 

اجلوية.
ت�سريحه  يف   - فتحي  �سريف  معايل  و�سدد 
اأن ما حدث ميثل خرقا لالتفاقيات  - على 
الإن�سانية  وال��ق��ي��م  ب��ل  ال��دول��ي��ة  والأع�����راف 
والأب���ري���اء  امل�����س��اف��ري��ن  اأرواح  ي��ع��ر���س  لأن����ه 
احلق  ال�سقيقة  الإم�����ارات  ول��دول��ة  للخطر 
بال�سبل  اخل�����رق  ه����ذا  ع��ل��ى  اع��رتا���س��ه��ا  يف 

القانونية.

م�ضر: اعرتا�ض مقاتالت قطرية طائرتني مدنيتني » توظي�ف اأبوظب�ي 2018 « ينطلق 19 يناي�ر
اإماراتيتني خرق لالتفاقيات والأعراف الدولية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر: 

نفذ مركز بلدية الوثبة حمالت توعوية اإر�سادية عامة 
والوثبة  وال�����س��وام��خ،  غ��رب،  يا�س  بني  مناطق  �سملت 
���س��م��ال، وب��ن��ي ي��ا���س ���س��رق، واخل��ت��م وال��وث��ب��ة جنوب، 
مظهر  على  للحفاظ  احلثيثة  جهودها  �سمن  وذل��ك 
املظاهر  م��ن  البيئة  ح��م��اي��ة  يف  ي�سهم  ومب���ا  امل��دي��ن��ة، 
الغري احل�سارية، وتوفري مقومات ال�سالمة وال�سحة 
اأي مظاهر غري متطابقة  بيئة تخلو من  للجميع يف 
مع ما ت�سبو اإليه بلدية مدينة اأبوظبي بتوفري �سبل 

الراحة، وجعل املدينة اأجمل.
ال�سكنية  ال��ب��ل��دي��ة يف الأح���ي���اء  ل��ف��رق  و���س��م��ن ج��ول��ة 
الأبنية  مالك  توعية  مت  العامة  والأماكن  وال�ساحات 
على  احلفاظ  ب�سرورة  التجارية  وامل��ح��الت  ال�سكنية 

النظافة العامة اأمام ممتلكاتهم، وجتنب رمي املخلفات، 
والتاأكيد على �سرورة اإزالة امل�سوهات العامة.

املرخ�سني  وغ��ري  اجلائلني  الباعة  ظ��اه��رة  وملواجهة 
ح�����س��ب الأ�����س����ول وامل���ع���اي���ري امل��ط��ل��وب��ة م���ن اجلهات 
بالتعاون  الوثبة  بلدية  املخت�سة �سبط مفت�سو مركز 
اأبوظبي  �سرطة  م��ن  ال�سرتاتيجيني  �سركائهم  م��ع 
واأكدت  غ��رب،  يا�س  بني  منطقة  يف  جائلني  باعة   8
حر�سها على توفري اأعلى املعايري ال�سحية عند تداول 

الب�سائع، وحماية الأفراد من اأخطار املواد واملنتجات 
التي يتم ترويجها عرب الباعة اجلائلني ويف الأ�سواق 
ال�سحة  معايري  مع  تتطابق  ل  والتي  النظامية  غري 
العامة، واأ�سافت اأنها م�ستمرة يف تنظيم حمالتها على 

هذه الظاهرة ب�سكل دوري ملواجهة انت�سارها.
لتعزيز  وامل���زارع  العزب  على  البلدية  ف��رق  جالت  كما 
بال�ستخدام  وامل�������زارع  ال���ع���زب  م����الك  ل����دى  ال���وع���ي 
وال�سحية  البيئية  باملعايري  والل��ت��زام  لها  ال�سحيح 

املحافظة  باأهمية  ولتعريفهم  ال��ع��ام،  املظهر  وحماية 
على البيئة، واطالعهم وحثهم على تطبيق القوانني 
واللوائح التي تتنظم عملية ا�ستخدام العزب واملزارع، 
وخ��الل ذلك مت ر�سد 8 م��زارع مهجورة، و9 جديدة 

خالية. 
ب���اأن���ه���ا وزع������ت خ�����الل احلملة  ال���ب���ل���دي���ة  واأو�����س����ح����ت 
مطبوعات اإر�سادية تت�سمن املعايري البيئية وال�سحية 
عند ا�ستخدام العزب اأو تاأجريها اأو ا�ستثمارها، وبينت 

العزب  م���الك  م��ت��ط��ل��ب��ات  اإىل  ب��ال���س��ت��م��اع  اه��ت��م��ام��ه��ا 
خدمات  لتقدمي  ال�ساأن  هذا  يف  احتياجاتهم  ومعرفة 

متميزة وذات جودة عالية.
ودعت بلدية مدينة اأبوظبي مالك العزب اإىل اللتزام 
ا�ستخدامات  تنظم  التي  النافذة  وال��ل��وائ��ح  بالقانون 
الهادفة  البلدية  الفعالة مع جهود  وامل�ساهمة  العزب، 
ملكافحة املظاهر غري احل�سارية والع�سوائية، وتكري�س 
على  للحفاظ  املدن  بجمالية  اخلا�سة  املعايري  اأف�سل 

املظهر احل�ساري واجلمايل العام و�سوًل اإىل حتقيق 
متطلبات ال�سحة وال�سالمة، واأو�سحت اأن هذه املرافق 
هي م�سوؤوليتهم لذلك يتجنب القيام مبخالفات ت�سر 
املناطق  يف  املخلفات  رم��ي  مثل  ال��ع��ام  واملظهر  البيئة 
غري املخ�س�سة لها، وا�ستخدام العزبة لغري الأغرا�س 

املنوطة بها، حرق املخلفات داخل العزبة وخارجها.
اجلدير بالذكر، اأن هذه احلمالت التي نفذتها بلدية 
رقم  للقانون  وتطبيقاً  ا�ستناداً  تاأتي  اأبوظبي  مدينة 
العام  املظهر  على  احل��ف��اظ  ب�����س��اأن   2012 ل�سنة   2
اأبوظبي والالئحة  اإم��ارة  العام يف  وال�سكينة  وال�سحة 
التنفيذية، و�سمن حر�س دائرة التخطيط العمراين 
وال��ب��ل��دي��ات – ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى تكري�س 
اأف�سل القيم واملعايري اخلا�سة باملظهر العام للمدينة، 

وتوفري بيئة عي�س اآمنة و�سحية للجميع.

•• دبي-الفجر:

مدير  الأحبابي،  نا�سر  حممد  الدكتور  �سعادة  األقى 
عام وكالة الإمارات للف�ساء، كلمة الأم�س �سلط فيها 
بدولة  اخلا�س  الف�ساء  برنامج  اأهمية  على  ال�سوء 
الإم��ارات واأب��رز التحديات التي يواجهها فريق عمل 

الوكالة يف التخطيط ملهمة املريخ ال�ستثنائية. 
للف�ساء  الإم���ارات  وكالة  عام  كلمة مدير  اإىل  ا�ستمع 
عدد كبري من الوفود امل�ساركني يف موؤمتر الت�سالت 
ع���رب الأق����م����ار ال�����س��ن��اع��ي��ة ال����ذي ي��ق��ام ع��ل��ى هام�س 
24 من املعر�س الدويل لالإعالم الرقمي  الدورة ال� 

وات�سالت الأقمار ال�سناعية كاب�سات 2018 .
واأو�سح �سعادته يف كلمته اأن معر�س وموؤمتر ’كاب�سات‘ 
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��اأه��م��ي��ة خ��ا���س��ة كونه 
بالإ�سافة  القطاع،  يف  اجلديدة  التقنيات  ي�ستعر�س 

الرامية  الإم��ارات  حكومة  ا�سرتاتيجية  مع  لتما�سيه 
لالرتقاء مبكانة الدولة كمركز لعقد املعار�س ب�سكل 
وجه  ع��ل��ى  ب��ال��ف�����س��اء  املتخ�س�سة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ع���ام 

اخل�سو�س.
الإمارات  وكالة  م�ساركة  اأهمية  على  الأحبابي  و�سدد 
به،  والتعريف  الربنامج  لتقدمي  املعر�س  للف�ساء يف 
وبال�سبب الذي دفع دولة الإمارات لالهتمام ب�سناعة 
وت�سليط  التحديد،  الوقت على وجه  الف�ساء يف هذا 
املنطقة،  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ال�����س��وء ع��ل��ى 
الوكالة  به  تقوم  ال��ذي  ال��دور  اأهمية  على  والرتكيز 

ملواجهة التحديات. 
يتمحور يف  اأه���م براجمنا  اأح���د  اإن  الأح��ب��اب��ي:  وق���ال 
ال��ت��خ��ط��ي��ط مل��ه��م��ة امل���ري���خ، ون���ه���دف م���ن خ���الل هذه 
اخلطوة اإلهام ال�سباب حول العامل، ورفع اآمال النا�س 
�سعب  �سيء  ل  ب��اأن  للجميع  والتاأكيد  وطموحاتهم، 

ترتبط  واأ����س���اف:  ���س��يء مم��ك��ن،  ك��ل  واأن  الإرادة  م��ع 
دولة الإمارات بعلوم الفلك منذ القدم، ونحن نتطلع 

ل�ستعادة هذه الأجماد عرب العلوم والتكنولوجيا. 
اأخذها  الواجب  التحديات  اإىل وجود عدد من  واأ�سار 
�سناعة  يف  امل�����س��اري��ع  لطبيعة  ن��ظ��را  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ني 
الف�ساء، وقال: اإن مهمة بهذا احلجم تتطلب ميزانية 
�سخمة، والكثري من الوقت والتح�سري، بالإ�سافة اإىل 
احلاجة لأ�سخا�س موهوبني وطموحني.. واأ�سار اإىل 
ال�ستعداد  وعلينا  عالية،  خماطر  باملهمة  حتيط  اأن��ه 

جلميع العقبات املحتملة يف حال حدوثها.
املقام  ال�سناعية  الأق���م���ار  ات�����س��الت  م��وؤمت��ر  ي�سكل 
على هام�س معر�س كاب�سات فر�سة لتقدمي احللول 
ال�����س��ن��اع��ي��ة ملختلف  ب��ات�����س��الت الأق����م����ار  اخل��ا���س��ة 
الذي  النمو  وي�سطر  املنطقة،  يف  الأع��م��ال  قطاعات 
النمو  ه��ذا  ودور  ال�سناعية  الأق��م��ار  �سناعة  ت�سهده 

يف دعم اخلطط الطموحة كتلك التي تتبناها وكالة 
الإمارات للف�ساء. 

التي  �ساتاليت،  اإف  يف  ج��ي  قمة  ت�ست�سيف  ب��دوره��ا 
جتمع اأحدث البتكارات والتوجهات املبتكرة يف ت�سكيل 
ال��ع��امل��ي، خ���رباء حمليني ودول��ي��ني ملناق�سة  امل��ح��ت��وى 

التغريات الإيجابية يف قطاع الأقمار ال�سناعية. 
وات�سالت  الرقمي  لالإعالم  الدويل  املعر�س  ويعترب 
عامل  يف  الرائدة  املن�سة  كاب�سات،  ال�سناعية  الأقمار 
ال��ب��ث والإن��ت��اج وت��ق��دمي امل��ح��ت��وى والإع����الم الرقمي 
واأفريقيا  الأو����س���ط  ال�����س��رق  يف  ال�سناعية  والأق���م���ار 
وج��ن��وب اأ���س��ي��ا. وي�����س��ك��ل اأح����د اأب����رز واأك����رب املعار�س 
ال���ب���ث والإن����ت����اج وتقدمي  ق��ط��اع��ات  امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
املحتوى والأعالم الإلكرتوين والأقمار ال�سناعية، اإذ 
اأنحاء  امل�سرتين والباعة واخل��رباء من جميع  يجمع 

املنطقة.

�ضرطة دبي تنظم مزادًا ملعثورات اأمن املطارات ومقتنيات مكافحة املخدرات  
•• دبي-الفجر:

ب��ن��اًء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة دب���ي، نظمت 
دبي،  اإم��ارة  يف  املحجوزة  باملركبات  والت�سرف  امل��زادات  جلنة 
العامة  املطارات والإدارة  العامة لأمن  الإدارة  وبالتعاون مع 
وامل�سادرات من  املعثورات  ملجموعة  مزاداً  املخدرات،  ملكافحة 
قبل اأمن املطارات اإىل جانب بع�س املقتنيات العائدة ملكافحة 
امل���خ���درات، وذل����ك ب��ح�����س��ور رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ق��ي��د ع�سام 
اإبراهيم عبد املنان العور، واأع�ساء اللجنة: العقيد عبد اهلل 
والرائد مروان  والرائد خالد حممد �سالح،  املهريي،  �سيف 

املزايدة  يف  امل�ساركني  على  اللجنة  وعر�ست  الفال�سي.   علي 
معثورات وم�سادرات، بينها هواتف نقالة واأجهزة حا�سب اآيل 
وكامريات و�ساعات واك�س�سوارت و” اأجهزة اأي باد”، وتناف�س 
امل�ساركون يف املزاد يف احل�سول على املقتنيات وتقدير قيمتها. 
وحول اآلية امل��زادات يف �سرطة دبي، اأك��دت جلنة امل��زادات اأنها 
مراكز  اأو  الإدارات  ك��اف��ة  م��ن  والأغ���را����س  املقتنيات  ت�ستلم 
وجتهيزها  وت�سنيفها  ل��ه��ا،  ج��رد  ب��اإج��راء  وت��ق��وم  ال�����س��رط��ة، 
لتقدميها اإىل املزايدين، وت�سع قيمة تقديرية لها، ومن ثم 
الإعالن عنها يف مواقع التوا�سل الجتماعي املختلفة وعرب 
�سفحات �سرطة دبي. واأو�سحت اأن هناك قوانيناً تنظم عمل 

املزاد، منها دفع ر�سوم للدخول اإىل القاعة املخ�س�سة، وتاأمني 
م�سرتد من قبل امل�ساركني بهدف �سمان جديتهم، منوهًة يف 
الوقت ذاته اإىل اأن املعثورات م�سى على وجودها لدى �سرطة 
اأ�سهر،  دبي اأكرث من املدة القانونية ال�سموح بها واملتمثلة يف 3 

وقد مت عر�سها على اللجنة متهيداً لبيعها يف املزاد.
وبينت اللجنة اأن ق�سم املعثورات يف �سرطة دبي يقوم بتزويد 
موقع ال�سرطة على �سبكة العنكبوتية مبا لديه من موجودات 
اأفراد  م��ن  �سريحة  اأك��رب  اإىل  املعلومات  لإي�����س��ال  وم��ع��ث��ورات 
يف  طرحها  قبل  عليها  وال��ت��ع��رف  والط���الع  للعلم  اجلمهور 

املزاد.

�سبط 8 باعة جائلني ور�سد 8 مزارع مهجورة �سمن حمالت توعوية ورقابية عامة 

بلدية مدينة اأبوظبي تدعو اإىل التزام املعايري البيئية وال�ضحية وتطبيق القوانني اخلا�ضة مبظهر املدينة

مدير عام وكالة الإمارات للف�ضاء ي�ضّلط ال�ضوء على التحديات التي توجهها مهمة املريخ يف »كاب�ضات 2018«

فقدان جواز �سفرت
اك���ي���الن  امل�����دع�����و /  ف���ق���د 
مالينجام  ده��ار  دي�����س��وارى 
اجل����ن���������س����ي����ة  ه��������ن��������دي   ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
  )3 6 7 2 4 3 9 K (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/8350299

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / جا�سر ح�سام 
الدين  �سعد  الدين حممد 
، م�سري اجلن�سية - جواز 
  )101457( رق��م  �سفره 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/1291080

فقدان جواز �سفرت
�ساميوكثا   / امل��دع��و  ف��ق��د 
�سوندار  م��ال��ي��ن��ج��ام  ده����ار 
ه����ن����دي   ، اف�����ادي�����ف�����ي�����ل�����و 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
  )9706650M( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/8350299

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / ايفاجنيليني 
هندي   ، با�سيلونيا  كايتون 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
  )7947048EB( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 052/1725714

فقدان جواز �سفرت
ادري���������س  امل�����دع�����و /  ف���ق���د 
نيجرييا   ، ع���زي���ز  اك������اين 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
  )08639876( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/3926043

فقدان جواز �سفرت
املدعو / �سرى جمال  فقد 

اجلن�سية  اثيوبيا   ، ك���ورى 

رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -

)4469202(  من يجده 

عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/4623254
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برميكو مل�ساريع الطاقة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1148130 قد تقدموا الينا بطلب
 - القاب�سة  الوطنية  ل�سركة  مملوكة  برتومال  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
petromal owend by national holding - Sole Proprietorship LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة المارات الدولية لال�ستثمار ذ.م.م
EMIRATES INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LLC

PETROMAL LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف برتومال ذ.م.م
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ برميكو مل�ساريع الطاقة ذ.م.م

PREMCO ENERGY PROJECTS COMPANY LLC
اىل/نيو هوريزون ميدل اي�ست للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 NEW HORIZON MIDDEL EAST GENERAL CONTRACTING
- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة املقاولت امليكانيكية )4220903(
تعديل ن�ساط/ا�سافة املقاولت الكهربائية )4220904(

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت �سبكات ال�سرف ال�سحي الرئي�سية )4220303(

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت الطرق الرئي�سية وال�سوارع والعمال املتعلقة بها )4210001(
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات حقول ومن�سات النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال حفر ال�سا�سات وتثبيت الركائز ودق اخلوازيق )4390001(
تعديل ن�ساط/حذف ال�ستثمار يف م�سروعات الطاقة وتاأ�سي�سها وادارتها )6499008(

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1949 تنفيذ مدين
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ل��و���س��ي��ا دا���س��ك��ول 2- ع��م��ر حم��م��د زب���ري حممد 
املرزوقي جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فندق كابيتول 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  النعيمي  هوي�سل  علي  عبداهلل  وميثله:را�سد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )133809(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/216   
املنذرة : �سنتميرت كيوب للعقارات . املنذر اإليهم وين �سوفت للحلول الربجمية 
الإنذار  املنذرة تر�سل هذا  الإقامة   فاإن  العزو جمهول حمل  2- حميد خ�سر 
حتى   2017-12-5 تاريخ  من  اليجارية  القيمة  لدفع   اإليهم  للمنذر  العديل 
تاريخه بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف  وذلك يف خالل 30 يوما من تاريخه 
املنا�سبة  القانونية  الجراءات  كافة  اإليهم  املنذر  جتاه  املنذرة  تتخذ  �سوف  واإل 
لإخالء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة الر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية 

ومطالبتهم بالتعوي�س املنا�سب عما فاتها من ك�سب وما حلقها من خ�سارة .
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/174   

املنذر: البنك العربي املتحد �س م ع بوكالة املحامية موزة اخلظر . املنذر اإليها مرمي عبد اهلل 
�سليمان املعمري اإماراتية اجلن�سية  جمهولة حمل الإقامة . ب�سفتنا وكالء عن املنذر البنك 
املرت�سدة يف ذمتك  املديونية  �سدادك  و�سرعة  ب�سرورة  ننذرك  ع جئنا  م  �س  املتحد  العربي 
مبلغ وقدرهم 1.305.419.52 درهم مليون وثالثمائة وخم�سة الف واربعمائة وت�سعة ع�سر 
درهم واثنني وخم�سني فل�سا وذلك يف مدة اأق�ساها 3 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإنذار واإل 
�سن�سطر ا�سفني اللجوء للق�ساء لخت�سامكم قانونا مطالبني بنزع ملكية العقار والكائن 
اأر�س كائنة مبدنية العني واحلاملة لرقم 89 والكائنة مبنطقة الفوعة حي وحو�س ال�سجعة 
واحلاملة لعقار رقم 9 والبالغ م�ساحتها الكلية 39.718.67 قدم مربع واملرهون للبنك املنذر 
رقم  عقد  حتت  م�سجل  الأوىل  الدرجة  من  تاأمينيا  رهنا  الأوىل  الدرجة  من  تاأمينا  رهنا 
باأحكام  البنك عمال  ل�سالح  بيعه  ثم  ومن  عليه  التنفيذي  وبتوقيع احلجز   2011-388440

املادتني 25. 26 من القانون رقم 14 ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأمني يف اإمارة دبي .
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/215   
الفنية �س  الليل لالأعمال  اإليهم 1-  املنذر  املنذرة : �سنتميرت كيوب للعقارات 
. ذ.م.م 2- حممود ال�سيد حممود ر�سوان جمهول حمل الإقامة. فاإن املنذرة 
تاريخ  من  اليجارية  القيمة  لدفع  اإليهم  للمنذر  العديل  الإنذار  هذا  تر�سل 
خالل  يف  وذلك  وامل�ساريف  الر�سوم  اإىل  بالإ�سافة  تاريخه  حتى   2017-12-5
30 يوما من تاريخه واإل �سوف تتخذ املنذرة جتاه املنذر اإليهم كافة الجراءات 
القانونية املنا�سبة لإخالء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة الر�سوم وامل�ساريف 
بالتعوي�س  ومطالبتهم  القانونية  والفائدة  عليهم  املرتتبة  الغرامات  وكافة 

املنا�سب عما فاتها من ك�سب وما حلها من خ�سارة .
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/217   

خلدمات  تك  فيوت�سري   -1. اإليهم  .املنذر  للعقارات  كيوب  �سنتميرت   : املنذرة 
جمهول  خان.  اجنزيب  اور  �ساكيب  حممد   -2 .ذ.م.م  �س  املعلومات  تقنية 
لدفع  اإليهم  للمنذر  العديل  الإنذار  هذا  تر�سل  املنذرة  فاإن   . الإقامة  حمل 
القيمة اليجارية  من تاريخ 1-12-2017 حتى تاريخه بالإ�سافة اإىل الر�سوم 
وامل�ساريف وذلك يف خالل 30 يوما من تاريخه واإل �سوف تتخذ املنذرة جتاه 
مع  املوؤجرة  العني  لإخالد  املنا�سبة  القانونية  الإجراءات  كافة  اإليهم  املنذر 
حتميلهم كافة الر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية ومطالبتهم بالتعوي�س 

املنا�سب عما فاتها منم ك�سب وما حلقها من خ�سارة.
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
بن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  افتتح  دب��ي 
رئي�س  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ل��ل��م��ع��رف��ة ام�����س ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
الإم������ارات  “منتدى  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 

لل�سيا�سات العامة« .
ت��ن��ظ��م امل���ن���ت���دى ك��ل��ي��ة حم���م���د بن 
-املوؤ�س�سة  احلكومية  لالإدارة  را�سد 
املتخ�س�سة  والتعليمية  البحثية 
العامل  يف  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات  يف 
مركز  يف  يومني  وي�ستمر  العربي- 
دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي حت��ت �سعار 
القطاع  م��ع  ال�����س��راك��ة  “م�ستقبل 

اخلا�س«.
اأحمد بن حممد  ال�سيخ  وقام �سمو 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ب��ج��ول��ة على 
فيها  رافقه  املنتدى  اأنحاء  خمتلف 
�سعيد  بن  �سلطان  املهند�س  معايل 
ومعايل  القت�ساد  وزي��ر  املن�سوري 
رئي�س  ال��ق��ط��ام��ي  حم��م��د  ح��م��ي��د 
جم��ل�����س اأم����ن����اء ك��ل��ي��ة حم���م���د بن 
و�سعادة  احلكومية  ل����الإدارة  را���س��د 
ال����دك����ت����ور ع���ل���ي ب����ن ����س���ب���اع امل����ري 
حممد  لكلية  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
بن را�سد ل��الإدارة احلكومية تعرف 
فيها على مبادرات الكلية اجلديدة 
“جملة  ب��اإط��الق  ق��ام �سموه  .. كما 
جملة  اأول  وه��ي  لل�سيا�سات”  دب��ي 
مبعايري  حمكمة  اإقليمية  علمية 
عاملية موجهة ل�سناع القرار وقادة 
ت�����س��ت��ه��دف عر�س  وال����ت����ي  ال���ف���ك���ر 
جتارب احلكومات وتقرتح احللول 
وال�سيا�سات يف قالب مبتكر وعملي 
حكومات  وت��ع��زي��ز  ال���ق���ادة  لتمكني 

امل�ستقبل اإقليمياً. 
معايل  ق��ال  الفتتاحية  كلمته  ويف 

دولة  ان  ال��ق��ط��ام��ي  حم��م��د  حميد 
املميز  بنموذجها  انفردت  الإم��ارات 
يف العالقات املثمرة بني القطاعني 
احلكومي واخلا�س بداية من قيام 
النمو  وم�������روراً مب���راح���ل  ال���دول���ة 
الزدهار  مرحلة  وحتى  والنه�سة 
التي يرعاها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
واأخ�������وه  اهلل”  “حفظه  ال�����دول�����ة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
“رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة و اإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����س��اء  ال�����س��ي��وخ 

حكام الإمارات. 
���س��وء هذا  ان��ه يف  واأ���س��اف معاليه 
اله���ت���م���ام وت���ل���ك ال���رع���اي���ة ع���ززت 
لل�سراكة  امل��ث��ايل  دول��ت��ن��ا من��وذج��ه��ا 
والقوانني  الت�سريعات  من  بجملة 
لتو�سيع  م����ه����دت  ال����ت����ي  وال���ن���ظ���م 

واأوجدت  واآف��اق��ه  ال�ستثمار  نطاق 
امل���ح���ف���زات وال����دواف����ع الآم���ن���ة اإىل 
التي  التناف�سية  م��ق��وم��ات  ج��ان��ب 
دف��ع��ت ب��دوره��ا ب��امل��زي��د م��ن فر�س 
املناخ  وه��ي��اأت  الثقة  وب��ن��اء  التعاون 
وفاعلية  ك�����ف�����اءة  ل����رف����ع  ال���������الزم 
والرتقاء  املخاطر  واإدارة  احلوكمة 

بجودة اخلدمات. 
واخ��ت��ت��م م��ع��ال��ي��ه م���وؤك���دا ان جناح 
منهج ال�سراكات وحتقيق اإ�سهاماته 
للتنمية  ال�����داع�����م�����ة  واأه��������داف��������ه 
من  لكل  ال�سعي  يتطلب  امل�ستدامة 
للعمل  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني 
م�سرتكة  م���������س����ارات  ���س��م��ن  م���ع���اً 
املقومات  م���ن  جم��م��وع��ة  تت�سمن 
منذ  امل��ب��ك��ر  ال��ت��ع��اون  مقدمتها  يف 
والت�سميم  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م���رح���ل���ة 
ثقافة  ون�����س��ر  ال�����س��راك��ة  مل�����س��اري��ع 
املوؤ�س�سات  بنية  يف  ال�سراكة  وروح 
والتن�سيق  واخل���ا����س���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
والت�ساور يف و�سع الأطر القانونية 
وال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة ل�������س���ج���ي���ع ودع������م 

ال�سراكات.

الدكتور  ���س��ع��ادة  ق��ال  جانبه  م��ن  و 
ع��ل��ي ب���ن ���س��ب��اع امل�����ري ان����ه بف�سل 
ال�سمو  ل�����س��اح��ب  ال��ث��اق��ب��ة  ال���روؤي���ة 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
اك���ت�������س���ب م���ف���ه���وم ال�������س���راك���ة بني 
واخلا�س  احل���ك���وم���ي  ال��ق��ط��اع��ني 
اأهمية متزايدة يف اخلطط التنموية 
كونها  الم��ارات  لدولة  القت�سادية 
امل��زي��د من  م��ث��ال��ي��ة لإجن����از  من�سة 
احلكومي  ال���ع���م���ل  يف  ال���ن���ج���اح���ات 
التطور  من  املزيد  لتحقيق  ورافعة 
حيث  ال�سعد  ك��اف��ة  ع��ل��ى  والتنمية 
ال�����س��راك��ات يف تهيئة  ه���ذه  ت�����س��اه��م 
التقدم  م��ن  للمزيد  املنا�سب  امل��ن��اخ 
القطاع  اإ�سراك  طريق  عن  والرفاه 
اخلا�س يف تنفيذ وت�سميم اخلدمات 
احلكومية الرائدة. واأ�ساف �سعادته 
مثاًل  ب���ات���ت  الم����������ارات  دول������ة  ان 
رائ��داً يف املنطقة لل�سراكة  منوذجياً 
احلكومي  القطاعني  بني  الناجحة 
روؤى  م�����ن  ل����دي����ه����ا  مل�����ا  واخل������ا�������س 

تعمل  الأمد  طويلة  وا�سرتاتيجيات 
بالتعاون  تنفيذها  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة 
بذلك  م�ستندة  اخلا�س  القطاع  مع 
الت�سغيلية  املقومات  على جملة من 
الع�سرية  احلياة  واأعمدة  ال�سا�سية 
اأف�سل  م��ن  واح���دة  تت�سمن  وال��ت��ي 
ومنظومة  ع��امل��ي��اً  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى 
والتنظيمية  الت�سريعية  الأط��ر  من 
املت�سمة بال�سفافية واحلوكمة حيث 
ت��ع��د ه����ذه امل��ن��ظ��وم��ة ع���ام���ل جذب 
لال�ستثمارات من حول العامل والتي 
باتت دول��ة الم��ارات وجهة مف�سلة 
واقعاً  مل�سناه  م��ا  ه��ذا  وا���س��اف  ل��ه��ا. 
م���ن خ����الل الق���ب���ال ال��ك��ب��ري الذي 
من  الأول  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  �سهدته 
الدورة الثانية من منتدى المارات 
من  خ�����س��و���س��اً  ال��ع��ام��ة  لل�سيا�سات 
ممثلي وم�سوؤويل اجلهات احلكومية 
واخل���ا����س���ة وال����ذي����ن ت����واف����دوا من 
اآفاق  لبحث  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف 
التعاون املثمر مع القطاع احلكومي 
وا����س���ت���ك�������س���اف ف���������س����اءات ج���دي���دة 
احلكومي  القطاعني  بني  لل�سراكة 

واخلا�س وت�سليط ال�سوء على اأهم 
الفر�س وكيفية ا�ستثمارها ومناق�سة 
التي قد تطراأ على هذه  التحديات 
و�سهد  جتاوزها.  وكيفية  ال�سراكات 
م�ساركة  الأول  ي��وم��ه  يف  امل��ن��ت��دى 
جم���م���وع���ة وا�����س����ع����ة م����ن اخل������رباء 
اجلهات  ومم���ث���ل���ي  والأك����ادمي����ي����ني 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة ب���واق���ع 45 
نقا�سية  حلقات   3 �سمن  متحدثاً 
ناق�ست  وال��ت��ي  علمية  جل�سات  و4 
ال�سراكات  ف��ر���س  وت��ق��ي��ي��م  حت��دي��د 
ب����ني ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل���ا����س 
بني  لل�سراكات  ممكنة  بيئة  وتهيئة 
القطاعني العام واخلا�س ومناق�سة 
الرامية  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ال����روؤى 
وزي������ادة  ال�������س���راك���ات  حت�����س��ني  اإىل 
جمل�سني  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الفعالية 
ناق�سا  ال��ل��ذان  لل�سيا�سات  مغلقني 
املرتبطة  ال�����س��ي��ا���س��ات  م���ن  ج��م��ل��ة 
بال�سراكة يف العديد من القطاعات 
بتو�سيات  للخروج  وذل��ك  احليوية 
ل��الرت��ق��اء ب��واق��ع ال�����س��راك��ات وزيادة 
روافدها على املجتمع والقت�ساد يف 

امل�ستقبل.
حلقة  الأول  ال��ي��وم  جل�سات  و�سمت 
نقا�سية بعنوان “مقارنة مع اململكة 
امل���ت���ح���دة يف جم����ال ال�������س���راك���ة بني 
�سارك  واخلا�س”  العام  القطاعني 
وزير  م��ود  فران�سي�س  ال��ل��ورد  فيها 
وال�ستثمار  ل��ل��ت��ج��ارة  ���س��اب��ق  دول����ة 
�سيلدن  وهيلني  املتحدة  اململكة  يف 
للتعليم  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  م���ن 
و�سون  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  وال��ب��ح��ث 
جون�سو امل�ست�سار القانوين يف �سركة 
العربية  اململكة  يف  القاب�سة  اأك����وا 
رودريك  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�سعودية 
يف  التقييم  ق�سم  م��دي��ر  جيلي�سبي 
اأورفي�س  وك��ي��ت  ك��ام��ربي��دج  جامعة 
كما  وم��ا���س��ون.  بين�سنت  �سركة  م��ن 
الثانية  النقا�سية  احل��ل��ق��ة  ناق�ست 
القطاعني  بني  “ال�سراكة  مو�سوع 
اإ�سالح  عامل  واخل��ا���س:  احلكومي 
القطاع  خل���دم���ات  خ�����س��خ�����س��ة  اأم 
منري  مب�������س���ارك���ة  وذل������ك  العام؟” 
�سي  اأف  اأي  �سركة  رئي�س  ف���ريوزي 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  يف   IFC

اف���ري���ق���ي���ا واإي���������اد ال�����ك�����ردي امل���دي���ر 
الق���ل���ي���م���ي ل�����س��رك��ة م���ا����س���رت ك����ارد 
عمان  و�سلطنة  الم�����ارات  دول���ة  يف 
عميد  علي  ال�سيخ  علوي  والدكتور 
ك��ل��ي��ة ال��ط��ب يف ج��ام��ع��ة حم��م��د بن 
ال�سحية  وال���ع���ل���وم  ل��ل��ط��ب  را����س���د 
ك���الرا  ال���دك���ت���ورة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
العلوم  يف  امل�ساعد  الأ�ستاذ  مورجان 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ج��ام��ع��ة الإم�������ارات 
القانوين  الأخ�سائي  نايت  و�ستيفن 
القطاعني  ب��ني  ال�سراكة  جم��ال  يف 
ال����ع����ام واخل����ا�����س يف ����س���رك���ة األ����ني 

واأوفري الدولية للمحاماة. 
الثالثة  النقا�سية  اجلل�سة  و�سهدت 
م�ساركة متميزة من معايل املهند�س 
وزير  املن�سوري  �سعيد  ب��ن  �سلطان 
القت�ساد بالإ�سافة اإىل �سعادة عبد 
املدير  ���س��ال��ح  اآل  ���س��ال��ح  ال��رح��م��ن 
العام لدائرة املالية بدبي واملهند�س 
املدير  يون�س  اإبراهيم  املح�سن  عبد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة ال���ق���ط���ارات يف 
ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل����وا�����س����الت وق���ام 
علي  الدكتور  �سعادة  اجلل�سة  ب��اإدارة 
التنفيذي  الرئي�س  امل��ري  �سباع  ب��ن 
ل��ك��ل��ي��ة حم��م��د ب���ن را����س���د ل������الإدارة 
ن��اق�����س��ت اجلل�سة  ح��ي��ث  احل��ك��وم��ي��ة 
القطاع  م����ع  ال�������س���راك���ة  حت����دي����ات 
ال���ي���وم الأول  ���س��ه��د  اخل���ا����س. ك��م��ا 
اأربع  بواقع  متوازية  علمية  جل�سات 
“ال�سراكة  ج��ل�����س��ة  وه����ي:  ج��ل�����س��ات 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  بني 
وحتى  امل��ب��ك��ر  التعليم  م��رح��ل��ة  م��ن 
بني  “ال�سراكة  وج��ل�����س��ة  املتقدم” 
القطاعني العام واخلا�س يف مرحلة 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  دب����ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
ال�سعودية كنماذج” وجل�سة “تنفيذ 
القطاعني  ب��ني  ال�����س��راك��ة  وم��ت��اب��ع��ة 
بالإ�سافة  واخلا�س”  احل��ك��وم��ي 
اإىل حم��ا���س��رة ح���ول ال�����س��راك��ة بني 

القطاعني احلكومي واخلا�س.

•• اأبوظبي-وام:

الرعاية  التنظيمية لقطاع  - اجلهة  اأبوظبي  ال�سحة يف  دائرة  اأعلنت 
اخلا�سة  امل��ع��ام��الت  ا�ستالم  اإي��ق��اف  �سيتم  اإن��ه   - الإم����ارة  يف  ال�سحية 
بالتحقق من �سهادات الدرا�سة واخلربة للمهنيني ال�سحيني يف مراكز 
خدمة املتعاملني بالدائرة اعتبارا من اليوم الثالثاء املوافق 16 يناير 
ياأتي ذلك يف اإطار �سعي الدائرة املتوا�سل لتطوير خدماتها   .2018
وت�سهيل جميع الإج��راءات املتعلقة بها واخت�سار الوقت واجلهد على 

متعامليها.
وقالت الدائرة - يف بيان لها - اإن خدمة التحقق من �سهادات الدرا�سة 
ترخي�س  على  احل�سول  يف  الراغبني  ال�سحيني  للمهنيني  واخل��ربة 
 / الرابط  على  الإل��ك��رتوين  املهنة متاحة عن طريق موقعها  مزاولة 

اأي  توجد  ول   /  http://corp.dataflowgroup.com
حاجة اإىل مراجعة اأي من مراكز خدمة املتعاملني التابعة للدائرة.

ووجهت الدائرة جميع املتعاملني معها ب�سرورة التوا�سل على الرقم 
اأو �سعوبات  اأية حتديات  لديهم  كانت  حال  يف   3654477  -  04
بالوثائق  متعلقة  ا�ستف�سارات  اأي��ة  لديهم  كانت  اأو  بالنظام  متعلقة 
الالزمة للح�سول على الرتخي�س . كما وجهت ب�سرورة الت�سال على 
800555 يف حال وجود  الرقم  اأبوظبي على  ات�سال حكومة  مركز 
اأية �سكاوى حول اخلدمة. وح�سب اإح�ساءات دائرة ال�سحة يف اأبوظبي 
للعام 2016 فقد بلغ عدد املهنيني ال�سحيني املرخ�سني العاملني يف 
الإمارة 46 األفا و 794 مهنيا يف حني بلغ متو�سط الزيادة ال�سنوي يف 
اأعداد املهنيني ال�سحيني املرخ�سني يف الإمارة %16.1 خالل الفرتة 

من 2010 - 2016 .

امل�ضرف املركزي ي�ضدر م�ضكوكة تذكارية مبنا�ضبة �ضحة اأبوظبي: �ضهادات الدرا�ضة واخلربة للمهنيني متاحة اإلكرتونيا
افتتاح �ضركة عمالت للطباعة الأمنية

•• اأبوظبي-وام:

اأع���ل���ن م�����س��رف الإم�������ارات امل���رك���زي ام�����س ع���ن ا�سدار 
م�سكوكة تذكارية من الف�سة مبنا�سبة الفتتاح الر�سمي 

ل�سركة عمالت للطباعة الأمنية.
 38.61 قطرها  يبلغ  التي   - امل�سكوكة  وج��ه  ويت�سمن 
بها  املعدين  ويقدر اخلليط  28.28 جرام  ووزنها  ملم 

العربية  الم��ارات  دول��ة  ا�سم   - نقية  ف�سة   999Ag
والقيمة  والإجنليزية  العربية  باللغتني  مكتوبا  املتحدة 
الإ�سمية 50 درهما يف حني �ستتم طباعة �سعار املنا�سبة 
األف  خلف امل�سكوكة التي ينوي امل�سرف املركزي ا�سدار 
ن�سخة منها. و�سيتم طرح امل�سكوكة التذكارية للبيع عن 
طريق امل�سرف املركزي يف كل من املقر الرئي�سي باأبوظبي 

وفرعه يف دبي حيث �ستباع ب�سعر 189 درهما.

•• ابوظبي-الفجر:

العربية  الإم��ارات  لدولة  الوطني  الأر�سيف  نظم 
اأ�سبوعية  م�سابقة  اإن�ستغرام  يف  بح�سابه  املتحدة 
يف  و”�سوؤال  �سورة”  يف  الوطن  “ذاكرة  بعنوان: 
تقام  -ال��ت��ي  امل�����س��اب��ق��ة  وت�ستمر  الوطن”  ذاك����رة 
ب��ه يف  ي�����س��ارك  الوطن” ال���ذي  “ذاكرة  ج��ن��اح  يف 
مهرجان ال�سيخ زايد الرتاثي- منذ مطلع “عام 

يف  امل��ه��رج��ان  نهاية  وح��ت��ى  زايد”  ع��ام   2018
اأواخر �سهر يناير اجلاري.

التقاط  الأوىل  مرحلتني:  على  امل�سابقة  ج��اءت 
“ذاكرة الوطن”،  �سورة فوتوغرافية يف معر�س 
من  ُي�ستوحى  ث��ق��ايف  ���س��وؤال  �سكل  على  وال��ث��ان��ي��ة 
معر�س “ذاكرة الوطن”، وهذا ما جعل امل�ساركة 
يف امل�سابقة تتطلب زيارة معر�س “ذاكرة الوطن” 
اإن�ستغرام،  يف  الوطني  الأر�سيف  ح�ساب  ومتابعة 

اجلوائز  من  ع��دداً  الوطني  الأر�سيف  ر�سد  وق��د 
القيمة للفائزين يف مرحلتي هذه امل�سابقات.

وتتطلع امل�سابقة الوطنية التي ينظمها الأر�سيف 
زايد  ال�سيخ  مهرجان  جمهور  رب��ط  اإىل  الوطني 
يعّد  ال���ذي  الوطن”  “ذاكرة  مبعر�س  ال��رتاث��ي 
تاريخ  ت��ر���س��د  ال��ت��ي  ومبقتنياته  امل��ه��رج��ان،  درة 
ب��ال��وث��ائ��ق وال�سور  الإم������ارات وح��ا���س��ره��ا  دول����ة 
ل��ل��زائ��ر معلومات  ال��وث��ائ��ق��ي��ة، وت��ق��دم  والأف�����الم 

املوؤ�س�سون  الآب��اء  بذلها  التي  اجلهود  عن  موثقة 
ال�سيخ  اهلل-  –باإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  مقدمتهم  ويف 
زايد بن �سلطان اآل نهيان يف �سبيل قيام الحتاد، 
وو���س��ول دول��ة الإم����ارات اإىل م��ا بلغته م��ن تقدم 
ورفاه وح�سارة ينعم بها اأبناوؤها وجميع املقيمني 
ع��ل��ى اأر���س��ه��ا ال��ط��ي��ب��ة، وت��ت��ط��ل��ع امل�����س��اب��ق��ة - مبا 
ف��وت��وغ��راف��ي��ة ومن  ���س��ور  ال��ت��ق��اط  م��ن  تتطلبه 
اأجوبة لأ�سئلة ذات عالقة بدور الأر�سيف الوطني 

ال��زوار بتاريخ  يف حفظ ذاك��رة الوطن- اإىل ربط 
كما  والنماء،  بالبناء  احلافل  وما�سيها  الإم��ارات 
اأنها ت�ستلهم الأ�سئلة التي تت�سمنها امل�سابقة من 
تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة ومن تراثها، 
ومن تاريخ القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد والأحداث 
التي جرت على يديه الكرميتني وهو ي�سيد �سرح 
احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة وطن املجد 
زوار جناح  الوطني  الأر���س��ي��ف  وي��دع��و  وال��ف��خ��ار. 

“ذاكرة الوطن” يف مهرجان ال�سيخ زايد الرتاثي 
اإىل امل�ساركة يف امل�سابقة التي ت�ستمّر على ح�سابه 

يف اإن�ستغرام.
تلقت  ال�سابقة  امل��رح��ل��ة  يف  اأن���ه  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
كبرياً  ع��دداً  الوطني  الأر�سيف  يف  املعنية  اجلهة 
يف  التقطتا  �سورتني  ف��وز  عن  اأ�سفر  ال�سور  من 
معر�س “ذاكرة الوطن” وكانت لهما قيمة فنية 

وجمالية.  

اأحمد بن حممد يفتتح اأعمال منتدى الإمارات لل�ضيا�ضات العامة 2018

الأر�ضيف الوطني ينظم م�ضابقة وطنية يف “ذاكرة الوطن” مبهرجان ال�ضيخ زايد الرتاثي

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ركن الفنون لل�سيانة العامة

رخ�سة رقم:CN 1177030 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ ركن الفنون لل�سيانة العامة
ALFNOON CORNER GENERAL MAINTENANCE

اىل/هريجادا للمقاولت العامة ذ.م.م
HURGHADA GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل ن�ساط/حذف خدمات حقول ومن�سات النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت الطرق الرئي�سية وال�سوارع والعمال املتعلقة بها )4210001(

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال حفر ال�سا�سات وتثبيت الركائز ودق اخلوازيق )4390001(
تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
   اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/11206/2017 جتاري 
اإىل املدعي عليه: جنمة اجلنوب لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة  �س ذ.م.م مبا اأن املدعي : 
مي للعقارات  �س ذ م م قد اأقام �سدكم الدعوى 2017-11206-2 جتاري ايجارات اأمام املركز 
للماأجور  الأجرة  �سداد  املدعي عليه ميتنع عن  اأن  - اخالء عقار  بالتايل:  الزمكم  بطلب 
للفرتة من 15-6-2017 حتى 14-12-2017 فرت�سد بذمته مبلغ 16000 درهم وميتنع عن 
�سداد رغم اخطاره بال�سداد اأو الإخالء  يف 20-11-2017 . مطالبة مالية اأنه تر�سد بذمة 
املدعي عليه مبلغ 16000  درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 15-6-2017 حتى 2017-12-14 
وذلك حتى  اجرة  ي�ستجد من  ما  ال�سداد مع  20-11-2017 ميتنع عن  اخطاره  يف  ورغم 
ارتداد كل  الن�س على غرامة  العقد ت�سمن  اأن  – مطالبة مالية  الفعلي.  تاريخ الإخالء 
للبند رقم 12 من عقد  ارتد عدد 2 �سيك دون �سرف وذلك طبقا  �سيك مبلغ 1000 وقد 
اللجنة  وقررت  الدعوى.  وم�ساريف  بر�سوم  عليه  املدعي  الزام  مالية  مطالبة  اليجار. 
الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الأحد املوافق 21-1-2018 ال�ساعة 
2.30 اأمام اللجنة الق�سائية اللجنة الثالثة بالدائرة البتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
املنازعات اليجارية لنظر الدعوى وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ 
الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي مالديكم من دفاع وم�ستندات 

يتم اأ�سدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اأي ختم اأو توقيع. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

        اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00003/2018 جتاري 

ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08563/2017  جتاري- ايجارات بالن�سر
اإىل املنفذ �سده : تا�س وود كريي�سن�س للخدمات الفنية �س ذ م م م و�سهاب مال اهلل اأحمد 
عبداهلل ، جمهول حمل الإقامة  حيث تقدم طالب التنفيذ – �سنتيمرت كيوب للعقارات �س 
ذ م م وعلي نا�سر عبد اهلل العوي�س ال�سام�سي. ال�سادر ل�ساحله احلكم يف الدعوى املذكورة 
اأعاله والقا�سي بالتي: 1- الزام املدعي عليها امل�ستاأجرة اخالء العني املوؤجرة  وت�سليمها 
اأن  خلية من ال�سواغل  وال�سخا�س .2- الزام املدعي عليهما امل�ستاأجر  + معتمد اليجار  
يوؤديان بالت�سامن قيمة ال�سيك مبلغ 4500 درهم والذي ميثل القيمة اليجارية  من 6-15-
2017 حتى 14-8-2017  .3- الزام املدعي عليهما امل�ستاأجر +  معتمد عقد اليجار  باأن يوؤديان 
بالت�سامن مبلغ 5000  درهم غرافمة ارجتاع ال�سيك. 4- الزام املدعي عليهما بالت�سامن 
ب�سداد بدلت اليجار حتى تاريخ الإخالء التام والفعلي والزامهم اي�سا بالت�سامن بت�سليم 
لذلك  الدعوى.  وم�ساريف  بر�سوم  عليه  املدعي  الزام   -5 واملياه.  الكهرباء  ذمة من  براءة 
نعلمكم اإنكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم  من تاريخ الن�سر ويف حال 
املنا�سبة  القانونية  الجراءات  اتخاذ  يتم  �سوف  املبينة  املهلة  خالل  التنفيذ  عن  امتناعكم 
لتنفيذه . مالحظة �سيتم اغالق ملف التنفيذ  تلقائثيا حال ت�سليم افادة الإعالن بالن�سر 

خالل ع�سرة اأيام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21  ل�سنة 2017 .

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / مريزا يو�سف 

، باك�ستاين اجلن�سية  الهي 

رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -

)1745982(  من يجده 

عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/7813186

فقدان جواز �سفرت
ت�سيننى   / امل����دع����و  ف���ق���د 
نيجرييا   ، ن���واك���ور  ه����وب 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
  )07321418A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/1176846

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / �سيف ا�سرف 
هندي   ، ����س���ي���اب  حم���م���د 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
  )5017672J( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/2010825

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / �ساهني ح�سن 

اردين   ، ح��م��دان  ا�سماعيل 

اجلن�سية - جواز �سفره رقم 

يجده  من    )373838(

بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم 056/5833359 
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

عجمان  ل�سرطة  العامة  القيادة  نظمت 
ور�س  ت�سمنت  ملوظفيها  تدريبية  دورة 
ع��م��ل وع�����س��ف ذه��ن��ي ل��رت���س��ي��خ وتبني 
حتقيقا  القيادة  يف  ال�سطناعي  الذكاء 
تعزيز  املتمثل يف  ال�سرتاتيجي  للهدف 
ثقافة البتكار يف بيئة العمل املوؤ�س�سي، 
ال��دورة يف معهد التدريب  وقد انعقدت 
ب�سرطة عجمان. وذكر العقيد خالد بن 
اأن  هندي مدير معهد تدريب ال�سرطة 
لروؤية  دع��م��ا  ال����دورة ج��اء  ه��ذه  تنظيم 
دولة المارات نحو ا�ست�سراف امل�ستقبل 
بالرتكيز على  العاملية  الريادة  وحتقيق 
امل�ستقبل  لتقنيات  الأم��ث��ل  ال�ستخدام 
واأ�ساف اأن �سرطة عجمان ت�سعى ملواكبة 
الذكاء  ت��ر���س��ي��خ  اإىل  الن���ت���ق���ال  ح��رك��ة 
ال�سطناعي لتطوير تطبيقات �سرطية 
وت�سريع  احل��ي��اة  ج���ودة  رف��ع  يف  ت�ساهم 
من  اجل����دي����د  اجل����ي����ل  اإىل  الن����ت����ق����ال 
املوظفني حول  بتثقيف  ب��دءاً  اخلدمات 
الثورة  يف  امل�ستخدمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأب����رز 

البيانات  كتقنيات  املعا�سرة  ال�سناعية 
والواقع  الفرتا�سي  والواقع  ال�سخمة 
ال���دورة املهند�س حممد  امل��ع��زز.  وق���دم 
عثمان بلوله نائب رئي�س مركز جامعة 
ل��الب��ت��ك��ار وم�����س��اع��د حما�سر  ع��ج��م��ان 
مفهوم  خاللها  و���س��ح  الهند�سة  بكلية 
واأنواعه  وتاريخه  ال�سطناعي  الذكاء 
واأب�����رز ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��امل��ي��ة يف جمال 

تقنية  اإىل  وتطرق  ال�سطناعي  الذكاء 
تعترب  والتي  ت�سني” العاملية  “البلوك 
امل��ك��ون��ات الأ���س��ا���س��ي��ة للذكاء  اأه����م  م���ن 
ال�سطناعي يف املدن الذكية كما و�سح 
ا���س��ت��خ��دام��ات ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي يف 
جمال خدمات ال�سرطة واإلقاء القب�س 
ت�سمنت  كما  والعدالة.  املطلوبني  على 
ال�������دورة ج��ل�����س��ات ع�����س��ف ذه���ن���ي حول 

يف  الذكية  والتقنيات  احللول  ا�ستخدام 
جمال خدمات �سرطة عجمان مبختلف 
الذكية  الأن���ظ���م���ة  وت��ع��زي��ز  جم��الت��ه��ا 
العديد  لأمن مدينة عجمان ومت طرح 
م��ن الأف��ك��ار الإب��داع��ي��ة م��ن امل�ساركني 
���س��رط��ة عجمان  ب���خ���دم���ات  ل���الرت���ق���اء 
ن��ح��و م��واك��ب��ة ال��ع��امل يف جم���ال الذكاء 

ال�سطناعي.

•• اأبوظبي-وام:

�سهد معايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�سرطة 
“كلنا  مبادرة  من  الرابعة  الدفعة  بتخريج  الحتفال  اأبوظبي 
املواطنني  م��ن  خ��ري��ج��ني   1507 ع��دده��م  “ ال��ب��ال��غ  ���س��رط��ة 
يف  الأول  اأم�����س  تنظيمه  مت  ال��ذي   - احلفل  ح�سر  واملقيمني. 
امل�سرح الوطني باأبوظبي - �سعادة �سيف بدر القبي�سي مدير عام 
بلدية اأبوظبي واللواء عمري حممد املهريي مدير قطاع الأمن 
اجلنائي والعميد علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات 
املجتمع  اأم��ن  قطاع  مدير  احل��م��ادي  حماد  والعميد  امل��رك��زي��ة 

ونواب مديري القطاعات وعدد من ال�سباط.
“كلنا  م��ب��ادرة  اأن  الرميثي  خلفان  حممد  ال��ل��واء  معايل  واأك���د 
باأن  منها  اإميانا  الر�سيدة  القيادة  من  بدعم  حظيت  �سرطة” 
املجتمع  اأف���راد  ب��ني  م�سرتكة  م�سوؤولية  الأم���ن  على  احل��ف��اظ 

وركيزة اأ�سا�سية من ركائز التنمية امل�ستدامة.
التهاين  خال�س  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  واأع����رب 

للخريجني م�سيدا بجهودهم املخل�سة الرامية لتحقيق اأهداف 
موا�سلة  على  اإياهم  حاثا  بامل�سوؤولية  العايل  وحتليهم  املبادرة 
ليقوموا  الأمنية  امل�ستجدات  على  واطالعهم  قدراتهم  تنمية 
امل�سجلني يف  ع��دد  اأن  اإىل  .. م�سريا  اأك��م��ل وج��ه  ب��دوره��م على 
و543  اآلف   10 بلغ  ق��د  الأن  وح��ت��ى  اإط��الق��ه��ا  منذ  امل��ب��ادرة 
لدى  الأم��ن��ي  ال��وع��ي  تعميق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اىل  ودع���ا  منت�سبا. 
م��ن اجلرمية  ال��وق��اي��ة  ج��ه��ود  ل��دع��م  �سرطة  كلنا  ل���  املنت�سبني 
وت��اأك��ي��د قيم  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  اأول��وي��ات  م��ن  اأ�سا�سية  ك��اأول��وي��ة 
لالأمن  واح���ة  اأب��وظ��ب��ي  لتبقى  املجتمع  اأف����راد  ب��ني  ال��ت�����س��ام��ح 
اإن  وق��ال  العامل.  م�ستوى  على  اأمانا  الأك��رث  واملدينة  والأم���ان 
بها  ت�سطلع  كبرية  م�سوؤولية  والأم���ان  الأم���ن  على  املحافظة 
�سرطة اأبوظبي ولكن ل يكتمل ذلك اإل مب�ساركة اأفراد املجتمع 
يف حتمل م�سوؤولياتهم جتاه اأمن املجتمع واإدراكهم باأنهم �سند 
لرجل الأمن يف امليدان من اأجل جمتمع اأكرث اأمنا وا�ستقرارا. 
واأ�ساف اإن “كلنا �سرطة” حظيت باإقبال كبري من خمتلف فئات 
املجتمع واجلاليات املقيمة على نحو يعك�س التفاعل الإيجابي 

اأمن  امل�ساركني وحر�سهم على حماية  املبادرة ومدى وعي  مع 
املجتمع ووقايته من اجلرمية باأ�سكالها املختلفة كافة.

واحل�س  الوعي  لرفع  متنوعة  برامج  قدمت  امل��ب��ادرة  اأن  وذك��ر 
الأمني لدى امل�ساركني وتطور مهارات واآليات الت�سال باجلهات 
والتوا�سل  امل��ي��داين  ب��دوره��م  وتعريفهم  والأم��ن��ي��ة  ال�سرطية 
الإيجابية  ال�سورة  وتعزيز  املخرج  ل�سمان جودة  مع اجلمهور 

لل�سرطة على نحو يعزز �سمعة ومكانة اإمارة اأبوظبي.
من  زايد”  بن  حممد  “�سكرا  مغناة  ق�سيدة  احلفل  وت�سمن 
اإبراهيم  واحل��ان  اخل��وار  علي  وكلمات  اأبوظبي  �سرطة  تنظيم 
�سرطة  مو�سيقى  وف��رق��ة  ال��وط��ن��ي  ال���ك���ورال  واأداء  ال�����س��وي��دي 
�سرطة  كلنا  م��ب��ادرة  يف  املتميزين  ال��رم��ي��ث��ي  وك���رم  اأب��وظ��ب��ي. 
تقديرا لكفاءتهم وما اأظهروا من م�ستويات متقدمة يف حتمل 
على  احل��ف��اظ  يف  وامل�ساهمة  ال�سرطة  مب�ساندة  م�سوؤولياتهم 
اأهداف  مكت�سبات الأم��ن والأم��ان.. و�ساهد احل�سور فيلم عن 
ال�سرطي. العمل  منظومة  تعزيز  يف  “واأهميتها  �سرطة  “كلنا 

�ضرطة دبي توقع اتفاقية مع “دبي ال�ضالمي” 
لتق�ضيط املخالفات املرورية

�ضرطة ال�ضارقة تبحث اخلطط والربامج 
امل�ضتقبلية لعام زايد 2018 

•• دبي -وام:

وقعت القيادة العامة ل�سرطة دبي ممثلة يف الإدارة العامة للمالية مذكرة 
املخالفات  تق�سيط  ت��وف��ري خ��دم��ة  ب��ه��دف  الإ���س��الم��ي  دب��ي  بنك  م��ع  تفاهم 
فوائد  بدون  البنك  من  ال�سادرة  الئتمانية  البطاقات  خالل  من  املرورية 
ولفرتة ترتاوح بني 3 و6 و9 و12 �سهرا وذلك عندما تكون قيمة املخالفة 

اأكرث. اأو  درهم   500
خليفة  �سامل  حميد  العميد  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة  من  املذكرة  وق��ع 
دبي  بنك  وم��ن  ب��ال��وك��ال��ة  للمالية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال�����س��وي��دي 

امل�سرفية لالأفراد بح�سور  رئي�س اخلدمات  �ساجناي مالهوترا  الإ�سالمي 
العبدويل  اأول ح�سني  وامل��الزم  الإرادات  اإدارة  نعيم اخلطيب مدير  العميد 

رئي�س ق�سم حت�سيل املخالفات.
واأكد العميد ال�سويدي اأن توقيع التفاقية جاء بناء على توجيهات من �سعادة 
تعزيز  اإىل  الرامية  دبي  ل�سرطة  العام  القائد  املري  اللواء عبد اهلل خليفة 
ال�سراكات مع اجلهات املعنية يف الدولة لتحقيق التوا�سل والبتكار والبناء 
م�سريا اإىل اأن توقيع التفاقية يوفر قناة جديدة ومي�سرة للمتعاملني مع 
 3 �سرطة دبي يف دفع املخالفات املرورية وتق�سيطها على مدد ترتاوح بني 

اإىل 12 �سهراً على اأن تكون القيمة الدنيا للمخالفة 500 درهم.

•• ال�شارقة-وام:

واملبادرات  التطويرية  واملقرتحات  الأفكار  ال�سارقة  �سرطة  ناق�ست 
العمل  �ساأنها  من  جديدة  اأفكار  وو�سع  ال�سرطي  العمل  تخدم  التي 
بروح الفريق والتفكري اجلماعي وفتح اآفاق جديدة لتعزيز امل�ساركات 

املجتمعية من خالل اأجندة عام زايد 2018 .
جاء ذلك خالل الور�سة التي تراأ�سها العميد علي �سيف الندا�س مدير 
ال�سارقة  مديرية �سرطة املناطق اخلارجية بالقيادة العامة ل�سرطة 

يف مكتبه بح�سور روؤ�ساء الأق�سام ومدراء الفرع واملوظفني مبديرة 
�سرطة املناطق اخلارجية. ومت خالل اجلل�سة تبادل الآراء ومناق�ستها 
وتقدمي عدد كبري من الأفكار واملقرتحات حول اأف�سل ال�سبل التي 
من املمكن اأن ت�ساهم ب�سكل اإيجابي وفعال يف تطوير منظومة العمل 
مبديرية �سرطة املناطق اخلارجية. واأكد العميد الندا�س اأهمية عقد 
هذه الور�س ملا لها من اإيجابيات حول ا�ستخراج اأفكار اإبداعية تخدم 
البناء  والنقا�س  الأفكار  تبادل  اأن  اإىل  م�سريا   .. واملجتمع  ال�سرطة 

و�سيلة مهمة لو�سع احللول و�سوًل اإىل الأهداف املرجوة.

�ضرطة اأبوظبي تخرج الدفعة الرابعة من مبادرة »كلنا �ضرطة«

قائد عام �ضرطة عجمان يتفقد مركز �ضرطة املنامة ال�ضامل

اللواء ال�ضام�ضي يكرم املتقاعدين من كبار �ضباط �ضرطة ال�ضارقة

�ضرطة عجمان تنظم دورة تدريبية لتبني الذكاء ال�ضطناعي

•• عجمان-وام:

عبداهلل  بن  �سلطان  ال�سيخ  اللواء  �سعادة  تفقد 
النعيمي قائد عام �سرطة عجمان مركز �سرطة 
العقيد عبد اهلل  ال�سامل يرافقه �سعادة  املنامة 
العمليات  ع���ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  امل��ط��رو���س��ي  �سيف 
ال�سرطية، والعقيد علي عبيد ال�سام�سي مدير 
وذلك  الأداء،  وت��ط��وي��ر  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة 
تطبيقاً للربنامج الزمني لنظام تفتي�س القائد 
لالطالع  املعتمدة  املعايري  وفق  ال�سنوي  العام 
ع��ل��ى ���س��ري اإج�������راءات ال��ع��م��ل، وال���وق���وف على 

الحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.
وكان يف ا�ستقبالهم املقدم مروان را�سد الغفلي 
واملقدم  ال�سامل،  امل��ن��ام��ة  �سرطة  م��رك��ز  م��دي��ر 
خ��ل��ف��ان ع��ب��ي��د امل���زروع���ي رئ��ي�����س ق�����س��م البحث 

اجلنائي يف اإدارة مراكز ال�سرطة اخلارجية.
الطابور  ���س��رط��ة ع��ج��م��ان  ع����ام  ق���ائ���د  وت��ف��ق��د 
على  اط��ل��ع  ث��م  ال�سرطة،  وم��رك��ب��ات  الع�سكري 
اأق�سام املركز واإج��راءات �سري العمل واخلدمات 
البحث  ف��رع  تفقد  كما  للمتعاملني،  امل��ق��دم��ة 
ونظام  العمل  �سري  اآليات  على  واطلع  اجلنائي 

متابعة الق�سايا.

ال�سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  التقى  اجل��ول��ة  نهاية  ويف 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م��ت��ط��ل��ب��ات العمل  ب��ال�����س��ب��اط 
وحت��دي��ات��ه مل��ع��اجل��ت��ه��ا، وع��ر���س امل��ق��دم خلفان 
اجلنائي  البحث  ق�سم  رئي�س  امل��زروع��ي  عبيد 
وموؤ�سرات  ل��ل��م��رك��ز،  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
امل��ب��ادرات الأمنية  امل��ت��وازن، واأه��م  بطاقة الأداء 

واملجتمعية.
بجهود  عجمان  �سرطة  عام  قائد  �سعادة  واأ�ساد 
ماميكن  كل  ببذل  موجها  املركز،  يف  العاملني 
وحفظ  املنطقة،  يف  واملمتلكات  الأرواح  حلماية 

الأمن وال�ستقرار.

•• ال�شارقة -وام:

ال�سام�سي قائد عام �سرطة  ال��زري  اللواء �سيف  اأع��رب 
ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة  تقدير  عن  ال�سارقة 
ال�سباط و�سباط  للمتقاعدين من بني �سفوفها من 
ال�سف والأفراد واعتزازها مبا بذلوا من جهود طيبة 
وطنهم  خدمة  يف  عظيمة  ت�سحيات  م��ن  ق��دم��وا  وم��ا 
وجمتمعهم من خالل م�سريتهم التي امتدت ل�سنوات 
كانوا خاللها  اأنهم  واأ�ساف  ال�سرطي.  العمل  �سلك  يف 
بكل ما يتطلبه  والتفاين يف عملهم  مثال لالإخال�س 
م���ن جت���رد ون���زاه���ة وال���ت���زام ب��ال��ق��ي��م ال��ع��ال��ي��ة واملثل 

الرفيعة باعتبارهم فئة متميزة من اأبناء الوطن يحتم 
�سرطة  كرجال  وعملهم  وم�سوؤوليتهم  دوره��م  عليهم 
الكثري من الواجبات والإلتزامات. جاء ذلك يف كلمته 
التي وجهها للمتقاعدين من كبار ال�سباط يف �سرطة 
ال�سارقة الذين مت اإحالتهم للتقاعد مبوجب املرا�سيم 
التي �سدرت موؤخرا برتقية عدد  الوزارية  والقرارات 
للتقاعد  واإحالتهم  الداخلية  وزارة  يف  العاملني  م��ن 
وذل����ك خ���الل احل��ف��ل ال����ذي ن��ظ��م��ت��ه ال��ق��ي��ادة العامة 
ام�س يف نادي �سباط ال�سرطة. ح�سر التكرمي املدراء 
العامون ومدراء الإدارات ونوابهم وكبار �سباط �سرطة 
الرتب  خمتلف  م��ن  املتقاعدين  ج��ان��ب  اإىل  ال�سارقة 

ال�سرطية الذين اأعربوا عن �سكرهم وتقديرهم ل�سعادة 
القائد العام ونائبه على هذه البادرة الطيبة بتكرميهم 
.. مثمنني ما يقدمه الوطن لأبنائه من رعاية وعناية 
ومتابعة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ح��ر���س  يف  ممثال  واه��ت��م��ام 
اأو�ساع املتقاعدين والتوا�سل معهم يف املنا�سبات كافة.

من جهة اأخرى دعا اللواء ال�سام�سي ال�سباط املرفعني 
العامة  ال��ق��ي��ادة  تنتهجها  ال��ت��ي  امل�����س��رية  ل���س��ت��ك��م��ال 
امل�سوؤولية  م��ن  ع��ال  م�ستوى  على  ال�����س��ارق��ة  ل�سرطة 
الق�سايا  بكل  الإمل���ام  على  وحثهم  العمل  يف  وامل��ب��ادرة 
التي  للم�سكالت  احللول  واإي��ج��اد  والقانونية  الأمنية 
تواجههم مع ا�ستثمار املوارد التي توفرها لهم �سرطة 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

بناًء على توجيهات �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود 
بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة تراأ�س 
النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  اهلل  عبد  علي  ال��ل��واء  �سعادة 
قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة، اجتماع �سرح اآلية 
عمل الأنظمة الداعمة يف العمل الأمني، بح�سور 
نائب  احلديدي  خمي�س  اهلل  عبد  العميد  �سعادة 
اأحمد  واملهند�س  اخليمة،  راأ���س  �سرطة  عام  قائد 
واملدراء  الإلكرتونية،  الهيئة  عام  مدير  ال�سياح 
بال�سرطة،  املخت�سة  الإدارات  وم���دراء  العامون، 
وعدد من اخلرباء املخت�سني يف جمال الق�سايا 

الإلكرتونية، وذلك مببنى القيادة العامة.
الك�سف  امل��ت��ط��ورة يف  الأج��ه��زة  الج��ت��م��اع،  ناق�س 
وال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ق�����س��اي��ا الإل��ك��رتون��ي��ة، وكيفية 
الإلكرتونية،  الأدل����ة  وم��ع��اجل��ة  وحتليل  فح�س 
مرتكبي  �سد  وثبوتياً  قيماً  م�ستنداً  تعد  ال��ت��ي 
اجلرائم، بهدف مكافحة اجلرمية واحلد منها، 
من خالل تلبية الحتياجات احلالية وامل�ستقبلية 
الأدلة  وم��ع��اجل��ة  وحتليل  بتحريز  يتعلق  م��ا  يف 
ال�����س��رط��ي املتعلق  ال��ع��م��ل  ل��دع��م  الإل���ك���رتون���ي���ة، 
باجلرائم الإلكرتونية، اعتماداً على موارد ب�سرية 

ذات كفاءة عالية، وتقنيات حديثة ومتطورة.
بخال�س  النعيمي،  علوان  بن  علي  اللواء  وتقدم 

على  ال��ع��ه��د  ���س��م��و ويل  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����س��ك��ر 
منظومة  لتطوير  الدائمة  ومتابعته  توجيهاته 
ال��ع��م��ل ال�����س��رط��ي ك��م��ا اأك���د ح��ر���س ���س��رط��ة راأ�س 
اخل��ي��م��ة، ع��ل��ى ت�����س��ّخ��ري ك��اف��ة اإم��ك��ان��ات��ه��ا املادية 
عن  الك�سف  جم��ال  يف  قدراتها  لتطوير  والفنية 
اجل���رائ���م الل��ك��رتون��ي��ة، م��ن خ���الل الإ���س��ه��ام يف 
للعاملني  وال��ت��ق��ن��ي  ال��ف��ن��ي  الأداء  م�ستوى  رف���ع 
الإلكرتونية،  اجل���رمي���ة  م��ك��اف��ح��ة  جم����الت  يف 
حتديات  ملواكبة  الأ�سا�سية  باملهارات  وتزويدهم 
الع�سر، ف�ساًل عن حر�سها على ا�ستخدام اأجهزة 
ت�����س��اه��ي مثيالتها يف  ع��ال��ي��ة اجل�����ودة،  وب���رام���ج 

الدول املتقدمة.

الهيئة الإلكرتونية براأ�ض اخليمة وال�ضرطة تناق�ضان الية التعاون 
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قرقا�ض يلتقي وزير 
خارجية غرينادا

•• اأبوظبي -وام:

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل ال���دك���ت���ور اأن�����ور ب���ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزي����ر الدولة 
لل�سوؤون اخلارجية معايل األفني نيمرود نائب رئي�س الوزراء ووزير 
خارجية جمهورية غرينادا على هام�س م�ساركته يف اأ�سبوع اأبوظبي 
ل��ال���س��ت��دام��ة. وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك و���س��ب��ل تطوير 
ال�سكر على  ن��ي��م��رود  ال��ف��ني  البلدين. وق���دم م��ع��ايل  ب��ني  ال��ع��الق��ات 

الدعم التنموي الإماراتي جلمهورية غرينادا.

الهالل الأحمر ينظم مبادرة  كهاتني لإ�ضعاد الأطفال الأيتام يف عجمان
•• عجمان-وام:

نظم مكتب الهالل الأحمر يف عجمان بالتعاون مع اإدارة الدفاع املدين بالإمارة مبادرة “كهاتني” لتعزيز 
القيم لدى الأيتام وتنمية املعرفة لديهم خا�سة فيما ي�سادفهم يف حياتهم الجتماعية.

وا�ستملت املبادرة على اأن�سطة عديدة ومتنوعة ممثلة يف اإقامة دورات تدريبية وبرامج ترفيهية �سارك فيها 
لدى الهالل الأحمر حيث وفرت اإدارة الدفاع املدين املكان املالئم لإقامة  امل�سجلني  الأيتام  يتيما من   30

الدورات ف�سال عن تقدمي حما�سرة حول كيفية مواجهة احلرائق.
واأ�ساد �سعادة �سيف ابراهيم النعيمي مدير فرع الهالل الأحمر يف عجمان بت�سافر جهود الهالل مع كافة 
املوؤ�س�سات التي �ساركت يف مبادرة “كهاتني” بغية اإ�سعاد الأيتام يف جمتمعنا املحلي مما كان له اأبلغ الأثر يف 
نفو�س هوؤلء الأطفال اإذ �ساهمت يف اإثراء جوانب عديدة لديهم �سواء كانت نف�سية او �سلوكية اإ�سافة اإىل 

تنمية مهاراتهم احلياتية وتعزيز الوعي ال�سحي لديهم.

»الهالل« يتغلب على وعورة الطرق بوادي عدم يف ح�ضرموت ليغيث الأهايل

»القلب الكبري« متول اإن�ضاء مدر�ضة يف باك�ضتان بقيمة 700 األف دولر اأمريكي

•• ح�رضموت-وام:

تغلبت هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر الإم��ارات��ي على وع���ورة ال��ط��رق يف منطقة 
الأه��ايل مب�ساعدات  ليغيث  ب��وادي ح�سرموت  �ساه  ع��دم مبديرية  وادي 
ال��ذي تقدمه دول��ة الإم���ارات  ال��دع��م الإن�����س��اين  غذائية عاجلة يف اط��ار 
للتخفيف عن اليمنيني وم�ساعدتهم على موا�سلة حياتهم وتعزيز اأمنهم 

وا�ستقرارهم.
وق���ال ع��ب��دال��ع��زي��ز اجل���اب���ري رئ��ي�����س ف��ري��ق ال��ه��الل الأح���م���ر الإماراتي 
بح�سرموت ان عملية توزيع امل�ساعدات الغذائية تاأتي مع انطالق العام 
اجلديد »عام زايد« لتخفيف معاناة املواطنني اليمنيني يف كافة املجالت 
اخلدمية والإن�سانية و�سد الفجوة الغذائية ب�سبب الأحداث الأخرية التي 
واأكد  الغذائية.  امل��واد  من  ال�سكان  لحتياجات  وتلبية  املحافظة  �سهدتها 

مناطق  خمتلف  لتغطية  الإن�سانية  جهودها  كثفت  الهيئة  ان  اجلابري 
ح�سرموت حيث تتم عملية التوزيع مبوجب اآلية تتخذها الهيئة ل�سمان 

و�سول امل�ساعدات الغذائية اإىل م�ستحقيها.
وو�سل فريق الهالل الأحمر الإماراتي اىل مناطق متناثرة لوادي عدم 
بها  توجد  منطقة  واق��رب  ال���وادي  بني  الوا�سل  الطريق  �سعوبة  برغم 
امل�ساعدات  و�سول  ل�سمان  الطريق  ووع��ورة  �سعوبة  متحملني  خدمات 

القافلة  بو�سول  �سعادتهم  عن  امل�ستفيدون  وعرب  مل�ستحقيها.  الإن�سانية 
الغذائية.

م�سريين اىل اأن فريق الهالل الأحمر الإماراتي اول فريق اإغاثي ي�سل 
للوادي مب�ساعداته الغذائية التي �ستخفف من معاناتهم نظرا للظروف 
ال�سعبة التي متر بها البالد نتيجة للحرب التي ت�سنها ميلي�سيا احلوثي 

مما جعل الكثري منهم يفقدون م�سادر دخلهم.

•• ال�شارقة -وام:

اأعلنت موؤ�س�سة القلب الكبري - املوؤ�س�سة الإن�سانية العاملية املعنية مب�ساعدة 
الالجئني واملحتاجني حول العامل التي تتخذ من اإمارة ال�سارقة مقرا لها 
- عن متويلها للمرحلة الثانية من م�سروع بناء مدر�سة للفتيات يف باك�ستان 

ل�ستيعاب 1000 فتاة يف باك�ستان بقيمة 700 األف دولر اأمريكي.
بالتعاون  للموؤ�س�سة  التابع  الفتيات«  متكني  »�سندوق  عرب  التمويل  ياأتي 
مع »�سندوق مالل« الذي اأطلقته النا�سطة الباك�ستانية مالل يو�سف زاي 
2014 وذلك م�ساهمة منها يف ت�سجيع  الفائزة بجائزة نوبل لل�سالم عام 

الفتيات على التعليم ومتكينهن من امل�ساركة يف تنمية جمتمعاتهن .
الكبري  القلب  موؤ�س�سة  بني  توقيعها  مت  م�سرتكة  اتفاقية  خالل  ذلك  جاء 
و�سندوق مالل يف مدينة اك�سفورد الربيطانية بح�سور ال�سيخ �سلطان بن 
ملوؤ�س�سة  الإن�ساين  املبعوث  ال�سارقة لالإعالم  القا�سمي رئي�س جمل�س  اأحمد 

القلب الكبري ومالل يو�سف زاي موؤ�س�سة »�سندوق مالل«.
الكبري وفرح حممد  القلب  وقع التفاقية مرمي احلمادي مديرة موؤ�س�سة 
املدير التنفيذي ل�سندوق مالل بح�سور ح�سن يعقوب املن�سوري اأمني عام 
بيكاي  وت��ور  زاي  يو�سف  زيادين  م��الل  ووال��دي  لالإعالم  ال�سارقة  جمل�س 

يو�سف زاي.
ولتنفيذ هذا امل�سروع التعليمي املهم .. قدمت موؤ�س�سة القلب الكبري تربعا 

اإن�ساء  من  الثانية  املرحلة  تنفيذ  لتمويل  اأمريكي  دولر  األ��ف   700 بقيمة 
املدر�سة املقرر افتتاحها يف ابريل 2018 وذلك التزاما منها مبوا�سلة دعم 
حقوق الفتيات يف خمتلف مناطق العامل ل �سيما حقوقهن يف احل�سول على 

فر�س التعليم مبا ي�سمن لهن م�ستقبال اأف�سل.
النا�سطة  راأ���س  م�سقط  �سوات  وادي  يف  اإن�ساوؤها  �سيتم  التي  املدر�سة  وت�سم 
الباك�ستانية مالل يو�سف زاي 11 ف�سال درا�سيا ت�ستوعب 350 فتاة عند 
التعليمية  واخل��دم��ات  التحتية  البنية  تو�سيع  تدريجيا  و�سيتم  افتتاحها 

ل�ستيعاب ما ي�سل اإىل 1000 طالبة يف خمتلف املراحل الدرا�سية.
واأكد ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي دور اإمارة ال�سارقة انطالقا من روؤية 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الأعلى حاكم ال�سارقة وتوجيهات قرينته �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد 
للفتيات يف  التعليم خا�سة  باأهمية  الكبري  القلب  موؤ�س�سة  رئي�سة  القا�سمي 
بناء الإن�سان الأكرث فهما وتقبال لالآخر والأكرث حر�سا على اأن يكون له دور 

اإيجابي يف تر�سيخ قيم العدل والت�سامح واملحبة يف العامل.
واجبا  يعد  القادمة  الأجيال  م�ستقبل  يف  وال�ستثمار  التعليم  دعم  اأن  وقال 
لتوفري  ال��ت��ع��اون  اجلميع  وع��ل��ى  ال���دويل  امل�ستوى  على  اإن�سانيا  جمتمعيا 
والإناث  الذكور  الأطفال  من  املاليني  ملنح  منه  امل�ستفيدين  نطاق  وتو�سيع 
ممن ل تتوفر لهم فر�س التعليم اجليد الأمل مب�ستقبل اأف�سل ت�ستفيد منه 

جمتمعاتهم واأوطانهم وينعك�س تاأثريه الإيجابي على الإن�سانية جمعاء.

واأ�سار اإىل معاناة العديد من الفتيات حول العامل من �سعوبة يف الو�سول 
نتيجة  ال��درا���س��ة  ا�ستمرار  حتى  اأو  التعليم  على  احل�سول  اأو  امل��دار���س  اإىل 
ا�سطرابات �سيا�سية وظروف اجتماعية ومادية خمتلفة تنعك�س على حرمان 
يف  الدولية  املوؤ�س�سات  جهود  تكاتف  اإىل  داعيا   .. بالتعليم  حقها  من  الفتاة 
م�ساندة الفتاة ومنحها حقها بالتعليم الآمن الذي ي�سهم يف حتقيق الأهداف 

التنموية.
من جانبها قالت مالل يو�سف زاي » اأ�سكر موؤ�س�سة القلب الكبري على ثقتهم 
الفتيات اختيار م�ستقبلهن ومن خالل  باأن ت�ستطيع  بحلمي والذي يتمثل 
للفتيات  التعليم  توفري  من  م��الل«  »�سندوق  �سيتمكن  املوؤ�س�سة  قدمته  ما 

مبدينتي وادي �سوات يف باك�ستان«.
املالية  الكبري ن�سف الحتياجات  القلب  املقدم من موؤ�س�سة  التربع  ويغطي 
الرئي�سية  امل��راف��ق  بناء  يف  �سي�ستخدم  حيث  الثانية  مرحلته  يف  للم�سروع 
واحلا�سوب  العلوم  وخم��ت��ربات  الدرا�سية  الف�سول  ذل��ك  يف  مب��ا  للمدر�سة 
اإىل  اإ�سافة  ال�ستقبال  و�سالة  املدر�سة  مديرة  ومكتب  للمدر�سات  وغ��رف 
املالعب الريا�سية وغريها كما ت�سمل مرافق املدر�سة مكتبة وخمترب وقاعة 

ملمار�سة الأن�سطة و�سكنا داخليا للمدر�سات الالئي يقطن يف مناطق بعيدة.
وقالت مرمي احلمادي اإن متويل املرحلة الثانية جاء من اإن�ساء هذه املدر�سة 
من قبل »�سندوق متكني الفتيات« ان�سجاما مع روؤية قرينة �ساحب ال�سمو 
رئي�سة موؤ�س�سة  القا�سمي  ال�سيخة جواهر بنت حممد  �سمو  ال�سارقة  حاكم 

بفر�س احل�سول على  الفتيات  فيه  بناء عامل حتظى  بهدف  الكبري  القلب 
التعليم من اأجل م�ساعدتهن يف العي�س بظروف اأف�سل وامل�ساهمة يف تنمية 

قدراتهن وتطوير جمتمعاتهن.
واأ�سافت اإن الفتيات املتعلمات يحققن جناحات اأكرب �سواء يف الوظائف التي 
بالتعليم  اأبنائهن  تزويد  خ��الل  من  اأ�سرهن  مع  اأو  م�ستقبال  فيها  يعملن 
والتعامل ب�سكل اأف�سل مع التحديات احلياتية .. م�سرية اإىل اأن هذه املدر�سة 
اأجيال من الفتيات القادرات على التعامل باإيجابية مع  �ست�سهم يف تخريج 

واقعهن وفهم احلياة ب�سكل �سحيح.
اجلزئية  الت�سغيلية  التكاليف  تغطية  الفتيات«  متكني  »�سندوق  و�سيتوىل 
للمدر�سة خالل العامني الأولني والتي ت�سمل دفع رواتب املدر�سات واملوظفات 
والنفقات املخ�س�سة خلدمات الرعاية الطبية والأمن والنقل وتوفري الزي 

املدر�سي والكتب والقرطا�سية وغريها من امل�ستلزمات الأ�سا�سية.
�سارك   .. م��الل«  و«���س��ن��دوق  الكبري«  »القلب  ب��ني  التفاقية  توقيع  وعقب 
القا�سمي ومالل يو�سف زاي ومرمي احلمادي يف  اأحمد  �سلطان بن  ال�سيخ 
اجتماع مت فيه مناق�سة واقع التعليم يف عدد من مناطق العامل التي يواجه 
مت  حيث  امل��دار���س  اإىل  الو�سول  يف  �سعوبة  الفتيات  خا�سة  الأط��ف��ال  فيها 
بحث �سبل تذليل هذه العقبات والتعاون معا لتمكني الفتيات من احل�سول 
وغري  الر�سمي  التعليم  جمال  يف  قدراتهن  وبناء  التعليمية  حقوقهن  على 

الر�سمي.

»وام« تنقل ميدانيا الأو�ضاع باملناطق اليمنية املحررة.. حركة البيع وال�ضراء تعود لل�ضوق التجاري باملخا
•• املخا-وام:

ه��ب��ت ن�����س��ائ��م احل��ري��ة ع��ل��ى مناطق 
ال�ساحل الغربي اليمني املحررة على 
اأيدي قوات التحالف العربي بقيادة 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة لدعم 
ال�سرعية يف اليمن .. وعادت الب�سمة 
م�����رة اأخ�������رى ت��رت�����س��م ع���ل���ى وج����وه 
طم�ست  اأن  بعد  اليمنيني  الأط��ف��ال 
الإيرانية  احل��وث��ي  ميل�سيات  عنهم 
ال�����رباءة وط���وق���ت اأع��ن��اق��ه��م بغالل 
الظلم والكراهية. وتنقل وكالة اأنباء 

باملخا  ال��ت��ج��اري  ال�����س��وق  اإىل  ع���ادت 
اأيدي قوات  بعد حترير املدينة على 
ال�سرعية  وق���وات  العربي  التحالف 
مبختلف  يزخر  واأ���س��ح��ى  اليمن  يف 
يحتاجها  ال��ت��ي  وال�����س��ل��ع  ال��ب�����س��ائ��ع 
حياتهم  يف  ال��ي��م��ن��ي��ون  امل���واط���ن���ون 
ال�سوق  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ي��وم��ي��ة 
التجاري اأ�سبح اليوم عنوانا لتحرير 

املدينة من ميل�سيات احلوثي.
ب�سورة  حت�سن  الو�سع  اأن  واأ���س��اف 
م���ل���ح���وظ���ة ب���ع���د ����س���ي���ط���رة ال���ق���وات 
الأمن  وع���اد  املدينة  على  ال�سرعية 

ال��ي��م��ن لتعود  ال�����س��رع��ي��ة يف  وق����وات 
جيدة  بوترية  وال�سراء  البيع  حركة 
وت��ت��واف��ر ال��ب�����س��ائ��ع امل��ت��ن��وع��ة اأم���ام 
ومواطنون  جتار  وق��ال  امل�ستهلكني. 
يف  امليدانية  جولتنا  خ��الل  مينيون 
املدينة  حترير  اإن  التجاري  ال�سوق 
مبثابة  ك��ان  احل��وث��ي  ميل�سيات  م��ن 
عودة احلياة اإىل هذا ال�سوق ال�سهري 
الأعمال  اأ�سحاب  عليه  يعتمد  الذي 

املختلفة وكذلك اأهايل املدينة.
واأكدوا اأن دولة الإمارات عرب ذراعها 
الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  الإن�������س���اين 

الإم��ارات “ وام “ ميدانيا من قلب 
اليمنية  املناطق  احلدث الأو�ساع يف 
امل��ح��ررة ع��رب زي����ارات اإىل ع���دد من 
املناطق  ه���ذه  يف  الرئي�سية  امل��راف��ق 
ال���ت���ي ت���ول���ت دول�����ة الإم���������ارات عرب 
تاأهيلها  اإع��ادة  الأحمر  الهالل  هيئة 
وب��ن��ائ��ه��ا م��ن اأج����ل ت��ق��دمي خدمات 
وتركت  ال���ي���م���ن.  لأب����ن����اء  م��ت��ك��ام��ل��ة 
ال�سوق  احل��وث��ي��ة  ال�����س��ر  م��ي��ل�����س��ي��ات 
ال���ت���ج���اري مب��دي��ن��ة امل���خ���ا يف رك���ود 
املدينة  حت��ري��ر  مت  اأن  اإىل  وظ����الم 
العربي  التحالف  ق��وات  اأي���دي  على 

اإعادة  اأج��ل  من  كبرية  جهودا  بذلت 
الرئي�سية يف  املرافق  تاأهيل خمتلف 
للكهرباء  املخا  حمطة  مثل  املدينة 
وامل�ست�سفى العام.. كما اأعادت تاأهيل 
امل��ت�����س��ررة معربني  الأه�����ايل  ب��ي��وت 
املقبلة  الفرتة  ت�سهد  اأن  اأملهم  عن 
اليمنية  امل�����دن  م���ن  امل���زي���د  حت���ري���ر 
وع���ودت���ه���ا احل���ي���اة م����رة اأخ�����رى اإىل 

طبيعتها كما الو�سع يف املخا.
الغنامي  عبدالرحمن  ال�سيخ  وق��ال 
رئ��ي�����س احت����اد جت���ار امل��خ��ا م��ن اأجل 
وال�سراء  البيع  حركة  اإن  التنمية.. 

الأرا�سي  ربوع  كامل  يتم حترير  اأن 
احلوثي  م��ي��ل�����س��ي��ات  م����ن  ال��ي��م��ن��ي��ة 
اأج�����ل ع�����ودة اليمن  الي���ران���ي���ة م���ن 

ال�سعيد مرة اأخرى اإىل اأهله.
اأهايل  م��ن  حممد  عبداملجيد  واأك���د 
التجاري  ال�����س��وق  اأن  امل��خ��ا  م��دي��ن��ة 
بيع  ب��ح��رك��ة  ال��ي��وم  اأ���س��ح��ى يحظى 
و�سراء جيدة ويتوافد يوميا العديد 
ل�سراء  ال�سوق  اإىل  امل�ستهلكني  م��ن 
اإمارات  اأن  اإىل  واأ���س��ار  احتياجاتهم. 
اخلري والعطاء �سارعت وفور حترير 
املرافق  تاأهيل  على  بالعمل  املدينة 
املختلفة التي ل غنى عنها لالأهايل 
وامل�ست�سفى  ال��ك��ه��رب��اء  حمطة  مثل 
العام كما اأعادت تاأهيل منازل الأ�سر 
ميل�سيات  م���ن  امل��ت�����س��ررة  ال��ي��م��ن��ي��ة 

ال�سر احلوثية.
عطاءها  الإم���������ارات  دول�����ة  وع������ززت 
العام  خ����الل  ال��ي��م��ن  يف  الإن�������س���اين 
 6 ب�������رزت  ح���ي���ث   2017 امل���ا����س���ي 
الإمارات  �ساهمت  رئي�سية  قطاعات 
مم��ث��ل��ة ب��ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر يف 
خلفته  ال���ذي  ال��دم��ار  ب��ع��د  تنميتها 
ملي�سيات احلوثي الإيرانية و�سملت 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ه����ذه 

مرة  احلياة  ع��ادت  كما  ال�سوارع  اإىل 
باملدينة  الرئي�سية  املرافق  اأخرى يف 
وامل�ست�سفى  ال��ك��ه��رب��اء  حمطة  مثل 
ال���ع���ام. وت���وج���ه رئ��ي�����س احت����اد جتار 
امل��خ��ا ب��ال�����س��ك��ر اإىل دول����ة الإم�����ارات 
الأحمر على اجلهود  الهالل  وهيئة 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا م��ن اأجل 
املدينة  اإىل  اأخرى  عودة احلياة مرة 
اإعادة  على  وحر�سها  حتريرها  بعد 

تاأهيل خمتلف مرافقها.
عبده  عبدالرحمن  ق��ال  جانبه  م��ن 
ال�سوق  اإن  امل��خ��ا  مدينة  اأه���ايل  م��ن 
�سريانا  يعد  املخا  مبدينة  التجاري 
البيوت  مل��خ��ت��ل��ف  ل��ل�����س��ل��ع  رئ��ي�����س��ي��ا 
اإىل  م�سريا  املخا..  مبدينة  اليمنية 
اأن عودته للعمل مرة اأخرى بوترية 
جيدة بعد حترير املدينة يعد مبثابة 

عودة احلياة اإىل املخا.
ال��ت��ي قامت  اجل��ه��ود  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ب��ه��ا دول���ة الإم�����ارات وه��ي��ئ��ة الهالل 
الأحمر الماراتي ي�سهد لها القا�سي 
وال��داين وب��داأت ف��ور حترير املدينة 
الرئي�سية  امل��راف��ق  خمتلف  وط��ال��ت 
بالن�سبة  عنها  غنى  ل  التي  املخا  يف 
اأمله  ع��ن  معربا  اليمني  للمواطن 

والتعليم وال�سحة والأمن والإغاثة 
اإ�سافة اإىل برامج الإ�سكان.

م�ساعدات  ق��ي��م��ة  اإج�����م�����ايل  وب���ل���غ 
اليمنية  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة  الإم����������ارات 
خ���الل ال��ف��رتة م��ن اأب���ري���ل 2015 
 9 ن���ح���و   2017 ن���وف���م���رب  ح���ت���ى 
م��ل��ي��ون دره����م ما  م��ل��ي��ارات و400 
مليون  و560  م���ل���ي���اري���ن  ي����ع����ادل 
دولر اأمريكي. وعك�ست تلك الأرقام 
والبيانات حر�س الإمارات وقيادتها 
ال�سعب  م�����س��ت��ق��ب��ل  ع��ل��ى  ال��ر���س��ي��دة 
الأه����داف  م��ع  ين�سجم  مب��ا  اليمني 
لتحرير  ال��ع��رب��ي  للتحالف  املعلنة 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ب���ق���ي���ادة  ال���ي���م���ن 
ال�����س��ع��ودي��ة ومب�����س��ارك��ة ف��اع��ل��ة من 

الإمارات وعدد من الدول العربية.
الأحمر  الهالل  تركيز  وا�سحا  وبدا 
الإم������ارات������ي ع���ل���ى امل�������س���اع���دات ذات 
�سعيا  ال���ع���اج���ل  الإغ����اث����ي  اجل���ان���ب 
عن  الناجمة  املعاناة  من  للتخفيف 
والتخريبية  ال��ت��دم��ريي��ة  ال�سيا�سة 
احلوثي  ميلي�سيات  انتهجتها  التي 
وقد جنحت الإم��ارات يف اإع��ادة دورة 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  احل���ي���اة 

العديد من القطاعات.
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اردين   ، ح����م����دان  حم���م���د 
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عبداهلل بن زايد ي�ضتقبل رئي�ض اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة
•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
اخلارجية والتعاون الدويل معايل مريو�سالف لجاك 
رئي�س اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة يف دورتها ال� 
72 الذي يزور البالد حاليا حل�سور اجتماع اجلمعية 
الذي  اآيرينا  املتجددة  الدولية للطاقة  للوكالة  العامة 

يعقد يف اأبوظبي.
ومت خالل اللقاء الذي عقد يف ديوان الوزارة يف اأبوظبي 

بحث �سبل تعزيز التعاون بني دولة الإم��ارات ومنظمة 
املتعددة  ال�سراكة  اآليات  املتحدة وتطويرها عرب  الأمم 

يف املجالت الإن�سانية والتنموية.
اآل نهيان مبعايل  ورحب �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
وا�ستعر�س  املتحدة  ل��الأمم  العمومية  اجلمعية  رئي�س 
م��ع��ه ع����ددا م���ن ال��ق�����س��اي��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ذات 

الهتمام امل�سرتك.
خالل  نهيان-  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 
ال���ل���ق���اء- ح��ر���س دول����ة الإم��������ارات ع��ل��ى ب��ن��اء وتعزيز 

التنمية  يف  املعنية  ال��دول��ي��ة  املوؤ�س�سات  م��ع  �سراكاتها 
ال�ساملة وامل�ستدامة ملختلف الدول وال�سعوب.

لالأمم  العمومية  اجلمعية  رئي�س  اأع���رب  جانبه  م��ن 
املتحدة عن تقدير الأمم املتحدة للجهود والدور املهم 
ال���ذي ت��ق��وم ب��ه دول���ة الإم�����ارات يف جم���الت التنموية 

والإن�سانية.
م�ساعد  احلو�سني  يو�سف  يعقوب  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل ل�����س��وؤون املنظمات 

الدولية.

وزارة �ضوؤون الوطني الحتادي تبحث اآفاق تدري�ض »ثقافة امل�ضاركة ال�ضيا�ضية« يف كليات التقنية العليا
•• اأبوظبي -وام:

ل�سوؤون  ال����دول����ة  وزارة  ب��ح��ث��ت 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������ادي مع 
اأع�������س���اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة يف 
كليات التقنية العليا اآفاق تدري�س 
ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة  ث��ق��اف��ة  م���ادة 
الإماراتية  الدرا�سات  �سمن منهج 
العليا  التقنية  كليات  يف  املعتمد 
ومب�����ا ي�����س��ه��م يف اإع���������داد اأج���ي���ال 
مثقفة وقادرة على تعزيز م�سرية 
ت�سهدها  ال��ت��ي  والتنمية  ال��ت��ط��ور 
دولة الإمارات. وقال �سعادة طارق 
الدولة  وزارة  وك��ي��ل  ل��وت��اه  ه��الل 
ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي 
اإن قيادة دول��ة الإم��ارات توؤمن اأن 
يتجزاأ  ال�سيا�سية جزء ل  امل�ساركة 
من تقدم الدولة وحتقيق التنمية 
امل�ستدامة وال�ساملة كما توؤمن اأن 
عملية التنمية ال�سيا�سية املتدرجة 
التنمية  م���ن  م��ه��م��اً  ج������زءاً  ت��ع��د 
املتوازنة يف دولة الإمارات كما اأنها 
ال�سباب  ب��ق��درات وط��اق��ات  ت��وؤم��ن 
قدرة  الأك��رث  الفئة  باأنهم  وتوؤمن 
على حتقيق روؤيتها والأكرث قدرة 
وموا�سلة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
م�سرية الإجنازات وحتقيق روؤيتها 
املكانة  اإىل  ل��ل��و���س��ول  امل�ستقبلية 
اأن  يف  اإل��ي��ه��ا  ت�سعى  ال��ت��ي  املتميزة 

تكون �سمن اأف�سل دول العامل. 
وبني �سعادته اأن التجربة النيابية 
يف دول����ة الإم������ارات جت��رب��ة رائدة 
وم��ت��م��ي��زة ع��امل��ي��اً وح�����س��دت عرب 
النجاحات  م��ن  الكثري  م�سريتها 

من خالل هذه املبادرة اىل تعزيز 
القانونية  ل���الأط���ر  ال��ط��ل��ب��ة  ف��ه��م 
وال����ت����ن����ظ����ي����م����ي����ة ل����الن����ت����خ����اب����ات 
وتعريفهم باآلية الرت�سح والأدوار 
يتحملونها  ال��ت��ي  وامل�������س���وؤول���ي���ات 
بالإ�سافة اىل احلر�س على ح�سور 
املجل�س  لعدد من جل�سات  الطلبة 
على  لالطالع  الحت��ادي  الوطني 
املجتمعية  الق�سايا  مناق�سة  اآلية 
من  يعزز  مما  التعليمية  وخا�سة 
املجتمعي موؤكدا حر�سهم  وعيهم 
ال���دول���ة  وزراة  م���ع  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 
لرت�سيخ  الوطني  املجل�س  ل�سوؤون 
نفو�س  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال���ث���ق���اف���ة 

ال�سباب لإعدادهم للم�ستقبل.
الدكتور  ���س��ع��ادة  ت���وج���ه  وب������دوره 
وكيل  ال���غ���ف���ل���ي  حم���م���د  ����س���ع���ي���د 
املجل�س  ل�����س��وؤون  امل�ساعد  ال����وزارة 
الوطني الحتادي يف وزارة الدولة 
ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي 
األقاها  ال��ت��ي  امل��ح��ا���س��رة  ب��داي��ة  يف 
بال�سكر  النقا�سية  اجلل�سة  خ��الل 
اإىل الدكتور عبد الرحمن �ساهني 
العربية  ال��ل��غ��ة  ب���رن���ام���ج  رئ��ي�����س 
وال��درا���س��ات الإم��ارات��ي��ة يف كليات 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى ج���ه���وده يف 
مبا  التدري�سية  باملناهج  الرت��ق��اء 
م�ستويات  ج��م��ي��ع  م���ع  ي��ت��ن��ا���س��ب 

الطلبة.
وب���ني ال��غ��ف��ل��ي خ���الل ح��دي��ث��ة عن 
اأن  للمحا�سرة  الرئي�سية  املحاور 
على  ح��ر���س  الإم���ارات���ي  الد�ستور 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  اأهمية  تاأكيد 
الحتادي  احلكم  قواعد  اإر�ساء  يف 

م�ستقبل  ���س��ن��اع��ة  يف  ي��ح��ت��ل��ون��ه��ا 
دولة الإمارات كما اأنها تاأتي �سمن 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اآل��ي��ات  تفعيل 
امل�ساركة  على  ق��ادرة  اأج��ي��ال  لبناء 
القرار  �سناعة  عملية  يف  الفاعلة 
م�سرية  يف  ال��ف��اع��ل��ة  وامل�����س��اه��م��ة 
ت�سهدها  التي  ال�سيا�سية  التنمية 
دولة الإم��ارات والتي يعد ال�سباب 

املحرك الرئي�س واجلوهري لها.
الدكتور  �سعادة  ثمن  جهته  وم��ن 
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال�����س��ام�����س��ي مدير 
العليا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك���ل���ي���ات  جم���م���ع 
ل�سوؤون  الدولة  وزارة  مع  التعاون 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي من 
تعزيز  ع���ل���ى  احل����ر�����س  م��ن��ط��ل��ق 
ث��ق��اف��ة امل�������س���ارك���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف 
املبادرة  خ��الل  من  الطلبة  نفو�س 
منهج  ���س��م��ن  ك���م���ادة  بت�سمينها 
املعتمد يف  الم��ارات��ي��ة  ال��درا���س��ات 
كليات  اأن  اىل  م�سريا   .. الكليات 

امل�ساركة  ثقافة  معها  تعززت  التي 
املجتمع  اأف�������راد  ب���ني  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
اأ�سا�سية يف  اليوم ركيزة  واأ�سحبت 
دولة  يف  ال�سيا�سية  التنمية  تعزيز 
الإمارات ومن هنا تربز اأهمية اأن 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  ثقافة  تتحول 
يتم من  درا�سي معتمد  اإىل منهج 
اأجيال مثقفة وواعية  بناء  خالله 
التعريف  ع��ل��ى  وق������ادرة  ���س��ي��ا���س��ي��اً 
باإجنازات الوطن والعمل لتحقيق 

روؤية القيادة وتطلعاتها.
كليات  خ��ط��وة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأك�����د 
التقنية العليا يف ال�سعي لت�سمني 
ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة  ث��ق��اف��ة  م���ادة 
الإماراتية  الدرا�سات  �سمن منهج 
رئي�سة  خطوة  يعد  لديها  املعتمد 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  ثقافة  لتعزيز 
تنطلق من  اأنها  كما  الأجيال  بني 
ال��وع��ي ال��ك��ب��ري م��ن ق��ي��ادة الكلية 
ال�����س��ب��اب وامل���ك���ان���ة التي  ب���ق���درات 

ال��ت��ق��ن��ي��ة ت���وؤم���ن ب��اأه��م��ي��ة اإع�����داد 
ميكنهم  م��ت��ك��ام��ل  ب�سكل  ال��ط��ل��ب��ة 
مبختلف  امل����ج����ت����م����ع  ف����ه����م  م������ن 
وال�سيا�سية  الج��ت��م��اع��ي��ة  اأب���ع���اده 
والقت�سادية لفتا اىل اأننا جنني 
»التمكني«  ب��رن��ام��ج  ث��م��ار  ال���ي���وم 
ال�سمو  ����س���اح���ب  اأط���ل���ق���ه  ال������ذي 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئ��ي�����س ال���دول���ة »ح��ف��ظ��ه اهلل« يف 
من  ع����زز  وال������ذي   2005 ال���ع���ام 
دور املجل�س الوطني الحت��ادي يف 
و�سنع  املجتمع  ق�سايا  مناق�سة 
القرار كما زاد من وعي وم�ساركة 

املواطنني يف احلياة ال�سيا�سية.
واأ����س���اف ال��دك��ت��ور ال�����س��ام�����س��ي اأن 
العام  منذ  توجهت  التقنية  كليات 
جديدة  اآلية  اعتماد  اىل   2015
الطالبية  امل���ج���ال�������س  ل��ت�����س��ك��ي��ل 
انتخابات  املتبعة يف  الآلية  حتاكي 
املجل�س الوطني الحتادي وهدفت 

هوؤلء املواطنني.
واأو�سح �سعادته اأن برنامج التمكني 
ال�سيا�سي الذي و�سع اأ�س�سه �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
»حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اليوم  مب��ن��ا���س��ب��ة  خ��ط��اب��ه  يف  اهلل« 
عام  يف  والثالثني  الرابع  الوطني 
وطنية  عمل  خطة  ه��و  2005م 
تر�سيخ  م�سرية  فارقة يف  وعالمة 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  اأ�س�س  وتعزيز 
يف عملية �سنع القرار الوطني كما 
اأ�سا�ساً  متثل  تاريخية  وثيقة  اأن��ه 
لكثري من التطورات الإيجابية يف 
م�سرية امل�ساركة ال�سيا�سية واأ�سا�ساً 
الوطني  امل��ج��ل�����س  دور  ل��ت��ف��ع��ي��ل 
�سلطة  ليكون  ومتكينه  الحت���ادي 
م�ساندة ومر�سدة وداعمة لل�سلطة 

التنفيذية. 
كبرياً  ت���ف���اع���اًل  ال���ل���ق���اء  و����س���ه���د 
ونقا�ساً مو�سعاً من اأع�ساء الهيئة 
تدري�س  اآف�����اق  ح���ول  ال��ت��دري�����س��ي��ة 

مع  تتما�سى  �سليمة  اأ���س�����س  ع��ل��ى 
واقع الإمارات واإمكانياتها.

»ال���ث���ق���اف���ة  م���ف���ه���وم  اأن  م���ب���ي���ن���اً 
جمموعة  اإىل  ي�سري  ال�سيا�سية« 
وامل�ساعر  وال����ق����ي����م  امل����ع����ت����ق����دات 
ال�سلوك  واأمن�������اط  وال���ت���وج���ه���ات 
عالقاتهم  يف  ب����الأف����راد  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
مع  ال�سلطة ال�سيا�سية يف املجتمع 
وب��خ��ا���س��ة ق��ي��م احل���ري���ة وال����ولء 

والنتماء وال�سرعية وامل�ساركة.
»ثقافة  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  واأ�����س����ار 
اأهم  من  تعد  ال�سيا�سية«  امل�ساركة 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة لأنها  ال��ث��ق��اف��ة  اأن�����واع 
ثقافة �سيا�سية حتمل معنى اإيجابياً 
امل��واط��ن��ني يف  م�����س��ارك��ة  يتمثل يف 
عليه  وي��رتت��ب  ال�سيا�سية  احل��ي��اة 
وزيادة  ال�سيا�سي  النظام  ا�ستقرار 
ومعرفة  للقيادة  امل��واط��ن��ني  ولء 
وواجباتهم  بحقوقهم  امل��واط��ن��ني 
درجة  من  يزيد  مبا  تامة  معرفة 
ف���ى مطالب  وامل����رون����ة  ال��واق��ع��ي��ة 

ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة  ث��ق��اف��ة  م���ادة 
ك��م��ا ح��ر���س��وا ع��ل��ى اإث����ارة النقاط 
وا�سعة  ثقافة  خلق  يف  ت�سهم  التي 
وعيهم  تعزيز  يف  وت�سهم  للطلبة 
احلر�س  يعك�س  ومب���ا  ال�سيا�سي 
الكبري واحلما�س ومدى ال�ستعداد 
املناهج  ت��ط��وي��ر  يف  امل�����س��اه��م��ة  يف 
الوطني  ال�����س��اأن  ه���ذا  يف  املتعلقة 
ومبا يتنا�سب مع جميع م�ستويات 

الطلبة املنت�سبني للكلية.
مو�سع  �سرح  على  اللقاء  وا�ستمل 
عن مفاهيم امل�ساركة ال�سيا�سية يف 
الوطني  واملجل�س  الإم���ارات  دول��ة 
الحت�����ادي ال���ذي ي��ع��د اأب����رز �سور 
الدولة  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل�����س��ارك��ة 
التعريف  على  كذلك  ا�ستمل  كما 
ال�سيا�سي  ال���ت���م���ك���ني  ب���ربن���ام���ج 
الوطني  امل���ج���ل�������س  وان����ت����خ����اب����ات 
والنجاحات  والإجنازات  الحتادي 
الثالث  دورات��ه��ا  ال��ت��ي حتققت يف 

و2015. و2011   2006

»جلنة الوطني الحتادي« تناق�ض تقريرها ب�ضاأن �ضيا�ضة وزارة تنمية املجتمع يف بناء الأ�ضرة
•• دبي-وام: 

الب�سرية  وامل���وارد  وال�سكان  والعمل  الجتماعية  ال�سوؤون  جلنة  ناق�ست 
للمجل�س الوطني الحتادي خالل اجتماعها اأم�س مبقر الأمانة العامة 
تقريرها يف  اللجنة  رئي�س  الرحومي  اأحمد  �سعادة حمد  برئا�سة  دبي  يف 

�ساأن مو�سوع �سيا�سة وزارة تنمية املجتمع يف �ساأن بناء الأ�سرة.
وتناق�س اللجنة املو�سوع �سمن خم�سة حماور هي دور الوزارة يف بناء قاعدة 
اأو غري مبا�سر وو�سع وتنفيذ  ب�سكل مبا�سر  ال��زواج  للراغبني يف  بيانات 
القران وال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات  بالزواج قبل عقد  املتعلقة  الربامج 
الزواج  تاأخر  مو�سوعات  خا�سة  الجتماعية  الظواهر  ومعاجلة  لر�سد 

والطالق املبكر وزواج املواطنني واملواطنات من غري املواطن.
�سليمان  بن  �سليمان  عزة  كل من  �سعادة  اللجنة  اأع�ساء  الجتماع  ح�سر 
مقرر اللجنة وحممد اأحمد اليماحي وعائ�سة را�سد ليتيم وعلياء �سليمان 
ح�سرها  فيما  الطنيجي  ن�سال  والدكتورة  ال�سحي  علي  و�سامل  اجلا�سم 
امل�ساعد  العام  الأم��ني  الزعابي  الدكتور جابر  �سعادة  العامة  الأمانة  من 

للجل�سات واللجان.
العديد  على  اجتماعها  خالل  اطلعت  اللجنة  اإن  الرحومي  �سعادة  وق��ال 

من الأرقام والح�سائيات والتقارير التي مت تزويدنا بها من قبل ممثلي 
اجلهات التي تعنى ب�سوؤون الأ�سرة يف الدولة بعد لقاءات عدة مع ممثليها 
التي  املالحظات  ناق�ست  كما  امل��و���س��وع..  ملناق�سة  املعتمدة  اخلطة  وف��ق 
واخلا�سة  احلكومية  الهيئات  ممثلي  م��ع  اجتماعاتها  م��ن  بها  خرجت 
الأ�سرة  ق�سايا  مع  مبا�سر  احتكاك  لها  التي  والق�ساء  املحاماة  ومكاتب 
الجتماعية  ال��ظ��واه��ر  ال��ت��ع��ام��ل خمتلف  م��رتاك��م��ة يف  خ���ربات  ول��دي��ه��ا 

والأ�سرية.
والتحديات  الأ�سرية  الق�سايا  على  كثب  عن  اطلعت  اللجنة  اأن  واأ�ساف 
التي تواجه تلك اجلهات يف تذليلها فكانت تلك اللقاءات مثمرة للغاية 

اأتاحت للجنة تلم�س الق�سايا الأ�سرية.
واأو�سح اأن اللجنة و�سعت اخلطوط العري�سة لتقريرها وتو�سياتها ب�ساأن 
تقريرها  القادمة مناق�سة  اجتماعها  اللجنة يف  �ستوا�سل  املو�سوع حيث 
خطتها  وف��ق  امل��و���س��وع  تناق�س  اللجنة  اأن  اإىل  م�سريا  امل��و���س��وع  ���س��اأن  يف 
تواجه  التي  التحديات  اأم��ام  الوقوف  خاللها  من  ت�سعى  التي  الرقابية 
الت�سريعية لتجاوز تلك التحديات مبا  اجلهات املختلفة واإيجاد احللول 
ي�سمن احلفاظ على املجتمع وليكون حم�سنا من الإ�سكاليات والتحديات 

املختلفة مبا ي�ساهم يف تعزيز متا�سكه وترابطه.

البنية  تعترب  التي  مرتابطة  اأ���س��رة  بناء  مو�سوع  اأهمية  �سعادته  واأك���د 
وتذلل  الواقع  بتو�سيات تالم�س  اخل��روج  بد من  للدولة فال  الأ�سا�سية 
كانت  ���س��واء  بها  تعنى  ال��ت��ي  واجل��ه��ات  الأ���س��رة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال�سعوبات 

حكومية اأو خا�سة وتهيئتها يف حل تلك التحديات بكل واقعية.
وقال اإن الأ�سرة الإماراتية تواجه حتديات عديدة لي�س فقط يف م�ساكل 

ظاهرة مثل الطالق وغريه.
اللجنة  اإن  اللجنة  �سليمان مقرر  املهند�سة عزة  �سعادة  من جانبها قالت 
التي  املالحظات  بع�س  ومناق�سة  تقريرها  التعديالت على  بع�س  اجرت 
خرجت بها اللجنة خالل مناق�ستها املو�سوع مع اجلهات املعنية ب�سوؤون 

الأ�سرة خالل اجتماعاتها ال�سابقة.
الأعلى  املجل�س  �سملت  اللجنة  معها  اجتمعت  التي  اجلهات  ان  واأ�سافت 
لالأمومة والطفولة ومركز التنمية الجتماعية بال�سارقة وممثلي دائرة 
الق�ساة يف اأبوظبي وهيئة تنمية املجتمع يف دبي ووزارة الداخلية ووزارة 
الأ�سرية  الق�سايا  ح��ول  نظرهم  وجهات  اإىل  ال�ستماع  مت  حيث  العدل 
التي  والتحديات  الأ�سرية  الإ�سكاليات  حلل  بها  يقومون  التي  واجلهود 
تواجهها لكون هذه اجلهات على احتكاك مبا�سر مع ق�سايا الأ�سرة ولديها 

خربات مرتاكمة يف التعامل خمتلف الظواهر الجتماعية والأ�سرية.

مكاتب  من  ع��دد  مع  اجلهود  تلك  �سمن  اجتماعات  اللجنة  عقدت  كما 
املحاماة وا�ستكملت مناق�سة مو�سوع “�سيا�سة وزارة تنمية املجتمع يف �ساأن 
بناء ال�سرة” معهم وتناول احل�سور الأ�سباب القانونية لعدد من الظواهر 
مثل انت�سار ظاهرة الطالق �سيما فيما يتعلق باإجراءات املحاكم لتطبيق 
القانون الحتادي رقم 28 ل�سنة 2005م يف �ساأن الحوال ال�سخ�سية. 
كما اجتمعت اللجنة مع عدد من اجلهات ذات ال�ساأن بالتوجيه الأ�سري 
بناء  يف  توؤثر  التي  والتحديات  العقبات  من  ع��دداً  احل�سور  و�سح  حيث 
اللجنة  واجتمعت  حيالها..  املقرتحات  من  عدد  و�سع  مت  والتي  الأ�سرة 
اأي�سا مع ممثلي وزارة تنمية املجتمع التي تعنى على امل�ستوى الحتادي 
بو�سع وتنفيذ �سيا�سات وا�سرتاتيجيات وبرامج تنمية املجتمع الإماراتي 

ومتا�سك الأ�سرة وتالحمها.
بالقيم واملبادئ وحمافظته  الإماراتي يتميز بتم�سكه  اأن املجتمع  واأكدت 
على الأع��راف والتقاليد احلميدة منها عمق الروابط الأ�سرية فهو من 
الأ�سرة  اأن  ومبا  واملجتمعية  الإن�سانية  بالروابط  تعنى  التي  املجتمعات 
والإن�ساين  الأخالقي  مبخزونها  الأجيال  تزود  التي  الأوىل  املحطة  هي 
والدائرة الأقرب لالإن�سان التي ي�ستمد منها قيمه منذ طفولته فقد برزت 

اأهمية تخ�سي�س حمور 2021 اأ�سرتنا متما�سكة ليعمق هذه الروابط.

جلنة الوطني الحتادي توا�ضل مناق�ضة �ضيا�ضة املجل�ض الوطني لالإعالم

نورة الكعبي تتفقد مهرجان ال�ضيخ زايد الرتاثي مطارات اأبوظبي وجال خلدمات املالحة اجلوية تكرمان اأول فتاة اإماراتية مرخ�ضة للعمل كمراقب جوي 

•• دبي -وام:

والريا�سة  وال�سباب  والثقافة  التعليم  ���س��وؤون  جلنة  وا�سلت 
الوطني الحت��ادي ام�س مناق�سة مو�سوع  والإع��الم للمجل�س 

�سيا�سة املجل�س الوطني لالإعالم.
العامة بدبي  الأمانة  اللجنة يف مقر  اجتماع  جاء ذلك خالل 
برئا�سة �سعادة ناعمة عبداهلل ال�سرهان وح�سور �سعادة كل من 
الرميثي  �سالح  و�سعيد  اللجنة  مقرر  الرحومي  اأحمد  حمد 
وحممد علي الكتبي وعائ�سة �سامل بن �سمنوه ومروان اأحمد بن 
غليطة.. ومن الأمانة العامة للمجل�س الوطني �سعادة الدكتور 

جابر الزعابي الأمني العام امل�ساعد للجل�سات واللجان.
املجل�س  ممثلي  م��ع  ا�ستعر�ست  اللجنة  ان  ال�سرهان  وق��ال��ت 
الوطني لالإعالم املالحظات التي خرجت بها واملقرتحات التي 
الدولة  يف  العاملة  الإع���الم  و�سائل  خمتلف  ممثلو  بها  تقدم 
التي اجتمعت بهم اللجنة يف �سابقا خا�سة يف جانب الت�سريعات 
امل��ت�����س��ارع��ة يف ال�سنوات  ال��ت��ط��ورات  ت��واك��ب  ال��ت��ي  الإع��الم��ي��ة 
املا�سية لو�سائل الإعالم. واأ�سافت �سعادتها اأن اللجنة تناولت 
املجل�س  دور  تركز على  التي  املو�سوع  الجتماع حم��اور  خالل 
الإعالمية  الت�سريعات  وتطوير  حتديث  يف  لالإعالم  الوطني 
الهوية  وتعزيز  الدولة  يف  الإعالمية  ال��ك��وادر  ودع��م  وتوطني 

الوطنية وال�سلوك الإيجابي ودور املجل�س الرقابي والإ�سرايف 
اجلاليات  مع  التوا�سل  يف  ودوره  املختلفة  الن�سر  و�سائل  على 
الأجنبية يف الدولة. واأ�سارت اإىل اأن اللجنة طلبت من ممثلي 
الإح�ساءات  ب��ب��ع�����س  ت��زوي��ده��ا  ل���الإع���الم  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
واملعلومات التي تتعلق مبحاور املو�سوع والتي ت�سب يف اثراء 
مناق�سة املو�سوع واخلروج بتو�سيات قابلة للتطبيق ت�سب يف 
ب�سكل  والإع��الم��ي  احلكومي  بالعمل  الرتقاء  جهود  م�سلحة 
جمل�س  ق��رار  على  اجتماعها  خ��الل  اللجنة  اطلعت  كما  ع��ام. 
ال��وزراء ب�ساأن تو�سيات املجل�س الوطني الحت��ادي يف مو�سوع 

�سيا�سة جمل�س الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

قامت �سركة جال خلدمات املالحة 
بتكرمي  اأبوظبي  ومطارات  اجلوية 
تقديراً  وذل������ك  ال���رم���ي���ث���ي  م�����رمي 
التي  جل��ه��وده��ا  وتثميناً  لإجن��ازه��ا 
ترخي�سها  مت  حيث  بالنجاح  تكللت 
واعتمادها لتكون بذلك اأول مراقبة 
جوية اإماراتية يف مطارات اأبوظبي، 
ال��ع��م��ل يف مطار  ل��ف��ري��ق  ل��ت��ن�����س��م 
ال���دويل. وت��اأت��ي ه��ذه املبادرة  العني 
املراأة  ل��دور  ال�سركات  دع��م  ب��اب  من 
جميع  يف  متكينها  ع��ل��ى  واحل��ر���س 
متا�سياً  وذل������ك  احل����ي����اة  جم������الت 
دور  تعزيز  يف  ال��دول��ة  توجهات  م��ع 
جمالت  جميع  يف  الإماراتية  امل��راأة 

العمل.

اأهم  املراقبة اجلوية من  تعد مهنة 
واأكرثها  الطريان  �سناعة  يف  املهن 
ح�������س���ا����س���ي���ة ح���ي���ث ت���ت���ط���ل���ب ق������دراً 
ع��ال��ي��اً م��ن ال��رتك��ي��ز ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ي لبد 
ويعترب  وا�ستيفائها.  اجتيازها  من 
احلركة  م���راق���ب���ة  ت����دري����ب  م���رك���ز 

اجلوية التابع ل�سركة جال خلدمات 
امل��الح��ة اجل��وي��ة راف����داً اأ���س��ا���س��ي��اً يف 
جمال  يف  العاملة  ال��ك��وادر  تطوير 
مراقبة احلركة اجلوية، وقد ح�سل 
املركز على عدة اعتمادات دولية من 
و  املدين  للطريان  الدولية  املنظمة 

الهيئة العامة للطريان املدين.

اخلوري،  املجيد  عبد  ال�سيد  واأ�ساد 
الرئي�س التنفيذي بالإنابة ملطارات 
الرميثي،  م���رمي  ب���اإجن���از  اأب��وظ��ب��ي 
م��ع��ل��ق��اً: ن��ف��ت��خ��ر ال���ي���وم ب����اأن لدينا 
يناف�س  م��ا  الن�سائية  ال��ك��ف��اءات  م��ن 
جنحت  حيث  ال��ع��امل،  دول  م�ساف 
امل����راأة الإم���ارات���ي���ة يف ال��ت��اأك��ي��د على 
اقت�ساد  ت��ط��ور  امل���ح���وري يف  دوره����ا 
ال����دول����ة و���س��ن��اع��ات��ه��ا م����ن خالل 
خو�سها كافة املجالت دون ا�ستثناء، 
ن�ستعد  حني  ويف  باأدائها.  ومتيزها 
ل���الن���ت���ق���ال مل���رح���ل���ة ج�����دي�����دة من 
تطوير  يعد  عملياتنا،  يف  التو�سع 
امل���واه���ب الإم���ارات���ي���ة، ل��ت��ق��ود �ستى 
اأحد  الطريان، هو  الأدوار يف قطاع 
اأبوظبي نحو  اأه��داف مطارات  اأه��م 

ا�ستدامة النمو والنجاح.

•• اأبوظبي-الفجر:

وزيرة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  تفقدت 
زايد  ال�سيخ  مهرجان  امل��ع��رف��ة،  وتنمية  الثقافة 
الإمارات  “اأر�س  �سعار  يقام حتت  الذي  الرتاثي 
التي  اإطار مكانته  ملتقى احل�سارات”، وذلك يف 
ب��ات��ت رم�����زاً ل��ل��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س ب���ني خمتلف 
يف  اأ�سهم  عاملياً  وثقافياً  تراثياً  وحدثاً  الثقافات، 
حفظ ال��رتاث الإم��ارات��ي الأ�سيل. وج��اءت زيارة 
ملا  ال��وزارة  للمهرجان بح�سور وفد من  معاليها 
يتميز به يف ن�سخته من العام اجل��اري بالرتكيز 
وتربز  زايد”  “عام  تواكب  التي  الفعاليات  على 
بن  زاي��د  ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  اهتمامات 
مبختلف  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
امل����ج����الت، ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ال������رتاث الإم����ارات����ي 
ب��اع��ت��ب��اره ج����زءاً ل ي��ت��ج��زاأ م��ن ال����رتاث العاملي. 
ويحظى املهرجان منذ انطالقته برعاية القيادة 

الكبري  الهتمام  ي��وؤك��د  م��ا  للمهرجان  الر�سيدة 
وحر�سها  العريق  الإم��ارات��ي  ب��ال��رتاث  وامل�ستمر 
على التم�سك به والعتزاز بكل مفرداته، باعتباره 
من املكونات الثقافية للمجتمع الإماراتي، ف�ساًل 
عن الأث��ر الإيجابي ال��ذي جنح يف حتقيقه عاماً 

املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  واأ�سارت  ع��ام.  بعد 
املنظمة  اللجنة  جانب  من  املبذولة  اجلهود  اإىل 
للمهرجان، باعتبارها اأ�سهمت يف موا�سلة حتقيق 
ال��ن��ج��اح��ات امل���رج���وة ال��ت��ي حققها امل��ه��رج��ان يف 

الأعوام املا�سي وا�ستمرار البناء عليها.
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و�سل وفد فني عراقي رفيع امل�ستوى اإىل مدينة اأربيل يف اإقليم كرد�ستان 
القائمة منذ  النفط،  وت�سدير  واملطارات  احل��دود  اأزم��ة  لبحث  العراق 
اأكرث من ثالثة اأ�سهر بني الإقليم واحلكومة الحتادية. واأفاد م�سوؤول 
كردي رفيع امل�ستوى لوكالة فران�س بر�س طالبا عدم ك�سف هويته باأن 
ال���وزراء مهدي  اأم��ني ع��ام جمل�س  ال���وزراء برئا�سة  “وفدا من جمل�س 
العالق و�سل اإىل اأربيل«. واأو�سح امل�سوؤول نف�سه اأن “الوفد ي�سم مدراء 
هيئة املنافذ احلدودية واملوارد املائية و�سلطة الطريان املدين وممثلني 
من وزارة النفط ورئي�س هيئة امل�ست�سارين يف جمل�س ال��وزراء«. ويبدو 
التي  ال��زي��ارة  بعد  خ�سو�سا  احللحلة،  اإىل  ي�سعيان  الأزم���ة  ط��ريف  اأن 
بغداد  اإىل  كرد�ستان  اإقليم  داخلية  وزي��ر  برئا�سة  ك��ردي  وف��د  بها  ق��ام 
الأزم��ة يف  ان��دلع  الأوىل منذ  التي تعد  الزيارة،  ال�سبت. وتهدف هذه 
اإجراء الإقليم ا�ستفتاء على ال�ستقالل يف اخلام�س والع�سرين  اأعقاب 
اإدارة احل��دود الربية مع  املا�سي، للتباحث يف �ساأن  اأيلول �سبتمرب  من 
اإيران وتركيا ورفع احلظر عن الرحالت اجلوية اخلارجية من مطاري 
اأربيل وال�سليمانية يف اإقليم كرد�ستان واإليهما. وبعيد ال�ستفتاء الذي 
�سوت فيه الأكراد بغالبيتهم ل�سالح ال�ستقالل، اتخذت حكومة بغداد 
اأربيل، كما ا�ستعادت من قوات  جمموعة من الإج��راءات العقابية �سد 
كركوك  حمافظة  وخ�سو�سا  عليها،  املتنازع  املناطق  جميع  الب�سمركة 

الغنية بالنفط ومناطق يف حمافظة نينوى على احلدود مع تركيا.

ك�سف ا�ستطالع جديد، اأن معظم الأمريكيني ي�سعرون باحلرج اأو الغ�سب 
احتمالت  يزيد من  اأن��ه  يعتقدون  ال��ذي  ترامب،  دونالد  الرئي�س  حيال 

اندلع حرب بني الوليات املتحدة وكوريا ال�سمالية.
ويف ال�ستطالع الذي ن�سرته وكالة “�سي بي اإ�س” الإخبارية، ُطلب من 
البالد خالل  على  اأث��ر  وكيف  ترامب  م�ساعرهم حول  اإظهار  امل�ساركني 
الذين  الأمريكيني  ن�سف  من  اأك��رث  وق��ال  من�سبه.   من  الأوىل  ال�سنة 
ال��رئ��ي�����س م��ن كوريا  م��وق��ف  اأن  اإن��ه��م يخ�سون  ال���س��ت��ط��الع  ���س��ارك��وا يف 
ال�سمالية يجعل نظام بيونغ يانغ اأن يفكر ب�ساأن مهاجمة الوليات املتحدة 
ام�س الإثنني. وا�ستخدم ن�سف  بالنووي، بح�سب �سحيفة “نيوزويك”، 
جتاه  م�ساعرهم  لو�سف  حرج  كلمة   44% ال�ستطالع  �سملهم  الذين 
و38%  “غ�سب”،  %35 ا�ستخدموا كلمة  اأن  رئا�سة ترامب، يف حني 
ا�ستخدموا  اإنهم فخورون، و32%   18% قال  املقابل،  “ت�ساوؤم«.  ويف 
و%16 كلمة “�سعيد«. وفيما يخ�س كوريا ال�سمالية،  كلمة “متفائل”، 
اأن ترامب يزيد من فر�س مهاجمة نظام  امل�ساركني  %32 من  يعتقد 
ال�سمالية  كوريا  اأن   68% يعتقد  حني  يف  اأمريكا،  املعزول  يانغ  بيونغ 
�ستبادر بالهجوم على الوليات املتحدة. وياأتي ال�ستطالع الذي اأجري يف 
الفرتة بني 10 و12 يناير يف اإطار متابعة تبعات �سنة كاملة من رئا�سة 

ترامب، والتوتر امللحوظ بني الوليات املتحدة وكوريا ال�سمالية.

اأف��راده قتلوا ام�س يف ق�سف  اأربعة من  اإن  الباك�ستاين  قال اجلي�س 
اأحدث  يف  عليه  املتنازع  ك�سمري  اإقليم  على  الهندية  ال��ق��وات  نفذته 

ا�ستباك بني اجلارتني النوويتني.
ال�سنني  ع�سرات  منذ  امل�ستمر  النزاع  احتدم  الأخ��رية  ال�سنوات  ويف 
اأغلبية م�سلمة وتطالب به كامال  اإقليم ك�سمري، الذي تقطنه  على 
كل من باك�ستان والهند يف حني ت�سيطر كل منهما على جزء منه، 
2003 اإىل ف��رتة �سالم  اأب��رم ع��ام  اأن اأدى وق��ف لإط��الق النار  بعد 
ن�سبي امتدت اأكرث من ع�سر �سنوات. وقال اجلي�س الباك�ستاين عن 
الهجوم الذي قتل فيه الرجال الأربعة يف منطقة جاندروت “القوات 
كانت م�سغولة باإ�سالح خط ات�سالت عندما اأطلقت عليها النريان 
وقذائف املورتر الثقيلة«. واأ�ساف اأن القوات الباك�ستانية ردت بقتل 
الهندي  اجلي�س  وق��ال  منهم.  اآخ��ر  عدد  واإ�سابة  هنود  ثالثة جنود 
اأول ومل تقع خ�سائر  النار  اأطلقت  الباك�ستانية  القوات  اإن  لرويرتز 
يف الأرواح على اجلانب الهندي. ويف جزء اآخر مما يطلق عليه خط 
قواتها  اإن  الهند  قالت  الطرفني  بني  ك�سمري  يق�سم  ال��ذي  املراقبة 
حاولوا  مت�سددة  باك�ستانية  جماعة  اأف���راد  من  خم�سة  اليوم  قتلت 

الت�سلل اإىل القطاع الهندي من ك�سمري.

عوا�شم

بغداد

اإ�سالم اأباد

وا�سنطن

اأبعاد �ضيا�ضية واقت�ضادية
 وراء زيارة نتانياهو للهند

•• فل�شطني املحتلة-وكاالت:

اأعلنت اإ�سرائيل ر�سمياً اأن الوفد املرافق لرئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني 
الدبلوما�سية  العالقات  ت��اري��خ  يف  الأك���رب  ه��و  للهند،  زي��ارت��ه  يف  نتانياهو 
الإ�سرائيلية. وي�سم الوفد اأكرث من 100 رجل اأعمال، �سيزور العديد من 
املناطق الهندية ويلتقي بقادة البالد ورجال الأعمال و�سخ�سيات بوليوود 
اإ�سرائيل  الثنائية.  وتقول �سحيفة  ويوقع على جمموعة من التفاقيات 
الهندي  ال��وزراء  لزيارة رئي�س  زي��ارة نتانياهو احلالية تعترب رداً  اإن  اليوم 
اإىل اإ�سرائيل يف ال�سيف املا�سي، وهي الزيارة التي كانت اأول زيارة لرئي�س 

وزراء هندي اإىل اإ�سرائيل. 
الالفت اأن مكتب نتانياهو حر�س على توزيع قائمة بالوثائق املعدة للتوقيع، 
وهي تتعلق بالتعاون يف جمال النفط والغاز، واإنتاج الأفالم، والت�سالت 

اجلوية، واأمن النرتنت، وتطوير ال�ستثمارات املبا�سرة املتبادلة.
غري اأن الوا�سح اأن اإ�سرائيل ت�سعى اإىل تعميق التعاون يف خمتلف املجالت 
خا�سة الفنية، حيث اأعلنت اأنها تنوي التعاون الفني مع الهند وانتاج اأفالم 

م�سرتكة بينها وبني اإ�سرائيل. 
 12 البالغ  هولزبرغ،  موي�سي  الإ�سرائيلي  الطفل  ق�سية  الزيارة  واأث��ارت 

عاماً، الذي فقد والديه يف تفجريات بومباي عام 2008.
ولأول مرة يف اإ�سرائيل رافق هولزبرغ نتانياهو يف هذه الزيارة، ومن املنتظر 
الكثري من  الزيارة يطرح  توقيت  اأن  هنا  الالفت  التفجري.  يزو موقع  اأن 
دونالد ترامب  الأمريكي  الرئي�س  ياأتي عقب قرار  اأنه  الت�ساوؤلت، خا�سة 

باعتبار القد�س عا�سمة اإ�سرائيل.

الفل�سطينيون يوا�سلون مباحثاتهم للرد على �سفعة ترامب 

عبا�ض يعتزم الدعوة ملوؤمتر �ضالم برعاية اأوروبية

�ستفقد وا�سنطن مقعدها على طاوالت املفاو�سات 

امل�ضاعدات اخلارجية....�ضالح قوي لنجاح »اأمريكا اأوًل«

ميامنار تبني خميمًا ل�ضتقبال 30 األف روهينجيال�ضي�ضي: عبد النا�ضر رمز للكرامة الوطنية 
•• عوا�شم-وكاالت:

اإن بالده تقوم ببناء خميم  قال م�سوؤول حكومي يف ميامنار، ام�س الإثنني، 
ل�ستقبال اأكرث من 30 األف من م�سلمي الروهينجا العائدين، وذلك بعدما 
ناق�ست ميامنار وبنغالدي�س عمليات اإعادة اأبناء الروهينجا، التي من املقرر 

اأن تبداأ يف 22 يناير اجلاري.
وك��ان نحو 655 األ��ف من اأف��راد الروهينجا ف��روا من ولي��ة راخ��ني ب�سمال 
املا�سي.  اأغ�سط�س  �سن عملية قمع ع�سكرية يف  بنغالدي�س عقب  اإىل  البالد 

وو�سفت الأمم املتحدة اأعمال جي�س ميامنار باأنها ترقى للتطهري العرقي.
وقال وزير ال�سوؤون الجتماعية واإعادة التوطني يف ميامنار، وين ميات اأي، 
اإنه �سيتم ا�ستقبال الالجئني العائدين يف خميم هال بو خاونغ، الذي يجرى 

العمل فيه حالياً، بعد الت�سجيل يف اأحد مركزي الإعادة.

وعنواناً لتطلع ال�سعب امل�سري ل�سيادته على م�ستقبله 
النا�سر  “عبد  امل�سري  الرئي�س  واأ���س��اف  وم�����س��ريه«. 
اجتهد وفق حمددات ع�سره ومقت�سيات الزمان الذي 
عا�س فيه، وكان حري�ساً يف كل الأح��وال على م�سلحة 

الوطن وحرية امل�سريني وكرامة �سعبه«.
زمن  يف  امل�سوؤولية  النا�سر  عبد  “توىل  ال�سي�سي  وتابع 
ثورات التحرر من ال�ستعمار التي كان هو اأحد اأبطالها 
ال�سيطرة  من  ع�سوراً  اأنهت  التي  يوليو  لثورة  بقيادته 
واأع��ادت حكم م�سر  البلد،  الأجنبية على مقدرات هذا 

لأبنائها وو�سعتها على طريق امل�ستقبل واحلرية«. 
واأف������اد ال��رئ��ي�����س امل�����س��ري: ك���ان ن�����س��ال ال�����س��ع��ب حتت 

•• القاهرة-وكاالت:

اأكد الرئي�س امل�سري، عبد الفتاح ال�سي�سي، اأن الرئي�س 
الراحل جمال عبد النا�سر “جت�سدت يف م�سريته اآمال 
عن  وع��رب  والكرامة  ال�ستقالل  نحو  امل�سري  ال�سعب 
تلك الآم����ال ب��اإخ��ال���س وك��ربي��اء وب���ذل اأق�����س��ى اجلهد 
اإقليمياً  ت�ستحقها  التي  العالية  املكانة  يف  م�سر  لو�سع 
ال�سعب  اإىل  وجهها  كلمة  يف  ال�سي�سي،  وق��ال  ودول��ي��اً«. 
امل�سري، ام�س الإثنني، مبنا�سبة الذكرى املئوية مليالد 
النا�سر  ل��ع��ب��د  امل�����س��ري  ال�����س��ع��ب  “حمل  ع��ب��دال��ن��ا���س��ر 
رمزاً  بعده  ا�سمه من  وا�ستمر  برحيله  ينقطع  وفاء مل 

اأفريقيا  يف  ال��ت��ح��رر  حل��رك��ات  وحم��ف��زاً  ملهماً  ق��ي��ادت��ه 
عاملياً  رم����زاً  م�سر  وب��ات��ت  الالتينية  واأم��ري��ك��ا  واآ���س��ي��ا 
ملبادئ الكرامة الوطنية وال�ستقالل وعدم النحياز يف 

ال�سيا�سة الدولية.
باذلني  امل�سرية  نوا�سل  قائاًل:  كلمته  ال�سي�سي  واختتم 
التي  مل�����س��ر  ال��ع��ل��ي��ا  امل�����س��ال��ح  لتحقيق  اجل��ه��د  اأق�����س��ى 
20 مليوناً  5 م��رات من ح��وايل  ت�ساعف عدد �سكانها 
هذا  ف��ى  مليون   100 على  يزيد  م��ا  اإىل   1952 ع��ام 
م�سر  م�سلحة  تكون  اأن  على  العهد  جندد  واإننا  العام، 
واأمنه  �سعبها  ورخ���اء  املبتغى،  ه��ي  اأرا���س��ي��ه��ا  و���س��الم��ة 

وا�ستقراره هما الوجه واملق�سد.

الأمريكية،  امل�ساعدات  �سحب  موؤ�سرات على  مل�ست  التي 
قد اأوح��ت ب��اأن ذل��ك قد يعني اإق��ام��ة حتالف اأق��وى مع 

ال�سني.
قرارات هامة

وب��ح�����س��ب ه���وان���غ، م���ع ت���ق���دم ق����وى اأخ�����رى مل����لء فراغ 
وا�سنطن  تفقد  �سوف  املتحدة،  ال��ولي��ات  غياب  اأحدثه 
مقعدها على طاولت املفاو�سات، وعندها �سوف تتخذ 
ق��رارات دولية هامة دون وجود اأمريكيني اأو من ميثل 

م�ساحلهم يف املكان. 
القت�سادية  امل�سالح  اخلارجية  امل�ساعدات  تخدم  كما 

اتفاق  اىل  للتو�سل  ا�سرائيل  م��ع  بالتفاو�س  يرغبون 
�سالم.

ل���ن يخ�سعوا  ان��ه��م  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون  اك����د  امل���ق���اب���ل،  يف 
“لالبتزاز«.

للوكالة  الل��ك��رتوين  امل��وق��ع  على  ن�سرت  ارق���ام  وتفيد 
املتحدة  الوليات  ان  اي��د(  ا�س  )يو  للتنمية  المريكية 
عربها.  الفل�سطينيني  اىل  دولر  مليون   319 دفعت 
امل�ساعدات  م��ن  دولر  ماليني   304 ذل��ك  اىل  ت�ساف 
قدمتها وا�سنطن اىل برامج المم املتحدة يف الرا�سي 

الفل�سطينية.
كما انتقد عبا�س ال�سفري المريكي يف ا�سرائيل ديفيد 
املتحدة نيكي  وال�سفرية المريكية يف المم  فريدمان 

هايلي ملواقفهما الداعمة متاما للموقف ال�سرائيلي.
وفريدمان موؤيد لال�ستيطان يف الرا�سي الفل�سطينية 

املحتلة.
رف�س  للفل�سطينيني  ت��رام��ب  ات��ه��ام  ع��ل��ى  ع��ب��ا���س  ورد 
ام�����س الأول الحد  امل��ف��او���س��ات خ���الل خ��ط��اب��ه م�����س��اء 
رف�سنا؟”  متى  بيتك.  “يخرب  م�سطلح  م�ستخدما 

و�سط �سحك احلا�سرين.
ورك����زت و���س��ائ��ل الإع����الم الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة الث��ن��ني ب�سدة 
لهذا  ا���س��ت��خ��دام��ه  ع��ل��ى  ع��ب��ا���س،  خل��ط��اب  تغطيتها  يف 

امل�سطلح.
وكرر م�سوؤولون فل�سطينيون ان كل اخليارات مطروحة 

•• وا�شنطن-وكاالت:

من خالل جملة من التغريدات التي اأطلقها على مدار 
الأ���س��اب��ي��ع الأخ�����رية، ه���دد ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي ترامب 
بقطع امل�ساعدات الأجنبية عن عدد من الدول يف حال 

عار�ست �سيا�ساته. 
للوهلة الأوىل، قد تبدو تلك التهديدات متطابقة مع 
�سيندي  ب��راأي  احلقيقة،  ولكن  اأوًل”،  “اأمريكا  �سعاره 
هوانغ، كاتبة راأي يف موقع “ذا هيل” الإخباري، ي�سيء 
هذا النهج لقيمة ودور امل�ساعدات يف ال�سيا�سة اخلارجية 

الأمريكية. 
دور رئي�سي

ف��ع��ل��ى رغ���م م��ن ك���ون ت��ل��ك امل�����س��اع��دات ل مت��ث��ل �سوى 
تلعب  الفيدرالية،  امليزانية  اإج��م��ايل  م��ن   ٪1 م��ن  اأق��ل 
حماية  يف  ح��ي��وي��اً  دوراً  وتنموية  اإن�سانية  ا���س��ت��ث��م��ارات 
املتحدة.  ال��ولي��ات  وم�سالح  الأمريكي  القومي  الأم��ن 
التغريدات  تلك  كانت  لو  حتى  اإن��ه  تقول  هوانغ  ولكن 
عن  تعرب  ول  �سيا�سي،  م�سرح  على  ا�ستعرا�س  مبثابة 
يكون  ف��ق��د  الأم��ري��ك��ي��ة،  ل�����الإدارة  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة 
على  �سارة  نتائج  اأجنبية  م�ساعدات  ب�سحب  للتهديد 

الوليات املتحدة.
بناء �سراكة

من  الأ�سا�سي  الهدف  اأن  اإىل  الكاتبة،  تلفت  وكبداية، 
امل�ساعدات اخلارجية هو بناء �سراكات، وتعزيز التعاون 
للت�سدي لتحديات عاملية طارئة حال ظهورها، وقبل اأن 

ت�سل اإىل �سواحل اأمريكا. 
وكمثال على ما تقوله، تذكر هوانغ كيف هدد وباء اإيبول 
اأي�ساً  �سكل  ولكنه  اأفريقيا،  غ��رب  يف  ال���دول  م��ن  ع���دداً 
وا�سنطن  م�ساركة  وب�سبب  املتحدة.  للوليات  تهديداً 

يف �سراكات �سحية وعاملية يف املنطقة، وجراء امل�سارعة 
قبل  الوباء  انت�سار  وقف  اأمكن  اإغاثة،  عمال  اإر�سال  يف 
توؤثر حتديات عاملية  الأمريكية. وقد  اأن يعرب احلدود 
قد  بل  بعيدة،  مناطق  يف  يقيمون  اأف���راد  على  ل  كتلك 

يكون لها اأثر كبري على اأمريكيني اأي�ساً.
مناطق ه�سة

كما ترى هوانغ اأن �سحب اأمريكا م�ساعداتها الأجنبية، 
وت�سري،  للجميع،  بالن�سبة  خطورة  اأك��رث  العامل  يجعل 
كمثال على ذلك، اإىل امل�ساعدة املقدمة اإىل فل�سطينيني، 
ت��وف��ري م�ساعدة  امل��ت��ح��دة يف  ال���ولي���ات  ت�����س��اه��م  ح��ي��ث 
امل���وارد  ت��ل��ك  اأ���س��ا���س��ي��ة ل��الج��ئ��ني. واإن �سحب  اإن�����س��ان��ي��ة 
الفل�سطينية  الأ�سر  من  مزيداً  الكاتبة،  ب��راأي  �سيدفع، 
لالعتماد على حما�س، وبالتايل متكني تنظيم مت�سدد 
تلعب  عليه،  وع��الوة  ب�سدة.  املتحدة  الوليات  تعار�سه 
موارد التنمية الأمريكية دوراً اأ�سا�سياً يف بع�س املناطق 
واإن  العنيف.  التطرف  حت��ارب  التي  ال��ع��امل  يف  اله�سة 
التوقف عن الوفاء بذلك اللتزام ي�سر بالأمن الدويل 

والأمريكي.
قوة ناعمة

ب�سحب  ال��ت��ه��دي��د  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب��ة  ت��ل��ف��ت  ذل�����ك،  اإىل 
الديبلوما�سية  العالقات  على  يوؤثر  اأجنبية  م�ساعدات 
مع الدول امل�ستفيدة، ف�ساًل عن تقوي�س القوة الناعمة 
الأمريكية من حول العامل، ويوؤدي لإعاقة جهود لدعم 

امل�سالح الأمريكية وللم�ساركة يف مباحثات دولية. 
كما �ستدفع تهديدات الرئي�س ترامب، وحتى لو ا�ستمر 
عن  للبحث  منها  م�ستفيدة  دوًل  امل�����س��اع��دات،  ت��دف��ق 
�سراكات موثوقة. ورمبا تتعار�س �سيا�سات الدول التي 

متالأ ذلك الفراغ، مع املواقف اأو امل�سالح الأمريكية. 
باك�ستان  اإن  الكاتبة  تقول  راأيها،  �سحة  على  وللدللة 

•• فل�شطني املحتلة-وكاالت:

اأن  عن  الإثنني،  ام�س  رفيع،  فل�سطيني  م�سوؤول  ك�سف 
جولته  �سي�ستهل  عبا�س،  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س 
ا�ستناداً  لل�سالم  دويل  موؤمتر  لعقد  بالدعوة  اأوروب��ا  يف 

لقرارات ال�سرعية الدولية.
وقال ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح حممد ا�ستية، 
�سيطرح  ب��اأوروب��ا  �سي�ستهلها  التي  الرئي�س  “جولة  اإن 
ال�سرعية  ل���ق���رارات  ي�ستند  دويل  م��وؤمت��ر  ع��ق��د  ف��ي��ه��ا 
يف  والعائق  ال�سلمية،  العملية  م�سار  لت�سحيح  الدولية 
واإمنا  الأمريكي  النحياز  فقط  لي�س  لل�سالم  التو�سل 

عدم وجود �سريك ا�سرائيلي«.
اأي  اإ�سرائيل بتعطيل  “نخ�سى من قيام  ا�ستية  واأ�ساف 
موؤمتر  ح��دث يف  م��ا  غ���رار  على  لل�سالم  دويل  م��وؤمت��ر 

باري�س«.
وتابع “ناأمل باأن يتمخ�س اجتماع املجل�س املركزي عن 
قرار قوي ومتني ير�سم مالمح ا�سرتاتيجية للمرحلة 
 67 القادمة تتمثل بتج�سيد �سيادة الدولة على حدود 
والأمنية  ال�سيا�سية  العالقة  من  التدريجي  واخل��روج 

والقت�سادية مع اإ�سرائيل«.
حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  يلتقي  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
عبا�س، نهاية ال�سهر اجلاري بوزراء اخلارجية الحتاد 
الأوروبي، يف وقت دعا فيه الرئي�س عبا�س اأكرث من مرة 
لدور اأوروب��ي اأكرب يف رعاية عملية ال�سالم، بعد رف�س 
انحيازها  ب�سبب  الأم��ريك��ي��ة  للو�ساطة  الفل�سطينيني 

لإ�سرائيل.
غداة  مباحثاتهم  الفل�سطينيون  امل�سوؤولون  ويوا�سل 
رف�����س��ه��م خ��ط��ة ال��رئ��ي�����س الم���ريك���ي دون���ال���د ترامب 
بعد  وذلك  الع�سر،  �سفعة  باعتبارها  لل�سالم  اجلديدة 

اعرتافه بالقد�س عا�سمة للدولة العربية.
التحرير  ملنظمة  امل��رك��زي  املجل�س  اج��ت��م��اع  وي��وا���س��ل 
الفل�سطينية اعماله لبحث تداعيات قرار ترامب املثري 

للجدل، لليوم الثاين والخري.
كرر عبا�س ان الفل�سطينيني لن يقبلوا بالوليات املتحدة 
كو�سيط يف حمادثات ال�سالم مع ا�سرائيل متهما اي�سا 

ا�سرائيل بانها “انهت” اتفاقات او�سلو لل�سالم.
وا�ساف  وقال “مل يبق اأو�سلو. ا�سرائيل انهت او�سلو”. 
دون  م��ن  اح��ت��الل  �سلطة وحت��ت  دون  م��ن  �سلطة  “اأننا 

كلفة، ولن نقبل اأن نبقى كذلك«.
ووقعت ا�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية اتفاقات 

او�سلو للحكم الذاتي الفل�سطيني العام 1993.
نقبل  ول��ن  ل��رتام��ب  ل  “قلنا  خطابه  يف  عبا�س  وق���ال 
ولن  الع�سر  �سفعة  ه��ي  الع�سر  و�سفقة  م�����س��روع��ه، 
نقبلها”، يف ا�سارة اىل تعهد ترامب التو�سل اىل �سفقة 

حلل ال�سراع ال�سرائيلي الفل�سطيني.
وتابع “اأننا ل نقبل اأن تكون اأمريكا و�سيطا بيننا وبني 
بعملية  يرغبون  الفل�سطينيني  ان  م��وؤك��دا  اإ�سرائيل” 

�سالم تقودها جلنة دولية.
وم���ن غ���ري امل��ت��وق��ع ان ت��ق��ب��ل ا���س��رائ��ي��ل ب��و���س��ي��ط اآخر 
املتحدة  المم  العادة  يف  وتتهم  املتحدة.  الوليات  غري 

واملنظمات التابعة لها بالنحياز املمنهج �سدها.
وبداأ الجتماع �سباح الثنني حيث من املتوقع ان يختتم 

هذا امل�ساء مع بيان م�سرتك.
ومهما كان قرار املجتمعني، �سيعود القرار النهائي اىل 

عبا�س.
التعاون  اإن��ه��اء   2015 ق��ّرر يف  امل��رك��زي  املجل�س  وك��ان 
من  ج��دا  مهم  جانب  اأي�سا  وه��و  اإ�سرائيل،  مع  المني 
ال��ع��الق��ة ب��ني ال��ط��رف��ني، لكن ال��ق��رار بقي ح��ربا على 

ورق.
تدهورا  المريكية  الفل�سطينية-  العالقات  و�سهدت 

�سريعا وتوترا �سديدا منذ انتخاب ترامب.
�سيقود  ب��اأن��ه  النتخابية  حملته  خ��الل  ت��رام��ب  وتعهد 
اكرث اإدارة امريكية موؤيدة لإ�سرائيل، واي�سا �سعيه اىل 

حتقيق �سالم بني ا�سرائيل والفل�سطينيني.
اأغ�������س���ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني اي�����س��ا ع���رب رف�سه  ول��ك��ن��ه 
موؤخرا  فل�سطينية م�ستقلة وهدد  دولة  بفكرة  اللتزام 
امل�ساعدات  م��ن  ال�����دولرات  م��ن  امل��الي��ني  م��ئ��ات  بقطع 

الأمريكية.
الإدارة  م��ع  ات�سالتها  الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادة  وج��م��دت 
الرئي�س المريكي  نائب  لقاء  الأمريكية، وقررت عدم 
مايك بن�س يف زيارته املقبلة يف 22 و23 كانون الثاين 

يناير اجلاري.
وك��ان ت��رام��ب ه��دد يف الثالث م��ن ك��ان��ون ال��ث��اين يناير 
بقطع امل�����س��اع��دات امل��ال��ي��ة الم��ريك��ي��ة ال��ت��ي ت��زي��د على 
عدم  ب�سبب  للفل�سطينيني،  �سنويا  دولر  مليون   300
ل  ان��ه��م  م���وؤك���دا  الحرتام”  او  “التقدير  اظ��ه��اره��م 

اأمريكية،  �سركات  ب��اع��ت  فقد  الأم��ري��ك��ي��ة.  وال��ت��ج��اري��ة 
اإىل  منتجاتها  م��ن   ٪51 م��ن  اأك���رث   ،2015 ع���ام  يف 
م�ستهلكني يف دول نامية.  وعلى �سبيل املثال، اأ�سبحت 
امل�ستفيدين  اأول  م��ن  ك��ان��ت  ب��ع��دم��ا  اجل��ن��وب��ي��ة،  ك��وري��ا 
امل�ستوردة  الأ���س��واق  اأك��رب  من  الأمريكية،  امل�ساعدة  من 
امل�ساعدات  تنفذ  عندما  وهكذا  الأمريكية.   للمنتجات 
الق��ت�����س��ادي��ة ب�����س��ورة ���س��ل��ي��م��ة، ف��اإن��ه��ا ت��ع��ت��رب مبثابة 
ا�ستثمار �سغري ينتج عنه منو اقت�سادي، ويوفر ماليني 
امل�ستهلكني اجلدد ل�سلع اأمريكية، ويقدم فر�ساً جديدة 

ل�سركات اأمريكية حول العامل. 

ع��ل��ى ال��ط��اول��ة ل��ل��رد ع��ل��ى ت��رام��ب، مب��ا يف ذل���ك تعليق 
اعرتاف منظمة التحرير باإ�سرائيل.

ولكنه  ب��اإ���س��رائ��ي��ل،  الع����رتاف  اىل  عبا�س  يتطرق  ومل 
التفاقات  يف  ال��ن��ظ��ر  اع����ادة  اىل  امل��رك��زي  املجل�س  دع���ا 
واحلكومة  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  بني  املوقعة 

الإ�سرائيلية.
وال�سرائيليني  الفل�سطينيني  ب��ني  ال�����س��الم  وج��ه��ود 
متوقفة بالكامل منذ ف�سل املبادرة المريكية حول هذا 

املو�سوع يف ني�سان اأبريل 2014.
وتعد احلكومة التي يرتاأ�سها بنيامني نتانياهو الأكرث 
ميينية يف تاريخ اإ�سرائيل، وت�سم موؤيدين لال�ستيطان 
الوليات  الرئا�سة يف  ت��رام��ب  دون��ال��د  ت��ويل  دع��وا منذ 
امل��ت��ح��دة اإىل اإل��غ��اء ف��ك��رة ح��ل ال��دول��ت��ني و���س��م ال�سفة 

الغربية املحتلة.
ورف�����س��ت ح��رك��ت��ا ح��م��ا���س واجل��ه��اد ال���س��الم��ي ح�سور 
املجل�س املركزي. وقالت حما�س انه كان يجب عقده يف 

اخلارج لتجنب اي �سغوطات ا�سرائيلية.
يف  غ��زة  قطاع  على  ت�سيطر  التي  حما�س  حركة  وقالت 
بيان الثنني ان خطاب عبا�س الحد “ل يلبي طموحات 

�سعبنا«.
اإنهاء  املركزي  املجل�س  من  “مطلوب  احلركة  واأ�سافت 
اأو�سلو ووقف التن�سيق الأمني و�سحب العرتاف بالكيان 

والدفع جتاه املقاومة«.

احلمد اهلل: اعرتاف العامل بفل�ضطني اإنقاذ حلل الدولتني
•• رام اهلل-وكاالت:

الفل�سطيني  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ح��ث 
الإثنني،  ام�����س  رام���ي احل��م��د اهلل، 
الع���������رتاف  ع����ل����ى  ال�����ع�����امل  دول 
لإنقاذ  ك�سبيل  فل�سطني  ب���دول���ة 
ال�سراع  حل����ل  ال���دول���ت���ني  روؤي�������ة 

الفل�سطيني مع اإ�سرائيل.
وق���ال احل��م��د اهلل، خ��الل احتفال 
اأري��ح��ا يف  ال�سجرة يف مدينة  بيوم 
دول  “على  اإن  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����س��ف��ة 

املجتمع  اهلل  احل����م����د  وط�����ال�����ب 
للت�سدي  فاعلة  بخطوات  ال��دويل 
القد�س  ب�ساأن  الأمريكي  لالإعالن 
ال�سوء  اإ���س��رائ��ي��ل  اأع��ط��ى  “الذي 
ا�ستهداف  يف  ل��الإم��ع��ان  الأخ�����س��ر 

الفل�سطينيني وحقوقهم«.
اإ�سرائيل  “حماولة  اأن  على  و�سدد 
ف�����ر������س احل������ل������ول ال���ع�������س���ك���ري���ة 
انتزاع  وحم���اولت  وال�ستيطانية 
ال�سعب  تدفع  لن  وعزلها  القد�س 
اأر�سه،  ع��ن  للرحيل  الفل�سطيني 

�سيتم تقدميه حتت بند )متحدون 
م��ن اأج���ل ال�����س��الم( ل��ل��ت��اأك��ي��د على 

روؤية حل الدولتني.
التخطط  ي����ت����م  اأن��������ه  واأ��������س�������اف 
املحكمة  اإىل  للتوجه  فل�سطينياً 
اجلنائية الدولية وحمكمة العدل 
ا�ست�ساري  راأي  ل��ط��ل��ب  ال��دول��ي��ة، 
الأمريكي  الرئي�س  باإعالن  يتعلق 
املا�سي  ال�����س��ه��ر  ت���رام���ب  دون����ال����د 
عا�سمة  ب���ال���ق���د����س  الع����������رتاف 

لإ�سرائيل.

العامل الع��رتاف بدولة فل�سطني 
وعا�سمتها   1967 ح����دود  ع��ل��ى 
القد�س، لك�سر النحياز الأمريكي 
وللحفاظ  الإ�سرائيلي  لالحتالل 

على حل الدولتني«.
اأن روؤي��ة حل الدولتني  اإىل  واأ���س��ار 
تخرج  مل  دول���ي���اً  اإج��م��اع��اً  “متثل 
باإدارتها  املتحدة  الوليات  اإل  عنه 
احلالية”، على اأثر قرارها الأخري 
بالقد�س  الع�����������رتاف  ب������اإع������الن 

عا�سمة لإ�سرائيل.

بحقوقه  ومت�سكاً  قوة  �ستزيده  بل 
ال���ت���ي ل���ن ت�����س��ق��ط��ه��ا اأي�����ة ق�����رارات 

اأمريكية اأو اإ�سرائيلية«.
ي�����اأت�����ي ذل������ك ف���ي���م���ا اأع�����ل�����ن وزي�����ر 
الفل�سطيني  واملغرتبني  اخلارجية 
فل�سطينياً  طلباً  اأن  املالكي  ريا�س 
�سيقدم اإىل جمل�س الأمن الدويل 
قريباً لطلب ع�سوية كاملة لدولة 

فل�سطني.
وقال املالكي، لالإذاعة الفل�سطينية 
الفل�سطيني  الطلب  اإن  الر�سمية، 
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العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

اإعــــــــــالن
للنقليات  ال�ساحل  ال�س�����ادة/دانة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة  رخ�سة رقم:CN 1189275  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سني عبداهلل احمد ال�سفي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد عبداهلل را�سد م�سلم املعمري

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

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

اإعــــــــــالن
املجمعه  املطاعم  ال�س�����ادة/ادارة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

)ال�سيكو( �س.ذ.م.م فرع اأبوظبي 1
رخ�سة رقم:CN 1794223  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد عبدالرحيم اخلاجة ٪24
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالرحيم طاهر اخلاجة ٪76

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سالح حممد بن لحج
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سالح حممد بن لحج

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

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

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

اإعــــــــــالن
ال�سود  املوج  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للرجال  رخ�سة رقم:CN 1049103  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سهيل مطر ر�سيم �سهيل ال�سلمى ٪100

تعديل وكيل خدمات/حذف �سهيل مطر ر�سيم �سهيل ال�سلمي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فري ياتيل حممد ماراكار

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

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

الغاء اعالن �سابق
الرخ�سة   القت�سادية بخ�سو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الختيار  التجاري  بال�سم   CN رقم:1884214 
الرخ�سة  بالغاء طلب تعديل  الهند�سية  لال�ست�سارات 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

الغاء اعالن �سابق
رخ�سة   ذ.م.م  املباين  لتنظيف  يو  ال�سادة/ميدفور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
جريدة  يف  ال�سادر  ال�سابق  العالن  الغاء  يف  رغبتهم  ابدوا  قد   CN رقم:1190964 

الفجر يف العدد رقم:12197 بتاريخ:2017/12/13.
ثم تقدموا بطلب اجراء التعديالت التالية:

تعديل ال�سركاء تنازل/حذف �ساندي برامويل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ها�سم ال�سيد وحيد ال�سيد حممد من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ها�سم ال�سيد وحيد ال�سيد حممد من 51٪ اىل ٪100
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ميد فور يو لتنظيف املباين ذ.م.م

MADE FOR YOU BUILDING CLEANING LLC
اىل/ميد فور يو لتنظيف املباين - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

MADE FOR YOU BUILDING CLEANING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
او  اي حق  الدائرة غري م�سوؤولة عن  ن�سر هذا العالن وال فان  تاريخ  ا�سبوع من  خالل 

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

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فر�سان الرياح لل�سيانة العامة 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 2303186 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ فر�سان الرياح لل�سيانة العامة ذ.م.م

FARSAN ALRRIAH GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/فر�سان الرياح لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

FARSAN ALRRIAH GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ناديا خلدمات توريد العمال

رخ�سة رقم:CN 1001118 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ ناديا خلدمات توريد العمال

NADIA LABOUR SUPPLIES SERVICES

اىل/ناديا خلدمات توريد العمال - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

NADIA LABOUR SUPPLIES SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الأمني للو�ساطة التجارية

رخ�سة رقم:CN 1184510 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل نوع رخ�سة/من جتارية اىل حرفية
تعديل ا�سم جتاري من/ الأمني للو�ساطة التجارية

AL AMEEN COMMERCIAL BROKERS

اىل/الهالل لعمال اجلب�س
AL HILAL GYPSUM WORKS

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال اجلب�س )4330010(
تعديل ن�ساط/حذف و�سيط جتاري )4610010(

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

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

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

اإعــــــــــالن
ملكافحة  ليون  ال�س�����ادة/�سي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احل�سرات ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1546284  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة امل �سعيد را�سد مطر البادي ٪51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد كومار زاهد خان حممد زاهد خان ٪49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف امل �سعيد را�سد مطر البادي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف زفر ياب خان عبداملجيد خان

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

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

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

اإعــــــــــالن
فرع   - ذ.م.م  للتكييف  ليمنار  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اأبوظبي 2 رخ�سة رقم:CN 1505653  قد تقدموا الينا بطلب
�س.ذ.م.م  انفي�ستمينت  انرتنا�سيونال  اوي�س�س  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

Oasis International Investment LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سركة الواحة نا�سيونال انف�ستمنت ذ.م.م
Oasis National Investment Co LLC 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد عبداهلل حممد ال�سرياوي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ه�سام عبداهلل حممد ال�سرياوي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل حممد ال�سرياوي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ثاين عبداهلل حممد ال�سرياوي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي عبداهلل حممد ال�سرياوي

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

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

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

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

امرواويل
رخ�سة رقم:CN 1014040 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الر�سا لل�ستائر والديكور

رخ�سة رقم:CN 1150733 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سعيد علي ربيع هالل املزروعي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سعيد علي ربيع هالل املزروعي من 100٪ اىل ٪51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد م�سطفى قا�سم ات�سيبارا ات�سيبارا ٪49

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 6.28*1 اىل 1*8

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ الر�سا لل�ستائر والديكور

AL RISHA CURTAINS AND DECOR
اىل/الر�سا لل�ستائر والديكور ذ.م.م

AL RISHA CURTAINS AND DECOR LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة واحة الفالح

رخ�سة رقم:CN 1071880 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيف حمد عبيد حمد املهريي ٪100

تعديل وكيل خدمات/حذف �سلطان �سامل خادم �سامل املن�سوري
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 3.90*0.85 اىل 4*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ بقالة واحة الفالح

BAQALAT ALFALAH OASIS
اىل/بقالة واحة الفالح - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

BAQALA ALFALAH OASIS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ادارة املطاعم املجمعه ال�ستثمارية �س.ذ.م.م - فرع 

اأبوظبي 1 رخ�سة رقم:CN 1148227 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد عبدالرحيم اخلاجة ٪1

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالرحيم طاهر اخلاجة ٪99
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سالح حممد بن لحج

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سالح حممد بن لحج
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 10.50*0.90 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ ادارة املطاعم املجمعه ال�ستثمارية �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 1
CONSOLIDATED RESTAURANTS MANAGEMENT INVESTMENT LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

اىل/اي بي يو خلدمات ال�ستثمار �س.م.م - فرع اأبوظبي 1
E P U INVESTMENT SERVICS LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

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

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

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

اإعــــــــــالن
لل�سيانة  اخل�سراء  ال�س�����ادة/اليادي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة وادارة العقارات  رخ�سة رقم:CN 2053008 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ اليادي اخل�سراء لل�سيانة العامة وادارة العقارات
ALAYADI ALKHADRA GENERAL MAINTENANCE & PROPERTY MANAGEMENT

ال�سخ�س  �سركة   - العقارات  وادارة  العامة  لل�سيانة  اخل�سراء  اىل/اليادي 
الواحد ذ.م.م

 ALAYADI ALKHADRA GENERAL MAINTENANCE & PROPERTY
MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/�سركة ا�سرتاليا اند نيوز لندا بانكنغ 
جروب ليمتد )اجلن�سية: ا�سرتاليا( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع 
ال�سركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان:جزيرة ابوظبي - �سارع بينونة - غرب 
35 - ق �سي 2 - مكتب 922 - ط 9 - مبنى ، املالك:�سمو ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك - اأبوظبي ، �س.ب:4404( واملقيدة حتت رقم )3847( يف �سجل 
ال�سركات الجنبية بالوزارة. وتنفيذا لحكام القانون الحتادي رقم )2( 
الوزاري  القرار  و  التجارية وتعديالتة  ال�سركات  �ساأن  ل�سنة 2015 م يف 
رقم )377( ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من 
ال�سادة ا�سحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة 
وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�سر  تاريخ  �سهر من  يتجاوز  ميعاد ل  يف 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

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

لال�ست�سارات والبحوث الجتماعية
رخ�سة رقم:CN 2096440 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز فاين كري بل�س الطبي التخ�س�سي 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1906991 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نا�سر عبداهلل نا�سر �سامل باحلريان الظاهري ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد �سامل حممد النعيمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف منى يو�سف زوجه ح�سن حممد عبداهلل النابوذه

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/ من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ مركز فاين كري بل�س الطبي التخ�س�سي ذ.م.م
FINE CARE PLUS SPECIALIZED MEDICAL CENTRE LLC

اىل/مركز فاين كري بل�س الطبي التخ�س�سي
FINE CARE PLUS SPECIALIZED MEDICAL CENTRE

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

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

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون مرا�سي لتجميل ال�سيدات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2353978 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ �سالون مرا�سي لتجميل ال�سيدات ذ.م.م
MARASEE LADIES BEAUTY BEAUTY SALON LLC

اىل/خمترب مرا�سي لال�سنان ذ.م.م
MARASEE DENTAL LAB LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة معمل �سنع ال�سنان وتعوي�ساتها )8690003(
تعديل ن�ساط/حذف حمام �سرقي للن�ساء )9609002(

تعديل ن�ساط/حذف ق�س وت�سفيف ال�سعر للن�ساء - فئة ثانية )9602201.2(
تعديل ن�ساط/حذف مركز جتميل وعناية �سخ�سية للن�ساء )9609001(

تعديل ن�ساط/حذف نق�س احلناء )9602202(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

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

رخ�سة رقم:CN 1121705  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة را�سد علي �سعيد خلفان ال�ساعدي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي خامت �سعيد العوامي ال�سام�سي

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

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل
مو�ضكو قلقة من اإنذار ترامب ب�ضاأن التفاق النووي 

•• مو�شكو-اأ ف ب:

ام�س عن  الرو�سية �سريغي لف��روف  وزي��ر اخلارجية  عرّب 
قلقه حيال اإنذار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب الأخري 
لالإبقاء  تاأييده  موؤكدا  الإي��راين،  النووي  التفاق  لت�سديد 
على التفاق وراأى ان البحث عن ت�سوية جديدة اأمر خطري. 
ترامب  “ت�سريحات  �سحايف  م��وؤمت��ر  يف  لف���روف  و���س��ّرح 
التفاق  ا�ستقرار” هذا  تعزز  التفاوؤل ول  تثري  الأخ��رية ل 
“�سنوا�سل  التاريخي بني ايران والقوى العظمى. واأ�ساف 

العمل من اأجل الإبقاء على التفاق«.
الوليات  اأن  نتاأكد  حتى  العمل  “�سنوا�سل  لف��روف  وق��ال 
حترتم  اي���ران  اأن  ه��ي  واحلقيقة  احلقيقة  تقبلت  املتحدة 

عقب   2015 ع����ام  امل���وق���ع  الت����ف����اق  وف����ق  التزاماتها” 
مفاو�سات طويلة و�سعبة للغاية.

وبعد اأن اأعلن متديد تعليق العقوبات القت�سادية املفرو�سة 
اجلمعة  ت���رام���ب  اأم���ه���ل  الخرية”،  “للمرة  اي�����ران  ع��ل��ى 
الأوروبيني لي�ساعدوه يف ت�سديد بنود هذا التفاق، اذا اأرادوا 
جتنب ان�سحاب وا�سنطن منه. وحّذر لفروف ام�س الإثنني 
بعد  ت�سوية  اىل  ي�سعون  اإل��ي��ه  بالن�سبة  ال��ذي��ن  الأوروب��ي��ني 
ياأخذهم  قد  الأم��ر  “هذا  وا�ساف  املتحدة.  الوليات  ان��ذار 
اإىل م�����س��ار ����س���يء، ن��ح��و اجت����اه خ��ط��ر ج�����دا«. وذه����ب وزير 
من  ان�سحابا  ان  من  التحذير  حد  اىل  الرو�سي  اخلارجية 
التفاق النووي مع ايران �سيكون له تاأثري �سلبي على ازمة 
كوريا ال�سمالية. وقال “اذا كان يطلب من )الزعيم الكوري 

ال�سمالية( كيم جونغ اون وقف الربنامج النووي الع�سكري 
ويف املقابل وعد برفع العقوبات  هذا هو بالتحديد جوهر 
التفاقات بني ال�سرة الدولية وايران«. وا�ساف “اذا الغيت 
اطار  يف  البقاء  عليها  ب��ان  اي���ران  وابلغت  الرتتيبات  ه��ذه 
يف  انف�سكم  �سعوا  العقوبات...  فر�س  و�سنعيد  التزاماتها 
اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد  و���س��رح  ال�سمالية«.  ك��وري��ا  مكان 
�سرتتكب  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  ال�سبت  ري��اب��ك��وف  �سريغي 
خطاأ كبريا يف حال ان�سحبت من التفاق النووي الإيراين. 
ول تزال طهران التي رف�ست اأي تعديل لالتفاق التاريخي، 
الن�س  املوقعة على  الأخ��رى  العظمى  القوى  بدعم  حتظى 
وهي رو�سيا وبريطانيا وال�سني وفرن�سا بالإ�سافة اىل املانيا 

والحتاد الأوروبي.

بوكو حرام تعر�ض فيديو لفتيات خمتطفات 
 •• الجو�س-رويرتز:

ن�سرت جماعة بوكو حرام املت�سددة ام�س مقطع فيديو تظهر فيه فتيات يفرت�س اأنهن 
بع�س املختطفات من بلدة ت�سيبوك ب�سمال �سرق نيجرييا عام 2014.

وظهر يف املقطع الذي ي�ستغرق 21 دقيقة حوايل 12 فتاة. وقالت واحدة منهن “نحن 
فتيات ت�سيبوك. نحن من تبكون لأجل عودتنا. وبف�سل اهلل لن نعود اأبدا«.

كان حوايل 270 تلميذة قد اختطفن من مدر�ستهن يف اأبريل ني�سان 2014 وفر نحو 
تزال  اأن اجلماعة ل  بعد جهود و�ساطة. ويعتقد  البع�س  الإف��راج عن  60 منهن ومت 

حتتجز 100 فتاة.
وظهرت يف الفيديو جمموعة من 12 فتاة تقريبا يحمل بع�سهن اأطفال. ومل يت�سن 
لرويرتز التحقق من م�سدر م�ستقل من اأن الفتيات يف الفيديو من بني املختطفات يف 

ت�سيبوك.

ع�سرات املاليني باليورو«.
وزارة  ب���ا����س���م  م���ت���ح���دث  وق��������ال 
“نحن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
ال�سلطات  م���ع  ك��ث��ب  ع���ن  ن��ع��م��ل 
امل�ستويات  ك���ل  ع��ل��ى  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
ل��ت��ق��ل��ي��ل ����س���غ���وط امل���ه���اج���ري���ن 
الإجرامية  الع�سابات  وا�ستهداف 
�سواء  الب�سر  تهريب  يف  ال�سالعة 
اأبعد  اأو فيما هو  يف �سمال فرن�سا 

من ذلك«.
وقال امل�سوؤول الفرن�سي اإن بالده 
قانونية  ب��ب��ن��ود  اأي�������س���ا  ت��ط��ال��ب 
اأع����دادا  بريطانيا  ق��ب��ول  ت�سمن 
م�سيفا  ال���الج���ئ���ني  م����ن  اأك�������رب 
ال�سغار  من  املزيد  تقبل  قد  اأنها 
مرافقني  دون  ي�����س��ل��ون  ال���ذي���ن 
القواعد  مبقت�سى  البالغني  من 

املعمول بها يف الحتاد الوروبي.

نقل رئي�ض بريو ال�ضابق 
فوجيموري للم�ضت�ضفى 

•• ليما-رويرتز:

ال�سابق  ب����ريو  رئ��ي�����س  ط��ب��ي��ب  ق����ال 
األ���ربت���و ف��وج��ي��م��وري، ال����ذي اأف���رج 
عنه بعفو اإن�ساين بعدما كان يق�سي 
عقوبة ال�سجن ملدة 25 عاما ع�سية 
اإىل امل�ست�سفى  اإنه ُنقل  عيد امليالد، 
ب�سبب م�ساكل يف القلب.  واأو�سحت 
كانال  حم��ط��ة  بثتها  ال��ت��ي  ال�����س��ور 
 79( فوجيموري  التلفزيونية  اإن. 
ع��ام��ا( وه���و ي��ل��وح ب��ي��ده م��ن داخل 
م�ست�سفى  اإىل  و�سوله  لدى  �سيارة 
كينخي.  ابنه  ليما مع  �سنتناريو يف 
ونقل فوجيموري يف اأواخر دي�سمرب 
وظل  امل�ست�سفى  اإىل  الأول  ك��ان��ون 
كانون  يناير  من  اخلام�س  حتى  به 
الثاين ب�سبب م�ساكل يف القلب مبا 
ال���دم وعدم  ارت��ف��اع �سغط  ذل��ك  يف 

انتظام �سربات القلب.

تخلي  اإىل  ت�سريحاته  واأ����س���ارت 
م����اك����رون ع���ن وع����د ق��ط��ع��ه على 
النتخابية  احل���م���ل���ة  يف  ن��ف�����س��ه 
لو  اتفاقية  التفاو�س على  باإعادة 

توكيه بالكامل.
وق���ال امل�����س��وؤول امل��ط��ل��ع ع��ل��ى اآراء 
وزير الداخلية “مازلنا نتفاو�س. 
�سيء  يتحدد  ومل  ورد.  اأخ��ذ  ثمة 

بعد«.
واأ�ساف اأنه اإذا مل ميكن التو�سل 
اأن تتخلى  املمكن  اتفاق فمن  اإىل 
ل���و توكيه  ات��ف��اق��ي��ة  ف��رن�����س��ا ع���ن 
اإع����ادة  اإىل  ال��ب��ل��دان  و���س��ي�����س��ط��ر 
ب��ح��دوده��م��ا ع��ل��ى جانبي  ال��ع��م��ل 
القنال الجنليزي وهو اأمر لي�س 

يف �سالح الطرفني.
باحتياجاتنا  “اأخطرناهم  وق��ال 
وبرقم حمدد. نحن نتحدث عن 

لالحتكاك بني الطرفني.
للتداول  الق�سية  ه��ذه  و�ستطرح 
ع���ن���دم���ا يجري  اخل���م���ي�������س  ي�����وم 
اإميانويل  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����س 
رئي�سة  م���ع  حم���ادث���ات  م���اك���رون 
ماي  ترييزا  الربيطانية  ال��وزراء 

يف قمة تعقد يف جنوب اجنلرتا.
من  ك��ان  اإذا  عما  امل�����س��وؤول  و�سئل 
ملمو�سة  اإعالنات  �سدور  املتوقع 
“نعم.  ف����ق����ال  امل�����ح�����ادث�����ات  ع�����ن 
�سيء؟  ك��ل  ا�ستكمال  مت  ه��ل  لكن 

بالتاأكيد ل«.
لو  �سحيفة  ن��ق��ل��ت  الأح�����د  وي����وم 
الداخلية  وزي�����ر  ع���ن  ب���اري���زي���ان 
الذي  كولومب  ج��ريار  الفرن�سي 
اإن����ه ياأمل  ق���اد امل���ح���ادث���ات ق��ول��ه 
التفاق على “بروتوكول اإ�سايف” 

ت�ستكمل به اتفاقية لو توكيه.

•• باري�س-رويرتز:

احل����ك����وم����ة  م�����������س�����وؤول يف  ق��������ال 
اأن  ت��ت��وق��ع  فرن�سا  اإن  الفرن�سية 
قبول  ع���ل���ى  ب���ري���ط���ان���ي���ا  ت����واف����ق 
امل��زي��د م��ن ط��ال��ب��ي ال��ل��ج��وء واأن 
تدفع مبالغ اأكرب من اأجل الأمن 
احل����دودي ل��ك��ي ي��ك��ون ل��ه��ا وجود 
على اجلانب الفرن�سي من القنال 

الإجنليزي.
وك�����ان�����ت ب���ري���ط���ان���ي���ا ق�����د م����دت 
داخل  اإىل  �سالحياتها احلدودية 
ثنائية  معاهدة  مبقت�سى  فرن�سا 
عام 2003 تعرف با�سم اتفاقية 
الهجرة  اأزم��ة  اأن  توكيه. غري  لو 
النف�سال  ع���ل���ى  وال����س���ت���ف���ت���اء 
ع����ن الحت��������اد الأوروب�����������ي جعال 
م�����س��درا متزايدا  ال��رتت��ي��ب  ه���ذا 

ال���ق���وات اخل��ا���ض��ة 
الأملانية تزيد قوامها 
مل��واج��ه��ة الإره����اب

•• برلني-وكاالت:

بال�سرطة  اخلا�سة  القوات  تعتزم 
الحت��ادي��ة يف اأمل��ان��ي��ا ج��ي اإ����س جي 
الثلث  ق��وام��ه��ا مب���ق���دار  زي�����ادة   9
مل���واج���ه���ة ال��ت��ه��دي��د الإره�����اب�����ي يف 

العا�سمة برلني.
وقال قائد القوات، يرومه فوك�س، 
“برلني- مل��ح��ط��ة  ت�����س��ري��ح��ات  يف 

ام�س  الإذاع�����ي�����ة  براندنبورج” 
الث���ن���ني اإن����ه م���ن امل��خ��ط��ط زي���ادة 
تاأ�سي�س  مع  اخلا�سة  القوات  ق��وام 
واأ�ساف:  ب��رل��ني،  لها يف  ث��ان  مقر 
اإننا نتحدث عن زيادة قدرها الثلث 
احلالية.  القوات  قوام  من  تقريباً 
العثور على الكوادر املنا�سبة ميثل 
جي  اإ���س  جي  لقوات  كبرياً  حتدياً 

.9
املحتمل  م���ن  اأن�����ه  ف��وك�����س  وذك�����ر 
ل��ق��وات جي  ال��ث��اين  امل��ق��ر  تاأ�سي�س 
اأن  اإل  9 يف حي �سباندو،  اإ���س جي 
القرار مل يتم اتخاذه ب�سكل نهائي 

بعد.
ال�����س��ب��ب يف  اأن  ف���وك�������س  واأو������س�����ح 
تاأ�سي�س مقر ثان للقوات اخلا�سة 
الإرهابي  ال��ت��ه��دي��د  ه��و  ب��رل��ني  يف 
اإىل  ال��ن��ظ��ر  ع��ن��د  وق����ال:  امل�ستمر، 
اأو�����س����اع اإره���اب���ي���ة م�����س��اب��ه��ة على 
م�ستوى اأوروبا �ستجد اأن العوا�سم 
يتعني  م�ستهدفة.  كانت  ما  كثرياً 
ع��ل��ي��ن��ا يف اأي����ة ح���ال م���ن الأح�����وال 
ال����ت����اأه����ب ع���ل���ى ن���ح���و اأف���������س����ل يف 
من  الأ���س��ا���س��ي  ال��ه��دف  العا�سمة. 
ذل���ك ه��و ب��و���س��وح: ق����درة جتاوب 
�سريعة ل��ق��وات ج��ي اإ���س ج��ي 9 يف 

العا�سمة.

فرن�ضا تتوقع قبول بريطانيا املزيد من الالجئني

ت�سلمت رئا�سة جمل�س االأمن وت�ستعد الإطالق مبادراتها على امل�ستوى العاملي

كازاخ�ضتان ت�ضعى حلل م�ضكالت اآ�ضيا الو�ضطى ومواجهة الإرهاب يف العامل 
الرتكيز على البعد االإن�ساين لت�سوية الق�سية االأفغانية

•• ا�شتانا-الفجر:

العام  م��ن��ذ  ك��ازاخ�����س��ت��ان  ان�����س��م��ت 
الأمن  جمل�س  ع�سوية  اإىل  املا�سي 
املتحدة.  الأمم  اأج���ه���زة  اأه����م  اأح����د 
كازاخ�ستان  ج��م��ه��وري��ة  وت����رتاأ�����س 
خالل يناير 2018 جمل�س الأمن 
ملدة �سهر واحد وهذا يعني اأن لديها 
الطارئة  الجتماعات  عقد  اإمكانية 
ع��ن��د ال�������س���رورة. مب��ع��ن��ى اآخ����ر اأنه 

املتحدة  الأمم  اأعلى يف  لكازاخ�ستان جلعل �سوتها  �ستكون هناك فر�سة 
واإطالق مبادراتها على امل�ستوى العاملي. 

و�ستكون الق�سية الرئي�سية خالل فرتة رئا�سة كازاخ�ستان اعتماد القرار 
ب�ساأن اآ�سيا الو�سطى واأفغان�ستان، واجلدير بالذكر اأن كازاخ�ستان تعترب 
الدولة الأوىل والوحيدة من هذه املنطقة التي منحت �سرف الع�سوية 
اأخذت  الكبرية  للم�سوؤولية  واإدراك����ا  املتحدة،  ل��الأمم  الأم���ن  جمل�س  يف 
كازاخ�ستان دور الزعامة يف اآ�سيا الو�سطى ومن هذا املوقف يف اإطار الأمم 
ولي�ست مبادرات  والإقليمية  العاملية  املبادرات  الدولة  تعزز هذه  املتحدة 

خا�سة بالبالد فقط. 
امل�ساكل  ق��ائ��م��ة  دائ��م��ا  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  ق�سية  تت�سدر  ال��و���س��ط��ى  اآ���س��ي��ا  ويف 
واجلهود  الإره����اب  مكافحة  اأن�سطة  حيث  م��ن  بالو�سع  يتعلق  م��ا  وك��ل 
الإن�سانية، وب�سكل خا�س تويل كازاخ�ستان اأهمية كبرية للبعد الإن�ساين 
اأثبتت  حيث   ، احلالية  ال��ظ��روف  يف  خا�سة  الأف��غ��ان��ي��ة  لال�سرتاتيجية 
العمليات  واأن  �سيما  ل  فعاليتها  عدم  الو�سع  لتطبيع  ال�سابقة  الآليات 
ت�وؤت  مل  اأفغان�س�������تان  اقت�س���اد  يف  �سخم�������ة  مبال�������غ  و�سخ  الع�سكرية 
العايل  امل�ستوى  امل�ستحقة ب�سبب  اإىل اجلهات  ثمارها فالأموال ل ت�سل 

من الف�ساد.

الأمن متتلك كازاخ�ستان فر�سة يف لفت انتباه اأع�ساء الأمم املتحدة اإىل 
البعد الإن�ساين لت�سوية الق�سية الأفغانية. 

وبالطبع ل تقت�سر قائمة امل�ساكل والق�سايا يف اآ�سيا الوطى على ق�سية 
مثل  الأم��د  الطويلة  امل�ساكل  من  مت�سابكة  جمموعة  هناك  اأفغان�ستان، 
الأمن الغذائي واأمن الطاقة وم�سائل ا�ستخدام املياه ور�سم احلدود التي 
مل يتم حتديدها وغريها من الق�سايا، ولكل بند من هذه امل�ساكل متلك 
الوثيقة  واعتماد  و�سع  حم��اول��ة  لذلك  ب��ه،  اخل��ا���س  احل��ل  كازاخ�ستان 
م�ستوى  على  كازاخ�ستان  مببادرة  الو�سطى  اآ�سيا  ق�سية  حول  املنف�سلة 

جمل�س الأمن لالأمم املتحدة تعترب حدثا مهماً للمنطقة.
اأي  اأهمية من  اأك��رث  العاملية فهي  كازاخ�ستان  يتعلق مببادرات  فيما  اأم��ا 
كارثي وتعدى  ال��دويل على نطاق  الإره��اب  انت�سر  وقت م�سى، فعندما 

يجب اأن نتذكر اأن احلرب الأهلية يف اأفغان�ستان م�ستمرة منذ اأربعني عاما 
يعرف حياة خمتلفة  بالكامل ل  الفرتة ظهر جيل جديد  وخ��الل هذه 
ول ي�ستطيع اأن مي�سك يف يده غري ال�سالح، بالن�سبة لهم حمل ال�سالح 
اأ�سبح ممار�سة عادية، لذلك ولوقف احلرب يف اأفغان�ستان واإقامة احلياة 
الطبيعية ل بد من تن�سئة جيل جديد لديه القدرة على اأن ميار�س حياته 

يف العامل بدون حروب..
لتعليم  برناجما  �سنوات  �سبع  قبل  كازاخ�ستان  اأطلقت  ال��ه��دف  ول��ه��ذا   
الكازاخ�ستانية،  اجل��ام��ع��ات  يف  ر���س��وم  ب���دون  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  م��ن  ال��ط��الب 
وعادوا  واأطباء  ودبلوما�سيني  كمهند�سني  بالفعل  تخرج  منهم  والبع�س 
اإيجابية  جتربة  وه��ذه  وطنهم،  تنمية  جهود  يف  للم�ساركة  بالدهم  اإىل 
ت�ستحق الهتمام من قبل املجتمع الدويل، ومن موقفها كع�سو جمل�س 

بلد  اأي  واأ����س���ب���ح  احل�������دود  ج��م��ي��ع 
الأعمال  ح��دوث  �سد  حم�سن  غري 
مواجهة  املهم  من  اأ�سبح  الإرهابية 
ه�����ذه ال���ت���ح���دي���ات ك��ج��ب��ه��ة واح�����دة 
التحالف  ت��اأ���س��ي�����س  ج��ه��ود  وت��ع��زي��ز 
العاملي ملكافحة الإرهاب حتت رعاية 
الأمم املتحدة، وقد اأطلق نور�سلطان 
نزاربايف مبادرة اإن�ساء التحالف يف 
تعزز  األ  يعني  وه���ذا   ،2015 ع��ام 
ال������دول ق���درات���ه���ا ال��ع�����س��ك��ري��ة �سد 
بع�سها البع�س واإمنا تتوحد �سد التهديد امل�سرتك، وتوجه الإمكانيات 
اأن حتول الدول  امل�سرتكة، وتقرتح كازاخ�ستان  اإىل الأه��داف  الع�سكرية 
الأع�ساء يف الأمم املتحدة 1 باملائة من ميزانيتها الدفاعية اإىل �سندوق 

خا�س بتمويل مكافحة الفقر واجلوع والتغري املناخي.
يف  القمامة  م��ن  ال��ك��ب��رية  فالكميات  امل��ن��اخ��ي  بالتغري  يتعلق  فيما  اأم���ا 
املحيط ويف املدن الغارقة بالغازات ال�سامة وكذلك التي تواجه ت�سونامي 
والزلزل والنتائج الكارثية لها مل تعد تعرب عن م�ساهد لأفالم خيالية 
مع �سيناريو مروع ولكنها اأ�سحت واقعا اليوم، ولوقف تدهور البيئة يف 
الكوكب ل بد من اإدخال التكنولوجيا اخل�سراء على نطاق وا�سع، واإدراكا 
يف  اإك�سبو  ملعر�س  امل�ستقبل(  )طاقة  مو�سوع  كازاخ�ستان  اختارت  لهذا 
اأ�ستانا، وبعد اختتام املعر�س بادرت باإن�ساء مركز الأمم املتحدة لتطوير 
التكنولوجيا اخل�سراء وامل�ساريع ال�ستثمارية لتتمكن الدول من تبادل 

التجارب واملعارف والدعم املايل. 
ب�سكل عام متلك كازاخ�ستان الأفكار لعر�سها اأمام املجتمع الدويل ب�سفة 
ع�سو غ��ري دائ���م يف جمل�س الأم���ن ل���الأمم امل��ت��ح��دة لإي��ج��اد احل��ل��ول يف 
الو�سطى  اآ�سيا  منطقة  يف  فقط  لي�س  الو�سع  وحت�سني  امللحة  للم�ساكل 

اإمنا يف العامل كله، وياأمل الكل اأن تلقى هذه املبادرات الدعم املطلوب.

اقرتاح بتحويل 1 % من ميزانيات الدول االأع�ساء الدفاعية
 اإىل �سندوق خا�س بتمويل مكافحة الفقر واجلوع والتغري املناخي

•• كابول-اأ ف ب:

اأجرى �سفراء الدول الأع�ساء يف جمل�س المن الدويل 
مع  حمادثات  هايلي  نيكي  الأمريكية  ال�سفرية  بينهم 
واختتمت  ايام  ا�ستمرت ثالثة  زي��ارة  افغان خالل  قادة 

ام�س، هي الأوىل منذ العام 2010.
وت�سببت الزيارة التي مل يعلن عنها ملمثلي الدول ال�15 
الع�ساء يف جمل�س المن بزحمة �سري خانقة يف كابول، 
الإج����راءات  ب�سبب  الرئي�سية  ال��ط��رق��ات  اقفلت  حيث 

الأمنية امل�سددة التي رافقت الزيارة.
بكامل ممثليه منذ  الم��ن  الأوىل ملجل�س  والزيارة هي 

.2010
ل�سخ�سيات  ال��زي��ارات  من  �سل�سلة  اأفغان�ستان  و�سهدت 
مايك  المريكي  الرئي�س  نائب  بينهم  امل�ستوى  رفيعة 
ب��ن�����س، ال����ذي زار ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي ال��ب��الد ح��ي��ث ت�سعى 
ق����وات ال�����س��رط��ة واجل��ي�����س اىل م��ن��ع م��ت��م��ردي حركة 
طالبان وتنظيم الدولة ال�سالمية من تو�سيع مناطق 

�سيطرتهم.
وقد ركزت املحادثات على الق�سايا ال�سيا�سية والمنية 
والق���ت�������س���ادي���ة-الج���ت���م���اع���ي���ة وح����ق����وق الن�������س���ان يف 
املتحدة  الأمم  بعثة  ا�سدرته  بيان  بح�سب  اأفغان�ستان، 

•• ليغازبي-اأ ف ب:

الرباكني  ان�����س��ط  اح���د  مب��اي��ون  املحيطة  املنطقة  ���س��ك��ان  م��ن  اآلف  اخ��ل��ى 
ث��وران هادئ  اأن��ه يف بداية  اك��د خ��رباء  الفلبني، ام�س منطقتهم بعدما  يف 
ان��ف��ج��ارات خ��ط��رية يف الأيام  ي���وؤدي اىل  حم��ذري��ن م��ن ان ذل��ك ميكن ان 
املقبلة. وبداأت احلمم ت�سيل ببطء من فوهة الربكان مايون بالتزامن مع 

قذفه رمادا اىل ارتفاع الف مرت يف اجلو، كما قال معهد الرباكني.
وتلقى اكرث من 12 الف �سخ�س اأوامر باإخالء املنطقة يف �سريط عر�سه 
�سبعة كيلومرتات حول الربكان وحذرت ال�سلطات من خطر حدوث �سيول 

وحلية وت�سكل �سحب �سامة.
و�سرح بول الني�س اخلبري يف املعهد الفلبيني للرباكني والزلزل لوكالة 
ه���ادئ وقد  ث���وران  ث���وران، لكنه  ال��ربك��ان يف ح��ال��ة  “تقنيا،  ب��ر���س  فران�س 
�سيول  ان  يعني  ال��ربك��ان  انفجار  ان  وا���س��اف  ان��ف��ج��ارات«.  لي�سبح  يتفاقم 
من احلمم وال�سخور ال�سلبة والغازات ميكن ان تتحرك ب�سرعة قد تبلغ 
�ستني كيلومرتا يف ال�ساعة. وقال م�سوؤول يف مكتب املنطقة للدفاع املدين 
املحيط  هذا  يف  العائالت  “بقاء  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  يوكوت  كالوديو 

وتن�سق الدخان ي�سكالن خطرا«.
وا�ساف “ب�سبب المطار الغزيرة التي هطلت يف الأ�سابيع الأخرية، ميكن 
�سيول من  ال��ذي جتمع على منحدرات جبل مايون اىل  ال��رك��ام  ي��وؤدي  ان 

مغادرة  بعد  يوناما  اأفغان�ستان  اإىل  امل�ساعدة  لتقدمي 
الوفد اىل نيويورك.

واعلنت البعثة يف بيانها ان اع�ساء جمل�س المن اأرادوا 
اإجراء تقييم اأويل للتقدم الذي حققته حكومة الوحدة 
ال��وط��ن��ي��ة الأف��غ��ان��ي��ة، مب�����س��اع��دة امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل، يف 
الت�سدي ملجموعة كبرية من التحديات املرتابطة، كما 
والط��الع على الو�سائل التي ميكن ملجل�س الم��ن من 

خاللها تقدمي املزيد من الدعم على الر�س.
الطراف  جميع  ت�سديد  اىل  بيانها  يف  البعثة  وا���س��ارت 
على احلاجة اىل مزيد من التعاون الدويل والإقليمي 

يف املجال المني.
الرئي�س  و�سف  الفغانية  الرئا�سة  اأ�سدرته  بيان  ويف 

الفغاين ا�سرف غني املحادثات باأنها بناءة.
واورد البيان انه “مت بحث التعاون الإقليمي يف الجتماع 
على  ال�سغوط  من  مزيد  ممار�سة  على  الت�سديد  ومت 

باك�ستان من اجل اإيجاد ال�ستقرار يف افغان�ستان«.
ولطاملا تعر�ست باك�ستان لنتقادات من قبل امل�سوؤولني 
بينها  متمردة  جماعات  بدعم  ولتهامات  المريكيني 
املنظمات  من  لعدد  اآم��ن  مالذ  وتوفري  طالبان،  حركة 
الإرهابية على اأرا�سيها وهو ما تنفيه ا�سالم اباد ب�سكل 

قاطع.

اذا مل تتوقف الأمطار فقد يحدث ذلك. ويبلغ  انه  م�سريا اىل  الطني”، 
ارتفاع هذا الربكان 2460 مرتا وي�سرف على منطقة زراعية تبعد حواىل 
330 كلم �سمال غرب مانيال. وهو يو�سف بانه ان�سط بركان يف الفيليبني. 
فوهة  من  املنبعثة  وال�سخور  الربكانية  ال���زلزل  ان  ذك��روا  العلماء  وك��ان 
الربكان الواقع يف جزيرة لو�سون بو�سط البالد، تكثفت يف ال�ساعات ال24 
الخرية. ويعود اآخر انفجار لهذا الربكان اىل 2014 ودفع ال�سلطات اىل 
اجالء 63 الف �سخ�س. قال ريناتو �سوليدوم امل�سوؤول يف معهد الرباكني 
مما  �سيولة  اك��رث  ا�سبحت  احل��م��م  ان  “نعتقد  ب��ر���س  لفران�س  وال����زلزل 
كانت عليه يف 2014 وهذا يعني انها ميكن ان جتري ب�سرعة اكرب واىل 
الذي  الرباكني  انفجار  ت�سابه مع  نقاط  “نرى  وا�ساف  ادن��ى«.  م�ستويات 
ونريد  نراقبه  ما  انفجاره. هذا  عند  ذروت��ه  ويبلغ  ب�سيل من احلمم  يبداأ 

حماية ال�سكان«.
النار  ح���زام  على  تقع  ال��ت��ي  ال��ه��ادئ  املحيط  ج��زر  م��ن  واح���دة  والفيليبني 

وت�سكلت من الن�ساط الربكاين. وهي ت�سم حواىل 22 بركانا ن�سيطا.
اأي��ار مايو  وكان اربعة �سياح ومر�سدهم قتلوا يف ث��وران الربكان مايون يف 
 400 وانفجر هذا الربكان حواىل خم�سني مرة يف ال�سنوات ال�   .2013
الخرية. وكان اعنف ثوران له وقع يف 1814 عندما قتل 1200 �سخ�س 
يف احلمم الربكانية التي دمرت بالكامل مدينة كاغ�ساوا با�ستثناء جر�س 

الآلف يفرون خوفا من بركان مايون يف الفلبني 

�ضفراء جمل�ض الأمن يزورون اأفغان�ضتان
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منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 105280
باإ�سم : ال�سيد كري�ستيان لوبوتني 

وعنوانه : 24 رود فيكتور ما�سيه 75009 باري�س ، فرن�سا.
بتاريخ:2010/04/20 وامل�سجلة حتت الرقم : 105280 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :18
اجللود املدبوغة وتقليدها ، وخا�سة احلقائب اجللدية ، �سناديق ال�سفر وحمافظ النقود ، احلقائب وخا�سة 
حقائب  جلدية(  م�سنوعات   (  ، ال�سفر  و�سناديق  ال�سفر  حقائب   ، اليد  حقائب   ، اجللدية  الت�سوق  حقائب 

�سغرية مل�ستح�سرات التجميل ) غري جمهزة( ، حمافظ جيب ، جزادين . 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف: 2018/01/09 

وحتى تاريخ: 2028/01/09.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  16  يناير 2018 العدد 12225

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 105281  
باإ�سم : ال�سيد كري�ستيان لوبوتني 

 وعنوانه : 24 رود فيكتور ما�سيه     75009  باري�س ، فرن�سا.
بتاريخ:2010/04/20 وامل�سجلة حتت الرقم : 105281 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
الأحذية.

انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  و�ستظل احلماية 
2018/01/09 وحتى تاريخ: 2028/01/09.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  16  يناير 2018 العدد 12225

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 105282
باإ�سم : ال�سيد كري�ستيان لوبوتني 

وعنوانه : 24 رود فيكتور ما�سيه     75009  باري�س ، فرن�سا.
بتاريخ:2010/04/20 وامل�سجلة حتت الرقم : 105282 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
الأحذية . 

انتهاء احلماية يف:  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  و�ستظل احلماية 
2018/01/09 وحتى تاريخ: 2028/01/09.  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  16  يناير 2018 العدد 12225

  منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 108333
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو 

جري�سي ، 08933-7001 ، الوليات املتحدة الأمريكية.   
بتاريخ:2010/08/18 وامل�سجلة حتت الرقم : 108333 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5 
م�ستح�سرات �سيدلنية ملعاجلة حالت العني ، حماليل العد�سات الال�سقة ، قطرة للعني.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/02/28 
وحتى تاريخ: 2028/02/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  16  يناير 2018 العدد 12225

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 108334
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو 

جري�سي ، 08933-7001 ، الوليات املتحدة الأمريكية.   
بتاريخ:2010/11/11 وامل�سجلة حتت الرقم : 108334 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9 
عد�سات ت�سحيح النظر مبا يف ذلك العد�سات الال�سقة وعد�سات النظارات.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/02/28 
وحتى تاريخ: 2028/02/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  16  يناير 2018 العدد 12225

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 108336
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو 

جري�سي ، 08933-7001 ، الوليات املتحدة الأمريكية.   
بتاريخ:2010/03/16 وامل�سجلة حتت الرقم : 108336 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44 
اخلدمات الطبية حتديدا خدمات العني املتعلقة بت�سحيح الب�سر والعناية بالعني.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/02/28 
وحتى تاريخ: 2028/02/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  16  يناير 2018 العدد 12225

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 106832
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو 

جري�سي ، 08933-7001 ، الوليات املتحدة الأمريكية.   
بتاريخ:2010/05/16 وامل�سجلة حتت الرقم : 106832 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5 
مراهم وم�ساحيق طبية.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/02/07 
وحتى تاريخ: 2028/02/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  16  يناير 2018 العدد 12225

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 107020
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو 

جري�سي ، 08933-7001 ، الوليات املتحدة الأمريكية.   
بتاريخ:2011/03/16 وامل�سجلة حتت الرقم : 107020 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5 
م�ستح�سرات �سيدلنية ب�سرية.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/02/12 
وحتى تاريخ: 2028/02/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  16  يناير 2018 العدد 12225

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 107023
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو 

جري�سي ، 08933-7001 ، الوليات املتحدة الأمريكية.   
بتاريخ:2011/09/19 وامل�سجلة حتت الرقم : 107023 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5 
م�ستح�سرات م�سادة للعدوى وم�ستح�سرات لال�سطرابات الي�سية.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/02/28 
وحتى تاريخ: 2028/02/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  16  يناير 2018 العدد 12225

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 110670
باإ�سم : يونيليفر بي ال �سي وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.   

بتاريخ:2013/02/21 وامل�سجلة حتت الرقم : 110670 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3 
زيوت   ، بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات   ، والإ�ستحمام  احلمام  م�ستح�سرات   ، العطرية  الزيوت   ، ال�سابون 
وكرميات ولو�سن للب�سرة ، م�ستح�سرات احلالقة ، م�ستح�سرات قبل وبعد احلالقة ،  م�ستح�سرات اإزالة 
ال�سعر ، م�ستح�سرات لإ�سمرار الب�سرة بالتعر�س لل�سم�س ، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س ، م�ستح�سرات 
التجميل ، م�ستح�سرات املكياج ، م�ستح�سرات اإزالة املكياج  ، فازلني ، م�ستح�سرات العناية بال�سفاه ، بودرة 
التلك ، غزل قطني واأعواد القطن ، �سمادات التجميل ، مناديل م�سربة بغ�سولت )لو�سن( لأغرا�س التجميل 

، �سمادات مبللة للتنظيف ، اأقنعة جتميلية ، معجون جتميلي للوجه.
انتهاء حلماية يف: 2018/04/13 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/04/13

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  16  يناير 2018 العدد 12225

EAT 115502

EAT 35934

EAT 36298

EAT 115504

EAT 35948

EAT 36300

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 105283
باإ�سم : ال�سيد كري�ستيان لوبوتني 

وعنوانه : 24 رود فيكتور ما�سيه     75009  باري�س ، فرن�سا.
بتاريخ:2010/04/20 وامل�سجلة حتت الرقم : 105283 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :18
اجللود املدبوغة وتقليدها ، وخا�سة احلقائب اجللدية ، �سناديق ال�سفر وحمافظ النقود ، احلقائب وخا�سة 
حقائب  جلدية(  م�سنوعات   (  ، ال�سفر  و�سناديق  ال�سفر  حقائب   ، اليد  حقائب   ، اجللدية  الت�سوق  حقائب 

�سغرية مل�ستح�سرات التجميل ) غري جمهزة( ، حمافظ جيب ، جزادين . 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف: 2018/01/09 

وحتى تاريخ: 2028/01/09.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  16  يناير 2018 العدد 12225
EAT 115503

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 107022
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو 

جري�سي ، 08933-7001 ، الوليات املتحدة الأمريكية.   
بتاريخ:2010/08/30 وامل�سجلة حتت الرقم : 107314 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5 
م�ستح�سرات �سيدلنية ب�سرية.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/02/12 
وحتى تاريخ: 2028/02/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  16  يناير 2018 العدد 12225
EAT 35935

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 108335
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو 

جري�سي ، 08933-7001 ، الوليات املتحدة الأمريكية.   
بتاريخ:2010/08/30 وامل�سجلة حتت الرقم : 108335 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41 
خدمات تعليمية تتعلق بت�سحيح الب�سر والعناية بالعيون.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/02/28 
وحتى تاريخ: 2028/02/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  16  يناير 2018 العدد 12225
EAT 36299

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  هورواث ماك لعمال ال�ست�سارات
بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل  العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 82454   بتاريخ :2006/07/02م
امل�سجلة حتت رقم : -    بتاريخ : 2016/07/02م                 

با�س��م: �س. فاطمة للتجارة و�سوبرماركت – ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب : 4710، ابوظبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�ستقبال  اجهزة  ال�سورة،  اأو  ال�سزت  ا�ستقبال  اجهزة  ال��رادي��و،  اإ�ستقبال  اجهزة  الهاتف،  اأجهزة  املرئي،  الهاتف  اأجهزة 
الفيديو،  م�سجالت  الفيدية،  اقرا�س  م�سغالت  البيانات،  وملفات  ال�سوت  ملفات  وا�ستن�ساخ  ت�سجيل  التلفزيوين،اجهزة 
م�سغالت القرا�س املدجمة، م�سغالت املو�سيقى MP3، اأقرا�س ت�سجيل ال�سوت، اأقرا�س مدجمة غري قيا�سية، لالإ�ستعمال 
ال�سورة،،  اأو  ال�سوت  اأقرا�س �سوئية لال�ستعمال يف  الراأ�س )هدفون(،  التي حتمل على  ال�سماعات  ال�سورة،  اأو  ال�سوت  يف 
برامج كمبيوتر تطبيقية وبرامج منفعة لتمكني م�سجالت وم�سغال ال�سوت من ا�ستن�ساق وحترير واإدارة ال�سوت والبيانات، 
لألعاب  التفاعلية  املتعددة  الو�سائط  وب��رام��ج  اللكرتونية  الل��ع��اب  برامج  وخا�سة  م�سجلة  كمبيوتر  وبرجميات  برامج 
الفيديو، برجميات كمبيوتر  العاب  الكمبيوتر وم�سغالت  اأجهزة  الكمبيوتر لالإ�ستخدام على  العاب  الكمبيوتر وبركجيات 
املفكرات  ال�سوتية،  البيانات  ت�سفري  وفك  وت�سفري  وا�ستخراج  واإ�ستقبال  واإر�سال  وحتميل  تاأليف  يف  لالإ�ستخدام  م�سجلة 
الذاكرة  اأق��را���س  برامج  املتعددة،  الو�سائط  واإ���س��ارات  وال�سورة  لل�سوت  الال�سلكي  الر���س��ال  اجهزة  اليديوة،  اللكرتونية 
الو�سائط  ملفات  لت�سغيل  امل�سجلة  الع�سوائية  الذاكرة  اأقرا�س  برامج  اللكرتونية،  املو�سيقية  ل��الآلت  امل�سجلة  الع�سوائية 

املتعددة، اأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وقطع غيارها، التلفزيونات، اأجهزة ت�سجيل وت�سغيل وا�ستن�ساخ ال�سوت او ال�سور.  
بالفئة   : 9

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )-( – )     /      /  200 م (
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تعديل العالمة لكي تكون كما هو مو�سح يف الن�سر.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  16  يناير 2018 العدد 12225

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :      264273  بتاريخ: 2016/12/05
با�س��م: كاأ�س العامل للريا�سة )�س.ذ.م.م(

وعنوانه: �س ب:41505 ، دبي – المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واغطية الرا�س.
الواق�عة بالفئة: 25

العبارة  يتبعه  م��رات  ثالثة  مكتوب   8 ال��رق��م   SPORTS  888 العبارة  ال��ع��الم��ة:   و�سف 
SPORTS وذلك مكتوب بطريقة مميزة وكرر نف�س الرقم يف اجلزء العلى من ذلك وذلك 
على �سكل �سعار يتكون من ر�سم خلطوط ملتفة بطريقة فنية مميزة والعالمة باللوان ال�سود 

والحمر والبني والكل بطريقة مميزة.
على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  16  يناير 2018 العدد 12225

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

اإعــــــــــالن
للمقاولت  برامي  ال�س�����ادة/الفا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة  رخ�سة رقم:CN 2303430 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ الفا برامي للمقاولت العامة
ALPHA PRIME GENERAL CONTRACTING

اىل/�سحارى لال�ست�سارات ال�سريبة
SAHARA TAX CONSULTATIONS

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مكتب بن حمدون لال�ست�سارات الهند�سية

رخ�سة رقم:CN 1132278 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي �سالح عبود بن حريز ٪34

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك حممد مبارك حبوه احلمريي ٪33
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد مبارك حممد مبارك احلمريي ٪33

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فاخره غريب زوجة خالد خمي�س علي �سلطان ال�سام�سي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/ من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ مكتب بن حمدون لال�ست�سارات الهند�سية

BIN HAMDOON ENGINEERING CONSULTANTS OFFICE

اىل/اورينت جيت للمقاولت والعقارات ذ.م.م
ORIENT GATE CONTRACTING AND REAL ESTATE LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(

تعديل ن�ساط/ا�سافة الو�ساطة يف بيع العقارات و�سرائها )6820004(
تعديل ن�ساط/حذف ا�ست�سارات يف الهند�سة املعمارية )7110202(

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

الغاء اعالن �سابق
الرخ�سة   القت�سادية بخ�سو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ر�ساد  �سالون  التجاري  بال�سم   CN رقم:1120241 
كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16

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

لقطع غيار ال�سيارات - فرع 1
رخ�سة رقم:CN 1020632-2 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/218   
املنذر: ن�سر الدين �سفيق عليوه بوكالة املحامي حممد العوي�س املنذر 
اإليهم : 1- مروة عبد ال�سالم حلمي عبدال�سالم 2- حممود حمي الدين 
عبد الفتاح حممد حوا 3- �سعيد حممد �سليمان اللحف ال�سويدي. ينذر 
ال�سراكة  من  والن�سحاب  ح�س�سه  بيع  يف  برغبته  اإليهم  املنذر  املنذر 
وت�سفية كافة اأموره املالية ك�سريك بال�سركة وح�سور املنذر اإليهم اإىل 
ال�سيد كاتب العدل لتوقيع عقد بيع احل�س�س وان�سحاب �سريك وذلك 

بعد �سبعة اأيام من تاريخ الإعالن بالن�سر لهذا الإنذار.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
وزير الدفاع اليابان ينتقد ال�ضني ب�ضبب غوا�ضة 

 •• طوكيو-رويرتز:

ب�سبب  ام�س  ال�سني  الياباين  ال��دف��اع  وزي��ر  انتقد 
اإب���ح���ار غ��وا���س��ة �سبح ن��ووي��ة م��ت��ط��ورة ق���رب جزر 
اليابان وال�سني  بها كل من  متنازع عليها تطالب 

قائال اإن الواقعة توؤجج التوترات.
التي  الغوا�سة  اإن  اليابانية  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
نوع  ال�سرقي من  ال�سني  اليابان يف بحر  ر�سدتها 
�سانغ يبلغ طولها 110 اأمتار وقادرة على الغو�س 
اأط����ول م��ن الغوا�سات  اأع��م��ق ول��ف��رتات  م�����س��اف��ات 
م�سادة  و���س��واري��خ  بطوربيدات  وم�سلحة  الأق���دم 

اأونوديرا  اإيت�سونوري  الدفاع  وزي��ر  وق��ال  لل�سفن. 
قرب  غ��اط�����س��ة  غ���وا����س���ة  “ت�سيري  ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني 
اأع��راف القواعد  اأخ��رى يتعار�س مع  اأرا�سي دول��ة 

الدولية«.
قرب  تبحر  م��ا  ع���ادة  ال�سينية  ال�سفن  اأن  ورغ���م 
ال�سرقي،  ال�سني  بحر  على حافة  اليابانية  اجل��زر 
ميثل وجود غوا�سة حتت املاء تهديدا اأكرب لليابان 
التي تخ�سى اأن تكون ال�سني ت�ستعر�س ع�سالتها 
الع�سكرية يف املياه املمتدة اإىل غرب املحيط الهادي 
ع��ل��ى بحر  ف��ي��ه �سيطرتها  ال���ذي حت��ك��م  ال��وق��ت  يف 

ال�سني اجلنوبي املجاور.

واجلزر غري املاأهولة املتنازع عليها يف بحر ال�سني 
ال�سرقي تعرف يف اليابان التي ت�سيطر عليها با�سم 

�سينكاكو ويف ال�سني با�سم دياويو.
البلدان  تعهد  اأن  ب��ع��د  ال��ي��اب��اين  الن��ت��ق��اد  وي��اأت��ي 

بتح�سني العالقات بينهما.
جمل�س  اأم��ن��اء  ك��ب��ري  ���س��وج��ا  يو�سيهيدي  وو���س��ف 
ث��الث �سفن تابعة حلر�س  الياباين وج��ود  ال���وزراء 
باأنه  الث��ن��ني  ام�����س  امل��ي��اه  يف  ال�سيني  ال�����س��واح��ل 

موؤ�سف. 
على وجود  املا�سي  الأ�سبوع  احتج  قد  �سوجا  وك��ان 

الغوا�سة و�سفن اأخرى تابعة للبحرية ال�سينية.

ال�ضني تعيد 1300 هارب من اخلارج 
•• بكني-رويرتز:

ذكرت �سحيفة ت�ساينا ديلي، نقاًل عن اأرقام هيئة مكافحة الف�ساد يف ال�سني، ام�س الإثنني، 
م�سوؤوًل   347 بينهم  واأن  املا�سي،  ال��ع��ام  اخل���ارج  م��ن  ه��ارب   1300 اأع���ادت  “البالد  اأن 
فا�سداً«. وقالت اللجنة املركزية لفح�س الن�سباط، وهي هيئة مكافحة الف�ساد يف ال�سني، 
اإن “البالد ا�ستعادت اأي�ساً 980 مليون يوان )151.69 مليون دولر( من الأ�سول غري 
امل�سروعة خالل العام«. وت�سن ال�سني حرباً على الك�سب غري امل�سروع والبذخ بني م�سوؤويل 

احلكومة واحلزب ال�سيوعي، منذ اأن جاء الرئي�س �سي جني بينغ، اإىل ال�سلطة.
الف�ساد  الدويل يف مكافحة  التعاون  بتعزيز  الن�سباط  املركزية لفح�س  اللجنة  وتعهدت 

هذا العام. 
و�ستجري  الأط��راف  ومتعددة  الثنائية  التفاقات  من  مزيداً  “�ستوقع  اإنها  اأي�ساً،  وقالت 

مزيداً من التحقيقات امل�سرتكة مع دول مثل الوليات املتحدة وكندا واأ�سرتاليا«.

•• عو�شم-رويرتز:

ن�سوب  بالفعل  يخ�سى  اإنه  ام�س  فرن�سي�س  البابا  قال 
�سديدة”  “على مقربة  الآن  العامل  واإن  نووية  حرب 

من هذا اخلطر.
وجاءت ت�سريحات البابا وهو يف طريقه لزيارة ت�سيلي 
اإن��ذار خاطئ من اإط��الق �ساروخ  وب��ريو بعدما �سدر 
ال��ولي��ة الأمريكية  ال��ذع��ر يف  اأث���ار  على ه���اواي مم��ا 
مع  نووية  ح��رب  ن�سوب  احتمال  على  ال�سوء  و�سلط 

كوريا ال�سمالية دون ق�سد.
قال  النووية  احل��رب  احتمال  ب�ساأن  ���س��وؤال  على  وردا 
هذا  اأخ�سى  �سديدة.  مقربة  على  اأننا  “اأعتقد  البابا 

حقا. اإن حادثا واحدا يكفي للتعجيل بالأمر«.
لكنه مل يذكر هاواي اأو كوريا ال�سمالية.

البابا كثريا خلطر ن�سوب حرب نووية و�سدد  ويلمح 

الراف�س  الكاثوليكية  الكني�سة  راأي  من  يبدو  فيما 
عندما  الثاين  ت�سرين  نوفمرب  يف  النووية  لالأ�سلحة 
قال اإنه يجب على الدول األ تخزن هذه الأ�سلحة ول 

حتى بغر�س الردع.
اإىل  املتجهة  البابا  لطائرة  ال�سحفيني  رك���وب  وم��ع 
التقطت  ���س��ورة  بالفاتيكان  م�����س��وؤول��ون  وزع  ت�سيلي 
على  �سقيقه  جثة  يحمل  ياباين  لطفل   1945 ع��ام 
مدينة  على  ال��ن��ووي  الأم��ري��ك��ي  الهجوم  بعد  ظ��ه��ره 

ناجازاكي.
وقال البابا “تاأثرت عندما �ساهدتها. “ثمار احلرب” 
يف  اإ�سافته”  يف  التفكري  ما ميكنني  كل  هو  ه��ذا   ...

اإ�سارة لتعليق مكتوب على خلفية ال�سورة.
�سورة  لأن  وتوزيعها  طباعتها  اإع��ادة  “اأردت  واأ�ساف 
كهذه ميكن اأن حتدث تاأثريا يفوق الكلمات األف مرة. 

ولهذا ال�سبب اأردت اطالعكم عليها«.

•• عوا�شم-وكاالت:

الرو�سي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ق����ال 
اإقامة  اإن  ام�س  لف��روف  �سريجي 
مقاتلون  عليها  ي�سيطر  منطقة 
ت��دع��م��ه��م ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة يف 
تق�سيم  اإىل  ي�������وؤدي  ق����د  ����س���وري���ا 

البالد.
من  قواتها  �سحب  رو�سيا  وب���داأت 
�سوريا ال�سهر املا�سي، لكن مو�سكو 
قاعدتها  على  �ستبقي  اإن��ه��ا  قالت 
مبحافظة  ح��م��ي��م��ي��م  يف  اجل���وي���ة 
الالذقية اإىل جانب من�ساأة بحرية 

يف طرطو�س ب�سكل دائم.
ال���وزراء الرتكي  نائب رئي�س  ق��ال 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  ب���وزداج،  بكر 
تلعب بالنار عندما ت�سعى لت�سكيل 
تت�سمن  ح����دودي����ة  اأم���ن���ي���ة  ق�����وة 

ف�سائل كردية. 
الوليات  ب��ق��ي��ادة  التحالف  وذك���ر 
اأنه  الأح����د  الأول  اأم�����س  امل��ت��ح��دة 
له  احلليفة  الف�سائل  م��ع  يعمل 
حدودية  ق���وة  لت�سكيل  ���س��وري��ا  يف 

جديدة قوامها 30 األف فرد.
وه������دد ال���رئ���ي�������س ال����رتك����ي رجب 
القوة  ب���واأد  ام�����س  اردوغ����ان  طيب 
وا�سنطن  ت��ري��د  ال��ت��ي  احل���دودي���ة 
ت�سكيلها يف �سوريا وت�سم خ�سو�سا 
انقرة  تعتربهم  اك����رادا  مقاتلني 

اإرهابيني.
وقال اردوغ��ان يف خطاب يف انقرة 

ت�سكل  بانها  اع��رتف��ت  ام��ريك��ا  ان 
ج��ي�����س��ا اره���اب���ي���ا ع���ل���ى ح����دودن����ا. 
ودورن�����ا ن��ح��ن ان ن��ق��وم ب����واأد هذا 
املهد م�سيفا  الإرهابي يف  اجلي�س 
“تطلق يف اي  ان عملية ميكن ان 

وقت«.
وك������ان ال���ت���ح���ال���ف ال�������دويل ال����ذي 
ت��ق��وده ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ملحاربة 
ت��ن��ظ��ي��م داع�������س اع��ل��ن الح����د انه 
ق����وة امنية  ت�����س��ك��ي��ل  ي��ع��م��ل ع��ل��ى 
عن�سر  الف   30 قوامها  حدودية 
يف �سرق �سوريا، بالتعاون مع قوات 

�سوريا الدميوقراطية.
واعلن التحالف الدويل ان الهدف 
“منع  هو  القوة  ه��ذه  ت�سكيل  من 

عودة تنظيم داع�س«.
“الهدف  ان  التحالف  اع��ل��ن  كما 
ال��ن��ه��ائ��ي ت�����س��ك��ي��ل ق����وة ت�����س��م يف 
نحو  تقريبا”،  الفا   30 النهاية 
من  مقاتلني  �سيكونون  ن�سفهم 
الدميوقراطية،  ����س���وري���ا  ق�����وات 

و�سيتم جتنيد الخرين.
ال�سعب  ح��م��اي��ة  وح�����دات  وت�����س��ك��ل 
ال��ك��ردي��ة ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري لقوات 
ان  ال  ال���دمي���وق���راط���ي���ة،  ���س��وري��ا 
انقرة تعتربها منظمة “ارهابية” 
م��رت��ب��ط��ة ب��امل��ت��م��ردي��ن الك�����راد يف 

تركيا.
ب��ا���س��م احلكومة  امل��ت��ح��دث  وات��ه��م 
الثنني  ب��������وزداق  ب���ك���ر  ال���رتك���ي���ة 
بالنار  ب�اللعب  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

�سمال غربي �سوريا، وفقاً للمر�سد 
ال�سوري حلقوق الإن�سان.

القوات  ا�ستهداف  املر�سد  ور�سد 
با�سوفان  مل��ن��ط��ق��ت��ي  ال����رتك����ي����ة 
وغزاوية التابعتني لناحية �سرياوا 
فيالت  م���ن���ط���ق���ة  يف  ولأم�������اك�������ن 
ال��ق��ا���س��ي، م���ا ت�����س��ب��ب يف اأ����س���رار 
عن  م��ع��ل��وم��ات  ورود  دون  م��ادي��ة، 

خ�سائر ب�سرية. 
مقاتل  م�سرع  وث��ق  املر�سد  وك��ان 
ال�سعب  ح����م����اي����ة  وح����������دات  م�����ن 
ق�سف  يف  اإ�سابته  ج��راء  ال��ك��ردي��ة 
م���ن ق��ب��ل ال���ق���وات ال��رتك��ي��ة على 

ريف عفرين. 
الرابعة  اجل���ول���ة  الأخ�����رية  وت��ع��د 
على  الرتكية  ال��ق��وات  ق�سف  م��ن 
املتاخمة لرتكيا،  منطقة عفرين، 

خالل اأقل من 48 �ساعة. 
وكان الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اأردوغان �سدد اأم�س على اأن بالده 
���س��ت��ه��اج��م ع��ف��ري��ن يف ح����ال عدم 
ان�����س��ح��اب ال����ق����وات ال���ك���ردي���ة من 
القوات  ه���ذه  ب���اأن  علما  امل��ن��ط��ق��ة، 
تعد حليفة للوليات املتحدة ولكن 

اأنقرة ت�سفها بالإرهابية.

ليربمان: �ضندمر اأنفاق 
حما�ض يف 2018

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الإ�سرائيلي  اجل��ي�����س  وزي����ر  ق����ال 
“اجلي�س  اإن  ل��ي��ربم��ان،  اأف��ي��غ��دور 
لن يبق اأي نفق على حدود غزة مع 

نهاية العام احلايل 2018«.
للقناة  ا�ستبعد يف مقابلة  اأنه  غري 
ال���ث���ان���ي���ة الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ح����دوث 
قطاع  م����ع  ع�������س���ك���ري���ة  م����واج����ه����ة 
غ��زة.. حما�س غري معنية باندلع 
الأن��ب��اء معاً،  وف��ق وك��ال��ة  حرب”. 

ام�س الإثنني.
جميع  ت���دم���ري  “�سيتم  واأ�����س����اف 
نهاية  بحلول  الهجومية  الأن��ف��اق 
�سيكون قبل  اأن���ه  واأف��رت���س  ال��ع��ام 
اأن��ه بحلول  ذل��ك، ولكن املهمة هي 
نهاية 2018 لن يكون هناك نفق 

هجومي واحد«.
وا�سحة  “ا�سرتاتيجيتنا  اإن  وق��ال 
التحركات وفقاً  تغيري  ج��داً: عدم 
ل��ت��ح��ري��ك راج���م���ة ����س���واري���خ هنا 
اأو وفقاً لتقارير �سحافية  وهناك، 
ن�ساطاتنا  يف  م�����س��ت��م��رون  ن��ح��ن 
الأن������ف������اق،  ت����دم����ري  امل���ت���ع���ل���ق���ة يف 
الإ�سمنتي،  احل��اج��ز  ب��ن��اء  واإجن����از 
ن����ح����ن ن���ق���ل�������س ك������ل ق����درات����ه����م 

ال�سرتاتيجية«.
واأع���ل���ن ج��ي�����س الح���ت���الل، �سباح 
نفق  تفجري  الأح����د،  الأول  ام�����س 
ب���ط���ول ك��ي��ل��و م���رت ون�����س��ف حتت 
م��ع��رب ك���رم اأب���و ���س��امل وي�����س��ل اإىل 
اإ���س��رائ��ي��ل ومي��ت��د داخ����ل احل����دود 

امل�سرية. 

اغ�سط�س  ب�����ني  ت���رك���ي���ا  و����س���ن���ت 
عملية   2017 وم��ار���س   2016
ا�سم  عليه  اطلقت  برية  ع�سكرية 
�سوريا  �سمال  يف  الفرات”  “درع 
لإبعاد مقاتلي تنظيم داع�س نحو 
الكراد  املقاتلني  وم��ن��ع  اجل��ن��وب، 
م��ن حتقيق ت��وا���س��ل ج��غ��رايف بني 
الأرا�سي التي ي�سيطرون عليها يف 

�سمال �سوريا.
منت�سف  يف  ن�سرت  تركيا  وك��ان��ت 
مكلفة  ق�������وات  امل���ا����س���ي  اك���ت���وب���ر 

ب��ت�����س��ك��ي��ل��ه��ا ه�����ذه ال�����ق�����وة. واك����د 
ال����ق����وات  ان  ال����رتك����ي  ال���رئ���ي�������س 
امل�����س��ل��ح��ة ال��رتك��ي��ة ج���اه���زة ل�سن 
عملية “يف اي وقت” �سد معاقل 
وحدات حماية ال�سعب الكردية يف 

عفرين ومنبج، يف �سمال �سوريا.
وا�ساف اردوغان ان “ال�ستعدادات 
ان  ميكن  العملية  وان  ا�ستكملت، 
ان  م�سيفا  وقت”،  اي  يف  تنطلق 
الق�ساء  حتى  �ست�ستمر  العمليات 

على اآخر اإرهابي.

املتحدة الذي امدها اي�سا بالعتاد 
وجهات  اختالف  وادى  وال�سالح. 
اىل  الك���راد  املقاتلني  ازاء  النظر 
وا�سنطن  ب���ني  ال���ت���وت���ر  ت�����س��ع��ي��د 
وانقرة املن�سويتني يف حلف �سمال 
القوات  ووا�سلت  ه��ذا  الطل�سي.  
ال���رتك���ي���ة يف ال�����س��اع��ات الأخ�����رية 
الأك����راد  ج��م��اع��ات  مل��واق��ع  ق�سفها 
منطقة  ع��ل��ى  امل�سيطرة  امل�سلحة 
القطاع  يف  ال����واق����ع����ة  ع���ف���ري���ن، 
حلب،  ري��ف  من  الغربي  ال�سمايل 

حلب  حمافظة  يف  مراقبة  مهمة 
اقامة  اط���ار  يف  لعفرين  امل��ج��اورة 
�سوريا  يف  ت��وت��ر  خ��ف�����س  م��ن��اط��ق 
اآ�ستانا  حم���ادث���ات  خ���الل  ت��ق��ررت 
التي جتري باإ�سراف تركيا وايران 

ورو�سيا.
ومت�������ك�������ن�������ت ق�����������������وات �������س������وري������ا 
تنظيم  ط��رد  م��ن  الدميوقراطية 
داع���������س م����ن م���ن���اط���ق وا����س���ع���ة يف 
���س��م��ال ���س��رق ���س��وري��ا، ب��دع��م من 
الوليات  بقيادة  التحالف  غ��ارات 

•• وا�شنطن-وكاالت:

لين�س  ك���ول���وم  ال�����س��ح��ايف  ح����اول 
ت�سمح  ال���ت���ي  الأ����س���ب���اب  حت���دي���د 
كبري  ب��دور  بال�سطالع  لرو�سيا 
وذلك  �سوريا،  م�ستقبل  ح�سم  يف 
“فورين  جملة  ن�سرته  تقرير  يف 

بولي�سي” الأمريكية.
ف��ف��ي 24 دي�����س��م��رب، دع����ا وزي���ر 
اخل�����ارج�����ي�����ة ال���������س����ع����ودي ع�����ادل 
املعار�سة  ق��ادة  م��ن  وف���داً  اجلبري 
ر�سالة  ل���ه���م  ل��ي��ن��ق��ل  ال�������س���وري���ة 
�ستخف�س  ال��ري��ا���س  اأن  م��ف��اده��ا 
من  جلهودهم  الع�سكري  دعمها 
ال�سوري  ال��رئ��ي�����س  اإط���اح���ة  اأج����ل 
ب�����س��ار الأ����س���د، داع���ي���اً اإي���اه���م اإىل 
تركيز جهودهم على تاأمني اتفاق 
�سوت�سي  م��وؤمت��ر  خ���الل  �سيا�سي 
اجلاري،  يناير  يف  �سيعقد  ال���ذي 
وذلك وفقاً مل�سدرين يف املعار�سة 
اإثنني.  ولديبلوما�سيني  ال�سورية 
واإذا كانت املعار�سة م�ستعدة جيداً 
�ستكون  فاإنها  �سوت�سي،  اأج��ل  من 
ل��ل��ت��و���س��ل اإىل  اأف�����س��ل  يف م��وق��ع 

اتفاق على انتقال �سيا�سي. 
الندفاعة الرو�سية

اجلبري  تعليقات  اأن  لين�س  وراأى 
املعار�سة  ال��ق��وى  ���س��ع��ف  تعك�س 
اأن ف��ق��دت يف  ل��الأ���س��د، ال��ت��ي �سبق 
ال�سري  الع�سكري  ال��دع��م  يوليو 

“املارينز”  الأم��ري��ك��ي��ة  البحرية 
�سابقاً  ت�����وىل  ال������ذي  األ������ن  ج�����ون 
م���ن�������س���ب امل����ب����ع����وث الأم����ري����ك����ي 
ل����دى الئ����ت����الف ال������دويل ال���ذي 
اأرادت  اإن���ه حتى ل��و  ق��ات��ل داع�����س، 
الوليات املتحدة لعب دور اأكرب يف 
مرحلة ما بعد احلرب يف �سوريا، 
ف���اإن ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ف��ع��ل ذل���ك قد 

�سعفت. 
فاإن  ع�����دة،  ن�����واٍح  “يف  واأ�����س����اف: 
امل�����س��ار ال�����س��ي��ا���س��ي ق���د ت��ق��رر من 
فاإن  لالأ�سف،  ال��رو���س...وي��ا  قبل 
�سئيلة  ق�����درة  ل��دي��ه��ا  وا���س��ن��ط��ن 
على  اأو  العملية  ه��ذه  ق��ي��ادة  على 

امل�ساركة فيها«. 
الديبلوما�سي  الدفع  اأن  ومعلوم 
ال��رو���س��ي ق��د ب���داأ ق��ب��ل اأك���رث من 
اأجرت   ،2017 يناير  ويف  �سنة. 
اأ�ستانة  يف  م���ب���اح���ث���ات  رو����س���ي���ا 

بجمهورية كازاخ�ستان، مب�ساركة 
من  واأت���راك  اإيرانيني  م�سوؤولني 
اأجل التو�سل اإىل وقف للنار، وقد 
اأق�سيت الوليات املتحدة اإىل حد 
تزال  ل  ال��ت��ي  العملية  م��ن  كبري 

جارية حتى الن. 
موؤمتر �سوت�سي

تعتزم  م��و���س��ك��و  اإن  ل��ي��ن�����س  وق����ال 
�ستعقده  ال��ذي  املوؤمتر  ا�ستخدام 
ر�سم  يف  ل��ل��م�����س��اع��دة  �سوت�سي  يف 
مالمح امل�ستقبل ال�سيا�سي ل�سوريا 
اأن يكون الأ�سد جزءاً  الذي تريد 
الديبلوما�سية  واجل���ه���ود  م��ن��ه. 
ال��رو���س��ي��ة ه��ي م�����س��در ق��ل��ق لدى 
الغربية  احل��ك��وم��ات  م��ن  ال��ك��ث��ري 

وقادة يف املعار�سة ال�سورية.
اأن  الأط������������راف  ه������ذه  وت���خ�������س���ى 
املكا�سب  �سوت�سي  م��وؤمت��ر  يكر�س 
لرو�سيا  الأخ��������رية  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
واحلكومة ال�سورية ويوؤيد احلكم 
الوح�سي لالأ�سد، واأن يدفع بجيل 
جديد من ال�سوريني اإىل الثورة. 
تلغي  اأن  م��ن  خ�سية  ثمة  ك��ذل��ك 
العملية الرو�سية اأجزاء جوهرية 
مما جرى التفاق عليه يف جنيف، 
مثل احلكومة النتقالية وبرنامج 
عمل ملا بعد الأ�سد. وي�سكو بع�س 
املنتقدين من ان رو�سيا التي هي 
جزء من النزاع، ل ميكن اأن تكون 

و�سيطاً نزيهاً. 

الر�سالة  اأن  والأه����م  الأم��ري��ك��ي. 
ال�������س���ع���ودي���ة ت������ربز الإن����دف����اع����ة 
ل�سوغ  ال��رو���س��ي��ة  الديبلوما�سية 
احلرب  بعد  م��ا  ���س��وري��ا  م�ستقبل 
جنيف  ع���م���ل���ي���ة  ت���ن���اف�������س  ال����ت����ي 
اأع��وام والتي  املتعرثة منذ خم�سة 

ترعاها الأمم املتحدة. 
ولح����ظ ل��ي��ن�����س اأن����ه ح��ت��ى الأمم 
بامل�ساركة  الآن  ت��ف��ك��ر  امل���ت���ح���دة 
الرو�سية  ال���������س����الم  ع��م��ل��ي��ة  يف 
املبعوث  ي���ق���وم  ال�����ذي  ال���وق���ت  يف 

اإي�������������ران اك��������رث م������ن اله����ت����م����ام 
البلد  لهذا  ال�سيا�سي  بامل�ستقبل 
ال�������ذي م���زق���ت���ه احل��������رب. وق����ال 
دي��ب��ل��وم��ا���س��ي يف جم��ل�����س الأم����ن 
خل�سارة  م��ث��اًل  باتت  “�سوريا  اإن 
الدبلوما�سية الأمريكية �سدارتها 
وح��ت��ى م��وق��ع��ه��ا ال��و���س��ط��ي. لقد 
لرو�سيا  املتحدة  ال��ولي��ات  تخلت 

عن هذه الق�سية«.
اأ�ستانة 

املتقاعد يف م�ساة  وق��ال اجل��رال 

من  دو مي�ستوراً  �ستافان  الأمم��ي 
من  ب��ال�����س��غ��ط  ال��ك��وال��ي�����س  وراء 
�سوت�سي  له يف  تاأمني مقعد  اأج��ل 
واملعار�سة  ال�����س��ع��ودي��ة  وي��ح�����س 

ال�سورية على احل�سور. 
ال����������دور  اإن  ل����ي����ن���������س  وراأى 
ملو�سكو  امل��ت��زاي��د  ال��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي 
اإىل  يعود يف ج��زء منه  �سوريا،  يف 
املتحدة.  للوليات  ال�سلبي  ال��دور 
ترامب  دون��ال��د  اإدارة  رك��زت  فقد 
داع�س ومواجهة  قتال  اأك��رث على 

تعهدت ب�سحق القوة احلدودية لالأكراد املدعومة اأمريكيا

تركيا: وا�ضنطن تلعب بالنار.. ورو�ضيا حتذر من تق�ضيم �ضوريا

مو�سكو ت�ستخدم »�سوت�سي« لر�سم امل�ستقبل ال�سيا�سي

كيف انتزعت رو�ضيا املبادرة ال�ضيا�ضية يف �ضوريا؟
جولة جديدة من املفاو�ضات بني 

احلكومة الفنزويلية واملعار�ضة
•• كراكا�س-اأ ف ب:

�ست�ست�سيف  بالده  اأن  ميدينا  دانيلو  الدومينيكان  جمهورية  رئي�س  اأعلن 
اخلمي�س املقبل جولة جديدة من املحادثات بني وفدي احلكومة واملعار�سة 

الفنزويليني �سعياً لإيجاد حل لالأزمة التي ت�سهدها فنزويال.
وت�سهد فنزويال اأزمة كربى جراء تراجع اأ�سعار النفط والرتفاع احلاد يف 
ن�سبة الت�سخم والف�ساد امل�ست�سري ما اأدى اإىل تدهور اقت�سادها، و�ساهمت 
اخلالفات داخل �سفوف املعار�سة يف اأن يحكم الرئي�س الفنزويلي نيكول�س 

مادورو قب�سته على ال�سلطة.
وقال رئي�س الدومينيكان “رغم حتقيق تقدم كبري، ل تزال هناك ق�سايا 
عالقة”، واأو�سح ميدينا، وهو من الداعني للحوار يف فنزويال، اإن اجلانبني 

�سيعقدان حمادثات جديدة يف �سانتو دومينغو يف 18 يناير اجلاري«.
وب��ع��د اج��ت��م��اع��ات ا���س��ت��م��رت 10 ���س��اع��ات مل��ح��اول��ة اإي���ج���اد ح��ل��ول لالأزمة 
خورخي  الفنزويلية  احلكومة  وف��د  رئي�س  ق��ال  وال�سيا�سية،  القت�سادية 
واأ�ساف “ل نزال على  رودريغيز اإنه “ح�سل توافق على غالبية النقاط”، 
طاولة املفاو�سات، هناك نقاط اأنا واثق باأننا �سنتمكن من حلها يف املحادثات 

التي �ستعقد يف 18 يناير اجلاري«.
ائتالف  وف��د  رئي�س  بورخي�س  خوليو  امل��ع��ار���س  الزعيم  اأك���د  جهته  وم��ن 
اأن املطلب الأ�سا�سي  اإل  ح�سول توافق،  “طاولة الوحدة الدميوقراطية” 
مع  املفاو�سات  يف  الدميوقراطية  ال��وح��دة  طاولة  ائتالف  يطرحه  ال��ذي 
احلكومة هو اإجراء انتخابات رئا�سية حرة ونزيهة يف 2018، الأمر الذي 

�سيكون من ال�سعب حتقيقه.
ب��داأت اخلمي�س املا�سي، بعد  وج��اءت اجلولة الأخ��رية من املفاو�سات التي 
تهديد حكومة مادورو باإق�ساء الأحزاب الرئي�سية للمعار�سة من امل�ساركة 
يف النتخابات، مقابل تهديد املعار�سة بعودة التظاهرات اإىل ال�سارع، على 

غرار ما ح�سل يف ربيع 2017 واأدى اإىل مقتل 125 �سخ�ساً.
املعار�سة  اأح��زاب  مل��ادورو  املوالية  الفنزويلية  التاأ�سي�سية  اجلمعية  واأم��رت 
لكي  النتخابي  الوطني  املجل�س  يف  الت�سجيل  ب��اإع��ادة  الرئي�سية  الثالثة 
مقاطعة  بعد  القرار  وج��اء  الرئا�سية،  النتخابات  يف  امل�ساركة  من  تتمكن 
اإىل  تفتقر  باعتبارها  املا�سي،  دي�سمرب  يف  البلدية  لالنتخابات  الأح���زاب 

ال�سفافية.

م�ضر تدين الهجومني 
الإرهابيني يف بغداد

•• القاهرة-وكاالت:

اأدانت م�سر باأ�سد العبارات يف بيان �سادر عن وزارة اخلارجية الهجومني 
الإرهابيني اللذين وقعا �سباح ام�س الإثنني، بوا�سطة انتحاريني يرتديان 
 40 نحو  واأوق��ع��ا  ب��غ��داد،  العراقية  العا�سمة  و�سط  يف  النا�سفة  الأح��زم��ة 
قتياًل واأكرث من 100 جريح. واأعرب البيان عن خال�س التعازي واملوا�ساة 
العاجل  بال�سفاء  والتمنيات  العراقية،  واحلكومة  ولل�سعب  ال�سحايا  لأ�سر 
للم�سابني، موؤكداً وقوف م�سر وت�سامنها الكامل مع العراق يف مواجهة 
الأعمال  تلك  “ا�ستمرار  اأن  على  البيان  و�سدد  البغي�سة.  الإره��اب  ظاهرة 
الإرهابية الآثمة، يوؤكد مبا ل يدع جماًل لل�سك اأن الإرهاب ظاهرة دولية 
والنظم  ال����دول  ح���دود  اأه���داف���ه  وت��ت��ج��اوز  امل��ج��ت��م��ع��ات،  خمتلف  ت�ستهدف 
ال�سيا�سية، واأن م�سر ملتزمة مبوا�سلة بذل اأق�سى اجلهود، والتن�سيق مع 
الدول ال�سقيقة وال�سديقة لو�سع ا�سرتاتيجية دولية �ساملة للق�ساء على 
الإرهاب بكافة �سوره واأ�سكاله، وجتفيف منابع متويله واإمداداته، ومكافحة 

الفكر املتطرف الذي يزكيه وي�ساعده على النت�سار«.

البابا: العامل على بعد خطوة من احلرب النووية 
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 3
اماراتي  ال�سام�سي  حرمول  يو�سف  عبيد  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/ البالغة 100٪ اىل كل من  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  اجلن�سية يرغب يف 

رخ�سة  مبوجب  الن�سر  كراج  يف  اجلن�سية  اماراتي   ، ال�سام�سي  حرمول  يو�سف  عبيد 
رقم:2938 وبرقم ال�سجل:62798 - 1- تنازل مالك الرخ�سة لخر

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور 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
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 50

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد عرفان �سادق باك�ستاين اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�سته البالغة 100٪ يف الرخ�سة امل�سماة/حممد �سادق واولده ملقاولت التك�سية والر�سيات وتركيب وحدات 

التكييف - مبوجب رخ�سة:21049 وذلك لل�سيد/ن�ساد بوتيا بورايل - هندي اجلن�سية.
تعديالت اخري:مت تنازل �ساحب الرخ�سة ال�سابق ل�ساحبها احلايل ومت تغيري وكيل خدمات ومت تغيري ال�سم 
التجاري للرخ�سة من:حممد �سادق واولده ملقاولت التك�سية والر�سيات وتركيب وحدات التكييف اىل:دار 
م�سايف ملقاولت النجارة امل�سلحة - ومت تغيري الن�ساط التجاري للرخ�سة من:مقاولت فئة �ساد�سة ، التك�سية 

والر�سيات ، تركيب وحدات التكييف اىل:مقاولت فئة �ساد�سة ، جنارة م�سلحة
 . العدل  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  من    )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور 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
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 49

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ديليب كومار ويتلدا�س بتنى هندي اجلن�سية وال�سيد/عبداهلل 
خليل ابراهيم احلاج احلو�سني ، اماراتي اجلن�سية يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستهم 
رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي  ذ.م.م  للمجوهرات  يف:الفنان   ٪100 البالغة 

رقم:725241 وذلك لل�سيد/ماجد حيدر غ�سبان عطبي - عراقي اجلن�سية.
تعديالت اخرى:تغيري ال�سم التجاري من الفنان للمجوهرات ذ.م.م اىل الفنان للمجوهرات

تغيري ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكور 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
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 48

م�سري  ال�سافعي  علي  حممد  عبدالفتاح  احمد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪ وذلك اىل ال�سيد/حممد 
عبدالفتاح حممد علي ، م�سري اجلن�سية يف:الفريوز ملقاولت التك�سية والر�سيات ملوجل 

رخ�سة رقم:559963 - تعديالت:
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم امل�سادقة  على 

الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 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
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   اإعالن بالن�سر - بورود تقرير اخلربة
   الرقم : 2017/181 جتاري كلي

تي  تي  ���س.م.ح 2- جي  للتجارة  ت��ورك  �سركة جلف  املدعي عليهم:1-  اىل   
للتموين الغذائي �س.ذ.م.م 3- �سالح تني اروفعلي 4- ح�سن اوتوكو �سيتنار

ح��ي��ث ان امل���دع���ي:ب���ن���ك را������س اخل��ي��م��ة ال��وط��ن��ي �������س.م.ع ق���د اأق�����ام عليك 
وعليه  كلي  جت���اري  رق������م:2017/181  عليك  امل��رف��وع��ة  احلقوقية  ال��دع��وى 
الحد  ي��وم  �سباح  اخليمة  ب��راأ���س  امل��دن��ي��ة  املحكمة  اىل  ح�����س��ورك  يقت�سي 
الدعوى وتقدمي ما  ال�ساعة:09:30 ولالجابة على  م  امل��واف��ق:2018/1/21 
وكيل  ار�سال  او  ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور  ودف��وع  بيانات  لديك من 
بحقك.  غيابيا  الدعوى  نظر  �ستبا�سر  املحكمة  ف��اإن  املحدد  الوقت  يف  عنك 

حيث ان اخلبري اودع تقريره - حرر بتاريخ:2018/1/14 
اأمني �سر  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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املدعي عليها 1: فتون عادل نا�سر عبداهلل احل�سرمي 

تنفيذ لقرار عدالة حمكمة ابوظبي البتدائية يف الدعوى 2017/329 جتاري 
جزئي املقامة �سدكم من املدعي / بنك ابوظبي الول فقد مت ندبنا خبريا 
املوافق  الحد  يوم  فقد مت حتديد  وعليه   اليها  امل�سار  الدعوى  م�سرفيا يف 
2018/1/21 ال�ساعة : 00 :10 �سباحا موعدا لجتماع اخلربة يف مقر مكتبنا 
الكائن يف دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج املدينة 1- مكتب رقم 306 ، هاتف 
3275322 فاك�س رقم 3275311 دبي ، راجني احل�سور او من ميثلكم قانونا يف 
املوعد املحدد م�سطحبني معكم �سورة عن كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفوعكم.

  عبد احلميد زيتون 
خبري حما�سبي وم�سريف   

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة   
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 اإعالن بالن�سر 
 حمكمة  الحوال ال�سخ�سية

اعالن تغيري ا�سم
تقدمت ال�سيدة/ �سودابه ممتاز علي حممد يو�سف �سالح زهي 
تغيري  بطلب  ال�سرعية  دبي  حمكمة  اىل  اجلن�سية  اماراتية   ،
ا�سمها من �سودابه ممتاز علي حممد يو�سف �سالح زهي اىل 
�ساره ممتاز علي حممد يو�سف �سالح زه��ي  وعلى من لديه 
�سهر من  املذكورة خالل  املحكمة  اىل  به  يتقدم  ان  اعرتا�س 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ق�سم خدمات الحوال ال�سخ�سية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

اخطار بالن�سر 
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 2851 ل�سنة 2017  

اىل املحكوم عليه / اريان ا�ستو رولدان
ليكن معلوما لديك بان حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية ا�سدرت بحقكم 
يف الدعوى رقم:1697 ل�سنة 2017 بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )56450( درهم 
ل�سالح املحكوم له/�سركة امل�ستقبل لتح�سيل الديون ، وحيث ان املحكوم له قد 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجلت بالرقم امل�سار اليه اعاله لذا يتوجب عليكم 
تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر.  ويف حال تخلفكم 
عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف 

غيابك. 
 رئي�س ق�سم التنفيذ 
مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ عبداهلل 
خلفان خمي�س احمد عبداهلل ، اجلن�سية المارات ح�سته 95٪ ، وال�سيد:حممد �سوهاج مياه 
حممد عبدو املوتني ، اجلن�سية بنغالدي�س ح�سته 5٪ وطلبا الت�سديق على حمرر يت�سمن 
التنمية القت�سادية  التجاري بقالة ربيع اخلور ذ.م.م وال�سادرة من دائرة  تنازل يف ال�سم 
التنمية  دائ��رة  ب��ت��اري��خ:2017/3/28 من  ال�سادر  رق����م:752542  رخ�سة جتارية  ال�سارقة  يف 

القت�سادية بخورفكان .
اىل ال�سيد/�سامل را�سد �سامل عبداهلل النقبي ، اجلن�سية المارات

وتغيري ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سئولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات 

ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء اربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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اعالن بالن�سر
رقم 2018/203   

املنذر:خليفة عبداهلل احمد لوتاه
املنذر اليه:اأفنرتا خلدمات ادارة املن�سات

العنوان:جمهول
املو�سوع:

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد مبلغ )21400( درهم )واحد وع�سر الف اربعمائة درهم( وذلك يف 
مدة اأق�ساها 30 يوم من هذا النذار وال اخالء العقار وت�سليمه للمنذر اليه خاليه من ال�سواغل 
وباحلالة التي ت�سلمها عليه مع ا�سالح ما قد يكون حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم املفاتيح 
اخرى  ا�سرار  اي  او  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  حتى  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك  م�ساريف  و�سداد 
ترتبة على عدم التزام املنذر اليه ، وال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ الجراءات الق�سائية الالزمة 
للمطالبة مبا ذكر والتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر وحتمل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف 

التقا�سي واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�سر
رقم 2018/203   

املنذر:خليفة عبداهلل احمد لوتاه
املنذر اليه:اأوبي مارتينا�س ايجبو جويو لتجارة الهواتف املتحركة ولوازمها

العنوان:جمهول
املو�سوع:

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد مبلغ )17500( درهم )�سبعة ع�سر الف وخم�سمائة درهم( وذلك يف 
مدة اأق�ساها 30 يوم من هذا النذار وال اخالء العقار وت�سليمه للمنذر اليه خاليه من ال�سواغل 
وباحلالة التي ت�سلمها عليه مع ا�سالح ما قد يكون حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم املفاتيح 
اخرى  ا�سرار  اي  او  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  حتى  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك  م�ساريف  و�سداد 
ترتبة على عدم التزام املنذر اليه ، وال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ الجراءات الق�سائية الالزمة 
للمطالبة مبا ذكر والتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر وحتمل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف 

التقا�سي واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�سر
رقم 2018/201   

املنذر:خليفة عبداهلل احمد لوتاه
املنذر اليه:بول ن�سار لالعمال الفنية

العنوان:جمهول
املو�سوع:

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد مبلغ )10270( درهم )ع�سر الف ومائتان و�سبعون درهم( وذلك يف 
مدة اأق�ساها 30 يوم من هذا النذار وال اخالء العقار وت�سليمه للمنذر اليه خاليه من ال�سواغل 
وباحلالة التي ت�سلمها عليه مع ا�سالح ما قد يكون حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم املفاتيح 
اخرى  ا�سرار  اي  او  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  حتى  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك  م�ساريف  و�سداد 
ترتبة على عدم التزام املنذر اليه ، وال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ الجراءات الق�سائية الالزمة 
للمطالبة مبا ذكر والتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر وحتمل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف 

التقا�سي واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�سر

رقم 2018/202   
املنذر:خليفة عبداهلل احمد لوتاه

املنذر اليه:وكالة فجوال انرتنا�سونال لالعالن
العنوان:جمهول

املو�سوع:
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد مبلغ )15930( درهم )خم�سة ع�سر الف وت�سعمائة وثالثون درهم( 
وذلك يف مدة اأق�ساها 30 يوم من هذا النذار وال اخالء العقار وت�سليمه للمنذر اليه خاليه من 
ال�سواغل وباحلالة التي ت�سلمها عليه مع ا�سالح ما قد يكون حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم 
ا�سرار  اي  او  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  حتى  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك  م�ساريف  و�سداد  املفاتيح 
اخرى ترتبة على عدم التزام املنذر اليه ، وال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ الج��راءات الق�سائية 
اليه كافة ر�سوم  املنذر  الالزمة للمطالبة مبا ذكر والتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر وحتمل 

وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/206   

املنذر:راجو ناتوار لل �سو�سال
املنذر اليه:رويال كروان لتنظيم احلفالت رخ�سة رقم:759857

املو�سوع:
العقد  نهاية  منذ  املتاخر  الي��ج��ار  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
ع�سر  )ارب��ع��ة  دره��م   )14.166( مبلغ  ب��واق��ع  الن  ب���ت���اري���خ:2017/11/4 وحتى 
الن  حتى  املرت�سدة  اليجارية  القيمة  عن  دره��م(  و�ستون  و�ستة  ومائة  ال��ف 
وماي�ستجد حتى متام ال�سداد وذلك خالل 30 يوم من تاريخ النذار وال �سوف 

ن�سطر اىل اتخاذ الجراءات القانونيه �سدكم.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/205   

املنذر:بنك دبي ال�سالمي
املنذر اليه:جو�سي مارتني مارتني رودري جويز

املو�سوع:
انذار عديل ب�سداد املبالغ امل�ستحقة بقيمة )23.931( )اثنان وع�سرون الف وت�سعمائة وواحد وثالثون 
ال��ل��وح��ة:73288 - جهة الرتخي�س  رق��م  اك��ورد - موديل 2012 -   - دره��م( بخ�سو�س مركبة هوندا 
امل�ستحقة املو�سحه جملة  املبالغ  اليه ب�سرعة �سداد  املنذر  املنذر على  O. بنبه  دبي - خ�سو�سي فئة 
وتف�سيال ب�سدر هذا النذار باجمايل: )23.931( )اثنان وع�سرون الف وت�سعمائة وواحد وثالثون 
درهم( وذلك خالل �سبعة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا النذار ويف حالة رف�س ال�سداد املبالغ املرت�سدة 
مركبة هوندا - اكورد - موديل 2012 - رقم اللوحة:73288 - جهة الرتخي�س دبي - خ�سو�سي فئة 
O - �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة 

الر�سوم وامل�ساريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/1/204   

املنذر:مب�سر ظفر ظفر نذير وميثله/حممد �سفيق ابو ال�سعود وميثله رجاء ادري�سي ت�سويل كو�ستى 
مبوجب وكالة م�سدقة.رقم املحرر:2017/1/17439 ، عنوانه:دبي انرتنا�سيونال �سيتي احلي الفرن�سي 

بنايه P20 حمل رقم 14 ور�سان الوىل ، ت:0555564669 - 042958825.
املنذر اليه:ريال يابل �ستار كراج وخدمات تبديل الطارات.

عنوانه:انرتنا�سونال �سيتي احلي املغربي �سقة رقم:203 بناية:i13 رقم الر�س:148 ور�سان الوىل
اليجار  قيمة  و�سداد   i13:بناية رقم:203  �سقة  للعقار  التام  الخ��الء  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
امل�ستحقة بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار 
وال �سي�سطر املنذر اليه لتخاذ الجراءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة 
اليجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية 

حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اإعـــالن �سطب قيد
)اجلن�سية:  دبي  فرع  كون�سالتنج  ريل  نيتورك  ال�سادة/�سركة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
اململكة املتحدة( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف اإمارة دبي )العنوان:بر دبي 
عود ميثاء - 520 - 519 -518- 517 - مبنى ملك نادي الن�سر الريا�سي ، �س.ب:33738( 
واملقيدة حتت رقم )4608( يف �سجل ال�سركات الجنبية بالوزارة. وتنفيذا لحكام القانون 
الوزاري  القرار  و  التجارية وتعديالتة  ال�سركات  �ساأن  الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015م يف 
رقم )377( ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت 
املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق يف العرتا�س 
ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان 

التايل: وزارة القت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري �س.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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    يف الدعوى رقم 2017/418 مدين كلي      

املدعي عليهما:1- احمد الطاهر حممد الطيب 2- احمد الطاهر لنقل املواد بال�ساحنات 
البتدائية  دبي  حمكمة  تكليف  على  بناء  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف  واخلفيفة  الثقيلة 
بندبي خبريا ح�سابيا يف الدعوى املذكورة اعاله واملرفوعة من املدعية/فاطمة حممد 
وكيال  او  اخل��ربة  جل�سة  يف  ح�سوركم  يرجي  عليه  و  �سدكما  امل��ه��ريي  �سلطان  خلفان 
الثنني  ي��وم  وذل��ك  ال��دع��وى  تخ�س  م�ستندات  من  لديكم  ما  وتقدمي  ميثلكم  معتمدا 
املوافق:2018/1/22 يف متام ال�ساعة الثانية ظهرا يف مقر مكتب اخلبري احل�سابي/احمد 
احلو�سني والكائن مبدينة دبي - منطقة اخلليج  -برج بري�سيم - خلف جي دبليو ماريوت 

- وخلف المارات للعطالت الطابق الثامن مكتب 805 هاتف:044341111. 
اخلبري احل�سابي / احمد احلو�سني 

                ح�سور اجتماع خربة
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مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر

يف الق�سية رقم 2017/6931 جتاري كلي ال�سارقة
اعادة اعالن املدعى عليها  

 : املدعي  اأن  حيث  لل�سرافة.  العاملية  النبال  موؤ�س�سة  عليها:  املدعي  اإىل 
موؤ�س�سة النهر للنقليات  قد اأقامت عليكم الدعوى املذكورة اأعاله لدى هذه 
املحكمة وتطالبكم فيها بندب خبري واحلكم للمدعية  مبا ي�سفر عنه تقرير 
اخلربة بالإ�سافة اإىل الفائدة القانونية بواقع 12٪ �سنويا بالإ�سافة للر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. لذلك يقت�سي ح�سوركم اأمام هذه املحكمة 
يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح يوم 23-1-2018 وذلك لالإطالع  
والرد على الدعوى ويف حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم 

يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم.
مكتب ادارة الدعوى

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          
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اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم 2017/2547 مدين جزئي
بوا�سطة الن�سر- بتعديل الطلبات  

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتادية البتدائية  اإىل املدعي عليه عبدالكرمي جا�سم 
اأقام املدعي ايجيان �سي �ستيم�سيب ليمتد  عبداهلل احلربي ، حممد �سامل ح�سن املهري . 
اإمارة دبي  اأم يف ايجني برن�س�س جن�سية الإمارات املتحدة. عنوان  ب�سفتها مالكة ال�سفينة 
القرهود بجانب مطعم البيت ال�سامي مقابل ال�ساير موتورز نف�س بناية م�سرف الإمارات 
 042594391 اأر�سي  هاتف   111 رقم  الأول مكتب  الدور  امل�سيئة  ال�سم�س  بناية  الإ�سالمي 
دعوى  ومو�سوعها  عجمان  جزئي  مدين   2017-2547 رقم  الدعوى   042594392 فاك�س 
اأمام حمكمة  تثبيت �سحة احلجز + مطالبة مبلغ 6 مليون درهم فاأنت مكلف باحل�سور 
عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا اأو بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 8:30 من 

يوم 18 من �سهر يناير ل�سنة 2018 وذلك يف النظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه .
مكتب ادارة الدعوى

دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة العدل
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    اإعالن بالن�سر
   الدعوى رقم 2017/413 جتاري جزئي

اإىل املدعي عليه بروناي �ساندرا �ساندوبوري�س حيث اأن املدعية  �سركة 
التاأمني العربية. حيث اأن املدعي قد اأقام الدعوى احلقوقية 2017-413 
جتاري جزئي بالزام  املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 9900 درهم 
املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   ٪9 بواقع  التاأخريية  الفائدة  اإىل  بالإ�سافة 
مما  املحاماة.  واأتعاب  وامل�سروفات  والر�سوم  التام  ال�سدد  تاريخ  حتى 
يقت�سي ح�سورك اإىل اإدارة الدعوي براأ�س اخليمة يوم اخلمي�س 1-25-

2018 ال�ساعة التا�سعة �سباحا اأو اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد.
ادارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/197   

املنذر : ال�سويب للعقارات . املنذر اإليه: الفي�سلية  للمقاولت  ينذر املنذر املنذر 

اإليه ب�سرورة �سداد مقابل اليجار حيث �سيك اليجار املرجتع وذلك خالل 30 

يوما من تاريخ ا�ستالمه هذا الإنذار ونبه عليه بف�سخ عقد اليجار والزامه 

ب�سرورة اإخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل وما ي�ستجد من 

واإل  الإنذار  الكهرباء واملياه يف حالة عدم ال�ستجابة لهذا  اثمان  ايجار ومن 

�سوف ن�سطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/225   

جمهول  خليفة  زويد  �سلطان  حليمة   : اإليه  املنذر   : التجاري  اأبوظبي  بنك  املنذر: 
 1.064.416.78 وقدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اإليه  املنذر  ينذراملنذر   . الإقامة  حمل 
فقط مليون واربعة و�ستني الف واربعمائة و�ستة ع�سر درهما وثمانية و�سبعني فل�سا 
ل غري وما ي�ستجد عليها من فائدة قانونية للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه 
وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فاإن املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات 
العقار  بيع  طلب  فيها  مبا  بذمتكم  املرت�سدة  املديونية  بت�سوية  للزامكم  القانونية 
رقم 101 واملبالغ م�ساحته 470.27 مرت مربع مبنطقة اجلافلية بامارة دبي  واملرهون 
للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني 25 و 26 وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني 

رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة  دبي مع حفظ كافة  حقوق املنذر القانونية الأخرى. 
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/175   

املنذر: البنك العربي املتحد �س م ع بوكالة املحامية موزة اخلظر املنذر اإليها مرمي عبد اهلل 
البنك  املنذر  الإقامة. ب�سفتنا وكالء عن  اإمارات اجلن�سية جمهوله حمل  املعمري  �سليمان 
املرت�سدة يف ذمتك  املديونية  �سدادك  و�سرعة  ب�سرورة  ننذرك  ع جئنا  م  �س  املتحد  العربي 
واثنني  و�ستمائة  الف  وت�سعني  وثمانية  ومائتي  مليون  درهم   1.298.652.11 وقدره  مبلغ 
وخم�سني درهم واحدى ع�سر فل�سا وذلك يف مدة اأق�ساها 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإنذار 
اإىل الق�ساء لخت�سامكم قانونا مطالبني بنزع ملكية العقار  واإل �سن�سطر ا�سفني اللجوء 
والكائن ار�س كائنة مبدينة العني واحلاملة لرقم 22 والكائنة مبنطقة الفوعة حي وحو�س 
واملرهون  مربع  قدم   43.486.02 الكلية  م�ساحتها  والبالغ   8 رقم  لعقار  واحلاملة  ال�سجعة 
للبنك املنذر رهنا تاأمينا منم الدرجة الأوىل رهنا تاأمينينا يف الدرجة الأويل م�سجل حتت 
عقد رقم 388464-2011 وبتوقيع احلجز التنفيذي عليه ومن ثم بيعه ل�سالح البنك عمال 
باحكام املادتني 25، 26 من القانون رقم 14 ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي .
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي
حتت م�سمى اأف�سل )ريا�سي نا�سئ حملي( 

لعبة منتخب اجلودو لل�ضابات ميثة عبداهلل حت�ضل على جائزة حممد بن را�ضد اآل مكتوم لالإبداع الريا�ضي يف دورتها التا�ضعة
اأ���س��اد حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب ال��درع��ي رئ��ي�����س احت���اد امل�����س��ارع��ة واجل���ودو 
بح�سول لعبة منتخب اجلودو لل�سابات ميثة عبداهلل ح�سن النيادي، 
دورتها  يف  الريا�سي  لالإبداع  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  جائزة  على 
اأعلنت  وال��ت��ي  حملي(  نا�سئ  )ري��ا���س��ي  اأف�سل  م�سمى  حت��ت  التا�سعة 
موؤخرا والتي تعد اجلائزة الأكرب يف العامل على �سعيد قيمتها املالية 
واملعنوية والرتبوية ، بعدما ح�سلت الالعبة ال�ساعدة على امليدالية 
للنا�سئني  اآ�سيا  ك��اأ���س  بطولة  يف  كلجم   57 حت��ت  وزن  يف  ال��ربون��زي��ة 
اأول ميدالية  وه���ي   ، امل��ا���س��ي  ال�سيف  ك���وجن  ه���وجن  اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي 
تاأ�سي�س الحتاد.   جاء ذلك  اآ�سيوية لبنات الم��ارات يف اجل��ودو منذ 
خالل ا�ستقباله مبكتبه مبقر الحتاد يف اأبو ظبي اأم�س الأول لالعبه 

الإدارة  جمل�س  ع�سو  جا�سم  حممد  بح�سور  للجودو  الأم��ل  منتخب 
اأمني ال�سر امل�ساعد م�سرف اجلودو ووالدها عبداهلل ح�سن النيادي ، 
كما ح�سر ال�ستقبال عادل املرزوقي ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اجلزيرة 
الريا�سية ،ووفد الحتاد البحريني لألعاب الدفاع عن النف�س برئا�سة 

املهند�س احمد اخلياط.
كانت  التي  ال�ساعد  الالعبة  ورغبه  حما�س  ثعلوب  بن  حممد  وثمن 
والدولية، موجها  الإقليمية  البطولت  من  كثري  يف  التحدي  بحجم 
تطوير  على  ي�ساعدها  مبا  لها  �سامل  برنامج  بو�سع  اجل��ودو  �سعبة 
قدراتها الفنية والبدنية مبا ي�سهم يف رفع راية الم��ارات يف املحافل 

الدولية.

العديد من  امل�سارعة واجل��ودو يف  اأن تواجد احت��اد  واأ�ساف ل �سك 
احتفالت جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي، يوؤكد 
النهج ال�سليم الذي ي�سري عليه الحتاد والذي ما كان له اأن يتحقق 
وقد  بالدولة  والريا�سة  ال�سباب  لقطاع  الر�سيدة  القيادة  دعم  لول 
جائزة  على  يح�سل  ريا�سي  احت��اد  اأول  ب�سرف  الفوز  لالحتاد  �سبق 
حممد بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي، والذي �سبق له الفوز 
بجائزة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، 
حفظه اهلل، 9 مرات متتالية، مما يوؤكد النهج ال�سليم، الذي ينتهجه 
الحتاد بروؤية م�ستقبلية هادئة وتخطيط �سليم يعتمد على الن�سء 

كقاعدة لنطالقاته واإجنازاته. 

دورتها الرابعة تنطلق يف الثاين من فرباير املقبل

»عربية ال�ضيدات« اأوملبياد ن�ضائي يعك�ض مكانة ال�ضارقة كحا�ضنة ا�ضرتاتيجية لريا�ضة املراأة 
ندى النقبي: الدورة باتت واحدة من اأهم نقاط اجلذب الريا�سي للن�ساء يف املنطقة

ا�ستطاعت دورة الألعاب لالأندية العربية لل�سيدات، 
على  ت��وؤك��د  اأن  اأع����وام  �ستة  قبل  انطالقتها  وم��ن��ذ 
ا�سرتاتيجية  ك��ح��ا���س��ن��ة  ال�����س��ارق��ة  اإم������ارة  ري�����ادة 
املراأة  متكني  اإىل  الهادفة  والن�ساطات،  للفعاليات 
ريا�سياً، وتنمية قدراتها، وتطوير مهاراتها، وزيادة 
على  للتناف�س  العربيات،  الالعبات  بني  التوا�سل 
مباء  اأ�سمائهن  وت�سجيل  الأل��ق��اب،  اأرف��ع  اقتنا�س 
م��ن ذه���ب ع��ل��ى ج���دار الإجن�����ازات ال��ري��ا���س��ي��ة، مبا 
يتيح لهن تبادل اخلربات، وميهد الطريق اأمامهّن 
لتحقيق  بطاقاتهن  والرت��ق��اء  م�سريتهن  ملوا�سلة 

اأهدافهن واأحالمهن. 
اأوملبياد عربي ن�سائي

وقدمت دورة الألعاب العربية لل�سيدات على مدى 
ثالث دورات ناجحة، مناذج م�سرفة على �سعيدي 
جمموعة  على  وبا�ستمالها  فهي  والتناف�س،  الفوز 
متنوعة من الألعاب التي تنا�سب خمتلف ال�سيدات، 
على  ال��ق��درة  امل�����س��ارك��ات  ال��الع��ب��ات  جميع  منحت 
خو�س املناف�سة كّل ح�سب جمال خربتها، وقدرتها 
اأن  البدنية، حيث ا�ستطاعت من خالل هذا املزيج 
تقّدم نف�سها على اأنها اأوملبياد عربي بلم�سة ناعمة، 
جت��م��ع ب��ني اأك���رب ع���دد م��ن ال��الع��ب��ات، حت��ت راية 

عربية �ساغتها الإمارة البا�سمة.  
وتعك�س كثافة امل�ساركات التي تتلقاها الدورة عاماً 
لها كجامعة  و�سلت  التي  الكبرية  املكانة  اآخر  بعد 
لأ�سماء ريا�سية ن�سائية مرموقة وواعدة، منها ما 
الريا�سية،  ومل�سريته  لبالده  اإجن��ازات كبرية  حقق 
واآخر يبحث عن موطئ قدم لأحالمه، وها هي يف 
ن�سختها الرابعة جتمع حتت مظلة مناف�ساتها 17 
بينها �سمن  تتناف�س فيما  نادياً   69 دولة، ميّثلها 
وكرة  الطائرة،  وك��رة  ال�سلة،  كرة  هي:  األعاب  ت�سع 
ال��ط��اول��ة، وال��رم��اي��ة، وال��ك��ارات��ي��ه، واأل��ع��اب القوى، 

وال�سهم،  وال��ق��و���س  احل��واج��ز(،  )قفز  والفرو�سية 
واملبارزة. 

ولعل هذه امل�ساركة الكبرية حت�سب لإمارة ال�سارقة 
وموؤ�س�سات  ح��ك��وم��ي��ة،  ج��ه��ات  م��ن  تت�سمنه  وم���ا 
ريا�سية، ت�سّب جّل اهتمامها يف متكني املراأة واإتاحة 
يف  واإمكاناتها،  قدراتها  عن  للتعبري  لها  الفر�سة 
ال�سالمة  باأعلى معايري  تتمّتع  واآمنة  بيئة �سحية 
امل��وؤ���س�����س��ات: موؤ�س�سة  ه���ذه  ب���ني  وال���ك���ف���اءة، وم���ن 
ال�سارقة،  �سيدات  ون��ادي  امل���راأة،  لريا�سة  ال�سارقة 
والتي تعمل على اإطالق اخلطط وال�سرتاتيجيات 
الريا�سية  للمراأة  املنا�سبة  البيئة  بتوفري  اخلا�سة 

يف دولة الإمارات. 
موؤ�س�سة  تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  ق��ادت  وق��د 
الألعاب  دورة  اإط��الق  اإىل  امل���راأة  لريا�سة  ال�سارقة 
العربية لل�سيدات، لتكون حمط جذب اأنظار جميع 
اأعوام  �ستة  العربيات، لتثبت وبعد مرور  الالعبات 

الأكرب  ال��ري��ا���س��ي��ة  املن�سة  اأن��ه��ا  ان��ط��الق��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
نحو  وتوجيههن  الن�ساء  م��واه��ب  ل�سقل  والأه����م 
مم��ار���س��ة اأم��ث��ل ل��ل��ري��ا���س��ة، ن��اه��ي��ك ع��ن اأن���ه حدث 
ب�سكل  للو�سول  ال��الع��ب��ات  خطى  ق��ي��ادة  ا�ستطاع 

واثق اإىل من�سات التتويج.
واملعايري  اخل��ي��ارات  م��ن  الكثري  املوؤ�س�سة  وراع���ت 
العاملية الالزمة ملثل هذه البطولت، حيث انطلقت 
وخدمية،  تطويرية،  مبعايري  احلالية  دورت��ه��ا  يف 
ت�سمنيها  على  خاللها  من  عمدت  وا�سرتاتيجية 
لأهم معايري ال�ستدامة، م�ستفيدة من التطورات 
الع�سر،  ي�سهدها  ال��ت��ي  ال�سخمة  التكنولوجية 
نهجاً  تنتهج  عربية  ريا�سية  دورة  اأول  باتت  حيث 
اأخ�سراً مراعياً للبيئة، من خالل ا�ستخدام معدات 
متوافقة مع املعايري البيئة، والبتعاد عن ا�ستخدام 

الأوراق بالكامل. 
تقنية  معايري  املوؤ�س�سة  و�سعت  ذل���ك،  ج��ان��ب  اإىل 

على  ا�ستملت  ال��راب��ع��ة،  ل��ل��دورة  وم��ت��ط��ورة  خا�سة 
ت��وف��ري وت��ث��ب��ي��ت ���س��ا���س��ات ذك��ي��ة ع��م��الق��ة لعر�س 
الإعالنات وجداول املباريات اليومية خالل الدورة، 
بالكامل  جم��ّه��زة  ه��وائ��ي��ة  دراج����ات  خ�س�ست  ك��م��ا 
واحلركة  التنّقل  لت�سهيل  الأم��ن��ي��ة  بامل�ستلزمات 
اخل�سراء  التنّقل  و�سائل  ا�ستخدام  على  والعتماد 
النبعاثات  زي���ادة  يف  امل�ساهمة  ع��دم  ت�سمن  ال��ت��ي 

الكربونية ال�ساّرة.
اللجنة  رئي�س  النقبي،  ع�سكر  ندى  �سعادة  واأ�سارت 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  ل��ل��دورة،  التنفيذية 
لريا�سة املراأة اإىل اأن الأهداف الرئي�سية للموؤ�س�سة 
داع���م���ة وم��الئ��م��ة للمراأة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  ت��ك��م��ن يف 
ي�سمن  اآمن  ب�سكل  ريا�ستها  ممار�سة  لها  ليت�سنى 
الرتقاء بقدراتها ومواهبها، موؤكدة على اأن �سلب 
وا�سحة  ر�سالة  نقل  يف  ين�سّب  املوؤ�س�سة  اهتمامات 
باأن اإمارة ال�سارقة وجهة مثالية للمراأة الريا�سية، 

ومدينة مت�سي عاماً بعد اآخر يف متكني املراأة على 
جميع الأ�سعدة. 

ال�����س��ارق��ة لريا�سة  وق���ال���ت م��دي��ر ع����ام م��وؤ���س�����س��ة 
نحو  واأخ���رية  نهائية  خ��ط��وات  الآن  امل����راأة: نخطو 
اإط��الق ال��دورة الرابعة من هذا احلدث الذي بات 
ِق��ب��ل��ة جميع ال��الع��ب��ات وال��ب��ط��الت ال��ع��رب��ي��ات، ما 
عن  م�سرقة  ���س��ورة  ت��ق��دمي  على  نحر�س  يجعلنا 
ورعاية  دعم  امل�ستمرة يف  ال�سارقة وجهودها  اإم��ارة 
واجتماعياً  و���س��ي��ا���س��ي��اً  اق��ت�����س��ادي��اً  امل�����راأة،  ومت��ك��ني 
على  عليها  بالنفع  ي��ع��ود  وري��ا���س��ي��اً، مب��ا  وث��ق��اف��ي��اً 

املدى البعيد.
واأ�سافت: منذ اإن�سائها ا�ستطاعت موؤ�س�سة ال�سارقة 
لريا�سة املراأة، بف�سل رعاية قرينة �ساحب ال�سمو 
حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة،  حاكم 
الأ�سرة،  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  القا�سمي، 
تثّبت  اأن  امل��راأة،  لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  رئي�سة 

ح�سورها كرافد اأ�سا�سّي للمراأة، وداعم ا�سرتاتيجي 
تخو�سها،  ال��ت��ي  الريا�سية  امل��ج��الت  �ستى  يف  لها 
اأحالمها  لتحقق  لها  ال�����س��روري  الإ���س��ن��اد  لتكون 

وطموحاتها على اأر�س الواقع. 
لالأندية  الأل��ع��اب  دورة  اأ�سهمت  النقبي:  وتابعت 
تكون  اأن  يف  انطالقتها  وم��ن��ذ  لل�سيدات  العربية 
من�سة جذب للعديد من الالعبات العربيات، وهذا 
تطوير  ع��ل��ى  م�ستمر  ب�سكل  نعمل  لأن  دف��ع��ن��ا  م��ا 
كون  يف  بالتطوير  الهتمام  ه��ذا  ويتجلى  ال���دورة، 
ال�����دورة ال��راب��ع��ة ���س��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة، ح��ي��ث ت�ستمل 
البيئية،  املعايري  تلبي  حديثة  تقنية  خيارات  على 
واجلمهور،  ال���الع���ب���ات  ���س��الم��ة  ع��ل��ى  وحت���اف���ظ 

للخروج باحلدث باأبهى حّلة.
لل�سيدات  العربية  لالأندية  الألعاب  دورة  اأن  يذكر 
ك��رمي��ة من  2012 مب���ب���ادرة  ال���ع���ام  ان��ط��ل��ق��ت يف 
قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة 
ج���واه���ر ب��ن��ت حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي، رئ��ي�����س��ة املجل�س 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  رئي�سة  الأ���س��رة،  ل�سوؤون  الأعلى 
ال�سارقة  اإمارة  املراأة، وتقام مناف�ساتها يف  لريا�سة 

كل عامني. 
امل���راأة  لريا�سة  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  وي�����س��ار 
املر�سوم  على  بناء   2016 العام  يف  اإن�سائها  ومنذ 
الأم�����ريي ال����ذي اأ����س���دره ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س 
الأع���ل���ى ح���اك���م ال�������س���ارق���ة، ح��ر���س��ت ع��ل��ى حتقيق 
اإب��راز دور املراأة  اإليها واملتمّثلة يف  الأه��داف املوكلة 
الإماراتية الريا�سية يف �سّتى املحافل، والرتقاء به، 
اإىل  والعاملية،  الإقليمية  املناف�سات  اإىل  والو�سول 
جانب تر�سيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير 
وفقاً  الإم���ارة  امل���راأة يف  لريا�سة  الإداري���ة  الأنظمة 

لأف�سل املمار�سات العاملية. 

ب��ن حمد لإح��ي��اء الرتاث،  م��رك��ز ح��م��دان  اختتم 
مناف�سات بطولة فزاع لل�سيد بال�سقور، التي تعد 
اأوىل بطولت ال�سيد بال�سقور للمو�سم اجلديد 
لبطولت فزاع الرتاثية، والتي نظمها املركز منذ 
دبي  الروية يف  اجل��اري يف منطقة  ال�سهر  مطلع 
الذين  ال�سقارين  اآلف الطيور ونخبة  مب�ساركة 
تناف�سوا حل�سد الألقاب يف اأ�سواط قوية مبختلف 
الفئات. وجاء م�سك اخلتام اأم�س الول الأحد 14 
يناير، باإقامة نهائيات الطيارة الال�سلكية لفئتي 
 20 اأف�سل  فيها  تناف�س  والتي  والعامة،  ال�سيوخ 
طري متاأهلة من الت�سفيات التاأهيلية يف كل فئة.

فئة  يف  التفوق  اأم” بنامو�س  اأر  “اأم  فريق  وت��وج 
امل�سافة  قطع  ال��ذي  زل���زال  الطري  ع��رب  ال�سيوخ، 

البالغة 2 كلم يف زمن بلغ 1:14:999 دقيقة.
وجاء باملركز الثاين فريق اأف 3 بوا�سطة الطري 
1:15:202 دقيقة، وباملركز  اإبداع الذي �سجل 
 1 فوك�س  الطري  بوا�سطة  اأم  اأر  اأم  فريق  الثالث 

الذي حقق زمنا بلغ 1:15:456 دقيقة.
وتوج عبداهلل را�سد اأحمد املانع بلقب فئة العامة، 
وقدره  زمنا  حقق  ال��ذي  ع�ساف  الطري  بوا�سطة 
1:15:895 دقيقة، متفوقا على حمدان �سعيد 
جابر الذي قطع طريه 66 امل�سافة بزمن وقدره 
1:16:016 دقيقة، ليكون الفارق بينهما 121 
القوية  املناف�سة  م�ستوى  عك�س  الثانية  من  جزء 

الكبرية واللحظات احلا�سمة.
وحقق املركز الثالث حمد اأحمد بن ال�سيخ جمرن 
ال���ذي �سجل زمنا   6 ال��ط��ري  ب��وا���س��ط��ة  ال��ك��ن��دي، 

وقدره 1:16:710 دقيقة.
مدير  دروي�����س،  اإب��راه��ي��م  �سعاد  ال�سيدة  وع���ربت 
حممد  ب���ن  ح���م���دان  م��رك��ز  يف  ال��ب��ط��ولت  اإدارة 
لإح����ي����اء ال�������رتاث، ع���ن ت��ق��دي��ره��ا جل���ه���ود فرق 
العمل وامل�ساركني وجميع اجلهات الداعمة حيث 

البطولة  املتكاتفة يف جناح  �ساهمت هذه اجلهود 
على كافة الأ�سعدة ب�سهادة ال�سقارين واملتابعني 
للمناف�سات التي �سكلت بداية اخلري يف عام زايد 
نظام  يف  ال��ت��غ��ي��ريات  “�ساهمت  وق���ال���ت  اخل����ري، 
يف  مبا�سرة  ب�سورة  النهائيات  ب��اإق��ام��ة  البطولة 
رفع م�ستوى البطولة عرب انتقاء اأف�سل ال�سقور 
النوع  ه���ذا  يف  الأف�����س��ل  تعترب  اأزم��ن��ة  وت�سجيل 
م��ن ب��ط��ولت �سيد ال�����س��ق��ور ب��ال��ت��ل��واح، ويف ظل 

ت�سهد  اأن  نتوقع  فاإننا  وندية  قوة  تابعناه من  ما 
املقبل  ال�سهر  ت��ق��ام  ال��ت��ي  الأج��ي��ال  فخر  بطولة 

م�ساركة اأكرب ورقعة مناف�سة اأقوى«.
اللجنة  رئي�س  دم��ي��ث��ان،  ب��ن  ���س��وي��دان  اأ���س��اد  فيما 
بالتعليمات  امل�ساركني  بالتزام  للبطولة،  املنظمة 
العالية  الريا�سية  وال���روح  الع��رتا���س��ات  وغياب 
بتعديل  “قمنا  وق��ال  البطولة،  ه��ذه  اأث��رت  التي 
ن��ظ��ام ال��ب��ط��ول��ة ب��ن��اء ع��ل��ى ال��ت��وا���س��ل ال��دائ��م مع 

التقنيات  اأف�����س��ل  لإدخ�����ال  و�سعينا  ال�����س��ق��اري��ن، 
ومواكبة امل�ستجدات التي ت�سمن التطور امل�ستمر 
بها وفق  ن�سخة، والرت��ق��اء  البطولة يف كل  لهذه 
حجم الدعم ال�سخي الذي حتظى به على �سعيد 
وك���اف���ة اجلوانب  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  امل��ق��دم��ة  اجل���وائ���ز 

التنظيمية«.
فرحة االنت�سار

ك�سف حممد �سلطان مرخان �سقار فريق “اأم اأر 

اأم” اأن الطري “زلزال” جنح بالحتفاظ باللقب 
هذا  “يعترب  وق���ال  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  ال���ذي حققه 
الطري متخ�س�سا يف �سباقات الطيارة الال�سلكية 
و�سعداء  التحليق،  يف  وج��ه��د  ق���وة  تتطلب  ال��ت��ي 
والفوز  اأخ���رى  م��رة  الإجن���از  ه��ذا  بتكرار  للغاية 

بالنامو�س.
ت��ط��ورا يف كل  ف���زاع ت�سهد  ب��ط��ولت  اأن  واأو����س���ح 
عام، والأم��ر ملمو�س من خالل اأع��داد امل�ساركني 
وامل�ستويات، و�سط اإقبال على الطيارة الال�سلكية 

حتديدا«.
امل��ان��ع، املتوج  اأح��م��د  ع��رب ال�سقار ع��ب��داهلل را���س��د 
باملركز الأول يف فئة العامة، عن �سعادته بح�سد 
هذا اللقب، وك�سف اإنه و�سع توقعاته بقدرة هذا 
ال��ط��ري ع��ل��ى حت��ق��ي��ق زم���ن ج��ي��د، وه���و م��ا جعله 

ي�سارك به فقط، ليكون الفوز حليفه.
اأن ينجح طريه  اإن��ه ورغ��م توقعه  امل��ان��ع  واأو���س��ح 
اأن ينزل  يف حتقيق نتيجة جيدة، لكنه مل يتوقع 
الظروف  لكن  ث��ان��ي��ة،  و16  دقيقة  ح��اج��ز  حت��ت 
�ساهم يف حتقيق  امل�ساعد  الفريق  اجلوية وخربة 

هذا الزمن وك�سب ال�سدارة.
يذكر اأّن الرعاة الر�سميني ملركز حمدان بن حممد 
لإحياء الرتاث، هم الطاير لل�سيارات ولندروفر 
ومطارات دبي وعبد الواحد الر�ستماين )العربية 

لل�سيارات( والقرية العاملية واإذاعة الأوىل. 

بطولة فزاع لل�سيد بال�سقور )التلواح( تختتم مناف�ساتها

»اأم اأر اأم« واملان��ع يتوج��ان بن��امو�ض الطي��ارة الال�ضلكي��ة
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الرئي�س االإقليمي: ن�سعى للو�سول 2020 اىل ربع مليون العب من بني 15 مليون بال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا

فوز اأبو ظبي بتنظيم الألعاب العاملية 2019 حدث هام يف تاريخ الأوملبياد اخلا�ض الدويل 

ان�سم ر�سميًا ل�سفوف العني

اأحمد خليل: اأتطلع اإىل كتابة �ضطور جديدة يف م�ضواري الكروي ب�ضعار الزعيم
•• العني - الفجر

الدويل،  املهاجم  م��ع  ر�سمياً  العني  ن��ادي  تعاقد 
حر  انتقال  �سفقة  يف  �سنة”،   26“ خليل  اأحمد 
لتعزيز قوة الفريق الهجومية خالل ا�ستحقاقاته 
املقبلة والتي تنتظر فيها الزعيم حتديات كبرية 
اأن  املقرر  ومن  والقاري  املحلي  ال�سعيدين  على 

يرتدي الالعب القمي�س رقم 20.
اإىل  بان�سمامي  ج���داً  ف��خ��ور  اإن��ن��ي  خليل:  وق���ال 
ال���ذي يتمنى كل  ال��ن��ادي  ال��ع��ني،  ف��ري��ق  �سفوف 
والقاري  املحلي  امل�ستويني  على  ق��دم  ك��رة  لع��ب 
اإدارة  اأ�سكر  اأن  اإليه ول يفوتني كذلك  النت�ساب 
اإىل  انتقايل  مهمة  ت�سهيل  على  اجل��زي��رة  ن��ادي 
املرحلة  الكبرية يف  البنف�سج لتحقيق طموحاتي 
م�سريتي  يف  ج���دي���دة  ���س��ط��ور  وك���ت���اب���ة  امل��ق��ب��ل��ة 
الكروية مع الزعيم، بح�سد املزيد من الإجنازات 

والبطولت على ال�سعيدين املحلي والقاري.
ال�سفقة  اكتمال  على  كثرياً  اهلل  اأحمد  واأك��م��ل: 
خ�����س��و���س��اً ب��ع��د اأن ع�����س��ت اأ���س��ع��ب ال��ل��ح��ظ��ات يف 
م�سواري الكروي خالل ال�ساعات املا�سية وحتديداً 
بعد اأن مت اإبالغي بعدم اكتمال الت�سجيل بحجة 
�سقف الرواتب، علماً باأنني عندما تلقيت عر�س 
العني مل اأفكر يف اأي اأمور مالية، بقدر ما انح�سر 
تركيزي على بلوغ اأعلى درجات اجلاهزية لدخول 
ال��ت��ح��دي اجل��دي��د وب��رغ��ب��ة ك��ب��رية لأن��ن��ي اأعرف 

جيداً قيمة ومكانة الزعيم.
وحول عدم م�ساركته مع فريقه ال�سابق يف الن�سف 
الأمر  اأن  اأعتقد  املو�سم احل��ايل، قال:  الأول من 
الأهم يكمن يف مدى اجلاهزية للتحديات املقبلة 
مع العني الفريق املناف�س على جميع البطولت 
حملياً وقارياً وم�ساركتي يف خليجي 23 بالكويت 
عززت من معدل جاهزيتي لال�ستحقاقات املقبلة 
بالتاأكيد. ورداً على �سوؤال حول ان كان توقع يوماً 
التي  الظروف  اأ�سكر  بداية  قال:  للعني،  انتقاله 
اآ�سيا  اأن��دي��ة ق���ارة  اأف�����س��ل  اأح���د  ق��ادت��ن��ي للعب يف 
والواقع يوؤكد اأنه ل جمال للتوقعات يف عامل كرة 
القدم خ�سو�ساً واأننا نعي�س ع�سر الحرتاف ولن 
اأذيع �سراً اإن قلت لكم باأنني مل اأتوقع ولكنني كنت 
اأمتنى الدفاع عن �سعار الزعيم واللعب اإىل جوار 
الذين ميثلون  العني  نادي  باملنتخب يف  زمالئي 
اأنني فخور  “الأبي�س” واملوؤكد  قوة  %80 من 
و�سباب  العني  الدولة  اأندية  لأك��رب  باللعب  ج��داً 

الأهلي واجلزيرة.
جمهور  احلقيقة  قال:  للجماهري،  ر�سالته  وعن 
ال��ع��ني ع���زز م��ن رغ��ب��ت��ي يف الل��ت��ح��اق ب�سفوف 

الإدارة  واأع���د  الكلمة  مبعنى  رائ���ع  لأن���ه  الزعيم 
وامل�����درب واجل��م��اه��ري ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإظ���ه���ار روح 
ال��ت��ح��دي وال���ق���ت���ال م���ن اأج����ل ���س��ع��ار ال���ن���ادي يف 
جميع التحديات القادمة واأ�ساأل اهلل التوفيق يل 

وزمالئي بالفريق لإ�سعاد الأمة العيناوية.
 

�سرية ذاتية
اأب��رز مهاجمي  اأح��د  اأحمد خليل،  ال��دويل  يعترب 
الالعب مبقدرات  ويتمتع  الإماراتية  القدم  كرة 
ت�����س��دي��دات��ه من  ب��ق��وة  هجومية ه��ائ��ل��ة وا���س��ت��ه��ر 
امل�����س��اف��ات ال��ب��ع��ي��دة و���س��ج��ل ح�����س��وراً مم���ي���زاً يف 
املواجهات الدولية وح�سل على لقب اأف�سل لعب 
جائزة  على  وح�سل   2015 ع��ام  اآ���س��ي��ا  ق���ارة  يف 
حممد بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي فئة 

لقب  اأف�سل ريا�سي �ساعد يف عام 2010.
الوطني  اخلليج مع منتخبنا  بلقب هداف  وتوج 
ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة عام 
ملنتخبات  اآ���س��ي��ا  ل��ب��ط��ول��ة  ه���داف���ا  ث���م   ،2006
اأقيمت  التي  البطولة  يف  لعب  واأف�سل  ال�سباب 
اإىل  بالإ�سافة   ،2008 ع��ام  اأي�سا  ال�سعودية  يف 
بلقبي  وال�����س��ب��اب  النا�سئني  منتخبي  م��ع  ال��ف��وز 
كاأ�س اخلليج واآ�سيا للمنتخبات. وح�سد خليل يف 
اآ�سيا  يف  �ساب  لع��ب  اأف�سل  ج��ائ��زة   2008 ع��ام 
البطولة،  يف  �سنا  الالعبني  اأ�سغر  من  اأن��ه  رغ��م 

واأف�سل لعب عربي �ساعد.
 

يف  املرفو�سة  للممار�سات  مكان  ال  ــال:  ق
دورينا

لقوة  اإ���س��اف��ة مهمة  م��ع خليل  ال��ت��ع��اق��د  ح��م��اد: 

العني الهجومية
 و�سف �سعادة حممد عبيد حماد، ع�سو جمل�س 
ال��ق��دم، م�سرف  ل��ك��رة  ال��ع��ني  ن���ادي  ���س��رك��ة  اإدارة 
تعاقد  �سفقة  اكتمال  وال��ردي��ف،  الأول  الفريق 
اأحمد خليل، باخلرب  املهاجم الدويل  النادي مع 
امل��ف��رح، م��وؤك��داً يف ال��وق��ت نف�سه م��ق��درة الالعب 

اجلديد على حتقيق الإ�سافة املرجوة للفريق.
واأكمل: ثقتنا كبرية جداً يف مقدرة لعبي العني 
على حتقيق طموحات قيادة هذا الكيان الكبري، 
التي  ال�سامية  والرعاية  ال�سخي  للدعم  ترجمًة 
ظ���ل ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا ال���ن���ادي م���ن اأ���س��ح��اب ال�سمو 

ال�سيوخ، واإ�سعاد اجلماهري العيناوية الوفية.
وق���ال ح��م��اد، عندما ط��رح ا���س��م اأح��م��د خليل يف 
املدرب  من  اإيجابية  ال��ردود  جميع  كانت  النادي 
ت�سجيل  ق��رار  باعتماد  املعنية  اللجنة  واأع�����س��اء 
املهاجمني  م��ن  يعد  خليل  لن  وذل��ك  الالعبني 
�سناعة  على  امل��ق��درة  ميتلكون  ال��ذي��ن  ال��ق��الئ��ل 
بل  فح�سب  ال��دول��ة  م�ستوى  ع��ل��ى  لي�س  ال��ف��رق 
الأندية  والآ�سيوي وكل  العربي  ال�سعيدين  على 
مهاجم  واإم��ك��ان��ي��ات  قيمة  يف  لع��ب  �سم  تتمنى 

العني الدويل اجلديد.
وزاد: املوؤكد اأن خليل لن يكون غريباً على العني، 
دوليني  بالفريق  الالعبني  زمالئه  اأغلبية  لأن 
وعالقتهم  ع��دي��دة  ���س��ن��وات  خليل  معهم  ول��ع��ب 
داخل وخارج امللعب قوية جداً واأرجو له وزمالئه 
املرجوة  الأه����داف  حتقيق  يف  التوفيق  بالفريق 

باملو�سم احلايل.
تاأخر  وراء  ال�����س��ر  ح����ول  ����س���وؤال  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
اللحظات  ح��ت��ى  �سفقاته  اإب����رام  يف  ال��ع��ني  ن���ادي 

الأخ�����رية، ق���ال: اآل��ي��ة ال��ت��ع��اق��د وال���س��ت��غ��ن��اء عن 
الالعبني تتطلب اأحياناً الكثري من التاأين وعدم 
باتفاق  مرتبط  ال�سفقة  جن��اح  لأن  ال�ستعجال 
اأخرى  واأحياناً  والالعب  الناديني  اأط��راف  ع��دة 
عدة  م��ن  املفا�سلة  ل��ع��وام��ل  امل��ف��او���س��ات  تخ�سع 
املر�سحني  الالعبني  ك��ان  اإذا  خ�سو�ساً  ج��وان��ب 
ووقتها  الفنية  القيمة  بنف�س  امل���درب  قبل  م��ن 
لل�سفقة  املالية  القيمة  العتبار  يف  الو�سع  يتم 
بالإ�سافة اإىل عامل املناف�سة يف �سوق النتقالت، 
لأن���ك ل��ن ت��ك��ون ال��ن��ادي ال��وح��ي��د ال���ذي يفاو�س 
الذي  الأم���ر  التوقيت  نف�س  يف  اث��ن��ني  اأو  لع��ب 

يحتاج اإىل امل�ساحة الزمنية الكافية.
 

�سقف الراتب
خليل،  اأح��م��د  �سفقة  يخ�س  فيما  اأم���ا  وت���اب���ع: 
الوطني  منتخبنا  م��ع  مهمة  يف  ك���ان  ف��ال��الع��ب 
ونادي العني مل يعتاد على الدخول من الأبواب 
اخللفية وال���واق���ع ي��وؤك��د اأن���ه اأح���د اأب����رز اأه���داف 
املو�سم  م��ع اجل���زي���رة يف  ي��وق��ع  اأن  ق��ب��ل  ال���ن���ادي 
�سباب  مع  عقده  انتهى  عندما  وحتديداً  املا�سي 
الأهلي دبي وكان هناك اتفاقاً مع الالعب ووكيل 
اأع��م��ال��ه ب���اأن ين�سم اإىل ال��ع��ني ك��الع��ب ح��ر ومل 
الالعب  واأن  خ�سو�ساً  الفر�سة  تلك  يف  نفرط 
اأج���ل الن�سمام  ك��ب��رية م��ن  ت��ن��ازلت مالية  ق��دم 
الرواتب  ب�سقف  ال��ت��زم��ا  ال��ط��رف��ان  لأن  ل��ل��ع��ني 

املعتمد من احتاد الكرة.
ال�سفقة،  الإع���الن ع��ن  ت��اأخ��ري  ال�سبب يف   وع��ن 
قال: الإعالن الر�سمي عن اأي �سفقة يكون عرب 
ال�سيا�سة  م��ع  ات�ساقاً  للنادي،  الإع��الم��ي  املكتب 

الإع��الم��ي��ة امل��ع��ت��م��دة  وي��رت��ب��ط الإع�����الن بعدة 
تفا�سيل من �سمنها التاأكد من ت�سجيل الالعب 
يف ك�سوفات الفريق باحتاد الكرة ومن ثم اإجراء 
ال��ت�����س��وي��ر اخلا�سة  م��ق��اب��ل��ة م��ع��ه ق��ب��ل ج��ل�����س��ة 

بالك�سف عن رقم قمي�سه مع الفريق.
 

قيمة فنية
اأن  اأعتقد  ق��ال:  ال�سحات،  ح�سني  �سفقة  وح��ول 
فنية  اإمكانيات  اأن��ه ميتلك  اأك��د  امل�سري  الالعب 
اأداء  م��ع  تتنا�سب  ال��ت��ي  ب��امل��ه��ارة  ويتمتع  ع��ال��ي��ة 
الدقائق  خالل  رائعاً  م�ستوى  اأظهر  وقد  العني 
له  م��ب��اراة  اأول  الفريق يف  م��ع  فيها  ���س��ارك  التي 
مردوده  ت��ق��دمي  يف  ي�ستمر  اأن  واأرج���و  ب��ال��دوري 
بالنادي،  جديد  ب��اأن��ه لع��ب  ن�سعر  مل  اإذ  ال��ق��وي 
بالفريق  زمالئه  مع  ال�سريع  بان�سجامه  قيا�ساً 

واأثبت للجميع باأنه كان خياراً موفقاً.
 

�سيا�سة التعاقد
وع��ن ارت��ب��اط ال��ن��ادي ب��ع��دة اأ���س��م��اء خ��الل فرتة 
�سيا�سة  ق����ال: احل��ق��ي��ق��ة  ال�����س��ت��وي��ة،  الن��ت��ق��الت 
مل  العني  اأن  واملالحظ  تغريت  النادي  تعاقدات 
اأي لع���ب م��واط��ن خ���الل العامني  ي��ت��ع��اق��د م��ع 
لقيمته  وذل��ك  خليل  اأحمد  با�ستثناء  املا�سيني، 
ال��ف��ن��ي��ة ال��ك��ب��رية وال���ن���ادي ف��ع��ل��ي��اً يف ح��اج��ة اإىل 
جهوده وحتى على �سعيد الأجانب جند الالعب 
باخلدمة  التزامه  ظ��روف  ل��ول  ج��وو  ميونغ  يل 
الوطنية لكان م�ستمراً مع النادي وا�سربيال تلقى 
ال�سعودي وانتقل  اأندية الدوري  اأحد  عر�ساً من 
على �سبيل الإعارة ويقدم مردوداً مميزاً مع ناديه 

حالياً اأما دوغال�س فقد ح�سل على قناعة املدرب 
ووقتها طالب بقيده مع بداية املو�سم وبعد انتهاء 
الدور الأول حر�س املدرب على حتديد احتياجات 
جديدة لال�ستمرار يف املناف�سة على ال�سعد كافة 
اأن��ه لعب غري  اإطالقاً  يعني  وال�ستغناء عنه ل 
واأح��م��د خليل يف نف�س  ب��ريغ  ول��ك��ن وج���ود  جيد 
امل��رك��ز ح��دد اجت��اه اخل��ي��ارات الفنية للمدرب يف 

�سوق النتقالت ال�ستوية.
 

عبارات عن�سرية
وحول فوز فريقه بنتيجة مباراة الكال�سيكو على 
قال:  رافقتها،  التي  والأح����داث  الو�سل  ح�ساب 
ب��داي��ة لب���د م��ن الإ����س���ادة ب��ج��ه��ود جميع لعبي 
الفريق والروح القتالية التي اأظهروها ورغبتهم 
جماهريهم  واإ�سعاد  ال�سدارة  انتزاع  يف  الكبرية 
رقم  لالعب  كذلك  مو�سولة  والإ���س��ادة  الوفية 
واح���د ج��م��ه��ور ن���ادي ال��ع��ني، ال���ذي ر���س��م اأجمل 
ل��وح��ة م��ن ع��ل��ى م���درج���ات م��ل��ع��ب زع��ب��ي��ل وكان 
الإيجابي  الأث��ر  للفريق  ودعمه  القوية  مل��وؤازرت��ه 
على الالعبني واأ�سهم ب�سورة مبا�سرة يف حتقيق 

النتيجة القوية”.
واأكمل: ل يفوتني كذلك الإ�سادة بجمهور الو�سل 
املتميز، وندرك جيداً يف نادي العني اأن العبارات 
العن�سرية التي تبنتها قلة من على املدرجات ل 
�سجلت  طاملا  التي  الو�سالوية  اجلماهري  متثل 
مواقفاً رائعة يف دورينا و�سنظل نوؤكد دائماً على 
العالقة الوطيدة التي تربط الناديني الكبريين 
باإجنازاتهما امل�سرفة وجماهريهما الوفية والتي 

لن تتاأثر مبثل تلك الت�سرفات الفردية.
املمار�سات  �سد  بقوة  تقف  الأن��دي��ة  جميع  وزاد: 
الريا�سة  ال���روح  مفاهيم  ت�سوه  التي  املرفو�سة 
وال�سورة املثالية لكل من يعي�س على هذه الأر�س 
الطيبة ول تت�سق مع اأخالقنا وعادتنا وتقاليدينا 
والقيم الفا�سلة التي غر�سها فينا موؤ�س�س دولتنا 
جوارحنا  بكل  نعي�س  ونحن  خ�سو�ساً  احلبيبة 
اإحياء �سريته من خالل  زاي��د  وم�ساعرنا يف عام 
اإرث خالد  ت��رك يف نفو�سنا من  الل��ت��زام بكل ما 
وامل�سوؤولية  العطاء  مفاهيم  ور�سخ  نبيلة  وقيم 

والنجاحات املحلية والعاملية.
الالعبني  مينح  الفوز  ق��ائ��اًل:  حماد،  وا�ستطرد 
حتقيق  يف  ال�ستمرارية  اأج��ل  من  القوي  الدافع 
لزال  اللقب  على  التحدي  وم�سوار  النت�سارات 
ط��وي��اًل وح��ظ��وظ ج��م��ي��ع ف���رق امل��ق��دم��ة لزال���ت 
ب��اق��ي��ة يف امل��ن��اف�����س��ة واأمت���ن���ى ال��ت��وف��ي��ق ل��ل��ع��ني يف 

ا�ستعادة لقب بطولة الدوري”.

متثل اأوىل بطوالت عام زايد اخلري للبولو لعام 2018 

ا�ضتئناف مباريات بطولة كاأ�ض رئي�ض الدولة للبولو 
ت�����س��ت��اأن��ف يف ال��ث��ان��ي��ة وال��ن�����س��ف م��ن ع�����س��ر ال��ي��وم الثالثاء 
الدولة  رئي�س  كاأ�س  بطولة  مباريات  غنتوت  ن��ادي  مبالعب 
للبولو التي متثل اأوىل بطولت عام زايد اخلري للبولو لعام 
اخليل والبولو  ل�سباق  غنتوت  نادي  ينظمها  والتي   2018
رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ف��الح  ال�سيخ  �سمو  برعاية 
اأربعة  مب�ساركة  وال��ب��ول��و  اخليل  ل�سباق  غنتوت  ن��ادي  اإدارة 
من  اخلتامية  جولتها  بلغت  والتي   ، النخبة  ف��رق  من  ف��رق 
ال�سدارة  بلقاء  مناف�ساتها  تتجدد  والتي  التمهيدي  ال��دور 

�سيكيوريتيز  اأ����س  دي  اأي  غنتوت  فريقي  ب��ني  يجمع  ال���ذي 
املت�سدر للبطولة بر�سيد 4 نقاط من انت�سارين وفريق اأبو 
المارات  فريق  على  بفوزه  نقطتني  بر�سيد  الو�سيف  ظبي 
اليوم  ب���اأمل مم��ا يك�سب م��ب��اراة  دي���زرت  ف��ري��ق  وخ�سارته م��ن 
يوم  تقام  التي  النهائية  امل��ب��اراة  لبلوغ  الفريقني  بني  اأهمية 
اجلمعة املقبل باإ�ستاد زايد الكبري للبولو  يف احتفالية كبرية 

ا�ستعد لها النادي.
الثانية يف ختام  امل��ب��اراة  ت��ق��ام  ال��ي��وم  ال��راب��ع��ة م��ن ع�سر  ويف 

مباريات الدور التمهيدي لأغلى بطولت نادي غنتوت ،والتي 
جت��م��ع ب��ني ف��ري��ق��ي دي����زرت ب���اأمل ال��ث��ال��ث يف ال��رتت��ي��ب العام 
بر�سيد نقطتني وفريق المارات الرابع بدون ر�سيد والذي 
ي�سعى لرتك ب�سمه قبل ختام تلك املرحلة من امل�سابقة التي 
تتحدد مالمح ختامها يف ختام جولة اليوم. من جانب اآخر 
لإبراز  ال�ستعدادات  كافة  للبطولة  املنظمة  اللجنة  اأكملت 
احلفل اخلتامي الذي حتدد له بعد ظهر يوم اجلمعة املقبل 

و�سط اهتمام كبري من ع�ساق البولو.

الوهاب  عبد  اأمي���ن  املهند�س  اأك���د 
لالأوملبياد  الإق���ل���ي���م���ي  ال���رئ���ي�������س 
اأكرب  ال����دويل يف اف��ت��ت��اح  اخل��ا���س 
ملدراء  ال��ق��اه��رة  ت�ست�سيفه  جتمع 
وتطوير  ال���ري���ا����س���ى  ال���ت�������س���وي���ق 
وال�سحة  وامل�����ب�����ادرات  ال�������س���راك���ة 
ل�����الأومل�����ب�����ي�����اد اخل������ا�������س ال�������دويل 
ميثلهم  ع��رب��ي��ة  دول   8 مب�����س��ارك��ة 
 ، م�سر  هي  وال��دول  مديرا،   20
، اجلزائر  الأردن   ، العراق   ، لبنان 
البحرين   ، امل��غ��رب   ، م��وري��ت��ان��ي��ا   ،
بعدد  ن�������س���ل  ان  مت���ك���ن���ا  ب���اأن���ن���ا   .
الالعبني والالعبات باملنطقة اىل 
160 الف لعب ون�سعى الو�سول 
 ،2020 بانتهاء  مليون  رب��ع  اىل 
وه���ذا ال��رب��ع مليون م��ن ب��ني 15 
اع��اق��ة فكرية  م��ن  ي��ع��ان��ون  مليون 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  مبنطقة 
ن�سعى  يجعلنا  م��ا  وه���و  اأف��ري��ق��ي��ا، 
اىل بذل الكثري من اجلهد والعمل 

املتوا�سل .
ومن  الإقليمي  الرئي�س  وي�سيف 
ه�����ذا امل���ن���ط���ل���ق وم�����ع ب����داي����ة ع���ام 
باليوبيل  والح���ت���ف���ال   2018
ال����ذه����ب����ى ل����الأومل����ب����ي����اد اخل����ا�����س 
كان   2018-1968 ال�������دوىل 
بتلك  العام  ه��ذا  نبداأ  اأن  لب��د من 

الدورة الهامة ، والتى �ساركت فيها 
جمموعه من الدول و�ستقام دورة 
مماثلة لباقى دول املنطقة والبالغ 

عددهم 20 دولة باملنطقة .
الإقليمي  ال��رئ��ي�����س  وا���س��ت��ع��ر���س 
عقب  القاها  اىل  املحا�سرة  خ��الل 
التواريخ  ابرز  الفتتاحية  اجلل�سة 
املنطقة  ب������رام������ج  م���������س����رية  ف������ى 
الإقليمية  الأل����ع����اب  م�����س��ت��ع��ر���س��ا 
 1999 ب��ال��ق��اه��رة  ب�����داأت  وال���ت���ى 
التى  التا�سعه  ال��ق��ادم��ه  والل��ع��اب 
حتت   2018 ب��اب��وظ��ب��ى  ���س��ت��ق��ام 

رع����اي����ة ال�����س��ي��خ حم���م���د ب����ن زاي����د 
وىل ع��ه��د اأب����و ظ��ب��ي، م�����س��ريا اىل 

واملتوا�سل  ال��������دوؤوب  ال��ع��م��ل  اأن 
املطردة  وال��زي��ادة  املنطقة  لربامج 

�سواء  اخل���ارج���ي���ة  امل�����س��ارك��ات  ف���ى 
او  ال�ستوية  ال��ع��امل��ي��ة  الأل���ع���اب  ف��ى 

ال�سيفية اثمر عن فوز املنطقة من 
خالل اأبوظبي با�ست�سافة الألعاب 

دورة  لأول   2019 مار�س  العاملية 
دولة  يف  ت��ق��ام  باروملبية  او  اأومل��ب��ي��ة 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  دول  م��ن 
ال�ست�سافة  ت��ل��ك  وان  اف��ري��ق��ي��ا 
ن��وع��ي��ه كبرية  نقله  ���س��وف حت���دث 
�سواء  الأوملبياد اخلا�س  اأن�سطة  يف 
التي  دول����ة  ال170  خم��ت��ل��ف  ف��ى 
اأو  يف  ���س��وف ت�����س��ارك يف الأل���ع���اب 
برامج املنطقة ، وان القادم يطلب 
ال��ع��م��ل والو�سول  امل��زي��د م��ن  م��ن��ا 
اع���داد ج��دي��دة م��ن الالعبني  اىل 
و�سهد   . الينا  احلاجة  اأ�سد  يف  هم 

ال���دورة قيام  اي��ام  اليوم الول من 
العتماد  م��دي��ر  م�سطفى  رغ����دة 
و�سروط  اخلا�سة  القواعد  واملنح 
العتماد ، م�سرية اىل اأن كل برامج 
م�ستوفى �سروط العتماد يح�سل 
ع��ل��ى اع��ت��م��اد مل���دة ع��ام��ني قابلني 
للتجديد ، ويجب على كل برنامج 
وحتى  الع��ت��م��اد  ���س��روط  ا�ستتفاء 
ي��ت��ي��ح ل���ه مم��ار���س��ة ن�����س��اط��ة حتت 
بينما    . اخل��ا���س  الومل��ب��ي��اد  مظلة 
الدين  حميى  عماد  الدكتور  القى 
والتدريب  ال��ري��ا���س��ة  ع���ام  م��دي��ر 
الريا�سة  ح���ول  ه��ام��ه  حم��ا���س��رة 
مو�سحا  اخل���ا����س  الأومل����ب����ي����اد  يف 
ريا�سة  ب��ك��ل  اخل���ا����س  ال��ق��ان��ون��ني 
ح��ي��ث مي���ار����س لع���ب���و الأومل���ب���ي���اد 
اخلا�س 30 ريا�سة ما بني ريا�سة 
�ستوية و�سيفية، وتناول باحلديث 
ح����ول ال���ري���ا����س���ات امل���وح���دة حيث 
ال����واح����د لعبني  ال���ف���ري���ق  ي�����س��م 
معاقني،  وغ����ري  ف��ك��ري��ا  م��ع��اق��ني 
مليون  ال���ي���وم  ي�����س��م  ال���ع���امل  وان 
ون�سف املليون ، مو�سحا احل�س�س 
التق�سيم التي  التدريبية وعمليات 
مت���ي���ز الومل����ب����ي����اد اخل����ا�����س حيث 
ال�سن  وف����ق  ال���الع���ب���ون  ي��ن��ت��اف�����س 

والنوع والقدرة الريا�سية .
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الفجر الريا�ضي
�سان ج��رم��ان يف  نانت وباري�س  م��ب��اراة  ق��اد  ال��ذي  �سابرون  حت��ول احلكم ط��وين 
القدم، اىل جنم لكن لالأ�سباب اخلاطئة بعد حماولته  لكرة  الفرن�سي  ال��دوري 
اعاقة املدافع الربازيلي دييغو كارلو�س ثم رفع البطاقة ال�سفراء الثانية بوجهه 

وطرده من اللقاء.
ودفع �سابرون ثمن رد فعله اإذ قرر الحتاد الفرن�سي للعبة ا�ستبعاده “حتى ا�سعار 
اآخر” ب�سبب احلادثة التي ح�سلت يف الثواين الأخ��رية من اللقاء الذي فاز به 
يحاولن  وكارلو�س  احلكم  كان  عندما   ،20 املرحلة  يف  -1�سفر  جرمان  �سان 
باإ�سقاط  الأخ��ري عن غري ق�سد  فت�سبب  لل�سيوف  �سريع  بهجوم مرتد  اللحاق 

�سابرون ار�سا.
�سرطيا يف حياته  يعمل  ال��ذي  �سابرون  اأن  الإع���ادة  اأظ��ه��رت  �سريع،  فعل  رد  ويف 
ثم  عمدا،  دفعه  الأخ��ري  اأن  لعتباره  الربازيلي  املدافع  عرقلة  ح��اول  اليومية، 

نه�س ووجه له الإنذار الثاين ليكمل نانت اللقاء بع�سرة لعبني.
ويف بيان �سدر عنه الإثنني، اأ�سار الحتاد الفرن�سي اىل اأنه “عقب الأحداث التي 
الفنية  اللجنة  ق��ررت  ج��رم��ان...  �سان  وباري�س  نانت  بني  املباراة  نهاية  �سهدتها 
للتحكيم واللجنة الحتادية للحكام اتخاذ القرارات التالية: �سحب ال�سيد طوين 

�سابرون الذي مت تعيينه يف البداية لقيادة مباراة اجنيه وتروا املقررة الأربعاء يف 
املرحلة 21 من الدوري، حتى ا�سعار اآخر«.

وتابع الحتاد الفرن�سي اأنه “�سيتم ا�ستدعاء ال�سيد طوين �سابرون يف اقرب وقت 
ممكن للمثول اأمام اللجنة التاأديبية”، م�سريا اىل اأن احلكم ادرك بعد مراجعة 

ما ح�سل باأن مدافع نانت مل يتعمد ا�سقاطه بل ح�سل الأمر عن غري ق�سد.
واأو�سح الحتاد انه “نتيجة لذلك، اأبلغ احلكم اللجنة الفنية للتحكيم باأنه اأعد 

تقريرا تكميليا بهذا اخل�سو�س للجنة التاأديبية«.
وبعد املباراة، ك�سف رئي�س نانت فالدميار كيتا اأن �سابرون “اأكد يل اأنه مل يحاول 
اأبدا توجيه �سربة اىل الالعب، واأنه �سعر بدفعة يف ظهره. بالن�سبة له، مل ي�سقط 
اأر�سا من تلقاء نف�سه”، م�سريا اىل اأنه حتدث مع الطاقم التحكيمي الذي كان 

لبقا وهادئا جدا.

وخ��الف��ا مل��ا اأظ��ه��رت��ه الع����ادة، اأك��د ���س��اب��رون لكيتا اأن��ه مل ي��ح��اول عمدا ا�سقاط 
كارلو�س لكن ذلك مل يقنع لعب و�سط نانت فالنتان روجنييه الذي قال ل�سبكة 
كانال بلو�س بعد اللقاء “اأدرك اأن التحكيم �سعب، لكن يجب مراجعة �سلوكهم 
احلكام من وقت لآخر، لأنه لو قمنا نحن الالعبون بهذا الأمر، فكنا �سننال 10 

مباريات عقوبة اإيقاف«.
اأن ما  راأى  واإذا  اأنه �سرياجع احلادثة،  “قال يل  �سابرون  اأن  نانت  وك�سف رئي�س 
نالها  التي  الثانية  البطاقة” ال�سفراء  اإزال��ة  ح�سل مل يكن كما يعتقد، فيجب 

كارلو�س.
مدافعه  خدمات  نانت  �سيفتقد  واإل  �سريعا،  قرارها  اتخاذ  احلكام  جلنة  وعلى 

الربازيلي يف مباراة الأربعاء �سد تولوز يف املرحلة احلادية والع�سرين.
وطغت هذه احلادثة على نتيجة املباراة والفوز ال�سعب ل�سان جرمان على نانت، 

وحتول �سابرون اىل جنم على و�سائل التوا�سل الجتماعي حيث علق الكثري على 
ما ح�سل ومن بينهم جنم انكلرتا ال�سابق غاري لينيكر الذي اأعاد ن�سر ما ح�سل 

يف �سفحته على تويرت مع رموز تعبريية �ساحكة.
كا�سيا�س  ايكر  ال�سابق  ال��دويل  الربتغايل  لبورتو  الإ�سباين  كما تطرق احلار�س 
عفويا”،  فعله  رد  ك��ان  ب��اع��ت��ذاره.  تقدم  الرجل  اأن  امل��وؤك��د  “من  كاتبا  للحادثة، 
م�سيفا ب�سكل �ساخر “نعم، بالن�سبة يل، اإنه اعتداء من احلكم وبطاقة حمراء!! 

يجب اإيقافه ثالث مباريات على اأقل تقدير !«.
بدوره، غرد لعب غانغان لوكا�س دو قائال “بالن�سبة يل، كان يفرت�س اأن يوجه 
دييغو كارلو�س البطاقة احلمراء اىل ال�سيد �سابرون”، فيما اأمل مهاجم موناكو 
عقوبة  “تفر�س  اأن  �ساغبو  يانيك  العاجي  حاليا  القطري  �سالل  وام  ال�سابق 

كبرية على ال�سيد �سابرون لأن ما قام به غري مقبول«.
وت�ساءل بيار بوبي الذي يلعب يف فريق الدرجة الثانية اورليان، ب�سخرية “اأعتقد 
ا�سارة منه اىل  الي�س كذلك؟”، يف  باأنه كان على �سابرون تنفيذ الركلة احل��رة، 
قرار احلكم الذي منح �سان جرمان ركلة حرة يف نف�س املكان الذي �سقط فيه رغم 

اأن اأياً من لعبي النادي الباري�سي مل يتعر�س خلطاأ.

نا�س 10 يت�سدر الرتتيب العام

القوارب ال�ضريعة تتناف�ض على لقب �ضباق دبي ال�ضبت
حارب: معايري االأمن وال�سالمة اأهم االأولويات يف احلدث

 ينظم نادي دبي الدويل للريا�سات 
�سباق  املقبل  ال�سبت  ي��وم  البحرية 
ال�سريعة  اخل�سبية  ل��ل��ق��وارب  دب��ي 
بطولة  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة  )اجل�����ول�����ة 
روزنامة  �سمن  وذل���ك  الإم������ارات( 
املو�سم  يف  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����س��ب��اق��ات 
-2017 احل���������ايل  ال����ري����ا�����س����ي 

.2018
الكبري  ال�سباق  ينطلق  اأن  وت��ق��رر 
ال�ساعة  متام  يف  املقبل  ال�سبت  يوم 
العا�سرة �سباحا على م�سار ال�سباق 
املنطقة  يف  ال�����س��ف��وح  ���س��اط��ئ  يف 
ه���الل نخلة جمريا  ب��ني  ال��واق��ع��ة 
الكبري  احل�ساري  واملعلم  ال�سرقي 
ت�سل  مل�سافة  ال��ع��رب(  )ب��رج  فندق 

اإىل 31 ميال بحريا.
وكان نادي دبي الدويل للريا�سات 
ال����ب����ح����ري����ة ق�����د جن�����ح وب���ام���ت���ي���از 
للقوارب  دب����ي  ���س��ب��اق  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
اخل�������س���ب���ي���ة ال�������س���ري���ع���ة -اجل����ول����ة 
ال���ث���ان���ي���ة م����ن ب���ط���ول���ة الإم���������ارات 
والذي  موؤخرا   2018--2017
�سهد فوز وتتويج القارب نا�س 10 

بقيادة �سعيد القامة املهريي وفالح 
وحلول  الأول  ب��امل��رك��ز  امل��ن�����س��وري 
17 بقيادة  الكويتي رهيب  القارب 
وجا�سم  ال���ع���م���اين  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
�سعود الرجيب يف املركز الثاين ثم 
بقيادة   3 مارين  امل�سخ�س  القارب 
ال�سقيقني خليفة وذياب حميد بن 

ذيبان يف املركز الثالث.
واأعلن نادي دبي الدويل للريا�سات 
الزمني  ال��ربن��ام��ج  ع��ن  ال��ب��ح��ري��ة 
يبداأ  وال�������ذي  امل���رت���ق���ب  ل��ل�����س��ب��اق 
غ���د اخلمي�س  ب��ع��د  ي����وم  ك��امل��ع��ت��اد 
م����ن خ�����الل ا���س��ت��ك��م��ال اإج��������راءات 
امليناء  النادي يف  الت�سجيل يف مقر 
اإج��راء الفح�س  ال�سياحي ومن ثم 
الفني وال�سالمة على كل القوارب 

امل�ساركة عرب اللجنة الفنية.
ويعقد م�ساء يوم بعد غد اخلمي�س 
الجتماع التنويري للجنة املنظمة 
اجل  من  امل�ساركني  املت�سابقني  مع 
وال�سروط  ال�سباق  تعليمات  �سرح 
اخلا�سة بامل�ساركة يف احلدث والرد 
والأ�سئلة  ال�ستف�سارات  كافة  على 

املتعلقة باحلدث وكور�س ال�سباق.
الأنظار  ت��ت��ح��ول  اأن  املنتظر  وم���ن 
يوم  ���س��ب��اح  ال�����س��ف��وح  ���س��اط��ئ  اإىل 
ال�سبت املقبل ملتابعة ال�سباق الكبري 
يف  مبكرا   ال��ربن��ام��ج  �سيبداأ  حيث 
ال�سياحي  امل��ي��ن��اء  يف  ال���ن���ادي  م��ق��ر 
اإج��راء الفح�س الطبي  من خ��الل 
تفقدية  التوجه يف جولة  ثم  ومن 
القوارب  اإن���زال  قبل  ال�سباق  مل�سار 
العربي  اخل��ل��ي��ج  م��ي��اه  ع��ر���س  اإىل 
ا���س��ت��ع��دادا لن��ط��الق��ة ال�����س��ب��اق يف 

متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا.
ح�����ارب  ع���ب���د اهلل  واأك���������د حم���م���د 

دبي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و 
املدير  البحرية  للريا�سات  الدويل 
التجهيزات  اأن  للنادي  التنفيذي 
ع��ل��ى ق���دم و���س��اق م��ن اج���ل اإجن���اح 
ال�������س���ب���اق امل���رت���ق���ب وامل�����ق�����رر ي���وم 
ثاين  ميثل  وال���ذي  املقبل  ال�سبت 
يف  النادي  ينظمها  الني  الفعاليات 
بداية  اأن  مبينا   2018 زاي��د  ع��ام 
اأن�سطة النادي يف هذا العام �سجلت 
اإقامة  خ���الل  م��ن  عري�سا  جن��اح��ا 
بطولة  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  �سباق 

الإمارات قبل اأكرث من اأ�سبوع.
ال�����دويل  دب�����ي  ن������ادي  اأن  واأو������س�����ح 
النجاح  وبعد  البحرية  للريا�سات 
ال���ك���ب���ري ل���ل���ج���ول���ة امل���ا����س���ي���ة ق���رر 
املكان  نف�س  يف  املناف�سات  ا�ستمرار 
وعلي نف�س الكور�س وم�سار ال�سباق 
والذي وجد اإ�سادة كبرية من جميع 
املت�سابقني خا�سة وانه يحمل اإثارة 
والتي  اللتفاف  نقاط  خ��الل  م��ن 

تظهر مهارات امل�ساركني.
و�سدد حممد عبد اهلل حارب قائال 
ال�سباق  ع��ل��ى  امل�����س��رف��ة  اللجنة  اأن 

�ستعمل على تطبيق معايري الأمن 
وال�����س��الم��ة م��ن خ��الل الإج����راءات 
ت�سمل  وال��ت��ي  ال�سباق  ت�سبق  ال��ت��ي 
ال��ف��ح�����س ال��ف��ن��ي وال�����س��الم��ة على 
املت�سابقني  على  والطبي  ال��ق��وارب 
ينا�سب  م�سار  اخ��ت��ي��ار  اإىل  اإ���س��اف��ة 

طبيعة امل�ساركة يف هذه ال�سباقات.
800

ال��ع��ام لبطولة  ال��رتت��ي��ب  ي��ت�����س��در 
اخل�سبية  ل����ل����ق����وارب  الإم������������ارات 
احل�����ايل  امل����و�����س����م  ال�������س���ري���ع���ة يف 
القارب  ط��اق��م   2018-2017
�سعيد  ال��ث��ن��ائ��ي  ب��ق��ي��ادة   10 ن��ا���س 
ع����ل����ي ال����ق����ام����ة امل�����ه�����ريي وف����ال����ح 
نقطة   800 ب��ر���س��ي��د  امل��ن�����س��وري 
القارب  ال���ث���اين  امل���رك���ز  يف  وي���اأت���ي 
الكويتي رهيب 17 بقيادة الثنائي 
عبداللطيف العماين وجا�سم �سعود 
الرجيب بر�سيد 525 نقطة وهو 
الثالث  املركز  نف�س ر�سيد �ساحب 
بقيادة   3 مارين  امل�سخ�س  القارب 
ال�سقيقني خليفة وذياب حميد بن 

ذيبان.

ا�ضتبع���اد حك����م مب����اراة ن���ان��ت و�ض����ان ج��رم����ان

�ضان جرمان يبداأ �ضل�ضلة من 
املباريات يف 18 يوما  

�ضواريز يقود انتفا�ضة رائعة 
لرب�ضلونة اأمام �ضو�ضيداد 

 يدخل باري�س �سان جرمان فرتة مرهقة من املو�سم تت�سمن 
بلقاء  الأرب��ع��اء  تبداأ غدا  يوما،   18 غ�سون  يف  مباريات   6
الدوري  م��ن  والع�سرين  احل��ادي��ة  املرحلة  يف  دي��ج��ون  �سيفه 
بفوز  اجلديد  العام  ا�ستهل  ان  وبعد  القدم.  لكرة  الفرن�سي 
كاأ�س  م�سابقة  م��ن  ال�32  ال���دور  يف   1-6 ري��ن  على  �ساحق 
اون��اي امي��ري لتخطي  امل��درب ال�سباين  فرن�سا، عانى فريق 
اميان -2�سفر يف ربع نهائي كاأ�س الرابطة، ثم واجه �سعوبة 
الدوري  يف  -1�سفر  نانت  م�سيفه  على  للفوز  الأح��د  بالغة 
النادي  ل��ك��ن  م���اري���ا.  دي  ان��خ��ل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ه���دف  بف�سل 
الباري�سي حقق املطلوب منه وخرج منت�سرا للمرحلة الرابعة 
الذي يعاين من  نيمار  الربازيلي  التوايل بغياب جنمه  على 
ادين�سون  الوروغ��وي��اين  ع��ودة  مع  لكن  ا�سالعه،  يف  ا�سابه 
كافاين بعد اأن غاب عن لقاءي الكاأ�س وكاأ�س الرابطة ب�سبب 
تاأخره يف عطلته ال�ستوية. وا�ستفاد فريق اميري على اأكمل 
�سفر-�سفر  مونبلييه  م�سيفه  اأم��ام  موناكو  تعرث  من  وجه 
نادي  عن  نقطة   11 بفارق  ال�سدارة  يف  يبتعد  لكي  ال�سبت، 
اأن فريقه  امي��ري  اعترب  نانت،  اأم��ام  املعاناة  ورغ��م  الإم���ارة. 
اأظهر “�سخ�سية قوية” يف اللقاء الذي ف�سل خالله كافاين 
ابراهيموفيت�س  ال�سويدي زلت��ان  اأو حتطيم رقم  يف معادلة 

النادي  تاريخ  يف  ه��داف  اأف�سل  ي�سبح  واأن  هدفا(   156(
هدفا(. الباري�سي )ميلك حاليا 155 

وق��ال امي��ري بعد اللقاء ال��ذي تليه �سل�سلة مرهقة من 
6 مباريات مكثفة يف 18 يوما بينها لقاء ليون القوي 
الأحد يف الدوري وغانغان يف دور ال�16 من م�سابقة 
“عندما  الكاأ�س ورين يف ن�سف نهائي كاأ�س الرابطة، 
يقاتل فريق على كل كرة طيلة 90 دقيقة ويقاتل يف 
الفريق  ب��اأن  اأعتقد  اأج��ل �سد اخل�سم،  كل حركة من 

با�ستطاعتنا  اأن  الأح���د  الأول  ام�س  اأظ��ه��ر 
ال��ف��وز مب��ب��اراة م��ن ه��ذا ال��ن��وع رغم 

ال�سعوبة واملعاناة«.
خمتلفة  ك��ان��ت  “لقد  وت���اب���ع 
املباريات  م����ن  ال���ك���ث���ري  ع����ن 
هذا  الفريق  خا�سها  )التي 
فريقا  نانت  ك��ان  املو�سم(. 
����س���ع���ب���ا، و����س���ع���ن���ا حتت 
وفريقنا  ه���ائ���ل  ���س��غ��ط 
ح����اف����ظ ع����ل����ى مت����رك����زه 
ال�ستحواذ  اأج������ل  م����ن 

الكثري  مع  الكرة  على 
ال�سخ�سية”،  م����ن 
اأن  اىل  م�����������س�����ريا 
اأف�سل  ك��ان  فريقه 
الأول  ال�����س��وط  يف 
الثاين  وع��ان��ى يف 
حت�����������ت �����س����غ����ط 
“لكني  ن�����ان�����ت 
باأننا  اأع���ت���ق���د 
ن�ستحق  ك���ن���ا 

الفوز«.
وم�����������������������������ن 
اأن  امل��ت��وق��ع 
�سان  يخرج 

ج�������������رم�������������ان 
م��ن��ت�����س��را اأم����ام 

ال�ساد�سة  ل���ل���م���رة  دي����ج����ون 
بني  م����واج����ه����ة  �����س����اد�����س  يف 

الفريقني يف الدرجة الأوىل، وذلك رغم املو�سم املقبول الذي 
انت�سارات.  ب�سبعة  الثامن  املركز  يقدمه الأخري حيث يحتل 
لنادي  �سعب  بانت�سار  الفريقني  بني  الأخ��ري  اللقاء  وانتهى 
�سجله  ه���دف  بف�سل  مناف�سه  ملعب  ع��ل��ى   1-2 العا�سمة 
كان  واإذا  ال�سائع.  بدل  الوقت  توما�س مونييه يف  البلجيكي 
ال��ن��ادي ال��ب��اري�����س��ي يف و���س��ع م��ري��ح يف ال����دوري وق����ادرا على 
ينتظره يف  فاإن ما  الرابطة،  وكاأ�س  الكاأ�س  بلقبي  الحتفاظ 
م�سابقة دوري الأبطال لي�س �سهال على الطالق كونه يلتقي 
الن�سختني  الإ�سباين بطل  ريال مدريد  النهائي مع  يف ثمن 
الأخري،  �سباط فرباير ذهابا على ملعب   14 الأخريتني يف 
و6 اذار مار�س ايابا على ملعب بارك دو بران�س يف العا�سمة 
بالو�سافة  للتم�سك  موناكو  يطمح  جهته،  م��ن  الفرن�سية. 
للمرة  به  ت��وج  ال��ذي  باللقب  احتفاظه  مهمة  �سعبت  بعدما 
ال�ساعي  الم��ارة  ن��ادي  2000، لكن مهمة  ع��ام  الأوىل منذ 
لأنه  الثالثاء  �سهلة  تكون  لن  النت�سارات  ل�سكة  العودة  اىل 
كونه  ل��الأخ��ري،  ث��اأري��ة  مواجهة  يف  ال�ساد�س  ني�س  ي�ست�سيف 
خرج يف 9 ال�سهر احلايل من ربع نهائي كاأ�س الرابطة على 
يد مناف�سه )1-2 يف ني�س(. واأ�سعف احلظ موناكو لأن ليون 
جاردمي،  ليوناردو  الربتغايل  امل��درب  فريق  تعرث  ي�ستغل  مل 
ت��خ��ط��ي ���س��ي��ف��ه اجنيه  وف�����س��ل الأح������د يف 
وحتقيق فوزه اخلام�س تواليا يف الدوري 

واكتفى بنقطة التعادل 1-1.
الأربعاء �سيفا على  ويحل ليون غدا 
غانغان وعينه على مواجهتي الأحد 
�سد �سان جرمان ثم لقاء دور ال�16 
على  املقبل  الثالثاء  الكاأ�س  مل�سابقة 

اأر�س موناكو.
يلعب  ال��ذي  مر�سيليا  و�سيكون 
ال�����ث�����الث�����اء مع  ال������ي������وم 
�سرتا�سبورغ،  �سيفه 
ملوناكو  م��رتب�����س��ا 
ول���������ي���������ون ك�����ون�����ه 
عنهما  ي��ت��خ��ل��ف 
نقطة  ب�������ف�������ارق 

واحدة.
امل����ب����اري����ات  ويف 
الأخ���رى، يلعب 
الثالثاء  اليوم 
مع  ب���������������وردو 
ك������������اي������������ن، 
اأن  ع�������ل�������ى 
غدا  يلتقي 
الأرب��������ع��������اء 
ل�������ي�������ل م����ع 
ومتز  ري���ن، 
�سانت  م����ع 
الذي  ات��ي��ان 
ح��ق��ق الأح����د 
الأول  ف������وزه 
مبارياته  يف 
ال�11 الأخرية 
وج������������������اء ع����ل����ى 
تولوز  ���س��ي��ف��ه  ح�������س���اب 
مع  وام������ي������ان  -2�سفر، 
تروا،  مع  واجنيه  مونبلييه، 

وتولوز مع نانت.

الذي  لرب�سلونة  رائعة  انتفا�سة  �سواريز  لوي�س  ق��اد 
 2-4 �سو�سيداد  ري��ال  ليهزم  بهدفني  ت��اأخ��ره  عو�س 
باإ�ستاد اأنويتا يف دوري الدرجة الأوىل ال�سباين لكرة 

القدم .
 11 الدقيقة  يف  ل�سو�سيداد  ج��وزي��ه  وي��ل��ي��ان  وت��ق��دم 
واأ����س���اف خ��وامن��ي ال��ه��دف ال��ث��اين يف ال��دق��ي��ق��ة 34 
يف ملعب مل يحقق عليه بر�سلونة اأي فوز يف الدوري 

منذ 2007.
ليقل�س  ب��اول��ي��ن��ي��و  اإىل  ال���ك���رة  ه���ي���اأ  ����س���واري���ز  ل��ك��ن 
مهاجم  �سجل  ثم  الأول  ال�سوط  نهاية  قبل  الفارق 

الثاين  ال�����س��وط  يف  بنف�سه  ه��دف��ني  اأوروج�������واي 
والتقدم  هزمية  بال  البقاء  لرب�سلونة  لي�سمن 
بت�سع نقاط على اتليتيكو مدريد �ساحب املركز 

الثاين مع انق�ساء ن�سف امل�سابقة.
الرابع  الهدف  مي�سي  ليونيل  واأ���س��اف 

بت�سديدة مثالية من ركلة حرة يف 
الدقيقة 85 لينهي املباراة املثرية 

بطريقة رائعة.
�����س����واري����ز حمطة  واأب�����ل�����غ 

م����وف����ي���������س����ت����ار 
التلفزيونية 
�سل�سلة  “

ال������ن������ت������ائ������ج 
لنا  ال�������س���ل���ب���ي���ة 

باإ�ستاد اأنويتا انتهت«.
دائما  ���س��ع��ب  امل��ل��ع��ب  “هذا  واأ�����س����اف 

ب��ك��ل و�سوح  ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة.  ���س��ع��داء  ون��ح��ن 
اأردنا ال�ستمرار يف الطريق نف�سه وكنا على 

ب��اأن من ال�سعب دائما اخل��روج من هنا  علم 
ب�سيء«.

الن�سف  لن��ه��اء  طريقة  اأف�����س��ل  “هذه  وت��اب��ع 
يف  التاأخر  وتعوي�س  الفوز  املو�سم..  من  الأول 

مباراة كنا مهزومني فيها -2�سفر«.
بالثقة  وه��و مفعم  امل��ب��اراة  �سو�سيداد  ري��ال  وب��داأ 

رغم اأنه حقق فوزا واحدا يف اخر ثماين مباريات 
ليفتتح  ط��وي��ال  ي��ن��ت��ظ��ر  امل�����س��اب��ق��ات ومل  ب��ج��م��ي��ع 

الت�سجيل.
وو�سلت متريرة ت�سابي بريتو العر�سية اإىل املهاجم 

ويليان جوزيه الذي هرب من رقابة باولينيو لي�سع 
م��ارك-اأن��دري��ه تري  �سباك احل��ار���س  براأ�سه يف  ال��ك��رة 

�ستيجن.
ومل يكن املهاجم الربازيلي حمظوظا يف الغاء هدف 
خمالفة  ب�سبب  �سوروتو�سا  ديفيد  معاقبة  بعد  اآخ��ر 

�سد ايفان راكيتيت�س يف بداية الهجمة.
-2�سفر  النتيجة  جعل  م��ا  �سرعان  �سو�سيداد  لكن 
كنالي�س  �سريجيو  مت��ري��رة  خ��وامن��ي  ا�ستغل  عندما 
ال���رائ���ع���ة، وا����س���ت���ق���رت ت�����س��دي��دت��ه يف ال�����س��ب��اك بعد 

ا�سطدامها ب�سريجيو روبرتو.

وبدا اأن بر�سلونة يف طريقه للخ�سارة يف ا�ستاد اأنويتا 
جمددا لكن �سواريز كان له راأي اآخر.

عر�سية  كرة  واأر�سل  الي�سار  يف  طريقه  املهاجم  و�سق 
م��ن��خ��ف�����س��ة اإىل ب��اول��ي��ن��ي��و ل��ي�����س��ع��ه��ا يف ال�����س��ب��اك يف 

الدقيقة 39.
وبعد خم�س دقائق من ال�سوط الثاين تعاون روبرتو 
اأطلق  ال����ذي  ���س��واري��ز  اإىل  ال��ك��رة  وم��ي�����س��ي لإي�����س��ال 
داخ��ل منطقة اجلزاء  ال�سباك من  رائعة يف  ت�سديدة 

ليدرك التعادل.
وان��ق�����س ���س��واري��ز ع��ل��ى ك���رة لعبها 
ت���وم���ا����س ف���رم���ال���ني ب����ال����راأ�����س يف 
الدقيقة 71 ليحرز هدفه الثاين 

قبل هدف مي�سي املتاأخر.
ع��ل��ى تفوقه  واإ����س���اف���ة حل��ف��اظ��ه 
و�سع  ال���ل���ق���ب  ����س���ب���اق  يف 
القطالوين  ال��ف��ري��ق 
ال����ف����ارق م���ع ري���ال 
 19 اإىل  م����دري����د 
ن�������ق�������ط�������ة وم�����������دد 
اخلالية  م�����س��ريت��ه 
اإىل  ال���ه���زائ���م  م����ن 

مباراة.  29

ام�س  ر�سميا  تويرت  موقع  على  القدم  لكرة  الويلزي  الحت��اد  اعلن   
تعيني ا�سطورة مان�س�سرت يونايتد ال�سابق راين غيغز مدربا للمنتخب 

الوطني خلفا لكري�س كوملان.
ا�سرطة  به  اخلا�س  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  الحت��اد  ون�سر 
بعبارة  ارف��ق��ت��ه��ا  ك��الع��ب  ع��ام��ا(  م�����س��رية غيغز )44  ف��ي��دي��و خ���الل 

غيغزي«. “مرحبا 
وكان جمل�س اإدارة الحتاد الويلزي اجتمع مع غيغز الأ�سبوع املا�سي 
2022 يف  الأخ��رية على عقد ميتد حتى مونديال  اللم�سات  وو�سع 

قطر قبل ان يعلنه ر�سميا ام�س.
ال�سابقني  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت  مل��درب��ي  م�����س��اع��دا  ع��م��ل  غ��ي��غ��ز  وك����ان 
ال�سكتلندي ديفيد مويز والهولندي لوي�س فان غال، علما باأنه ا�سرف 
موؤقتا على تدريب فريق ال�سياطني احلمر يف اربع مباريات بعد اإقالة 

مويز يف ني�سان ابريل عام 2014.
واعرب غيغز اكرث من مرة عن رغبته يف تدريب منتخب بالده، وقال 
يف هذا ال�سدد “لعبت لويلز خالل م�سريتي وقلت انني اريد ان ا�سرف 
على تدريب منتخب بلدي. بطبيعة احلال، هذا املن�سب هو من اعلى 

املنا�سب«.
ودافع غيغز عن �سفوف منتخب بالده يف 64 مباراة دولية بني عامي 
ي�سغل اي مركز منذ ان ترك من�سبه م�ساعدا  و2007، ومل   1991
للمدرب يف مان�س�سرت يونايتد قبل 18 �سهرا بعد ا�ستالم الربتغايل 

جوزيه مورينيو ر�سميا يف متوز يوليو عام 2016.
كالعب  يونايتد  مان�س�سرت  �سفوف  يف  م��ب��اراة   963 غيغز  وخ��ا���س 
و�سجل 168 هدفا، واحرز معه جميع الألقاب خالل الفرتة الذهبية 

بني عامي 1993 و2013.

غيغز مدربًا جديدًا 
ملنتخب ويل�ز 



   

 

 

طفلة بحجم لوح �ضوكولتة
اأن متكنت من  ب��ع��د  ت��وق��ع��ات الأط���ب���اء،  حت���دت طفلة ه��ن��دي��ة ك��ل 
امل�ست�سفى، على  اأ�سهر ق�ستها يف   6 بعد  املنزل  اإىل  لتعود  النجاة، 
الرغم من اأنه ولدت بحجم �سغري جداً ل يتجاوز حجم لوح من 

ال�سوكولتة.
400 غ��رام فقط، وبطول  ت��زن نحو  ول��دت وه��ي  الطفلة  وك��ان��ت 
اأ�سبوعاً من موعد ولدتها   12 8.6 بو�سة، وذلك قبل  ل يتجاوز 
الفعلي، ويعتقد اأنها اأ�سغر طفلة حجماً يف اآ�سيا متكنت من البقاء 

على قيد احلياة، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
وكان الأطباء قد ا�سطروا اإىل اإجراء عملية توليد قي�سرية ب�سكل 
وكان  ال��دم،  تعر�سها لرت��ف��اع مفاجئ يف �سغط  بعد  ل��الأم،  مبكر 

هناك خطر على حياة الطفلة.
للبقاء  ج��داً  �سغرية  فر�سة  الأطباء  منحها  الطفلة،  ولدة  وبعد 
على قيد احلياة دون تلف يف الدماغ، خا�سة واأن ال�سجالت ت�سري 
اإىل اأن اأي طفل ولد بهذا احلجم يف الهند وجنوب اآ�سيا مل تكتب 

له النجاة.
لكن الطفلة املدعوة مانو�سي ولدت باأع�ساء غري مكتملة، وكانت 
اإىل �سعف يف وظائف  بالإ�سافة  التنف�س،  تعاين من �سعوبات يف 
القلب والكلى. لكنها متكنت من جتاوز كل هذه امل�ساعب، لتعود 
بعد 6 اأ�سهر اإىل املنزل، بعد اأن و�سل وزنها اإىل نحو 2.5 كيلوغرام، 

وهو اأقل من املعدل الطبيعي للطفل حديث الولدة.

�ضفارة يف حاوية!
يف  ح��اوي��ة  يف  �سفارتها  افتتاح  اإع���ادة  الأمل��ان��ي��ة  اخلارجية  تعتزم 
كابول باأفغان�ستان بعد تعر�سها لهجوم ب�ساحنة مفخخة. لكن 
اإعادة بناء ال�سفارة قد بداأت يف ت�سرين الثاين نوفمرب،  عملية 

ومن املتوقع اأن ت�ستمر حتى عام 2021.
ك�سفت جملة "دير �سبيغل" الأملانية اأن وزارة اخلارجية الأملانية 
تعتزم اإعادة افتتاح �سفارتها يف العا�سمة الأفغانية كابول، ولكن 
من داخل حاوية، بعد اأن تعر�ست ال�سفارة لهجوم يف اأيار مايو 

املا�سي. 
من  اأ�سا�سي  فريق  يعمل  اأن  املفرت�س  من  اأن  املجلة  واأ�سافت 
الدبلوما�سيني منذ ال�سيف املا�سي يف هذا املاأوى املوؤقت، وذلك 

على الرغم من توتر الو�سع الأمني يف اأفغان�ستان.
من  ���س��وؤال  على  ال��رد  الأمل��ان��ي��ة  اخلارجية  رف�ست  جانبها،  م��ن 

وكالة الأنباء الأملانية حول ما ورد يف تقرير املجلة.
ب��داأت يف ت�سرين  الأملانية قد  ال�سفارة  بناء  اإع��ادة  وكانت عملية 
الثاين نوفمرب املا�سي، ومن املنتظر اأن ت�ستمر حتى عام 2021 
اأن  "�سبيغل"  واأ���س��اف��ت  املجلة.  ذك��رت��ه  م��ا  ح�سب  الأق���ل،  على 
مع  الراهن  الوقت  يف  يعمل  ها�سمان،  فالرت  الأمل���اين،  ال�سفري 

فريق �سغري من داخل مبنى ال�سفارة الأمريكية يف كابول.
وكان مبنى ال�سفارة الأملانية قد تعر�س يف 31 اأيار مايو املا�سي 
لهجوم ب�ساحنة مفخخة، ما اأ�سفر عن اأ�سرار خطرية يف املبنى 
اأفغان  مدنيون  غالبيتهم  �سخ�ساً،   150 اإىل  ي�سل  ما  ومقتل 
وبينهم حار�س بال�سفارة.  وت�سري توقعات اخلرباء الأمنيني اإىل 
اأن �سبكة حقاين الإرهابية، التي يربطها تعاون وثيق مع حركة 

طالبان، هي التي تقف وراء الهجوم.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف يخربك غوغل ماب�ض مبوعد الو�ضول؟
اأجل  من  املالحة،  تطبيقات  بني  الأول  اخليار  ماب�س"  "غوغل  يعد  لآخ��ر،  مكان  من  املتنقلني  ملعظم  بالن�سبة 

الو�سول اإىل الوجهة املطلوبة من اأق�سر، واأ�سلك، طريق ويف اأقل وقت ممكن.
اأهم املعلومات التي يقدمها غوغل ماب�س للم�سافرين، املوعد التقريبي للو�سول الذي يكون يف الغالب  لكن بني 

اأقرب اإىل الدقة، فكيف ينجح التطبيق يف ذلك؟
يف الواقع فاإن الوقت التقريبي للو�سول الذي يقدره غوغل ماب�س، نتاج لعدة معطيات، اأهمها حالة الطرق.

ويتعرف غوغل ماب�س على �سرعة الطرق عن طريق بيانات يجمعها غوغل من م�ستخدمي التطبيق عرب هواتف 
50 مليون كيلومرتا  اأكرث من  اأن امل�سافرين حول العامل يقطعون  اأندرويد، علما  اآيفون وتلك التي تعمل بنظام 
امل�ستخدمني للتعرف على  التي يجمعها من هواتف  البيانات  التطبيق  مب�ساعدة غوغل ماب�س يوميا. وي�ستخدم 

حالة الطرق، ومن ثم اإعطاء موعد تقريبي للو�سول.
وبناء عليه، فاإن دقة موعد الو�سول الذي يظهره لك غوغل ماب�س، تتنا�سب طرديا مع عدد �سائقي املركبات الذين 

ي�ستخدمون التطبيق على الطريق الذي ت�سلكه.
60 دولة حول العامل، علما اأن  ي�سار اإىل اأن معلومات الكثافة املرورية التي يقدمها غوغل ماب�س متاحة يف نحو 

ال�سركة ت�سعى لتقدمي هذه اخلدمة على نطاق اأو�سع.
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اكت�ضاف دينا�ضور بري�ض ملون 
اأعلن علماء اكت�ساف دينا�سور يف حجم غراب وهيئة طائر بري�س ملون من 

�سمال �سرق ال�سني عا�س قبل 161 مليون �سنة يف الع�سر اجلورا�سي.
واأطلق العلماء عليه ا�سم ت�ساي هونغ التي تعني بلغة املاندارين ال�سينية 
قو�س قزح. وي�سري الفح�س املجهري للحفرية �سبه الكاملة املحفوظة على 
نحو ممتاز التي عرث عليها يف اإقليم خبي اأن الدينا�سور كان له ري�س ملون 
باألوان تلمع وتتبدل يف  مثل قو�س قزح خا�سة على راأ�سه ورقبته و�سدره 

ال�سوء مثل ري�س الطيور الطنانة.
وقال ت�ساد اإليا�سون املتخ�س�س يف علم الأحياء التطوري مبتحف فيلد يف 
لعامل  "ي�سري  الك�سف  اإن  الدرا�سة  يف  امل�ساركني  الباحثني  واأح��د  �سيكاجو 

جورا�سي اأكرث األوانا عما تخيلنا يف ال�سابق".
ون�سرت الدرا�سة يف دورية نيت�سر كوميونيكي�سنز.

بقايا ع�سيات خلوية  الري�س  العلماء بني  وبا�ستخدام جماهر قوية ر�سد 
م�سوؤولة عن اإعطاء الأ�سباغ، ويحدد �سكلها اللون. و�سكل الع�سيات اخللوية 
لت�ساي هونغ دائرية كفطرية حمالة مثل ما متلكه الطيور الطنانة ذات 

الري�س امللون باألوان قو�س قزح.
ويغطي معظم ج�سمه ري�س داكن بينما يغطي الري�س امللون راأ�سه وعنقه. 
ب�سفات  متتعه  رغم  الطريان  على  الدينا�سور  ق��درة  يف  الباحثون  وي�سك 

كثرية مثل �سفات الطيور.
وكان ت�ساي هونغ كائن مفرت�س له رجالن وجمجمة مثل جمجمة دينا�سور 
فيلو�سريابتور واأ�سنان حادة وكان على الأرجح ي�سطاد الثدييات ال�سغرية 

وال�سحايل. ولديه نتوءان فوق عينيه ي�سبهان حاجبني عظميني.

الهند تفت�ض عن معاملها الأثرية املفقودة
لطاملا �سغل البحث اأو التنقيب عن الأثار اهتمام دول واأفراد، اإل اأن البحث 
يف الهند هذه املرة يدور عن معامل مت اكت�سافها بالفعل �سابقا، لكنها فقدت 

يف "ظروف غام�سة" لحقا.
اإذ  "مفقودة"،  اأثريا  24 معلما  تبحث عن  اأنها  الهندية  ال�سلطات  وذك��رت 
ك�سفت ال�سجالت اأن هذه املعامل اختفت خالل �ستينيات القرن املا�سي، ثم 
اأدرك امل�سوؤولون عند البحث عنها، اأنها مل تعد موجودة اإما ب�سبب نهبها اأو 

قد تكون دمرت جراء كوارث طبيعية.
الهند،  يف  الأث��ري��ة  ال�ستق�سائية  ال��درا���س��ات  هيئة  اأ���س��درت  جانبها،  م��ن 
والتحف،  الرتاثية  املباين  على  احلفاظ  عن  امل�سوؤولة  احلكومية  الوكالة 
تعليمات اإىل ال�سركات التابعة لها مب�ساعفة اجلهود املبذولة للعثور على 
الآثار املفقودة، والتي ت�سمل مقابر تعود للقرون الو�سطى وعدد من املعابد، 
وفقا ل�سحيفة "وا�سنطن بو�ست" الأمريكية. واأثار البحث عن تلك الكنوز 
التاريخية املفقودة العديد من عالمات ال�ستفهام، يف الوقت الذي ت�سعى 

فيه البالد ل�ستغالل كل املوارد لدفع عجلة التنمية.

جورج  كلوين 
يعود للتلفزيون

�سينتج املمثل واملخرج الأمريكي، 
وي�سارك  ومي��ث��ل  ك��ل��وين،  ج����ورج 
بعنوان  جديد  م�سل�سل  اإخ��راج  يف 
رواية  من  "كات�س22-" املقتب�س 
ي�سكل عودة  م��ا  ه��ي��ل��ر،  جل��وزي��ف 
غادر  بعدما  ال��ت��ل��ف��زي��ون،  اإىل  ل��ه 

م�سل�سل "اأي اآر" ال�سهري.
و���س��ي��ق��ت�����س��ر امل�����س��ل�����س��ل ع���ل���ى 6 
حلقات على ما ذك��رت اآمي��ي باول 
باراماونت  ا�ستوديوهات  رئي�سة 
تيليفجن، التي تنتج امل�سل�سل مع 

�سركة اأنونيمو�س كونتنت.
وجترى مفاو�سات مع من�سة بث 
ت�سجيالت الفيديو عرب الإنرتنت 

هولو، وفقا  ل�فران�س بر�س.
واأو���س��ح��ت ب���اول اأن ك��ل��وين )56 
جائزتي  ع���ل���ى  احل����ائ����ز  ع����ام����ا(، 
حواىل  ع��ل��ى  �سيح�سل  اأو���س��ك��ار، 

مليون دولر عن كل حلقة.
يوؤدي  التي  الأوىل،  املرة  و�ستكون 
فيها جورج كلوين دورا متوا�سال 
"اأي  م�سل�سل  منذ  التلفزيون  يف 
اآر" 1944-2009، الذي حقق له 

�سهرة كبرية.
دور  امل�����س��ل�����س��ل  ي�������وؤدي يف  وك������ان 
من  ا�ستقال  ال���ذي  داغ،  الطبيب 
حلقة  خ��الل  �سيكاغو  م�ست�سفى 
يف   1999 ف���رباي���ر   18 يف  ب��ث��ت 
املتحدة، وانطلق كلوين  الوليات 

بعد ذلك يف ال�سينما بنجاح.

اأول تليفون مبا�ضح 
ب�ضمة اأ�ضفل ال�ضا�ضة

عر�ست �سركة �سينية ل�سناعة الهواتف 
فيغا�س  الذكية، موؤخرا، يف مدينة ل�س 
ما�سح  ي�����س��م  ه���ات���ف  اأول  الأم���ريك���ي���ة، 

الب�سمة الرئي�سي حتت ال�سا�سة.
اإىل  م��دة  منذ  التقنية  �سركات  وت�سعى 
اإتاحة امل�ساحة الأكرب من واجهة الهاتف 
تبحث عن مو�سع  لكنها ظلت  لل�سا�سة، 

تخ�س�سه للزر الرئي�سي.
�سركة  ف���اإن  "م�سابل"،  م��وق��ع  وبح�سب 
املا�سيني  العامني  طيلة  عملت  "فيفو" 
اأما الآن، فبات من  على تطوير الفكرة، 

املمكن اإدماجها يف الهواتف اجلديدة.
ال��ذك��ي من  ال��ه��ات��ف  التقنية يف  وت��ع��م��ل 
انبعاثات  "اأوليد"  �سا�سة  اإر���س��ال  خ��الل 
وحني  الب�سمة،  ما�سح  لتحفيز  �سوئية 
يجري التحقق من هوية امل�ستخدم، يبداأ 

اجلهاز يف اأداء وظائفه.

تعزف املو�ضيقى بقلم ر�ضا�ض وورقة  
تداولت مواقع توا�سل اجتماعي ت�سجياًل م�سوراً مده�ساً 
مو�سيقى  تعزف  الأمريكية،  اأري��زون��ا  ولي��ة  م��ن  لم���راأة 

حرب النجوم با�ستخدام قلم ر�سا�س وورقة فقط.
م��وق��ع يوتيوب  ع��ل��ى  ف��ي��دي��و  اأوك����وا مقطع  ن�����س��رت داين 
ريا�سية  معادلة  كتابة  ب�سدد  فيه  تظهر  الإل��ك��رتوين، 
ت�سدر  وبطريقة  ر���س��ا���س،  قلم  با�ستخدام  ورق���ة  على 
فيلم  م��ن  املو�سيقية  كانتينا  مبقطوعة  �سبيهاً  ���س��وت��اً 
الفيديو قائلة:  اأوك���وا على  ال��ن��ج��وم.  وق��د علقت  ح��رب 
اأم���ل���ك ال��ك��ث��ري م���ن ال���وق���ت، وه����ذا م��ك��ن��ن��ي م���ن التمرن 
ب�سكل متوا�سل على عزف املو�سيقى عرب كتابة املعادلت 

الريا�سية با�ستخدام قلم الر�سا�س".
ومل تقت�سر اأوكوا على عزف مقطوعة كانتينا ال�سهرية، 
الأ�سلوب، وفق  الفيلم بنف�س  اأخرى من نف�س  بل عزفت 

موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.

يقتل خطيبته و5 من اأقاربها ثم ينتحر
انتحر رجل خم�سيني تبحث عنه ال�سلطات البلغارية منذ 
اأيام بعدما قتل �ستة اأ�سخا�س، باإطالق ر�سا�سة على نف�سه، 
بح�سب ما اأعلنت النيابة العامة. وكانت ال�سلطات البلغارية 
رو�سن  ع��ن  للبحث  واجل��ي�����س  ال�سرطة  م��ن  ق���وات  ن�سرت 
�ستة  قتل  بعدما  ع��ام��اً،   56 العمر  من  البالغ  اأنغيلوف، 
وقد  ال�سديدة.  الغرية  بدافع  ال�سنة،  راأ���س  ليلة  اأ�سخا�س 
عرث عليه جثة هامدة ويف يده م�سد�س، يف دارة مهجورة يف 
العامة  املدعية  اأعلنت  العا�سمة �سوفيا، بح�سب ما  �سمال 
ل اخلرباء بدرجة عالية من الثقة  ناتاليا نيكولوفا. وتو�سّ
ال�سلطات  وك��ان��ت  نف�سه.  ال��ن��ار على  اأط��ل��ق  ال��رج��ل  اأن  اإىل 
ال�سابقة  خطيبته  قتل  ب��اأن��ه  لّت��ه��ام��ه  رو���س��ن  ع��ن  تبحث 
ال�سنة،  راأ�س  ليلة  اأقاربها يف �سواحي �سوفيا  وخم�سة من 
يف جرمية هي الأكرث دموية يف بلغاريا منذ ثالثني عاماً. 
وقد �سبق لأنغيلوف اأن �سجن لإدانته بال�سرقة والغت�ساب. 
وكان مطلوباً منذ ثماين �سنوات يف ق�سية اأخرى. لكنه كان 
يعي�س متوارياً عن نظر ال�سلطات، اإذ كان يعمل يف وظائف 

غري معلنة، بح�سب و�سائل الإعالم.

و�ضم يطيح بع�ضو ع�ضابة 
قالت ال�سرطة التايالندية، اإنها اعتقلت يابانياً يبلغ من 
العمر 74 عاماً متهماً بامل�ساركة يف جرمية قتل ارتكبتها 
ت��داول �سور  ع��ام��اً، وذل��ك بعد   15 بلده قبل  ع�سابة يف 

لو�سوم على ج�سده على و�سائل للتوا�سل الجتماعي.
يف  ���س��رياي  �سيجيهارو  التايالندية  ال�سرطة  واعتقلت 
اإقليم لوبوري على بعد 150 كيلومرًتا اإىل ال�سمال من 

العا�سمة بانكوك.
ياماجوت�سي  لع�سابة  بالنتماء  اأقر  اإنه  ال�سرطة  وقالت 
اليابانية  املنظمة  اجل��رمي��ة  ع�سابات  م��ن  وه��ي  ج��وم��ي، 
جرمية  ارتكابه  نفى  لكنه  »الياكوزا«،  با�سم  تعرف  التي 

قتل.
رجال  م��ن  اآخ��ري��ن  �سبعة  م��ع  بال�سلوع  متهم  و���س��رياي 
الع�سابة يف قتل زعيم ع�سابة اأخرى يف 2003. واعُتقل 

ال�سبعة لكن �سرياي فر اإىل تايالند يف 2005.
بع�سابة  خا�سة  لو�سوم  �سور  ت��داول  اإن  ال�سرطة  وقالت 
ال��ي��اك��وزا ت��غ��ط��ي ظ��ه��ر ���س��رياي ع��ل��ى و���س��ائ��ل التوا�سل 

الجتماعي جذب انتباه ال�سلطات اليابانية. نيكي تايلور خالل ح�سورها حفل احتاد التجزئة الوطني 2018 يف بيري مبدينة نيويورك.    )ا ف ب(

ترامب البديل 
يزور لندن

متحف  يف  ال��ع��ام��ل��ون  ي��ف��وت  مل 
لندن،  يف  لل�سمع  تو�سو"  "مدام 
الأمريكي  الرئي�س  اإلغاء  فر�سة 
للعا�سمة  زيارته  ترامب  دونالد 
الربيطانية، وجعلوا من احلادثة 

م�سدرا للمرح.
من  متثال  العاملون  جلب  فقد 
من  الأم��ريك��ي  للرئي�س  ال�سمع 
اأمام  وو���س��ع��وه  ال�سهري،  املتحف 
املقر اجلديد لل�سفارة الأمريكية 
للعامة  و���س��م��ح��وا  ل��ن��دن،  غ��رب��ي 
خلفية  على  معه  �سور  بالتقاط 

املبنى اجلديد.
الذين  ال�سحفيني،  بع�س  وذهب 
كانوا يف املكان، اأبعد من ذلك، اإذ 
وجهوا كامرياتهم نحو "الرئي�س 
بع�س  عليه  وط��رح��وا  البديل" 
الأ����س���ئ���ل���ة ب��خ�����س��و���س ال����زي����ارة 

الأوىل له اإىل بريطانيا.
وارت������دى ت���رام���ب ال��ب��دي��ل بدلة 
وربطة  اأب��ي�����س  وقمي�سا  ���س��وداء 
عنق طويلة حمراء. وبدا التمثال 
حد  اإىل  ت��رام��ب  ي�سبه  ال�سمعي 
�سيما  التفا�سيل، ل  اأدق  كبري يف 

نظرته وطريقة وقفته.
وقالت كلري تري�سي، من متحف 
نيوز:  ل��������س��ك��اي  ت���و����س���و،  م������دام 
ترامب  اإلغاء  خرب  على  ا�ستفقنا 
زي��ارت��ه اإىل ل��ن��دن، وف��ك��رن��ا كيف 
ميكن اأن ن�سفي على ذلك قليال 

من املرح.

درا�ضة حول عالقات الديك »العاطفية« بالدجاج!
 ،Nature اأثبتت درا�سة علمّية جّدّية، ن�سرتها جملة
واملعروفة  ال��ب��ح��وث  يف  امل��خ��ت�����س��ة  ال�����س��ي��ت،  ذائ���ع���ة 
 Pizzari ال���ب���اح���ث  ك��ت��ب��ه��ا  وال���ت���ي  مب�����س��داق��ي��ت��ه��ا، 
حول  الإجن��ل��ي��زّي��ة،  ل��ي��دز  جامعة  م��ن   ،Tommas
ال��دي��ك وح��ي��ات��ه ال��ع��اط��ف��ي��ة؛ ب����اأّن ال��ّدي��ك ي��رغ��ب يف 
اأن��ث��ى يف ح��ي��ات��ه وعالقاته،  م��ن  اأك����رث  ل��ه  ت��ك��ون  اأن 
ت�سّرف  حوله  تكون  التي  الدجاجات  مع  ويت�سّرف 
ذوق��ه، ويختار وفق  ينتقي ح�سب  ال�سيد«، فهو  »�سي 
مقايي�سه؛ لي�سطفي الّدجاجة التي ي�سعر بامليل لها 
تكون حوله،  التي  الكثرية  الدجاجات  اأكرث من بني 

والقلب وما يريد!
املطاف  نهاية  ل يف  الديك يف�سّ كان  اإن  ولكن وحتى 
دجاجة واحدة؛ فاإن ذلك ل مينعه من اإقامة عالقات 

اأخرى عابرة من حني لآخر مع بقية الدجاجات.
كما اأّكدت الّدرا�سة اأن ت�سّرف الّديك مع الّدجاجات 
يكون خمتلًفا عندما يكون معه ديكة اأخرى مناف�سة 
له؛ للفوز ب���»ذوات احل�سن وال��دلل«، فهو يتخلى يف 
ه��ذه احل��ال��ة ع��ن »ك��ربي��اء ال��رج��ال«؛ لي�سبح رقيًقا 
عا�سًقا رومان�سًيا، واأكرث تودًدا وتقرًبا من الّدجاجة 

ل��ه��ا قوانينها  ف��امل��ن��اف�����س��ة  ق��ل��ب��ه،  اإل��ي��ه��ا  م����ال  ال���ت���ي 
وطقو�سها، والذكي من الديكة هو من يعرف التاأقلم 

مع كل الظروف!
واأثبتت الدرا�سة العلمية اجلادة، املبنية على املعاينة 
الدقيقة، اأن الديك يكون متغطر�ًسا واأنانًيا ونرج�سًيا 
ونافًخا ري�سه؛ عندما يكون هو الّديك الوحيد و�سط 

العديد من الدجاجات.
الذي ق�سى   ،Pizzari Tommas الباحث  ويقول 
الديكة  عالقة  ودرا���س��ة  مالحظة  يف  طويلة  �سهوًرا 
ملول  ال��دي��ك  اإّن  ب��ال��دج��اج،  واحلميمية  العاطفية 
الدجاجات،  نف�س  م��ع  ب��ق��ي  اإذا  وال��ع�����س��ق؛  احل���ب  يف 
واختارها من بني  واح��دة  اإىل دجاجة  م��ال  اإن  حتى 
العالقة احلميمية مع  وت��رية  ف��اإن  ال��دج��اج��ات،  ك��ل 
احلبيبة تقّل مبرور الزمن، وتفقد نكهتها وحرارتها، 
ب��ل اأك����د ال��ب��اح��ث اأن ع���دد احل��ي��وان��ات امل��ن��وي��ة لدى 

الديك، ب�سبب امللل والروتني، تقّل وت�سعف!
والطريف اأن الدرا�سة اأكدت، مبا ل يدع جماًل لل�سك، 
اإل  الّديك؛  كّلما مّت عر�س دجاجة جديدة على  اأن��ه 

و�سعر باحليوية والن�سراح وفرحة احلياة.

ميغان ماركل مل ت�ضتطع 
ارتداء التاج امللكي

الأمري  خطيبة  ماركل   املعتزلة   ميغان  الأمريكية  املمثلة  اللحظة  حتى  تظهر  مل 
هاري مرتدية التاج امللكي، مما جعل الكثريين لي�ساألوا عن �سبب عدم ارتداء ماركل 

للتاج.
فيقول الربوتوكول امللكي اإن الن�ساء غري املتزوجات ل ميكنهن ارتداء التاج، وهذا 
يعني اأنه بعد زواجها من الأمري هاري يف �سهر اأيار املقبل، �ستكون موؤهلة لرتداء 

.The Mirror بع�س املجوهرات امللكية  منها التاج، وذلك ح�سب موقع
الأمري  زفافها مع  يوم حفل  التاج لأول مرة  ان ترتدي ميغان ماركل  املوؤكد  ومن 
هاري مثلما فعلت دوقة كامربيدج كيت ميدلتون ، والتاج عادة ي�ستخدم كواحد من 

اأهم املجوهرات اخلا�سة بال�سهرات.


