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وزارة اخلارجية : 9,4 مليار درهم 
م�صاعدات الإمارات لليمن خالل عامني ون�صف

•• اأبوظبي-وام: 

بلغت م�ساعدات دولة الإم��ارات للجمهورية اليمنية خالل الفرتة من 
9 مليارات و400 مليون  " نحو  ابريل 2015 حتى نوفمرب 2017 

درهم ما يعادل مليارين و560 مليون دولر اأمريكي.
امل�ساعدات  اأن  لها  تقرير  ال��دويل يف  والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأك��دت 
يعك�س  ما  وه��و  احلياتية  واجل��وان��ب  القطاعات  خمتلف  على  ا�ستملت 
اليمني  ال�سعب  م�ستقبل  على  ال��ر���س��ي��دة  وق��ي��ادت��ه��ا  الإم�����ارات  ح��ر���س 
والتخفيف من معاناته جراء ال�سيا�سة التدمريية للملي�سيات احلوثية 
والعمل على توفري كافة املقومات الأ�سا�سية لإعادة دورة احلياة الطبيعية 
الأك��رب من  العامة احل�سة  ون��ال دع��م الربامج  ال�سقيق.  البلد  ه��ذا  يف 
قيمة امل�ساعدات مببلغ 4 مليارات و370 مليون درهم ما يعادل مليار 
و190 مليون دولر اأمريكي فيما جاءت امل�ساعدات ال�سلعية يف املرتبة 
الثانية بقيمة مليار و600 مليون درهم ما يعادل 436 مليونا و100 

األف دولر اأمريكي.  )التفا�سيل �س4(

منحة اإماراتية بقيمة 55 مليون 
درهم لدعم قطاع التعليم يف غزة

•• اأبوظبي -وام:

وقعت دولة الإمارات و وكالة الأمم املتحدة لإغاثة و ت�سغيل الالجئني 
الفل�سطينني يف ال�سرق الأدنى الأونروا اتفاقية تعاون بقيمة 40.4 
اأمريكي واتفاقية تعاون ثالثي بني  11 مليون دولر  مليون درهم 
العطاء  دبي  وموؤ�س�سة  والأون��روا  ال��دويل  والتعاون  وزارة اخلارجية 
برامج  اأمريكي لدعم  دولر  4 ماليني  دره��م  14.6 مليون  بقيمة 

التعليم لالأونروا يف قطاع غزة.            )التفا�سيل �س5(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:34            
الظهر.......    12:18  
الع�رص........   03:18   
املغرب.....   05:38  
الع�صاء......   06:57

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

االثنني  11 ديسمبر    2017  م  -  22 ربيع األول  1439  العدد  12195    
Monday  11   December   2017  -  Issue No   12195

حممد بن را�سد خالل تروؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء  )وام(

مينيون يحتفلون بتحرير مدينة اخلوخة من امللي�سيات اليرانية 

حممد بن را�شد يعتمد قانون املوازنة العامة حلكومة دبي 2018 بنفقات 56.6 مليار درهم

جمل�س الوزراء يوؤكد اأن القد�س هي جوهر عملية 
ال�صالم وال�صامن الأ�صا�صي لال�صتقرار يف املنطقة

•• اأبوظبي-وام:

ال���وزراء ان دول��ة الإم����ارات �ستبقى داعمة  اأك��د جمل�س 
التي  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وللو�سعية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��د���س  ل��ه��وي��ة 
وحقوق  بخ�سو�سها  الدولية  التفاقيات  كافة  اأر�ستها 
بو�سعها  القد�س  اأن  على  م�سددا  الفل�سطيني..  ال�سعب 
النهائي متثل جوهر عملية ال�سالم التي ت�سكل ال�سامن 

الأ�سا�سي لال�ستقرار يف املنطقة واأي اإخالل بهذه املعادلة 
قد يفتح اأبوابا جديدة خلطاب متطرف جديد.

وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
التاريخية  وه��وي��ت��ه��ا  ب��ع��روب��ت��ه��ا  ال��ق��د���س  اإن  اهلل  رع���اه 

والدينية قبلة جلميع ال�سعوب من خمتلف الأديان.
)التفا�سيل �س3-2(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله وزير اخلارجية الربيطاين  )وام(

حممد بن زايد يبحث مع وزيري خارجية بريطانيا واليابان ومبعوث 
الرئي�س الكوري عالقات التعاون وعددا من الق�صايا الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي- وام:

اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
بوري�س  م��ع��ايل  ال�����س��اط��ئ  ق�سر  يف  ام�����س  امل�سلحة 
جون�سن وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ال��ربي��ط��اين ال��ذي يزور 

البالد حاليا يف اطار جولة له يف دول املنطقة.
كما ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 

تارو  معايل  البحر  ق�سر  يف  ام�س  امل�سلحة  للقوات 
البالد  ي��زور  ال��ذي  الياباين  اخلارجية  وزي��ر  كونو 

حاليا.
كما ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ام  م��ع��ايل  البحر  ق�سر  يف  ام�����س  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
جلمهورية  الرئا�سي  الرك���ان  رئي�س  ���س��وك  ج��ون��غ 

كوريا مبعوث الرئي�س الكوري.  
)التفا�سيل �س3-2(

مقتل ع�شرات احلوثيني وتدمري خمزن اأ�شلحة اإيراين يف حجة

اخلوخة حتتفل بالتحرير وطرد ميلي�صيات اإيران
•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلنت م�سادر ع�سكرية مينية، ام�س 
ميلي�سيات  م��ن   32 مقتل  الأح����د، 
احلوثي الإيرانية، بينهم قيادي بارز 
اإي����راين يف  اأ�سلحة  وت��دم��ري خم��زن 
ا�ستهدفت  العربي  للتحالف  غ��ارات 
عب�س  مديرية  يف  تدريبياً  مع�سكراً 

مبحافظة حجة. 
واأكدت امل�سادر اأن الغارات ا�ستهدفت 
مبديرية  اجل���ر  م��ف��رق  يف  املع�سكر 

عب�س، بح�سب �سكاي نيوز عربية. 
ويف وقت �سابق من ام�س ا�ستهدفت 
ب���غ���ارة جوية  ال��ت��ح��ال��ف  م���ق���ات���الت 
يف  للمتمردين،  وتعزيزات  جتمعات 
اإىل مديرية  امل��وؤدي  مفرق اخلوخة 
عدد  �سقوط  ع��ن  اأ�سفر  مم��ا  حي�س، 
ال��ق��ت��ل��ى واجل���رح���ى يف �سفوف  م��ن 
ع�سكرية  اآل��ي��ات  وتدمري  املتمردين 

لهم. 

على  لل�سيطرة  التحالف  مب�ساركة 
بني  الطريق  وقطع  حي�س  منطقة 

ال�ساحل وتعز.
اأف��اد م�سدر ميني ر�سمي  اىل ذل��ك، 
الإقامة  ي��ف��ر���س��ون  احل��وث��ي��ني  ب���اأن 
على  �سنعاء  العا�سمة  يف  اجل��ربي��ة 
عدد من ال��وزراء املنتمني اإىل حزب 

املوؤمتر ال�سعبي.
وذكر امل�سدر لقناة �سكاي نيوز عربية 
اأن الوزراء الذين اأخ�سعوا لالإقامة 
وعلي  النقيب  حم�سن  هم  اجلربية 
ال�سيد وعبدالعزيز  القي�سي وفائقة 
البكري وعلي اأبوحليقه وعبدالعزيز 

الكميم.
ال�سعبي  املوؤمتر  ح��زب  ق��وات  وكانت 
الإيرانية  امليلي�سيات  على  انتف�ست 
يف �سنعاء منذ اأكرث من اأ�سبوع، قبل 
اأن تقدم تلك امليلي�سيات على اغتيال 
الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبداهلل 

�سالح الذي كان يتزعم احلزب.

العربي  ال��ت��ح��ال��ف  ب����وارج  وق�����س��ف��ت 
مواقع وجتمعات لعنا�سر امللي�سيات 
متفرقة يف  اأم��اك��ن  يف  الن��ق��الب��ي��ة، 

املحافظة ال�ساحلية. 
احتفالية  اأج�����واء  ع��م��ت  ذل����ك،  اىل 
مبحافظة  الواقعة  اخلوخة  مدينة 
ال���ي���م���ن���ي���ة، وذل�������ك بعد  احل�����دي�����دة 
احلوثي  ميلي�سيات  م��ن  حت��ري��ره��ا 
اأخريا  اأنفا�سها  لتلتقط  الإي��ران��ي��ة، 
بعد �سنوات. وانت�سرت قوات اجلي�س 
لتاأمينها،  املدينة  �سوارع  يف  اليمني 
بدعم  الوحدات،  بقية  توا�سل  فيما 
من التحالف العربي، زحفها باجتاه 
ال�����س��م��ال. وق���د مت��ت ال�����س��ي��ط��رة، يف 
ال��ط��ري��ق، ع��ل��ى م��ي��ن��اء احل��ي��م��ة ومت 

تاأمينه بالكامل.
احتفالت  يف  امل�ساركني  اأح���د  وق���ال 
حت��ري��ر اخل��وخ��ة: ك��ن��ا حت��ت �سغط 
كبري ب�سبب ميلي�سيات احلوثي، لقد 
احتلتنا  لقد  ���س��يء.  ك��ل  ع��ن  عزلتنا 

حتى يف بيوتنا.
وي���وا����س���ل احل���وث���ي���ون ال��ت��ق��ه��ق��ر يف 
اأمام  ال�سريع  وال��رتاج��ع  املحافظة 
حتت  تتقدم  ال��ت��ي  ال�سرعية،  ق���وات 
لقوات  كثيف  ومدفعي  جوي  غطاء 

التحالف العربي بقيادة ال�سعودية.
وتعترب جبهة ال�ساحل اليمني اأكرث 
اجلبهات ن�ساطا، خ�سو�سا يف املناطق 
بالإ�سافة  اخل��وخ��ة،  �سمال  الواقعة 
ال�سرعية  ت�سعى  حيث  �سرقها،  اإىل 

احتفالت بـالن�صر على داع�س يف عموم العراق 
•• بغداد-اأ ف ب:

عمت الحتفالت عموم العراق الأحد احتفال ب�الن�سر الكبري على تنظيم 
داع�س الرهابي ف�ساقت ال�ساحات يف كل املحافظات العراقية باملواطنني 
الإ�سالح  ببدء  احلكومة  ومطالبة  فرحتهم،  للتعبري عن  الذين خرجوا 
جتمع  بغداد،  العا�سمة  و�سط  يف  التحرير  �ساحة  ويف  الف�ساد.  وحماربة 
املئات لالحتفاء باإجناز القوات العراقية التي اأعلن رئي�س الوزراء العراقي 
حيدر العبادي اأنها فر�ست �سيطرتها على كامل الرتاب العراقي، بعد اأكرث 
من ثالث �سنوات كان تنظيم داع�س الرهابي ي�سيطر فيها على ما يقارب 
ثلث م�ساحة العراق. وعلى وقع اأنا�سيد حما�سية، رفع امل�ساركون من ن�ساء 
اإىل لفتات كتب عليها حتالف  اإ�سافة  ورجال واأطفال الأعالم العراقية، 

الإرهاب والف�ساد واملحا�س�سة هو العدو الأكرب.. فلنحاربه وندحره.

بعد �شغوط رو�شية وحتذيرات املبعوث الأممي 

وفد النظام ال�صوري ين�صم ملفاو�صات جنيف
•• عوا�صم-وكاالت:

اإىل جنيف  ال�سوري، ام�س الأح��د،  و�سل وفد النظام 
للم�ساركة يف املحادثات التي ترعاها الأمم املتحدة.

بعد �سغوط  اإىل جنيف  ال��ن��ظ��ام  وف��د  ع���ودة  وج���اءت 
رو���س��ي��ة وحت���ذي���رات امل��ب��ع��وث الأمم����ي م��ن تداعيات 

تعطيل اأي طرف للمفاو�سات.
وكانت اجلولة الثانية من مفاو�سات جنيف بن�سخته 
ال��ث��ام��ن��ة ا���س��ت��وؤن��ف��ت ال��ث��الث��اء ب��اج��ت��م��اع��ات ب��ني وفد 
�ستيفان  الأمم���ي  وامل��ب��ع��وث  #املعار�سة_ال�سورية 
احلالية  اجل��ول��ة  اأن  اأع��ل��ن  ال���ذي  #دي_مي�ستورا، 

ميكن اأن تتوا�سل حتى اأوا�سط ال�سهر احلايل.
�سغوطاً  اإن  املعار�سة  وفد  يف  اأع�ساء  قال  املقابل،  يف 
مطلب  لتجميد  عليهم  مور�ست  واأمريكية  اأوروب��ي��ة 

رح���ي���ل الأ�����س����د وال����ق����ب����ول ب��ت��م��ث��ي��ل ح�����زب الحت�����اد 
الدميقراطي الكردي يف املباحثات.

ت�سرين  نهاية  جنيف  من  الثامنة  اجلولة  وانطلقت 
�ست�سمل  اأن��ه��ا  مي�ستورا  دي  واأع��ل��ن  نوفمرب،  ال��ث��اين 
م��ف��او���س��ات م��ب��ا���س��رة ب���ني امل��ع��ار���س��ة وال��ن��ظ��ام حول 
الإ����س���الح���ات ال��د���س��ت��وري��ة والن��ت��خ��اب��ي��ة م��ن خالل 
النظام  وفد  لكن  الطرفني،  بني  مبا�سرة  مفاو�سات 
ت��اأخ��ر ي��وم��اً واح���داً ع��ن ال��و���س��ول وغ���ادر بعد يومني 
من  املحادثات  اإىل  الطريق  بتلغيم  املعار�سة  متهماً 
خالل اإ�سرارها على األ يكون لالأ�سد اأي دور موؤقت يف 
الثامنة  لت�ستاأنف اجلولة  ب�سوريا  ال�سيا�سي  النتقال 
من املحادثات بعد انق�ساء ا�سرتاحة الأي��ام الثالثة، 
بح�سور وفد املعار�سة وغياب وفد النظام الذي قرر 

العودة متاأخراً.

عملية اأمنية ناجحة و�صط �صيناء
•• العري�ش-وكاالت:

اأعلن املتحدث الع�سكري امل�سري، 
ع��ن�����س��ر متطرف  م��ق��ت��ل  ام�������س، 
القانون  اإن��ف��اذ  ل��ق��وات  حملة  يف 
و�سط  امل��ي��داين  الثالث  باجلي�س 

�سيناء.
األقت القب�س  اأن القوات  واأ�ساف 
م�ستبه  اآخ���ري���ن  عن�سرين  ع��ل��ى 
الإرهابية،  العنا�سر  دعمهما  يف 
 6 وت��دم��ري  اكت�ساف  ع��ن  ف�ساًل 

اأوكار وعبوتني نا�سفتني.
ويف نهاية ال�سهر املا�سي، متكنت 
على  الق�ساء  م��ن  اجلي�س  ق��وات 
 5 و�سبط  اإره��اب��ي��ة  عنا�سر   3

اآخرين يف و�سط �سيناء.
عربة  �سبط  م��ن  اأي�سا  ومتكنت 
رب����ع ن��ق��ل ب��ه��ا ك��م��ي��ة ك��ب��رية من 
ت�سنيع  يف  ت�ستخدم  التي  امل���واد، 

العبوات النا�سفة.
اأوك����ار وعربة   8 ت��دم��ري  ك��م��ا مت 
نارية  دراج�����ات  و3  رب���اع���ي  دف���ع 
التكفريية،  ال��ع��ن��ا���س��ر  خ��ا���س��ة 
و�سبط عربة نقل حمملة بكمية 

كبرية من املواد املخدرة.
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طعن جندي اإ�شرائيلي يف القد�س وتوا�شل املواجهات

اجلامعة العربية تطالب ترامب بالرتاجع وتوؤكد اللجوء ملجل�س الأمن
•• عوا�صم-وكاالت: 

طالب وزراء اخلارجية العرب يف ختام اجتماع طارئ يف القاهرة فجر ام�س 
لإ�سرائيل،  عا�سمة  بالقد�س  الع���رتاف  ق��راره��ا  باإلغاء  املتحدة  ال��ولي��ات 
حمذرين اياها من انها عزلت نف�سها كراع وو�سيط يف عملية ال�سالم ودعوا 
اأجمع لالعرتاف بالدولة الفل�سطينية على حدود الرابع من  دول العامل 

حزيران يونيو 1967 وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.
وقال ال��وزراء يف بيان ح�سلت وكالة فران�س بر�س على ن�سخة منه ان هذا 
التحول يف �سيا�سة الوليات املتحدة المريكية جتاه القد�س هو تطور خطري 
وخرق  لالحتالل  النحياز  موقع  يف  نف�سها  املتحدة  ال��ولي��ات  به  و�سعت 
القوانني والقرارات الدولية، وبالتايل فانها عزلت نف�سها كراع وو�سيط يف 
ال��وزراء العرب على مطالبة الوليات املتحدة باإلغاء  عملية ال�سالم. واأكد 
اأثر قانونيا  باطل ول  القرار  ان هذا  القد�س، م�سددين على  قرارها حول 
ويهّدد  الغ�سب  ويفّجر  التوتر  ويعّمق  ال�سالم  حتقيق  جهود  ويقّو�س  له 
بدفع املنطقة اىل هاوية املزيد من العنف والفو�سى واراقة الدماء وعدم 

ال�ستقرار. واأكد البيان على ان القرار المريكي مدان ومرفو�س، م�سريا 
اىل ان الدول العربية �ستعمل على "ا�ست�سدار قرار من جمل�س المن يوؤكد 
ان قرار الوليات املتحدة المريكية العرتاف بالقد�س عا�سمة ل�سرائيل 

يتناق�س مع قرارات ال�سرعية الدولية وان ل اثر قانونيا لهذا القرار".
اإن  ال��دول العربية  اأب��و الغيط الأم��ني العام جلامعة  اأحمد  من جانبه قال 
العرب �سوف يذهبون ملجل�س الأمن وبناء على رد الفعل الأمريكي يف املجل�س 
فقد يذهبون لدورة م�ستاأنفة للجمعية العامة العامة لالأمم املتحدة وبعد 

�سهر �سيعود وزراء اخلارجية العرب مرة اأخرى لالجتماع للتقييم.
اأب��ق��ى جمل�س اجلامعة  ال��ق��رار  اإن  اْلردين  ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  يف ح��ني 
اإذا  قمة عربية  ذل��ك عقد  متاحة مب��ا يف  اأخ���رى  خ��ي��ارات  وه��ن��اك  منعقدا 
احلايل  الرئي�س  باعتبارها  ل�ست�سافتها  م�ستعد  والردن  احلاجة  اقت�ست 

للقمة العربية.
اىل ذلك، اأ�سيب عن�سر اأمن اإ�سرائيلي بجروح من جراء اإقدام فل�سطيني 
على طعنه يف مدينة القد�س، بالتزامن مع ا�ستمرار املظاهرات يف الأرا�سي 

الفل�سطينية بعد قرار وا�سنطن العرتاف بالقد�س عا�سمة لإ�سرائيل.

حمـــــــاولـــــــة اإحـــــــــــراق 
الـــ�ـــصـــويـــد  يف  كـــنـــيـــ�ـــس 

•• �صتوكهومل-اأ ف ب:

اأع��ل��ن��ت ال�����س��رط��ة ال�����س��وي��دي��ة اأن 
ك��ن��ي�����س غ���وت���ب���ورغ، ث����اين كربى 
ملحاولة  ت��ع��ّر���س  ال���ب���الد،  م����دن 
اإح�����������راق ل���ك���ن �����س����رع����ان م�����ا مت 
اإخ��م��اد ال��ن��ريان. وق���ال املتحدث 
تونيفيورد  لر�س  ال�سرطة  با�سم 
املحلية لالأنباء  لوكالة )تي تي( 
"مت القاء غر�س ح��ارق على  ان��ه 
املبنى ولكن )احلريق( مل يندلع، 
م�سريا اىل ان الهجوم وقع بعيد 

ال�ساعة العا�سرة ليال.
وقال �سهود لو�سائل اعالم حملية 
زجاجات  ال���ق���وا  امل��ه��اج��م��ني  ان 
حارقة على املعبد اليهودي، لكن 

ال�سرطة مل توؤكد هذه املعلومة.

العراقيون يحتفلون بطرد الرهابيون الدواع�س )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

برئا�شة حممد بن را�شد

جمل�س الوزراء يوؤكد اأن القد�س هي جوهر عملية ال�صالم وال�صتقرار يف املنطقة

•• اأبوظبي-وام:

اأكد جمل�س الوزراء ان دولة الإمارات �ستبقى داعمة لهوية القد�س العربية 
بخ�سو�سها  الدولية  التفاقيات  كافة  اأر�ستها  التي  القانونية  وللو�سعية 
وحقوق ال�سعب الفل�سطيني.. م�سددا على اأن القد�س بو�سعها النهائي متثل 
جوهر عملية ال�سالم التي ت�سكل ال�سامن الأ�سا�سي لال�ستقرار يف املنطقة 

واأي اإخالل بهذه املعادلة قد يفتح اأبوابا جديدة خلطاب متطرف جديد.
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
وهويتها  بعروبتها  القد�س  اإن  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
وموقف  الأدي����ان  خمتلف  م��ن  ال�سعوب  جلميع  قبلة  والدينية  التاريخية 
العربية  احلقوق  �سمان  بهدف  حقيقية  �سالم  مبادئ  تر�سيخ  هو  الإم��ارات 

والفل�سطينية وال�ستقرار الدائم يف املنطقة.
ال��ذي انعقد ام�س  ال���وزراء  ت��روؤ���س �سموه اجتماع جمل�س  ج��اء ذل��ك خ��الل 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اعتمد  حيث  اأب��وظ��ب��ي  يف  الرئا�سة  ق�سر  يف 
العايل وذلك بح�سور  للتعليم  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اآل مكتوم  را�سد  بن 
الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير �سوؤون الرئا�سة.
وقال �سموه » انتقلنا من 40 طالبا جامعيا قبل 46 عاما اإىل 77 جامعة 
حكومية وخا�سة اليوم.. ون�سعى من خالل ال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم 

العايل لأن تكون جامعاتنا �سمن املئة الأوائل عامليا.
واأ�ساف �سموه اإن ا�سرتاتيجية التعليم العايل تهدف لتجهيز طالب جامعاتنا 

لعامل �سريع يف تغرياته ومتطلباته.. وهي �سمان مل�ستقبلهم الوظيفي.
اقت�سادنا  كفاءة  حتدد  خمرجاتها  وكفاءة  اجلامعات  كفاءة  اأن  �سموه  وذكر 
عالية يف جامعاتنا  ثقتنا  �سموه  وقال  بالدنا..  التنمية يف  م�ستقبل  وكفاءة 
الحتادية.. واأمامهم مرحلة جديدة وخمتلفة للتطوير ومواكبة تطلعاتنا 

امل�ستقبلية.

واأ�ساف �سموه التجربة اجلامعية هي اأهم جتربة يف حياة الطالب.. ون�سعى 
لأن تكون الأكرث اإثراء وغنى جلميع كوادرنا الوطنية.

للتعليم  الوطنية  ال�سرتاتيجية  الجتماع  خ��الل  ال���وزراء  جمل�س  واعتمد 
العايل يف الدولة التي تهدف اإىل اإعداد جيل متميز يتمتع باأعلى امل�ستويات 
الطلبة  ت��زوي��د  م��ن خ��الل  وذل���ك  والإي��ج��اب��ي��ة  الأخ��الق��ي��ة  والقيم  العلمية 

باملهارات واملعارف التي متكنهم من املناف�سة يف الأ�سواق العاملية.
روؤية  مع  متوافقة  اجلديدة  العايل  للتعليم  الوطنية  ال�سرتاتيجية  وتاأتي 
الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 اإذ �ستعمل على اإن�ساء تعليم عايل 
�سواء ما يحقق خمرجات  والأكادميية على حد  املهنية  امل�سارات  اجل��ودة يف 

بحثية موؤثرة ت�ساهم يف رفد عجلة اقت�ساد املعرفة.
وترتكز ال�سرتاتيجية املعتمدة على 4 حماور رئي�سية لتاأهيل جيل امل�ستقبل.. 
اأولها �سمان اجلودة اخلا�سة بالتعليم الذي تقدمه جامعات الدولة.. وثانيا 
كافة  يف  العاملية  التوجهات  م��ع  والبحثية  الدرا�سية  املناهج  ب��ني  امل��وءام��ة 
املجالت.. وثالثا البتكار ل�سمان بيئة تعليمية مبتكرة قادرة على املناف�سة.. 

ورابعا الكفاءة يف الربامج والهياكل التدري�سية.
امل�ستوى  عالية  وطنية  معايري  منظومة  تطوير  على  اجل��ودة  حم��ور  ورك��ز 
ي�سمن  الدولة مبا  التعليمية يف جامعات  العملية  م�ستوى  ل�سمان  ومرنة 
حتقيق اأهداف وتطلعات الإمارات بتاأ�سي�س جيل متعلم وفقا لأعلى املعايري 
العاملية والرتقاء باأداء اجلامعات الحتادية عرب و�سع ت�سنيف �سفاف مبني 
الأداء  مبوؤ�سرات  الحت��ادي��ة  للجامعات  املقدم  التمويل  ورب��ط  اجل��ودة  على 
اأ�ساتذة  تاأهيل  عرب  التدري�سية  الهيئة  لتطوير  خطط  ر�سم  اإىل  بالإ�سافة 
التنفيذين من  امل��دراء  واإ�سراك  الحتادية  باجلامعات  لاللتحاق  اإماراتيني 
القطاعني اخلا�س والعام باإعطاء حما�سرات جامعية اإىل جانب ا�ستقطاب 
تعليم  يف  للم�ساهمة  والعامليني  املحليني  والأكادمييني  اخل��رباء  من  نخبة 

وتدريب اجليل اجلديد.
اأما حمور املواءمة فن�س على بناء تعاون موؤ�س�سي بني اجلامعات وال�سركات 
يف �سوق العمل من خالل ت�سكيل جمل�س القطاع اخلال�س الذي �سي�سارك يف 

تن�سيق مدخالت املحتوى واإبداء املالحظات فيما يتعلق بنتائج اخلريجني، 
مع  كامل  ربط  لتوفري  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  مع  ال�سراكة  توجيه  اإىل  اإ�سافة 
�سوق العمل. اإىل جانب توفري بوابة موحدة �ساملة مل�سرية الطالب الإماراتي 

وتوفري فر�س متويل لالأن�سطة املجتمعية التي يقوم بها الطالب.
حمفزة  بيئة  تطوير  ع��رب  الب��ت��ك��ار  تطوير  على  الثالث  امل��ح��ور  ن�س  فيما 
تناف�سيا  الباحثني، وتوفر متويال  اأف�سل  وت�ستقطب  توؤهل  العلمي  للبحث 

يركز على حتقيق خمرجات بحثية موؤثرة ت�ساهم يف رفد عجلة التنمية.
وت�سمن املحور الرابع اآليات حت�سني كفاءة التعليم على كافة الأ�سعدة بدءا 
بالكفاءة املالية عرب و�سع خطط لتقليل التكاليف الت�سغيلية مرورا بتح�سني 
هيكلة ال��ربام��ج الأك��ادمي��ي��ة ع��رب تنويعها واحل���د م��ن ت��ك��رار ال��ربام��ج بني 
اجلامعات الحتادية وال�ستفادة من التطور التكنولوجي يف عملية التعليم 
املوؤ�س�سات  بني  الدرا�سية  ال�ساعات  حتويل  اإت��اح��ة  اإىل  بالإ�سافة  اجلامعي 
التعليمية وانتهاء ب�سمان تقدمي الإر�ساد الأكادميي الالزم للطالب ل�سمان 
اختيار  فرتة  تاأجيل  اإىل  بالإ�سافة  وقدراته  ميوله  مع  الخت�سا�س  توافق 

التخ�س�س دون امل�سا�س بالفرتة الالزمة لإنهاء الدرا�سة.
دخ��ول عدد  اإىل  ت�سعى  التي  ال�سرتاتيجية اجلديدة  توؤثر  اأن  املتوقع  ومن 
من جامعات الدولة اإىل نادي اأف�سل 100 جامعة عاملية ب�سكل اإيجابي على 
اقت�ساد الدولة وتوفر فر�س عمل اإ�سافية للمواطنني على املدى املتو�سط 

والبعيد يف خمتلف املجالت القت�سادية ذات القيمة امل�ساعفة.
الإح�سائي  ال��ت��ق��ري��ر  خ���الل جل�سته  امل��ج��ل�����س  ا���س��ت��ع��ر���س  اآخ����ر  ج��ان��ب  م��ن 
التقرير  خالل  من  واطلع  امل�سرتك  اخلليجي  القت�سادي  للعمل  ال�سنوي 
التقدم  وم�ستوى  امل�سرتك  اخلليجي  القت�سادي  العمل  اأداء  موؤ�سرات  على 
والعقارية  القت�سادية  الأعمال  مبجالت  يتعلق  فيما  خا�سة  موؤ�سر  كل  يف 
التجاري  التبادل  اإىل  بالإ�سافة  والأ�سهم  امل�سرفية  والتعامالت  والبنوك 
وال�سناعات وغريها من املجالت احليوية واخلدمية الجتماعية والتعليمية 

وال�سحية.
اإدارة  بخ�سو�س  قانون  اإ�سدار  على  املجل�س  واف��ق  الت�سريعية  ال�سوؤون  ويف 

اإىل  الهادف  والأف���راد  املن�ساآت  اأحكامه  ت�ستهدف  وال��ذي  املتكاملة  النفايات 
�سمان حماية البيئة وتقليل ال�سرر على �سحة الإن�سان وحميطه احليوي 

من خالل تطبيق اأف�سل املمار�سات والتقنيات املتاحة.
كما وافق املجل�س على عدد من القرارات �سملت قرارا ب�ساأن الالئحة التنفيذية 
للقانون الحتادي رقم 20 ل�سنة 2016 ب�ساأن رهن الأموال املنقولة �سمانا 
للدين.. وقرارا ب�ساأن اإن�ساء �سجل اإلكرتوين لإ�سهار حق ال�سمان .. وقرارا 
ب�ساأن اجلهات احلكومية التي تعترب اأن�سطتها باأنها تتم ب�سفة �سيادية وغري 
مناف�سة للقطاع اخلا�س.. وقرارا ب�ساأن اجلهات احلكومية الأمنية واجلهات 
التابعة لها والتي ي�سمح لها بتقدمي اإقرار �سريبي مب�سط للهيئة الحتادية 
النفع  ذات  واجلهات  اخلريية  اجلهات  ب�ساأن  قرار  اإىل  بالإ�سافة  لل�سرائب 

العام التي ل تهدف اإىل حتقيق الربح.
الدائم للربملان  املقر  ا�ست�سافة  وبحث املجل�س خالل اجلل�سة طلب الدولة 
العربي للطفل باإمارة ال�سارقة والذي من �ساأنه اأن يعزز دور الدولة املحوري 
يف املنطقة ويحقق روؤيتها ب�ساأن دعم الأطفال العرب يف �ستى املجالت التي 

ت�ساهم يف اإعداد جيل قيادي وموؤثر على ال�سعيد الوطني والدويل.
العامة  للهيئة  اخلتامي  احل�ساب  املجل�س  اعتمد  التنظيمية  ال�سوؤون  ويف 
للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية عن ال�سنة املالية 2016.. كذلك �سادق 
جتنب  ب�ساأن  اتفاقيتان  منها  ال��دول��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ات  م��ن  ع��دد  على  املجل�س 
الزدواج ال�سريبي ومنع التهرب املايل مبا يخت�س بال�سريبة على الدخل 
وب��ني حكومة  ال��ع��راق  ال��دول��ة وحكومة جمهورية  امل��ال بني حكومة  وراأ����س 

الدولة وحكومة جمهورية املالديف.
املتبادلة  واحلماية  الت�سجيع  ب�ساأن  اتفاقيتني  على  اأي�سا  املجل�س  و�سادق 
جمهورية  حكومة  م��ع  واأي�����س��ا  كمبوديا  ومملكة  ال��دول��ة  ب��ني  لال�ستثمار 
املالديف.. و�سدق املجل�س كذلك على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة 
لالأرا�سي  امل��ت��ب��ادل  التخ�سي�س  ب�����س��اأن  الإ���س��الم��ي��ة  اأفغان�ستان  جمهورية 
التمثيلية  ال��ب��ع��ث��ات  م��ب��ان  ت�سييد  ب��غ��ر���س  وك���اب���ول  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ت��ي  يف 

الدبلوما�سية.

اعتماد ال�شرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل يف الدولة لتاأهيل جيل امل�شتقبل

حممد بن زايد يبحث مع وزير اخلارجية الياباين 
عالقات التعاون وعددا من الق�صايا الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي- وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة ام�س يف ق�سر البحر معايل تارو كونو وزير 

اخلارجية الياباين الذي يزور البالد حاليا.
ورحب �سموه بوزير اخلارجية الياباين والوفد املرافق 
له وبحث معه تعزيز عالقات ال�سداقة والتعاون بني 
دولة الإمارات واليابان و�سبل تنميتها وتطويرها مبا 
يخدم امل�سالح املتبادلة للبلدين ال�سديقني يف العديد 
والقت�سادية  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  خ��ا���س��ة  امل���ج���الت  م���ن 

على  املتبادل  احلر�س  ظل  يف  والتعليمية  والتجارية 
الدفع بها اإىل اآفاق اأرحب واأو�سع.

الق�سايا  م���ن  ع����دد  ا���س��ت��ع��را���س  ال��ل��ق��اء  خ����الل  ومت 
الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.

رئي�س  املبارك  .. معايل خلدون خليفة  اللقاء  ح�سر 
ج��ه��از ال�����س��وؤون ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة و���س��ع��ادة حم��م��د مبارك 
اأب��وظ��ب��ي .. فيما  امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل ع��ه��د 
ح�سره من اجلانب الياباين �سعادة كاجني فوجيكي 
�سفري ال��ي��اب��ان ل��دى ال��دول��ة وه��ريو���س��ي اوك���ا املدير 
وزراة  واأف��ري��ق��ي��ا يف  الأو���س��ط  ال�سرق  ال��ع��ام يف مكتب 

اخلارجية.

حممد بن زايد يبحث مع مبعوث الرئي�س الكوري العالقات الثنائية والق�صايا الإقليمية والدولية 
•• 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 ق�سر  ل��ل��ق��وات 
البحر معايل ام جونغ �سوك رئي�س 
الركان الرئا�سي جلمهورية كوريا 
م��ب��ع��وث ال��رئ��ي�����س ال���ك���وري الذي 

يزور البالد حاليا.
الكوري  ب��امل�����س��وؤول  ���س��م��وه  ورح���ب 
ال�سداقة  ع���الق���ات  م��ع��ه  وب���ح���ث 
وال����ت����ع����اون ب����ني دول������ة الإم��������ارات 
وجمهورية كوريا اجلنوبية و�سبل 
ت��ع��زي��زه��ا وت��ط��وي��ره��ا مب���ا يخدم 

م�سالح البلدين ال�سديقني.
�سوك  ج����ون����غ  ام  م����ع����ايل  ون����ق����ل 
حت����ي����ات ف���خ���ام���ة م������ون ج���ي���ه اإن 
ل�ساحب  اجلنوبية  ك��وري��ا  رئي�س 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
المارات  ل��دول��ة  ومتنياته  نهيان 

دوام التقدم والزده��ار وللعالقات 
ال�سديقني  البلدين  بني  القائمة 
والبناء  املثمر  التعاون  من  مزيدا 
�ساحب  وحمل  امل��ج��الت.  كافة  يف 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
�سوك  ج��ون��غ  ام  م��ع��ايل  ن��ه��ي��ان  اآل 
الكوري  الرئي�س  لفخامة  حتياته 
ومتنياته لكوريا و�سعبها ال�سديق 
موؤكدا  والنماء..  التقدم  ا�سطراد 
�سموه متانة العالقات التي جتمع 
البلدين يف ظل احلر�س امل�سرتك 

على تطويرها وتعزيزها.
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�س اأوجه 
ال���ب���ل���دي���ن يف عدد  ب����ني  ال���ت���ع���اون 
امل�ستقبلية  والآف����اق  امل��ج��الت  م��ن 
الواعدة و�سبل تعزيزها وتطويرها 

يف �ستى املجالت.
الرئي�س  وم��ب��ع��وث  �سموه  وت��ب��ادل 
عدد  ح��ول  النظر  وجهات  الكوري 
والدولية  الإقليمية  الق�سايا  من 

ذات الهتمام امل�سرتك.

ح�سر اللقاء معايل خلدون خليفة 
ال�سوؤون  ج���ه���از  رئ���ي�������س  امل����ب����ارك 
مبارك  حممد  و�سعادة  التنفيذية 
امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل عهد 

اأب��وظ��ب��ي.. وم��ن اجل��ان��ب الكوري 
معايل ت�سانغ اي يونغ رئي�س الأمن 
الوطني يف املكتب الرئا�سي و�سعادة 
لل�سوون  وزير  نائب  �سون غو  يون 

اخلارجية  وزارة  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
ال��ك��وري��ة و���س��ع��ادة ب���ارك ك���اجن هو 
اجلنوبية  كوريا  جمهورية  �سفري 

لدى الدولة.

�صيف بن زايد يلتقي نائب رئي�س الوزراء ال�صنغافوري 
•• اأبوظبي -وام:

التقى الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية يف اأبوظبي ام�س 
معايل تيو ت�سي هني نائب رئي�س الوزراء والوزير املن�سق لالأمن القومي يف جمهورية �سنغافورة والوفد املرافق. 
مت خالل اللقاء بحث عدد من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك خا�سة يف املجالت الأمنية وال�سرطية. ح�سر 
اللقاء اللواء خليفه حارب اخلييلي رئي�س املجل�س التنفيذي بالوزارة واللوا ء جا�سم حممد املرزوقي قائد عام 
الدفاع املدين والعميد حممد حميد بن دملوج الظاهري الأمني العام بالإنابة ملكتب �سمو نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية وعدد من �سباط وزارة الداخلية.. كما ح�سر اللقاء �سعادة �سامويل تان ت�سي ت�سي �سفري 

جمهورية �سنغافورة لدى الدولة وعدد من امل�سوؤولني احلكوميني من اجلانبني الإماراتي وال�سنغافوري.

•• اأبوظبي -وام: 

بداأت ام�س اأعمال »منتدى اأبوظبي ملكافحة ال�سمنة لدى الأطفال« الذي 
اأكرث  بح�سور  باأبوظبي  الكورني�س  �سوفيتيل  فندق  يف  يومني  ي�ستمر 
خا�سة  جهات  وت�سع  حكومية  جهة   12 ميثلون  متخ�س�س   300 من 
املجالت  خمتلف  م��ن  عامليني  متحدثني  واأرب��ع��ة  طالبا   20 وم�ساركة 
ذات ال�سلة للبحث يف اآفة ال�سمنة لدى الأطفال وكيفية ال�سيطرة عليها 

واحلد منها.
اآفة  م��ن  للحد  املحلي  املجتمع  اأط��ي��اف  م�ساركة  اأهمية  اخل���رباء  واأك���د 

ال�سمنة وانت�سارها لدى الأطفال.
ونظمت دائرة ال�سحة – اأبوظبي املنتدى �سعيا منها للحد من ال�سمنة 
ال��ع��امل، ت�سهد  البلدان يف  الإم����ارة، فعلى غ��رار بقية  الأط��ف��ال يف  ل��دى 

الإمارة تزايدا يف حالت ال�سمنة لدى الأطفال يف ال�سنوات الأخرية.
ال�سحة  دائ��رة  رئي�س  حامد  اآل  حممد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  معايل  وق��ال 
�سحة  و�سعت  الإم���ارات  حكومة  اإن   - للمنتدى  الفتتاحية  كلمته  يف   -

كونها  ال�سرتاتيجية  وخططها  اأولوياتها  �سمن  واملقيمني  املواطنني 
اإحدى اأهم ركائز التنمية امل�ستدامة.

واأ�ساف اأنه من املتوقع اأن ترتفع ن�سبة ال�سمنة ما مل نعمل على تدخالت 
الزيادة  لهذه  حد  لو�سع  املعنية  اجلهات  كل  مع  وموؤ�س�سية  جمتمعية 

وال�سيطرة على هذه امل�سكلة ال�سحية.
واأ�ساف اأن اإدارة ال�سحة قامت بالتعاون مع فريق عمل مكافحة ال�سمنة 
بو�سع  حكومية  جهة   12 من  واملكون  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الأطفال  لدى 
رفع  اإىل  اخلطة  ه��ذه  وتهدف  ال�سمنة.  ظاهرة  من  للحد  �ساملة  خطة 
الن�ساط البدين لدى الأطفال بن�سبة %15 وخف�س متو�سط ??موؤ�سر 

كتلة اجل�سم بن�سبة %15 بحلول عام 2020.
من جهتها قالت الدكتورة اأمنيات الهاجري مديرة دائرة ال�سحة العامة 
يف دائرة ال�سحة اإن ما مييز جمع هذا اليوم هو اأن الكل ميتلك القدرة 

لالأطفال  اأف�سل  م�ستقبل  وتوفري  املجتمع  ال�سمنة يف  واقع  تغيري  على 
وهذا اجلمع ميتلك املعرفة واملهارات ال�سرورية وتتعدى اإمكاناته ذلك 

كله ومتتد للتاأثري يف حميطنا بجوانبه كافة.
ميكن  ال��ت��ي  العملية  اخل��ط��وات  بع�س  على  ال�سوء  ال��ه��اج��ري  و�سلطت 
الأطفال  ل��دى  ال�سمنة  م��ن  احل��د  يف  للم�ساعدة  اجلمهور  يتخذها  اأن 
التلفاز  م�ساهدة  يف  الأطفال  يق�سيها  التي  ال�ساعات  عدد  تقلي�س  مثل 
وا�ستخدام الأجهزة الذكية وت�سجيع الأطفال على زيادة ن�ساطهم البدين 
وتقدمي خيارات غذائية �سحية يف املنزل ويف املدر�سة ويف املقاهي العامة 

واملطاعم وغريها.
واأ�سافت اأن باإمكانهم بناء وتطوير مدن �سحية وم�ستدامة اإ�سافة اإىل 
الو�سول  بالأمان والنظافة و�سهولة  بيئة جاذبة لالأطفال تتميز  تهيئة 
لها واللعب فيها وباإمكانهم العمل على الرتويج والإعالن عن املنتجات 

ال�سحية .. موؤكدة اأنهم ي�ستطيعون جعل اإمارة اأبوظبي منوذجا ملكافحة 
ال�سمنة لدى الأطفال.

املتحدة  اململكة  يف  الناجحة  احل��م��الت  م��ن  درو���س��ا  املنتدى  وا�ستعر�س 
ال�سنوات  على  تركز  رئي�سية  روؤى  بجانب  واملك�سيك  وهولندا  وال�سويد 
املاأكولت  ت��ن��اول  لتعزيز  هامة  مرحلة  باعتبارها  الطفل  ل��دى  الأوىل 
بعد  عليها  احل��ف��اظ  ع���ادات ميكن  وه��ي  الأن�����س��ط��ة  ال�سحية ومم��ار���س��ة 

مرحلة الطفولة.
من جهة اأخرى جتري مكافحة ال�سمنة يف مرحلة الطفولة لي�س فقط 
القت�سادية  التكاليف  ب�سبب  اأي�سا  بل  ال�سحية  الهواج�س  منطلق  من 
فقد اأنفقت دائرة اخلدمات ال�سحية الوطنية يف اإجنلرتا ما يقارب 25 
مليار درهم على الأمرا�س املرتبطة بال�سمنة - لدى الأطفال والبالغني- 

يف عام 2015.
وت�سمل اخلطوات العملية الأخرى التي يجري ا�ستك�سافها تنظيم تناول 
اإىل  و�سولهم  م��ن  واحل���د  الأط��ف��ال  ل��دى  وال�سكر  احل��راري��ة  ال�سعرات 

منتجات ذات ن�سبة عالية من ال�سكر وال�سعرات احلرارية.

بدء اأعمال منتدى اأبوظبي ملكافحة ال�صمنة لدى الأطفال
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اأخبـار الإمـارات
�صرطة اأبوظبي تبداأ اإ�صدار امللكيات الدائمة للمركبات

•• اأبوظبي-وام: 

يف  وذل��ك  للمركبات  الدائمة  امللكيات  اإ���س��دار  اأبوظبي  �سرطة  ب��داأت 
اأف�سل  وف��ق  الذكية  املنظومة  اإىل  خدماتها  حت��ول  موا�سلة  اإط���ار 

املمار�سات العاملية وبهدف اإ�سعاد املتعاملني. 
ترخي�س  مديرية  م��دي��ر  ال�سام�سي  نا�سر  اإب��راه��ي��م  العميد  وق���ال 
الآليات وال�سائقني اأن امللكية الدائمة للمركبات - والتي بداأ العمل 
بها اعتبارا من �سهر دي�سمرب اجلاري - ت�سدر ملرة واحدة للمتعامل 

دون تدوين بيانات النتهاء عليها اأو بيانات التاأمني
امللكية  بيان  تغيري  ح��ال  ج��دي��دة يف  دائ��م��ة  اإ���س��دار ملكية  يتم  كما   

كالنقل والرهن اأو اأي بيانات اأخرى تتعلق مبلكية املركبة.
جتديد  ح��ال  يف  الفني  الف�����ح�س  اإج����راء  يت������طلب  اأن�����ه  واأ�س������اف 
املركبات  تاأمينها وتعفى  املركبة و�سريان  املركبة للتاأكد من �سالمة 
اجل���دي���دة م��ن ال��ف��ح�����س ال��ت��ي مل مي�����س عليها ث���الث ���س��ن��وات من 
الذكية  والأجهزة  الإلكرتونية  للمواقع  والدخول  الت�سجيل  تاريخ 

للتجديد.
�سيتم  اإذ  انتهائها  اإىل مل�سق يبني  الدائمة  امللكية  واأكد عدم حاجة 
اإ�سعار اأ�سحاب املركبات بالتجديد قبل �سهر من تاريخ النتهاء عرب 
الر�سائل الن�سية وباإمكان العميل التاأكد من انتهاء امللكية عن طريق 

التطبيقات الذكية واملواقع الإلكرتونية ل�سرطة اأبوظبي.

اأن��ه ميكن ا�ستخراج �سهادة » ملن يهمه الأم��ر« من الرتخي�س  وذك��ر 
دول  اإىل  ال�سفر  املتعاملني  رغبة  ح��ال  يف  امللكية  �سريان  لتو�سيح 
الدول  اإىل  امل�سافرين  اأم��ا  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 
العربية والأجنبية فباإمكانهم ا�ستخراج �سهادة »ت�سفري �سياحي« من 

الرتخي�س �ساحلة ل�سفرة واحدة فقط.
اأف�سل املبادرات  اأبوظبي على اعتماد  واأكد ال�سام�سي حر�س �سرطة 
ال�سائقني واملركبات  اأجود خدمات ترخي�س  ال�سرتاتيجية وتقدمي 
للمتعاملني وفق اأرقى معايري اجلودة و�سرعة اإجناز املعامالت على 
ل�سرطة  احلديث  ال�سرطي  للعمل  احل�سارية  ال�سورة  يعك�س  نحو 

اأبوظبي.

الهالل الأحمر الإماراتي يدعم اأبناء �صبوة الدار�صني يف جامعات ومعاهد ح�صرموت
•• �صبوة-وام:

ق���دم���ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
الإماراتي - الذراع الإن�ساين لدولة 
الإم�����ارات - دع��م��ا ج��دي��دا لقطاع 
»�سكن  اليمن وحتديدا  التعليم يف 
ال���ري���ادة اجل��ام��ع��ي« لأب���ن���اء �سبوة 
واملعاهد  ال��دار���س��ني يف اجل��ام��ع��ات 
ح�سرموت  مب��ح��اف��ظ��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
اإط��ار جهودها الإن�سانية  وذل��ك يف 

والإغاثية والتنموية.
ومت��ث��ل ال��دع��م اجل��دي��د يف تقدمي 
دف��ع��ة ك��ب��رية م���ن الأث������اث ل�سكن 
 100 ت�سمنت  اجلامعي  ال��ري��ادة 
فر�س  و200  م���������زدوج  ����س���ري���ر 
و�سادة  و200  ب��ط��ان��ي��ة  و200 
قطاع  لدعم  برنامج  �سمن  وذل��ك 

التعليم اجلامعي.
املهريي  ���س��ي��ف  حم���م���د  واأو������س�����ح 
اأن  �سبوة  يف  الهيئة  ف��ري��ق  رئي�س 
اجلامعي  ل��ل�����س��ك��ن  ال��ه��ي��ئ��ة  دع����م 

العلمية  امل���ج���الت  ك��ل  ال��ع��ل��م��ي يف 
والأدبية وا�ست�سعارهم مدى الأمل 
اأفراد املجتمع  الذي يحدوا جميع 

جتاههم بعد تخرجهم.

اجلامعية  درا�ستهم  ا�ستكمال  اأجل 
اأ�سا�سية  ن��واة  ولي�سكلوا  والعلمية 
حمافظتهم  يف  وال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ل��ب��ن��اء 

ووطنهم.

ولذراعها  و�سعبا  حكومة  املتحدة 
الإن�ساين يف اليمن املتمثل يف هيئة 

الهالل الأحمر الإماراتي.
الكبرية  الإن�سانية  باجلهود  واأ�ساد 

لأبناء حمافظة �سبوة ياأتي يف اإطار 
..م�سددا  باملحافظة  التعليم  دع��م 
ال�سباب  ب�سريحة  اله��ت��م��ام  ع��ل��ى 
اجل���ام���ع���ي���ني وم�������س���اع���دت���ه���م من 

من جهته .. اأعرب ال�سيخ عبداهلل 
العام  امل�����س��رف  ب��اجن��وة  ب��ن ح�سني 
ل�سكن الريادة اجلامعي عن �سكره 
العربية  الإم��ارات  لدولة  وامتنانه 

واأع�����رب امل��ه��ريي ع��ن اأم��ل��ه يف اأن 
يكون هذا الدعم حمفزا وم�سجعا 
تطوير  ع���ل���ى  ال�������س���ك���ن  ل����ط����الب 
والتح�سيل  ال��درا���س��ي  م�ستواهم 

ال���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا ال����ه����الل الأح���م���ر 
الإماراتي من اأجل حت�سني الو�سع 
الإن�ساين يف املحافظة ..منوها اإىل 
بل  الأول  يكن  مل  ال��دع��م  ه��ذا  اأن 
تقدمي  يف  متثل  اآخ���ر  ب��دع��م  �سبق 
���س��الل غ��ذائ��ي��ة م��ت��ن��وع��ة لطالب 
الهتمام  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سكن.. 
ال�سبيل  ه��و  الإن�����س��ان  ودع���م  ببناء 
وعزها  الوط�������ان  وت��ن��م��ي��ة  ل��ب��ن��اء 

وا�ستقرارها.
ال�سيخ   .. ال���دع���م  ت��ق��دمي  ح�����س��ر 
مذيب باعو�سة مدير عام مديرية 
ج����ردان وه����ادي اخل��رم��اء الأمني 
ملديرية  امل��ح��ل��ي  للمجل�س  ال���ع���ام 
الداحمة  �سلطان  ومنت�سر  ر�سوم 
من املجل�س املحلي ملديرية ميفعة 
وال�سيخ عبداهلل �سويد عاقل حارة 
مدينة  ف����وة  مب���دي���ري���ة  امل�����س��اك��ن 
امل���ك���ال وع������دد م����ن الأك����ادمي����ي����ني 
وال�������س���خ�������س���ي���ات الج���ت���م���اع���ي���ة 

والرتبوية مبحافظة �سبوة.

حممد بن را�صد يعتمد قانون املوازنة العامة حلكومة دبي للعام املايل 2018 بنفقات 56.6 مليار درهم
•• دبي-وام:

اعتمد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء، رعاه اهلل، ب�سفته حاكماً لإمارة دبي، قانون املوازنة 
العامة للقطاع احلكومي للعام املايل 2018 رقم 21 ل�سنة 2017، طبقاً 
درهم،  مليار   56.6 قدرها  نفقات  باإجمايل  للموازنة،  اجلديد  للت�سنيف 

بزيادة بلغت %19.5 عن موازنة العام املايل 2017.
وتوؤكد موازنة العام املايل 2018 اللتزام بالعمل وفقاً خلطة دبي 2021 
وال�ستحقاقات امل�ستقبلية، ل �سيما ا�ستحقاق اإك�سبو 2020 دبي، اإذ يربز يف 
املوازنة ارتفاع الإنفاق على قطاع البنية التحتية لي�سكل %21 من اإجمايل 
النفقات احلكومية، يف ترجمة لتوجهات �ساحب ال�سمو حاكم دبي، رعاه اهلل، 
برفع كفاءة البنية التحتية لدبي وجعلها الوجهة الأوىل لالإقامة وال�سياحة 

وممار�سة الأعمال التجارية مبختلف القطاعات.
ويف هذا ال�سياق، اأّكد عبدالرحمن �سالح اآل �سالح، املدير العام لدائرة املالية، 
املوازنة  اأداء  لتطوير  القادمة  ال�سنوات  خ��الل  احلثيث  دب��ي  حكومة  �سعي 
ل�ستحقاقات  وتنفيذاً  املالية  بال�ستدامة  منها  التزاماً  با�ستمرار،  العامة 
الإم��ارة واأه��داف اخلطة ال�سرتاتيجية 2021، ف�ساًل عن تركيز اجلهود 
اأف�سل  دب��ي،   2020 اإك�سبو  امل��رت��ق��ب،  ال�سخم  العاملي  احل��دث  جعل  على 
دبي  تظل  اأن  يف  الر�سيدة  القيادة  لروؤية  تلبية  التاريخ،  يف  اإك�سبو  معار�س 

دائماً م�ستعدة لإبهار العامل.
منا  تتطلب  حت��دي��ات  علينا  »يفر�س  اإك�سبو  ا�ستحقاق  اإن  �سالح  اآل  وق��ال 
التحتية  البنية  مل�ساريع  املطلوبة  الإن�سائية  النفقات  اإت��اح��ة  على  الرتكيز 
املعر�س  اإجن��اح  على  نفعها  يقت�سر  لن  التي  دب��ي،  باإك�سبو  املتعلقة  الهائلة 
الدويل الكبري فح�سب عند انطالقه عقب ثالث �سنوات، واإمنا ُيتوقع لها اأن 
متتّد خلدمة الإمارة عقوداً مقبلة من الزمن، ل �سيما واأن دبي ت�سهد تو�سعاً 
اإك�سبو.  م�سروع  حتت�سن  التي  املنطقة  باجتاه  ملحوظاً  وخدمياً  عمرانياً 
واأو�سح اآل �سالح اأن التزام احلكومة بتمّيز اإك�سبو دبي، وريادة دولة الإمارات 
6.2 مليار درهم،  اإىل اعتماد موازنة بعجز قدره  اأّدى  يف املحافل الدولية، 
وهو ما ميثل %1.55 من اإجمايل الناجت املحلي لإمارة دبي، نتيجة ارتفاع 
نفقات البنية التحتية بن�سبة %46.5 عن العام املايل 2017، كا�سفاً عن 

تخ�سي�س اأكرث من 5 مليارات درهم مل�ساريع اإك�سبو.
وعرّبت املوازنة عن اهتمام حكومة دبي باخلدمات الجتماعية، من �سحة 
ت�سنيف  ارتفاع  الأث��ر يف  اأك��رب  له  ك��ان  ما  واإ�سكان حكومي،  وثقافة  وتعليم 
دولة الإمارات يف جمال التناف�سية، كما تبّواأت الدولة املركز الأول يف موؤ�سر 
اآل  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  تاأكيد �ساحب  اإقليمياً، يف �سوء  ال�سعادة 

مكتوم اأن »حتقيق رفاه و�سعادة النا�س على راأ�س اأولوياتنا«.
واأكد اآل �سالح اأن حكومة دبي ا�ستطاعت اأن حتقق فائ�ساً ت�سغيلياً قدره 2.5 
مليار درهم، نتيجة تبني �سيا�سات مالية من�سبطة من خالل توجيهات اللجنة 
العليا لل�سيا�سة املالية، الأمر الذي اأ�سهم يف ال�ستدامة املالية لالإمارة، وعّزز 
قدرتها على التو�سع يف تطوير البنية التحتية، م�سرياً اإىل اأن اعتماد قانون 
ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س يف اإمارة دبي، والذي ي�سكل انطالقة 
جّيدة يف تبني دبي للممار�سات احلديثة يف اإدارة املوارد املالية بكفاءة وفعالية، 
عرب توجيه بع�س امل�ساريع العامة لتنفيذها من خالل ال�سراكة مع القطاع 
الأداء  ويرفع من معدلت  والبتكار  الإب���داع  �سيعزز  ال��ذي  الأم��ر  اخل��ا���س، 
دبي  وتتوقع  ال�سفافية.  �سيعزز  كما  احلكومية  الكفاءة  ويحقق  احلكومي 
حتقيق اإيرادات عامة تقدر بنحو 50.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% 
العمليات اجلارية يف  الإي���رادات على  2017 وتعتمد هذه  امل��ايل  العام  عن 
الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد املا�سي يف عدم العتماد 
اإذ  اإي��رادات النفط، واحلر�س على تطوير هيكل الإي��رادات احلكومية،  على 
%6 من اإجمايل الإي��رادات املتوقعة للعام  اإي��رادات النفط ما ن�سبته  متثل 
الإيرادات  لالإمارة. ومتثل  املالية  ال�ستدامة  يعزز  ما  وهذا   ،2018 املايل 
غري ال�سريبية من خالل الر�سوم احلكومية ما ن�سبته %71 من اإجمايل 
الإيرادات املتوقعة يف 2018، فيما متثل الإيرادات ال�سريبية %21، اأما 

الإيرادات من عوائد ال�ستثمارات احلكومية فت�سّكل %2 من الإيرادات.
بتقديرات  مقارنة  ملحوظاً  ارتفاعاً  لالإمارة  احلكومية  النفقات  �سهدت  و 
العام املايل 2017، وذلك يرجع اإىل النمو القت�سادي وال�سكاين لالإمارة، 
امل�ستمر  والتطوير   ،2020 اإك�سبو  ا�ست�سافة  على  املرتتبة  وال�ستحقاقات 
امل��واط��ن��ني واملقيمني  رف���اه  م�����س��ت��وى  رف���ع  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  للبنية 

و�سعادتهم، وفق روؤية الإمارة للعام 2021.
املايل  العام  %19.5 عن  قدره  ارتفاعاً  للموازنة  العامة  النفقات  و�سجلت 

2017، وقد جاءت هذه الزيادة جّراء الرتكيز على تلبية احتياجات اإك�سبو 
2020، الذي ُتقّدر قيمته ال�ستثمارية بنحو 25 مليار درهم، اإ�سافة اإىل 
 10.6 2020، التي تقدر تكلفتها بحوايل  تو�سعة خط مرتو دبي مب�سار 
توقيع  من  النهائية  املرحلة  اإىل  املالية  دائ��رة  و�سلت  وق��د  دره��م.  مليارات 

اتفاقية التمويل بنظام �سمان ال�سادرات بقيمة 5.5 مليارات درهم.
جديدة،  عمل  فر�سة   3،100 من  اأك��رث  للحكومة  العامة  املوازنة  واأتاحت 
ا�ستمراراً لنهج احلكومة يف اإتاحة فر�س العمل، ومثلت خم�س�سات الرواتب 
اإج��م��ايل الإن��ف��اق احل��ك��وم��ي، فيما ارت��ف��ع��ت الرواتب  %30 م��ن  والأج����ور 

والأجور بن�سبة %10 عن العام املايل 2017.
ن�سبة  وال��دع��م  املنح  وم�سروفات  والإداري����ة  العمومية  امل�سروفات  وبلغت 
منواً  النفقات  ه��ذه  و���س��ه��دت  احل��ك��وم��ي��ة،  النفقات  اإج��م��ايل  م��ن   42%
اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  بهدف   ،2017 امل��ايل  العام  عن   11.5% ق��دره 
الجتماعية وال�سحية والتعليمية للمواطنني، والرتقاء مب�ستوى اخلدمات 

العامة وتعزيز �سيا�سة البتكار والإبداع.
لال�ستحقاقات  والتجهيز  التحتية  البنية  م�ساريع  دعم  احلكومة  وتوا�سل 
 ،2020 اإك�سبو  ومعر�س  القدم  لكرة  اآ�سيا  كاأ�س  بطولة  مثل  امل�ستقبلية، 
%46.5 عما مت تخ�سي�سه  التحتية بن�سبة  البنية  ارتفعت خم�س�سات  اإذ 
احلكومية،  النفقات  اإج��م��ايل  م��ن   21% اإىل  لت�سل   2017 امل��ايل  للعام 
وهذا يعك�س اهتمام الإمارة بتنفيذ امل�ساريع اخلا�سة باإك�سبو 2020 طبقاً 
خلطة زمنية مدرو�سة، ت�سمل املبنى الرئي�سي للمعر�س، وامل�ساريع اخلدمية 
الداعمة له من طرق وج�سور و�سرف �سحي وخطوط موا�سالت ومرتو، 
وجتهيز املنطقة بالكامل ملا بعد احلدث لدعم �سياحة املوؤمترات ودعم مراكز 
التطوير. وجنحت دبي يف حتقيق ال�ستدامة املالية وذلك من خالل حتقيق 
فائ�س ت�سغيلي يبلغ 2.5 مليار درهم، ما يو�سح قدرة دبي على متويل جميع 

النفقات الت�سغيلية وحتقيق فائ�س من الإيرادات الت�سغيلية املحققة.
واأظهرت موازنة العام املايل 2018 مدى اهتمام احلكومة بالإن�سان، الذي 
ال�سمو حاكم دبي »الرثوة احلقيقية للوطن«. وميثل الإنفاق  يراه �ساحب 
والإ�سكان  والتعليم  ال�سحة  جم��الت  يف  الجتماعية  التنمية  قطاع  على 

وتنمية املجتمع والبتكار %33 من اإجمايل الإنفاق احلكومي.
ومما ل �سك فيه اأن ما مت حتقيقه من تقدم وازدهار جعل دبي وجهة خمتارة 

لل�سائحني والراغبني يف العمل وال�ستثمار، لذا خ�س�ست احلكومة 16% 
اأج��ل تطويره  الإن��ف��اق لقطاع الأم��ن وال��ع��دل وال�سالمة، من  اإج��م��ايل  من 
وجعله قادراً على اأداء دوره بحرفية وا�ستباقية، حتى اأ�سبح من القطاعات 

التي تفخر بها الإمارة عاملياً.
متكامل  كقطاع  وامل��وا���س��الت،  التحتية  والبنية  بالقت�ساد  دب��ي  اهتمام  اإن 
الأثر يف تبّووؤ دولة الإمارات  اأكرب  با�ستمرار، كان له  حتر�س على تطويره 
ا�ستحقاق  كان  ولقد  العاملية،  املوؤ�سرات  من  عديد  يف  متقدماً  عاملياً  مركزاً 
اإك�سبو 2020 دافعاً للنمو املت�سارع لهذا القطاع، الذي ي�ستحوذ يف 2018 
على %43 من الإنفاق الإجمايل. وُيظهر تخ�سي�س اأكرث من 5 مليارات 
التعامل مع  الإم���ارة يف  م��دى جدية  2020 وحدها  اإك�سبو  مل�ساريع  دره��م 
ال�ستحقاقات امل�ستقبلية. كما اهتمت الإمارة بدعم قطاع التميز احلكومي 
والإبداع والبتكار من خالل تخ�سي�س %8 من اإجمايل الإنفاق احلكومي 

لتطوير الأداء وتر�سيخ ثقافة التميز والبتكار والإبداع.
املوازنة  لقطاع  التنفيذي  املدير  اأهلي،  عبدالرحمن  عارف  قال  من جانبه، 
والتخطيط اإن موازنة العام املايل 2018 جاءت تلبية ملتطلبات خطة دبي 
2021، وتعرب ب�سفافية عن املوقف املايل امل�ستقر لالإمارة، القائم على تنفيذ 
�سيا�سات مالية من�سبطة تعتمد على اأف�سل املمار�سات الدولية، مو�سحاً اأن 
حتقيق فائ�س ت�سغيلي يحقق لالإمارة ال�ستدامة املالية املن�سودة، واأ�ساف: 
»ل يتجاوز عجز املوازنة املتوقع  ن�سبة  %1.55 من اإجمايل الناجت املحلي 
املتوقع، وذلك دعماً للمبادرات اجلديدة �سمن القطاعات املختلفة، ما ي�سهم 
يف تقوية القت�ساد الكلي لالإمارة، وت�سعى دائرة املالية دائماً اإىل العمل على 
العجز  تخفي�س  اإىل  ي��وؤدي  ما  م�ستمر،  ب�سكل  ومراجعتها  امل��وازن��ة  تطوير 

املتوقع«.
احل�سابات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل���ري،  ح��ام��د  ج��م��ال  اأ���س��ار  جانبه  م��ن 
املركزية يف دائرة املالية، اإىل اأن جهود الدائرة يف تر�سيخ التطوير والبتكار، 
من خالل تطوير برامج التح�سيل الذكي والتمويل الذكي وتطوير من�سة 
للبيانات املالية، تتيح البيانات املالية للحكومة وال�سركات والأفراد ب�سفافية، 
ما من �ساأنه تعزيز تناف�سية الإمارة، وقال: »�سيكون لهذا التطوير اأكرب الأثر 
يف خف�س العجز املتوقع من خالل تنفيذ دقيق للموازنة وتطوير �سبل الأداء 

احلكومي، الأمر الذي �سينعك�س اإيجابياً على تكلفة اخلدمات احلكومية«.

حممد بن زايد يبحث مع وزير اخلارجية الربيطاين العالقات 
الثنائية والأو�صاع على ال�صاحتني الإقليمية والدولية 

•• ابوظبي-وام:

نهيان ويل  اآل  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س يف ق�سر 
الربيطاين  اخلارجية  وزي��ر  جون�سن  بوري�س  معايل  ال�ساطئ 

الذي يزور البالد حاليا يف اطار جولة له يف دول املنطقة.
معه  وبحث  الربيطاين  اخلارجية  وزي��ر  بزيارة  �سموه  ورح��ب 
العالقات الثنائية بني دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة 

البلدين  م�سالح  يخدم  مب��ا  وتنميتها  دعمها  و�سبل  املتحدة 
وال�����س��ع��ب��ني ال�����س��دي��ق��ني يف ظ���ل م���ا ي��رب��ط��ه��م��ا م���ن عالقات 
وتطورا.وتناول  من��وا  ال���دوام  على  ت�سهد  ومتميزة،  تاريخية 
ال�ساحتني  على  الأو�ساع  وتطورات  الراهنة  امل�ستجدات  اللقاء 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة واأه��م��ي��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق امل�����س��رتك ملواجهة 
التحديات القائمة ومنها الإرهاب والتطرف والعنف من اجل 

حتقيق الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.
ذات  الق�سايا  ع��دد من  ح��ول  النظر  وجهات  تبادل  ج��رى  كما 

�سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  اللقاء  ح�سر  امل�سرتك.  الهتمام 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور  و�سمو 
اآل  ال��وزراء وزي��ر �سوؤون الرئا�سة و�سمو ال�سيخ ذي��اب بن زاي��د 
الدولة  اأن��ور بن حممد قرقا�س وزي��ر  الدكتور  نهيان ومعايل 
لل�سوؤون اخلارجية و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان 
ويل عهد ابوظبي و�سعادة فيليب بارهام �سفري اململكة املتحدة 

لدى الدولة والوفد املرافق لوزير اخلارجية الربيطاين.
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اأخبـار الإمـارات

وزارة اخلارجية«: 9,4 مليار درهم م�صاعدات الإمارات لليمن خالل عامني ون�صف
•• اأبوظبي-وام: 

الفرتة من  اليمنية خالل  للجمهورية  الإم��ارات  دول��ة  بلغت م�ساعدات 
9 مليارات و400 مليون  » نحو   2017 نوفمرب  2015 حتى  ابريل 

درهم ما يعادل مليارين و560 مليون دولر اأمريكي.
امل�ساعدات  اأن  لها  تقرير  يف  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأك���دت 
يعك�س  م��ا  وه��و  احلياتية  واجل��وان��ب  القطاعات  خمتلف  على  ا�ستملت 
اليمني  ال�سعب  م�ستقبل  ع��ل��ى  ال��ر���س��ي��دة  وق��ي��ادت��ه��ا  الإم������ارات  ح��ر���س 
والتخفيف من معاناته جراء ال�سيا�سة التدمريية للملي�سيات احلوثية 
والعمل على توفري كافة املقومات الأ�سا�سية لإعادة دورة احلياة الطبيعية 
يف هذا البلد ال�سقيق. ونال دعم الربامج العامة احل�سة الأكرب من قيمة 

امل�ساعدات مببلغ 4 مليارات و370 مليون درهم ما يعادل مليار و190 
الثانية  املرتبة  ال�سلعية يف  امل�ساعدات  فيما جاءت  اأمريكي  دولر  مليون 
األف  و100  436 مليونا  يعادل  ما  دره��م  و600 مليون  مليار  بقيمة 
ال��دوام ال�سباقة يف تلبية النداءات  اأمريكي. وكانت الم��ارات على  دولر 
العديد  يف  الجتماعية  وال�سخ�سيات  ال�سلطات  اأطلقتها  التي  العاجلة 
الأ�سر  وجن��دة  العاجل  الإن�ساين  للتدخل  باليمن  امل��ح��ررة  املناطق  من 
الطنان من  األف  التي حتمل  القوافل  مئات  �سريت  فيها حيث  املعوزة 
التخفيف من  الأث���ر يف  بالغ  لها  ك��ان  وال��ت��ي  والإغ��اث��ي��ة  الغذائية  امل���واد 
معاناة الهايل الإن�سانية. وبح�سب التقرير حل توليد الطاقة واإمدادها 
مليون  و50  مليار  بقيمة  امل�ساعدات  قيمة  حيث  من  الثالثة  باملرتبة 
ال�سحة  اما  األف دولر امريكي.ز  286 مليونا و100  درهم ما يعادل 

فجاءت باملرتبة الرابعة بقيمة 611 مليونا و300 األف درهم ما يعادل 
األف دولر امريكي وخام�سا اخلدمات الجتماعية  166 مليونا و400 
131 مليونا و700  األف درهم ما يعادل  483 مليونا و600  بقيمة 
القطاع  فائقة لدعم  الإم���ارات عناية  دول��ة  واأول��ت  امريكي.  األ��ف دولر 
ال�سحي يف خمتلف املحافظات اليمنية خا�سة يف العا�سمة املوؤقتة عدن 
خا�سة بعد ما تعر�س له من تدمري ممنهج على يد القوى النف�سالية 
حيث قامت بافتتاح واإعادة تاأهيل عدد من امل�ست�سفيات واملراكز الطبية 
باأحدث  تزويدها  على  وحر�ست  امل��ح��ررة  اليمنية  املحافظات  مبختلف 
املعدات والتجهيزات التي تواكب الحتياجات املتنامية لل�سكان.. كذلك 
املنت�سرة يف  لعبت دورا بارزا يف تقدمي الأدوي��ة العاجلة ملكافحة الأوبئة 
املرتبىة  يف  والتخزين  النقل  قطاع  وج��اء  اليمنية.  املحافظات  معظم 

ال�ساد�سة من حيث قيم امل�ساعدات ب�480 مليونا و700 الف درهم ما 
يعادل 130 مليونا و900 األف دولر امريكي تلتها احلوكمة واملجتمع 
466 مليونا درهم ما  املدين - التطوير الق�سائي والقانوين - بقيمة 
بقيمة  التعليم  وثامنا  امريكي..  دولر  األف  يعادل 126 مليونا و900 
142 مليونا و200 الف درهم ما يعادل 38 مليونا و 700 األف دولر 
امريكي. وجاء قطاع البناء والتنمية املدنية يف الرتتيب التا�سع بقيمة 
دولر امريكي..  مليون   34 يعادل  ما  درهم  الف  و100  مليونا   125
فيما جاء قطاع املياه و ال�سحة العامة بقيمة 57 مليون درهم ما يعادل 
15 مليونا و500 الف دولر امريكي يف املرتبة الع�سرة اإ�سافة اإىل 20 
مليونا و900 الف درهم ما يعادل 5 ماليني و700 الف دولر امريكي 

توزعت على قطاعات اأخرى متنوعة.

حتت رعاية حممد بن زايد .. مهرجان الظفرة ينطلق 14 دي�صمرب اجلاري
•• اأبوظبي-وام:

تنطلق فعاليات الدورة ال�11 من مهرجان الظفرة خالل الفرتة من 14 
اأبوظبي  باإمارة  الظفرة  زاي��د مبنطقة  28 دي�سمرب اجل��اري يف مدينة  اإىل 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت  وذل���ك 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وبتنظيم من جلنة اإدارة 

املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية.
اإدارة  امل��زروع��ي رئي�س جلنة  ف��ار���س خلف  ال��ل��واء رك��ن ط��ي��ار  واأك���د م��ع��ايل 
املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي اإن هذا احلدث الفريد 
الذي تنظمه اللجنة وبتوجيهات من القيادة الر�سيدة يوؤكد موا�سلة جهود 

�سون املوروث الثقايف واحلفاظ على العادات والتقاليد الأ�سيلة.
 - اأبوظبي  ام�س يف  ال��ذي عقد  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل   - وت��وج��ه معاليه 
بجزيل ال�سكر والتقدير اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة »حفظه اهلل« لدعم �سموه الالحمدود مل�ساريع �سون الرتاث 
وت�سجيعه الدائم على موا�سلة تعزيز ثقافة املهرجانات والفعاليات الرتاثية 
اإذ يوؤكد �سموه دوما اأن احلفاظ على الرتاث وتوريثه لالأجيال القادمة ميثل 
اأ�سا�سا مهما لهوية �سعب دولة الإمارات مع الأخذ باأ�سباب التقدم احل�ساري 

والنفتاح الثقايف.
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والم��ت��ن��ان  ال�سكر  ب��واف��ر  توجه  كما 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لدعم 
�سموه لكافة جهود �سون الرتاث العريق واملحافظة على تقاليدنا الأ�سيلة 
باعتبار ذلك من مقومات احلفاظ على هويتنا الوطنية ور�سيدنا احل�ساري 
والإن�ساين كما ي�سكل هذا التوجه اأحد اأهم مرتكزات النهج الذي �سار عليه 

الوالد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
واأ�ساف معاليه اأن هذا احلدث الفريد - عاملي الروؤية وطني النتماء - بات 
اليوم كرنفال تراثيا ي�ستقطب اهتمام الزوار وال�سياح وو�سائل الإعالم من 

ال�سيخ  �سمو  قبل  من  الدائمة  املتابعة  بف�سل  وذل��ك  العامل  اأنحاء  خمتلف 
حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.

واأكد حر�س اللجنة املنظمة هذا العام على تنظيم الفعاليات يف قالب ت�سويقي 
تعليمي ترفيهي يكر�س نظرة واقعية ودقيقة للحياة يف دولة الإمارات خالل 
مئات ال�سنني حيث يلعب مهرجان الظفرة دورا مهما وبارزا يف تر�سيخ القيم 

الإماراتية وتعميق اأثر الرتاث يف نفو�س الن�سء من اأبناء الوطن.
هي  للمهرجان  امل�ساحبة  الرتاثية  والأن�سطة  امل�سابقات  كافة  اأن  واأو���س��ح 
الأ�سيلة  البداوة  روح  وتعك�س  املا�سي  يف  باحلياة  وثيقة  �سلة  ذات  فعاليات 

وت�سهم يف تعزيز م�ساعر الفخر بالوطن حا�سره وما�سيه.
من جانبه اأكد عبيد خلفان املزروعي مدير الفعاليات الرتاثية يف اللجنة اأن 
هذه الدورة �ستكون الأكرب منذ انطالقة املهرجان وذلك �سعيا من اللجنة 
حيث  والطلبة  وال�سياح  وال��زوار  امل�ساركني  من  العديد  ل�ستقطاب  املنظمة 

�سيكون هناك العديد من الفعاليات اجلديدة التي ت�ستهدف كافة الفئات.

38 مليون درهم  اأك��رث من  تبلغ  العام  ه��ذا  املهرجان  اأن جوائز  اإىل  واأ���س��ار 
للمهرجان  امل�ساحبة  امل�سابقات  م��ن  وال��ع��دي��د  الإب���ل  مزاينة  على  م��وزع��ة 
املزاينات على م�ستوى  اأه��م  املهرجان تعد من  الإب��ل يف  اأن مزاينة  مو�سحا 

دول جمل�س التعاون اخلليجي حيث خ�س�س لها اأكرث من 750 جائزة.
باملهرجان  الإب��ل  مزاينة  مدير  املهريي  عا�سد  بن  حممد  ق��ال  جانبه  من 
واملعايري  ال�سوابط  و�سع  على  با�ستمرار  تعمل  الظفرة  مهرجان  اإدارة  اإن 
حيث  العمل  جن��اح  يف  الأ�سا�سية  القاعدة  تعترب  وال��ت��ي  للمزاينة  الدقيقة 
�سعت اللجنة املنظمة خالل هذه الدورة والدورات ال�سابقة على اختيار جلان 

حتكيم لديهم خربات طويلة يف جمال التحكيم مبزاينات الإبل.
يتيح  وال��ذي  التحدي  �سوط  العام  هذا  اأ�سافت  املنظمة  اللجنة  اأن  واأ�ساف 
للم�ساركني الفائزين يف املراكز الثالث الأوىل اأن يتقدم باإبله للم�ساركة يف 
�سوط التحدي حيث مت تخ�سي�س جوائز قيمة لأول ثالثة فائزين يف كل 

�سوط.

خالد بن زايد يرتاأ�س اجتماع جمل�س اإدارة »زايد العليا« ويطلع على »القامو�س الإ�صاري املوحد لل�صم«

»الهالل« و»مفو�صية الأمم املتحدة« تبحثان التعاون للحد من التداعيات التي يواجهها الالجئون يف املنطقة

برنامج  وه���و  ب��امل��وؤ���س�����س��ة  ال�����س��ب��اب 
امل��ر���س��ح��ني مل�سار  ي��وؤه��ل  اأك���ادمي���ي 
وظيفي بو�سعهم يف حدود قطاعات 
رئي�سية يف املوؤ�س�سة ويف اأماكن �سنع 
ل�ستقطاب  ويعمل  القرار  واتخاذ 
العنا�سر ال�سابة وتاأهيليهم لتويل 
املقبلة  امل���رح���ل���ة  خ�����الل  ال���ق���ي���ادة 
اأفكارهم الع�سرية  وال�ستفادة من 
العمل  ت��ط��وي��ر  ن��ح��و  وط��م��وح��ه��م 
امل��وؤ���س�����س��ة خلدمة  ع��م��ل  مب���ج���ال 
ال��ف��ئ��ات امل�����س��م��ول��ة ب��رع��اي��ت��ه��ا من 

فئات اأ�سحاب الهمم.
رئ���ي�������س جمل�س  ���س��م��و  وا���س��ت��ق��ب��ل 
الجتماع  ه���ام�������س  ع���ل���ى  الإدارة 
 76 وعددهم  للربنامج  املن�سمني 
م��وظ��ف��ا وم��وظ��ف��ة ب��امل��وؤ���س�����س��ة من 
و�سيتم  ع��ام��ا   30 اإىل   21 ع��م��ر 

ع���ل���ى حم�سر  امل���ج���ل�������س  و������س�����ادق 
ما  على  واط��ل��ع  ال�سابق  الج��ت��م��اع 
مت ت��ن��ف��ي��ذه م��ن ق�����رارات ك��م��ا قدم 
لأع�ساء  ب���الإن���اب���ة  ال���ع���ام  الأم�����ني 
امل��ج��ل�����س ت��ق��ري��را ا���س��ت��ع��ر���س فيه 
اأه����م ال��ت��ط��ورات وال��ت��غ��ريات التي 
الأخري  الجتماع  عقد  منذ  ج��رت 
للمجل�س ت�سمن ن�ساطات املوؤ�س�سة 
م�����ن اأب������رزه������ا ن���ت���ائ���ج م����وؤ�����س����رات 
 2017 ل����ع����ام  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
التنظيمي  للهيكل  ال��ع��ام  والإط����ار 
العمل  وخ��ط��ة  للموؤ�س�سة  املعتمد 
امل��ق��رتح��ة ل���س��ت��ك��م��ال��ه م��ن خالل 
اإجراءات ت�سكني خمتلف الدرجات 

الوظيفية.
الإدارة  جم��ل�����س  اأع�������س���اء  وب���ح���ث 
برئا�سة �سمو ال�سيخ خالد بن زايد 

واإطالق  للموؤ�س�سة  الإل��ي��ك��رتوين 
الداخلي  الإل����ي����ك����رتوين  امل����وق����ع 
اجلديد عقب تطويره مبا يتنا�سب 

مع املرحلة املقبلة.
واطلع على الت�سور املقرتح جلائزة 
الب�سرية املقدمة من مركز مطبعة 
الب�سرية  وال��ت��ح��دي��ات  امل��ك��ف��وف��ني 
عددا  وناق�س  للموؤ�س�سة..  التابع 
من البنود الأخرى املدرجة �سمن 
اإ���س��اف��ة اإىل عدد  ج���دول الأع��م��ال 
م���ن ال��ت��ق��اري��ر ح����ول ���س��ري العمل 
القرارات  ب�ساأنها  املجل�س  وات��خ��ذ 

الالزمة.
ا�ستقبل  الج��ت��م��اع  ه��ام�����س  وع��ل��ى 
���س��م��و ال�����س��ي��خ خ���ال���د ب���ن زاي�����د اآل 
نهيان رئي�س جمل�س ادارة املوؤ�س�سة 
القامو�س  ا�����س����دار  ع���م���ل  ف���ري���ق 

واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
ابوظبي  عهد  ويل  ال�سمو  �ساحب 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�سلحة 
الكرمية  ���س��م��وه��م��ا  رع���اي���ة  ع��ل��ى 
للموؤ�س�سة  امل��ت��وا���س��ل  ودع��م��ه��م��ا 

وبراجمها وم�ساريعها الإن�سائية.
املوؤ�س�سة  اإدارة  جم��ل�����س  وت���وج���ه 
بن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  اإىل  بال�سكر 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي على 
الدائم للموؤ�س�سة وبراجمها  دعمه 
اأ���س��ح��اب الهمم  خل��دم��ة ورع���اي���ة 
ب����زي����ارة مركز  ���س��م��وه  وت�����س��ري��ف 
والتاأهيل  للتنمية  ال��زراع��ي  زاي���د 
وم�ساركة منت�سبي املوؤ�س�سة باملركز 

الحتفال بيوم العلم.

ال��ربن��ام��ج من  ع��م��ل  ور����س  تنفيذ 
املعارف«  »جم��م��وع��ة  خ����رباء  ق��ب��ل 
ملجموعات املنت�سبني على مدار عام 
امل�ساركون  كامل و�سيخ�سع خالله 
�سل�سلة  يف  ل��ل��ت��دري��ب  وامل�����س��ارك��ات 
تنفذ  عمل  ور����س   10 م��ن  مكونة 
من خالل نهج تعليمي مم��زوج ما 
بني احل�سور وجها لوجه والتعليم 
تدعيم  ���س��ي��ت��م  ك��م��ا  الإل�����ك�����رتوين 
ج��م��ي��ع ال��������دورات امل���ق���دم���ة مب���واد 
مل�ساندة  اإلكرتونية  ذات��ي��ة  درا�سية 
ال��ربن��ام��ج يف رحلة  امل�����س��ارك��ني يف 

التعلم اخلا�سة بهم.
وناق�س املجل�س تقارير الإجناز عن 
والراأ�سمالية  التطويرية  امل�ساريع 
بالإ�سافة اإىل امل�ساريع الإلكرتونية 
املوقع  ول�سيما  اإطالقها  مت  التي 

املو�سوعات  م���ن  ع����ددا  ن��ه��ي��ان  اآل 
التي  الأعمال  على جدول  املدرجة 
اأرق�����ى برامج  ت���وف���ري  ���س��اأن��ه��ا  م���ن 
والتعليم  وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���دري���ب 
امل�سمولني  الهمم  اأ�سحاب  لفئات 
ت�ساعد  وال���ت���ي  امل��وؤ���س�����س��ة  ب��رع��اي��ة 
يف ت��ن��م��ي��ة ال�����ق�����درات وال���ط���اق���ات 
املوجودة لديهم وت�ساعد يف عملية 
اأف��رادا فاعلني يف  ليكونوا  دجمهم 
م�سرية  يف  وم��وؤث��ري��ن  جمتمعهم 
ي�سهدها  ال��ت��ي  ال�����س��ام��ل��ة  التنمية 

وطننا الغايل.
وم����ن اأب�����رز امل���و����س���وع���ات ال���ت���ي مت 
ع��ر���س��ه��ا ع��ل��ى الج���ت���م���اع اإط����الق 
املوؤ�س�سة برنامج » قيادات امل�ستقبل 
تطوير  اإىل  وال���ه���ادف  اخل���ا����س   «
م��ه��ارات وف��ن��ون ال��ق��ي��ادة ل��دى فئة 

الإن�سانية  ال��ه��ي��ئ��ة  مب�����ب�����ادرات 
لتنمية  احل����ث����ي����ث  و�����س����ع����ي����ه����ا 
من  واحل��د  ال�سعيفة  املجتمعات 
اإن  ال����ك����وارث . وق�����ال  ت���داع���ي���ات 
الهيئة  اكت�سبتها  ال��ت��ي  ال�سمعة 
اأمر  على  بالقائمني  ح��دت  عامليا 
املفو�سية يف املنطقة للقيام بهذه 
على  ك��ث��ب  ع��ن  للتعرف  ال���زي���ارة 
وتوثيق  اأن�����س��ط��ت��ه��ا  و  ب��راجم��ه��ا 
وتنفيذ  م��ع��ه��ا  ال���ت���ع���اون  ع�����رى 
م�ساريع م�سرتكة تعرب عن وحدة 
الهدف وجت�سد نبل املقا�سد التي 

ي�سعى لها اجلانبان.
ا����س���ت���ع���ر����س فهد  م�����ن ج����ان����ب����ه 

الالجئني يف دول جمل�س التعاون 
م�سوؤولة  ال�سرهان  في�سل  ودلل 
اخل��ارج��ي��ة يف مكتب  ال��ع��الق��ات 

املفو�سية باأبوظبي . 
وتبادل اجلانبان خالل الجتماع 
�ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  النظر  وج��ه��ات 
العمل  مب�����س��ام��ني  ت���رت���ق���ي  اأن 
الإن�������س���اين وت���وف���ر ح��م��اي��ة اأكرب 
املتاأثرين  ال��ن��ازح��ني  و  لالجئني 
م���ن الأح������داث يف ع���دد م���ن دول 
برامج  ا�ستعرا�س  ومت   ، املنطقة 
اجلهود  و  ال���ط���رف���ني  وخ���ط���ط 
اجل���ان���ب���ان حاليا  ي��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي 
جت���اه ���س��ح��اي��ا الأزم�����ة يف اليمن 

األف طرد غذائي مت من خاللها 
الأ�سا�سية  الح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ري 
حفر  ج�����ان�����ب  اإىل  ل����الج����ئ����ني 
املياه  دورات  واإن�ساء  الآب��ار  مئات 
داخل  ال�سحية  البيئة  لتح�سني 

املخيمات التي ت�ست�سيفهم .
وقال اإن مثل هذه اللقاءات تفتح 
التعاون  م����ن  اأرح�������ب  جم������الت 
اجلانب  يف  الطرفني  بني  البناء 
الإن�����س��اين ..م�����س��ددا على حر�س 
ع���ل���ى متتني  ال������دائ������م  ال���ه���ي���ئ���ة 
التعاون  و  ال���ت���وا����س���ل  ج�������س���ور 
العون  وم��ن��ظ��م��ات  وك������الت  م���ع 
الدولية  و  الإقليمية  الإن�����س��اين 

اجلانبان  ينفذها  التي  امل�ساريع 
لتنمية املجتمعات اله�سة وتعزيز 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى م��واج��ه��ة ظروفها 

الطارئة و التحديات الإن�سانية.
ج��اء ذل��ك خ��الل الجتماع الذي 
عقد موؤخرا مبقر الهالل الأحمر 
بن  ال��رح��م��ن  عبد  فهد  بح�سور 
�سلطان نائب الأمني العام لقطاع 
الهيئة  يف  ال��دول��ي��ة  امل�����س��اع��دات 
وحميد را�سد ال�سام�سي م�ست�سار 
قطاع امل�ساعدات الدولية و�سعيد 
امل����زروع����ي م��دي��ر الإغ����اث����ة فيما 
ح�سره من املنظمة الدولية خالد 
ملفو�سية  الإقليمي  املمثل  خليفة 

�سلطان  ب������ن  ع����ب����دال����رح����م����ن 
خ����الل الج���ت���م���اع اجل���ه���ود التي 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  ب���ه���ا  ا���س��ط��ل��ع��ت 
الفرتة  خالل  الإماراتي  الأحمر 
الالجئني  اأو���س��اع  لدعم  املا�سية 
بنجالدي�س  يف  ال����روه����ي����ن����ج����ا 
نفذت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ..م�����س��ريا 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  ومتابعة 
اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف  زاي��د 
الهيئة  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
العمليات  م����ن  م����راح����ل  ث�����الث 
الروهينجا  ل��الج��ئ��ني  الإغ��اث��ي��ة 
ت�����س��م��ن��ت ت���وزي���ع اأك����رث م���ن 27 

الجتماع  تطرق  كما   . �سوريا  و 
املنظمة  خ���ربات  م��ن  لال�ستفادة 
اللوج�ستية  اإمكانيتها  و  الدولية 
اإىل جانب  والتموين  الإم���داد  يف 
تعزيز القدرات من خالل برامج 
تدريبية ل�سقل مهارات متطوعي 
اإدارة  ال��ه��الل الأح��م��ر يف جم��ال 

الطوارئ والأزمات.
واأك�����د م�������س���وؤول امل��ف��و���س��ي��ة على 
اأهمية اجلهود التي تبذلها هيئة 
العامل  ح����ول  الأح����م����ر  ال���ه���الل 
وتوفري  امل��ع��ان��اة  ح���دة  لتخفيف 
ل�سحايا  اأف�������س���ل  ح����ي����اة  ����س���ب���ل 
..م�سيدا  والأزم���������ات  ال����ك����وارث 

•• اأبوظبي -وام: 

زايد  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  اأ���س��اد 
وذوي  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  العليا 
الحتياجات اخلا�سة بدعم �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
ال��دول��ة »حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
�ساحب  ومتابعة  وبتوجيهات  اهلل« 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
للموؤ�س�سة  ���س��م��وه��م��ا  وم�������س���ان���دة 
وم��راك��زه��ا وال��ف��ئ��ات ال��ت��ي ترعاها 
م����ن اأج�������ل ال����و�����س����ول ل����الأه����داف 
اإن�سائها  م���ن  امل���رج���وة  ال�����س��ام��ي��ة 
القيادة  ورغ��ب��ات  ط��م��وح  وحت��ق��ي��ق 
برعاية  امل�سمولة  للفئات  الر�سيدة 

املوؤ�س�سة.
ج������اء ذل������ك يف الج����ت����م����اع ال�����ذي 
�سمو  برئا�سة  ام�س  املجل�س  عقده 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ خ��ال��د 
زايد  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
وذوي  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  العليا 
وح�سور  اخل���ا����س���ة  الح���ت���ي���اج���ات 
�سعيد  م���ب���ارك  ���س��ع��ادة  الأع�������س���اء 
عي�سة  خالد  والدكتور  ال�سام�سي 
م�سطفى  وط����������الل  اجل�������اب�������ري 
ال��ه��ا���س��م��ي و���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل عبد 
العام  الأم�����ني  ال���ع���ايل احل��م��ي��دان 
جمل�س  وع�سو  بالإنابة  للموؤ�س�سة 

الدارة.
ال�سكر  اآي���ات  اأ�سمى  املجل�س  ورف��ع 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اإىل  والم���ت���ن���ان 

الإ�ساري املوحد لل�سم وهي مبادرة 
موؤ�س�سة  تبنتها  نوعها  من  الأوىل 
الإن�سانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 
ومب�ساركة خمتلف اجلهات العاملة 
مع ال�سم وذلك نظرا حلاجة ال�سم 
يف الدولة اإىل مرجع موحد يجمع 
لهم لغتهم مبا ي�سمن ا�ستمرارها 
ومنوها وي�ساهم يف رفع م�ستواهم 

العلمي والثقايف.
اإىل  ال��ف��ري��ق �سرحا  اأع�����س��اء  وق���دم 
عن  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ���س��م��و 
اخل����ط����وات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال���ت���ي مت 
قامو�س  اإ�����س����دار  ن��ح��و  اجن����ازه����ا 
اإ������س�����اري اإم�����ارات�����ي م���وح���د وذل����ك 
م�ستوى  على  الفئات  تلك  خلدمة 
ت��وث��ي��ق لغة  اإىل  وي���ه���دف  ال���دول���ة 
الإ�سارة الإماراتية.. و�سي�سم اأكرث 
مقارنة  اآلف م�سطلح  من خم�سة 
باأربعة اآلف م�سطلح للغة الإ�سارة 

يف القامو�س العربي املوحد.
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى ا���س��ت��ق��ب��ل �سمو 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ خ��ال��د 
والتاأهيل  ال��رع��اي��ة  م��راك��ز  م���دراء 
م�ستوى  ع��ل��ى  للموؤ�س�سة  ال��ت��اب��ع��ة 
�سموه  واأ�����س����اد  اب���وظ���ب���ي..  اإم�������ارة 
خمتلف  يف  ال���ع���ام���ل���ني  ب���ج���ه���ود 
قطاعات ومراكز واأندية املوؤ�س�سة.. 
ودعا اإىل ال�ستمرار يف تلك اجلهود 
لرعاية وتاأهيل كافة املنت�سبني اإىل 
الفئات..  خمتلف  وم���ن  امل��وؤ���س�����س��ة 
طاقاتهم  اأق�سى  بذل  على  وحثهم 
يف تاأدية ر�سالتهم يف خدمة ورعاية 

اأبنائنا وبناتنا اأ�سحاب الهمم.

•• اأبوظبي-وام: 

ب��ح��ث��ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
ال�سامية  واملفو�سية  الإم���ارات���ي 
لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني 
ال���ت���ع���اون امل�������س���رتك ل��ل��ح��د من 
التي  الإن�������س���ان���ي���ة  ال����ت����داع����ي����ات 
والنازحون  الالجئون  يواجهها 
ب�����س��ب��ب الأح��������داث  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
اجلارية حاليا اإىل جانب مناق�سة 
يف  الروهينجا  الالجئني  اأو���س��اع 
بنجالدي�س واجلهود املبذولة من 
معاناتهم  م��ن  ل��ل��ح��د  ال��ط��رف��ني 

وحت�سني �سبل حياتهم .
على  حر�سهما  اجل��ان��ب��ان  واأك����د 
تفعيل التفاقيات املوقعة بينهما 
���س��وي��ا لإي���ج���اد احللول  وال��ع��م��ل 
الالجئني  ق��درة  لتعزيز  املالئمة 
الن�ساء  خ����ا�����س����ة  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
والأطفال على مواجهة ظروفهم 
ال�����ط�����ارئ�����ة وت�����وف�����ري احل���م���اي���ة 
التحديات  ظ��ل  يف  لهم  ال��الزم��ة 
التي تواجههم اإ�سافة اإىل تعزيز 
امليداين  التعاون  و�سبل  ال�سراكة 
يف عدد من ال�ساحات التي ت�سهد 
ب�سبب  ون�������زوح  جل�����وء  ع��م��ل��ي��ات 

الكوارث و الأزمات.
اآليات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  الت���ف���اق  ومت 
م�����ب�����ادرات  ال����ت����وا�����س����ل و ط������رح 
م�������س���رتك���ة وت������ب������ادل اخل�������ربات 
وامل���ع���ل���وم���ات ح�����ول ال����ربام����ج و 

للعمل  اأف�سل  م�ستقبل  اأج��ل  من 
الهيئة  ان  واأو����س���ح   . الإن�����س��اين 
ت��ف��خ��ر ب��ع��الق��ات��ه��ا امل��ت��م��ي��زة مع 
مكنها من  ما  الأممية  نظرياتها 
حت��ق��ي��ق ال��ك��ث��ري م���ن الجن�����ازات 
ك���ث���ريا يف احلد  ���س��اه��م��ت  ال���ت���ي 
م��ن وط����اأة امل��ع��ان��اة الإن�����س��ان��ي��ة يف 
الكثري من املناطق التي تواجدت 
اأن  ع��ل��ى  م���وؤك���دا   .. ال��ه��ي��ئ��ة  فيها 
�سبيل  يف  و�سعا  تدخر  لن  الهيئة 
ت��رج��م��ة وق��ائ��ع ه���ذا الج��ت��م��اع و 
ال��واق��ع من  اأر����س  تطبيقها على 
خالل تعزيز جمالت ال�سراكة و 

التعاون بني اجلانبني.
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اأخبـار الإمـارات
�صركة هندية تتربع بـ 100 تذكرة طريان لنزلء املوؤ�ص�صة العقابية بعجمان 

•• عجمان -وام:

ت��ن��ظ��م ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة ع��ج��م��ان ع���دة برامج 
التي  »ع��ام اخل��ري«  املن�سود من مبادرة  الهدف  لتحقيق 
اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
احل���ايل من  ال��ع��ام  خ��الل  اهلل«  ال��دول��ة »حفظه  رئي�س 
امل�ساريع  ودعم  النزلء  م�ساعدة  ت�ستهدف  برامج  بينها 
والعقابية  الإ���س��الح��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  يف  ب��ه��م  امل��رت��ب��ط��ة 

بالإمارة .
للذهب  م�����الب�����ار  ����س���رك���ة  ت���ربع���ت  الط�������ار  ه�����ذا  ويف 

واملجوهرات الهندية بعدد 100 تذكرة طريان ل�سالح 
اأمورهم  املع�سرة  والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سة  نزلء 
والعودة  الدولة  ملغادرة  عليهم  ت�سهيال  وذل��ك  بعجمان 

اإىل بالدهم ودعما ملبادرات �سرطة عجمان اخلريية.
وتوجه �سعادة اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبداهلل النعيمي 
قائد عام �سرطة عجمان خالل ا�ستقباله ال�سيد �سمالل 
مالبار  ب�سركة  الدولية  للعمليات  العام  املدير  اأحمد 
بال�سكر اىل اإدارة ال�سركة على دعمها ال�سخي وال�سعور 

بامل�سوؤولية جتاه الفئات املحتاجة .
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال�����س��ي��د ���س��م��الل ان ه���ذا ال��ت��ربع جاء 

تنفيذا ملبادرة »عام اخلري 2017 » وتعاطفا مع نزلء 
للمع�سرين  وتي�سريا  والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سة 
منهم ودعما ملبادرات �سرطة عجمان اخلريية ..موؤكدا 
بني  وال��رتاح��م  ال��ت��واد  م��دى  تظهر  امل�ساهمة  ه��ذه  اأن 
م�ساعدة  يف  الإم����ارات  ب��دول��ة  املختلفة  اجلاليات  اأب��ن��اء 

املحتاجني واملع�سرين يف ت�سيري اأمورهم.
واأهدى �سعادة اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبداهلل النعيمي 
قائد عام �سرطة عجمان ..ال�سيد �سمالل درع ال�سرطة 
�سرطة  مع  وتعاونها  ال�سركة  لدعم  تقديرا  التذكاري 

عجمان.

منحة اإماراتية بقيمة 55 مليون درهم لدعم قطاع التعليم يف غزة

املراجعة ح�شة  ر�شوم  درهم   300

اإدارات مدر�صية : 30 دقيقة يوميا جلمع الهواتف من الطلبة قبل المتحان
طلبة الـ12 امتحان الريا�شيات طويل و ثالثة اأ�شئلة مقالية غاية ال�شعوبة

•• اأبوظبي -وام:

وكالة  و  الإم��������ارات  دول����ة  وق��ع��ت 
وت�سغيل  لإغ���اث���ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ال����الج����ئ����ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 
ال�سرق الأدنى »الأون��روا« اتفاقية 
تعاون بقيمة 40.4 مليون درهم 
اأم���ري���ك���ي«  دولر  م���ل���ي���ون   11«
واتفاقية تعاون ثالثي بني وزارة 
اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون ال�����دويل 
و«الأونروا« وموؤ�س�سة دبي العطاء 
 4« دره���م  م��ل��ي��ون   14.6 بقيمة 
لدعم  اأم���ري���ك���ي«  دولر  م��الي��ني 
برامج التعليم لالأونروا يف قطاع 
غزة وذلك بهدف �سمان ا�ستمرار 
على  والطالبات  الطالب  ح�سول 
التعليم الأ�سا�سي يف بيئة مدر�سية 
اأ�سا�سيات  ف��ي��ه��ا  ت��ت��وف��ر  م��الئ��م��ة 
ال���ت���ع���ل���ي���م م�����ن خ������الل م����دار�����س 

الأونروا.
�سلطان  �سعادة  التفاقيتني  وق��ع 
وزير  م�ساعد  ال�سام�سي  حم��م��د 
اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون ال�����دويل 
ل�����س��وؤون ال��ت��ن��م��ي��ة ال��دول��ي��ة وعن 
لإغ���اث���ة  امل���ت���ح���دة  الأمم  وك����ال����ة 
الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 
ال�������س���ي���دة  الأدن������������ى  ال���������س����رق  يف 
ف���ران�������س���واز ف�����اين م���دي���ر دائ�����رة 
والت�سالت  اخلارجية  العالقات 
�سعادة  العطاء  دبي  موؤ�س�سة  وعن 

طارق القرق املدير التنفيذي.
دعم  اإىل  الت��ف��اق��ي��ت��ان  وت���ه���دف 
للتاأكد من  ال�سرتاتيجي  الهدف 
لربامج  ���س��ام��ل��ة  تغطية  ح�����س��ول 

•• دبي- الفجر:

ملدار�س  م��در���س��ي��ة  اإدارات  اأف������ادت 
اأنها  اإن��اث و ذكور  الثانوية  املرحلة 
30 دق��ي��ق��ة يف جمع  ت��ه��در ي��وم��ي��ا 
الطلبة  م����ن  ال���ن���ق���ال���ة  ال���ه���وات���ف 
اأي  ت���ل���ق  مل  و  الم����ت����ح����ان  ق��ب��ي��ل 
ت���ع���اون م���ن ق��ب��ل ذوي ال��ط��ل��ب��ة يف 
اح�سار  بعدم  ابنائهم  على  التنبيه 
فرته  خالل  املدر�سة  ايل  الهواتف 
اكدوا  ذاته  الوقت  المتحانات ويف 
غري  الطالبي  ال�سلوك  لئحة  اأن 
رادعه للطلبة من حيث املخالفات 
باإح�سار الهاتف اأوا�ستخدامه داخل 
ع�سر  الثاين  طلبة  وك��ان  املدر�سة. 
ا�ستاأنفوا امتحاناتهم عقب الجازة 
الأ�سبوعية مبادة الريا�سيات التي 
�سفحات   9 يف  ا���س��ئ��ل��ت��ه��ا  ج������اءت 
للم�سارين العام و املتقدم وات�سمت 
ب���ال�������س���ع���وب���ة ث����الث����ة اأ����س���ئ���ل���ة من 
من  الطلبة  ا�ستكي  و  »امل��ق��ال��ي��ة«، 
طول المتحان وعدم وجود فر�سه 
للطلبة ملراجعة الإجابة اأو الوقوف 
اأط���ول للتفكري  على ال�����س��وؤال م��ده 
تو�سيع  ب�����اأن  م���ف���ي���دون  ال�����س��ل��ي��م، 
الدرجات �سوف ي�سبب لهم تراجع 
اأ�سئلة   8 ان  وخا�سة  ال��درج��ات  يف 
درجة   60 عليهم  الم��ت��ح��ان  م��ن 

بواقع 8 درجات لل�سوؤال.
امتحانات  اأن  ال��ط��ل��ب��ة  واأع����ت����رب 
ج���اءت  الأول  ال���درا����س���ي  ال��ف�����س��ل 
حتاكي القدرات العقلية العليا ومل 
حتتاج  و  املتو�سط  الطالب  تراعي 
تقدمي  ف����رته  ط�����وال  ت��ف��ك��ري  ايل 

قطاع  يف  خم���ت���ل���ف���ة  ج���غ���راف���ي���ة 
-2017 ال���درا����س���ي  ل��ل��ع��ام  غ����زة 
اإىل  امل��ن��ح��ة  ت��ه��دف  ك��م��ا   2018
بيئة  توفري  م��ن  الأون����روا  متكني 
الالجئني  لأطفال  اآمنة  تعليمية 
الفل�سطينيني من خالل احلفاظ 
نظيفة  امل��در���س��ي��ة  امل����راف����ق  ع��ل��ى 

و�سحية.
التعليمية  امل���واد  املنحة  و�ستوفر 
واحلقائب  القرطا�سية  وت��وزي��ع 
املدر�سية وغريها من امل�ستلزمات 
جل���م���ي���ع ال�����ط�����الب وال���ط���ال���ب���ات 
يف  الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني  م��ن 
القطاع والذي من �ساأنه اأن يخفف 
عن الطلبة واأهاليهم اأعباء مالية 
اإ�سافية مع بداية كل عام درا�سي 
الأ�سر  م��ن  الكثري  واأن  خ�سو�سا 
يف ق��ط��اع غ���زة ت��ع��اين م��ن الفقر 

اخلدمات  ا���س��ت��م��راري��ة  ل�����س��م��ان 
املحافظة  ول�����س��م��ان  ان��ق��ط��اع  ب��ال 
من  املنطقة«.  يف  ال�ستقرار  على 
ج��ان��ب��ه ق���ال ���س��ع��ادة ط���ارق القرق 
العطاء  لدبي  التنفيذي  الرئي�س 
�ستكون  ه��ذه  التعاون  اتفاقية  اإن 
والتعاون  ال�سراكة  معلما اخرا يف 
اخلارجية  وزارة  ب��ني  النموذجي 
والتعاون الدويل ودبي العطاء من 
جهة ووكالة الأمم املتحدة لإغاثة 
الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 
يف ال�سرق الأدن���ى »الأون����روا« من 

جهة اأخرى.
�سكرنا  ن��ق��دم  ان  ن���ود   « واأ����س���اف 
اخل����ال���������س ل�����������وزارة اخل���ارج���ي���ة 
دعمها  ع��ل��ى  ال������دويل  وال���ت���ع���اون 
لهذه التفاقية التي �ست�ساهم من 
على  املعاناة  تخفيف  يف  �سك  دون 

العملية التعليمية للعام الدرا�سي 
لالأطفال   2018  -  2017
بقطاع  الفل�سطينيني  الالجئني 
غزة والذي تعتربه دولة الإمارات 
جزءا من تعهد الدولة من خالل 
م���وؤمت���ر ال���ق���اه���رة ال������دويل حول 
اإعمار غزة  اإعادة  فل�سطني خلطة 

يف اأكتوبر 2014.
ال�سام�سي  �سلطان  ���س��ع��ادة  وق���ال 
من  �ستعزز  الإم��ارات��ي��ة  املنحة  اأن 
قطاع  يف  التعليمية  العملية  �سري 
اأ�ساليب  ذل��ك تطوير  غ��زة مبا يف 
ومناهج التعليم وتطوير املهارات 
اأنواع  ت��وف��ري خمتلف  خ��الل  م��ن 
امل������واد ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مل���ا ي���ق���رب من 
اأط���ف���ال  م����ن  ط���ف���ل   15،173
ال����الج����ئ����ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 
مناطق  م��وزع��ة يف  م��در���س��ة   14

الأ�سا�سية  اخل��دم��ات  ت��وف��ر  ال��ت��ي 
واحلماية  وال�����س��ح��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
الجتماعية  واخلدمات  والإغاثة 
لجئ  مليون   5،3 على  ي��زي��د  مل��ا 
و�سوريا  الأردن  يف  فل�سطني  م��ن 
ولبنان وغزة وال�سفة الغربية مبا 

فيها القد�س ال�سرقية.
»دول�����ة  اأن  ع���ل���ى  ف�����اين  و�����س����ددت 
الإم���������ارات ول���ل���ع���ام ال���ث���ال���ث على 
ال���ت���وايل ك��ان��ت م��ن ���س��م��ن اأوائ����ل 
خطوة  خ���ط���ت  ال����ت����ي  ال����ب����ل����دان 
اأي��ل��ول وذل���ك بالتعهد  ل��الأم��ام يف 
ب���ال���ت���ربع ب���دع���م اإ������س�����ايف الأم�����ر 
ال��وك��ال��ة م��ن القيام  ال����ذي م��ك��ن 
مب���ه���ام ولي���ت���ه���ا الإن�����س��ان��ي��ة من 
يزال  ول  فل�سطني..  اأج��ل لجئي 
مليون   61 م��ب��ل��غ  ج��م��ع  ي��ت��ع��ني 
ال���ق���ادم���ة  الأ�����س����اب����ي����ع  يف  دولر 

املدقع. واأو�سح �سلطان ال�سام�سي 
ت��ع��م��ل على  الإم������ارات  دول����ة  اإن   «
تقدمي الدعم وامل�ساندة لالجئني 
باأهمية  لإمي��ان��ه��ا  الفل�سطينيني 
م�ستقبل  ب��ن��اء  اأج���ل  م��ن  التعليم 
اأف���������س����ل ل���ل���ط���ال���ب���ات وال����ط����الب 
الفل�سطينيني.. و�سنوا�سل العمل 
امل�ساعدة  ل��ت��ق��دمي  ���س��رك��ائ��ن��ا  م��ع 
ال��الزم��ة لدعم وحماية احل��ق يف 
التعليم لالأطفال الفل�سطينيني.. 
جهودنا  ت���ع���زي���ز  اإىل  ون���ت���ط���ل���ع 
امل�سرتكة لدعم الق�سايا الإن�سانية 

امللحة«.
من جانبها قالت ال�سيدة فران�سواز 
�سميم  م���ن  اأ���س��ك��ر  اأن  اأود  ف���اين 
قلبي حكومة دولة الإمارات ودبي 
ال�سخي  ت��ربع��ه��م  ع��ل��ى  ال���ع���ط���اء 
الرباجمية  الأون�����������روا  مل�����وازن�����ة 

الالجئني الفل�سطينيني«.
ال�سنوات  خ���الل  ���س��ه��دن��ا   « وق����ال 
الأخرية اآلف الطالب والطالبات 
يف قطاع غزة متاأثرين بال�سراعات 
املتكررة واحل�سار الأمر الذي كان 
حت�سيلهم  ع��ل��ى  م���دم���ر  اأث�����ر  ل���ه 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي.. وم�����ن خ�����الل هذه 
العطاء  دب����ي  ت��ت��ط��ل��ع  الت��ف��اق��ي��ة 
ا�ستمرار  �سمان  يف  امل�ساهمة  اإىل 
ح�سول هوؤلء الطالب والطالبات 
يف قطاع غزة على التعليم ال�سليم 
تتوفر  مالئمة  مدر�سية  بيئة  يف 
اأ���س��ا���س��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م وذلك  ف��ي��ه��ا 
تخطي  ع��ل��ى  م�ساعدتهم  ب��ه��دف 
تواجههم  قد  التي  التحديات  كل 
اأجل  من  التعليمية  م�سريتهم  يف 
م�سرق  م�ستقبل  لبناء  متكينهم 

لهم وملجتمعهم«.

اأوراق  ع����دد  زاد  ك��م��ا  الم���ت���ح���ان، 
الطالب  ج��ع��ل  ب�����س��ك��ل  الم���ت���ح���ان 
ي�ساب بامللل و الإحباط من الورقة 
ال�سنوات  خ��الف  على  المتحانية 
ا�سادتهم  ع���ن  ف�����س��ال  ال�����س��اب��ق��ة، 
ب��اأ���س��ئ��ل��ة ال����دوائ����ر ال��ت��ي ج����اءت يف 
م�سابهة  ال���ري���ا����س���ي���ات  ام���ت���ح���ان 

للكتاب املدر�سي.
ع��دد من  ذات���ه، طالب  ال�سياق  ويف 
ال��ط��ل��ب��ة ب���ع���دد م���ن م���دار����س دبي 
التقوية  ح�س�س  بعود  احلكومية 
ال����ت����ي ك����ان����ت ت���ن���ف���ذه���ا امل�����دار������س 
ف����رته الم��ت��ح��ان��ات كونها  خ����الل 
املراجعة  ع��ل��ى  ت�����س��اع��ده��م  ك���ان���ت 
وال�ستذكار، والتي كانت تقدم من 
خالل مراكز تقوية معتمدة وتقدم 
وعادلة  م��ت��م��ي��زة  ت��رب��وي��ة  خ��دم��ة 

احلاجات  ت��ل��ب��ي  ال���ف���ئ���ات  جل��م��ي��ع 
اخلطوات  وتنفيذ  وال��ط��م��وح��ات، 
امل�ستوى  ل��ت��ح�����س��ني  ال���ع���الج���ي���ة 
احلد  ايل  ب���الإ����س���اف���ة  ال���درا����س���ي، 
اخل�سو�سية  الدرو�س  ظاهرة  من 
وال����س���راف ال��رتب��وي امل��وج��ه نحو 

خ�سم  الب�سيطة  الأوىل  ال��درج��ة 
الهاتف  اح�سر  مل��ن  درج���ات  خم�س 
يحتاج  امن��ا  و  للمدر�سة،  املتحرك 
ه����ذا الم����ر ايل ات���خ���اذ اإج������راءات 
ان  خا�سة  و  الطلبة  جت��اه  �سارمة 
حظرت  التعليم   و  الرتبية  وزارة 

بلغت  عليها  التي ح�سلوا  املراجعة 
لل�ساعه  دره������م   300 ر����س���وم���ه���ا 

واملجموعة ل تقل عن 15 طالبا.
حتفظت  مدر�سية  اإدارات  وعلقت 
على ذكر ا�سمها ان لئحة ال�سلوك 
املخالفات  يف  ت�سمنت  ال��ط��الب��ي 

عن  بعيدا  موجهة  تنمية  حتقيق 
الك�سب املادي البحت.

دفع  ت��ل��ك احل�س�س  ت��وق��ف  ول��ك��ن 
الدرو�س  ن��ح��و  ل���الجت���اه  ال��ط��ل��ب��ة 
جيوب  ت�ستنزف  التي  اخل�سو�سية 
اأولياء الأمور لفتني ايل ان ح�سه 

ا�ستخدامهم  اأو  ال��ط��ل��ب��ة  ح���م���ل 
والأجهزة  املتحركة  الهواتف  اأنواع 
وال�سمعية  ال�سوتية  الإلكرتونية 
ع������ن حظر  ف���������س����اًل  وامل������رئ������ي������ة، 
التطبيقات كافة، وبرامج التوا�سل 
الفرتا�سية الإلكرتونية اأثناء اأداء 
الأول  الدرا�سي  الف�سل  امتحانات 

العام الدرا�سي اجلاري.
تهيئة  علي  عملت  ال����وزارة  وك��ان��ت 
امل����ي����دان واع�������دت ادل������ه ار����س���ادي���ة 
املدر�سية  والإدارات  ل��ل��م��ع��ل��م��ني 
وتتويل  اإر�ساده،  و  الطالب  لتهيئة 
ال��ع��م��ل��ي��ات امل���در����س���ي���ة م��ت��م��ث��ل��ة يف 
وحتديد  جت��ه��ز  ال���ن���ط���اق  م������دراء 
لالمتحانات،  امل���رك���زي���ة  ال��ل��ج��ان 
الإداري  الإع�������داد  ���س��ت��ت��وىل  ال���ت���ي 

والتنفيذي لأعمال المتحانات.

جابت اأم�س فرق ميدانية من مدراء النطاقات من وزارة الرتبية والتعليم اللجان المتحانية للتاأكد من توفري املدار�س البيئة املنا�سبة 
اأداء المتحانات  للطلبة خالل فرتة امتحانات الف�سل الدرا�سي الأول من العام احلايل، مبا يحقق ال�ستقرار الذي تن�سده الوزارة يف 
هذا العام، وذلك بالتعاون الإيجابي والكبري من اإدارات املدار�س واملعلمني فيها. واأكدت الفرق امليدانية من خالل زياراتها امليدانية على 
اأهمية دور  القيادة الرتبوية التطبيق الأمثل واملتابعة احلثيثة لالإجراءات التنظيمية املتعلقة بالمتحانات وهي تعك�س الثقافة الرتبوية 
والتحلي بامل�سوؤولية، واللتزام بتنفيذ الإر�سادات اأثناء تطبيق المتحان وتاأمني احتياجات  ا�سحاب الهمم و تنظيم القاعة املوجهة وو�سع 
اإر�سادية لتوزيع القاعات على اأن ل يتجاوز عدد الطلبة فيها 20 طالب يف القاعة الواحدة والتاأكد من توافر معايري اجلودة  خارطة 

القاعة من حيث الإ�ساءة املنا�سبة والتهوية ومقاعد الطلبة.

»الطوارئ والأزمات« تقدم فحو�صا وعالج الأ�صنان جمانًا لعمالها
•• اأبوظبي -وام:

نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - ممثلة يف فريق 
وعالج  لفح�س  م��ب��ادرة  يونيفر�سال  م�ست�سفى  مع  بالتعاون   - اخل��ري  ع��ام 
الأ�سنان لعمال الهيئة جمانا وذلك جت�سيدا للقيم واملبادئ الإن�سانية ملبادرة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 

باعتبار عام 2017 عاما للخري.
واأكدت الهيئة اأن املبادرة تعرب عن التزامها مب�سوؤوليتها املجتمعية وحر�سها 
على امل�ساركة يف دعم جميع املبادرات الإن�سانية واملجتمعية التي ت�ساهم يف 
وت�ساعد يف  املجتمع  اأف��راد  والت�سافر بني  الجتماعي  التكافل  قيم  حتقيق 

تو�سيع خريطة ال�سعادة والأعمال اخلريية.
واأ���س��ارت اإىل اأن امل��ب��ادرة اأج��رت خ��الل ي��وم الفح�س الطبي لأك��رث من 33 
م�ست�سفى  اأن  مو�سحة   .. اأب��وظ��ب��ي  الرئي�سي-  مبقرها  الهيئة  يف  ع��ام��ال 
�سملت  التي  املبادرة  لتنفيذ  والفني  اللوج�ستي  الدعم  قدمت  يونيفر�سال 
الفحو�سات املجانية لعالج الأ�سنان . واأكدت الهيئة حر�سها وامل�ست�سفى على 
تقدمي الإر�سادات الطبية والن�سائح ال�سحية التي من �ساأنها توفري ال�سحة 
وال�سالمة للعمال ون�سر املفاهيم واملعارف ال�سحية ال�سليمة بينهم ومتكني 
العمال من حتديد م�سكالتهم ال�سحية وا�ستجالء مطالبهم واحتياجاتهم 
يف هذا ال�ساأن.. لفتة اإىل اأنها حتملت تكاليف فح�س وعالج اأ�سنان العمال 

لديها يف امل�ست�سفى والتي ا�ستدعت حالتهم ذلك.

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة
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اأخبـار الإمـارات
تفاعل عاملي لتحديد مالمح الدورة املقبلة للمنتدى الدويل لالت�صال احلكومي

•• ال�صارقة -وام:

لالت�سال  الدويل  املركز  اأطلقه  الذي  الإلكرتوين  ال�ستطالع  ا�ستقطب 
يف  اجلمهور  م�ساركة  بهدف  املا�سي  اأكتوبر  �سهر  منت�سف  يف  احلكومي 
املنتدى الدويل لالت�سال  ال�سابعة من  حتديد حماور وموا�سيع الدورة 
خمتلف  من  املتنوعة  الق��رتاح��ات  من  العديد   2018 للعام  احلكومي 
التوا�سل  مواقع  عرب  م�ساهدة  مليون   2.2 نحو  حمققاً  العامل  اأن��ح��اء 

الجتماعي و2.8 مليون م�ساهدة من خالل حمرك البحث “غوغل”.
وحظي ال�ستطالع الذي حمل �سعار “َتَوا�سل وا�سنع امل�ستقبل” بتفاعل 
كبري من قبل فئات وا�سعة من اجلمهور امل�ستهدف �سمل بالدرجة الأوىل 
املوؤ�س�سات  وم�����س��وؤويل  ال��ع��ام��ة  وال��ع��الق��ات  الإع����الم  و���س��ائ��ل  العاملني يف 
وال�سركات وموظفي اجلهات احلكومية اإ�سافة اإىل خمتلف اأفراد املجتمع 

من املهتمني مبو�سوع الت�سال احلكومي. وعلى م�ستوى مواقع التوا�سل 
“تويرت” اإىل/  الج��ت��م��اع��ي و���س��ل ع���دد م�����س��اه��دات ال���س��ت��ط��الع ع��ل��ى 
ذاته/  الجتماعي  التوا�سل  موقع  �سجل  فيما  /م�ساهدة   924،700
11،016 /تفاعاًل بني امل�ستخدمني ل�سيما من دولة الإمارات العربية 
املتحدة واململكة العربية ال�سعودية حول ال�ستطالع خا�سة من امل�سوؤولني 
والإع��الم��ي��ني وامل�����س��اه��ري وال��ع��ام��ل��ني يف ق��ط��اع��ات الت�����س��ال احلكومي 
واملوؤ�س�سي والقت�ساد. و قد و�سل عدد امل�ساهدات على موقعي “في�سبوك” 
 15 اأكرث من  �سهدا  اللذين  1،036،218 م�ساهدة  و”اإن�ستغرام” اإىل 
األف تفاعل من 20 دولة عربية واأجنبية كما ح�سدت احلملة الدعائية 
اإن”  “لينكد  التوا�سل الجتماعي للمحرتفني  لال�ستطالع على من�سة 
نحو222،951 م�ساهدة من اخلرباء واملخت�سني يف العديد من املجالت 
الن�سيب  وج��اء  الأع��م��ال.  وري��ادة  والإع���الم  بالت�سال احلكومي  املتعلقة 

الأكرب من م�ساهدات ال�ستطالع الإلكرتوين للمنتدى الدويل لالت�سال 
 2،784،370 “غوغل” ب��ع��دد  ال��ب��ح��ث  م��ن خ���الل حم���رك  احل��ك��وم��ي 
م�ساهدة من جميع اأنحاء العامل مبا يف ذلك العديد من الدول الأجنبية 
اأوروبا  اأمريكا اجلنوبية و�سمال  العربي مثل بلدان  العامل  والبعيدة عن 
الدويل  والهتمام  املنتدى  جناح  يعك�س  ما  وهو  واأ�سرتاليا  اآ�سيا  و�سرق 
الكبري به باعتباره من�سة لالرتقاء مبنظومة الت�سال احلكومي. وقالت 
جواهر النقبي مدير املركز الدويل لالت�سال احلكومي جاء تنفيذ هذا 
الدويل  املركز  روؤي��ة  من  انطالقاً  الأوىل  للمرة  الإلكرتوين  ال�ستطالع 
امل�ساركة املجتمعية مع املوا�سيع  اإىل تفعيل  لالت�سال احلكومي الهادفة 
اأمام اجلمهور لقرتاح  الفر�سة  اإتاحة  املنتدى من خالل  يناق�سها  التي 
التنمية  ملحاور  وتطلعاتهم وحتقيقاً  احتياجاتهم  التي تالم�س  الق�سايا 
النقبي  واأك��دت  وال���دويل.  والإقليمية  املحلية  امل�ستويات  على  امل�ستدامة 

بامل�ساركة  اجلمهور  رغبة  عك�س  ال�ستطالع  مع  جداً  الكبري  التفاعل  اأن 
والق�سايا  املوا�سيع  ط��رح  عرب  احلكومي  الت�سال  م�ستقبل  �سياغة  يف 
التي يتطلعون اإىل مناق�ستها وو�سعها بني يدي �سانعي القرار من اأجل 
املجتمع  اأف��راد  رغبات  مع  املتما�سية  التو�سيات  وتنفيذ  الآل��ي��ات  اق��رتاح 
واأ�سهم يف رفد املنتدى بالكثري من الأفكار التي تخدم خمتلف القطاعات 
و  املتغريات.  مع  والتعامل  التحديات  مواجهة  على  وت�ساعد  التنموية 
حظي ال�ستطالع على ثالث ر�سائل رئي�سة خاطب من خاللها اجلمهور 
واقرتح  اهتمامنا  حم��ور  حتدياتك  حت��دي��ات��ك..  واج���ه  وه��ي  امل�ستهدف 
لنغري.. اقرتاحاتك قد تغري امل�ستقبل وكن �سريحاً.. �سراحتك ت�ساعدنا 
التفاعل  اأف�سل وجنح من خاللها يف حتقيق  ب�سكل  اإليك  الو�سول  على 
اختيار  على  معاً  للعمل  بالت�سال احلكومي  املهتمني  الأمثل بني جميع 

الق�سايا الأن�سب للدورة املقبلة من املنتدى.

زاره الآلف من الزوار

جناح نادي تراث الإمارات يتاألق يف مهرجان ال�صداقة الدويل الرابع للبيزرة

خالل امللتقى الأول للروؤية امل�شتقبلية للحدائق واملنتزهات الرتفيهية  

بلدية مدينة اأبوظبي: توفري اأعلى معايري الأمن وال�صالمة يف مالعب الأطفال اأولوية ق�صوى
امللتقى ركز على املوا�شفات واجلودة والت�شميم والتخطيط يف جمال الألعاب والأر�شيات واحلدائق

وكيل اقت�صادية اأبوظبي: الإمارات تقدم منوذجا فريدا يف احلفاظ على البيئة وحمايتها

 •• ابوظبي-الفجر:

باأبوظبي  الأح��د يف منتزه خليفة  ام�س  الإم���ارات م�ساء  ت��راث  ن��ادي  اختتم 
م�ساركته الداعمة لفعاليات مهرجان ال�سداقة الدويل الرابع للبيزرة الذي 
العاملي لل�سقارة حتت  الإم��ارات، بالتعاون مع الحت��اد  نظمه نادي �سقاري 
رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة “حفظه 
بال�سيد  اخل��ا���س��ة  ال��ن��ادي  اأن�سطة  خمتلف  �سم  ج��ن��اح��اً  اأق���ام  حيث  اهلل”، 
بالتاريخ  املرتبطة  الرتاثية  الأن�سطة  اأه��م  حي  ب�سكل  وعر�س  وال�سقور، 
الإماراتي وبعادات املجتمع الإماراتي، بحيث �سكل واجهة جذب ملختلف زوار 

املهرجان، الذي كان من اأهم اأهدافه الرتكيز على ال�سقارة والبيئة و�سون 
الرتاث، ومبا يعزز تكري�س مكانة اأبوظبي كوجهة �سياحية ثقافية متميزة 

على كافة ال�سعد.
اأعمارهم  اخ��ت��الف  ع��ل��ى  امل��ه��رج��ان،  ال��ن��ادي معظم زوار  ف��ق��د ج���ذب ج��ن��اح 
من  ع��ددا  وا�ستقطب  امل��ه��رج��ان،  يف  امل�ساركة  ال��وف��ود  وك��ذل��ك  وجن�سياتهم، 
و�سائل الإعالم ومن املثقفني، كما حظي بزيارة عدد من ال�سيوخ، وزاره عدد 
من امل�سوؤولني، اإذ زاره م�ساء اأم�س ال�سبت ال�سيخ زايد بن طحنون بن زايد 
للمهرجان  املنظمة  اللجنة  رئي�س  املن�سوري  علي  نهيان، ومعايل ماجد  اآل 
القبي�سي  راك��ان مكتوم  التنفيذي لنادي �سقاري الم��ارات، و�سعادة  املدير   ،

د النادي دعمه للمهرجان  الأمني العام للمجل�س ال�ست�ساري الوطني، اإذ ج�سَّ
بنتاجات ون�ساطات اخت�سا�ساته التي تتما�سى مع م�سمون املهرجان تخدم 
اأهدافه ، ل �سيما ما يخت�س بال�سيد وبال�سقور، وما يتعلق بالهوية الوطنية، 
وباأ�سالة املوروث الإماراتي الرثي مبقومات اجلذب ال�سياحي التي ت�ستند 
اأبوظبي اإليها كوجهة �سياحية ثقافية متميزة يف خمتلف الأوجه وعلى كافة 

امل�ستويات الإقليمية والدولية.
الكتب  ركن  راأ�سها  وعلى  املتخ�س�سة،  اأركانه  بتنوع  النادي  جناح  متيز  وقد 
التابع  والبحوث  للدرا�سات  زاي��د  مركز  اإ�سدارها  على  داأب  التي  الرتاثية 
وعلم  بالبيزرة  املتعلقة  املخطوطات  من  خا�سة  جمموعة  واأبرزها  للنادي، 

ال�سقور، وباقة فريدة من الكتب القّيمة املتعلقة بال�سقور، اإ�سافة اإىل جملة 
من ال�سور التي تربز اهتمام النادي بتعليم الن�سء ريا�سة ال�سيد بال�سقور، 
ي�سطلع  التي  الرتاثية  الريا�سات  اأهمية �سمن  الريا�سة  حيث حتتل هذه 

النادي بدور احلفاظ عليها والعمل على زيادة انت�سارها.
ال��ذي  قدمت فيه ع��دد من  اليدوية  النادي بركن احل��رف  كما متيز جناح 
ال��زوار ومب�ساركة  اأمام  ب�سكل حي  التقليدية  املهن  الن�ساء احلرفيات بع�س 
الراغبني منهم تلم�س مثل هذه املنتجات اليدوية ومعرفة طرق �سناعتها، 
الفر�س  النادي لإتاحة  ال��زوار بال�سقور الذي قدمها �سقارة  ا�ستمتع  فيما 

اأمام اجلمهور يف حمل ال�سقور واأخذ ال�سور التذكارية معها.

•• اأبوظبي - الفجر: 

بن  زاي��د  ال�سيخ  ب�سارع  الرئي�سي  مقرها  يف  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
الرتفيهية  واملنتزهات  للحدائق  امل�ستقبلية  للروؤية  الأول  )امللتقى  �سلطان 
-الألعاب والأر�سيات املطاطية(، مب�ساركة املخت�سني واملعنيني ببلدية مدينة 
اأبوظبي، والوحدات الفنية مبراكز البلديات اخلارجية، اإ�سافة اإىل م�ساركة 
املتخ�س�سني من بلديتي منطقة العني ومنطقة الظفرة، وجمل�س اأبوظبي 
للجودة واملطابقة، وبح�سور �سركات التطوير احل�سري والعقاري، واملكاتب 
والأر�سيات  ل��الأل��ع��اب  امل����وردة  وال�����س��رك��ات  التنفيذ،  و���س��رك��ات  ال�ست�سارية 

املطاطية، و�سرائح املجتمع املختلفة.
من جانبه اأكد �سعادة �سيف بدر القبي�سي املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي 

خالل كلمته يف افتتاح اأعمال امللتقى اأن 
يف  الرتفيهية  واملنتزهات  للحدائق  امل�ستقبلية  ال��روؤي��ة  ح��ول  الأول  امللتقى 
مدينة اأبوظبي ،والذي يتمحور حول الألعاب والأر�سيات املطاطية، يهدف 
باإن�ساء وتهيئة مالعب واأماكن الرتفيه  اأرقى املعايري اخلا�سة  اىل حتقيق 
اإن�����س��اء احل��دائ��ق وامل��ن��ت��زه��ات وف��ق��ا لأف�سل  ، وك��ذل��ك  املخ�س�سة ل��الأط��ف��ال 
وال�سالمة  الأم���ن  �سعيد  على  وخ�سو�سا  العاملية،  واملوا�سفات  اخل��دم��ات 

،و�سحة م�ستخدمي هذه املرافق.
اأبوظبي للتنمية امل�ستدامة  اإطار روؤية  اأن هذا امللتقى يندرج �سمن  واأ�ساف 

، ومن هذا املنطلق قامت بلدية مدينة اأبوظبي بتنفيذ وتطوير الكثري من 
احلدائق واملالعب الريا�سية، من خالل ا�ستخدام اأف�سل التقنيات احلديثة 
، كما و نهدف  امل�ساريع املختلفة  يف جمال الأر�سيات املطاطية والألعاب يف 
الأر�سيات  جم��ال  يف  التقنيات  اأف�سل  على  الط���الع  امللتقى  ه��ذا  وراء  م��ن 
على  والتعرف   ، امل�ستعملة  الأولية  وامل��واد  عامة  ب�سورة  والألعاب  املطاطية 
املعايري واملوا�سفات املتبعة بامل�سانع ، و�سبل حت�سني �سبط اجلودة ونوعية 

الختبارات املتبعة لذلك يف الدولة.
يف الإط�����ار ذات����ه ي��اأت��ي امل��ل��ت��ق��ى ب��ه��دف م��واك��ب��ة اآخ����ر امل�����س��ت��ج��دات يف جمال 
املتبعة  واملوا�سفات  املعايري  على  وللتعرف  والأل��ع��اب،  املطاطية  الأر�سيات 
وكيفية  الدولة  خ��ارج  املتبعة  العاملية  باملعايري  ومقارنتها  املحلية  بامل�سانع 
املتبعة  الخ��ت��ب��ارات  ونوعية  اجل��ودة  �سبط  حت�سني  بهدف  منها  ال�ستفادة 
عليها،  املتعارف  والأ�ساليب  ال�سليمة  الرتكيب  طرق  على  والتعرف  لذلك، 
وتبادل الآراء نحو تطوير العمل امليداين، اإ�سافة اإىل تبادل اخلربات خا�سة 

يف جمال املوا�سفات واملعايري والرتكيب.
اأهمها  املحاور  العديدة من  ناق�س  امللتقى  اأن  اأبوظبي  بلدية مدينة  واأك��دت 
الرتفيهية،  وامل��ن��ت��زه��ات  احل��دائ��ق  لتطوير  البلدية  ت�����س��ورات  ا�ستعرا�س 
التي  العلمية  واملحا�سرات  ال�ساأن،  ه��ذا  يف  التجارب  اأح��دث  على  والط��الع 
جمال  يف  والتخطيط  والت�سميم  واجل��ودة  املوا�سفات  يف  خمت�سون  األقاها 
الألعاب والأر�سيات، وقد نظمت البلدية على هام�س امللتقى معر�سا متنوعا 

عر�ست من خالله منتجات املوردين يف جمال الأر�سيات املطاطية والألعاب 
اأت��اح للفنيني وال��زوار الط��الع على املنتجات، والتعرف على  ، الأم��ر ال��ذي 

مكونات وطرق ت�سنيعها.
وق���د ا���س��ت��ه��دف امل��ل��ت��ق��ى ���س��ري��ح��ة وا���س��ع��ة م��ن امل��ع��ن��ي��ني ب��ه��ذا ال�����س��اأن وذوي 
اىل  ا�سافة  اخل��ا���س  و  احلكومي  القطاع  بهذا  العاملني  م��ن  الخت�سا�س 

�سرائح املجتمع املختلفة.
حول  متخ�س�سون  ق��دم��ه��ا  ع��م��ل  واأوراق  مب��ح��ا���س��رات  امل��ل��ت��ق��ى  ح��ف��ل  ك��م��ا 
والأر�سيات  اللعاب  والتخطيط يف جمال  والت�سميم  واجل��ودة   املوا�سفات 
ومن �سمنهم بوري�س فابين�سكي حيث متحورت حما�سرته حول موا�سفات 
الأطفال  ولعب  الأل��ع��اب  اأهمية  على   م��وؤك��دا  املالعب  يف  وال�سالمة  الأم��ن 
بعني  الأخ���ذ   م��ع  لهم  والعقلية  اجل�سدية  التنمية  علي  ت��اأث��ريه��ا  وكيفية 
العتبار ال�سالمة مبفهومها العام وكيفية اختيار الألعاب املنا�سبة وطريقة 

توزيعها  يف امللعب واختيار اللعبة الأن�سب وكيفية تفادي املخاطر.
ويف حما�سرة اأخرى حتت عنوان املعيار القيا�سي للمنتزهات قدمتها كارينا 
املتاحة  العامة  للمتنزهات  القيا�سي  املعيار  مقدمة  فيها  تناولت  جالت�سري 
اختيار  ت�سميمها،  ال��ل��ع��ب،  على جم���الت  ال��رتك��ي��ز  اخل�����س��راء،  وامل�����س��اح��ات 
والآباء  الأطفال  تطبيق معايري حلماية  كيفية  وال�سالمة،  الإدارة  املعدات، 

والأمهات الذين لهم احلق يف اللعب باأمان.
اأما املحا�سرة الثالثة فجاءت حول اأ�س�س التخطيط لإن�ساء مالعب الأطفال 

قدمها املحا�سر األن روز تناول من خاللها ملحة عامة لبع�س العوامل املهمة 
التي يجب اأخذها يف عني الهتمام يف تخطيط واختيار الألعاب ، وهذا ي�سمل 
مو�سوعات مثل: الهدف والقيم املرجوة من الألعاب يف املدن، ا�سرتاتيجيات 
اخلدمة،  مل�ستوى  معايري  و�سع  اللعب،  ا�سرتاتيجيات  املفتوحة،  الأم��اك��ن 

معايري اجلودة.
�سهادات  حول  حما�سرة  ميلر  �سيمون  الدكتور  قدم  الرابعة  املحا�سرة  ويف 
املطابقة للم�ساريع يف اأبوظبي ا�ستعر�س من خاللها نظام اأبوظبي لإ�سدار 
تطويره  مت  وال���ذي  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  اللعب  مل��ع��دات  املطابقة  �سهادات 
للتعليم  اأبوظبي  وجمل�س  وم�ساندة  اأبوظبي،  مدينة  بلدية  مع  بالتعاون 
عليها  واملوافقة  اللعب  معدات  لتقييم  املحلني  اللعاب  وم�سنعي  وم��وردي 
 ، ال��دول��ي��ة  ال�سالمة  ملعايري  ومطابقتها  امل�ستمرة  امل��راق��ب��ة  حت��ت  وو�سعها 
و�سيوفر هذا العر�س خلفية موجزة لدور جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة 

ومتطلبات اإ�سدار �سهادات املطابقة.
و�سمن اإطار اأعمال امللتقى قام �سعادة �سيف بدر القبي�سي املدير العام لبلدية 
واحتوى  امللتقى  هام�س  على  اأقيم  ال��ذي  املعر�س  بافتتاح  اأبوظبي  مدينة 
جمال  يف  وخ�سو�سا  احلديثة  والتقنيات  احلدائق  باأثاث  تتعلق  معرو�سات 
اأر���س��ي��ات مالعب الأط��ف��ال وغ��ريه��ا م��ن م�ستلزمات احل��دائ��ق ، وجت��ول يف 
اأرجاء املعر�س واطلع على مقتنياته ومعرو�ساته كما كرم �سعادته عددا من 

اجلهات والأفراد املميزين الذين �ساهموا باإجناح تنظيم امللتقى.

•• اأبوظبي- وام: 

 - القت�سادية  التنمية  دائ��رة  وكيل  املن�سوري  �سامل  بن  خليفة  �سعادة  اأك��د 
اأبوظبي .. اأن دولة الإمارات تتبواأ مكانة مرموقة على ال�سعيدين الإقليمي 
والدويل نظرا ملا حققته من اإجنازات متميزة يف جمال حماية البيئة واحلياة 
املتقدمة  ال��دول  ال�سابقة مل�ساف  الأع��وام  الفطرية ما جعلها ترتقي خالل 
امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  م�ساعي  ب��ني  ال��ت��وازن  حتقيق  على  تعمل  التي 
واملحافظة على البيئة مبا يحفظ لالأجيال املتعاقبة حق التمتع باحلياة يف 

بيئة �سحية واآمنة.
وقال �سعادته - يف كلمته التي األقاها خالل اجلل�سة الفتتاحية ل� )منتدى 
ريجي�س  �سانت  ف��ن��دق  يف  ام�����س  فعاليات  انطلقت  ال���ذي  النظيف(  ال��ه��واء 
ال�سعديات - اإن املنتدى يعك�س اجلهود املتميزة لدولة الإمارات ب�ساأن جميع 
املو�سوعات املرتبطة باملحافظة على البيئة والتي حظيت يف ال�سابق برعاية 
واهتمام كبريين من املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل 
ثراه” وت�سري اليوم على نف�س النهج يف ظل اهتمام وحر�س �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”.
واأ�سار املن�سوري اإىل اجلهود التي قامت بها اجلهات املعنية يف الدولة للحد 

من الآثار ال�سلبية لتلوث الهواء على ال�سحة العامة والبيئة.
واأو�سح اأن الأهمية التي يكت�سبها منتدى الهواء النظيف تكمن يف امل�ساركة 
اإمارة  املعنيني يف  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  الفاعل بني  والتن�سيق  والتعاون 
اأبوظبي والدولة ب�سكل عام �سمن روؤية بيئية موحدة وا�سرتاتيجيات بيئية 
متممة لها. واأكد حر�س حكومة اإمارة اأبوظبي على بذل املزيد من اجلهود 
امل�سرتكة يف املرحلة املقبلة للتعامل الناجح للحد من ملوثات الهواء وذلك 
من خالل الت�سريعات والنظم وال�سوابط والإجراءات وال�سيا�سات والربامج 
وخطط العمل التي يجري بلورتها حاليا بهدف توفري بيئة تتميز بالهواء 
معي�سية  ظروف  توفري  يف  للم�ساهمة  املحدود  ال�سو�سائي  والتلوث  النقي 

اآمنة و�سحية للمواطنني واملقيمني على اأر�س الوطن.
واأ�سار اإىل اأهمية التعاون بني هيئة البيئة - اأبوظبي ومكتب تنمية ال�سناعة 
التابع لدائرة التنمية القت�سادية من اأجل حت�سني جودة الهواء يف املناطق 
ال�سناعية من خالل اإجراءات تقييم فني للمن�ساآت ال�سناعية ت�سمن تقليل 

انبعاثات الغازات ال�سارة بالبيئة.
تنمية  مكتب  يقوم  التعاون  لهذا  نتيجة  ب��اأن��ه  ال��دائ��رة  وكيل  �سعادة  واف���اد 
ح�سر  م�سروع  على  بالعمل  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  مع  بالتعاون  ال�سناعة 
توؤثر على طبقة  والتي  ال�سناعية  الأن�سطة  ال�سادرة عن  الغازات  انبعاثات 
بالدرا�سات  يتعلق  فيما  الفني  ال��راأي  واإب���داء  مراجعة  اإىل  اإ�سافة  الأوزون 
البيئية ال�سرتاتيجية ومقرتح املعايري البيئية والتي توؤثر على ال�ستثمارات 
لإ�سدار  العاملية  اجلهود  ت�سارع  ظل  يف  اأن��ه  واأ�ساف  والتجارية.  ال�سناعية 
الطبيعية  م�سادرها  تلوث  من  البيئة  حماية  ت�ستهدف  وت�سريعات  قوانني 
ومواجهة هذه الأزم��ة تقدم دولة الإم��ارات منوذجا فريدا يف احلفاظ على 

البيئة وحمايتها.
واأكد حر�س اإمارة اأبوظبي والتزامها الكامل باحلفاظ على املوروث البيئي 
للدولة بت�سافر جهود الهيئات امل�ستقلة احلكومية املحلية والحتادية املعنية 
ب�سوؤون البيئة اإ�سافة اإىل تفعيل دور العديد من اجلمعيات التطوعية التي 
تعنى بالبيئة وذلك من اأجل و�سع نظم وقوانني وخطط عمل بيئية ت�سمل 
حماية وتطوير البيئة واحلد من تلوث املياه والهواء واإدارة النفايات واإعادة 

تدويرها ومكافحة الت�سحر والتنوع البيولوجي واحلفاظ على احليوانات 
املهددة بالإنقرا�س.

واأ�سار اإىل اأن ا�سرتاتيجية املحافظة على الهواء التي تتبناها هيئة البيئة - 
اأ�سا�سيا من  اأبوظبي تعترب جزءا  اأولويات خطة  اأبوظبي والتي تاأتي �سمن 

ال�سرتاتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي للدولة.
وراأى املن�سوري اأن من بني احللول والتدابري التي ميكن اتخاذها للحد من 
م�سببات التلوث اخلطرية على �سحة وحياة الفرد تفعيل القوانني البيئية 
للحد من ممار�سات املخالفني وامللوثني وزيادة الدرا�سات العلمية والأبحاث 
زيادة  جانب  اىل  البيئة  الإح�سائية  البيانات  دق��ة  على  والرتكيز  البيئية 

املعايري يف الإنتاج النظيف.
واأكد �سعادته اأهمية الدور املحوري وال�سرتاتيجي الهام الذي تقوم به هيئة 
البيئة - اأبوظبي يف هذا ال�سياق على م�ستوى اإمارة ابوظبي وذلك بالتعاون 
التنمية  دائ���رة  حتر�س  حيث  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  م��ع  والتن�سيق 
القت�سادية - اأبوظبي على تقدمي اأ�سكال الدعم كافة مبا ي�سهم يف حتقيق 

اأهداف خطة الهيئة ال�سرتاتيجية يف املحافظة على الهواء.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��اد 
حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حاكم 
ال�سارقة  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  رئي�س  ال�سارقة 
ب��اإجن��از اجل��ام��ع��ة وب��اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي بذلت 
العاملون  م��ن  الآن  تبذل  وال��ت��ي  لإن�سائها  �سابقاً 
موؤكداً  وم��ت��ف��وق��ة  م��ت��ف��ردة  ج��ام��ع��ة  جلعلها  فيها 
�سموه على اأن اجلامعة تهتم بكل من ينت�سب اإليها 
اأك��م��ل وج��ه. ج��اء ذلك  وت��رع��اه ليقوم بعمله على 
الأمناء اجلدد  باأع�ساء جمل�س  خالل لقاء �سموه 
التدري�س يف حفل ال�ستقبال الذي  واأع�ساء هيئة 
الرئي�س  امل��ب��ن��ى  يف  ام�����س  ظ��ه��ر  اجل��ام��ع��ة  نظمته 

للجامعة.
باأع�ساء  ال�سارقة  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  ورح���ب   
ال�سارقة  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  اأم��ن��اء  جمل�س 
قائاًل نرحب بكم يف هذا اليوم اخلا�س حيث يعقد 
اجتماع جمل�س الأمناء هنا يف ال�سارقة وكان �سابقاً 

يتنقل من بلد اىل اآخر .
اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة التدري�س  ���س��م��وه خم��اط��ب��اً   وق����ال 
اأع�ساء  م��ع  ه��ن��ا  ل��روؤي��ت��ك��م  م�����س��رورون  ن��ح��ن   “
العامل  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف  وه��م  الأم��ن��اء  جمل�س 
الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  وبنما  ال�سني  م��ن 

من  اآخ���ر  ع�سو  ان��ت�����س��اب  ع��ل��ى  و�سنعمل  وغ��ريه��ا 
كل  لدينا ممثلون من  يكون  اأفريقيا حتى  جنوب 
اأنحاء العامل يف جمل�س الأمناء مما يرثي املجل�س 
مبزيد من التجارب وتبادل اخلربات.وبني �سموه 
اجلهود التي بذلت �سابقاً لإن�ساء اجلامعة قائاًل “ 
اأنا فخور باإجناز هذه اجلامعة الفريدة كان عماًل 
كبرياً لقد اأنفقت جزءاً كبرياً من وقتي له.. وقبل 
اأغلب وقتي هنا من  اأم�سيت  اإن�ساء هذه اجلامعة 
ت�سدقون  ل  ورمب��ا  ال�سم�س  مغيب  وحتى  الفجر 
11 �سهراً  اكتملت يف  اأن مباين هذه اجلامعة قد 
وتغلبنا  ج���داً  كبري  بجهٍد  نعمل  كنا  حيث  فقط 
على حرارة ال�سيف الالهبة بطرق عديدة خا�سة 
للعمال الذين كانوا يعملون يف املواقع حيث وفرنا 
وو�سف  وال�سالمة.  احلماية  م�ستلزمات  كل  لهم 
عليها  وتغلبهم  ال��ظ��روف  تلك  يف  عملهم  �سموه 
الوقت وحرب  ح��رب �سد  رج��ٌل يف  كنا مثل  قائاًل 
اأننا جنحنا واإذا عملتم على  �سد الطق�س واأعتقد 

هذا املنوال واأحببتم عملكم ف�سوف تنجحون.
���س��م��وه ع��م��ا مي��ث��ل��ه جم��ت��م��ع اجلامعة   وحت�����دث 
جتمع  “ اجلامعة  ق��ائ��اًل  ال�سارقة  يف  الأم��ريك��ي��ة 
عاملي ل توجد فيها فوارق وكل النا�س هنا يركزون 
اىل  وننظر  باإن�سانية  نتعامل  نحن  العمل،  على 
اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ن��ح��ٍو م��ت�����س��او، ول��ي�����س ل��دي��ن��ا فوارق 

ب��ي��ن��ه��م. ن��اأم��ل اأن ت�����س��ارك��ون��ن��ا ه���ذا ال��ت��ف��ك��ري واأن 
ب��ح��ب. وحت���دث �سموه عن  ت��ب��ادل��وا اجلامعة ح��ب��اً 
البيئة  ت��وف��ري  يف  للجامعة  العليا  الإدارة  ج��ه��ود 
والعاملني  لالأ�ساتذة  املنا�سبة  واحلياتية  العملية 
الكثري من  الآن جن��د  “ نحن  ق��ائ��اًل  اجلامعة  يف 
ومي�سون  طويلة  لفرتة  معنا  يعملون  الأ���س��ات��ذة 
ج��زءاً كبرياً من حياتهم هنا وهو ما نعمل عليها 
جلعل اجلامعة متفردة. واليوم تناق�سنا يف اجتماع 
جمل�س الأمناء عن الأ�سياء التي تهمكم كمجتمع 
�سيء  يوجد  ل  بحيث  امل�ستويات  كل  على  جامعي 
امل��وظ��ف��ني يف  بقية  ك��اأ���س��ات��ذة وع��ل��ى  ي��وؤث��ر عليكم 
اجلامعة. نحن ننظر اإىل كل �سخ�س يعمل معنا، 
اأي�ساً  ول��ك��ن  ف��ق��ط،  اأف�����س��ل  و���س��ٍع  لي�س جلعله يف 
حلمايته من كل �سيء.. كونوا متاأكدون باأن هناك 

من يرعاكم وي�ساندكم.
 وك���ان ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور �سلطان 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن 
ال�سارقة  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  رئي�س  ال�سارقة 
الذي  اجلامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  اجتماع  ت��راأ���س  ق��د 
عقد يف قاعة اجتماعات املبنى الرئي�سي للجامعة 
الأمناء  جمل�س  ع�سو  تكرمي  على  خالله  وواف��ق 
ال�سابق املرحوم مارون �سمعان كما رحب بان�سمام 
�سموه  واف���ق  كما  للمجل�س.    جديدين  ع�سوين 

خالل الجتماع على قرار بو�سع “مقعد تذكاري” 
�سمعان  م��ارون  لذكرى  اإحياًء  احل��رم اجلامعي  يف 
الذي تويف يف مايو 2017.. وكان مارون �سديقاً 
واأ�سبح  ال�سارقة  يف  الأمريكية  للجامعة  خمل�ساً 
وقدم   2005 ع����ام  الأم����ن����اء  جم��ل�����س  يف  ع�����س��واً 
واأ�سهم  واإخ��ال���س  بتفاٍن  وج��ه��ده  وقته  للجامعة 
يف دعم �سندوق وقف اجلامعة ويف تاأ�سي�س كر�سي 
بيورن  الدكتور  املتجددة.   وقال  للطاقة  اأ�ستاذية 
�سريفيه مدير اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة يف 
“املقعد  على  �سيو�سع  اأن��ه  املنا�سبة  بهذه  ت�سريح 
�سمعان  م�����ارون  ا���س��م  حت��م��ل  ل��وح��ة  التذكاري” 
املوؤ�س�سة.. ه��ذه  جن��اح  يف  املتميز  ل���دوره  ت��ق��دي��راً 

م�سيفا اأن مارون �سمعان ا�ستهر يف املنطقة بريادة 
التعليم  لتطوير  اهتمامه  جل  وتكري�سه  الأعمال 

العايل يف ال�سرق الأو�سط.
ا�ستهل  ق��د  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وك��ان   
الجتماع ب�سكر اأع�ساء جمل�س الأمناء ملا يبذلونه 
من جهد واأع��رب عن تقديره مل�ساعي التطوير يف 
اجلامعة.. كما وافق �سموه على عدد من القرارات 
فقد  اجل��ام��ع��ة.    يف  العمل  �سري  بح�سن  املتعلقة 
تعيني ع�سوين  على  �سموه  برئا�سة  املجل�س  واف��ق 
كريوين  كورنيلي�س  ال��دك��ت��ور  هما  فيه  جديدين 
الرئي�س الفخري للجامعة الأمريكية يف وا�سنطن 

ال�سابق  ال��رئ��ي�����س  ���س��ي��ه  ف����وجن  ����س���ون  وال���دك���ت���ور 
يف  والتكنولوجيا   للعلوم  ع��ب��داهلل  امللك  جلامعة 
الوطنية  وللجامعة  ال�سعودية  العربية  اململكة 

ل�سنغافورة.
 و�سغل الدكتور كريوين الذي �سبق له اأن كان ع�سواً 
ال�سارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  يف 
وا�سنطن  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  رئي�س  من�سب 
و�سيعود للعمل يف ق�سم الإدارة العامة وال�سيا�سات 
يف كلية ال�سوؤون العامة باجلامعة نف�سها والدكتور 
والت�سريعات  العامة  بال�سيا�سات  خمت�س  كريوين 
الإدارة  بالأبحاث ويقوم بتدري�س مادة  وهو مهتم 
الأمريكية  واحلكومة  ال�سيا�سات  وتطبيق  العامة 
وه���و ح��ا���س��ل ع��ل��ى ال��ب��ك��ال��وري��و���س م���ن اجلامعة 
العلوم  وم��اج�����س��ت��ري  وا����س���ن���ط���ن  يف  الأم����ريك����ي����ة 
يف  وال��دك��ت��وراة  ايالند  رود  جامعة  من  ال�سيا�سية 

العلوم ال�سيا�سية من جامعة جون هوبكينز.
املوؤ�س�س  الرئي�س  هو  �سيه  ف��وجن  �سون  والدكتور   
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  ع���ب���داهلل  امل��ل��ك  جل��ام��ع��ة 
اأن���ه خ��ب��ري يف  يف اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ك��م��ا 
ميكانيكا الت�سدع وعمل رئي�ساً للجامعة الوطنية 
يف ���س��ن��غ��اف��ورة ح��ي��ث ا���س��ت��ه��رت اجل��ام��ع��ة يف عهدة 
البحث  نحو  اجلامعة  وبتوجيه  العاملية  ب�سمعتها 
والدكتور  الأعمال  ري��ادة  ال��ذي يركز على  العلمي 

من  الهند�سة  دبلوم  على  حا�سل  �سيه  فوجن  �سون 
يف  والدكتوراة  واملاج�ستري  بوليتيكنيك  �سنغافورة 
العلوم التطبيقية من جامعة هارفارد الأمريكية.

لأجندة  التطبيقية  اخلطة  املجل�س  وا�ستعر�س   
البحث العلمي للجامعة للفرتة 2022-2018 
والتي �ستحول اجلامعة اإىل جامعة بحثية �ساملة 
بجودة عالية ومع ا�ستمرار الهتمام بال�ستثمار يف 

املحافظة على متيزها يف تدري�س العلوم البحتة.
بال�سكر  اأع�ساء جمل�س الأمناء قد تقدموا   وكان 
ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى قيادته  ال�����س��م��و ح���اك���م  ل�����س��اح��ب 

الر�سيدة ودعمه ال�سخي للجامعة.
 واأعرب مدير اجلامعة اأي�ساً عن امتنانه ل�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
لقيادته احلكيمة للجامعة الأمريكية يف ال�سارقة 
ال�سمو  �سكر �ساحب  اأود  نيابة عن اجلامعة  وقال 
وت��وج��ي��ه��ات��ه ومتابعته  ل��ق��ي��ادت��ه  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
بال�سكر  توجه  كما  اجلامعة..  يف  للعمل  املبا�سرة 
لأع�����س��اء جم��ل�����س الأم���ن���اء جل��ه��وده��م ودع��م��ه��م .   
برئا�سة  املجل�س  اأن  �سريفيه  بيورن  الدكتور  وقال 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ح���اك���م ال�����س��ارق��ة ن��اق�����س خالل 
من  ع��دداً  وناق�س  الق�سايا  من  العديد  الجتماع 
اأداء  حت�سني  يف  �ست�ساعد  التي  الت�سغيلية  البنود 

اجلامعة.  

�صلطان القا�صمي يراأ�س اجتماع جمل�س اأمناء اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة ويلتقي الأع�صاء اجلدد

•• اأبوظبي-وام:

العربي  �سعيد  يو�سف  امل�ست�سار  �سعادة  بحث 
وكيل دائرة الق�ساء باأبوظبي خالل ا�ستقباله 
ام�س مبكتبه مبقر الدائرة الرئي�س يف اأبوظبي 
وفد جمعية الإم��ارات للمحامني والقانونيني 
رئي�س  ال�سام�سي  �سعيد  زايد  املحامي  برئا�سة 
بني  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
الدائرة واجلمعية و�سبل تعزيزه وتنميته مبا 
الرتقاء  وي�ساهم يف  امل�سرتكة  امل�سلحة  يخدم 

مبهنة املحاماة .

ياأتي ذلك يف اإطار ال�ستجابة لتوجيهات �سمو 
اآل نهيان نائب رئي�س  ال�سيخ من�سور بن زايد 
رئي�س  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
دائرة الق�ساء بالتعاون والتن�سيق مع خمتلف 
ي�ساهم يف  والحتاديني مبا  املحليني  ال�سركاء 
املجتمع  الق�سائي وتر�سيخ ثقة  الأداء  تطوير 
يف املنظومة الق�سائية والقانونية والتي يعترب 

املحامون جزء منها.
���س��م��ل ال��ل��ق��اء ال����ذي ح�����س��ره خ��م��ي�����س مبارك 
القبي�سي مدير اإدارة �سوؤون املحاماة واخلرباء 
اأع�ساء جمعية املحامني  بدائرة الق�ساء ومن 

احل�سرمي  حم��م��د  امل��ح��ام��ي��ان  وال��ق��ان��ون��ي��ني 
جمعية  اأه��داف  ا�ستعرا�س  علي  م�سبح  وعلي 
والروؤية  واأن�����س��ط��ت��ه��ا  وال��ق��ان��ون��ي��ني  امل��ح��ام��ني 
امل�ستقبلية ملجالت التعاون امل�سرتك مع دائرة 
الق�ساء يف خمتلف املجالت املرتبطة بتجويد 
العمل  ور�����س  اأه��م��ه��ا  وم���ن  ال��ق�����س��ائ��ي  الأداء 
التخ�س�سية  التدريبية  وال��ربام��ج  امل�سرتكة 
اأبوظبي  يف  ال��ق�����س��اء  دائ������رة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
اجلدد  املحامني  تاأهيل  اإط���ار  يف  للمحاميني 
لدى  املقيدين  للمحامني  امل�ستمر  والتدريب 

الدائرة.

اأكادميية اأبوظبي الق�صائية تفتتح دورة اأع�صاء النيابة العامة يف اأبوظبيدائرة الق�صاء يف اأبوظبي وجمعية املحامني تبحثان تعزيز التعاون
•• اأبوظبي-وام:

الق�ساء  دائ���رة  مببنى  مقرها  يف  الق�سائية  اأب��وظ��ب��ي  اأك��ادمي��ي��ة  افتتحت 
العامة،  النيابة  لأع�ساء  العا�سرة  التن�سيطية  ال��دورة  اأبوظبي،  يف  اجلديد 
والتي تقام باإ�سراف مكتب �سعادة النائب العام لإمارة اأبوظبي بهدف جتويد 
اأداء النيابة العامة و�سول اإىل اأرقى املمار�سات العاملية، من خالل التدريب 
املتغريات  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  ال��ع��ام��ة  النيابة  لأع�����س��اء  امل�ستمر  وال��ت��ط��وي��ر 

والتطورات على خمتلف الأ�سعدة.
نيابة  رئي�س  احل��م��ادي  في�سل  امل�ست�سار  ح�سره  ال���ذي  الف��ت��ت��اح  وت�سمن 
اأبوظبي الكلية والدكتور �سامي الطوخي مدير اأكادميية اأبوظبي الق�سائية، 
حما�سرة قدمها امل�ست�سار وائل ح�سني رئي�س نيابة اأول، حول جرائم القتل 
للحالت  تخ�س�سية  روؤي��ة  خاللها  قدم  بها،  واملقرتنة  املرتبطة  واجلرائم 

التي يعترب امل�سرع الإمارتي فيها اجلرائم التي ت�ساحب جرمية القتل باأنها 
الق�سد  بها يف  اأن تكون مرتبطة  اأي م�ساحبة لها زمنيا دون  بها  مقرتنة 
واجلرمية، حيث يتم يف هذه احلالة حماكمة املتهم عن جرميتني، وكيفية 
تفريقها عن الق�سايا التي يعترب امل�سرع فيها اجلرائم امل�ساحبة جلرمية 

القتل مرتبطة بها وي�ستحق املدان فيها عقوبة واحدة وهي الأ�سد.
النيابات  روؤ���س��اء  بح�سور  اأقيمت  العا�سرة  التن�سيطية  ال���دورة  اأن  ي��ذك��ر 
املتخ�س�سة وعدد من وكالء النيابة، ومن املقرر اأن ت�ستمر حتى 17 يناير 
املو�سوعات  من  ع��دد  عمل،  جل�سات  �سبع  م��دى  على  تتناول  حيث  املقبل، 
املتخ�س�سة التي مت اختيارها بناء على الحتياجات الواقعية لعمل وكالء 
النيابة، ومنها جرائم الجتار بالب�سر، وجرائم احلدود والق�سا�س والديات، 
التعديالت  �سوء  على  التاأهيل  مراكز  يف  املدمنني  اإي���داع  يف  النيابة  ودور 

•• عجمان -وام:

دعت اللجنة املنظمة ملعر�س عجمان الدويل للتعليم 
والتدريب الذي يقام يف فرباير القادم كافة اجلامعات 
الدولة  يف  اخلا�سة  التعليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  وامل��ع��اه��د 
اإىل �سرعة الت�سجيل عرب املوقع الإلكرتوين اخلا�س 
على  وال��ت��ع��رف   »http://aetex.ae« باملعر�س 
و�سرعة  امل��ع��ر���س  امل��ت��اح��ة يف  وامل�����س��اح��ات  الج��ن��ح��ة 

ال�ستفادة منها.
وك�سف رئي�س اللجنة املنظمة للمعر�س نا�سر الظفري 
املدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الع�ساء يف 
ن�سخته  املعر�س يف  اأن  غرفة جت��ارة و�سناعة عجمان 
امل�ساركات  يف  نوعية  نقلة  �سي�سهد   2018 ال�ساد�سة 
و30  جامعات  باملائة   70 ب�م�ساركة  �ستتمثل  والتي 
عربية  دول��ة   13 ميثلون  تعليمية  موؤ�س�سات  باملائة 
واأج��ن��ب��ي��ة. واأو���س��ح اأن امل��ع��ر���س اأ���س��ب��ح وج��ه��ة دولية 

المور  واول��ي��اء  الطلبة  اآلف  زي��ارات��ه��ا  على  يحر�س 
للتعرف على خمتلف الكليات والتخ�س�سات والربامج 
ال��ع��رو���س واخل�سومات  م��ن  امل��ط��روح��ة وال���س��ت��ف��ادة 
التي تقدمها املوؤ�س�سات التعليمية امل�ساركة كما يعترب 
التعرف على متطلبات �سوق  اأدوات  اأهم  اأحد  املعر�س 
امل��م��ار���س��ات والأدوات  ال��ع��م��ل والط�����الع ع��ل��ى اف�����س��ل 
للتعليم  ع��ج��م��ان  م��ع��ر���س  ان  م��و���س��ح��اً  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
املوؤ�س�سات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  و����س���ل  ح��ل��ق��ة  وال���ت���دري���ب 
التعليمية مبا يزيد من الرتابط والتعاون الكادميي 

بني خمتلف اجلهات واملوؤ�س�سات امل�ساركة.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأك�����دت امي����ان ال�����س��ام�����س��ي ن��ائ��ب رئي�س 
ادارة دعم الع�ساء  � مدير  املنظمة للمعر�س  اللجنة 
وامل�سوؤولية املجتمعية بغرفة عجمان ان احلدث يخدم 
والطلبة  والإداري����ة  التدري�سية  الهيئات  كبري  ب�سكل 
وتقدمي  والرتويج  للتعريف  من�سة  املعر�س  باعتبار 

اأف�سل الربامج واأحدث التخ�س�سات.

•• دبي-الفجر:

اختتمت موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء 
الرابعة  ال�سنوية  حملتها  والأطفال 
للق�ساء على العنف �سد املراأة التي 
نظمتها حتت �سعار “ما تقوله اليوم 
�سيظل اأثره لالأبد” وذلك بالتزامن 
تطلقها  التي  ال�سنوية  احلملة  م��ع 
الأمم املتحدة كل عام ملدة 16 يوماً 
ال��ع��امل��ي للق�ساء  ال��ي��وم  ب��داي��ة م��ن 
على العنف �سد الن�ساء املوافق 25 

نوفمرب وحتى 10 دي�سمرب.
ورك�����زت احل��م��ل��ة ال��ربت��ق��ال��ي��ة هذا 
العنف  مبظاهر  التوعية  على  العام 
اللفظي اأو النف�سي الذي قد تتعر�س 
مرتكبيه  ي�سعر  اأن  دون  امل�����راأة  ل��ه 
ب���اأن���ه ع��ن��ف خ��ا���س��ة ع��ن��دم��ا يكون 
والتقاليد  العادات  ببع�س  مرتبطاً 
مثل  املجتمعات  بع�س  يف  الرا�سخة 
وتربية  والإجن�������اب،  ال������زواج  ت���اأخ���ر 
الأب��ن��اء، وال��ط��الق، وال��وزن واملظهر 

اخلارجي، وعمل املراأة.
و�سم  ال��ع��ام  ه��ذا  احلملة  وت�ستخدم 
بهذه  ل���ل���ت���وع���ي���ة  #هذا_عنف 
ال���ق�������س���اي���ا م�����ن خ�������الل حم���ت���وى 
ي��ت�����س��م��ن مقاطع  ج�����ريء  ت���وع���وي 
ف��ي��دي��و وم���ن�������س���ورات ت���وع���وي���ة يتم 
عر�سها يف خمتلف و�سائل التوا�سل 
وفي�سبوك  ت����وي����رت  الج���ت���م���اع���ي 
اإىل  بالإ�سافة  وان�ستغرام ويوتيوب، 
ت��وع��وي��ة مطبوعة  ل���وح���ات  ع��ر���س 

15 مركز  م��ن  اأك���رث  يف  يف احلملة 
جتاري يف خمتلف اأنحاء الدولة.

ك��م��ا ت���واج���دت احل��م��ل��ة م���ن خالل 
خمتلفة  اأماكن  بني  متنقلة  حاوية 
للتعرف  للجمهور  ال��ف��ر���س��ة  تتيح 
على اأنواع العنف النف�سي اأو اللفظي 
امل�����راأة لتو�سيل  ل��ه  ت��ت��ع��ر���س  ال���ذي 
ر�سالة قوية هي “هل قلت ذلك من 
اأثره  �سيظل  الآن  تقوله  م��ا  ؟  قبل 

لالأبد«.
و�����س����ارك����ت ال����ع����دي����د م����ن اجل���ه���ات 
احلكومية واخلا�سة يف دعم احلملة 
باللون  مبانيها  اإ���س��اءة  خ��الل  م��ن 
العاملي  ل��ل��ي��وم  اإح����ي����اًء  ال���ربت���ق���ايل 
ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ى ال��ع��ن��ف ���س��د امل�����راأة 
الربتقايل   باليوم  عاملياً  وامل��ع��روف 
في�ستفال  اإن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال  ف��ن��دق 
�سيتي وجامعة زايد ومريكاتو مول 
ال�سرق  يف دبي ومارينا مول وبوابة 
م��ول يف اأب��وظ��ب��ي واأ���س��ت��اد ه���زاع بن 
عدد  اإىل  بالإ�سافة  ال��ع��ني،  يف  زاي��د 
واحلكومية  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ب��اين  م��ن 
الأخ�������رى ك��م��ا ق���ام���ت ال���ع���دي���د من 
الثقافية  وامل������راك������ز  اجل����ام����ع����ات 
والريا�سية بدعم احلملة بالإ�سافة 
التوا�سل  رواد  م��ن  كبري  ع��دد  اإىل 

الجتماعي.
ومت الإعالن عن اإطالق احلملة لهذا 
العام لأول مرة خالل ماراثون دبي 
الدويل لل�سيدات الذي عقد موؤخراً 
يف دبي، كما مت اإطالق احلملة على 
و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الإج��ت��م��اع��ي يوم 
لقت  حيث  اجل����اري،  نوفمرب   15
اإيجابية  اأفعال  وردود  تفاعاًل كبرياً 

من خمتلف الفئات.
����س���ع���ادة عفراء  ق���ال���ت  م���ن ج��ه��ت��ه��ا 
دبي  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  الب�سطي، 
“هذه  والأط���ف���ال:  الن�ساء  ل��رع��اي��ة 
املجتمع  لأف������راد  م��وج��ه��ة  احل��م��ل��ة 
التاأثري  ح��ج��م  ي���درك���ون  ل  ال���ذي���ن 

للحد من العنف �سد املراأة، انطالقاً 
من م�سوؤوليتها جتاه املجتمع«.

“ل ي�سعنا يف هذا  واأ�ساف الطاير: 
القيادة  ب��دور  ن�سيد  اأن  �سوى  اليوم 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  الر�سيدة 
امل���ت���ح���دة يف ت���ع���زي���ز م���ك���ان���ة امل������راأة 
اأعداد  تعد  حيث  حقوقها،  وح��ف��ظ 
�سحايا العنف من الن�ساء يف الدولة 
بالكثري  مقارنة  للغاية  منخف�سة 
م��ن ال���دول ح��ول ال��ع��امل، وتت�سدر 
دولة الإم��ارات املراتب الأوىل عاملياً 
امل����راأة وتقلي�س  اح����رتام  م��وؤ���س��ر  يف 
ال��ف��ج��وة ب��ني اجل��ن�����س��ني. ك��م��ا نقدر 
الن�ساء  لرعاية  دبي  موؤ�س�سة  جهود 
امل�ساعدة  ت���ق���دمي  يف  والأط������ف������ال 
ل�سحايا العنف الأ�سري، والتعريف 
حتمي  التي  والقوانني  بالت�سريعات 
حقوقها،  جميع  ل��ه��ا  وت��ك��ف��ل  امل����راأة 
املجتمع  اأف���راد  ت�سجيع  اإىل  اإ�سافة 
على امل�ساركة الإيجابية يف مواجهة 
الن�ساء  جتاه  الإ���س��اءة  اأ�سكال  جميع 

والأطفال«.
من جانبه اأكد �سعادة الدكتور حمد 
مدير  ال�سيباين،  اأح��م��د  ال�سيخ  ب��ن 
ال�سالمية  ال�������س���وؤون  دائ������رة  ع����ام 
الراعي  ب���دب���ي،  اخل�����ريي  وال���ع���م���ل 
الدائرة  “اإن دعم  للحملة:  الذهبي 
الن�ساء  حلملة موؤ�س�سة دبي لرعاية 

لها  ميكن  وك��ي��ف  لكلماتهم  ال��ق��وي 
ت��دم��ر ثقة  اأن  ال��ط��وي��ل  امل���دى  على 
للقبول  وت��دف��ع��ه��ا  ب��ن��ف�����س��ه��ا  امل������راأة 

بالإ�ساءة«.
�سعيدة  امل���وؤ����س�������س���ة  اأن  واأ�����س����اف����ت 
من  لقته  ال��ذي  الكبري  بالهتمام 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
العام  ه��ذا  احلملة  لدعم  واخلا�سة 
الق�سية  اأهمية هذه  وهو ما يعك�س 
وح��ج��م الإه��ت��م��ام ال���ذي حت��ظ��ى به 

املراأة يف دولة الإمارات.
املوؤ�س�سة  اأن  ال��ب�����س��ط��ي،  واأو���س��ح��ت 
�سحايا  جلميع  دائماً  اأبوابهاً  تفتح 
خمتلف  م�����ن  والإ��������س�������اءة  ال���ع���ن���ف 
اجلن�سيات، م�سرية اإىل اأن باإمكانهم 
ال��ت��وا���س��ل م���ع امل��وؤ���س�����س��ة ع���رب خط 
يعمل  ال���ذي   800111 امل�����س��اع��دة 
املوقع  اأو ع��رب  ال�����س��اع��ة  ع��ل��ى م���دار 
www. للموؤ�س�سة  الإل���ك���رتوين 

dfwac.ae
�سعادة �سعيد حممد  من جهته قال 
الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�سو  ال��ط��اي��ر، 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 
“تقدم  للحملة:  ال��ذه��ب��ي  ال��راع��ي 
الرعاية  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة 
التي  ال��ت��وع��وي��ة  للحملة  ال��ذه��ب��ي��ة 
تنظمها موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء 
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  والأط���ف���ال 

والأطفال، ياأتي يف اإطار حر�سنا على 
تنفيذ روؤية القيادة الر�سيدة لدولة 
م���ن �سميم  وان���ط���الق���اً  الإم��������ارات 
الت�سامح  قيم  بن�سر  ال��دائ��رة  عملنا 
املراأة  واإع��الء مكانة  الكراهية  ونبذ 

كما اأو�سانا ديننا احلنيف«.
واأ�ساف اأن الإ�ساءة للمراأة باأي �سكل 
الن�سو�س  مع  تتنافى  الأ�سكال  من 
مع  وك��ذل��ك  ال�سريفة،  الإ���س��الم��ي��ة 
ق���ي���م وث���ق���اف���ة جم��ت��م��ع الإم��������ارات 
ومنحتها  امل���راأة  مكانة  ع���ززت  ال��ت��ي 
م�سيداً  والح�������رتام،  ال��ت��ق��دي��ر  ك���ل 
دبي  موؤ�س�سة  تبذلها  التي  باجلهود 
لوقاية  والأط���ف���ال  الن�ساء  ل��رع��اي��ة 
العنف  م��ظ��اه��ر  ك��اف��ة  م��ن  املجتمع 

وخا�سة �سد املراأة.
ب��ن ثنية،  م���رمي  اأك����دت  م��ن جهتها 
موؤ�س�سة  يف  الت�����س��ال  اإدارة  م��دي��ر 
اأن  والط��ف��ال،  الن�ساء  لرعاية  دب��ي 
تناول  اأن  ي����درك����ون  ل  ال��ك��ث��ريي��ن 
ب��ع�����س ال��ق�����س��اي��ا الإج��ت��م��اع��ي��ة قد 
ال�سوؤال  مثل  ل��ل��م��راأة  اإ���س��اءة  ي�سكل 
عن �سبب تاأخر الزواج اأو الإجناب اأو 
طلب الطالق وغريها من الق�سايا 
ال�سخ�سية التي تهدف هذه احلملة 
ل��ت��وع��ي��ة اجل��م��ه��ور ب�������س���رورة عدم 
تناولها ملا قد ت�سببه من اآثار نف�سية 

�سلبية على الن�ساء.

تنظيم معر�س عجمان الدويل للتعليم والتدريب فرباير القادم

تركز على ق�شايا الطالق وتاأخر الزواج والإجناب

موؤ�ص�صة دبي لرعاية الن�صاء والأطفال تختتم حملتها ال�صنوية الثالثة للتوعية بالعنف �صد املراأة

عفراء الب�سطي مرمي بن ثنيةحمد بن ال�سيخ اأحمد ال�سيباين �سعيد حممد الطاير

فقدان �سهادة اأ�سهمت
اأب��ل��غ اأن���ا امل��ق��ر اأدن�����اه/  ف��ه��د عبيد 
�ساحي ثاين الزعابي  ، اأحمل جواز 
 )YZGZ69761( رق��م  �سفر 
من  ���س��ادرة  اأ�سهم  �سهادة  بفقدان 
م�����س��رف اأب���وظ���ب���ي الإ����س���الم���ي ، 
وعلى من يجدها رجاء التوجه بها 
وت�سليمها  �سرطة  ق�سم  اأق��رب  اإىل 
اإليهم.  اأو التوا�سل على الهاتف : 

0507824004

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / حممد �ساه 
باك�ستان   ، ح���م���زه  ام����ري 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )5142391( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/6161565

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / حممد ح�سني 
ال�سودان   ، ال�سيخ  حممد 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3188696( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/6779944

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2843  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/ نبيل زماين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/جون 
عليه  املدعي  بالزام  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بيدير  دوجال�س 
مببلغ وقدره )51.353( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
9% من �سبتمرب 2017 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/12/24  ال�ساعة 8.30 �س 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.10 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3782  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-امرب فيهم فهيم نواز جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ اآر بي 
ام لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان الها�سمي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )7455( درهم 
ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
اأو  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  2017/12/26 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ش اخليمة -  الفجر :

اخليمة  راأ������س  م�ست�سفى  اأب���رم���ت 
���س��راك��ة م��ت��م��ي��زة م���ع م��رك��ز بورن 
ه����ول ل���ع���الج الإخ�������س���اب يف دب���ي، 
ب���ورن هول  ل���  التابعة  امل��راك��ز  اأح���د 
عيادة  اأول  لإط��الق  اإنرتنا�سيونال، 
اإخ�������س���اب م���ن ن��وع��ه��ا يف الإم������ارة. 
ل�سكان  ال�������س���راك���ة  ه������ذه  وت���ت���ي���ح 
احل�سول  ف��ر���س��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 
���س��ام��ل��ة يف  جمال  ع��ل��ى خ���دم���ات 
اأف�سل  من  وال�ستفادة  الإخ�ساب، 
جمال  يف  والعالجات  ال�ست�سارات 
قريب  موقع  يف  ال�سناعي  التلقيح 
م�سطرين  ك���ان���وا  اأن  ب��ع��د  م��ن��ه��م، 
لل�سفر اإىل اإمارات اأخرى للح�سول 
وب�سكل  مم���اث���ل���ة.  ع���الج���ات  ع��ل��ى 
ال��ع��ي��ادة خدماتها  ت��ق��دم  اأ���س��ا���س��ي، 
التلقيح  جم����ال  يف  ال���س��ت�����س��اري��ة 
العالجات  ع��ن  ف�����س��اًل  ال�����س��ن��اع��ي 
الوراثية  ل��ال���س��ط��راب��ات  ال��ط��ب��ي��ة 
لتجنب  اجل���ي���ن���ي  ال��ف��ح�����س  م���ث���ل 

الأمرا�س الوراثية.
وي��واج��ه م��ا ل يقل ع��ن واح���د من 
ك��ل اأرب��ع��ة اأزواج يف دول���ة الإم���ارات 
العقم  م�����س��اك��ل  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

الوراثية  ل��ال���س��ط��راب��ات  ال��ع��ائ��دة 
ب�سبب  اأو  املنوية،  احليوانات  وقلة 
نوعية البوي�سة والإ�سابة بال�سكري 
ومتالزمة املبي�س املتعدد الكي�سات 
وغريها من الأمرا�س املزمنة التي 
تزيد من احتمالت العقم. وعالوة 
على ذلك، ووفقاً ل� جمعية الإمارات 
 UAE( اجل���ي���ن���ي���ة  ل����الأم����را�����س 

ح����وايل  ت�����س��ج��ي��ل  مت   ،)GDA
الوراثية  الأمرا�س  من  نوع   400
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  يف دولة 
الدم  وفقر  التال�سيميا  بينها  ومن 
املنجلي والتليف الكي�سي ومتالزمة 
الختبارات  اإج����راء  ويعترب  داون. 
لتح�سني  اأ�سا�سية  خطوة  الوراثية 
تكرث  جمتمع  يف  الوراثية  النوعية 

ف��ي��ه ح����الت ال�����زواج ب��ني الأق�����ارب، 
يف  اأي�ساً  اجلينات  حتديد  وي�ساعد 

جناح معدلت التلقيح ال�سناعي 
ويف تعليقه على هذه ال�سراكة، قال 
الرئي�س  ���س��دي��ق��ي،  ر���س��ا  ال��دك��ت��ور 
هيلث  اأرب��ي��ان  ملجموعة  التنفيذي 
مل�ست�سفى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل��دي��ر  ك��ري 
التعاون  هذا  يحمل  اخليمة:  راأ���س 

بتقدمي  لل�سكان  وع���وداً  جعبته  يف 
لطاملا  ال���ت���ي  ال���راق���ي���ة  اخل����دم����ات 
ا�ستهر بها م�ست�سفى راأ�س اخليمة، 
الربيطانية  اخل����ربة  ع���ن  ف�����س��اًل 
اأول ع��ي��ادة تلقيح  ب��ه��ا  ال��ت��ي مت��ت��از 
ال����ع����امل. وت��ل��ب��ي هذه  ���س��ن��اع��ي يف 
اخل���ط���وة اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��دي��د من 
م�سطرين  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  الأزواج 
لل�سفر اإىل ال�سارقة ودبي للح�سول 
على اخلدمات املتعلقة بالإخ�ساب؛ 
وقد جنح م�ست�سفى راأ�س اخليمة يف 
تلبية هذه الحتياجات ب�سكل جيد. 
�سبل  العيادة  هذه  توفر  اأن  ونرجو 
ال��راح��ة ل�����الأزواج يف راأ�����س اخليمة 
والإمارات املجاورة مثل عجمان واأم 

القيوين والفجرية.
ون���ظ���راً مل��وق��ع��ه��ا ال���س��رتات��ي��ج��ي يف 
امل�ست�سفى، �ست�سكل عيادة الإخ�ساب 
احل����ل امل��ت��ك��ام��ل الأم���ث���ل ل������الأزواج 
لالأمرا�س  عالجات  عن  الباحثني 
فر�س  زي��ادة  يف  وامل�ساعدة  املزمنة، 

الإخ�ساب.
وم�����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق���ال���ت ه�����دى اأب����و 
جمرة، الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
ب���ورن ه���ول اإن��رتن��ا���س��ي��ون��ال: نحن 
فخورون بتقدمي مركز بورن هول 

راأ���س اخليمة،  قلب  اإىل  لالإخ�ساب 
وب��ال�����س��راك��ة م���ع م�����س��ت�����س��ف��ى راأ�����س 
الطبية  بخربته  امل��ع��روف  اخليمة 
التقنية  وال���ت���ط���ورات  ال�����س��ري��ري��ة 
عيادة  وتعترب  عليها.  ينطوي  التي 
ب���ورن ه��ول الأق����دم والأك����رث خربة 
يف جمال عيادات التلقيح ال�سناعي 
اأول طفلة  ول���دت  ال��ع��امل، حيث  يف 
اأجرتها  �سناعي  تلقيح  عملية  عرب 
ال��ع��ي��ادة ق��ب��ل 40 ع��ام��اً، مم��ا يدل 
ال�سعيد  على  خدماتنا  متيز  على 
العيادة  و���س��ت�����س��ت�����س��ي��ف  ال���ع���امل���ي. 
يف راأ��������س اخل���ي���م���ة اأح������د الأط����ب����اء 
ال�سناعي  التلقيح  يف  املتخ�س�سني 
ونعد  الأ����س���ب���وع،  م�����رات يف  ث����الث 

والربوتوكول  املعايري  جودة  بدعم 
جديراً  ا���س��م��اً  امل��رك��ز  يجعل  ال���ذي 

بالثقة يف �ستى اأنحاء العامل«.
وي��ع��ت��رب م��رك��ز ب����ورن ه���ول لعالج 
لعيادة  الإم��ارات��ي  ال��ذراع  لإخ�ساب 
بورن هول يف اململكة املتحدة، التي 
الأربعني  ال�سنوية  بذكراها  حتتفي 
عيادة  امل��رك��ز  ويعترب  املقبل.  ال��ع��ام 
والوحيدة  امل�����س��ت��ق��ل��ة  الإخ�������س���اب 
التي  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة  يف 
حت�سل على اخلتم الذهبي املرموق 
الأمريكية‘  اجل�����ودة  م��ن��ظ��م��ة  م���ن 
على  احتوائها  عن  ف�ساًل   )JCI(
اأول خمترب يف املنطقة يعتمد تقنية 
بنمو  ت�سمح  التي  النظيفة  الغرفة 

الأجّنة يف بيئة اآمنة وداعمة.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن م�ست�سفى راأ�س 
ال�سنوية  بذكراها  حتتفل  اخليمة 
ال��ع��ا���س��رة ه��ذا ال��ع��ام، وال���ذي �سعى 
خالل هذه ال�سنوات لتقدمي اأف�سل 
ل�سكان  العاملية  الطبية  اخل��دم��ات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
عموماً، و�سكان راأ�س اخليمة ب�سكل 
امل�ست�سفى جمموعة  خا�س. وت�سم 
رائعة من التخ�س�سات مبا يف ذلك 
والعمليات  العظام  و�سحة  القلب 
اجل��راح��ي��ة ال��دق��ي��ق��ة ، ف�����س��اًل عن 
ال��ت��ول��ي��د واأم���را����س ال��ن�����س��اء وطب 
واجلراحة  التاأهيل  واإع��ادة  العيون 

الرتميمية وغريها.

•• دبي -وام: 

جن����ح اأط��������باء م�����س��ت�����س��ف��ى دب�����ي يف 

متكامل  ط���ب���ي  ب���رن���ام���ج  ت��ط��ب��ي��ق 
وا�ستعادة  الأذن  ق��وق��ع��ة  ل����زراع����ة 
ال�سمع لدى الأطفال الذين يعانون 
يف  املكت�سب  اأو  اخللقي  ال�سمم  من 
مراحل عمرية مبكرة بن�سب و�سلت 
م�ساعفات  دون  املائة  يف   100 اإىل 
ن�سبة  ت�سل  ال��ذي  الوقت  يف  �سلبية 
العاملية  امل��راك��ز  يف  امل�ساعفات  ه��ذه 
املتقدمة خارج الدولة اإىل اثنني يف 

املائة.
ق�سومة  ج����م����ال  ال����دك����ت����ور  واأك��������د 
والأذن  الأن����ف  ا���س��ت�����س��اري ج��راح��ة 
اأهمية  دبي  واحلنجرة يف م�ست�سفى 
مع  يتما�سى  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة يف 
التناف�سية  ال��ق��درات  تعزيز  يف  دب��ي 
ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ح��ي��ة يف الإم�����ارة 

الت�سخي�سية  اخلدمات  كل  وتوفري 
لتجنيبهم  ل��ل��م��ر���س��ى  وال��ع��الج��ي��ة 

م�سقة ال�سفر للعالج يف اخلارج.
وقال اإن م�ست�سفى دبي يجري �سنويا 
50 عملية لزراعة  35 اإىل  ما بني 
قوقعة الأذن من خالل فريق طبي 
امل���ج���ال ي�سم  ه����ذا  م��ت��خ�����س�����س يف 
ا�ست�ساريا يف جراحة زراعة القوقعة 
ال�سمعيات  ع���ل���م  يف  وا����س���ت�������س���اري���ا 
وا���س��ت�����س��اري ن��ط��ق وت��خ��اط��ب وهو 
الأم�����ر ال�����ذي ���س��اه��م ب�����س��ك��ل فاعل 
املر�سى  اأم�����ام  ال��ف��ر���س��ة  اإت���اح���ة  يف 
التي  العمليات  هذه  لالإ�ستفادة من 
من  �سابقا  امل�ست�سفى  بها  يقوم  كان 
خالل طبيب زائر مبعدل ثالث اإىل 

خم�س عمليات �سنويا.
واأ�سار الدكتور ق�سومه اإىل التكامل 
والتعاون القائم بني اأع�ساء الفريق 
ت�سخي�س  عملية  تتم  حيث  الطبي 
احل�����ال�����ة م�����ن خ�������الل ا����س���ت�������س���اري 
الختبارات  اإج���راء  بعد  ال�سمعيات 

الطفل  ل��ع��م��ر  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال�����س��م��ع��ي��ة 
امل���ع���ي���ن���ة ال�����س��م��ع��ي��ة ملدة  وجت����رب����ة 
�سهور  �ستة  اإىل  ثالثة  م��ن  ت���رتاوح 
املر�سية  ليعاد بعدها تقييم احلالة 
ل��ل��ت��اأك��د م���ن ع����دم احل�������س���ول على 
اتخاذ  ق��ب��ل  منها  امل��رج��وة  ال��ف��ائ��دة 
القرار الطبي باإجراء عملية زراعة 

القوقعة.
والإجراءات  الفحو�سات  اإىل  ولفت 
القرار  ت�سبق  التي  املتعددة  الطبية 
كالت�سوير  القوقعة  بزراعة  الطبي 
املغناطي�سي  وال����رن����ني  امل��ق��ط��ع��ي 
ال�سمعي  الع�سب  وج��ود  من  للتاأكد 
ودرا�سة احلالة من النواحي الطبية 
واجلراحية وتقييم النطق للمقارنة 
النطق  ت���ط���ور  ب���ع���د مب�����دى  ف��ي��م��ا 

والكالم واللغة عند الطفل.
ه���ذا  اإج���������راء  اأه���م���ي���ة  اإىل  ول����ف����ت 
ال���ن���وع م���ن ال��ع��م��ل��ي��ات خ���الل فرتة 
ل ت��ت��ج��اوز الأ���س��ب��وع��ني م��ن القرار 
ال��ق��وق��ع��ة لتحقيق  ب��زراع��ة  ال��ط��ب��ي 

الطفل  ل�سمع  ال��ق�����س��وى  ال��ف��ائ��دة 
ل��ت��ب��داأ بعدها  وب��اأ���س��رع وق��ت ممكن 
اإىل  منوها   .. النطق  تاأهيل  عملية 
زرع  عملية  لإج���راء  عمر  اأف�سل  اأن 
القوقعة هو ال�سنة الأوىل من حياة 
الذهبية  واأن الفرتة  الطفل خا�سة 
هي  واللغة  الكالم  مهارة  لكت�ساب 
العمر  م��ن  الأوىل  �سنوات  اخلم�س 
ملن يعانون من ال�سمم منذ الولدة 
لل�سمم  بالن�سبة  اأن����ه  م��و���س��ح��ا   ..

املكت�سب - اأي بعد الولدة - يجب اأن 
ل تكون فرتة ال�سمم قد مر عليها 

اأكرث من خم�س �سنوات.
مر�س  اإن  ق�سومه  الدكتور  واأو�سح 
ال��ت��ه��اب ال�����س��ح��اي��ا ي��ع��د اأه����م �سبب 
لل�سمم املكت�سب عند الأطفال حيث 
ين�سح يف هذه احلالة باإجراء زراعة 
القوقعة يف وقت مبكر قدر الإمكان 
الأذن  يف  التكل�س  ح����دوث  ل��ت��ف��ادي 
اإجراء  ا�ستحالة  وبالتايل  الداخلية 
ال��ط��ف��ل فر�سة  وف���ق���دان  ال��ع��م��ل��ي��ة 

ا�ستعادة حا�سة ال�سمع.
باإجراء  بداأ  دبي  اأن م�ست�سفى  وذكر 
بالطرفني  القوقعة  زراع���ة  عملية 
الأبحاث  واأن  خا�سة  الوقت  بنف�س 
املتعددة  ال��ف��وائ��د  اأث��ب��ت��ت  ال��ع��ل��م��ي��ة 
التي  العمليات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ملثل 
�ساعتني  ح���وايل  اإج��رائ��ه��ا  ي�ستغرق 
ف���ق���ط يف كال  ال�������س���اع���ة  ون�������س���ف 
اجل��ه��ت��ني ث���م ي���ب���داأ ب��ع��ده��ا و�سل 
الدقيقة  واملتابعة  اخلارجي  اجلهاز 

للطفل واإجراء الختبارات ال�سمعية 
ي�سل  حتى  دوري  ب�سكل  والربجمة 
الكايف  ال�سمعي  للم�ستوى  الطفل 
ليبداأ  وال���ك���الم  ال��ن��ط��ق  لإك��ت�����س��اب 
جل�سات  ب��ع��دة  ال��ت��اأه��ي��ل  دور  بعدها 
الأهل  ح�سور  اأهمية  م��ع  اأ�سبوعيا 
ل���ه���ذه اجل���ل�������س���ات ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م من 
م�سريا  امل��ن��زل..  يف  التاأهيل  متابعة 
اإىل اأن عملية تاأهيل الطفل املري�س 
قد ت�ستمر عدة �سنوات ي�سبح بعدها 

على  ق���ادرا  وي��ك��ون  طبيعيا  الطفل 
الذهاب اإىل املدار�س العادية كباقي 

الأطفال دون اأية اعاقات �سمعية.
القوقعة يف  زراع���ة  اإن وح���دة  وق���ال 
خدمة  بتقدم  ب��داأت  دب��ي  م�ست�سفى 
زراعة ال�سماعات العظمية للمر�سى 
الذين يعانون من ت�سوهات واإن�سداد 
اإلتهابات  اأو  اخل���ارج���ي���ة  الأذن  يف 
وبالتايل  الو�سطى  الأذن  يف  مزمنة 
العادية  ال�����س��م��اع��ات  و���س��ع  �سعوبة 

اأو الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
�سمم اأحادي اجلانب ملدة اأكرث من 
ا�ستفاد من هذه  ع�سر �سنوات حيث 
ع�����س��ر ح���الت  الآن  اخل���دم���ة ح��ت��ى 
ون���وه  م�����س��اع��ف��ات.  دون  م��ر���س��ي��ة 
ال�سامل  امل�سح  اإىل  ق�سومه  الدكتور 
الذي يجريه م�ست�سفى دبي جلميع 
املواليد للتاأكد من عدم وجود نق�س 
التدخل  واج�������راء  ل��دي��ه��م  ���س��م��ع��ي 

العالجي املبكر لتجنب الإعاقة.

»العني الثاقبة« ل�صرطة اأبوظبي حتبط ترويج 2.5 مليون حبة »كبتاجون« بالعني
•• اأبوظبي-وام: 

خمدرة،  حبة  املليون  ون�سف  مليونني  ترويج  اأبوظبي  �سرطة  اأحبطت 
نظراً  الثاقبة”؛  “العني  عليها  اأُط��ل��ق  عملية  يف  “كبتاجون”،  �سنف 
ل�سرعة الإطاحة باأربعة اأ�سخا�س بعد اأن مت ر�سد حتركاتهم، و�سبطهم 
اأثناء ا�ستعدادهم لتعبئة الأقرا�س املخدرة يف اأكيا�س بال�ستيكية بعزبة يف 

العني؛ متهيداً لرتويجها داخل الدولة.
وقال العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة املخدرات 
و�سط  متوقعة،  غري  ب�سرعة  الأرب��ع��ة  اجلناة  على  القب�س  القاء  مت  ان��ه 
الهروب،  حم��اول��ة  اأو  التحّرك  ع��ن  حتى  اأجلمتهم  وده�ستهم  ذهولهم 

بعدما تنامى اإىل علم كوادر املديرية عن وجود ن�ساط اإجرامي لرتويج 
ال�سموم املخدرة يف العزبة امل�سبوهة التي حتوّلت اإىل ما ي�سبه الوكر.

منت�سبي  بني  تن�سيق  وكفاءة  متف�ّوق،  ب��اأداء  متّيزت  العملية  ان  واأو�سح 
اأ�سفرت  اأبوظبي،  ب�سرطة  واإدارة جناح اجلو  املخدرات  مديرية مكافحة 
عن اإحباط هذه العملية غري التقليدية ..لفتاً اإىل اأن اجلهود املبذولة 
تقنني  بعد  للتنفيذ  ال��الزم��ة  اخلطة  وو���س��ع  املعلومات،  جمع  مبتابعة 
الن�ساط  ه��ذا  ملكافحة  ال��ت��ح��ّدي��ات  خمتلف  على  وال��ت��غ��ّل��ب  الإج������راءات، 
الإجرامي، كانت كفيلة ب�سبط املروجني و�سمومهم املخدرة، واإحالتهم 
اأبوظبي  واأك��د حر�س �سرطة  الق�سائية.  اإىل اجلهات  الواقعة  مع ملف 
على اإحباط اأي حماولت لرتويج املخدرات قبل انت�سارها على ال�سعيد 

املجتمعي، خا�سة و�سط ال�سباب ..لفتاً اإىل اأن مديرية مكافحة املخدرات 
العمل وفق نظام  الآفة، وموا�سلة  ال�ساهرة ملكافحة هذه  العني  �ستبقى 
اأمني يعمل على درا�سة وحتليل الأن�سطة امل�سبوهة، والبحث عن اخليوط 
ل اإىل �سبط جتار ومروجي ال�سموم املخدرة،  امل�سرتكة الكفيلة بالتو�سّ
�سرطة  يف  املخدرات  مكافحة  مديرية  مدير  ودع��ا  للعدالة.  وتقدميهم 
اأبوظبي، اجلمهور، اإىل التعاون يف الإبالغ عن اأي حالة ا�ستباه من خالل 
الت�سال على الرقم الهاتفي خلدمة “اأمان” 8002626 التي تتلقى 
البالغات ب�سرية واأمان، موؤكداً �سرورة تكاتف جهود الأفراد مع اأجهزة 
ال�سرطة للحد من انت�سار الإدمان اأو التعاطي بني اأفراد املجتمع، و�سبط 

املتورطني يف الأن�سطة املمنوعة.

•• اأبوظبي-وام:

نظم معهد وجائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم “للت�سامح” 
“بروح  احتفاء  �سعار”ج�سور”  حملت  احتفالية  اأم�سية 
الحتاد والت�سامح والتعاي�س اقيمت يف حديقة اأم المارات 

باأبوظبي .
ح�سر الأم�سية معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وزير الت�سامح والعميد احمد خلفان املن�سوري امني عام 
جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم للت�سامح وخليفة حممد 

ال�سويدي مدير اإدارة العمليات للمعهد الدويل للت�سامح. 
وبداأت مرا�سم احلفل بال�سالم الوطني الذي عزفته فرقة 
�سرطة اأبوظبي تالها م�ساهدة فيلم بعنوان “ فخر المة” 
يتحدث عن اجنازات دولة المارات منذ اعالن احتادها 
امليمون الذي قام على يد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” وت�سمنت فقرات 
وطنية زينتها م�ساعر حب الوطن والنتماء والولء منها 
العميد  وق��ال   . الب�ستكي  �سم�سة  القتها  �سعرية  ق�سيدة 
اأحمد خلفان املن�سوري اأن الحتفال بروح الحتاد ميثل 

مع  الختالف  اإح��رتام  خ��الل  وان�سانيا من  وطنيا  در�سا 
الت�سامح  مل��ب��داأ  وا���س��ح  جت�سيد  يف  معه  والتعاي�س  الآخ���ر 
التي نقدمها  الهدية احلقيقية  بالآخر وهو  والع��رتاف 
بعيدا  له  احلقيقي  وانتمائنا  ولئنا  عن  تعبريا  للوطن 
عن مفردات الق�ساء وتهمي�س الخر لعتبارات عرقية 
ودينية وطائفية ودرو�س وعرب كثرية يحملها روح الحتاد 
اأفعالنا الواعية واأن نغر�س القيم  اأن جن�سدها يف  وعلينا 
الأجداد والآباء لي�سري  التي غر�سها  املجتمعية  والعادات 

على هديها البناء .

اإدارة  م��دي��ر  ال�سويدي  حممد  خليفة  رف��ع  جانبه  وم��ن 
التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  للت�سامح  ال��دويل  للمعهد  العمليات 
والتربيكات اإىل القيادة الر�سيدة و�سعب الإمارات بيومه 
واإعالء  الوطن  راي��ة  خلف  قدما  امل�سي  وتعهد  الوطني 
�ساأنه والذود عنه مرتكزين على قيم الت�سامح والتعاي�س 
التي ار�ساها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان 
للت�سامح  الم����ارات من���وذج  ان  ..م�����س��ريا اىل  رح��م��ه اهلل 
وتركز دائما على احرتام وتقدير الآخر وتعزيز التعاي�س 

ال�سلمي والت�سامح بني جميع الطياف.

معهد وجائزة حممد بن را�صد ال مكتوم للت�صامح ينظمان اأم�صية ج�صور 

غري م�شبوقة يف المارة

م�صت�صفى راأ�س اخليمة تفتتح عيادة لالخ�صاب  

م�صت�صفى دبي يطبق برناجما متكامال لزراعة القوقعة 
وا�صتعادة �صمع الأطفال

كهرباء دبي تنظم 
اأ�صبوع ال�صحة 

وال�صالمة الداخلي 
•• دبي-وام: 

افتتحت هيئة كهرباء ومياه دبي ام�س اأ�سبوع ال�سحة وال�سالمة الداخلي 
ال�سحة  ثقافة  تعزيز  ب��ه��دف  ال��ت��وايل  على  ال��ث��ام��ن  للعام  تنظمه  ال���ذي 
وال�سالمة وت�سليط ال�سوء على اأحدث التطورات واأهم امل�ستجدات يف هذا 

املجال.
ويف كلمته خالل افتتاح الفعاليات اأ�سار �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو 
املنتدب الرئي�س التنفيذي للهيئة اإىل اأن جهود الهيئة يف ال�سحة وال�سالمة 
على مدار ال�سنوات املا�سية اأ�سهمت يف تعزيز مكانتها حملياً وعاملياً يف هذه 
وال�سالمة منذ  ال�سحة  5 جنوم يف  ت�سنيف  الهيئة  املجالت حيث حتقق 
املائه  98يف  الهيئة  يف  وال�سالمة  الأم���ن  معايري  وت��ت��ج��اوز   2002 ع��ام 
ن�سبة احل��وادث يف  تكاد  العاملي كما  امل�ستوى  الن�سب على  اأف�سل  وتعد من 
م�سروعات الهيئة اأن تكون معدومة. وفازت الهيئة بجائزة “�سيف ال�سرف 
يف ال�سحة وال�سالمة” عام 2017 للمرة العا�سرة .. كما ح�سدت جائزة 
ال�سحة  فئة  �سمن   /Best Business Awards الأعمال  اأف�سل 
امل��ت��ح��دة..و جنحت  اأرف���ع اجل��وائ��ز يف اململكة  وال�سالمة وه��ي واح���دة م��ن 
الهيئة يف جتديد النظام الإداري لل�سحة وال�سالمة املهنية وح�سلت على 

اعتماد جمل�س ال�سالمة الربيطاين كمركز للتدريب .
14 دي�سمرب اجلاري يف  اأ�سبوع ال�سحة وال�سالمة حتى  وت�ستمر فعاليات 
خمتلف مراكز الهيئة وتت�سمن العديد من الربامج واملحا�سرات التوعوية 

وور�س العمل يف مو�سوعات ال�سحة وال�سالمة املهنية.
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••  اأبوظبي - وام:

 ا�ستقبل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ام�س 
معايل تارو كونو وزير خارجية اليابان. وجرى خالل اللقاء - الذي عقد يف ديوان 
عام الوزارة باأبوظبي - بحث �سبل تعزيز العالقات ال�سرتاتيجية بني دولة الإمارات 
واليابان وتوطيد اأوجه التعاون امل�سرتك بني البلدين ل�سيما يف املجالت القت�سادية 

والتجارية وال�ستثمارية وال�سياحية والطريان والطاقة..
الراهنة على  والتطورات  امل�ستجدات  اآخر  النظر حول  تبادل اجلانبان وجهات   كما 

امل�ستويني الإقليمي والدويل وبحثا عددا من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.
 ورحب �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بزيارة معايل تارو كونو م�سيداً �سموه 

مب�ستوى العالقات الثنائية بني البلدين.
دولة  ب��ني  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  تعزيز  الإم����ارات على  دول��ة  �سموه حر�س  واأك���د 

الإمارات واليابان يف �ستى املجالت.
تربط  التي  ال�سرتاتيجية  العالقات  عمق  على  كونو  ت��ارو  معايل  اأك��د  جانبه   من 

البلدين واحلر�س امل�ستمر على تعزيزها يف �ستى املجالت.
 واأ�سار اإىل اأن دولة الإمارات تعد من ال�سركاء ال�سرتاتيجيني لليابان وهناك تعاون 
م�سرتك بني البلدين يف عدة جمالت م�سيداً بالنه�سة احل�سارية وم�سرية التقدم 
التي تزخر بها دولة الإمارات واملكانة الرائدة التي حتتلها على ال�سعيدين الإقليمي 

والدويل.
 ح�سر اللقاء معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة.

•• اأبوظبي-وام:

لدعم  اخل��ا���س��ة  العمل  ور���س��ة  ال��داخ��ل��ي��ة يف  وزارة  ���س��ارك��ت 
القدرات الوطنية لأجهزة اإنفاذ القانون وامل�ستجيبني الأوائل 
مملكة  يف  اأقيمت  التي  بالب�سر  الجت��ار  مكافحة  جم��ال  يف 
بني  والتن�سيق  بالتعاون  الور�سة  وتاأتي  موؤخرا.  البحرين 
الداخلية  بوزارة  والأدلة اجلنائية  للمباحث  العامة  الإدارة 
مبكافحة  املعنى  املتحدة  المم  ومكتب  البحرين  مبملكة 
لدول اخلليج  التعاون  دول جمل�س  املخدرات واجلرمية يف 
اخلارجية،  ووزارات  املكتب  عن  ممثلني  مب�ساركة  العربية 
الإ�سالمية والوقاف، وهيئة  وال�سوؤون  والداخلية، والعدل 

تنظيم �سوق العمل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

وتناول العقيد خبري حمد را�سد الزعابي نائب مدير ادارة 
اجلنائية  لل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة  الحت����ادي  التحقيق 
الحتادية يف وزارة الداخلية يف ورقته اأ�سكال واأمناط جرائم 
الجتار بالب�سر ومقابلة ال�سحايا وال�سهود وبناء الثقة مبا 
املجال  هذا  يف  املطبقة  الدولية  املعايري  اأف�سل  مع  يتوافق 
وعملية  لل�سحايا  ال��ع��اج��ل��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ري  وت�سمل 
التعرف على ال�سحايا واأنواع ال�سحايا وكيفية جمع الأدلة.   
يف  املمار�سات  لأف�سل  منوذجا  الزعابي  العقيد  وا�ستعر�س 
اإدارة املقابالت والذي ي�سمل التخطيط والعداد والتف�سري 
والرواية واخلتام والتقييم وتطرق اىل نوعية الأماكن التي 
التي  واملعدات  والتجهيزات  بها  ال�سحايا  مقابالت  جترى 

يجب توفريها لهذا ال�ساأن .

عبداهلل بن زايد يبحث مع وزير خارجية اليابان �صبل تعزيز العالقات ال�صرتاتيجية بني البلدين »الداخلية« ت�صارك يف ور�صة حول مكافحة جرائم الإجتار بالب�صر يف البحرين

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2009  مدين جزئي

القامة  حمل  جمهول  �ساجد  حممد  مت�ستقيم  حممد  عليه/  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �ساه  وق��ار حيدر  املدعي/�سيد  ان  مبا 
ملف  اىل  للمدعي  امل���روري  امللف  من  امل��روري��ة  املخالفة  بتحويل  املطالبة 
املدعي عليه املروري وقيمته )20600( درهم والزامه بالر�سوم وامل�ساريف 
والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/1/3  ال�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان الدعوى مت جتديدها من ال�سطب  . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3778  جتاري جزئي

���س.ذ.م.م 2- م�سطفى ح�سن  اىل املدعي عليه/ فاميلي وورلد لل�سياحة وال�سفر 
نيكول�س  امل���دع���ي/روي���ال  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �سليمان  عبداحلميد 
عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ط��وع  حممد  ح�سن  وميثله:عبدالرحمن  �����س.ذ.م.م  لل�سياحة 
مببلغ  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
املحاماة والفائدة 9% من  وقدره )55937.84( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ 
بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2017/12/25   الثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2444  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- �سهيلة نور اهلل حبيبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
خالد حممد خليفة عبداهلل ال�سحي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ 2017/10/8  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/خالد حممد خليفة عبداهلل 
ال�سحي بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعي مبلغ مقداره )مائة واربعون الف 
تاريخ:2017/7/16  �سنويا من   %9 وفائدة  التداعي  ال�سيك مو�سوع  قيمة  دره��م( 
درهم مقابل  وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة  بالر�سوم  والزمتها  ال�سداد  وحتى متام 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1837  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/ �سوك ناه�س ثامر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سارة احمد 
عبداهلل حممد الزعابي وميثله:را�سد عبدالرزاق حممد تهلك قد اأقام عليك الدعوى 
درهم   )40.000( وق��دره  مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  ومو�سوعها 
املادي والدبي بالزام املدعي عليها بر�سم الدعاء باحلق املدين  التعوي�س  على �سبيل 
يف الدعوى رقم:77386/2016 جزاء والبالغ قدره )1.280( درهم والزام املدعي عليها 
بالر�سوم وبامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2017/12/13  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2649  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دينا برهان فيا�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ باروت�س 
واحليوانات  الطيور  لتجارة  باروت�س  )كينج  فرديه  موؤ�س�سه   - الطيور  لتجارة  ورل��د 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  �سابقا(  فرديه  موؤ�س�سة  الليفه 
القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )21910( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
اأو  Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  2017/12/14 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2082  مدين جزئي 

القامة مبا  توتودى جمهول حمل  كيزهاكى  بابو  نو�ساد  عليه/1-  املدعي  اىل 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ح�سني  ك��رام��ت  ن��دمي  امل��دع��ي/ط��ارق  ان 
ل�سالح/طارق ندمي  اعاله  املذكورة  الدعوى  2017/11/13  يف  بتاريخ  املنعقدة 
كرامت ح�سني بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )26000( درهم 
ال�سداد  الق�سائية وحتى متام  املطالبة  تاريخ  مع فوائد قانونية بواقع 9% من 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . بامل�ساريف  عليه  املدعي  والزمت 
با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1137  ا�ستئناف عمايل    

ت���ي  جمهول  امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- اف��ي��ن��ري اري��ب��ي��ا اي ت��ي ج��ي ال  اىل 
فتيحة حممد   : احمد وميثله  / عرفان  امل�ستاأنف  ان  القامة مبا  حمل 
 2017/2725 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  ق��وراي   برجو 
ب��ت��اري��خ:2017/6/7 وح��ددت لها جل�سه يوم الح��د املوافق  عمايل جزئي 
2017/12/17 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

بتوجيهات خليفة وحممد بن زايد 

بعثة رئي�س الدولة لالأطباء املتميزين تبتعث اأطباء مواطنني للدرا�صة يف اأمريكا
•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل«  »ح���ف���ظ���ه  ال����دول����ة 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ال�سيخ  �سمو  ومبتابعة مبا�سرة من 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �سوؤون 
الرئا�سة رئي�س موؤ�س�سة خليفة بن 
الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد 
ب���اإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة اأم������ام الأط���ب���اء 
للدرا�سة  امل��ت��م��ي��زي��ن  الإم���ارات���ي���ني 
امل�ست�سفيات  اأف�����س��ل  يف  وال��ت��دري��ب 
والبحثية  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل����راك����ز  ويف 
ح��ول ال��ع��امل وب��دع��م م��ن موؤ�س�سة 
اآل نهيان لالأعمال  خليفة بن زايد 
البعثات  مكتب  ق���ام   .. الإن�����س��ان��ي��ة 
�سوؤون  ل������وزارة  ال��ت��اب��ع  ال��درا���س��ي��ة 
ال��رئ��ا���س��ة ب��اب��ت��ع��اث جم��م��وع��ة من 
الوليات  اإىل  امل��واط��ن��ني  الأط���ب���اء 
على  للتدريب  الأمريكية  املتحدة 
الطبية  ال��ت��خ�����س�����س��ات  م���ن  ع����دد 
املقيمني  الأط����ب����اء  ب���رام���ج  ���س��م��ن 

وبرامج الزمالة الطبية.
وال�سراكة  ال���ت���ع���اون  خ����الل  وم����ن 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ملوؤ�س�سة 
م�ست�سفى  مع  الإن�سانية  لالأعمال 
مع  ومت��ا���س��ي��ا  اأن���در����س���ون«  دي  »اإم 
الرتكيز  يف  املوؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية 
امل�ستدامة  ال�سحية  امل��ب��ادرات  على 
العامة  ال�����س��ح��ة  يف  وال���س��ت��ث��م��ار 
قدمت   .. ال���ع���ل���م���ي���ة  وال����ب����ح����وث 
املوؤ�س�سة منحة مالية بقيمة 150 
تك�سا�س  جل��ام��ع��ة  دولر  م��ل��ي��ون 
لعالج  اأن���در����س���ون  دي  اأم  »م���رك���ز 
 2011 ي���ن���اي���ر  يف  ال���������س����رط����ان« 
و�سملت املنحة ت�سييد مبنى ال�سيخ 
اآل نهيان للرعاية  زايد بن �سلطان 
ال�سرطان  مل���ر����س���ى  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
ال�سيخ  معهد  ان�ساء  ي�سمل  وال��ذي 
للعالج  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
لأمرا�س  ال�سخ�سي  التخ�س�سي 
متويل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��رط��ان 
وهي  الفخرية  للعمادة  كرا�سي   3
با�سم  ال��ف��خ��ري��ة  ال���ع���م���ادة  ك��ر���س��ي 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
العمادة  وك��ر���س��ي  الورام  ط���ب  يف 
بن  خليفة  ال�سيخ  با�سم  الفخرية 

ال��ت��خ�����س�����س وه���و م���ا ���س��ي��وؤه��ل��ه اأن 
ي�سبح ا�ست�ساري يف جراحة امل�سالك 

البولية.
حممد  �سامل  ن��ورة  الدكتورة  وتعد 
الن�سمي املن�سوري »اخ�سائي وحدة 
العناية الطبية واجلراحية يف طب 
تبداأ  اإماراتية  طبيبة  اأول  العيون« 
برنامج التج�سري يف م�ست�سفى مايو 
كلينك العريق يف الوليات املتحدة 
الأمريكية �سمن منحة بعثة رئي�س 

الدولة لالأطباء املتميزين.
عبدالكرمي  اآم���ن���ة  ال��ط��ب��ي��ب��ة  اأم�����ا 
احلمادي - والتي كانت قد تخرجت 
الإم����ارات  ال��ط��ب جامعة  كلية  م��ن 
 -  2001 ع�����ام  ام���ت���ي���از  ب��ت��ق��دي��ر 
واأث����ن����اء ع��م��ل��ه��ا ك��ط��ب��ي��ب م��ق��ي��م يف 
قامت  باأبوظبي  الرحبة  م�ست�سفى 
باجتياز امتحان املعادلة الأمريكية 
مبعدل مرتفع جدا لتلتحق بعدها 
بربنامج جت�سري يف تخ�س�س الطب 
الباطني يف م�ست�سفى تابع جلامعة 

كاليفورنيا - �سان دييغو.
الطبيبة  التحقت  ذاته  ال�سياق  ويف 
رمي بن هويدي الفال�سي بربنامج 
الكوارث  ط��ب  تخ�س�س  التج�سري 
يف م�ست�سفى »بث ديكون�س الطبي« 
التابع لكلية الطب بجامعة هارفرد 
لاللتحاق  حاليا  وت�سعى  العريقة 
ب���ربن���ام���ج الأط�����ب�����اء امل���ق���ي���م���ني يف 
اأحد  يف  ال���ط���وارئ  ط���ب  تخ�س�س 
بالوليات  ال��ع��ري��ق��ة  امل�ست�سفيات 
الكوادر  من  بذلك  لت�سبح  املتحدة 
والنادرة  املوؤهلة  املواطنة  الطبية 
التخ�س�سات  اأ�سعب  م��ن  واح��د  يف 

الطبية واأكرثها تطلبا.
 - ���س��ه��اب  ع��م��ر  ال��دك��ت��ور  وا�ستكمل 
والعلوم  ال���ط���ب  ك��ل��ي��ة  م���ن  خ���ري���ج 
ال�سحية يف جامعة المارات - �سنة 
المتياز يف م�ست�سفى توام يف العني 
وم����ن ث���م ان�����س��م ل��ك��ل��ي��ة ال���ط���ب يف 
جامعة المارات كمعيد يف تخ�س�س 
طب الطفال بعدها ان�سم لربنامج 
م�ست�سفى  يف  للتخ�س�س  التج�سري 
رو�س�سرت  م��دي��ن��ة  يف  كلينك  م��اي��و 
حيث  ام��ري��ك��ا  يف  مني�سوتا  ب��ولي��ة 
���س��ارك يف العديد م��ن الأب��ح��اث يف 
الطفال  يف  الفجائي  امل��وت  جم��ال 

وال�سطرابات يف دقات القلب.
املحاكاة  ل��ربن��ام��ج  ح��ال��ي��ا  وان�����س��م 
ال��ط��ب��ي��ة يف م���رك���ز ����س���رتات�������س يف 
ان����د ومينز  ب��ري��ج��ه��ام  م�����س��ت�����س��ف��ى 

ب�����ولي�����ة  ب����و�����س����ط����ن  م�����دي�����ن�����ة  يف 
والذي  ام��ري��ك��ا  يف  ما�سا�سو�ست�س 
�سيوؤهله ل�ستكمال برنامج الإقامة 
يف  ال��ع��ري��ق��ة  امل�ست�سفيات  اأح����د  يف 

تخ�س�س طب الأطفال.
وم��������ن ب������ني امل����ب����ت����ع����ث����ني ل����ل����دول 
�سعود  ال��دك��ت��ور  ح�سل  الأوروب���ي���ة 
يعمل  ك������ان  ال��������ذي  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
بال�سارقة  ال��ق��ا���س��م��ي  مب�ست�سفى 
بربنامج  ل��الل��ت��ح��اق  ق���ب���ول  ع��ل��ى 
طبيب مقيم متخ�س�س يف جراحة 
اأن  بعد  وال�سرايني  وال�سدر  القلب 
درا�سة  يف  متهيدية  �سنة  ي�ستكمل 
ميار�س  اأن  ق��ب��ل  الفرن�سية  ال��ل��غ��ة 
اأروق������ة  م���ه���ام���ه الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة يف 
الواقعة  »ب��ريدو«  م�ست�سفى جامعة 

يف اجلنوب الغربي لفرن�سا.
بن  خليفة  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد 
دعم  روؤي���ت���ه���ا يف  م����ن  وان���ط���الق���ا 
ال��ع��ل��م��ي وت��ط��وي��ره وبناء  ال��ب��ح��ث 
ال���ت���ع���اون وال�������س���راك���ات م���ع اأرق����ى 
امل���وؤ����س�������س���ات ال��ع��ل��م��ي��ة يف جم���الت 
الطبية  خ�سو�سا  العلمي  البحث 
م��ن��ه��ا .. ع��م��ل��ت ع��ل��ى م����دى اأك���رث 
م��ن 3 ���س��ن��وات ع��ل��ى ال��ت��وا���س��ل مع 
املوؤ�س�سات الطبية العاملية املرموقة 
دي  اأم  »مركز  تك�سا�س  مثل جامعة 
ومايو  ال�سرطان«  لعالج  اأندر�سون 
اللقاءات  ه��ذه  توجت  حيث  كلينك 
تفاهم  مذكرات  اىل  والجتماعات 
الإماراتيني  الأط��ب��اء  اإي��ف��اد  ت�سهل 
والتخ�س�س  ال���درا����س���ة  مل��وا���س��ل��ة 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  يف  ال���ط���ب  يف 
الأم��ري��ك��ي��ة ت��وج��ت ب���اإط���الق بعثة 

رئي�س الدولة لالأطباء املتميزين.

زايد اآل نهيان للمعرفة املتخ�س�سة 
يف ابحاث ال�سرطان وكر�سي العمادة 
بن  حممد  ال�سيخ  با�سم  الفخرية 
العلمية  للمعرفة  نهيان  اآل  زاي���د 
ابحاث  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  وال��ط��ب��ي��ة 
ال�سرطان كما يتم متويل عدد من 
املنح للزمالت الطبية التخ�س�سية 
وت�سمل  �سنويا  ال�سرطان  باأمرا�س 
امل��ن��ح��ة اي�����س��ا ان�����س��اء م��رك��ز ال�سيخ 
لأبحاث  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  اأح��م��د 

�سرطان البنكريا�س.
ك��م��ا وق���ع���ت م��وؤ���س�����س��ة خ��ل��ي��ف��ة بن 
الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد 
الأمريكية  كلينيك  مايو  وموؤ�س�سة 
برنامج  بتمويل  ات��ف��اق��ي��ة  م��وؤخ��را 
ال�سيخ خليفة لدعم ابحاث ال�سكري 
كرا�سي  م���ن  ع���دد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ال�ستاذية يف امل�ست�سفى وهي كر�سي 
بن  زاي���د  ال�سيخ  ب��ا���س��م  ال���س��ت��اذي��ة 
�سلطان اآل نهيان يف اأبحاث اأمرا�س 
ال��ق��ل��ب وك��ر���س��ي ال���س��ت��اذي��ة با�سم 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان يف 
ابحاث امرا�س ال�سكري ومت م�سبقا 
با�سم  ال����س���ت���اذي���ة  ك��ر���س��ي  مت���وي���ل 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان يف 

مكافحة المرا�س املعدية.
الإن�سانية  خليفة  موؤ�س�سة  وعملت 
ال�سابقة  ال�������س���راك���ات  خ����الل  م���ن 
الدولة  يف  الطبية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع 
الدولة  رئ��ي�����س  ب��ع��ث��ة  اإط�����الق  ومت 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  املتميزين  ل��الأط��ب��اء 
مكتب البعثات التابع لوزارة �سوؤون 
مب�ستوى  الرتقاء  بهدف  الرئا�سة 
الإماراتيني  والإداري������ني  الأط���ب���اء 
العاملني يف القطاع ال�سحي والعمل 
على تطوير برامج تدريبية برامج 
الزمالة الإقامة التدريبات ق�سرية 
منتظمة  حت�سريية  دورات  امل���دى 

البعثة  ه���ذه  يف  تر�سيحه  مت  وق���د 
م�ستوى  على  طبيب  ك��اأول  لتميزه 
الدولة يح�سل على 5 �سهادات بورد 
تخ�س�سية يف جمال الطب الباطني 
من  والأورام  ال�سرطان  واأم��را���س 
وكندا  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

واململكة املتحدة.
عبيد  ح���م���ي���د  ال����دك����ت����ور  واأن�����ه�����ى 
درا�سته  ال�����س��ام�����س��ي  ح���رم���ل  ب����ن 
اأمرا�س  يف  ال��دق��ي��ق  بالتخ�س�س 
اأورام و�سرطان اجلهاز اله�سمي يف 
املتخ�س�س  اأندر�سون  دي  اأم  مركز 
بالوليات  وال�����س��رط��ان  الأورام  يف 
الطبيب  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن  امل��ت��ح��دة 
املتميز كاأول طبيب اإماراتي ين�سم 
اإىل مركز اإم دي اأندر�سون املعروف 

عامليا بالتعاون مع املوؤ�س�سة.
عالج  اإم����ارات����ي  ط��ب��ي��ب  اأول  وي��ع��د 
وحتت  بعيادته  ال�سرطان  مر�سى 
دي  اأم  امل��ب��ا���س��ر مب���رك���ز  اإ����س���راف���ه 
الأورام  يف  املتخ�س�س  اأن���در����س���ون 
باحث  اأول  واأي�������س���ا  وال�������س���رط���ان 
بدرا�سة  ي���ق���وم  اإم����ارات����ي  وط��ب��ي��ب 
امل�سببة  اجل���ي���ن���ي���ة  ال����ت����غ����ي����ريات 
املر�سى  يف  ال���ق���ول���ون  ل�������س���رط���ان 

اخلليجيني.
كما يعترب الدكتور جمال الأمريي 
مب�ست�سفيات  امل���ق���ي���م  ال���ط���ب���ي���ب 
البعثة  ه���ذه  ب��اك��ورة  �سحة  ���س��رك��ة 
الكلية  ال��ت��ح��ق وه����و خ��ري��ج  ح��ي��ث 
عام  اإي��رل��ن��دا  يف  للجراحني  امللكية 
2015 مب�ست�سفى »مايو كلينيك« 
مقيم  كطبيب  امل��ت��ح��دة  ب��ال��ولي��ات 
ملدة  العامة  اجل��راح��ة  تخ�س�س  يف 
عام واحد �سينتقل بعدها لتخ�س�س 
ج��راح��ة امل�����س��ال��ك ال��ب��ول��ي��ة مل���دة 4 
للجلو�س  ج��اه��زا  لي�سبح  ���س��ن��وات 
لم���ت���ح���ان ال����ب����ورد الأم����ري����ك����ي يف 

مل�ساعدة  كابالن  برامج  خ��الل  من 
الطباء على اختبارات الرتاخي�س 
على  وم�������س���اع���دت���ه���م  الم���ري���ك���ي���ة 
يف  الطبية  تخ�س�ساتهم  ا�ستكمال 

اأعرق اجلامعات يف اأمريكا .
موؤ�س�سة  يف  م�����س��وؤول  م�سدر  وق��ال 
املبادرة  ان هذه   « الإن�سانية  خليفة 
طبية  ك����وادر  ت��وف��ري  ع��ل��ى  �ستعمل 
عاليا  ت��اأه��ي��ال  م��وؤه��ل��ة  اإم���ارات���ي���ة 
القطاع  حاجة  تلبية  يف  ي�ساهمون 
ي�سهد  ال����ذي  ال���دول���ة  ال�����س��ح��ي يف 
من���وا م��ت�����س��ارع��ا وي���واج���ه حتديات 
للكفاءات  كبرية  حاجة  ويف  خا�سة 

املواطنة ».
البعثة  اإط��الق  اإن  امل�سدر  وا���س��اف 
بالتعاون  مت   2015 اأك���ت���وب���ر  يف 
اأن��در���س��ون ومايو  اأم دي  م��ع م��رك��ز 
كلينك وجاء نتيجة ترتيبات خا�سة 

املركزين  م���ع  امل��وؤ���س�����س��ة  اأج���رت���ه���ا 
ال��ط��ب��ي��ني ال��ع��امل��ي��ني يف ال���ولي���ات 
املتحدة وقت انعقاد املنتدى الطبي 
عام  نوفمرب  يف  اأب��وظ��ب��ي  يف  الأول 

.2014
من  ع������ددا  اأن  امل�������س���در  واأو������س�����ح 
يعملون  الذين  املواطنني  الأط��ب��اء 
واآخرين  ال���دول���ة  م�ست�سفيات  يف 
النهائية  ال�����س��ن��وات  يف  ي���در����س���ون 
�سين�سمون اىل هذا الربنامج لنيل 
درجات علمية متقدمة يف املركزين 

الأمريكيني.
بن  عبيد  حميد  ال��دك��ت��ور  وي��ع��ت��رب 
ا�ست�ساري   - ال�����س��ام�����س��ي  ح���رم���ل 
الأورام  واأم��را���س  الباطني  الطب 
وال�������س���رط���ان م���ن اأوائ�������ل الأط���ب���اء 
الإم���ارات���ي���ني ���س��م��ن م��ن��ح��ة »بعثة 
املتميزين«  لالأطباء  الدولة  رئي�س 
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الدفاع املدين يفوز بجائزة اأف�صل ممار�صة 
دولية ل�صوؤون احلرائق والطوارئ يف لندن

•• اأبوظبي-وام: 

املدين  للدفاع  العامة  بالقيادة  اأبوظبي  مبدينة  امل��دين  الدفاع  اأكادميية  ح�سلت 
احلرائق  ���س��وؤون  جم��الت  يف  دولية  ممار�سة  اأف�سل  جائزة  على  الداخلية  ب���وزارة 
املجال،  ه��ذا  يف  بالتميز  املعنية  الربيطانية   FIRE جملة  قبل  من  وال��ط��وارئ 
وذلك يف الدورة الرابعة للجائزة مب�ساركة دولية وا�سعة لأكرث من مائة ملف دويل 

تناف�سوا على 12 فئة للجائزة.
ب���وزارة الداخلية  امل��دين  ال��دف��اع  امل��رزوق��ي قائد ع��ام  ال��ل��واء جا�سم حممد  وت�سلم 
املتحدة، بح�سور  باململكة  لندن  تكرمي يف  لالأكادميية يف حفل  املمنوحة  اجلائزة 
وال�سالمة  واحلماية  الإطفاء  �سوؤون  عام  مدير  النعيمي  عبداهلل  حممد  العميد 
بالقيادة العامة للدفاع املدين واملقدم خمي�س املهريي امللحق ال�سرطي يف بريطانيا 
العام  املفو�س  احلفل  ح�سر  كما  ال�سرتاتيجية  اإدارة  من  الزعابي  عمر  والرائد 

للدفاع املدين يف لندن.
وقال املرزوقي ان فوز الأكادميية باجلائزة جاء نتيجة الدعم املتوا�سل وتوجيهات 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق 
الوزارة  ا�سرتاتيجية  وحتقيق  اجل��دي��دة  التحديات  ملواجهة  ال��رام��ي��ة  الداخلية 
والقيادة العامة للدفاع املدين ل�سمان �سالمة الأرواح واملمتلكات، وحتقيق الروؤية 
والر�سالة باأن تكون دولة الإمارات من اأف�سل دول العامل اأمناً و�سالمة من خالل 

العمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة احلياة ملجتمع الإمارات.
املتحدة  اململكة  الوحيدة من نوعها يف  تعد  املرموقة  الدولية  اأن اجلائزة  واأو�سح 
العمل  وال��ط��وارئ م��ن حيث مم��ار���س��ات  ال��ت��ي تعنى مب��ج��الت مكافحة احل��رائ��ق 

والتكنولوجيا، والقيادة يف خدمات مكافحة احلرائق والطوارئ.
واأكد قائد عام الدفاع املدين اأن اأكادميية الدفاع املدين يف اأبوظبي جنحت بتطبيق 
 150 م��ن  اأك��رث  على  خرباتها  تزيد  ل��دول  احل��رائ��ق  ملكافحة  املمار�سات  اأف�سل 
عاما وتفوقت على العديد منها، اإ�سافة ملمار�سات حماية البيئة التدريبية كاإزالة 
امللوثات ال�سارة من خملفات حرائق التدريب، وتوفري بيئة تدريبية اآمنة. وقال ان 
الأكادميية اأ�سبحت واحدة من اأحدث مرافق التدريب ملكافحة احلرائق وال�سالمة 
الوقائية دولياً، وتطبق اأف�سل ممار�سات التدريب يف العامل لرفع م�ستويات املهارة 

للمهنيني من رجال الإطفاء والإنقاذ يف الدفاع املدين.
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•• اأبوظبي -وام:

ي�سارك �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع 
يف فعاليات مهرجان ال�سيخ زايد الرتاثي 
بفريق ي�سم 19 رائدا ورائدة عمل من 
خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق ال���دول���ة ح��ي��ث يوفر 
مظلة مل�ساركة رواد الأعمال من اأ�سحاب 
امل�ساريع امل�ستفيدة من خدماته بجانب 
التجارية  ���س��وغ��ة  م��وؤ���س�����س��ة  م�����س��ارك��ة 

اململوكة بالكامل لل�سندوق.
الدرمكي  �سعيد  اهلل  عبد  �سعادة  وق��ال 
ل�����س��ن��دوق خليفة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
لتطوير امل�ساريع اإن امل�ساركة يف فعاليات 
التي انطلقت  مهرجان زايد الرتاثي - 
م��ن دي�سمرب اجل���اري - متثل  ال���ول  يف 
امل�ساريع  لأ����س���ح���اب  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ف��ر���س��ة 
ملنتجاتهم  ل��ل��رتوي��ج  الأع����م����ال  ورواد 
م�سريا   .. املحلي  ال�سوق  يف  وخدماتهم 
اإىل اأن املهرجان يعد من اأكرب الفعاليات 
ع��ل��ى م�ستوى  ت���ق���ام  ال���ت���ي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

ي�سارك  ال�سندوق  اأن  واأو���س��ح  ال��دول��ة. 
رائ�����دا   19 ����س���م  ب���ف���ري���ق  امل���ع���ر����س  يف 
ورائدة عمل من خمتلف مناطق الدولة 
وحلويات  وم���اأك���ولت  اأزي�����اء  ي��ع��ر���س��ون 
وم�����س��غ��ولت ي��دوي��ة وم��ن��ت��ج��ات حرفية 

مواطنات  تعر�سها  ت��راث��ي  ط��اب��ع  ذات 
م�����س��ت��ف��ي��دات م���ن م���ب���ادرة “ ���س��وغ��ة “ 
بهدف امل�ساهمة يف متكني املواطنني ذوي 
احلرف اليدوية الرتاثية ومتكينهم من 
م�سدر  اإىل  وحرفهم  مهاراتهم  حتويل 

احلكومية  امل�ساعي  اإط���ار  يف  لهم  دخ��ل 
الرامية اإىل تعزيز الرفاه لأبناء الدولة. 
من جهتها قالت عائ�سة حارب اليو�سف 
اإن  ال��ت��ج��اري��ة  ���س��وغ��ة  موؤ�س�سة  م��دي��رة 
الرتاثي  زاي����د  م��ه��رج��ان  يف  امل�����س��ارك��ة 

ت�سويق  م��ن��اف��ذ  ت��وف��ري  اإط�����ار  ت���اأت���ي يف 
العاملني  واملواطنات  املواطنني  ملنتجات 
والرتاثية  التقليدية  احل��رف  جمال  يف 

امل�ستفيدين من مبادرة �سوغة.
لرت�سيخ  ي�سعى  ال�����س��ن��دوق  اأن  واأك����دت 
جتاري  كا�سم  “ �سوغة”  م��ب��ادرة  ا�سم 
�سيتم  التي  الرتاثية  باملنتجات  مرتبط 
ت�سويقها على نطاق وا�سع حملياً وعاملياً 
اإن  وق��ال��ت  الوطنية.  الهوية  ي��ع��زز  مب��ا 
تكون م�ساهمته عرب  اأن  ال�سندوق قرر 
وتنمية  الإب���داع���ي���ة  ال���ط���اق���ات  حت��ف��ي��ز 
املواطنني  ل�����دى  ال����ري����ادي����ة  امل�����ه�����ارات 
اليدوية  احل����رف  جم���ال  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
املحلية وامل�سغولت واملنتجات الرتاثية.

فعالياته  انطلقت  امل��ه��رج��ان  اأن  ي��ذك��ر 
�سعار  باأبوظبي حتت  الوثبة  يف منطقة 
احل�سارات  م��ل��ت��ق��ى  الإم���������ارات  اأر�������س 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برعاية 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 

اهلل.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبلت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
اأبوظبي  املجل�س يف  الحت��ادي يف مقر 
العامل الربوفي�سور �سري فريز احلائز 

على جائزة نوبل يف الكيمياء.
ا�ستعرا�س  ال����ل����ق����اء  خ������الل  ج������رى 
دولة  تطلقها  التي  املبتكرة  امل��ب��ادرات 
الإم��������ارات ب��ف�����س��ل ت��وج��ي��ه��ات وروؤي����ة 
القيادة الر�سيدة الرامية اإىل توظيف 
احلديثة  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ال����ع����ل����وم 
والطاقات الواعدة لأبناء الوطن وفق 
اأ�س�س را�سخة وخطط مدرو�سة لر�سم 
امل�ستقبل  لأج���ي���ال  اأف�����س��ل  م�ستقبل 
وت���ع���زي���ز م���ك���ان���ة دول������ة الإم����������ارات يف 
العاملي  ال��ف�����س��اء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق���ط���اع 
ت��ن��ظ��ي��م ودع����م وتنمية  وال��ع��م��ل ع��ل��ى 
قطاعات املعرفة وال�سناعة يف الدولة 
ي�سهده  ال�����ذي  ال���ت���ط���ور  ع���ن  ف�����س��ال 
الذي  العايل  والتعليم  التعليم  قطاع 
اأحد  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  ال���دول���ة  ت��ع��ت��ربه 
وميثل  امل�ستقبل  يف  ال�ستثمارات  اأه��م 
القيادة  ل����دى  ال��ق�����س��وى  الأول�����وي�����ة 
الأهم  الو�سيلة  لأن���ه  ن��ظ��را  ال��ر���س��ي��دة 
لعمل منظومة متكاملة لإنتاج املعرفة 
ن��ح��و حت��ق��ي��ق النجاح  وع��ام��ل ح��ي��وي 
امل�ستدام  والق���ت�������س���ادي  الج��ت��م��اع��ي 
ومت��ك��ني امل��واط��ن��ني م��ن امل�����س��اه��م��ة يف 

م�سرية التنمية ال�ساملة املتوازنة .
التي  اجل���وائ���ز  اإىل  ال��ت��ط��رق  مت  ك��م��ا 
ذات  خ��ا���س��ة  الإم������ارات  دول����ة  تطلقها 
الأثر العاملي وما حققته من اإجنازات 
اإىل الهتمام  ال��رام��ي��ة  ودع��م اجل��ه��ود 
الطاقة  يف  الإن�������س���ان���ي���ة  مب�����س��ت��ق��ب��ل 
املتجددة وال�ستدامة يف كافة املجالت 
وال��ب��ي��ئ��ة وامل��ي��اه وال���زراع���ة وم���ن اأبرز 
ه���ذه اجل���وائ���ز.. ج��ائ��زة زاي����د لطاقة 
الدولية  خ��ل��ي��ف��ة  وج���ائ���زة  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
ل��ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر والب���ت���ك���ار ال���زراع���ي 
وجائزة خليفة للرتبية وجائزة حممد 

العاملي  لل�سالم  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ل��ل��روب��وت والذكاء  الإم�����ارات  وج��ائ��زة 
اإطالقها  ع���ن  ف�����س��ال  ال���س��ط��ن��اع��ي 
بناء  وم�����س��روع  الأم���ل  م�سبار  مل�����س��روع 
�سات”  “خليفة  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ق��م��ر 
ليكون اأول قمر �سناعي ي�سنع بعقول 

وكفاءات واأياد وطنية .
اأن  القبي�سي  الدكتورة  معايل  واأك���دت 
دول����ة الإم�������ارات مت��ك��ن��ت خ���الل فرتة 
عاما   46 قبل  تاأ�سي�سها  منذ  ب�سيطة 
والأحداث  الظروف  كل  من  وبالرغم 
ت�سهدها  التي  والتحديات  والتطورات 
متقدمة  م��راك��ز  حتقيق  م��ن  املنطقة 
التناف�سية  م�����وؤ������س�����رات  اأغ�����ل�����ب  يف 
احلكومية  ال�سيا�سات  وكفاءة  العاملية 
اجلن�سني  ب���ني  ال����ت����وازن  وم���وؤ����س���رات 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����س��ري��ة ب��اأب��ع��اده��ا كافة 
والأهم من ذلك احتلت املرتبة الأوىل 
عامليا يف اإ�سعاد �سعبها وتوفري املقومات 
احلا�سرة  الأجيال  لتاأهيل  ال�سرورية 
لبناء  متينة  قاعدة  واإي��ج��اد  والقادمة 
اقت�ساد  اإىل  املعرفة والتحول  جمتمع 

متنوع مبني على املعرفة والبتكار.
دولة  ت�سهده  ما  “ اإن  معاليها  وقالت 
الإم����ارات م��ن تطور وت��ق��دم يف جميع 
ث���م���رة وج���ه���ود قيادات  ه���و  امل���ج���الت 
القائد  الإم�������ارات م��ن��ذ ع��ه��د  و���س��ع��ب 
امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زاي���د بن 
ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
“يرحمهم  املوؤ�س�سني  الآب���اء  واإخ��وان��ه 
اهلل “ ون��ح��ن ن��رف��ع ه��ذه ال��راي��ة بكل 
امل�ستقبل  لأج���ي���ال  لنو�سلها  اع���ت���زاز 
والتقدم  ال���ت���ط���ور  م�������س���رية  ل��ت��ب��ق��ى 
قيادتنا  بحر�س  متوا�سلة  وال���ري���ادة 
وتوجيهاتها  وروؤي����ت����ه����ا  ال���ر����س���ي���دة 
ال�����س��دي��دة و���س��واع��د ���س��ع��ب الإم�����ارات 
لتبقى دولة الإمارات اأمنوذجا لالأمن 

والأمان والتقدم والتطور«.
اأن روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ  واأكدت 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” باعتماد ال�سيا�سة العليا 
العلوم  جم����ال  يف  الإم���������ارات  ل���دول���ة 
والتكنولوجيا والبتكار تاأتي يف �سياق 
املبادرات التي ت�ستهدف تنويع م�سادر 

التنمية  وحتقيق  ال��وط��ن��ي  القت�ساد 
الوطنية  للموارد  واملتوازنة  امل�ستدامة 
لالإنتاج  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ظ���ل  يف 
الإم�������ارات  اأن دول�����ة  وت����وؤك����د  امل���ع���ريف 
ح�سمت خياراتها لعامل ما بعد النفط 
ل���س��ت��دام��ة م���وارده���ا ب��ال���س��ت��ث��م��ار يف 

الإن�سان ويف العلم والتقنية املتقدمة.
ولفتت اإىل اأن الإمارات ت�سعى لرت�سيخ 
اجلهود الدولية لتطوير تقنيات وعلوم 
اأف�سل  الإن�سان وتبني م�ستقبال  تفيد 
القادمة وتعمل على تر�سيخ  لالأجيال 
الدولة  اأبناء  يف  والعلم  الريادة  �سغف 
موؤخرا  اأطلقت  حيث  املقبلة  للقرون 
الأوىل  الف�سائية  املدينة  بناء  م�سروع 
من نوعها واأك��رب مدينة ف�سائية يتم 
ب��ن��اوؤه��ا على الأر����س ومن��وذج��ا عمليا 

�ساحلا للتطبيق على كوكب املريخ. 
واأ�سافت معاليها اأنه مت اإطالق برنامج 
اأول  “ وهو  الف�ساء  “ الإمارات لرواد 
العربي  ال��وط��ن  يف  نوعه  م��ن  برنامج 
اإماراتيني  ف�ساء  رواد  اأرب��ع��ة  لختيار 
واإع���داده���م وت��دري��ب��ه��م واإر���س��ال��ه��م يف 

الف�ساء  حمطة  اإىل  خمتلفة  مهمات 
اخلم�س  ال�������س���ن���وات  خ����الل  ال���دول���ي���ة 
ا�سرتاتيجية  م����ن  ك���ج���زء  ال���ق���ادم���ة 
ال�سابة علميا  الأجيال  الدولة لإع��داد 
وتعزيز  امل�ستقبلية  التحديات  ملواجهة 
اق��ت�����س��اد دول���ة الإم�����ارات ال��ق��ائ��م على 
ال�سناعات  يف  وال���س��ت��ث��م��ار  امل��ع��رف��ة 
يخدم  مبا  امل�ستقبل  وعلوم  الف�سائية 
وامل�ساركة  الوطنية  الإم���ارات  م�سالح 
العلمي  احل���راك  يف  والفاعلة  البناءة 
اخلارجي  الف�ساء  ل�ستك�ساف  العاملي 
وبحث اآفاق احلياة الب�سرية يف الف�ساء 
يف  ب�سرية  م�ستوطنات  بناء  واإمكانية 

كواكب اأخرى . 
ت��دع��م كل  الإم�����ارات  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
البتكار  لت�سجيع  ال��رام��ي��ة  امل���ب���ادرات 
�سيا�سة  اع��ت��م��اد  اإىل  اإ���س��اف��ة  والإب����داع 
ال��ت��ن��وع يف الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي وتعدد 
التنمية  وم�ساريع  وم���وارده  م�سادره 
يف خمتلف القطاعات ل �سيما التعليم 
الجتماعية  واجل�����وان�����ب  وال�������س���ح���ة 
موؤكدة  واخلدمات..  التحتية  والبنية 
ق�سوى  اأول���وي���ة  ���س��ي��ظ��ل  امل���واط���ن  اأن 
ال��دول��ة يف احلا�سر  وروؤي���ة  �سيا�سة  يف 
الدكتورة  م��ع��ايل  وق��ال��ت  وامل�ستقبل. 
تتبنى  الإم������ارات  دول����ة  اإن  القبي�سي 
ومكافحة  حم��ارب��ة  على  يعتمد  نهجا 
الإرهاب والتطرف والت�سدد وتعد من 
اأوائل دول العامل التي اأ�سدرت قانونا 
والكراهية  التمييز  م��ك��اف��ح��ة  ب�����س��اأن 
وجت����رمي الأف���ع���ال امل��رت��ب��ط��ة ب����ازدراء 
اأ�سكال  ومكافحة  ومقد�ساتها  الأدي��ان 
الكراهية  خطاب  ونبذ  كافة  التمييز 
ما  يج�سد  ال��ن��ه��ج  ه���ذا  اأن  م���وؤك���دة   ..
التنموي  الإم�����ارات  من���وذج  ب��ه  يتميز 
ونهجها املتميز يف التعامل مع العامل 
وان��ف��ت��اح��ه��ا ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ات والأع����راق 
وال�����س��ع��وب وامل��ج��ت��م��ع��ات ك��اف��ة خا�سة 
ما  الطيبة  اأر���س��ه��ا  ع��ل��ى  يعي�س  واأن����ه 
يقارب من 200 جن�سية مع املحافظة 
الإمارات  على عادات وتقاليد جمتمع 

وهويته الوطنية .
هيكلية  ت��غ��ي��ريات  اأك���رب  اإىل  واأ����س���ارت 
ح��ك��وم��ي��ة ���س��ه��دت��ه��ا دول�����ة الإم�������ارات 
والتي ت�ست�سرف من خاللها امل�ستقبل 
النفط  بعد  م��ا  اقت�ساد  اإىل  وت�ستعد 
وزارات  ا����س���ت���ح���داث  ���س��م��ل��ت  وال����ت����ي 
لل�سعادة والت�سامح وامل�ستقبل وال�سباب 
مواكبة  بهدف  ال�سطناعي  وال��ذك��اء 
ال��دول��ة يف هذه  ال��ذي حتققه  التطور 
املجالت حتى اأ�سبح ال�سعب الإماراتي 
اهتمام  يعك�س  ال�سعوب كما  اأ�سعد  من 
وقبول  الت�سامح  قيم  بغر�س  ال��دول��ة 
الآخر يف نفو�س اأبنائها ما ير�سخ مكانة 
الإمارات كواحدة من الدول الرائدة يف 
�سعوب  بني  احلقيقي  التعاون  تر�سيخ 
ال�سباب  متكني  على  واحلر�س  العامل 
للتنمية  الأ����س���ا����س���ي  امل���ح���رك  ك��ون��ه��م 
امل�ستقبل  ل�ست�سراف  اجل��اد  والل��ت��زام 

وموا�سلة بناء الغد.
القبي�سي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  واأ���س��اف��ت 
موقعها  ك��ر���س��ت  الإم�������ارات  دول����ة  اأن 
عا�سمة  الأخ�������رية  ال�����س��ن��وات  خ����الل 
لفتة   .. ال��ع��امل  يف  الإن�����س��اين  للعمل 
عامليا  ح�ساريا  منجزا  اإجنازاتها  اإىل 
جديدا وهو “ متحف اللوفر اأبوظبي 
للح�سارات  م��ل��ت��ق��ى  ب��ات��ت  ح��ي��ث   “

والإ�سعاع  النور  وعا�سمة  والثقافات 
رئي�سا  ومم������را  ال�������س���رق  يف  ال���ث���ق���ايف 
الأجيال  ت��ن�����س��ده  ال����ذي  للم�ستقبل 
اأج���م���ع م���ن جهته  امل��ق��ب��ل��ة يف ال���ع���امل 
فريز  �سري  الربوفي�سور  العامل  اأ���س��اد 
مب���ا ت�����س��ه��ده دول����ة الإم�������ارات بف�سل 
وديناميكية  احلكيمة  قيادتها  روؤي���ة 
تقدم يف  �سعبها من  وكفاءة  حكومتها 
رفد  على  وحر�سها  املجالت  خمتلف 
قطاع العلوم والتكنولوجيا بكل ما هو 
اإبداعي يف  حديث ومبتكر وذي طابع 
اإطار �سعيها لأداء ر�سالتها احل�سارية 
والفكرية وتعزيز م�ساهمتها يف قطاع 
والطاقة  والتقنية  والف�ساء  العلوم 
والأب���ح���اث م��ن خ���الل جم��م��وع��ة من 
املبادرات املبتكرة الرامية اإىل توظيف 
الإماراتي  ال�����س��ب��اب  وط��اق��ات  ق����درات 
مع  وبال�سراكة  العاملي  امل�ستوى  على 

اأف�سل املوؤ�س�سات العاملية.
التي  الإم������ارات  دول����ة  �سيا�سة  وث��م��ن 
ت�ست�سرف امل�ستقبل وتركز على التعليم 
وهي من الدول الرائدة يف هذا املجال 
وم����ن ال�����دول ال��ق��الئ��ل ال��ت��ي حققت 
ال�ستعانة  جم���ال  يف  ك��ب��رية  ق���ف���زات 

بالتقنية يف املجالت التعليمية.
الدولة من جوائز  تطلقه  واأ���س��اد مبا 

عاملية ت�سجع البحوث وتطبق احللول 
والذكاء  ال��ط��اق��ة  جم���ال  يف  امل��ب��ت��ك��رة 
ملواجهة  وال���روب���وت���ات  ال���س��ط��ن��اع��ي 
ال�سحة  فئات  يف  القائمة  التحديات 
الجتماعية  واخل����دم����ات  وال��ت��ع��ل��ي��م 
وذل����ك يف اإط�����ار ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى تبنى 
�سيا�سات وخطط ا�سرتاتيجية وطنية 
احلالية  الأج���ي���ال  ل��ت��م��ك��ني  وا���س��ح��ة 
ال�سباب  �سيما  ل  امل�ستقبل  واأج���ي���ال 
وتاأهيلهم  ق����درات����ه����م  ت���ط���وي���ر  م����ن 
اإبداعاتهم  ورع��اي��ة  امل�سوؤولية  حلمل 
وابتكاراتهم ليكونوا �سركاء فاعلني يف 
املجالت  جميع  يف  التنموية  العملية 

والقطاعات.
الربوفي�سور �سريفريز  العامل  واأبدى 
الإمارات  دولة  �ساهده يف  اإعجابه مبا 
م��ن اب��ت��ك��ار وت��ط��ور وت��ق��دم يف جميع 
املجالت وما ت�سهده الدولة من تقدم 
ح�ساري وثقايف واقت�سادي ومعماري 
وما ت�ست�سيفه من متاحف عاملية ومن 
الفعاليات واملوؤمترات  تنظيم خمتلف 
وامل��ع��ار���س مب�����س��ارك��ة دول��ي��ة .. لفتا 
عاملية  مكانة  ذات  اأ�سبحت  اأن��ه��ا  اإىل 
جل���ذب ال�����س��ي��اح وال�����زوار م��ن خمتلف 
دول العامل التي تربط املواطن يف اأي 

مكان يف العامل بالف�ساء والعلوم.

•• دبي -وام:

اأع��ل��ن م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن حممد بلحيف 
النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئي�س جمل�س 
اإدارة برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان اإطالق ا�سم حي 
يف  ال�سكني  اخل��وان��ي��ج  ح��ي  م�����س��روع  على  الت�سامح 
اإم���ارة دب��ي وال��ذي يعد ث��اين م�سروع �سكني ينفذه 
يف  م�سكنا   341 ب��اإج��م��ايل  الإم�����ارة  يف  ال��ربن��ام��ج 
الأر�س  الثانية على م�ساحة من  منطقة اخلوانيج 

تقدر ب� 250 األف مرت مربع.

وق��ال معاليه اإن دول��ة الإم��ارات هي دول��ة الت�سامح 
والإن�سانية والتي ر�سخت قيمة الت�سامح بني اأبنائها 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  قادها  م�سرية  يف 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  را�سد 
“رعاه اهلل” من خالل تر�سيخ  ال��وزراء حاكم دبي 
الإم��ارات وجعل  الت�سامح يف حكومة دولة  مفاهيم 
وامل�ساهمة  م�ستدام  موؤ�س�سي  عمل  الت�سامح  قيمة 
الإمارات  ملوؤ�س�سات دولة  الوجه احل�ساري  اإب��راز  يف 
الت�سامح ومن هنا كان لبد  كموؤ�س�سات ترثي قيم 
اأن نعزز هذه القيمة يف اأحيائنا ال�سكنية من خالل 

ب� حي  ال�سكني بدبي  ت�سمية م�سروع حي اخلوانيج 
الت�سامح.

ويقع حي الت�سامح يقع يف منطقة ديرة يف اجلانب 
ال�سمايل من منطقة اخلوانيج الثانية على امتداد 
341 م�سكنا  ال�سارع رقم »D97« وي�سم امل�سروع 
ب�����س��ت��ة من����اذج ���س��ك��ن��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة م���ن ح��ي��ث احلجم 

والطراز املعماري.
الوحدات  حجم  ع��دد  حيث  م��ن  امل�����س��روع  وي�ستمل 
ال�سكنية على 10 يف املائة من امل�ساكن بغرفتي نوم 
و25 يف املائة م�ساكن ت�سم ثالث غرف نوم و 65 

يف املائة من امل�ساكن ت�سم اأربع غرف نوم.
يف  ال�سكنية  للنماذج  املعمارية  الت�ساميم  وتتميز 
ه���ذا احل���ي ب��ف��ك��رة ال��ف��ن��اء ال��داخ��ل��ي ال�����س��ب��ه مغلق 
ولكن  ال��رتاث��ي��ة  امل�ساكن  يف  ت�ستخدم  ك��ان��ت  وال��ت��ي 
بطابع حديث ي�سفي مل�سة جمالية متزج بني اأ�سالة 
الرتاث والتطور العمراين يف تنا�سق مييز هذا احلي 
التي  ال�سكنية  الأحياء  اأجمل  اأحد  ال�سكني ويجعله 
�ستنفذ يف الدولة ف�سال عن امل�سروع يتميز بتطبيق 
ن�سبة  تقليل  ت�سهم يف  التي  املعمارية  الوحدة  فكرة 
ت�سل  بن�سبة  البناء  يف  امل�ستخدمة  امل���واد  يف  ال��ه��در 

الربنامج على مراعاة  . وحر�س  املائة  20 يف  اإىل 
وتطبيق اأعلى معايري اجلودة وال�ستدامة املعتمدة 
التي  ال�سكنية  امل��ج��م��ع��ات  م�����س��اري��ع  يف  ال���دول���ة  يف 
ي�سممها وينفذها يف خمتلف اإمارات الدولة وذلك 
الإ�سرتاتيجية  واأه��داف��ه  الربنامج  ل��روؤي��ة  حتقيقا 

جتاه توفري امل�سكن امل�ستدام .
و�سي�ستويف حي اخلوانيج ال�سكني - كبقية م�ساريع 
الربنامج ال�سكنية - متطلبات برنامج “ا�ستدامة” 
وال�سادر عن جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين 
اخل�سراء  امل��ب��اين  تقييم  ن��ظ��ام  م��ع��اي��ري  وت��ط��ب��ي��ق 

دبي وبذلك يكون  بلدية  “ال�سعفات” وال�سادر عن 
امل�سروع هو الأول الذي يحقق متطلبات النظامني 
مع مراعاة طبيعة الأ�سرة املواطنة ل�سمان حتقيق 
م�ستويات  باأعلى  امل�ساكن  ه��ذه  مل�ستحقي  ال�سعادة 

اجلودة وباأقل التكاليف.
وي���اأت���ي م�����س��روع ح���ي اخل���وان���ي���ج ال�����س��ك��ن��ي يف دبي 
ب��ع��د ق����رب ان��ت��ه��اء ت��ن��ف��ي��ذ ح���ي ال���ق���وز ال�����س��ك��ن��ي يف 
بذلك  ليكون  م�سكنا   159 ي�سم  وال���ذي  الإم����ارة 
الربنامج  �سينفذها  ال��ت��ي  ال�سكنية  الأح��ي��اء  ث��اين 

للمواطنني يف دبي.

مالية الوطني تناق�س قانون ربط امليزانية العامة وامليزانيات الحتادية امل�صتقلة لعام 2018
•• دبي -وام:

وا�سلت جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية وال�سناعية يف 
املجل�س الوطني الحتادي - خالل اجتماعها الذي عقدته 
ام�س يف مقر الأمانة العامة يف دبي برئا�سة �سعادة �سامل 
عبداهلل ال�سام�سي رئي�س اللجنة لهذا الجتماع - مناق�سة 
م�����س��روع ق��ان��ون احت����ادي يف ���س��اأن رب���ط امل��ي��زان��ي��ة العامة 
امللحقة  امل�ستقلة  الحت��ادي��ة  اجلهات  وميزانيات  لالحتاد 

عن ال�سنة املالية 2018.
ح�سر الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من.. عبدالعزيز 
عبداهلل الزعابي - مقرر اللجنة لهذا الجتماع - والدكتور 

املطوع  عبداهلل  �سعيد  والدكتور  املحرزي  عبداهلل  حممد 
واأحمد يو�سف النعيمي.

ناق�ست  اللجنة  اإن  ال�سام�سي  عبداهلل  �سامل  �سعادة  وق��ال 
خالل اجتماعها مواد م�سروع قانون احتادي يف �ساأن ربط 
الحتادية  اجلهات  وميزانيات  لالحتاد  العامة  امليزانية 
اإليها  واملحال   2018 املالية  ال�سنة  عن  امللحقة  امل�ستقلة 
من املجل�س ب�سفة ال�ستعجال واطلعت على تقارير جلان 
املجل�س الدائمة وفق اخت�سا�سها ب�ساأن ميزانية الوزارات 
املختلفة .. لفتا اإىل اأنه مت درا�سة تقارير اللجان واخلروج 
ملناق�ستها  احلكومة  ملمثلي  اإر�سالها  مت  با�ستف�سارات  منها 

خالل الجتماع املقبل للجنة.

قدرت   .. القانون  مل�سروع  التو�سيحية  امل��ذك��رة  وبح�سب 
املالية  ال�سنة  ع��ن  ل��الحت��اد  العامة  امليزانية  م�سروفات 
بينما   .. درهم  مليون  و388  مليارا   51 2018 مببلغ 
اإيرادات امليزانية العامة لالحتاد عن ال�سنة املالية  قدرت 

درهم. مليون   388 و  مليارا   51 مببلغ   2018
اإليه على العتمادات  امل�سار  القانون  وقد احتوى م�سروع 
 2018 املالية  لل�سنة  الدولة  ا�سرتاتيجية  لتنفيذ  املالية 
ال����وزارات  بقيام  احل��ك��وم��ة  ل�سرتاتيجية  تنفيذا  وذل���ك 
واملبادرات  ال���ربام���ج  بتنفيذ  ك��اف��ة  الحت���ادي���ة  واجل���ه���ات 
امليزانية  ملا هو مقدر يف  وفقا  والت�سغيلية  ال�سرتاتيجية 

ويتكون م�سروع القانون من 34 مادة.

اأمل القبي�صي ت�صتقبل العامل الربوفي�صور »�صري فريز« احلائز على جائزة نوبل يف الكيمياء

•• ال�صارقة -وام: 

توا�سل هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�سارقة 
ا�ستالم فيديوهات م�سابقة ت�سوير العرو�س احلية 
اجلارحة  للطيور  كلباء  مركز  يف  اجل��ارح��ة  للطيور 
و�سيتم  اجل��اري  دي�سمرب  نهاية  حتى  للهيئة  التابع 
املقبل.  يناير  يف  وتكرميهم  الفائزين  عن  الإع���الن 
الهيئة  رئي�س  ال�����س��وي��دي  �سيف  هنا  ���س��ع��ادة  وذك���رت 
ا�سرتاتيجية  م��ن  م��ه��م��اً  ج����زءاً  ت�سكل  امل�����س��اب��ق��ة  ان 
وحمايتها  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  املتعلقة  ال��ه��ي��ئ��ة 
البيئة  باأهمية  املجتمع  وفئات  اأف��راد  جميع  وتوعية 

ت�سكل  اأن��ه��ا  كما  احل��ي��وي  ال��ت��ن��وع  و���س��ون  ومكانتها 
مب�ساريع  امل�ساركة  اأج��ل  من  للجميع  حمفزاً  عاماًل 
معها  احليوي  والتفاعل  الهيئة  وب��رام��ج  وم��ب��ادرات 
خ�سو�ساً بني ع�ساق الت�سوير لذلك جاءت امل�سابقة 
البيئة وما  ت�سوير  ت�سجيع اجلمهور على  اأج��ل  من 
يرتبط بها. واأ�سادت ال�سويدي بتفاعل اجلمهور مع 
مازالت  حيث  لطرحها  الأول  ال��ي��وم  منذ  امل�سابقة 
امل�سورين  ق��ب��ل  م��ن  ال��ف��ي��دي��وه��ات  ت�ستقبل  الهيئة 
الذين وجدوا يف هذه امل�سابقة فر�سة مهمة لهم، كي 
يتفاعلوا مع البيئة ويعربوا عن حمبتهم وتقديرهم 

لها وللحفاظ عليها.

بيئة ال�صارقة متدد امل�صاركة مب�صابقة عرو�س الطيور اجلارحة 

زايد لالإ�صكان يطلق ا�صم حي الت�صامح على م�صروع اخلوانيج ال�صكني يف دبي

•• دبي -وام: 

اإيقاف  �سيتم  اأن���ه  دب��ي  وامل��وا���س��الت يف  ال��ط��رق  اأع��ل��ن��ت هيئة 
اخلدمة بني حمطتي اأبراج بحريات جمريا وابن بطوطة على 
اخلط الأحمر ملرتو دبي بدءا من اخلام�س من يناير 2018 

وحتى منت�سف عام 2019.
مب�سروع  اخلا�سة  الإن�سائية  الأع��م��ال  من  كجزء  ذل��ك  ياأتي 
اجلديدة  املحطة  واإن�����س��اء  بتنفيذ  واملتمثلة   2020 م�سار 
وربطها باحلالية وعليه �سيتم اإغالق حمطة “نخيل هاربر اأند 
اإغالقا  لها  التابعة  الطوابق  ال�سيارات متعددة  تاور ومواقف 
التنفيذي  املدير  يون�س  اإبراهيم  املح�سن  عبد  وق��ال  كامال. 
ملوؤ�س�سة القطارات يف الهيئة اإن التعديالت الإن�سائية �ستكون 
اأند تاور  عبارة عن عملية اإغ��الق كلي ملحطة “ نخيل هاربر 
اأبراج  م��رتو  حمطة  من  احلديدية  ال�سكة  م�سار  �سيكون  اأي 
بحريات جمريا اإىل حمطة ابن بطوطة مغلقا بالكامل ابتداء 

من اخلام�س من يناير املقبل وحتى منت�سف العام 2019.
واأ�ساف اأنه ل�سمان تنقل الركاب بني حمطتي اأبراج بحريات 

جمانية  �سريعة  حافالت  توفري  �سيتم  بطوطة  واب��ن  جمريا 
�ساعات  ط��وال  املذكورتني  املحطتني  بني  نقلهم  على  �ستعمل 
عمل املرتو وهذه اخلدمة هي عبارة عن خطة ت�سغيلية بديلة 
خلدمة املرتو بني هاتني املحطتني والتي �ستعمل طوال فرتة 
الإغالق لإجناز التعديالت الإن�سائية املطلوبة لتمديد اخلط 
اأنه  يون�س  واأو�سح  الأحمر كجزء من م�سروع م�سار 2020. 
العربية  الإم�����ارات  حم��ط��ة  اإىل  املتجهني  امل���رتو  رك���اب  ع��ل��ى 
جمريا  ب��ح��ريات  اأب���راج  حمطة  يف  ال��ن��زول  لل�سرافة  املتحدة 
ومتابعة  للتنقل  كبديل  املتوفرة  املجانية  احلافالت  ورك��وب 
الرحلة اإىل حمطة ابن بطوطة ومن ثم اإىل حمطة الإمارات 
العربية املتحدة لل�سرافة اأما ركاب املرتو املتجهني اإىل حمطة 
وركوب  بطوطة  اب��ن  حمطة  يف  ال��ن��زول  فعليهم  ال��را���س��دي��ة 
الرحلة  ومتابعة  للتنقل  كبديل  املتوفرة  املجانية  احلافالت 
اإىل حمطة مرتو اأبراج بحريات جمريا ومن ثم اإىل حمطة 
مرتو الرا�سدية. وقال اإن الهيئة تن�سح اجلمهور وركاب املرتو 
اليومية  لرحالتهم  املخطط  الوقت  اإىل  دقيقة   20 باإ�سافة 

لتفادي اأي تاأخري.

اإيقاف اخلدمة بني حمطتي مرتو اأبراج بحريات 
جمريا وابن بطوطة حتى منت�صف 2019

م�صاركة متميزة لـ �صندوق خليفة يف مهرجان زايد الرتاثي 
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عربي ودويل

مناورات  اجلنوبية  والكورية  الأمريكية  القوات  مع  اليابان  تنظم 
كورية  بال�ستية  ل��ت��ه��دي��دات  حت�سبا  ال�����س��واري��خ،  ل��ر���س��د  ع�سكرية 

�سمالية، كما اعلن ام�س الحد م�سوؤولون يابانيون.
2016 بني  منذ  نوعها  ال�ساد�سة من  املناورات،  اعالن هذه  وياأتي 
يانغ  بيونغ  اط��الق  اأ�سبوعني على  م��ن  اق��ل  بعد  ال��ث��الث��ة،  ال��ب��ل��دان 
�ساروخا بال�ستيا جديدا عابرا للقارات �سقط يف البحر قبالة �سواحل 
كما  اليابان،  القريبة من  املياه  املناورات يف  و�ستجري هذه  اليابان. 
اعلن وزير الدفاع الياباين ايت�سونوري اونوديرا، لدى قيامه بزيارة 
حامية ع�سكرية �سمال البالد. واو�سح م�سوؤول يف وزارة الدفاع طلب 
التكتم على هويته، ان املناورات تهدف اىل “التدرب على على متابعة 

م�سار �ساروخ ما وتبادل املعلومات بني البلدان الثالثة«.
املنطقة،  يف  املا�سيتني  ال�سنتني  يف  تدريجا  التوتر  ح��دة  وارتفعت 
التي  ال�سمالية  لكوريا  والبال�ستية  النووية  الربامج  ت�سارع  ب�سبب 

قامت يف اأيلول �سبتمرب بتجربة نووية �ساد�سة.
ودانت املجموعة الدولية هذه الربامج النووية والبال�ستية.

 

اعلن اجلي�س التنزاين ام�س ان جثث 15 من عنا�سر الأمم املتحدة 
ال��ت��ن��زان��ي��ني ال��ذي��ن ق��ت��ل��وا اخل��م��ي�����س يف ���س��رق ج��م��ه��وري��ة الكونغو 
�ستنقل  الأوغنديني،  املتمردين  ن�سب اىل  الدميوقراطية، يف هجوم 
الليفتنانت-جرنال  وق��ال  والأرب���ع���اء«.  ال��ث��الث��اء  “بني  تنزانيا  اىل 
“اننا  ال��ت��ن��زاين،  ال��ث��اين يف اجلي�س  امل�����س��وؤول  م��واك��ي��ب��ول��وا،  جيم�س 
الثالثاء  بني  اجلثث  �ستعاد  املتحدة.  الأمم  مع  امل�ساألة  ه��ذه  نن�سق 
دي�سمرب«.  الأول  كانون   13 والأرب��ع��اء  دي�سمرب  الأول  كانون   12
وقع  الذي  الهجوم  املتحدة عن هذا  المم  اأعلنتها  التي  واحل�سيلة 
ليل اخلمي�س يف �سيموليكي، �سرق جمهورية الكونغو الدميوقراطية، 
هي 15 قتيال على القل -جميعهم تنزانيون- و53 جريحا. لكن 
الرقم  14 قتيال، وهو  الإع��الن عن  ت�ستمر يف  التنزانية  احلكومة 
الذي  الأ�سواأ  الهجوم هو  وه��ذا  املتحدة.  الأمم  ال��ذي وزعته  الأويل 
24 عاما. واعرب المني العام  تتعر�س له قوة الأمم املتحدة منذ 
“جرمية  حيال  “�سخطه”  املتحدة انطونيو غوتريي�س عن  لالأمم 
التنزانيني  ان اجلنود  هذه. وا�ساف اجلرنال مواكيبولوا  احلرب” 
قتلوا يف معارك ا�ستمرت “طوال 13 �ساعة” خا�سوها �سد عنا�سر 
من قوات الدفاع احلليفة هاجموا موقعهم. وقوات الدفاع احلليفة، 
جمموعة اوغندية م�سلمة م�سلحة تن�سط يف �سمال كيفو، وهو اقليم 

يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية، متاخم حلدود اوغندا.
انكفاأت اىل الأدغ��ال، الرئي�س الأوغندي  التي  وحتارب هذه القوات 

يوري مو�سيفيني الذي يتوىل ال�سلطة منذ 31 عاما.
 

بداأ نحو ع�سرين مليون فنزويلي الإدلء باأ�سواتهم لنتخاب روؤ�ساء 
بلدياتهم الحد يف اقرتاع يبدو الرئي�س نيكول�س مادورو �سبه واثق 
بالفوز فيه يف مواجهة معار�سة م�سرذمة، قبل ان يخو�س النتخابات 
من  ا�سهر  ثالثة  وبعد  املقبل.  العام  ثانية  بولية  للفوز  الرئا�سية 
التظاهرات التي طالبت با�ستقالته، وقتل خاللها 125 �سخ�سا، يف 
هذا البلد النفطي الذي ي�سهد ازمة اقت�سادية حادة ب�سبب تراجع 
ا�سعار النفط، ما زال رئي�س الدولة ال�سرتاكي ثابتا وحتى يف موقع 
اقوى على ما يبدو. ويف مواجهته، تبدو املعار�سة املمثلة يف “حتالف 
باهتة.  حزبا،  ثالثني  نحو  ي�سم  ال��ذي  الدميوقراطية”  الطاولة 
الت�سريعية  النتخابات  يف  التاريخي  انت�سارها  على  �سنتني  وبعد 
وال����ذي ات���اح ل��ه��ا ال��ف��وز ل��ل��م��رة الوىل م��ن��ذ 1999 ب��الأك��رثي��ة يف 
الربملان، تبدو املعار�سة ممزقة بني تيارين يدعو احدهما اىل احلوار 
اح��زاب قادة  ق��ررت  اتباع خط اكرث ت�سددا. وقد  الآخ��ر  بينما يريد 
املعار�سة الثالثة انريكي كابريلي�س وليوبولدو لوبيز وهرني رامون 
ب”غياب  منددين  الح��د،  لنتخابات  مر�سحني  تقدمي  ع��دم  ال��وب 
التي  احلكام  انتخابات  �سيناريو  يتكرر  ان  من  وخوفا  ال�سمانات” 
فوزا  الرئا�سي  املع�سكر  فيها  وحقق  الول/اكتوبر  ت�سرين  يف  جرت 

كبريا على الرغم من التهامات العديدة بالتزوير.

عوا�صم

طوكيو

كراكا�س

نريوبي

عر�س ع�صكري يف بغداد 
احتفال بالن�صر على داع�س

•• بغداد-اأ ف ب:

احتفال  ك��ب��ريا  ع�سكريا  عر�سا  ام�����س  ب��غ��داد  ال��ع��راق��ي��ة  العا�سمة  �سهدت 
رئي�س  اأعلنه  ال��ذي  الإرهابي  داع�س  تنظيم  على  الع�سكري”  ب�”النت�سار 
املنطقة  يف  املجهول،  اجل��ن��دي  ن�سب  �ساحة  ويف   . العبادي  حيدر  ال���وزراء 
وال�سفارات،  ل��ل��وزارات  الرئي�سية  املقار  حيث  احلماية  امل�سددة  اخل�سراء 
�سنوف  خمتلف  من  قطعات  اأق��ام��ت  والربيطانية،  الأمريكية  خ�سو�سا 
القوات العراقية عر�سا ع�سكريا يف ظل املروحيات والطريان احلربي الذي 
كان يجول يف ال�سماء. ورحب العبادي خالل العر�س بعائالت “ال�سهداء” 

من القوات امل�سلحة الذين �سقطوا خالل املعارك �سد املتطرفني.
وكان بني احلا�سرين ن�سوة مت�سحات بال�سواد مع اأطفالهن، بع�سهن يحمل 
�سور اأقرباء لهن قتلوا يف املعارك. ويف خطاب ر�سمي ال�سبت، اأعلن رئي�س 
املقبلة  املعركة  اأن  بغداد،  الدفاع يف  وزارة  اأم��ام مقر  العراقي من  ال���وزراء 
الأكرب  “النت�سار”  هذا  ويعد  البالد.  يف  امل�ست�سري  الف�ساد  �سد  �ستكون 
الأمانة  واأعلنت   .2003 العام  العراق  اجتياح  منذ  العراق  ي�سهده  ال��ذي 

العامة ملجل�س الوزراء الأحد عطلة ر�سمية يف البالد.
العراق،  عموم  يف  ال�سبت  م�ساء  منذ  ب��داأت  التي  الحتفالت  و�ستتوا�سل 
الب�سمركة  العبادي لقوات  انتقد عدم ذكر  الذي  اإقليم كرد�ستان  با�ستثناء 
امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  اأو�سح  ثانية،  جهة  من  خطابه.  يف  الكردية 
نبقى  اأن  يجب  النهائي،  النت�سار  اإع��الن  من  الرغم  “على  اأن��ه  العراقية 
على حذر وا�ستعداد ملواجهة اأية حماولة اإرهابية ت�ستهدف �سعَبنا وبلدنا. 

فالإرهاب عدو دائم واملعركة معه م�ستمرة«.

ليربمان يطالب مبقاطعة فل�شطينيي الداخل

انتهاكًا لالأق�صى والإبراهيمي ودور العبادة يف نوفمرب  95

اأخبار ال�صاعة .. تداعيات قرار ترامب على اأمن املنطقة وا�صتقرارها

ا�صرائيل تعلن هدم نفق ميتد من غزة لإ�صرائيلالبابا يجدد دعوته اىل احلكمة يف مو�صوع القد�س 
•• القد�ش املحتلة-اأ ف ب:

انه هدم نفقا تابعا حلركة حما�س ميتد من  اعلن اجلي�س ال�سرائيلي ام�س 
قطاع غزة اىل الرا�سي ال�سرائيلية، يف وقت يزداد التوتر بعد قرار الرئي�س 

المريكي دونالد ترامب يف �ساأن مدينة القد�س.
وقال املتحدث با�سم اجلي�س جوناثان كونرييكو�س لل�سحافيني ان معلومات 
ا�ستخباراتية ت�سري اىل ان النفق تابع حلركة حما�س ال�سالمية التي ت�سيطر 

على قطاع غزة. واأ�سار اىل ان ا�سرائيل لي�ست على علم بوقوع اأي ا�سابات.
وكان اجلي�س ال�سرائيلي فجر نفقا يف 30 ت�سرين الأول اكتوبر املا�سي تابعا 

حلركة اجلهاد ال�سالمي يف غزة.
واأكد املتحدث ان اجلي�س عرث على النفق قبل ا�سابيع عدة وكان يراقبه.

القطاع  النفق كان ميتد من منطقة خانيون�س جنوب  ان  وقال كونرييكو�س 
مئات المتار داخل الرا�سي ال�سرائيلية.

يتابع  ان���ه  الح����د  ال��ف��ات��ي��ك��ان  واع���ل���ن  امل��ت��ح��دة.  الأمم 
“باهتمام كبري” الو�سع يف ال�سرق الأو�سط، وخ�سو�سا 
وامل�سيحيني  ل��ل��ي��ه��ود  امل��ق��د���س��ة  امل���دي���ن���ة  ال���ق���د����س،  يف 

وامل�سلمني يف جميع انحاء العامل.
الدوليني  امل�سوؤولني  من  اي�سا  فرن�سي�س  البابا  وطلب 
هذه  �سعوب  رغبات  والأق��وال  بالأفعال  “ي�ستجيبوا  ان 

الرا�سي املعذبة، يف ال�سالم والعدالة والأمن.
وق��ب��ل ب���دء اج��ت��م��اع��ات دع���ت ال��ي��ه��ا اجل��ام��ع��ة العربية 
“مبوقفه  الفاتيكان  ذكر  ال�سالمي،  التعاون  ومنظمة 
املقد�سة  للمدينة  امل��وح��د  ال��ط��اب��ع  م��ن  ج��ي��دا  امل��ع��روف 
القائم،  الو�سع  لحرتام  املطلقة  وال�سرورة  )القد�س( 

•• الفاتيكان-اأ ف ب:
جدد البابا فرن�سي�س يف بيان ام�س دعوته اجلميع اىل 
احلكمة والرتوي بعد قرار الوليات املتحدة العرتاف 

بالقد�س عا�سمة لإ�سرائيل.
يجدد  الق��د���س  الب  ان  الفاتيكان  ا���س��دره  بيان  واورد 
ال�سلوات  دعوته اجلميع اىل احلكمة وال��رتوي ويرفع 
من اجل ان يلتزم قادة الأمم، يف هذه اللحظة اخلطرية، 

جتنب دوامة جديدة من العنف.
وكان البابا فرن�سي�س اعرب عن قلقه بالدعوة الأربعاء 
لقرارات  طبقا  القد�س  يف  القائم  الو�سع  اح���رتام  اىل 

طبقا لقرارات املجموعة الدولية«.
“حال تفاو�سيا بني  وذكر الكر�سي الر�سويل اي�سا باأن 
يوؤمن  ان  وح��ده  ميكنه  والفل�سطينيني  ال�سرائيليني 
بني  �سلميا  تعاي�سا  ي�سمن  واأن  ودائ��م��ا،  ثابتا  �سالما 

دولتني داخل حدود معرتف بها دوليا«.
ال��ذي اتخذه ترامب من جانب واحد  اث��ار القرار  وقد 
ادانات  لإ���س��رائ��ي��ل،  ال��ق��د���س عا�سمة  ب��اإع��الن  الرب��ع��اء 
الفل�سطينية  الرا����س���ي  يف  ���س��دام��ات  ووق��ع��ت  دول���ي���ة. 

لثالثة ايام متتالية.
بعد  “اأمله”  واعرب البابا فرن�سي�س يف هذا ال�سدد عن 

هذه املواجهات.

واأ�سارت اإىل اأن قرار نقل ال�سفارة الأمريكية اإىل القد�س 
ب��ه��ا ع��ا���س��م��ة لإ���س��رائ��ي��ل مي��ن��ح اجلماعات  والع������رتاف 
النت�سار من  لإع��ادة  والإرهابية فر�سة جديدة  املتطرفة 
كبريا  رم��زا  متثل  التي  القد�س  مدينة  عن  الدفاع  بوابة 
والإ�سالمي  العربي  امل�ستويني  على  الدينية  للمقد�سات 
تقودها  التي  الدولية  احلملة  يف  بالطبع  يوؤثر  قد  وه��ذا 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ���س��د تنظيم “ داع�����س “ 
والإرهاب بوجه عام وخا�سة اإذا ما مت الأخذ يف العتبار اأن 
هذه اجلماعات قد تلجاأ اإىل توظيف هذا القرار يف ن�سر 
املحبط  ال�سباب  وحتري�س  والهدامة  املتطرفة  اأفكارها 

جراء هذه اخلطوة على العنف والكراهية.
وقالت اإن دولة الإمارات تدرك اأن ال�سالم العادل وال�سامل 
لعدم  با�ستمرار  معر�سة  املنطقة  ف�ستظل  غائبا  دام  م��ا 
ويف  الفل�سطينية  الق�سية  لأن  لي�س  وال�ستقرار  الأم���ن 
مقد�سا  رم��زا  متثل  ال�سريف  القد�س  مدينة  منها  القلب 
لدى العرب وامل�سلمني يف كل بقاع الأر�س فقط واإمنا كذلك 
لأن عملية ال�سالم تت�سل ب�سكل وثيق بالأمن وال�ستقرار 
الإقليميني يف منطقة ذات اأهمية ا�سرتاتيجية للعامل كله 
والروحية  وال�سرتاتيجية  القت�سادية  امل�ستويات  على 
ولهذا تدعو الإمارات دائما يف خمتلف الهيئات الإقليمية 
والدولية اإىل العمل على اإقامة �سالم �سامل ودائم ي�ستند 

لتقومي  ال��ي��وم،  م��ن  �سهر  اأق�����س��اه  م��وع��د  لالجتماع يف 
الو�سع الراهن ب�ساأن القد�س، والتوافق حول اخلطوات 

امل�ستقبلية يف �سوء امل�ستجدات امل�ستقبلية.
باإلغاء قرارها حول  املتحدة  الوليات  ال��وزراء   وطالب 
القد�س والعمل مع املجتمع الدويل على اإلزام ا�سرائيل 
احتاللها  واإن��ه��اء  ال��دول��ي��ة  ال�سرعية  ق����رارات  بتنفيذ 
جلميع الأرا�سي الفل�سطينية والعربية عرب حل �سلمي 
القد�س  وعا�سمتها  الفل�سطينية  الدولة  قيام  ي�سمن 
ال�سرقية. ودعا الوزراء العرب اإىل العمل على ا�ست�سدار 
المريكي  ال��ق��رار  ان  ي��وؤك��د  الم���ن  م��ن جمل�س  ق���رار 
اثر  ل  وان���ه  ال��دول��ي��ة  ال�سرعية  ق����رارات  م��ع  يتناق�س 

قانونيا لهذا القرار.
بالقد�س وحماولت  العبث  وحذر وزراء اخلارجية من 
ت��غ��ي��ري ال��و���س��ع ال���ق���ان���وين وال���ت���اري���خ���ي ال��ق��ائ��م فيها 
وا�ستمرار حماولت اإ�سرائيل، القوة القائمة بالحتالل، 

تغيري الهوية العربية للمدينة.
الوليات  ق���رار  رف�����س  ال��ع��رب  وق���رر وزراء اخل��ارج��ي��ة 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإن  ال�ساعة”  “اأخبار  ن�سرة  قالت 
اأبوظبي نائب القائد  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
الأعلى للقوات امل�سلحة عرب - خالل ا�ستقباله اأم�س الول 
يف ق�سر ال�ساطئ وفدا من معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�سرق 
ال��ب��الد حاليا - بو�سوح ع��ن خم��اوف دولة  ي��زور  الأدن���ى 
والإ�سالمية  العربية  وال��دول  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
دونالد  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ق���رار  تبعات  م��ن  ع��ام  ب��وج��ه 
اإليه  ي��وؤدي  اأن  ميكن  وما  ال�سريف  القد�س  ب�ساأن  ترامب 
“ تداعيات  عنوان  وحتت  ودولية.  اإقليمية  تداعيات  من 
اأ�سافت   .. “ وا�ستقرارها  املنطقة  اأمن  ترامب على  قرار 
اأن �سموه اأعرب عن قلق الإمارات جتاه التاأثريات ال�سلبية 
ال�سالم بني  املنطقة وعملية  ا�ستقرار  للقرار يف م�ستقبل 
اإىل  �سموه  م�سريا  والإ���س��رائ��ي��ل��ي  الفل�سطيني  اجلانبني 
ه��ذه اخل��ط��وة ط��وق جن��اة للجماعات  اأن متثل  اإم��ك��ان��ي��ة 
خ�سارة  يف  ب���داأت  ال��ت��ي  امل�سلحة  والتنظيمات  الإره��اب��ي��ة 

قواعدها باملنطقة.
واأك����دت ال��ن�����س��رة ال�����س��ادرة ام�����س ع��ن “ م��رك��ز الإم����ارات 
للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية “ .. اأن قرار الرئي�س 
الذي ي�سرب عر�س احلائط  الأمريكي دونالد ترامب - 

بقرارات ال�سرعية الدولية ويتجاوز كل مرجعيات العملية 
ال�سلمية منذ “ موؤمتر مدريد لل�سالم “ يف عام 1992 
- ميثل �سربة حقيقية وموجعة لفر�س اإحياء املفاو�سات 
عام  بوجه  ال�سالم  وعملية  الإ�سرائيلية   – الفل�سطينية 
لأنه ي�سلب حقوق ال�سعب الفل�سطيني التاريخية الرا�سخة 
يف القد�س التي ل ميكن امل�سا�س بها اأو حماولة فر�س اأمر 

واقع عليها.
اإحياء  ف��ر���س  ت��راج��ع  عمليا  يعني  ال��ق��رار  اأن  واأو���س��ح��ت 
تبذل  كانت  وق��ت  يف  �سنوات  منذ  املتوقفة  ال�سالم  عملية 
فيه الكثري من دول املنطقة جهودها من اأجل ا�ستئنافها 
بهدف اإقامة �سالم حقيقي �سامل ودائم يعزز اأ�س�س الأمن 
وال�ستقرار والتنمية يف املنطقة ولهذا ف�اإن اإعراب �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان عن اأمله يف اأن “ 
ب�سكل  تعمل  واأن  اخلطوة  هذه  الأمريكية  الإدارة  تراجع 
اأ�سا�سي وموؤثر وحمايد على �سياغة مبادئ �سالم حقيقي 
املنطقة  يف  وال���س��ت��ق��رار  التنمية  ويحقق  اجلميع  يخدم 
الأخري  القرار  اإدراك حقيقي خلطورة  اإمن��ا يعرب عن   “
الكثري  املنطقة  فيها  ت�سهد  التي  املرحلة  ه��ذه  يف  خا�سة 
من التحديات واملخاطر وحتتاج اإىل تكاتف اجلميع للعمل 
وال�ستقرار  الأم��ن  على  ال�سلبية  تداعياتها  لحتواء  معا 

الإقليمي.

•• عوا�صم-وكاالت:

الفل�سطيني  الدينية  وال�سوؤون  الأوق���اف  وزي��ر  اأح�سى 
وانتهاكاً  اعتداًء   95 من  اأك��رث  ادعي�س،  يو�سف  ال�سيخ 
للم�سجد الأق�سى، واحلرم الإبراهيمي، ودور العبادة يف 

نوفمرب املا�سي.
وقال ال�سيخ ادعي�س يف بيان ام�س الأحد، ح�سب وكالة 
ت�سابق  يف  ت�سعى  اإ�سرائيل  اإن  وفا،  الفل�سطينية  الأنباء 
ال����دويل والعربي  ال�����س��م��ت  ا���س��ت��غ��الل  اإىل  ال��زم��ن  م��ع 
ت��غ��ي��ري ج��غ��رايف و���س��ك��اين يف م��دي��ن��ة القد�س،  ل��ف��ر���س 
الأق�سى،  امل�سجد  على  العتداءات  عدد  ارتفاع  متوقعاً 
بنقل  الأمريكي اجلائر  القرار  القد�س يف ظل  ومدينة 

ال�سفارة الأمريكية اإىل القد�س.
احلزام  لت�سديد  خطة  و�سع  الح��ت��الل  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
القدمية،  وال��ب��ل��دة  ال��ع��ام��ود،  ب���اب  منطقة  يف  الأم��ن��ي 
النقاط  ت�سبه  ك��ب��رية  تفتي�س  ون��ق��اط  م��راك��ز،  ب��اإق��ام��ة 
وحميطه،  العامود  باب  منطقة  يف  �ستن�سر  الع�سكرية، 
لل�سيطرة على الو�سع الأمني، ما ي�سمح للم�ستوطنني 
اقتحام الأق�سى واإقامة �سلواتهم التلمودية يف حرمه.

دي�سمرب احلايل  الحتالل غري يف  اأن  ادعي�س  واأو���س��ح 
امل�سجد  “بوابات”  مداخل  اأم��ام  املن�سوبة  الكامريات 
لتو�سيات  تنفيذاً  حديثة،  مراقبة  بكامريات  الأق�سى 
وزي��ر اأم��ن الح��ت��الل ال��داخ��ل��ي، وه��ي اأك��رث ت��ط��وراً من 
تلك التي اأزالها الحتالل يف متوز املا�سي، بعد �سغوط 
املقد�سيني يف اأحداث الأق�سى الأخرية، رف�ساً ل�سيطرة 
امل�سلني  وملنع  الأق�سى،  امل�سجد  بوابات  على  الحتالل 
م���ن ال��ت��وج��ه ل��ل�����س��الة يف الأق�������س���ى، ب��ت��ح��ري��ر �سرطة 
الح��ت��الل خم��ال��ف��ات م��ال��ي��ة، �سد ح��اف��الت خم�س�سة 
لنقل املُ�سلني من التجمعات ال�سكانية داخل اأرا�سي عام 

1948 اإىل امل�سجد الأق�سى.
واأ�ساف ادعي�س، اأن ع�سابات من امل�ستوطنني ا�ستباحت 
حميط الأق�سى والبلدة القدمية مب�سريات ا�ستفزازية، 
وهتافات عن�سرية تدعو باملوت للعرب، والعتداء على 
ا�ستمرت  �ساخبة  احتفالت  و�سط  املواطنني،  ممتلكات 
حتى �ساعة متاأخرة من الليلة املا�سية ويف حماية قوات 

الحتالل احلرا�سة واحلماية.

دن�ست  املتطرفة  امل�ستوطنني  اإن ع�سابات  ادعي�س  وقال 
قبور و�سواهد املقربة الإ�سالمية التابعة لأ�سرة الدجاين 
املقد�سية،  و�سمحت املحكمة العليا الإ�سرائيلية جلمعيه 
التوارتية”  “احلدائق  ُي�سمى  م��ا  ب����اإدارة  ا�ستيطانية 
امل�سجد  ق���رب  ال���س��ت��ي��ط��اين  “ديفيد�سون”  وم���رك���ز 

الأق�سى و�ساحة الرباق” وغريها.
اأفيغدور  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  احل����رب  وزي����ر  دع���ا  ذل����ك،  اىل 
الذين  ال���داخ���ل  فل�سطينيي  م��ق��اط��ع��ة  اإىل  ل��ي��ربم��ان، 
ا�ستبك  اأن  ب��ع��د  ع������ارة،  وادي  م��ن��ط��ق��ة  يف  ي��ع��ي�����س��ون 
الأمريكي  ال��ق��رار  اأع��ق��اب  يف  ال�سرطة  م��ع  متظاهرون 

بالعرتاف بالقد�س عا�سمة لإ�سرائيل.
اأم�����س الأح���د لإذاع����ة جي�س الحتالل  وق���ال ل��ي��ربم��ان 
بعدم  اإ�سرائيل  دولة  يف  املواطنني  اأطالب  الإ�سرائيلي: 
ال�����س��راء ووقف  ل��ل��ت�����س��وق ووق����ف  ال���دخ���ول اإىل ه��ن��اك 
احل�سول على خدمات بب�ساطة مقاطعة مبنطقة وادي 
مرغوب  غري  باأنهم  ال�سعور  نعطيهم  اأن  نحتاج  ع��ارة، 

فيهم هنا«.
وكان بع�س املتظاهرين من منطقة وادي عارة ب�سمال 
على  احل��ج��ارة  واأل��ق��وا  ال�سرطة،  مع  ا�ستبكوا  اإ�سرائيل 
اإىل   ،48 ال��ع��رب  . وخ���رج الآلف م��ن  امل����ارة  امل��رك��ب��ات 
ال�سوارع يف بداية الأ�سبوع لالحتجاج على قرار الرئي�س 
عا�سمة  بالقد�س،  الع��رتاف  ترامب  دونالد  الأمريكي 

لإ�سرائيل.
وج�����دد ل��ي��ربم��ان دع���وات���ه ال�����س��اب��ق��ة ب��ن��ق��ل ع����رب 48 
ال�سيطرة  مقابل  الفل�سطينية،  ال�سلطة  حكومة  اإىل 

الإ�سرائيلية على امل�ستوطنات يف ال�سفة الغربية.
جانب  م��ن  النطاق  وا�سعة  اإدان���ة  ليربمان  بيان  واأث���ار 

م�سرعني عرب يف اإ�سرائيل.
الحتجاجات  اأن  �سابق  وق��ت  يف  اعترب  ليربمان  وك��ان 
دونالد  الأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  ق���رار  ع��ل��ى  الفل�سطينية 
“بداأت  لإ�سرائيل  عا�سمة  بالقد�س  بالعرتاف  ترامب 

ترتاجع«.
هذا وقرر وزراء اخلارجية العرب يف اجتماعهم الطارئ 
م�ساء اأم�س الأول عقد قمة عربية ا�ستثنائية يف الأردن 
باعتبارها الرئي�س احلايل للقمة العربية، وقرر الوزراء 
اإبقاء جمل�س اجلامعة العربية يف حالة انعقاد، والعودة 

اإىل قرارات ال�سرعية الدولية ومبادرة ال�سالم العربية.
اأمام  الآن  تقف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأن  واأ�سافت 
وتثبت  ال��ق��رار  ه��ذا  عن  ترتاجع  اأن  فاإما  حقيقي  اختبار 
اأن  واإم���ا  و�سامل  ودائ���م  �سالم حقيقي  بناء  ج��ادة يف  اأن��ه��ا 
اآمال  ع��ل��ى  يق�سي  حقيقي  ان��ف��ج��ار  اأم����ام  املنطقة  ت�سع 
ال�����س��الم وال���س��ت��ق��رار يف امل��ن��ط��ق��ة. وت��اب��ع��ت ل��ع��ل املواقف 
بقرار  املنددة  والدولية  والأوروب��ي��ة  والإ�سالمية  العربية 
ت��رام��ب الأخ����ري مي��ك��ن اأن ت��ب��ع��ث ب��ر���س��ال��ة وا���س��ح��ة اإىل 
اأن تعيد النظر يف  الوليات املتحدة الأمريكية باأن عليها 
العاملب�سفتها  اأم��ام  م�سداقيتها  تفقد  ل  القرارحتى  هذا 
الأمم  ق����رارات  وتنتهك  ال���دويل  املجتمع  اإرادة  تتحدى 

املتحدة ومبادئ القانون الدويل العام.
ختام  يف  اأدان���وا  العرب  اخلارجية  وزراء  اأن  اإىل  واأ���س��ارات 
القرار  ه��ذا  ال�سبت  اأم�����س  بالقاهرة  ال��ط��ارئ  اجتماعهم 
الدويل  ل��ل��ق��ان��ون  ب��اط��ال وخ��رق��ا خ��ط��ريا  ق����رارا  ب�سفته 
ولقرارات جمل�س الأمن واجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
ذات ال�سلة وطالبوا الوليات املتحدة الأمريكية باإلغائه. 
الإفتتاحي  مقالها  “ يف ختام  ال�ساعة  “ اأخبار  وت�ساءلت 
العقل  ل�سوت  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ت�سغى  ه��ل 
انفجار  تداعيات  املنطقة  جتنيب  على  وتعمل  واحلكمة 
حمتمل .. م�سرية اإىل اأن هذا ما ياأمله اجلميع من اأجل 

عا�سمة  ب��ال��ق��د���س  الع�������رتاف  الم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
باطاًل،  ق��راًرا  واعتباره  اإليها  �سفارتها  ونقل  لإ�سرائيل 
وخرًقا خطرًيا للقانون الدويل ولقرارات جمل�س الأمن 
واجلمعية العامة لالأمم املتحدة ذات ال�سلة، واأنه ل اأثر 
قانوين لهذا القرار الذي يقو�س جهود حتقيق ال�سالم، 

ويعمق التوتر ويفجر الغ�سب.
يف  التحول  اعتبار  اخلتامي،  بيانه  يف  املجل�س  قرر  كما 
يف  وي�سعها  خ��ط��رًيا  ت��ط��وًرا  املتحدة  ال��ولي��ات  �سيا�سة 
موقع النحياز، عزلت نف�سها راعياً وو�سيطاً فى عملية 

ال�سالم.
واأكد جمل�س جامعة الدول العربية، التم�سك بقرارات 
جم��ل�����س الأم�����ن ذات ال�����س��ل��ة ال��ت��ي ت���وؤك���د رف�����س كافة 
الو�سع  تغيري  ت�ستهدف  ال��ت��ي  الأح���ادي���ة  الإج������راءات 
القانوين القائم يف القد�س، لفر�س و�سع جديد عليها، 
وف��ر���س اأي ال��ت��زام ج��دي��د، وخ���رق الت��ف��اق��ي��ات املوقعة 
التي ن�ست على عدم اتخاذ اأى قرارات تغري الو�سع يف 

الأرا�سي املحتلة، اأو ت�ستبق املفاو�سات.   

قد تغري ال�شيا�شة الأمريكية ميزان القوى و�شط عدة كتل فل�شطينية

عبا�س يف موقف �صعب...ترامب عّقد مهمته اأكرث
•• وا�صنطن-وكاالت:

الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اإع�����الن  ب��ع��د 
كانون  دي�سمرب)  م��ن  ال�ساد�س  يف 
اع���رتاف���ه  ع����ن  اجل��������اري،  الأول( 
يرى  لإ�سرائيل،  عا�سمة  بالقد�س 
غيث العمري، زميل رفيع امل�ستوى 
ل�سيا�سة  وا���س��ن��ط��ن  “معهد  ل���دى 
�سابق  وم�ست�سار  الأدنى”،  ال�سرق 
اأن  الفل�سطيني،  التفاو�س  لفريق 
تلك اخلطوة �سوف ت�سكل ال�سيا�سات 
رئي�س  و�سعت  واأنها  الفل�سطينية، 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، حممود  ال�����س��ل��ط��ة 
عبا�س، يف موقف �سعب، ف�ساًل عن 
اأثرها الكبري على عملية ال�سالم. 

“فورين  جملة  يف  العمري،  وكتب 
يف  ل��ل��ت��و  ب����داأ  ع��ب��ا���س  اأن  اأفريز”، 
م�سدود،  �سيا�سي  حبل  على  ال�سري 
م��رح��ل��ة م�ساحلة  ي��خ��و���س  ح��ي��ث 
حما�س،  يف  خ�����س��وم��ه  م���ع  دق��ي��ق��ة 
كما يواجه ت�سكيكاً يف زعامته، ويف 

حتطم طائرة ع�صكرية 
اأردنية وجناة طاقمها 

•• عمان-اأ ف ب:

اعلن اجلي�س الردين يف بيان ام�س 
اجلو  ل�سالح  تابعة  طائرة  حتطم 
اأثر  تدريبية  كانت يف طلعة  امللكي 
املوؤلف  طاقمها  وجن���اة  فني  خلل 

من طيار ومتدرب.
ع�سكري  م�سدر  عن  البيان  ونقل 
للقوات  العامة  القيادة  م�سوؤول يف 
“يف  ان���ه  ق��ول��ه  الأردن���ي���ة  امل�سلحة 
واأربعني  ال��ع��ا���س��رة  ال�����س��اع��ة  مت���ام 
دق��ي��ق��ة م��ن ���س��ب��اح ال��ي��وم الأح����د، 
التدريب  طائرات  اإح��دى  تعر�ست 
التابعة ل�سالح اجلو امللكي الأردين 
اأدى  خ��ل��ل  اإىل  ج�����روب  ن����وع  م���ن 
بليال  م��ن��ط��ق��ة  يف  ���س��ق��وط��ه��ا  اإىل 
كلم   50 ح���واىل  ج��ر���س  حمافظة 
طاقمها  ان  واأو���س��ح  عمان.  �سمال 
املدرب والتلميذ متكن  املوؤلف من 
اىل  م�سريا  ب��امل��ظ��الت،  القفز  م��ن 
امل�ست�سفى  اإىل  اإ�سعافهما  مت  ان���ه 

وحالتهما العامة جيدة.

اإدانة التحول الأمريكي
الباحث،  ب��ح�����س��ب  ذل������ك،  وي����ع����ود 
ل�����س��ب��ب��ني، ولأن�������ه ل خ���ي���ار اأم�����ام 
الرئي�س الفل�سطيني �سوى يف اإدانة 
الأمريكية.  ال�سيا�سة  يف  ال��ت��ح��ول 
على  ملكانته  الأول  ال�سبب  ويرجع 
ال���داخ���ل���ي���ة، لأن�����ه لي�س  ال�����س��اح��ة 
فل�سطيني،  زع���ي���م  اأي  مب����ق����دور 
كعبا�س،  ���س��ع��ي��ف  رج����ل  وخ���ا����س���ة 
الحتجاجات  تيار  عك�س  ال�سباحة 

�سد اإعالن ترامب.
 كما ل ي�ستطيع عبا�س اتخاذ موقف 
اأ�سعف من موقف حما�س واأطراف 
والأردن  م�سر  املنطقة،  يف  اأخ���رى 
ممن  وغريها  وتركيا،  وال�سعودية 

�سجبوا قرار ترامب. 

�شغوط اأخرى
فهو  ال��ث��اين  ال�سغط  م�سدر  واأم���ا 
العملية  يف  نف�سه  ع��ب��ا���س  م��وق��ف 
احتمال  م���ن  وت��خ��وف��ه  ال�����س��ل��م��ي��ة، 

اأكتوبر ) ت�سرين الأول(، بداأ فريق 
ع��ب��ا���س، ف��ت��ح، حم��ادث��ات م�ساحلة 
ال��ت��ي ت�سيطر  م���ع ح��رك��ة ح��م��ا���س 
تف�سح  وفيما مل  غ��زة.  على قطاع 
فيه بعد اإدارة ترامب عن خمططها 
لل�سالم، ولي�س وا�سحاً ما اإذا كانت 
بتقدمي  الفل�سطينيني  �ستطالب 
�سيا�سياً،  م��ق��ب��ول��ة  غ���ري  ت���ن���ازلت 
ال�سالم  عملية  ح��ول  �سائعات  ف��اإن 
�سيقت الآفاق الفل�سطينية. ولبد 
ت��رام��ب م��ن ريبة  اإع���الن  اأن يعمق 
م�ستقبل  ب�������س���اأن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
عبا�س  وم��وق��ف  ال�سالم  حم��ادث��ات 

منها.  

الدور الأمريكي يف عملية ال�سالم. 

رد قا�س
وب���ح�������س���ب ال�����ب�����اح�����ث، م�����ن اأج�����ل 
وجتنب  الفل�سطينيني  ا�سرت�ساء 
عبا�س  رد  مناف�سيه،  م��ن  هجمات 
بق�سوة على اإعالن ترامب، ويتوقع 
اأ����س���د م���ن عملية  ات���خ���اذه م��وق��ف��اً 
ال�������س���الم، واع���ت���م���اده ل��ي��ون��ة اأك���رب 
ح��ي��ال ح��م��ا���س. وت��ل��ك اأن���ب���اء غري 
وال�سلطة  لعبا�س  بالن�سبة  ���س��ارة 

الفل�سطينية. 
اأن يبحث  ال��ع��م��ري،  ب���راأي  ب��د،  ول 
دي���ب���ل���وم���ا����س���ي���ون وحم������ام������ون يف 
يعني  ت���رام���ب  اإع�����الن  ك���ان  اإذا  م���ا 
ب�ساأن  اإ����س���رائ���ي���ل  ل�����س��ال��ح  حت���ي���زاً 
و���س��ع��ي��ة امل���دي���ن���ة امل���ق���د����س���ة عند 
نهائية بني  �سالم  لعميلة  التو�سل 
والإ�سرائيليني.  الفل�سطينيني 
الإجابة،  ع��ن  النظر  بغ�س  ول��ك��ن 

باتت مهمة عبا�س اأ�سعب بكثري.

لتبني  ت��رام��ب  اإع����الن  يف�سي  اأن 
اإ�سرائيل  موقف  املتحدة  الوليات 
ب�����س��اأن ال���ق���د����س، وه����و ي��ن�����س على 
مق�سمة  غ���ري  ع��ا���س��م��ة  اع��ت��ب��اره��ا 
عا�سمة  ت���ك���ون  واأل  لإ����س���رائ���ي���ل، 
لدولة فل�سطينية، وهو ما يرف�سه 

الفل�سطينيون ب�سدة. 
�ساعات  ب���ع���د  ع���ب���ا����س  ق������ال  ف���ق���د 
تلك  اإن  ت��رام��������������������ب  م���ن خ��ط�����������������اب 
واملرفو�س����ة  امل���دان���ة  الإج�������راءات 
للتو�سل  ج��ه��ودن��ا  ج��م��ي��ع  ت��ق��و���س 
لتخلي  اإعالناً  ال�سالم، ومتثل  اإىل 
لعبته  دور  ع��ن  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
كراعية  امل���ا����س���ي���ة  ال���ع���ق���ود  ط�����ول 

للعملية ال�سلمية. 

تعديل ميزان
وي�������رى ال���ع���م���ري اأن��������ه، يف امل����دى 
ال�سيا�سة  ���س��ي��وؤدي حت��ول  امل��ن��ظ��ور، 
الأمريكية لتغيري يف ميزان القوى 
ومنذ  فل�سطينية.  كتل  عدة  و�سط 
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العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11

اإعــــــــــالن
ق�سر  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطعام رخ�سة رقم:CN 1070566 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل غريب �سامل علي ال�سناين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيف بطي حممد املحريبي
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 12195 بتاريخ 2017/12/11

اإعــــــــــالن
كال�سيك  ال�س�����ادة/جلف  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1010326:ل�سيانة املباين ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
حممد ابو ح�سنت جاهد حممد عالء الدين من 13% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �ساحا جاهان �سديق الرحمن

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 12195 بتاريخ 2017/12/11

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

لالملنيوم رخ�سة رقم:CN 1025578 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبدالعزيز حممد ح�سني املرزوقي %100
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد �سعيد جرب ال�سويدي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف كور يتودي مويدين
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 12195 بتاريخ 2017/12/11

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

تا�سك لالنظمة احلا�سب اليل
رخ�سة رقم:CN 2362129  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 )ابوظبي(

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11

اإعــــــــــالن
ماجي�سن  ال�س�����ادة/ويف  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1139593:لعمال الديكور رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سالح �سعد خمي�س ال�سيخ ال�سحي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ح�سة علي بوهندي زارعي

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 12195 بتاريخ 2017/12/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/براون كوتيج لدارة العقارات

 رخ�سة رقم:CN 2019471 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ براون كوتيج لدارة العقارات
BROWN COTTAGE REAL ESTATE MANAGEMENT

اىل/براون كوتيج لل�سيانة العامة
BROWN COTTAGE GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(

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 12195 بتاريخ 2017/12/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جولدين فيوت�سر للمقاولت اللكرتوميكانيكية 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1835693 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد ا�سماعيل داود حممد الب�سر من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد ا�سماعيل داود حممد الب�سر من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف كاظم ابراهيم مو�سى املغربي

تعديل را�س املال/من 150000 اىل 0
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري من/ جولدين فيوت�سر للمقاولت اللكرتوميكانيكية ذ.م.م

golden future ELECTROMECHANICAL CONTRACTING LLC
اىل/�سالون بيانكو للرجال

BIANCO GENTS SALOON LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلالقة للرجال فئة ثانية )9602101.2(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية و�سيانتها )4322008(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت تركيب انظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء و�سيانتها )4220901(

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 12195 بتاريخ 2017/12/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جلوبال انرتنا�سيونال لتجارة املعدات املكيانيكية 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1874287 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد عو�س بدر جعفر الكثريي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد عو�س بدر جعفر الكثريي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف راجنيث رافيندران بدمانابهان انيثان رافيندران بيالي

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/ جلوبال انرتنا�سيونال لتجارة املعدات املكيانيكية ذ.م.م
GLOBAL INTERNATIONAL MECHANICAL EQUIPMENT TRADING LLC

اىل/جلوبال انرتنا�سيونال لتجارة املعدات املكيانيكية �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
GLOBAL INTERNATIONAL MECHANICAL EQUIPMENT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP 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 12195 بتاريخ 2017/12/11

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

CN 2037497:فايل للمنا�سبات رخ�سة رقم
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 )ابوظبي(

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سامل نايف الكثريي للنقليات واملقاولت 

وادارة العقارات رخ�سة رقم:CN 1196003 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد �سامل حممد علي الكثريي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل نايف �سعيد الخ�سر الكثريي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 10.4*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ �سامل نايف الكثريي للنقليات واملقاولت وادارة العقارات
 SALEM NAYEF ALKATHEERI GENERAL TRANSPORTING &

CONTRACTING & REAL ESTATE MANAGEMENT

اىل/يونيق �ستايل للنقليات العامة واملقاولت
UNIQUE STYLE GENERAL TRANSPORT & CONTRACTING

تعديل ن�ساط/حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(
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 12195 بتاريخ 2017/12/11

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 2242892 بال�سم التجاري:امتو�سفري لل�سفر 
وال�سياحة بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
فلورينا  التجاري:موؤ�س�سة  بال�سم   CN رقم:1166782 
للمقاولت العامة بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

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

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

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11

اكتف �صوليو�صنز انفورمي�صن تكنولوجي- �س.ذ.م.م
تعلن موؤ�س�سه الحتاد للمحا�سبة واملراجعة- حما�سبون قانونيون- 

ابوظبي انه مبوجب قرار اجلمعيه العموميه غري العادية بتاريخ 

2016/10/23 بحل وت�سفية �سركة

 اكتف �شوليو�شنز انفورمي�شن تكنولوجي - �س.ذ.م.م

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى 

املعني هاتف  رقم 026349400  فاك�س 026349416 �س.ب  46765 

املزروعي  فا�سل  حممد  موزه  بناية  ال�ستقالل  �سارع  ابوظبي 

الطابق )ميزانني1( مكتب رقم )1( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، 

وذلك خالل مدة اأق�ساها 45 يوم من تاريخ هذا العالن

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : �سركة امل�ساريع العامة

E GECO : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 279609     بتاريخ : 2017/9/14

باإ�سم :�سركة امل�ساريع العامة
وعنوانه :حمل رقم 5 ملك الوكالت العربية حممد عبداهلل القاز - ديرة الرقة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 الجهزة والدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واجهزة 
وال�سارة  والقيا�س  الوزن  وادوات  الب�سرية  والدوات  والجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  وادوات 
واملراقبة )ال�سراف( والنقاذ والتعليم ، اجهزة وادوات لو�سل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم 
يف الطاقة الكهربائية اجهزة ت�سجيل او ار�سال او ن�سخ ال�سوت او ال�سور حامالت بيانات مغناطي�سية اقرا�س 
، ت�سجيل اقرا�س مدجمة اقرا�س فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية ، اليات لالجهزة 
التي تعمل بقطع النقد الت ت�سجيل النقد الت حا�سبة معدات معاجلة البيانات اجهزة الكمبيوتر برامج 

كمبيوتر اجهزة اطفاء احلرائق.
و�سف العالمة :تتكون العالمة من حرف E باللغة الجنليزية تتبعه كلمة GECO باللغة الجنليزية 

داخل م�ستطيل وحرف E على خلفية زرقاء وكلمة GECO على خلفية بي�ساء.
الإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية : 

املودعة بالرقم  : 122249
باإ�سم :�س.�س.البطحاء للعقارات

وعنوانه :ال�سارقة كورني�س البحرية - برج البطحاء - �س.ب:1145
بتاريخ:2010/3/11 وامل�سجلة حتت الرقم:100478 

�شورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء 
احلماية يف:2018/11/13 وحتى تاريخ:2028/11/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/انفينيتي ادفان�س لعمال اخلر�سانة

 رخ�سة رقم:CN 2232369 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ انفينيتي ادفان�س لعمال اخلر�سانة
INFINITY ADVANCE CONCRETE WORKS

اىل/انفينيتي ادفان�س للمقاولت وال�سيانة العامة
INFINITY ADVANCE CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها - الفئة الثانية )4100002.3(
تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال اخلر�سانة )4390007(
تعديل ن�ساط/حذف تركيب ال�سقف املعلقة والقواطع اخلفيفة )4330018(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال تبليط الر�سيات واجلدران )4330019(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال تركيب احلجر )4330002(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�سرت( )4330009(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال اجلب�س )4330010(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال بالط الر�سفة املت�سابكة )البا�سكو والكارب�ستون( )4330008(

تعديل ن�ساط/حذف تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية )4321001(
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 )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : �سركة امل�ساريع العامة

E GECO : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 279607     بتاريخ : 2017/9/14

باإ�سم :�سركة امل�ساريع العامة
وعنوانه :حمل رقم 5 ملك الوكالت العربية حممد عبداهلل القاز - ديرة الرقة

�شورة العالمة

كان منها  ما  الية حمركات ومكائن عدا  وع��دد  الت   7  : بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
للمركبات الربية قارنات الية وعنا�سر نقل احلركة عدا ما كان منها للمركبات الربية ، معدات زراعية عدا 

ما يدار باليد ، اجهزة تفقي�س البي�س ، الت بيع اوتوماتيكية.
و�سف العالمة :تتكون العالمة من حرف E باللغة الجنليزية تتبعه كلمة GECO باللغة الجنليزية 

داخل م�ستطيل وحرف E على خلفية زرقاء وكلمة GECO على خلفية بي�ساء.
الإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : �سركة امل�ساريع العامة

E GECO : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 279614     بتاريخ : 2017/9/14

باإ�سم :�سركة امل�ساريع العامة
وعنوانه :حمل رقم 5 ملك الوكالت العربية حممد عبداهلل القاز - ديرة الرقة

�شورة العالمة

والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  ل��الن��ارة  اجهزة   11  : بالفئة  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
والتربيد والتجفيف والتهوية وامداد املياه والغرا�س ال�سحية.

و�سف العالمة :تتكون العالمة من حرف E باللغة الجنليزية تتبعه كلمة GECO باللغة الجنليزية 
داخل م�ستطيل وحرف E على خلفية زرقاء وكلمة GECO على خلفية بي�ساء.

الإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : �سركة امل�ساريع العامة

E GECO : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 279617     بتاريخ : 2017/9/14

باإ�سم :�سركة امل�ساريع العامة
وعنوانه :حمل رقم 5 ملك الوكالت العربية حممد عبداهلل القاز - ديرة الرقة

�شورة العالمة

العمال  وتوجيه  وادارة  والع��الن  الدعاية  35 خدمات   : بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
وتفعيل الن�ساط املكتبي.

و�سف العالمة :تتكون العالمة من حرف E باللغة الجنليزية تتبعه كلمة GECO باللغة الجنليزية 
داخل م�ستطيل وحرف E على خلفية زرقاء وكلمة GECO على خلفية بي�ساء.

الإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية : 

املودعة بالرقم  : 122248
باإ�سم :�س.البطحاء للتجارة وال�سناعة ذ.م.م

وعنوانه :ال�سارقة كورني�س البحرية - برج البطحاء - �س.ب:1145
بتاريخ:2009/7/9 وامل�سجلة حتت الرقم:95643 

�شورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء 
احلماية يف:2018/11/13 وحتى تاريخ:2028/11/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195
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عربي ودويل
نتانياهو يتحدث عن  نفاق اأوروبي حول القد�س! 

•• القد�ش املحتلة-اأ ف ب:

ا�سماه  م��ا  ام�����س  نتانياهو  بنيامني  ال���س��رائ��ي��ل��ي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ان��ت��ق��د 
النفاق الوروبي ب�سبب الدانات لقرار الرئي�س المريكي دونالد ترامب 
ال�سواريخ  انتقاد  وج��وب  موؤكدا  ل�سرائيل،  عا�سمة  بالقد�س  الع��رتاف 

التي تطلق من قطاع غزة اي�سا.
وادىل نتانياهو بهذه الت�سريحات قبل ان يغادر اىل باري�س للقاء الرئي�س 
الفرن�سي اميانويل ماكرون ثم للقاء وزراء خارجية الحتاد الوروبي يف 

بروك�سل.
وقال نتانياهو الذي يواجه اي�سا انتقادات حادة من امل�سوؤولني الوروبيني 
لقبول  م�ستعد  غري  ولكنني  اوروب���ا،  “احرتم  ال�ستيطاين،  البناء  ح��ول 

ت�سريح  تدين  هناك  من  ا�سواتا  “ا�سمع  وا�ساف  امل��زدوج��ة«.  معايريها 
الرئي�س ترامب التاريخي، ولكن مل ا�سمع ادانات لل�سواريخ التي تطلق 
هذا  لقبول  م�ستعدا  ل�ست  �سدها.  امل���روع  التحري�س  او  ا�سرائيل  على 

النفاق«.
اخلمي�س  ا�سرائيل  على  غ��زة  قطاع  من  اطلقت  �سواريخ  ع��دة  و�سقطت 
واجلمعة بعد اعالن ترامب، بينما ردت ا�سرائيل بق�سف مواقع يف القطاع 

ما ادى اىل مقتل �سخ�سني.
ويجري نتانياهو حمادثات الحد يف باري�س والثنني يف بروك�سل.

هي  الوروب���ي  الحت���اد  خارجية  وزراء  م��ع  حمادثاته  ان  نتانياهو  وق��ال 
الوىل من نوعها مع رئي�س وزراء ا�سرائيلي منذ 22 عاما. وكانت الزيارة 

معلنة قبل قرار ترامب يف �سان القد�س.

اليمني الفرن�صي ينتخب رئي�صه اجلديد 
•• باري�ش-اأ ف ب:

ان  يرجح  اق��رتاع  له يف  رئي�سا  اليميني  ينتخب حزب اجلمهوريني 
يفوز فيه الطموح لوران فوكييه، بعد الهزمية النتخابية التي مني 
بها امام اميانويل ماكرون. و�ستجري النتخابات يف دورتني لختيار 
احد املر�سحني الثالثة لرئا�سة احلزب: فوكييه وفلوران�س بورتيلي 
ومايل دو كالن. لكن تقدم لوران فوكييه )42 عاما( بفارق وا�سح 
نا�سطي احلزب من  انتخابه من قبل  اآماله يف  يعزز  على مناف�سيه 
الدورة الوىل حتى قبل دورة ثانية مفرت�سة يف 17 كانون الول/

دي�سمرب. واكد جوفروا ديدييه مدير حملة فوكييه ان “هدفه” هو 
الفوز من الدورة الوىل بينما ل ي�سك احد يف طموح الرجل يف ان 

ي�سبح زعيم اليمني لالنتخابات الرئا�سية املقبلة التي �ستجري يف 
وياأتي اقرتاع الحد بينما يبدو امل�سهد ال�سيا�سي يف فرن�سا   .2022
الرئا�سة  اىل  حملته  ال��ذي  عاما(   39( ماركون  �سعود  منذ  مهتزا 
احرتاما  يلقى  فوكييه  ول���وران  عجل.  على  ا�س�سها  و�سطية  حركة 
اليمينية  م��واق��ف��ه  ب�سبب  اجل��م��ه��وري  احل���زب  نا�سطي  ب��ني  ك��ب��ريا 
الوا�سحة. لكن خ�سومه يرون انه �سي�سعى اىل التقرب من اجلبهة 
الوطنية، احلزب اليميني املتطرف التاريخي يف فرن�سا الذي يقوم 
بدوره بعملية اعادة بناء. يوؤكد فوكييه ان اليمني “احلقيقي �سيعود” 
معه، مع ان هذا اليمني ما زال م�سدوما بهزميته من الدورة الوىل 
يف النتخابات الرئا�سية يف ني�سان/ابريل املا�سي، التي كانت ال�سواأ 

منذ 1958، ثم يف النتخابات الت�سريعية بعد ا�سابيع.

•• الفجر - خرية ال�صيباين
مل يعد �شرا.. فرتامب، وهو يقرر ا�شعال عود الثقاب 
امنا كان ُي�شّدد دينا لإمرباطور الكازينوهات. فهذا 
الخري اأقنع دونالد ترامب بان يلعب م�شري ال�شرق 

الأو�شط ... يف رمية نرد. 
فح�شب “نيويورك تاميز”، قرر الرئي�س الأمريكي 
لإ�شرائيل  عا�شمة  املحتلة  بالقد�س  العــرتاف 
كازينو  �شاحب  مع  البي�س  البيت  يف  ع�شاء  بعد 
فيني�شن ال�شهري يف ل�س فيغا�س، امللياردير �شيلدون 

اديل�شون. 
ي�شار اىل اأن قطب اللعاب هو اأقوى رجل يف اليمني 

الأمريكي... وال�شرائيلي.

دميقراطي يف ال�شل
ال�����غ�����ري�����ب، ان�������ه م����ث����ل وال�����دي�����ه 
اليهود  م��ن  العظمى  وال��غ��ال��ب��ي��ة 
�سيلدون  ك������ان  الأم����ري����ك����ي����ني، 
يقول  دمي���ق���راط���ي���ا.  اأدي���ل�������س���ون 
ال�سحفيني  اأح���د  كامبي�س،  رون 
“�سليل  ح��اوروه:  الذين  القالئل 
ع��ائ��ل��ة م��ت��وا���س��ع��ة ج����دا: وال����ده، 
وه��و ل��ي��ت��واين ه��رب م��ن املذبحة 
ق��ب��ل احل����رب، ك���ان ���س��ائ��ق تاك�سي 
اأديل�سون ،  يف بو�سطن، حيث ولد 

وكانت والدته خّياطة يف البيت«.
هو نف�سه مار�س جميع املهن. باع 
الرهون العقارية، ومنتجات اإزالة 
ال�سياحية،  والإق���ام���ات  اجل��ل��ي��د، 
وجّرب ال�سحافة املالية. وبف�سل 
جمع  التجارية  امل��ع��ار���س  تنظيم 
ال��������دولرات،  م���ن  م��الي��ي��ن��ه  اأول 
ل�س  يف  كازينو  بها  ا�سرتى  التي 

فيغا�س اأوائل الت�سعينات.
ث��م ت��وا���س��ل م��ع ال��ن��ظ��ام ال�سيني 
كازينو يف  اأك��رب  م��اك��او،  ليقيم يف 
العامل. وهكذا، وبف�سل “الأمراء 
مليارديرا.  اأ����س���ب���ح  احلمر”، 
14 يف  وال��ي��وم، تقدر ث��روت��ه، ال 
ب�  “فورب�س”  ق��ب��ل  م��ن  ال���ع���امل، 
يوؤهله  ما  وه��و  دولر،  مليار   37
لإ�سكات اأو �سراء ذمة العديد من 

ال�سيا�سيني.

ينا�شر نتنياهو
“�سغفه  ك��ام��ب��ي�����س:  رون  ي����روي 
اليه  ت�����س��ّرب  وال��ي��م��ني  بال�سيا�سة 
الثانية مرييام، وهي  زوجته  من 
1946 يف ما  ع��ام  طبيبة ول��دت 
حينها  اإ���س��رائ��ي��ل  ت�سمى  تكن  مل 
النتداب  حت��ت  فل�سطني  وامن����ا 

الربيطاين«.
مرييام  �سجعته  ق��ي��ادي��ة،  ام�����راأة 
ع��ل��ى اإح�����داث م��وؤ���س�����س��ات خريية 
املتحدة.  وال��ولي��ات  اإ�سرائيل  يف 

امل����ت����ط����رف����ون، م����ن ت�����ويل ولي����ة 
ثانية.. بدون جناح.

اأخذ وعطاء
امرباطور  اأ�سبح  منذئذ،  ول��ك��ن 
الرئي�سي،  امل���ان���ح  ال��ك��ازي��ن��وه��ات 
و�سانع �ستاء وربيع اجلمهوريني. 
ور���س��م خطهم جت��اه اإ���س��رائ��ي��ل – 
بداية  يف  ج��م��ي��ع��ا!  ال��ي��م��ني  اىل 
دونالد  �سعى  ال��رئ��ا���س��ي��ة،  حملته 
ترامب اإىل ان ي�ستظل بخيمة هذا 
كرمه  من  والنهل  القوي  العراب 
- دون جدوى. فرغم وعد ترامب 
�سيلدون  اأن  اإل  ال��ق��د���س،  ب�����س��اأن 
ال  ت��ر���ّس��ح��ه  ي�ساند  مل  اأدل�����س��ون 
التمهيدية.  باملرحلة  ف���وزه  بعد 
اللحظة، مل يبخل  لكن من تلك 
ع��ل��ي��ه، وك����ان اك����رب م��ان��ح��ي��ه بال 
للجنة  دولر  مليون   25 م��ن��ازع: 
ماليني  و5  ت���رام���ب،  ان��ت��خ��اب��ات 
يف  تن�سيبه  حل��ف��ل  اأخ����رى  دولر 
كان  ال�ستثمار،  هذا  ومن  يناير. 
ي��ن��ت��ظ��ر م���ق���اب���ال. ول���ذل���ك �سعر 
اأن  اأم���ل م��ن  الم��رباط��ور بخيبة 
دونالد ترامب مل يعرتف باملدينة 
بعد  لإ�سرائيل  كعا�سمة  املقد�سة 
من�سبه،  توليه  من  وجيزة  ف��رتة 
واعلمه بذلك. فهل هدد يف ع�ساء 
اأكتوبر ب�سحب دعمه لالنتخابات 
التي،   2020 ل��ع��ام  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
القاعدة  ان��ح�����س��ار  اىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
ترامب،  ل���دون���ال���د  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
قا�سية  ���س��رب��ة  ت��ك��ون  اأن  ي��رج��ح 
لإعادة انتخابه؟ اأم اأنه اأقنعه باأن 
مواتية  باتت  الإقليمية  الظروف 
ملثل هذا القرار؟ يف كل الحوال، 
عبور  الأب��ي�����س  البيت  زعيم  ق��رر 
اخلوف(،  )ن��ه��ر  ال��روب��ي��ك��ون  نهر 
ك��م��ا ل��و ان��ن��ا ن��دح��رج ال����رند على 
معرفة  دون  ح����م����راء  �����س����ج����ادة 

اجلانب الذي �سي�سقط فيه.

بداأ  اأي�سا  اأن��ه من خاللها  ويبدو 
مع  التوا�سل  اأديل�سون  �سيلدون 

ميني الليكود. 

اأك������رث من  اأن����ف����ق  امل���ج���م���وع،  ويف 
هذا  مل���ن���ع  دولر  م���ل���ي���ون   100
الرئي�س، الذي يكرهه املحافظون 

لق�سية  مت��ام��ا  مكر�سة  جم��ان��ي��ة 
“بيبي”، “اإ�سرائيل اليوم”، وهي 
الكيان  يف  الأوىل  ال�سحيفة  الن 

•• اأوجي-اأ ف ب:

ال��ت��ي ت�سببت  ال���ري���اح  ت��راج��ع��ت ق���وة 
جنوب  يف  احل����رائ����ق  رق���ع���ة  ب��ت��و���س��ع 
وعمال  ال�سكان  اعطى  ما  كاليفورنيا 
مع  ال�سعداء  بتنف�س  ام��ال  الط��ف��اء 
وال�سرار  اخل�سائر  بدء ظهور حجم 

وفداحتها.
وب��ع��دم��ا حم��ا���س��رت��ه��م ال���ن���ريان على 
مدى خم�سة ايام، متكن اخريا بع�س 
���س��ك��ان ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا م���ن ال���ع���ودة اىل 
منازلهم لتفقد ال�سرار التي ت�سببت 
ب��ه��ا ح��رائ��ق ال��غ��اب��ات، وال��ت��ي اجربت 
مئات الآلف من ال�سكان على الفرار 
وق�����س��ت ع��ل��ى اك���رث م��ن 850 مبنى 

بينها ق�سور مباليني الدولرات.
احلرائق  م��ن �سخامة  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
ال��ت��ي اج��ت��اح��ت م��ن��اط��ق مم��ت��دة بني 
�سمال لو�س اجنلي�س و�سان دييغو، ال 
على  اقت�سرت  الب�سرية  اخل�سائر  ان 

�سحية واحدة.
 95 اىل  �سرعتها  و�سلت  ري���اح  وم��ع 
الرياح  تابعت  ال�ساعة  يف  كيلومرتا 
اجلمعة،  ال���ن���ريان  اذك�����اء  امل��و���س��م��ي��ة 
م��ا ���س��اه��م يف ت��ط��اي��ر اجل��م��ر وازدي����اد 

“خطر ح�سول حرائق كربى«.
وقال ال�سبت الكابنت جون هيغي من 
ج��ه��از حماية ال��غ��اب��ات وال��وق��اي��ة من 
احلرائق يف كالفورنيا “ل يزال هناك 

1996، قام بتمويل حملة  وعام 
�سد  الناجحة  نتانياهو  بنيامني 
�سحيفة  بعث  ثم  برييز،  �سمعون 

امل��الي��ني م��ن ال����دولرات لهزم ى 
باراك اأوباما.

 وك��رر ال��ره��ان بعد اأرب��ع �سنوات. 

انخراطه  ي��ع��ت��رب  ال���س��رائ��ي��ل��ي. 
حديث  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�سيا�سة  يف 
العهد. عام 2008، اأنفق ع�سرات 

بني اجلبال.
احل���رائ���ق يف مقاطعة  ان����دلع  وم��ن��ذ 
ات����ى احلريق  ل��ي��ل الث���ن���ني  ف���ن���ت���ورا 
ع���ل���ى ن���ح���و 60 ال�����ف ه���ك���ت���ار ودم����ر 
ف��ي��م��ا اعلن  500 م��ب��ن��ى،  اك���رث م��ن 
ال�سبت متحدث با�سم اجهزة مكافحة 
عمليات  يف  ت��ق��دم  حت��ق��ي��ق  احل���رائ���ق 
اطفاء  عمليات  تنفيذ  بعد  الح��ت��واء 

حثيثة ليل اجلمعة.

ح��ذر خ��رباء الح��وال اجلوية من ان 
�سي�ستمر  وال��رم��اد  ال��دخ��ان  ت�ساعد 
من  التحذير  ا�ستمرار  ي�ستدعي  م��ا 
ال��ع��دي��د من  ال��ه��واء يف  ن��وع��ي��ة  رداءة 
اجلبلية  اوجيه  بلدة  ويف  املقاطعات. 
جت���اوز م��وؤ���س��ر ن��وع��ي��ة ال��ه��واء معدل 
درج����ات اخلطورة  اع��ل��ى  وه���ي   500
املت�ساعدة  الدخان  ال�سنة  فيما بقيت 
حما�سرة  “توما�س”  ح��ري��ق  ج���راء 

اطنان من الماكن اخلطرة«.
لالر�ساد  ال��وط��ن��ي  اجل���ه���از  واط���ل���ق 
ال�ساعة  م���ن  ب����دءا  اجل���وي���ة حت���ذي���را 
للتنبيه  غ(  الثامنة م�ساء )4:00 ت 
�ست�سرع  امل��ن��اخ��ي��ة  ال���ظ���روف  ان  اىل 
اجلهاز  وتوقع  احل��رائ��ق.  انت�سار  من 
ت�سجيل اق�سى �سرعة للرياح يف جبال 

مقاطعة �سان دييغو و�سفوحها.
الرياح  ق��وة  تراجع  من  الرغم  وعلى 

احتجاجا على توقيفه يف اوكرانيا على 
خلفية اتهامه مبحاولة تدبري انقالب 
مدعوم من رو�سيا، الأمر الذي ينفيه. 
ال�سابق،  اجل��ورج��ي  الرئي�س  ومت��ك��ن 
بتهمة  الأ����س���ل���ي  ب���ل���ده  يف  امل���ط���ل���وب 
من  النفاد  من  ال�سلطة”،  “ا�ستغالل 
الثالثاء  الوىل  ال��ت��وق��ي��ف  حم��اول��ة 
بف�سل ن���زول م��ئ��ات م��ن ان�����س��اره اىل 
ال�سارع واغالقهم الطريق امام عربة 
المن التي كانت تنقله. وبعد توقيفه 
�سخ�س   100 نحو  احت�سد  اجلمعة، 
م���ن م��ن��ا���س��ري ���س��اك��ا���س��ف��ي��ل��ي، الذي 
ال��ف��ل��ك الرو�سي  اخ���رج ج��ورج��ي��ا م��ن 
حاكما  ي�����س��ب��ح  ان  ق��ب��ل   2003 يف 
مركز  امام  الوكرانية،  اودي�سا  ملدينة 
ومن  “عار«.   يهتفون  وه��م  اعتقاله 
له يف  تعقد جل�سة حماكمة  ان  املقرر 
كييف الثنني. وبعدما متكن الثالثاء 
الإف�����الت م��ن حم��اول��ة توقيفه،  م��ن 
تظاهرات  ق��ي��ادة  �ساكا�سفيلي  وا���س��ل 
الرئي�س  باقالة  تطالب  الربملان  ام��ام 
مكافحة  يف  اخ��ف��ق  لأن����ه  ب��ورو���س��ن��ك��و 
احداث  و�سكلت  ق��ول��ه.  ع��ل��ى  ال��ف�����س��اد 
ف�����س��ال ج���دي���دا يف م�سرية  ال��ث��الث��اء 
رج����ل ���س��ك��ل راأ������س ح��رب��ة م���ع الغرب 
2003 يف  الورود” يف  “ثورة  خ��الل 
خا�س  �سنوات  خم�س  وبعد  جورجيا، 
حربا كارثية �سد رو�سيا اجربته على 

مغادرة البالد.

•• كييف-اأ ف ب:

املعار�س  ان�������س���ار  م����ن  اآلف  جت���م���ع 
�ساكا�سفيلي  م��ي��خ��ائ��ي��ل  الوك�������راين 
للمطالبة  ك��ي��ي��ف  و����س���ط  يف  ام�������س 
الرئي�س  وبعزل خ�سمه  عنه  بالإفراج 
برتو بورو�سنكو. و�سار املتظاهرون يف 
�سوارع العا�سمة رافعني لفتات حتمل 
والف�ساد  للحكومة  مناه�سة  �سعارات 

ط���ور الن��ه��ي��ار. اوك��ران��ي��ا ت��ت��ج��ه اإىل 
الف�ساد  ف��ق��را.  ي���زداد  وال�سعب  ال��ه��وة 
�ساكنا«.  حترك  ل  وال�سلطات  يهيمن 
ال�سبت  الوكرانية  ال�سلطات  واأوقفت 
ميخائيل  ال�سابق  اجلورجي  الرئي�س 
�سر�سا  خ�سما  بات  ال��ذي  �ساكا�سفيلي 
بورو�سنكو،  برتو  الوك��راين  للرئي�س 

بعد اخفاق حماولة اوىل قبل ايام.
واعلن �ساكا�سفيلي ا�سرابا عن الطعام 

الق�سبان،  وراء  لبورو�سنكو  ور�سوما 
بح�سب مرا�سل وكالة فران�س بر�س.

�ساندرا  ���س��اك��ا���س��ف��ي��ل��ي  زوج����ة  وق���ال���ت 
رول����وف���������س ام��������ام امل���ت���ظ���اه���ري���ن ان 
الحمر.  اخلط  جت��اوزت  “ال�سلطات 

يجب ال يودع املعار�سون ال�سجن«.
وقال احد املتظاهرين نيكولي �سارابا 
فران�س  ل���وك���ال���ة  ع���ام���ا   58 ال���ب���ال���غ 
يف  حكومتنا  ت��ك��ون  ان  “اخ�سى  ب��ر���س 

ترامب ي�سدد دينا عليه نتنياهو يف عهدة امرباطور الكازينوهات

�سيلدون اديل�سون.. حتت تاثري زوجته مرييام اكرب املانحني حلملة ترامب

قام بتمويل حملة بنيامني نتانياهو الناجحة �شد برييز وبعث �شحيفة جمانية مكر�شة لن�شرته

�شغفه بال�شيا�شة واليمني جاءه من زوجته الثانية مرييام، وهي طبيبة ولدت عام 1946 يف فل�شطني 

ميلك اأكرب كازينو يف العامل:

القد�س: ترامب ي�صدد دين من وقف وراء قراره...!
امرباطور الألعاب هو اأقوى رجل يف اليمني الأمريكي... وال�شرائيلي

 تقدر ثروته بـ 37 مليار دولر وهو ما يوؤهله 
لإ�شكات اأو �شراء ذمة العديد من ال�شيا�شيني

اأنفق اأكرث من 100 مليون دولر 
ملنع اوباما من تويل ولية ثانية 

منح 25 مليون دولر للجنة انتخابات 
ترامب و5 ماليني دولر اأخرى حلفل تن�شيبه

كاليفورنيا تلتقط انفا�صها وتاأمل بال�صيطرة على احلرائق  اآلف املتظاهرين يف كييف دعما ل�صاكا�صفيلي 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 2080

 رخ�سة رقم:CN 2265926 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد �سيف �سعيد الظاهري من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/احمد �سيف �سعيد الظاهري من 100% اىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل �سيف �سعيد الظاهري %50

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 4*1 اىل 4*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ مطعم 2080

RESTURANT 2080
اىل/مطعم 2080 ذ.م.م

RESTURANT 2080 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 )العني(

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املطر لال�ستدامة

 رخ�سة رقم:CN 2100442 قد تقدموا الينا بطلب

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

تعديل ا�سم جتاري من/ املطر لال�ستدامة

AL MATAR SUSTAINABILITY

اىل/تر�سيد للحلول البيئيه

TARSHEED ENVIRONMENT SOLUTIONS

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة معدات معاجله املياه وتنقيتها - باجلملة )4659111(

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 12195 بتاريخ 2017/12/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�سواء الزمرد للعباية وال�سيله

 رخ�سة رقم:CN 1157697 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 2.50*1 اىل 3.3*1

تعديل ا�سم جتاري من/ ا�سواء الزمرد للعباية وال�سيله

ADHWA AL ZUMURDA ABAYA & SHELA

اىل/ال�سلة اخل�سراء للخ�سار والفواكه

ALSALA ALKHADRA FOR VEGETABLES AND FRUITS

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�ساط/حذف تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية )1410907(

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 12195 بتاريخ 2017/12/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون فاطمة حممد للحناء والكوافري 

 رخ�سة رقم:CN 1105305 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاطمة حممد عثمان يون�س %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد حممد العامري %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد حممد �سعيد �سالح العامري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فاطمة حممد عثمان
تعديل راأ�س املال/من 15000 اىل 150000

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/ �سالون فاطمة حممد للحناء والكوافري
FATIMA MOHAMED HENNA AND COIFFEUR SALOON

اىل/فاطمة لتجارة مواد التجميل ذ.م.م
FATIMA COSMETICS TRADING LLC

تعديل ن�ساط/حذف نق�س احلناء )9602202(
تعديل ن�ساط/حذف مركز جتميل وعناية �سخ�سية للن�ساء )9609001(

تعديل ن�ساط/حذف حمام �سرقي للن�ساء )9609002(
تعديل ن�ساط/حذف ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلالقة للن�ساء فئة ثالثة )9602201.3(

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 12195 بتاريخ 2017/12/11

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

رويال �ساين خلدمة ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 2048824 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 12195 بتاريخ 2017/12/11

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

لتجارة املالب�س الرجالية ذ.م.م - فرع
رخ�سة رقم:CN 1169795-1 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 12195 بتاريخ 2017/12/11

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

روز ل�سيانة اجهزة التكييف املركزي
رخ�سة رقم:CN 1821210 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 12195 بتاريخ 2017/12/11

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

لعمال احلجر
رخ�سة رقم:CN 1122640 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نا�سر حممد ر�سة زيتون املهريي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مبارك زايد �ساوي باروت احلرا�سي

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

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

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11

اإعــــــــــالن
في�سون  ال�س�����ادة/تيكنو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجارة الهواتف املتحركة
رخ�سة رقم:CN 2437437 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عزه خلفان حميد نا�سر ال�سوايف %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عزة خلفان حميد نا�سر ال�سوايف

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

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

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج مدينة لهور 

لت�سليح ميكانيكا ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1546719 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سيف را�سد �سعيد �سلطان بالغمي�سه ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي را�سد ح�سن حممد ال�سام�سي

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

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

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11

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

الربامج وال�سبكات
رخ�سة رقم:CN 1196517 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد العو�سي يحيى �سميحيه املنهايل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد را�سد عبيد را�سد الكعبي

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

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

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��و/ م��دي��خ��ه ا�سد 
زوجه حممد ا�سد ، باك�ستان 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
 )B G 1 8 7 7 3 9 1 (
ي���ع���رث  مم���������ن  ي��������رج��������ى   -
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
الباك�ستانية  او اقرب مركز 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��و /خ�����س��ر بله 
ال�سودان    ، الم��ني حممد 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )0517074B( رق���م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/9316111

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/06639/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06995/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : جودلك لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة - �س ذ م م
وار�سالن منري منري احمد خان -  وغالم ا�سغر رحيم بخ�س   - جمهول حمل القامة 

�سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م  حيث تقدم طالب التنفيذ :   
وعلي نا�سر عبداهلل العوي�س ال�سام�سي     

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي :
1- الزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من �سواغلها 

2- الزام املدعي عليهم بالت�سامن بان يوؤدون للمدعية بدل اليجار عن الفرتة املطالبة بها مببلغ 9000 
درهم اعتبارا من 2017/3/1 وحتى تاريخ 2017/5/29 

3- الزام املدعي عليهم ب�سداد مبلغ 2000 درهم غرامة ارجتاع �سيك 
ال��زام املدعي عليهم بالت�سامن مبا ي�ستجد من بدل ايجار حتى تاريخ الخ��الء الفعلي بواقع بدل   -4

ايجار �سنوي مقداره 36000 درهم والزام املدعي عليها بت�سليم براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه 
5- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم 
عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه - مالحظة / �سيتم 
اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة الإعالن بالن�سر خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه 

وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/06626/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/07439/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : ميغا �سي لل�سحن - �س ذ م م 
      وناويد احمد خان خر�سيد احمد خان   - جمهول حمل القامة 

�سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م  حيث تقدم طالب التنفيذ :   
و ميثاء علي عبداهلل العوي�س    
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي :

1- الزام املدعي عليها الوىل باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من �سواغلها 
2- الزامتها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 22726 درهم بدل اليجار للفرتة من 2017/4/21 

حتى 2017/8/30 
3- وما ي�ستجد من اجرة حتى الخالء الفعلي بواقع اجرة �سنوية وقدرها 63000 درهم وتقدمي 

براءة الذمة من الكهرباء واملياه  
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر ويف حال 
امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه 
- مالحظة / �سيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة الإعالن بالن�سر خالل 

ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/06032/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/05819/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : مطعم ومقهى دار الزعيم 
   ووهبه زهري جوهر   - جمهول حمل القامة 

حيث تقدم طالب التنفيذ :  العقارات احلديثة - �س ذ م م 
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي :

ولغاية   2016/8/1 من  للفرتة  اليجارية  القيمة  دره��م   250.000 وق��دره  مبلغ  ب�سداد  الزامها   -1
2017/5/31 وما ي�ستجد من اجر حتى الخالء الفعلي على ان يت�سامن املدعي عليه الثاين يف حدود 

مبلغ 150 الف درهم قيمة ال�سيك املرتد املحرر منه. 
ي��وؤدي للمدعية مبلغ 1000 دره��م غرامة ارت��داد �سيك واح��د وفقا  ب��ان  ال��زام املدعي عليه الول   -2

لبنود عقد اليجار 
3- ما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء والت�سليم الفعلي للعني املوؤجرة 

4 - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوىوالزام املدعي عليها الوىل باح�سار براءة ذمة من 
الكهرباء واملياه.  

حال  ويف  الن�سر  تاريخ  من  يوم  ع�سر  خم�سة  خالل  احلكم  هذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الج��راءات القانونية املنا�سب لتنفيذه - 
مالحظة / �سيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة الإعالن بالن�سر خالل ع�سرة ايام 

من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/06634/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/07539/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : دار التميز خلدمات رجال العمال - �س ذ م م 
وحممود حممد عبدالكرمي حماده   - جمهول حمل القامة 

�سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م  حيث تقدم طالب التنفيذ :   
وميثاء علي عبداهلل العوي�س     

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي :
1- الزام املدعي عليها الوىل باخالء املاأجور وت�سليمه للمدعية خالية من ال�سواغل 

2- 44700 كقيمة ايجارية للفرتة من 2017/4/27 وحتى 2017/10/26 وما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى 
الخالء الفعلي بواقع 89400 درهم �سنويا والزام املدعي عليه الثاين بالت�سامن يف حدود قيمة ال�سيكات 

3- 15000 درهم غرامة �سيكات مرتدة 
4- ما ي�ستجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/10/27 حتى تاريخ الخالء التام والفعلي وت�سليم براءة 

ذمة من املياه والكهرباء  
5- ر�سوم وم�ساريف الدعوى بال�سافة اىل ر�سوم النذار العديل ور�سوم ارامك�س  

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم 
عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه - مالحظة / �سيتم 
اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة الإعالن بالن�سر خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه 

وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/06630/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/07592/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : حممد جول للنقليات - �س ذ م م  
       وحممد �سادق ديدان كل   - جمهول حمل القامة 

�سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م  حيث تقدم طالب التنفيذ :   
وعلي نا�سر عبداهلل العوي�س ال�سام�سي     

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي :
وحتى   2017/4/26 من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  الدعوى  بذمة  تر�سد  انه   -1

2017/8/3 مبلغ وقدره 7613 
2- الزام املدعي عليها مببلغ 10000 درهم غرامة ارجتاع �سيكات 

3- الزام املدعي عليهما مببلغ 14000 غرامة اتفاقية لف�سخ العقد قبل نهاية املدة  
4- ر�سوم دعوى

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر ويف 
حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب 
اإغ��الق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم اف��ادة الإعالن  لتنفيذه - مالحظة / �سيتم 

بالن�سر خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/06624/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06955/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : حممود �سحاته للخدمات الفنية - �س ذ م م 
وعبدربه عبدالعليم حممود الدويك ، وال�سياد ملقاولت البناء - �س ذ م م   - جمهول حمل القامة 

�سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م  حيث تقدم طالب التنفيذ :   
وعلي نا�سر عبداهلل العوي�س ال�سام�سي     

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي :
1- الزام املدعي عليها الوىل )امل�ستاأجرة( باخالء العني املوؤجرة وت�سلميها للمدعية خالية من �سواغلها 

2- الزام املدعي عليهم بان ي��وؤدوا للمدعية بدل اليجار عن الفرتة املطالب بها مببلغ 9320 اعتبارا من 
2017/5/2 وحتى 2017/9/1 

3- الزام املدعي عليهما الول والثاين ب�سداد مبلغ )10000( غرامة ارجتاع ال�سيكات 
ال��زام املدعي عليهم مبا ي�ستجد من بدل ايجار حتى تاريخ الخ��الء الفعلي بواقع بدل ايجار �سنوي   -4
مقداره )28000( درهم ، والزام املدعي عليهما الول والثاين بت�سليم براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه  

5- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم 
عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه - مالحظة / �سيتم 
اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة الإعالن بالن�سر خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه 

وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1245  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- باب اجلزيرة لتجارة الطارات ذ.م.م 2- مرمي دروي�س احمد عيد 
مالين 3- نوال نادر غلوم عبا�س لنجاوي 4- فوؤاد طيب قا�سمي جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/10/24  يف الدعوى املذكورة 
والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  ���س.م.ع  التجاري  دبي  ل�سالح/بنك  اع��اله 
فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )493.843.31( درهم والفائدة بواقع 9% من 
تاريخ:2017/4/6 وحتى ال�سداد التام والزمتهم بالت�سامن بالر�سوم وامل�ساريف والف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3812  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/ كامكو للمقاولت العامة �س.ذ.م.م )فرع دبي( 2- هناد عبدالعزيز 
للنقل  خ��ان  وع��امل  املدعي/عبدالغفور  ان  الق��ام��ة مبا  اأب��ي حيدر جمهول حمل 
بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة ذ.م.م وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي قد اأقام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )143520(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة  بالنفاذ  التام و�سمول احلكم  ال�سداد  وحتى 
يوم الثالثاء املوافق 2017/12/19  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3788  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حمدان �سعيد حممد بالكيلة العامري جمهول حمل القامة 
ال�سيارات ذ.م.م وميثله:حممد مرت�سى يعقوب  لتاأجري  ام  اآر بي  املدعي/  ان  مبا 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الها�سمي  ب��ره��ان  مرت�سى 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )9350( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/19 ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
اردوغان: اإ�صرائيل دولة اإرهابية تقتل الأطفال

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

ام�س  اردوغ����ان  رج��ب طيب  ال��رتك��ي  الرئي�س  و���س��ف 
اإ�سرائيل باأنها دولة اإرهابية تقتل الأطفال، موؤكدا انه 
املتحدة  ال��ولي��ات  اع��رتاف  �سد  ال�سبل  بكل  �سينا�سل 
يف  اردوغ���ان  وق��ال  العربية.  للدولة  عا�سمة  بالقد�س 
ان فل�سطني �سحية  �سيوا�س )و�سط(  ناري يف  خطاب 
اإرهابية،  نعم،  اإرهابية،  دولة  فهي  ا�سرائيل  اما  بريئة 
م�����س��ي��ف��ا ل���ن ن����دع ال��ق��د���س حت���ت رح���م���ة دول�����ة تقتل 
الأطفال. وياأتي موقف اردوغان بعد ايام من اعرتاف 
عا�سمة  بالقد�س  ترامب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�س 

و�سبق  ب�سدة.  انقرة  به  ن��ددت  ال��ذي  الم��ر  لإ�سرائيل، 
ان اكد الرئي�س الرتكي ان القد�س خط احمر بالن�سبة 
اىل امل�سلمني معتربا ان قرار ترامب باطل ومرفو�س. 
وبكل  النهاية  �سننا�سل حتى  الح��د  اردوغ��ان  واأ�ساف 
ال�سبل �سد القرار المريكي، مذكرا باأن قمة ملنظمة 
التعاون ال�سالمي �ستعقد الربعاء يف ا�سطنبول. واكد 
انه خالل هذه القمة �سنظهر ان تطبيق هذا الإجراء 
لن يكون بهذه ال�سهولة. واثر القرار المريكي، �سهدت 
ومواجهات  تظاهرات  املحتلة  الفل�سطينية  الرا���س��ي 
اربعة قتلى  ا�سفرت عن  ال�سرائيلية  الم��ن  ق��وات  مع 
الإ�سرائيلي  ال���ط���ريان  و����س���ن  اجل���رح���ى.  وع�������س���رات 

اجلمعة املا�سية غارات على قطاع غزة ردا على اطالق 
على  قدمت  �سورة  اردوغ��ان  خلف  وو�سعت  �سواريخ. 
ال�سفة  يف  اخل��ل��ي��ل  ���س��ك��ان  م��ن  فل�سطيني  لفتى  ان��ه��ا 
الغربية املحتلة، يقتاده جنود ا�سرائيليون وقد ع�سبت 
عيناه. وعلق الرئي�س الرتكي م�سريا اىل ال�سورة التي 
تعذر التاأكد من �سحتها حتى الن، “انظروا كيف يجر 
هوؤلء الرهابيون هذا الفتى ابن ال�14 عاما«. واأعلنت 
تركيا وا�سرائيل العام املا�سي نهاية اأزمة ن�ساأت بينهما 
الإ�سرائيلية  ال��ق��وات  م��ن  وح���دة  اقتحام  خلفية  على 
 ،2010 يف  غ��زة  اىل  متجهة  كانت  م�ساعدات  �سفينة 

ما اأدى اىل مقتل ع�سرة ن�سطاء اتراك.

العاهل الأردين: القد�س مفتاح حتقيق ال�صالم وال�صتقرار 
•• عمان-اأ ف ب:

الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س  مع  هاتفي  ات�سال  خ��الل  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الردين  العاهل  اأك��د 
ال�سي�سي ام�س �سرورة تكثيف اجلهود العربية والإ�سالمية والدولية حلماية حقوق الفل�سطينيني، 

معتربا ان القد�س هي مفتاح حتقيق ال�سالم وال�ستقرار يف املنطقة.
تلقى  امللك عبد اهلل  ان  ن�سخة منه،  بر�س  تلقت وكالة فران�س  امللكي  الديوان  بيان �سادر عن  وقال 
الأحد ات�سال هاتفيا من الرئي�س امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي، جرى خالله بحث التطورات املتعلقة 

بالقد�س، يف اأعقاب القرار الأمريكي العرتاف بها عا�سمة لإ�سرائيل ونقل �سفارة بالده اإليها.
حقوق  حلماية  والدولية  والإ�سالمية  العربية  اجلهود  تكثيف  اأهمية  الت�سال،  خالل  امللك،  واأك��د 
الفل�سطينيني وامل�سلمني وامل�سيحيني يف مدينة القد�س التي ت�سكل مفتاح حتقيق ال�سالم وال�ستقرار 
الفل�سطينية  الدولة  لإقامة  م�ساعيهم  يف  الفل�سطينيني  الأ�سقاء  دعم  �سرورة  اكد  كما  املنطقة.  يف 

امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.

 •• تيغو�صيغالبا-اأ ف ب:

ام�س  العليا لالنتخابات يف هندورا�س  املحكمة  اأك��دت 
اورلندو  خ��وان  وليته  املنتهية  اليميني  الرئي�س  ان 
ايرنانديز يتقدم بفارق طفيف على خ�سمه الي�ساري 
لالأ�سوات  جزئية  ف��رز  اع��ادة  بعد  اهلل  ن�سر  �سلفادور 

اث���ر الق�����رتاع ال����ذي ج���رى يف 
نوفمرب  الثاين  ت�سرين   26
ازم�����ة  ال�����ب�����الد يف  واغ����������رق 

�سيا�سية.
ديفيد  املحكمة  رئي�س  وق��ال 
“النتيجة  ان  م��ات��ام��ورو���س 
مطابقة” لتلك التي �سجلت 
تقدم  وت�����س��ري اىل  ق��ب��ل  م���ن 
ايرنانديز بفارق 1،6 نقطة، 
 4753 ف������رز  اع���������ادة  ب���ع���د 
�سندوق اقرتاع مت الت�سكيك 

فيها.
 57% ل���  وك���ان ف��رز مبدئي 
ي�س������ري  الأ��������س�������وات  م�����ن 
على  اهلل  ن�����س��ر  ت���ق���دم  اإىل 

لكن  نقاط،  بخم�س  ايرنانديز 
لحقا  الأف�سلية  اأعطت  لالنتخابات  العليا  املحكمة 

للرئي�س املنتهية وليته.
ينتم���ي  ال�������ذي  ايرنانديز  ح�س��������ول  املحكمة  واعلنت 

42،98 باملئة من  اىل احلزب الوطني اليميني على 
التلفزيون  لنجم  باملئ�������ة   41،38 مقاب�����ل  الأ�سوات، 
التلفزيوين  املذي�����ع  اهلل،  ن�سر  وي�����س��ر  اهلل.  ن�سر 
ال�سابق ذو اخلب����رة ال�سيا�سية القليل������ة، على اأن نتائج 

القرتاع مت تزويره������ا حلرمانه من ف������وز وا�س��ح.
ورف�س رئي�س املحكمة هذه التهامات وفر�س اخلمي�س 
اإع�����ادة ف���رز الأ����س���وات يف 4753 
تت�سمن  بانها  ي�ستبه  �سندوقا 
ادخلت  التي  لتلك  مغايرة  نتائج 
للمحكمة.  املعلوماتي  النظام  يف 
عملية  تنتهي  اأن  املفرت�س  وم��ن 

الفرز اليوم الثنني.
واأب��������دى امل����راق����ب����ون ال���دول���ي���ون 
حتفظاتهم عن �سري النتخابات، 
ف���ي���م���ا ق����ال����ت م���ن���ظ���م���ة ال�������دول 

المريكية اإن خمالفات �سابتها.
ون������ظ������م اأن�������������س������ار امل����ر�����س����ح����ني 
عنف  اع��م��ال  �سهدت  احتجاجات 

متفرقة.
الدولية  ال��ع��ف��و  منظمة  ودان����ت 
الألع��������ي��������ب اخل������ط������رية وغ����ري 

القانوني������������ة لإ�س����������كات املعار�سة.
وقالت املنظمة احلقوقية اإن 14 �س������خ�سا على الأق����ل 
اأح�داث عنف اندلعت منذ النتخابات، لكن  قتل���وا يف 
ال�سرطة وال�سلطات مل توؤكدا هذه احل�سيلة وا�سارتا 

•• القاهرة -وام: 

اأع����ل����ن جم���ل�������س ج���ام���ع���ة ال������دول 
وزراء  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى  ال���ع���رب���ي���ة 
اخل���ارج���ي���ة ال���ع���رب رف�����س��ه ق���رار 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
عا�سمة  ب���ال���ق���د����س  الع����������رتاف 
اإليها  �سفارتها  ون��ق��ل  لإ���س��رائ��ي��ل 
واإدان����ت����ه واع���ت���ب���اره ق�����رارا باطال 
الدويل  للقانون  خ��ط��ريا  وخ��رق��ا 
ولقرارات جمل�س الأمن واجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة ذات ال�سلة 
والفتوى القانونية ملحكمة العدل 
العازل  اجل��دار  الدولية يف ق�سية 
لهذا  قانونيا  اأث���ر  ل  ان  ..م��وؤك��دا 
القرار الذي يقو�س جهود حتقيق 
ال��ت��وت��ر ويفجر  وي��ع��م��ق  ال�����س��الم 
اإىل  املنطقة  الغ�سب ويهدد بدفع 
هاوية املزيد من العنف والفو�سى 

واإراقة الدماء وعدم ال�ستقرار .
16 بندا  ج���اء ذل���ك يف ق���رار م��ن 
اجتماعه  املجل�س يف ختام  اأ�سدره 
حتت  الأول  اأم�����س  م�ساء  ال��ط��ارئ 
املتحدة  ال��ولي��ات  “اإعالن  عنوان 
بالقد�س  اع���رتاف���ه���ا  الأم���ري���ك���ي���ة 
ع����ا�����س����م����ة ل�������دول�������ة الح������ت������الل 
اإليها”  الإ�سرائيلي ونقل �سفارتها 
�سيا�سية  ال��ت��ح��ول يف  ه��ذا  ان  اأك���د 
جتاه  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
و�سعت  خطري  تطور  هو  القد�س 
ب���ه ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ن��ف�����س��ه��ا يف 
موقع النحياز لالحتالل وخرقت 
الدولية  وال�����ق�����رارات  ال���ق���وان���ني 
وبالتايل فاإنها عزلت نف�سها كراع 

وو�سيط يف عملية ال�سالم.
بقرارات  التم�سك  املجل�س  واأك���د 
ال�سلة  ذات  الأم�����������ن  جم���ل�������س 
و478  و476   465 وخ�سو�سا 
جميع  اأن  ت���وؤك���د  ال��ت��ي  و2334 
الأحادية  وال���ق���رارات  الإج�����راءات 
الو�سع  ت��غ��ي��ري  ت�����س��ت��ه��دف  ال���ت���ي 
ال��ق��ان��وين وال��ت��اري��خ��ي ال��ق��ائ��م يف 
جديد  واق�����ع  ف���ر����س  اأو  ال��ق��د���س 
عليها لغية وباطلة لن توجد حقا 
ولن تن�سئ التزاما وخرقا �سريحا 
ل��الت��ف��اق��ات امل��وق��ع��ة وال��ت��ي ن�ست 
على ع��دم ات��خ��اذ اأي خ��ط��وات من 
�ساأنها الإجحاف بنتائج مفاو�سات 
القد�س  فيها  مبا  النهائي  الو�سع 
اأن  ت��وؤك��د  وال��ت��ي  ا�ستباقها  وع���دم 
القد�س ق�سية من ق�سايا الو�سع 

النهائي.
اخلارجية  وزراء  جمل�س  اأك��د  كما 
هي  ال�سرقية  ال��ق��د���س  اأن  ال��ع��رب 

احلد من تبعات القرار الأمريكي 
ان قيام  .. وق��ال  ال�سلبي  اخلطري 
ذات  م�ستقلة  ح���رة  ال���دول���ة  ه���ذه 
���س��ي��ادة ع��ل��ى خ��ط��وط ال���راب���ع من 
ثابت  حق   1967 للعام  ح��زي��ران 
عتمَة  �ستك�سر  تاريخية  وحتمية 
اأوجاَعه  و�ستزيل  الحتالل،  ظلم 

واآلمه.
تنعم  ل��ن  املنطقة  ان  على  و���س��دد 
نعم  اإذا  اإل  وال���س��ت��ق��رار  ب��الأم��ن 
ل  ان���ه  ك��م��ا  الفل�سطينيون  ب��ه��م��ا 
ي�سلم  مل  اإن  و�سامال  دائما  �سالم 
ويالت  م��ن  الفل�سطيني  ال�سعب 

الحتالل.
واأك����������د رف���������س ب��������الده اع�������رتاف 
الوليات املتحدة بالقد�س عا�سمة 
ان���ه قرار  لإ���س��رائ��ي��ل م�����س��ريا اىل 
الدولية  ال��ق��رارات  باطل وف��ق كل 
اأن  على  تن�س  وال��ت��ي  ال�سلة  ذات 
القد�س ق�سية من ق�سايا الو�سع 
ر م�����س��ريه��ا عرب  ال��ن��ه��ائ��ي، ي����ق����َرّ
الأطراف،  بني  املبا�سر  التفاو�س 
ووف�����ق ال�����ق�����رارات ال���دول���ي���ة ذات 

ال�سلة ومبادرة ال�سالم العربية.
بدوره اأكد وزير اخلارجية امل�سري 
�ستقف  ب����الده  ان  ���س��ك��ري  ���س��ام��ح 
املحافل  خمتلف  يف  ���س��الب��ة  ب��ك��ل 
عن  مدافعًة  والدولية  الإقليمية 
على  واحلفاظ  الفل�سطيني  احلق 
و�سعية القد�س ال�سريف واحلقوق 

الفل�سطينية فيه.
الق�سية  م���رك���زي���ة  ع���ل���ى  و�����س����دد 
القائم  ال�سالم  واأن  الفل�سطينية 
ع��ل��ى احل����ق وال����ع����دل ه���و املدخل 
ال�ستقرار  ل��ت��ح��ق��ي��ق  احل��ق��ي��ق��ي 
���س��ع��وب منطقة  والأم������ن جل��م��ي��ع 
ال�������س���رق الأو������س�����ط، ب����ل وال���ع���امل 

اأجمع.
وق�����ال ���س��ك��ري : ع��ل��ي��ن��ا ف���ى هذه 
ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ف��ارق��ة اأن 
احلق  عن  فقط  لي�س  دفاعا  نقف 
امل���ه���در م��ن��ذ عقود  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
املاليني  ح���ق���وق  ع����ن  اأي�������س���اً  ب����ل 
باملقد�سات  اأفئدتهم  تتعلق  الذين 
القد�س  يف  وامل�سيحية  ال�سالمية 

ال�سريف.
واأكد ان التحول املوؤ�سف يف موقف 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
ب��ال��ن�����س��ب��ة مل���دي���ن���ة ال���ق���د����س يعد 
للمجتمع  اأخ������ري  اإن��������ذار  ج���ر����س 
وامل�سلمني  وللعرب  باأ�سره  الدويل 
فل�سطني  يف  امللتهب  الو�سع  ب���اأن 
حافة  على  باأ�سرها  املنطقة  ي�سع 

النفجار.

عا�سمة الدولة الفل�سطينية التي 
وال�ستقرار  الأم�����ن  ي��ت��ح��ق��ق  ل���ن 
بقيامها  اإل  املنطقة  يف  وال�����س��الم 
على  ���س��ي��ادة  ذات  م�����س��ت��ق��ل��ة  ح����رة 
خطوط الرابع من يونيو 1967 
وفق قرارات ال�سرعية الدولية ذات 

ال�سلة ومبادرة ال�سالم العربية .
العبث  اأن  م����ن  امل��ج��ل�����س  وح������ذر 
بالقد�س وحماولت تغيري الو�سع 
فيها  القائم  والتاريخي  القانوين 
وا�ستمرار حماولت ا�سرائيل القوة 
الهوية  تغيري  بالحتالل  القائمة 
على  والع��ت��داء  للمدينة  العربية 
وامل�سيحية  ال�سالمية  مقد�ساتها 
امل�سلمني  مل�ساعر  ا�ستفزازا  ميثل 
العاملني  ام��ت��داد  على  وامل�سيحيني 

العربي والإ�سالمي.
ا�ستمرار  اأن  امل��ج��ل�����س  واأو������س�����ح 
لالأرا�سي  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل 
ال�سعب  وح���رم���ان  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
الفل�سطيني من حقوقه امل�سروعة 
وخ�سو�سا حقه يف تقرير م�سريه 
واحلرية  ال��ع��ودة  ويف  ال��دول��ة  ويف 
ه���و ت��ه��دي��د ل���الأم���ن وال�����س��ل��م يف 

املنطقة والعامل.
املتحدة  الوليات  املجل�س  وطالب 
القد�س  ح�����ول  ق����راره����ا  ب���اإل���غ���اء 
على  ال��دويل  املجتمع  مع  والعمل 
اإل������زام ا���س��رائ��ي��ل ت��ن��ف��ي��ذ ق�����رارات 
ال�سرعية الدولية واإنهاء احتاللها 
جلميع  قانوين  وال��ال  الال�سرعي 
والعربية  الفل�سطينية  الأرا���س��ي 
امل��ح��ت��ل��ة م��ن��ذ ال���راب���ع م���ن يونيو 
من العام 1967 عرب حل �سلمي 
الفل�سطينية  الدولة  قيام  ي�سمن 
ال�سرقية  ال���ق���د����س  وع��ا���س��م��ت��ه��ا 
لإنه����اء  ع���ن���ه  لب����دي����ل  ���س��ب��ي��ال 

ال�سراع .
ودع��������ا امل���ج���ل�������س ج���م���ي���ع ال������دول 
الفل�سطينية  ب��ال��دول��ة  الع���رتاف 
ع��ل��ى خ��ط��وط ال���راب���ع م��ن يونيو 
القد�س  وع���ا����س���م���ت���ه���ا   1967

ال�سرقية.
على  العمل  اإىل  املجل�س  دع��ا  كما 
ا�ست�سدار قرار من جمل�س الأمن 
املتحدة  ال��ولي��ات  ق���رار  اأن  ي��وؤك��د 
عا�سمة  ب���ال���ق���د����س  الع����������رتاف 
ق���رارات  م��ع  يتناق�س  لإ���س��رائ��ي��ل 
اأث���ر  ل  واأن  ال���دول���ي���ة  ال�����س��رع��ي��ة 

قانونيا لهذا القرار.
وك����ل����ف امل���ج���ل�������س جل���ن���ة م����ب����ادرة 
جلنة  بت�سكيل  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����س��الم 
املجتمع  مع  للعمل  اأع�سائها  من 
على  الدولية  واملوؤ�س�سات  ال��دويل 

ال��و���س��ع وال��ت��واف��ق ع��ل��ى خطوات 
م�ستقبلية يف �سوء امل�ستجدات مبا 
يف ذلك عقد قمة ا�ستثنائية عربية 
الها�سمية  الأردن����ي����ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
احلالية  ل��ل��دورة  رئي�سا  ب�سفتها 

للقمة العربية .
وك����ان اأح���م���د اب���و ال��غ��ي��ط المني 
قد  العربية  ال��دول  جلامعة  العام 
الجتماع  اأم�����ام  ك��ل��م��ت��ه  يف   - اأك����د 
العرب  اخلارجية  ل��وزراء  الطارئ 
العامة  الأم��ان��ة  ال��ذي عقد مبقر 
للجامعة العربية برئا�سة جيبوتي 
الدارة  اتخذته  الذي  القرار  ان   -
بالقد�س  ب���الع���رتاف  الم��ري��ك��ي��ة 
�سفارتها  ونقل  لإ�سرائيل  عا�سمة 
م���ن ت���ل اب��ي��ب ل��ل��ق��د���س ه���و قرار 
ول  ب��اط��ل  عليه  يبني  وم���ا  ب��اط��ل 
يرتتب عليه اأية اآثار على الو�سعية 
على  ..م�سددا  للقد�س  القانونية 
عا�سمة  هي  ال�سرقية  القد�س  ان 
ال���دول���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وج�����زء ل 
الفل�سطينية  الأر�����س  م��ن  ي��ت��ج��زاأ 

املحتلة عام 1967.
ان ه���ذه ح��ق��ائ��ق ل يغريها  وق���ال 
ي��ن��ت��ق�����س من  ق�����رار جم��ح��ف ول 
..داعيا  ب��اط��ل  اإج�����راء  �سرعيتها 
لأن  لل�سالم  امل��ح��ب��ة  ال�����س��ع��وب  ك��ل 
ترفع �سوتها �سريحا بال مواربة 
الأمريكي  الرئي�س  ق��رار  برف�س 
بالقد�س  ب����الع����رتاف  ال��ق��ا���س��ى 

عا�سمة ل�سرائيل.
واأك����د اأن ال����رد ال��ع��م��ل��ي ع��ل��ى هذا 
القانوين  امل��ج��ح��ف وغ���ري  ال��ق��رار 
ينبغي اأن يكون العرتاف بالدولة 
وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

القد�س ال�سرقية.
وح��ث اب��و الغيط ال���دول ال��ت��ي مل 
تعرتف بعد بالدولة الفل�سطينية 
القيام بذلك يف اأقرب فر�سة فهذا 
اأهمية  ال��ي��وم  يكت�سب  الع����رتاف 
اأك��رث من اأي وقت م�سى �سواء يف 
من  اأو  الفل�سطيني  امل��وق��ف  دع���م 
الدولية  لل�سرعية  النت�سار  ب��اب 

التي انتهكها القرار الأمريكي.
اخلارجية  وزي���ر  اأك���د  ناحيته  م��ن 
الأردين امين ال�سفدي ان القد�س 
امل���ح���ت���ل���ة ه����ي ع���ا����س���م���ة ال����دول����ة 
الفل�سطينية ..م�سددا على ان هذه 
احلقيقة ل يلغيها احتالل غا�سم 
منها  ينتق�س  ول  زوال  اإىل  اآي���ل 
قرار اأحادي مرفو�س يتناق�س مع 

كل قرارات ال�سرعية الدولية.
ودعا اىل مواجهة هذا القرار بفعل 
عربي موؤثراً ومربجما قادراً على 

جديدة  حقائق  ف��ر���س  ت�ستهدف 
بناء  خ�������س���و����س���ا  الأر�����������س  ع���ل���ى 
الأرا�سي  وم�����س��ادرة  امل�ستوطنات 
وحم�������������اولت ت����ف����ري����غ ال����ق����د�����س 
امل�سلمني  ال����ع����رب  ���س��ك��ان��ه��ا  م����ن 
ال�سراع  ح��ل  وع��ل��ى  وامل�����س��ي��ح��ي��ني 

على اأ�سا�س حل الدولتني.
وقرر املجل�س التن�سيق على اأ�سا�س 
التعاون  منظمة  م��ع  ال��ق��رار  ه��ذا 

الإ�سالمي واأمانتها العامة.
العربية  اجل��ام��ع��ة  جمل�س  وك��ل��ف 
اإدارة  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة 
دولية  اإع���الم���ي���ة  ح��م��ل��ة  اإط������الق 
الأمريكي  ال��ق��رار  خ��ط��ورة  ت�سرح 

ال�سيا�سية  ال��ت��ب��ع��ات  م���ن  احل����د 
لقرار الوليات املتحدة الأمريكية 
عا�سمة  ب���ال���ق���د����س  الع����������رتاف 
وتبيان  اآث��اره  ومواجهة  لإ�سرائيل 
خطورة هذا القرار يف �سوء املكانة 
والدينية  وال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
للقد�س عند امل�سلمني وامل�سيحيني 
العربي  ال���ع���امل���ني  ام����ت����داد  ع���ل���ى 
املجل�س  وط����ال����ب  وال�����س����الم����ي. 
على  ال��دويل  املجتمع  مع  بالعمل 
ومنهجي  ف���اع���ل  ج���ه���د  اإط��������الق 
لاللتزام  ا�سرائيل  على  لل�سغط 
الدولية ووقف  ال�سرعية  بقرارات 
التي  الأح������ادي������ة  اخل����ط����وات  ك����ل 

املقد�سيني  اخل�سو�س  وجه  وعلى 
اأر�سهم  على  امل��راب��ط��ني  الأب��ط��ال 

واملتم�سكني مببادئهم.
بال�سالم  التم�سك  املجل�س   واأك���د 
ع��ل��ى اأ���س��ا���س ح��ل ال��دول��ت��ني وفقا 
املعتمدة  ال���دول���ي���ة  ل��ل��م��رج��ع��ي��ات 
وم���ب���ادرة ال�����س��الم ال��ع��رب��ي��ة خيارا 
املجتمع  ودع��������وة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ا 
ب�����س��ك��ل فعال  ل��ل��ت��ح��رك  ال������دويل 

لتحقيق هذا احلل.
العربية  اجل��ام��ع��ة  جمل�س   وق���رر 
انعقاد  حالة  يف  اجتماعاته  اإب��ق��اء 
موعد  يف  ل���الج���ت���م���اع  وال�����ع�����ودة 
لتقييم  الآن  م���ن  ���س��ه��ر  اأق�������س���اه 

يف  الإ�سرائيلية  املمار�سات  وتعري 
املدينة  تفريغ  يف  واأث��ره��ا  القد�س 
امل���ق���د����س���ة م����ن ����س���ك���ان���ه���ا ال���ع���رب 
وتهديد  وامل�����س��ي��ح��ي��ني  امل�����س��ل��م��ني 
وامل�سيحية  الإ�سالمية  املقد�سات 
للقد�س  القانوين  الو�سع  وت��وؤك��د 
يتم  اأن  ع���ل���ى  حم���ت���ل���ة  ك���م���دي���ن���ة 
توفري املخ�س�سات املالية الالزمة 
ل��ت��م��وي��ل ه���ذا اجل��ه��د م��ن ال���دول 

الأع�ساء.
ودع����ا امل��ج��ل�����س اإىل  زي�����ادة م����وارد 
ح�سب  والأق�سى  القد�س  �سندوق 
 28 العادية  قمة عمان يف دورتها 
دعما ل�سمود ال�سعب الفل�سطيني 

اأب�سطها  ع��ق��ود م��ن ال��زم��ن وم��ن 
احلق يف تقرير امل�سري والعرتاف 
للحياة  والقابلة  امل�ستقلة  بدولته 

وعا�سمتها القد�س ال�سريف.
ان��ه على الرغم من  البيان  وق��ال 
م�������س���ادق���ة م��ع��ظ��م ال�������دول على 
املعنية بحقوق  الدولية  ال�سكوك 
الإن�����س��ان لزال ع��امل��ن��ا ب��ع��ي��دا عن 
ب��ه��ذه احلقوق..  الأم��ث��ل  ال��وف��اء 
الب�سر  م����ن  امل����الي����ني  ف�����م�����ازال 
البقاء  احل���ق يف  م��ن  حم��روم��ني 
واحلق  الكرمي  العي�س  واحل��ق يف 
وال�سحة  والأم�����ان  ال�����س��الم��ة  يف 
يكونوا  ل  اأن  يف  واحل��ق  والتعليم 
عر�سة للتمييز على اأ�سا�س العرق 
وتعزيز حقوق  اللغة  اأو  الدين  اأو 

املراأة ومتكينها.
خط����ورة  م����ن  ال��ب��ي��������ان  وح������ذر 
وانت�س�������ار  ال���ف���ق���ر  ت��ف�����س�����������������ي 
وت�ساع��د  امل�س�����لحة  ال��ن��زاع��������ات 
والعن�سرية  الإره���������اب  م���وج���ة 

والكراهية.
ت��ع��زي��ز م���ب���داأ اح����رتام  اإن  واك�����د 

•• القاهرة -وام:

جمددا  العربية  اجل��ام��ع��ة  اأك���دت 
الأم���ري���ك���ي  ال���رئ���ي�������س  ق������رار  اإن 
عا�سمة  ب��ال��ق��د���س  ب����الع����رتاف 
لإ����س���رائ���ي���ل ل���ن ي��غ��ري م���ن واق���ع 
امل��دي��ن��ة امل��ق��د���س��ة ب��ل ي��دع��م فكر 
ج�سيما  انتهاكا  وي��ع��د  الح��ت��الل 
ل����ل����ق����ان����ون ال�����������دويل وجت����اه����ال 
م�سددة  الإن�سان  حلقوق  �سارخا 
مدينة  ال�سريف  القد�س  ان  على 
اإ�سالمية  ع���رب���ي���ة  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
م�سيحية وعا�سمة دولة فل�سطني 
التالعب  ي����ج����وز  ول  الأب�����دي�����ة 

مب�سريها.
ج������اء ذل������ك يف ب����ي����ان ا����س���درت���ه 
الذكرى  مبنا�سبة  ام�س  اجلامعة 
ال�سبعني ل�سدور الإعالن العاملي 

حلقوق الإن�سان.
ال�����دويل للعمل  امل��ج��ت��م��ع  ودع����ت 
اأن ينال ال�سعب الفل�سطيني  على 
وامل�سروعة  الأ���س��ا���س��ي��ة  ح��ق��وق��ه 
ع��ل��ى مدار  ي��وم��ي��ا  تنتهك  وال��ت��ي 

اأن  ال��ت��اأك��ي��د  داع���ي���ا اىل ����س���رورة 
خمتلف حقوق الإن�سان ال�سيا�سية 
والجتماعية  والق����ت���������س����ادي����ة 

الأهمية  يف  مت�ساوية  والثقافية 
ول  ال��ب��ع�����س  بع�سها  ت��ع��زز  ف��ه��ي 

ميكن الف�سل بينها.

ي���واج���ه عقبات  الإن�������س���ان  ح��ق��وق 
هذا  تعميم  دون  حتول  وحتديات 

املبداأ النبيل.. 

رف�شوا القرار الأمريكي ب�شاأن القد�س واعتربوه باطاًل وخرقًا خطريًا للقانون الدويل

وزراء اخلارجية العرب: وا�صنطن انحازت لالحتالل وعزلت نف�صها كراع وو�صيط يف عملية ال�صالم
دعوة جميع الدول لالعرتاف بالدولة الفل�شطينية على حدود 1967 وعا�شمتها القد�س ال�شرقية

اأكدت اأنها مدينة فل�شطينية عربية اإ�شالمية م�شيحية

اجلامعة العربية: ليجوز التالعب مب�صري القد�س 
الرئي�س املنتهية وليته يتقدم يف انتخابات هندورا�س 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/08م   املودعة حتت رقم:  274710 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�س��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م 
 وعنوانه: اأبراج الإمارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات )غري الكحولية(؛ الإيواء املوؤقت؛ اإيواء املوظفني؛ خدمات الإيواء؛ توفري اإيواء 
املوؤقت للعمال؛ خدمات الإيواء املوؤقت؛ تنظيم وتوفري الإيواء املوؤقت؛ تاأجري الإيواء املوؤقت؛ تاأجري الغرف لأغرا�س 
اإيواء  توفري  املوؤقت؛  ال�سكن  اإي��واء  توفري  ال�سكن؛  اإي��واء  توفري  املوؤقت؛  الإي��واء  كاإيواء موؤقت؛ حجز  فيها  العي�س 
ال�سكن الدائم؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات الإيواء الفندقي؛ خدمات متوين الفنادق؛ 
خدمات احلجز يف الفنادق؛ خدمات مطاعم الفنادق؛ توفري املرافق الفندقية لإقامة املعار�س التجارية ومعار�س 
الأعمال واملوؤمترات والجتماعات واملحا�سرات واللقاءات؛ توفري مرافق )الإقامة( لإقامة املوؤمترات والجتماعات 
واملعار�س والعطالت؛ تاأجري غرف الجتماعات؛ خدمات ال�سافة )الإقامة(؛ اأجنحة ال�سيافة توفري اأماكن الإقامة 
والأطعمة وامل�سروبات )غري الكحولية( ؛ توفري املعلومات عن خدمات الإيواء املوؤقت؛ معلومات وتخطيط العطالت 
فيما يتعلق باأماكن الإقامة؛ املطاعم؛ املقاهي؛ خدمات التموين؛ خدمات ا�ست�سارية ومعلومات وا�ست�سارات متعلقة 
بجميع ما ورد اأعاله؛ تقدمي كافة اخلدمات الواردة اأعاله اأي�ساً عرب النرتنت )اأونالين( من خالل قاعدة بيانات 

حا�سوبية اأو من خالل �سبكة ات�سالت عاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

يف  هو مبني  كما  الالتينية  " ب��الأح��رف   RAHABA RESIDENCES" عبارة  كتبت  و�سف العالمة:  
منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد 
امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/08م   املودعة حتت رقم:  274709 
تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م 
 وعنوانه: اأبراج الإمارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ت�سغيل  وال�����س��ي��اف��ة؛  ال��ف��ن��ادق  ال��ت��دري��ب يف جم���ال  م��راف��ق  ت�سغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  التعليم؛  خ��دم��ات 
الريا�سية  التدريبات  ���س��الت  توفري  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه؛  خ��دم��ات  احل�سانة؛  دور 
)اجل��م��ن��ازي��وم( وال���ن���وادي ال�����س��ح��ي��ة؛ ت�سغيل م��الع��ب اجل��ول��ف؛ ت��وف��ري م��راف��ق ال��ت��ن�����س؛ ت��وف��ري مرافق 
العمل  وور���س��ات  التدريبية  واجلل�سات  وامل��ع��ار���س  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  تنظيم  ال�سباحة؛  ب��رك 
واحلدائق  امل��اله��ي  ح��دائ��ق  ت�سغيل  وامل��ح��ا���س��رات؛  الر�سمية  والج��ت��م��اع��ات  التجارية  امل��ع��ار���س   وخ��دم��ات 
مرافق  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛  مرافق  توفري  الكتب؛  ن�سر  اخلا�س؛  الطابع  ذات 
مبا  اخل��دم��ات  ه��ذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  ال�ستجمام؛  ت�سهيالت  توفري  البولنغ؛  مالعب 

 يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة. 
 الواق�عة بالفئة:  41 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة "RAHABA RESIDENCES " بالأحرف الالتينية كما هو مبني 
يف منوذج الطلب.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/06م   املودعة حتت رقم:  274551 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  ذا ت�سان�سيلور، ما�سرتز اآند �سكولرز اوف ذا يونيفري�سيتي اوف كامربيدج
 وعنوانه: ذا اولد �سكولز، كامربيدج، �سي بي 1 2  تي ان، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الل�سق  مواد  القرطا�سية؛  الفوتوغرافية؛  ال�سور  الكتب؛  جتليد  مواد  املطبوعات؛  املقوى؛  وال��ورق  ال��ورق 
امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية؛ مواد الفنانني؛ فرا�سي الدهان اأو التلوين؛ الآلت الكاتبة واللوازم 
املكتبية )عدا الأثاث(؛ مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة(؛ مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة يف 
فئات اأخرى(؛ حروف الطباعة؛ الكلي�سيهات )الرا�سمات(؛ قوائم ح�سابية؛ اأطال�س؛ عينات بيولوجية ت�ستخدم 
يف الفح�س املجهري )مواد تدري�س(؛ كتيبات؛ موؤ�سرات للكتب؛ كتب؛ تقاومي؛ بطاقات؛ ورق م�سطر؛ كتب 
للر�سوم الهزلية؛ ر�سوم بيانية؛ مناذج مطبوعة؛ خرائط جغرافية؛ مناذج خمطوطات للن�سخ؛ مقاطع اأن�سجة 
لغايات التدري�س؛ جمالت )دوريات(؛ اأدلة؛ كتب موجزة؛ ن�سرات اإخبارية دورية؛ �سحف؛ كرا�سات؛ دوريات؛ 
�سور؛ بطاقات بريدية؛ اإعالنات كبرية؛ من�سورات مطبوعة؛ بيانات اإعالنية؛ لوازم مدر�سية )قرطا�سية(؛ 
الأدلة  التدريبات؛  كرا�سات  ك��روي��ة؛  خرائط  الأج��ه��زة(؛  )ع��دا  تدري�س  م��واد  ل�ساقات؛  مو�سيقية؛  دفاتر 
ال�سجالت؛  التقارير؛  الأدلة؛  القوامي�س؛  املراجع؛  املطبوعة؛ كتب  ال�سهادات  املطبوعة؛  املجمعة؛ اجلوائز 
اأوراق المتحانات؛ مالحظات املحا�سرات؛ اأوراق اجلداول؛ الختبارات؛ معايري التقييم التعليمي؛ البطاقات 
الومي�سية؛ قوائم امل�سطلحات؛ امل�ستندات؛ النماذج؛ الن�سرات الرتويجية؛ مواد التوجيه والتعليم يف هذه 
الفئة وجميعها متعلقة بتدريب واختبار وامتحان وتقييم مر�سحي الإجناز التعليمي وتوفري خدمات التدريب 
واخلدمات  احلا�سوب  بوا�سطة  وخدمات  احلا�سوب  مب�ساعدة  ذل��ك  يف  مبا  والتقييم  والمتحان  والختبار 

 املبا�سرة وتوفري برامج التعليم عن بعد؛ قطع غيار ولوازم لكافة املنتجات املذكورة اأعاله. 
 الواق�عة بالفئة:  16 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " CAMBRIDGE" باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/06م   املودعة حتت رقم:  274552 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  ذا ت�سان�سيلور، ما�سرتز اآند �سكولرز اوف ذا يونيفري�سيتي اوف كامربيدج
 وعنوانه: ذا اولد �سكولز، كامربيدج، �سي بي 1 2  تي ان، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
والتعليم(؛  الأكادمييات )للرتبية  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه؛  التدريب؛  والتهذيب؛  التعليم 
مدار�س داخلية؛ مدار�س؛ دور ح�سانة؛ خدمات املدار�س )الرتبية والتعليم(؛ التمرين )التدريب(؛ معلومات 
والتعليم؛  الرتبية  خدمات  التعليم؛  خدمات  العملي؛  التدريب  البدنية؛  الرتبية  والتعليم؛  الرتبية  عن 
خدمات التدري�س؛ التدري�س؛ التوجيه املهني )ن�سائح تعليمية اأو تدريبية(؛ اإعادة التدريب املهني؛ خدمات 
التدريبية؛  ال���دورات  تنظيم  لالآخرين؛  التعليمية  الخ��ت��ب��ارات  وبيانات  نتائج  حتليل  للبالغني؛  التعليم 
اخلدمات التعليمية يف جمال الأعمال؛ التدريب يف جمال الأعمال؛ خدمات التعليم مب�ساعدة احلا�سوب؛ 
خدمات الختبارات مب�ساعدة احلا�سوب؛ ت�سميم امل�ساقات التعليمية والختبارات واملوؤهالت؛ تطوير املواد 
الأكادميية؛  الختبارات  خدمات  التعليمية؛  الختبارات  خدمات  التعليمية؛  التقييم  خدمات  التعليمية؛ 
التعليم  خدمات  التعليمية؛  املعايري  و�سع  التعليمية؛  الختبارات  ت�سهيالت  تقدمي  التعليمية؛  الأب��ح��اث 
اجلامعي؛ اخلدمات اجلامعية؛ تقدمي برامج التعليم عن بعد؛ تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية وور�س العمل 
)التدريب( والجتماعات واملوؤمترات واحللقات الدرا�سية والندوات؛ دورات درا�سية باملرا�سلة؛ دورات التعليم 
عن بعد؛ تنظيم املناف�سات )للتعليم اأو الرتفيه(؛ تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية؛ تنظيم 
املهرجانات لالأغرا�س التعليمية؛ خدمات النوادي )للرتفيه اأو التعليم(؛ خدمات الألعاب املقدمة مبا�سرة من 
�سبكة الكمبيوتر؛ خدمات مع�سكرات العطالت )للرتفيه(؛ خدمات مع�سكرات العطالت )للتعليم(؛ خدمات 
املع�سكرات الريا�سية؛ الن�سر املكتبي اللكرتوين؛ خدمات ا�ست�سارات الن�سر؛ اخلدمات ال�ست�سارية املرتبطة 
املطبوعة  املواد  ن�سر  املن�سورات اللكرتونية؛  الن�سر اللكرتونية؛ تقدمي  الن�سر؛ خدمات  بالن�سر؛ خدمات 
واملن�سورات املطبوعة؛ اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون؛ توفري املطبوعات اللكرتونية الفورية غري القابلة 
للتنزيل؛ ن�سر ن�سو�س بخالف ن�سو�س الدعاية والإعالن؛ ن�سر الكتب والكتب املرجعية وفهار�س البيانات 
املحا�سرات  ومدونات  المتحانات  واأوراق  والقوامي�س  وال��دوري��ات  وال�سحف  واملجالت  والتقارير  والأدل��ة 
والكتيبات  والكرا�سات  الخ��ت��ب��ارات  ت�سحيح  ومعايري  والأح��ج��ي��ات  الق�سرية  والخ��ت��ب��ارات  العمل  واأوراق 
كتابة  الن�سر؛  النرتنت؛  عرب  املن�سورات  ذلك  يف  مبا  التعليمية  وامل��واد  املفردات  وقوائم  العر�س  وبطاقات 
الن�سو�س بخالف ن�سو�س الدعاية والإعالن؛ املعلومات الببليوغرافية؛ خدمات ترجمة اللغات؛ الرتجمة؛ 
والختبارات  التعليم  خ��دم��ات  املتاحف؛  ت�سهيالت  خ��دم��ات  املتجولة؛  املكتبات  خ��دم��ات  الإع����ارة؛  مكتبات 
والتقييم مبا يف ذلك اخلدمات املقدمة مب�ساعدة احلا�سوب اأو بو�ساطة احلا�سوب واخلدمات املقدمة مبا�سرة 

 عرب الإنرتنت؛ خدمات املعلومات والن�سح وامل�سورة املرتبطة باخلدمات املذكورة اأعاله. 
 الواق�عة بالفئة:  41 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " CAMBRIDGE" باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/06م   املودعة حتت رقم:  274550 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  ذا ت�سان�سيلور، ما�سرتز اآند �سكولرز اوف ذا يونيفري�سيتي اوف كامربيدج
 وعنوانه: ذا اولد �سكولز، كامربيدج، �سي بي 1 2  تي ان، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم؛ 
اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور؛ حامالت بيانات مغناطي�سية واأقرا�س ت�سجيل؛ اأقرا�س 
التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة  الرقمي؛  الت�سجيل  واأقرا�س فيديو رقمي وغريها من و�سائط  مدجمة 
اإخماد  اأج��ه��زة  ال��ب��ي��ان��ات؛  ملعاجلة  حا�سوبية  واأج��ه��زة  م��ع��دات  حا�سبة؛  اآلت  النقد؛  ت�سجيل  اآلت  النقد؛ 
م�سغل  ال�سوت؛  ن�سخ  اأجهزة  ال�سوت؛  ت�سجيل  اأجهزة  ال�سوت؛  نقل  اأجهزة  للجيب؛  اآلت حا�سبة  النريان؛ 
مغناطي�سية؛  بيانات  و�سائط  فقط؛  القراءة  لذاكرة  املدجمة  الأق��را���س  العام؛  الت�سل�سلي  للناقل  وم�سي 
فيديو؛  اأ�سرطة  ب�سرية؛  بيانات  و�سائط  ب�سرية؛  اأق��را���س  مغناطي�سية؛  اأق��را���س  مغناطي�سية؛  اأ�سرطة 
للهواتف  برجميات  م�سجلة؛  حا�سوب  برجميات  للتنزيل؛  قابلة  حا�سوب  برجميات  حا�سوب؛  برجميات 
النقالة واحلوا�سيب اللوحية واملحمولة؛ برجميات قابلة للتنزيل لالأجهزة املحمولة؛ برجميات تعليمية؛ 
مع  للتوا�سل  حا�سوب  برجميات  التفاعلية؛  امل�سابقات  اأو  لالألعاب  حا�سوب  برامج  تطبيقات؛  برجميات 
قابلة  كتب  الإل��ك��رتوين؛  الن�سر  جم��ال  يف  حا�سوب  برجميات  باليد؛  حتمل  التي  احلوا�سيب  م�ستخدمي 
للتنزيل؛ كتيبات قابلة للتنزيل؛ كرا�سات قابلة للتنزيل؛ ملفات �سور قابلة للتنزيل؛ ملفات ن�سو�س قابلة 
معايري  للتنزيل؛  قابلة  اختبارات  للتنزيل؛  قابلة  امتحانات  اأوراق  للتنزيل؛  قابلة  فيديو  ملفات  للتنزيل؛ 
تقييم قابلة للتنزيل؛ مواد تعليمية قابلة للتنزيل؛ من�سورات دورية قابلة للتنزيل؛ �سجالت قابلة للتنزيل؛ 
قوامي�س قابلة للتنزيل؛ كتب مراجع قابلة للتنزيل؛ مالحظات حما�سرات قابلة للتنزيل؛ جداول تعليمية 
قابلة  قوائم م�سطلحات  للتنزيل؛  قابلة  بطاقات ومي�سية  للتنزيل؛  قابلة  �سرائح  للتنزيل؛ عرو�س  قابلة 
من�سورات  اإلكرتونيا؛  للقراءة  قابلة  اإلكرتونية  من�سورات  للتنزيل؛  قابلة  اإلكرتونية  من�سورات  للتنزيل؛ 
مطبوعة قابلة للت�سجيل ب�سريا؛ قواعد بيانات؛ و�سائط البث ال�سوتي؛ الكتب الناطقة؛ من�سورات قابلة 
للتنزيل؛ مواد تعليمية قابلة للتنزيل مبا يف ذلك اأوراق المتحانات ومواد الدورات ومالحظات املحا�سرات؛ 
املحمولة؛  للحوا�سيب  جرابات  اللوحية؛  للحوا�سيب  جرابات  النقالة؛  للحوا�سيب  جرابات  الفاأرة؛  لبادات 
حافظات للهواتف النقالة اأو احلوا�سيب اللوحية اأو املحمولة؛ برجميات حا�سوب لتوفري التدريب والتعليم 
والختبار والتقييم مبا يف ذلك برجميات للت�سغيل على �سبكات احلا�سوب وبوا�سطة الو�سول للحا�سوب عن 
للبيانات  اأخرى  وو�سائط  واأ�سرطة مغناطي�سية  القرا�س  وب�سرية وغريها من  اأقرا�س مغناطي�سية  بعد؛ 
التدريب  لتوفري  احلا�سوب  برجميات  اأو  برجميات  حتمل  التي  احلا�سوب  بيانات  اأو  اإلكرتونيا  املخزنة 

 والتعليم والختبار والتقييم وقطع غيار ولوازم لكافة املنتجات املذكورة اأعاله. 
 الواق�عة بالفئة:  9 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " CAMBRIDGE" باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/08م   املودعة حتت رقم:  274712 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م
 وعنوانه: اأبراج الإمارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ت�سغيل  وال�����س��ي��اف��ة؛  ال��ف��ن��ادق  ال��ت��دري��ب يف جم���ال  م��راف��ق  ت�سغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  التعليم؛  خ��دم��ات 
الريا�سية  التدريبات  ���س��الت  توفري  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه؛  خ��دم��ات  احل�سانة؛  دور 
)اجل��م��ن��ازي��وم( وال���ن���وادي ال�����س��ح��ي��ة؛ ت�سغيل م��الع��ب اجل��ول��ف؛ ت��وف��ري م��راف��ق ال��ت��ن�����س؛ ت��وف��ري مرافق 
العمل  وور���س��ات  التدريبية  واجلل�سات  وامل��ع��ار���س  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  تنظيم  ال�سباحة؛  ب��رك 
واحلدائق  امل��اله��ي  ح��دائ��ق  ت�سغيل  وامل��ح��ا���س��رات؛  الر�سمية  والج��ت��م��اع��ات  التجارية  امل��ع��ار���س   وخ��دم��ات 
مرافق  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛  مرافق  توفري  الكتب؛  ن�سر  اخلا�س؛  الطابع  ذات 
مبا  اخل��دم��ات  ه��ذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  ال�ستجمام؛  ت�سهيالت  توفري  البولنغ؛  مالعب 

 يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة. 
 الواق�عة بالفئة:  41 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " رحابة ريزدن�سز " بالأحرف العربية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/08م   املودعة حتت رقم:  274714 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م 
 وعنوانه: اأبراج الإمارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات )غري الكحولية(؛ الإيواء املوؤقت؛ اإيواء املوظفني؛ خدمات الإيواء؛ توفري اإيواء 
املوؤقت للعمال؛ خدمات الإيواء املوؤقت؛ تنظيم وتوفري الإيواء املوؤقت؛ تاأجري الإيواء املوؤقت؛ تاأجري الغرف لأغرا�س 
اإيواء  توفري  املوؤقت؛  ال�سكن  اإي��واء  توفري  ال�سكن؛  اإي��واء  توفري  املوؤقت؛  الإي��واء  كاإيواء موؤقت؛ حجز  فيها  العي�س 
ال�سكن الدائم؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات الإيواء الفندقي؛ خدمات متوين الفنادق؛ 
خدمات احلجز يف الفنادق؛ خدمات مطاعم الفنادق؛ توفري املرافق الفندقية لإقامة املعار�س التجارية ومعار�س 
الأعمال واملوؤمترات والجتماعات واملحا�سرات واللقاءات؛ توفري مرافق )الإقامة( لإقامة املوؤمترات والجتماعات 
واملعار�س والعطالت؛ تاأجري غرف الجتماعات؛ خدمات ال�سافة )الإقامة(؛ اأجنحة ال�سيافة توفري اأماكن الإقامة 
والأطعمة وامل�سروبات )غري الكحولية( ؛ توفري املعلومات عن خدمات الإيواء املوؤقت؛ معلومات وتخطيط العطالت 
فيما يتعلق باأماكن الإقامة؛ املطاعم؛ املقاهي؛ خدمات التموين؛ خدمات ا�ست�سارية ومعلومات وا�ست�سارات متعلقة 
بجميع ما ورد اأعاله؛ تقدمي كافة اخلدمات الواردة اأعاله اأي�ساً عرب النرتنت )اأونالين( من خالل قاعدة بيانات 

حا�سوبية اأو من خالل �سبكة ات�سالت عاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " رحابة ريزدن�سز " بالأحرف العربية كما هو مبني يف منوذج الطلب. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم  اأو  را�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

تعلن ادارة العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /  الرقيم للملكية الفكرية. 
HI-PO :بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة حتت الرقم: 121417          بتاريخ: 2008/10/28
با�س��م :  �س. فود في�ست اند�سرتيز )ام( ا�س دي ان بي ات�س دي.

ا�ستيت  اند�سرتيال  م��اك ماندين   2 م��اك ماندين  ل��وروجن   ، وعنوانه: من��رب7 
13400 بيوترورث بيناجن ، ماليزيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
جلي )هالم( للطعام، جلي )هالم( بلوري، بندق حمم�س، بندق، وجبات خفيفة 

حم�سرة من البندق، منتجات البندق امل�ستخدمة يف الطعام .
والواقعة يف الفئة )29( 

 اإدارة العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

تعلن ادارة العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /  الرقيم للملكية الفكرية. 
STALLION :بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة حتت الرقم: 109460          بتاريخ: 2008/03/23
با�س��م :  �س. الفحل للخدمات )�س.ذ.م.م(

وعنوانه :الإمارات العربية املتحدة، دبي، �س ب : )24140(، هاتف:04/3420822، 
فاك�س:04/3449366.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإن�ساء املباين والإ�سالح وخدمات الرتكيب او التجميع ..

والواقعة يف الفئة )37( 
 اإدارة العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

تعلن ادارة العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /  الرقيم للملكية الفكرية. 
I-Net Networks :بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة حتت الرقم: 115101          بتاريخ: 2008/06/23
با�س��م :  �س. ال�سبكة الداخلية للتكنولوجيا 

وعنوانه :الإمارات العربية املتحدة، ، اأبو ظبي  �س.ب:  43327   هاتف: 02/6724100 
فاك�س: 02/6728100

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الفوتوغرايف  الت�سوير  واأدوات  واأج���ه���زة  وامل�����س��اح��ي��ة  وامل��الح��ي��ة  العلمية  والأدوات  الأج���ه���زة 
والإ�سارة  والقيا�س  ال��وزن  قيا�س  واأدوات  واأج��ه��زة  الب�سرية  والأدوات  والأج��ه��زة  وال�سينمائي 
اأو  تكثيف  اأو  اأو حتويل  فتح  اأو  لو�سل   واأدوات  اأجهزة  والتعليم،  والإنقاذ  )الإ���س��راف(  واملراقبة 
ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  يف  التحكم  اأو  تنظيم 
تعمل  التي  لالأجهزة  واآليات  اآلية  بيع  ماكينات  ت�سجيل،  اأقرا�س  مغناطي�سية،  بيانات  حامالت 
بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد اآلت حا�سبة، معدات واأجهزة حا�سوبية ملعاجلة البيانات، اأجهزة 

اإخماد النريان.
والواقعة يف الفئة )9( 

 اإدارة العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

منوذج اإعالن الن�شرعن 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 : 24939
باإ�سم : يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
بتاريخ:1998/06/09 وامل�سجلة حتت الرقم : 15737 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
 ، ، رذاذ العطر للج�سم  ، ماء التواليت  ، الكلونيات  ، ادوات التجميل  ، الزيوت العطرية  ، العطور  ال�سابون 
الزيوت ، كرميات و غ�سول الب�سرة ، م�سحوق التلك ، م�ستح�سرات للحمام والدو�س ، غ�سول ال�سعر ، منظفات 
 ، ال�سخ�سي  لال�ستخدام  العرق  م�سادات   ، الكريهة  ال��روائ��ح  مزيالت   ، للفم  طبي  غري  غ�سول   ، ال�سنان 

م�ستح�سرات تواليت غري طبية . 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف: 2018/01/04 

وحتى تاريخ: 2028/01/04.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

EAT 5844

منوذج اإعالن الن�شرعن 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 : 119327
باإ�سم : خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.

 وعنوانه : �س.ب. 1940 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2017/01/15 وامل�سجلة حتت الرقم : 119327 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :24
بطانيات لالآ�سرة ، لوازم ال�سرة اأغطية لالأ�سرة ، �سرا�سف ، اأقم�سة ، من�سوجات قطنية ، اأغطية من الن�سيج 
 ، الن�سيج  يف  لال�ستخدام  اقم�سة   ، اقم�سة   ، لالأبواب  �ستائر   ، للمخدات  اغطية   ، للو�سئد  اغطية   ، لالأثاث 
اغطية للفر�س ، نامو�سيات ، اقم�سة من ن�سيج غري حمبوك ، اكيا�س للمخدات ، حلاف ، اكيا�س للنوم ، اغطية 

للموائد ، خممل ، مطرزات من الن�سيج تعلق على اجلدران ، اقم�سة �سوفية يف الفئة 24.
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف: 2018/09/16 

وحتى تاريخ: 2028/09/16.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

EAT 65363

            

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 12055 

 با�سم جيورلني �سو�سيتيه انونيم 

 وعنوانه  68 افينو دي ت�سامب ايليزية  75008  باري�س ، فرن�سا 

وامل�سجلة حتت رقم  : )   13247  (                    بتاريخ  :    1998/1/7

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2015/8/14    وحتى تاريخ :  2025/8/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

 
املودعة حتت رقم: 283060            بتاريخ : 2017/11/19

با�سم     : �سركة جلوب �سوكر دي دبليو �سي ذ.م.م.
وعنوانها : مبنى �سي / مكتب �سي: 231، جممع الأعمال، دبي ورلد �سنرتال، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: تنظيم واإدارة املعار�س، تنظيم املنا�سبات، اإدارة وتوجيه 
وادارة  تنظيم  اخلا�سة،  للمنا�سبات  الرتويج  املنا�سبات،  ت�سويق  خدمات  التنظيمية،  وال�ست�سارات  الأعمال 
املنا�سبات، الرتويج للم�سابقات الريا�سية، الرتويج لل�سلع واخلدمات من خالل رعاية املنا�سبات الريا�سية، 
الرتويج لل�سلع واخلدمات من خالل رعاية الأحداث واملنا�سبات الريا�سية الدولية، اإدارة وتوجيه الأعمال 
�سلعها  لربط  الراعية  اجلهات  تنظيم  الآخرين عن طريق  ل�سلع وخدمات  الرتويج  الريا�سية،  للمنا�سبات 
وخدماتها بالأن�سطة الريا�سية، الرتويج ل�سلع وخدمات الآخرين عن طريق تنظيم اجلهات الراعية لربط 
العامة،  العالقات  يف  الت�سال  با�سرتاتيجية  املتعلقة  ال�ست�سارات  الريا�سية،  بامل�سابقات  وخدماتها  �سلعها 

ال�ست�سارات ال�سرتاتيجية لالأعمال.
الفئة: 35

الأ�سود  باللون  مميزة  بطريقة  مكتوبة   GLOBESOCCER كلمة  هي  العالمة  العالمة:  و�سف 
وفوقها ملعب كرة قدم على �سكل الكرة الر�سية.

ال�سرتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه و ذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 283058            بتاريخ : 2017/11/19
با�سم     : �سركة جلوب �سوكر دي دبليو �سي ذ.م.م.

وعنوانها : مبنى �سي / مكتب �سي: 231، جممع الأعمال، دبي ورلد �سنرتال، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات ال�ست�سارات واملعلومات عن حت�سري وتنظيم 
واإدارة املنا�سبات، اخلدمات ال�ست�سارية لدارة الفعاليات الريا�سية، اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة با�ستخدام 
وبيع حقوق التلفزيون الريا�سية، مع الإ�سارة ب�سفة خا�سة اإىل كرة القدم، تنظيم واإدارة املعار�س للمنا�سبات 
املتعلقة  املعلومات  توفري  الريا�سية،  املنا�سبات  تنظيم  الريا�سة،  جم��ال  يف  امل��ع��ار���س  تنظيم  الريا�سية، 
املنا�سبات  واإدارة  تنظيم  بالريا�سة،  املتعلقة  املعلومات  توفري  الريا�سية،  والأح��داث  واملنا�سبات  بالريا�سة 
واملعار�س،  الريا�سية  الفعاليات  تنظيم  الريا�سية،  املنا�سبات  واإدارة  تنظيم  الريا�سية،  بالأن�سطة  اخلا�سة 

تنظيم املنا�سبات والأحداث الريا�سية يف جمال كرة القدم (لعبة كرة القدم).
الفئة: 41

الأ�سود  باللون  مميزة  بطريقة  مكتوبة   GLOBESOCCER كلمة  هي  العالمة  العالمة:  و�سف 
وفوقها ملعب كرة قدم على �سكل الكرة الر�سية.

ال�سرتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه و ذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  دي�سمرب 2017 العدد 12195

فقدان �سهادات اأ�سهم
الظاهري-  �سلطان  اهلل  عبد  خلفان  حممد  ال�سيد/  يعلن 
اأ���س��ه��م �سادرة  3 ���س��ه��ادات  اإم������ارات اجل��ن�����س��ي��ة-ع��ن ف��ق��دان 
م��ن ���س��رك��ة ال���ق���درة ال��ق��اب�����س��ة ������س.م.خ  ب���الأرق���ام التالية:  
من  ع��ل��ى   )233849(  )233079(  )232794(
يجدهما برجاء ت�سليمهما اإىل ال�سركة املذكورة او الت�سال 

على رقم  0564023236 م�سكورا

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3800  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/ كي ار �سي لل�سيافة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
اأقام  قد  ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى  ذ.م.م  املحيط  مطاحن  �سركة 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )246.070( وق��دره 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال  بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/12/25  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.12

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي
بطــولـــة دبـــي الدوليـــة للجـــواد العربـــي الـ15 تنطلـــق مــــار�س املقبــــل

اجلزيرة ي�صطر اأف�صل اإجناز اإماراتي يف تاريخ »مونديال الأندية«

دبي  بطولة  ل�   15 ال�  الن�سخة  مناف�سات  العاملي  التجاري  دبي  ي�ست�سيف مركز 
الدولية للجواد العربي خالل الفرتة من 15 حتى 17 مار�س القادم يف قاعات 
اأبرز  اأح���د  للخيل  ال���دويل  دب��ي  معر�س  هام�سها  على  وي��ق��ام  اجل��دي��دة  زعبيل 

املعار�س العاملية املخت�سة مب�ستلزمات اخليل والفرو�سية.
اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  بتوجيهات من �ساحب  ويقام احلدث 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل وبرعاية كرمية 

من �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية.
وحددت اللجنة العليا املنظمة للبطولة يف اجتماعها الأول مبقرها مبركز دبي 
اجلديد  الت�سميم  وناق�ست  املناف�سات  وجدول  البطولة  موعد  العاملي  التجاري 

ل�ساحة البطولة.. كما مت حتديد موعد قرعة اختيار حكام البطولة.
للبت  ا�ستئناف  وجلنه  ان�سباطية  جلنة  ت�سكيل  اعتماد  الجتماع  خالل  وتقرر 
اإن وجدت.. وحددت اللجنة �سروط  اأمور ال�سكاوي والنزاعات والعرتا�سات  يف 

اللتحاق يف البطولة. تراأ�س الجتماع زياد عبد اهلل كلداري رئي�س اللجنة العليا 
وعبد  اليحيائي  خليفة  و�سلطان  التوحيدي  حممد  املهند�س  بح�سور  املنظمة 
البطولة  عام  مدير  اهلل  عبيد  وق�سي  اللجنة  اأع�ساء  بال�سوارب  عبيد  الرحمن 

اأمني ال�سر العام وعادل الفال�سي املدير التنفيذي.
ومنوا  ت��ط��ورا  ي�سهد  ال��ذي  للبطولة  امل�ساحب  املعر�س  اأهمية  اللجنة  واأك���دت 
�سركة وعالمة جتارية   200 اأك��رث من  �سنويا  املعر�س  ي�سارك يف  اإذ  متوا�سال 
من نحو 20 دولة ويجتذب ال�سركات والعالمات التجارية املعروفة على م�ستوى 
العامل والفر�سان املحرتفني ومالك وع�ساق اخليل واملربني واإ�سطبالت اخليل 
املختلفة  والريا�سات  الأن�سطة  وممار�سي  الفرو�سية  جم��ال  يف  واملتخ�س�سني 
املرتبطة بالفرو�سية..كما ي�سارك به رواد ال�سناعة واخلرباء وامل�سنعني لعر�س 
الرتوي�س  مناطق  واأ����س���وار  التحمل  وم��ع��دات  باخليل  العناية  م��ع��دات  اأح���دث 
واإك�س�سوارات ركوب اخليل وم�سنعي مالب�س ال�سباق والفرو�سية، واأندية تعليم 

بطولة  بلغتها  التي  الرفيعة  املكانة  اإن  كلداري  اهلل  عبد  زي��اد  وق��ال  الفرو�سية. 
دبي الدولية للجواد العربي التي تتناف�س فيها اخليول العربية الأ�سيلة لإظهار 
ال�سمو  ل�ساحب  ال�سديدة  للتوجيهات  ثمرة  تاأتي  ور�ساقتها  وجمالها  اأ�سالتها 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم واأخيه �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم 
بها  ال�سيوخ وحر�سهم على تطويرها والرتقاء  ال�سمو  اأ�سحاب  ثم بف�سل دعم 

ودفعها لتكون على قمة البطولت امل�سابهة يف فئتها.
واأكد اأن البطولة حققت قفزات عالية و�سريعة نحو الريادة والتميز يف عرو�س 
جمال اخليل وحققت خالل فرتة وجيزة اأروع الإجنازات وح�سدت اأرفع الألقاب 
العاملية حتى �سارت معيارا للتميز وعالمة �ساطعة يف عامل بطولت جمال اخليل. 
لعرو�س جمال اخليل وكربيات  العاملي  املجتمع  ثقة  نالت  البطولة  اأن  واأ�ساف 
ما  باأف�سل  امل�ساركة  على  حتر�س  التي  والدولية  والإقليمية  الوطنية  املرابط 
لديها من خيول من كافة الأعمار للمناف�سة على الأو�سمة الرفيعة التي تقدمها 

البطولة الأغلى عامليا بجوائزها البالغة اأربعة ماليني دولر اأمريكي وذلك من 
خالل التزامها باأعلى معايري اجلودة.

بالبذل  بل  بالأمنيات  يتحقق  ل  عليها  واملحافظة  القمة  اإىل  الو�سول  اأن  واأك��د 
اأعلى  وفق  بطولة  تقدمي  اإىل  و�سول  التطور  على  واملثابرة واحلر�س  والعطاء 
املعايري العاملية وباإبهار اأكرب يعزز مكانتها..لفتا اأن جوائز البطولة البالغة 4 
ماليني دولر تعد الأغلى على م�ستوى العامل يف جمال جمال اخليول العربية 

الأ�سيلة.
اأن  العربي  للجواد  ال��دول��ي��ة  دب��ي  لبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  وق��ال 
معر�س دبي الدويل للخيل يعد حدثا �سنويا ينتظره جمتمع الفرو�سية العاملي 
لالطالع على التقدم احلا�سل يف جمال الفرو�سية و�ساللت اخليول والتقنيات 
يتعلق  م��ا  وك��ل  ال�سطبالت  وم�ستلزمات  باخليل  العناية  ومنتجات  اجل��دي��دة 

ب�سناعة الفرو�سية.

اأف�سل اإجناز  �سطر فريق اجلزيرة 
مدار  على  الإم��ارات��ي��ة  القدم  لكرة 
تاريخ بطولت كاأ�س العامل لالأندية 
النهائي  ن�سف  ل��ل��دور  ت��اأه��ل��ه  بعد 
من الن�سخة ال� 14 للبطولة التي 
حتى  الإم�����ارات  دول���ة  ت�ست�سيفها 

اجلاري. دي�سمرب   16
“فخر  وت���ع���د م�����س��ارك��ة اجل���زي���رة 
لالأندية  ال��ث��ال��ث��ة  ه���ي  اأبوظبي” 
حيث  ال���ب���ط���ول���ة  يف  الإم�����ارات�����ي�����ة 
���س��ارك ف��ري��ق ���س��ب��اب الأه���ل���ي دبي 
من  ال��ب��ط��ول��ة  وودع   2009 ع���ام 
الوحدة  ���س��ارك  فيما  الأول  ال���دور 
يف ن�سخة عام 2010 واحتل املركز 

ال�ساد�س.
ور����س���دت وك���ال���ة اأن���ب���اء الإم������ارات 
ال�سارع  اأراء  الأول  اأم�����س  “وام” 
ال��ري��ا���س��ي الإم���ارات���ي ع��ق��ب تاأهل 
فريق اجلزيرة للدور ن�سف النهائي 
للبطولة حيث اأكدوا اأن الفوز على 
فريق اأوراوا ريد داميوندز الياباين 
- بطل دوري اأبطال اآ�سيا - مل يكن 
بف�سل  ج��اء  واإمن���ا  ال�سدفة  ول��ي��د 
خطة حمكمة و�سعها املدير الفني 
كات  تني  هينك  الكفء  الهولندي 

الفريق  لع���ب���و  ب���اإت���ق���ان  ون���ف���ذه���ا 
الفوز  فكان  دقيقة   90 م��دار  على 

حليفهم يف نهاية املطاف.
اإن ما  ال���ف���ري���ق  ج��م��اه��ري  وق���ال���ت 
الأول  اأم�����س  الفريق  ق��دم��ه لع��ب��و 
امل��ب��اراة ي��دع��و للفخر حيث  خ��الل 

قتالية  روح������ا  ج��م��ي��ع��ا  اأظ�����ه�����روا 
ال�سديد  ح��ر���س��ه��م  وظ��ه��ر  ع��ال��ي��ة 
م�سرف  ب�سكل  الدولة  متثيل  على 
يف ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة وحت��ق��ي��ق اجناز 

تاريخي لكرة القدم الإماراتية.
فخرهم  عن  م�سوؤولون  اأع��رب  كما 

مب������ا ح���ق���ق���ت���ه ف�����ري�����ق اجل�����زي�����رة 
وو�سوله اإىل هذا الدور املتقدم من 

البطولة.
ال��ل��واء حممد خلفان  وق��ال معايل 
ل�سرطة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  ال��رم��ي��ث��ي 
املحلية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  اأب���وظ���ب���ي 
فريق  اإن  للبطولة  املنظمة  العليا 
اجل��زي��رة ميثل دول���ة الإم�����ارات يف 
ال��ب��ط��ول��ة وم����ا ح��ق��ق��ه ه���و اجن���از 
ع��ظ��ي��م وف���رح���ة ك��ب��رية م���وؤك���دا ان 
الدور  م��ب��اراة  اإىل  يتطلع  اجلميع 
املقبل  الأربعاء  يوم  النهائي  ن�سف 

مع فريق ريال مدريد الإ�سباين.
اأث��ن��ى هينك ت��ني كات  م��ن ج��ان��ب��ه 
على  اجلزيرة  لفريق  الفني  املدير 
التي متتع  العالية  القتالية  ال��روح 
ال��ف��ري��ق خ���الل املباراة  ب��ه��ا لع��ب��و 
الفوز  حتقيق  اىل  ق��ادت��ه��م  وال��ت��ي 
اأن��ه عند  اإىل  ..م�سريا  ع��ن ج���دارة 
النظر اإىل نتائج الفريق بالبطولة 
حتى الأن فاإن كل �سخ�س يف دولة 
الإم��ارات يفتخر بهذا الفريق وما 

حققه.
م��داف��ع فريق  ف��ار���س جمعة  واأك����د 
على  ك��ان��وا  الالعبني  اأن  اجل��زي��رة 

ق��ل��ب رج���ل واح���د ول��دي��ه��م عزمية 
واإرادة حديدية قادتهم اإىل حتقيق 
اجلميع  اأن  اإىل  م�سريا  الفوز  ه��ذا 
ال����دول����ة يف هذه  ب��ت��م��ث��ي��ل  ف���خ���ور 
ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة وحت��ق��ي��ق هذه 

النتائج املتميزة.

وقال عو�س �سامل حممد - م�سجع 
قدمه  م���ا  – اإن  اجل���زي���رة  ف���ري���ق 
مباراته  يف  الول  اأم�����س  اجل��زي��رة 
الياباين  ريد داميوندز  اأوراوا  �سد 
اأبناء  وعزمية  لإرادة  جت�سيدا  يعد 
الإم������ارات واحل��ر���س ع��ل��ى حتقيق 

الإماراتية  ال���ق���دم  ل��ك��رة  ان��ت�����س��ار 
لعبي  اأن  اإىل  م�����س��ريا  وال����دول����ة 
عبارات  ك��اف��ة  ي�ستحقون  ال��ف��ري��ق 
الذي  الكبري  اجلهد  على  الإ���س��ادة 
النت�سار  ه����ذا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ب���ذل���وه 
 – اأح��م��د  واأ����س���ار �سلطان  ال��غ��ايل. 

اأن  – اإىل  ف��ري��ق اجل��زي��رة  م�سجع 
اأبطال  دوري  بطل  على  النت�سار 
ا���س��ي��ا مل ي��ك��ن ب���الأم���ر ال�����س��ه��ل اإل 
قادتهم  ال��ف��ري��ق  لع��ب��و  اإرادة  اأن 
امل�����س��ت��ح��ق موؤكدا  الن��ت�����س��ار  ل��ه��ذا 
اجلماهريية  امل����وؤازرة  اأه��م��ي��ة  على 
املقبلة  مباراته  للفريق يف  الكبرية 
يف الدور ن�سف النهائي �سد فريق 

ريال مدريد الإ�سباين.
ي�سار اإىل اأن دولة الإم��ارات منحت 
بطولة  ن�سختي  ا�ست�سافة  ���س��رف 
لعامي  ل����الأن����دي����ة  ال����ع����امل  ك����اأ�����س 
تاأكيدا  وذل���ك  و2018   2017
التي  املميزة  الريا�سية  املكانة  على 
ح��ق��ق��ت��ه��ا ال����دول����ة وث���ق���ة الحت����اد 
“الفيفا” يف  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���دويل 
بتنظيم  العامل  اإبهار  على  قدرتها 
ما  الأن��دي��ة يف ظل  ملونديال  فريد 
تتمتع به من بنية حتتية متكاملة 
الأف�سل  م��ن  ريا�سية  وجت��ه��ي��زات 
م��ل��ع��ب مدينة  وي��ح��ت�����س��ن  ع��امل��ي��ا. 
وا�ستاد  اأبوظبي  الريا�سية يف  زايد 
ال��ع��ني مباريات  ب��ن زاي���د يف  ه���زاع 
الدولة  ت�ست�سيفها  التي  البطولة 

للمرة الثالثة.

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/318 تنفيذ مدين  
ان  املنفذ ���س��ده/1-  علي يو�سف �سيخي جمهول حمل الق��ام��ة مبا  اىل 
طالب التنفيذ/عبدالرحمن علي ح�سني وميثله:عادل �سامل عبداهلل �سامل 
الغافري  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )25372( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1720 تنفيذ مدين  
حمل  جمهول  جو�سي  مانيالل  يا�سوانت  كاملي�س  ���س��ده/1-   املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/جرنا�س لتاأجري ال�سيارات وميثلها/احمد 
نبي داد  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )6127( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/684 تنفيذ عقاري  
اىل املنفذ ���س��ده/1-  ط��ارق ج��اوي��د �سيد جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
لوتاه   عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�سني  قا�سمية  التنفيذ/�سهيال  طالب 
املبلغ  بدفع  والزامكم  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد 
املحكمة   او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )364120(  به  املنفذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/143  ا�سكالت مدنية
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:2015/254 لوقف الجراءات التنفيذية

طالب الإعالن:م�ست�سكل:هند جليل جنديل
املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سده:1 خالد بن عبدالرحمن بن مطلق احلناكي ب�سفته 

وكيال عن عبدالرحمن بن �سالح بن مطلق احلناكي ، جمهول حمل القامة
مو�سوع العالن:

نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/12/19 ال�ساعة:11:00 �س 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف ال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1400  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ا�سكون �سابورجي بالوجني جيه يف جمهول حمل 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  البنائني  / جتارة  امل�ستاأنف  ان  القامة مبا 

بالدعوى رقم 2016/2761 جتاري جزئي بتاريخ:2017/7/16
 وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/1/3 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/526  ا�ستئناف مدين    

ابوالهول  حميد  ع��ب��داهلل  اح��م��د  خ��ال��د  اح��م��د   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
حممد  حممد  ر�سفي  متيم   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
 2016/1475 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم   / ا�ستاأنف  قد  احل��ق   �سفيق 

مدين جزئي بتاريخ:2017/4/19     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/1/14 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/247  تظلم �سرعي

اىل املتظلم ���س��ده / 1-ك��ل��ودي��ا د ج��ون��غ جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املتظلم 
عليكم  اأق���ام  ق��د  باقر غريب  ب��ران��وف��ارودري��ج��وز  وميثله:خمتار حممد  برجا   /
التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف المر على عري�سة 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم   2017/1248 رقم 
2017/12/12   ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة رقم:)2( يف مبنى الحوال ال�سخ�سية 
يف منطقة القرهودلذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/150  تظلم مدين

اىل املتظلم ���س��ده / 1-ط���ارق اب��راه��ي��م املخلوف جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
عبدالرحمن  ن�سيب  المني حممد وميثله:عبدالرحمن  درية حممد   / املتظلم 
القرار  م��ن  تظلم  اع��اله ومو�سوعه  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  ن�سيب  ب��ن 
ال�سادر يف الدعوى رقم 703/2017 مدين منع من ال�سفر والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/19   ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة 
: Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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البطولة حتتفل ب�شباقها رقم 100 خالل اجلولة الثانية على حلبة دبي اأوتودروم

توم اأوليفانت يفوز بال�صباق املئوي التاريخي لبطولة حتدي كاأ�س بور�صه جي تي 3 ال�صرق الأو�صط
اأوليفانت  ت�����وم  ال���ربي���ط���اين  ف�����از 
لبطولة  التاريخي  املئوي  بال�سباق 
حتدي كاأ�س بور�سه جي تي 3 ال�سرق 
الأو�سط يف اجلولة الثانية للمو�سم 
ال��ت��ا���س��ع ع��ل��ى حلبة دب���ي اأوت�����ودروم 
اليوم  احتفالت  مع  تتزامن  والتي 
ل��دول��ة الإم����ارات العربية  ال��وط��ن��ي 
املتحدة، فيما حل العماين الفي�سل 
ال��زب��ري يف امل��رك��ز ال��ث��اين والأمل����اين 

وولفجاجن تريلر يف املركز الثالث.
اإىل هذه  ال��ب��ط��ول��ة  و����س���ول  وي��ع��د 
لل�سراكة  كنتيجة  ال��ب��ارزة  العالمة 
وليخرن  ب����ور�����س����ه  ب�����ني  اخل����ا�����س����ة 
را�سينغ الذين التزموا بتقدمي اأول 
�سل�سلة حمرتفة لريا�سة ال�سيارات 
 10 م��ن  يقرب  م��ا  منذ  املنطقة  يف 
����س���ن���وات، ومت���ك���ن���ت ال���ب���ط���ول���ة من 
اإىل  ال�سباقات  اأعلى معايري  تقدمي 

منطقة ال�سرق الأو�سط.
ال�سباق  يف  الفوز  اأوليفانت  وان��ت��زع 
الأ�سبوع  ه��ذا  نهاية  لعطلة  ال��ث��اين 
ثانية   0.707 وب���ف���ارق  ب�سعوبة 
فقط، اأمام ال�ساب العماين الفي�سل 
ال��زب��ري بعد ���س��راع ط��وي��ل دام على 
املطاردة  وك���ان���ت  ل���ف���ة.   14 م�����دار 
قوبة بني ال�سائقني وعك�ست نتيجة 
مريح  ال���ف���وز  ي��ك��ن  ومل  ال�������س���ب���اق. 
ا���س��ط��ر للدفاع  لأول��ي��ف��ان��ت، ح��ي��ث 
طوال الوقت حيث كثف الزبري من 

�سغطه خالل اللفات النهائية حتى 
انت�سار  ح�سم  من  اأوليفانت  متكن 

الغايل.
لهذه  امل��ئ��وي  بال�سباق  ف��وزه  وعقب 
ال�سل�سلة قال توم اأوليفانت: “كانت 
انطالقتي جيدة جداً اليوم ومتكنت 
من البقاء يف مرحلة متقدمة. كنت 
يف  لفتني  اأول  �سعوبة  م��دى  اأع��ل��م 
ال�����س��ب��اق ول��ك��ن��ن��ي ك��ن��ت ق�����ادراً على 
احل���ف���اظ ع��ل��ى م���رك���زي وب������داأت يف 
الفي�سل  اأم�������ام  ال���ف���ج���وة  ت��و���س��ي��ع 
اأنهكت  ال�����س��ب��اق  وخ�����الل  ال���زب���ري. 
الفي�سل  ومت��ك��ن  �سيارتي  اإط����ارات 
ال��ل��ح��اق ب��ي وب����داأ يف ال�سغط.  م��ن 
اإىل  4 منعطفات جنباً  اأو   3 اأنهينا 
جنب، وتالم�سنا قلياًل ولكن اأبقينا 
جيداً  ال�سباق  ك��ان  نظيفاً،  ال�سباق 
ح��ق��اً. ك��ن��ت ق����ادراً ع��ل��ى ال��دف��اع عن 
ال��ل��ف��ة الأخ����رية وعبور  م��رك��زي يف 

اخلط يف املركز الأول”.
واأ�ساف: اأنا �سعيد جداً مبا حققته 
التاريخي  ال�سباق  فالفوز يف  اليوم، 
�سرف  ال���ب���ط���ول���ة  يف   100 رق�����م 
البطولة  مع  الآن  من�سي  حقيقي. 
نعود  اأن  ون��اأم��ل  ال�ستاء  عطلة  اإىل 
بنف�س  اجل��دي��د  ال��ع��ام  يف  دب���ي  اإىل 

القدر من القوة.
فوز اأوليفانت اليوم هو الثاين له يف 
للبطولة  الأوىل  الأربعة  ال�سباقات 

ذات الث���ن���ي ع�����س��رة ���س��ب��اق��اً، واأك���د 
بفارق  ال�سائقني  ترتيب  ���س��دارت��ه 
التوقع  ومع  الزبري.  اأمام  نقاط   6
 2018 امل��ع��رك��ة يف  ت��ت��وا���س��ل  ب����اأن 
 26 ي��وم��ي  ال�سل�سلة  ت��ع��ود  ع��ن��دم��ا 
حلبة  ع���ل���ى  امل���ق���ب���ل  ي���ن���اي���ر  و27 
دب��ي اأوت����ودروم اأي�����س��اً. وب��ه��ذا يكون 

الأوائل  الثالثة  ال�سائقني  ترتيب 
نقطة،   96 اأوليفانت  البطولة  يف 
 72 ف���ري���ن���ز  ن���ق���ط���ة،   90 ال����زب����ري 

نقطة، مع تبقي ثمانية �سباقات.
التاريخي  امل���ئ���وي  ال�����س��ب��اق  وج�����اء 
9 موا�سم متتالية  على بعد تنظيم 
الدولية  امل�����س��ارك��ني  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م 

هذا املو�سم 17 من نخبة ال�سائقني 
اأملانيا  بينها  م��ن  دول،   9 مي��ث��ل��ون 
وال�سويد  وه���ول���ن���دا  وب���ري���ط���ان���ي���ا 
امل��ح��ل��ي��ني من  ال��ن��ج��وم  اإىل ج��ان��ب 
العربية  واململكة  وعمان  البحرين 

ال�سعودية.
وا�ستمتع ح�سد كبري من اجلماهري 

�ساحبت  التي  والإث���ارة  بالفعاليات 
اأن��ح��اء حلبة دبي  ال��ي��وم يف خمتلف 
اأوت����������ودروم. وخ���ل���ف ت��ري��ل��ر، اأح����رز 
ال��ن��ج��م ال��ه��ول��ن��دي ت�����س��اريل فرينز 
امل���رك���ز ال���راب���ع ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة له 
ال�سبوع.  ه��ذا  نهاية  عطلة  خ��الل 
وذهب املركز اخلام�س اىل ال�ساعد 

�سيمينور،  بابتي�ست  جان  الفرن�سي 
اأمن الربيطاين غلني جيدي  فيما 

املركز ال�ساد�س.
الأثر  و�سح  املئوي،  ال�سباق  وخالل 
الكبري لبطولة حتدي كاأ�س بور�سه 
جي تي 3 ال�سرق الأو�سط، يف ت�سريع 
من  وعاملياً  اإقليمياً  الريا�سة  ه��ذه 
امل�ستوى  اإىل  الطريق  خالل توفري 
الأعلى من هذه الريا�سة لل�سائقني 
ال�سباق  مت��ي��ز  ح��ي��ث  الإق��ل��ي��م��ي��ني. 
التطوير  لربنامج  املتنامية  بالقوة 
الريا�سة  هذه  يحول  الذي  الناجح 

حملياً.
ومت���ك���ن ال�����س��ائ��ق��ون ال�����س��ب��اب من 
�سمن  اأ�سمائهم  و�سع  من  املنطقة 
ب��اأداء بارز  اأمل��ع النجوم التي ظهرت 
علي  البحريني  ومتكن  ال�سباق،  يف 
 ،11 امل��رك��ز  حتقيق  م��ن  خليفة  اآل 
املركز  �سعود  اآل  حممد  وال�سعودي 
الوهيبي  خ���ال���د  وال���ع���م���اين   ،12
اإىل  جميعاً  و�سلوا  كما   ،14 املركز 

املن�سة يف فئاتهم.
التاريخي،  املئوي  ال�سباق  نهاية  يف 
بالفخر  “اأ�سعر  والرت ليخرن:  قال 
ال�����س��دي��د ل���و����س���ول ال��ب��ط��ول��ة اإىل 
توم من  100. متكن  رقم  �سباقها 
حتقيق فوز م�ستحق. ولكنني اأ�سعر 
الريا�سة  هذه  و�سول  اأن  ب�سراحة 
لهذه املكانة هو ما ي�ستحق الإ�سادة 

يف هذه اللحظة. ن�سعر باأن الطاقة 
ل  ال���ب���ط���ول���ة  ه�����ذه  وراء  وال����زخ����م 
اأيام  نعي�س  فنحن  اإي��ق��اف��ه��ا.  ميكن 

مميزة”.
امل��زي��د من  ل��دي��ن��ا  “الأن  واأ����س���اف: 
اأكرث  اأخ���رى  ب��ل��دان  م��ن  ال�سائقني 
ع��ل��ى مدى  م�����س��ى.  وق����ت  اأي  م���ن 
كانت  اأ�س�ساً،  و�سعنا  عديدة  �سنوات 
من  ج���دي���دة  ���س��الل��ة  ه���ي  نتيجتها 
كافة  يحملون  الإقليميني  النجوم 
ال���ن���وع���ي���ات امل���ط���ل���وب���ة ل��ل��ن��ج��اح يف 
رائعة  جتربة  كانت  لقد  ال�سباقات. 
اإىل هذا  ل��ل��و���س��ول  ورح��ل��ة ط��وي��ل��ة 
لتحقيق  و�سن�سعى  ال���ب���ارز.  امل��ع��ل��م 
املزيد من الإجنازات يف امل�ستقبل”.

بور�سه  كاأ�س  حت��دي  بطولة  تدخل 
ج���ي ت���ي 3 ال�����س��رق الأو����س���ط الآن 
قبل  ق�������س���رية  ����س���ت���وي���ة  ع���ط���ل���ة  يف 
ا���س��ت��ك��م��ال م��ا تبقى م��ن امل��و���س��م يف 
اإىل  ال�سل�سة  و�ستعود   .2018 عام 
26 اإىل  ب���ني  ال���ف���رتة  دب����ي خ����الل 
تنتقل  اأن  قبل   2018 يناير   27
اأبوظبي  يف  يا�س  مر�سى  حلبة  اإىل 
خالل الفرتة بني 2 اإىل 3 فرباير 
جولتني  ت��خ��ت��ت��م  ف��ي��م��ا   .2018
البحرين  حلبة  ع��ل��ى  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
جلائزة  داع������م  ك�������س���ب���اق  ال����دول����ي����ة 
اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

.2018

نوهت بنجاح مهرجان البيزرة

جمعية ال�صحوح ت�صيد بدعم رئي�س الدولة وحممد بن زايد لريا�صة القن�س الرتاثية العربية
•• اأبوظبي:الفجر:

اأ���س��اد ���س��ع��ادة اأح��م��د ب��ن ح��م��دان اآل 
م��ال��ك ال��رئ��ي�����س ال��ف��خ��ري جلمعية 
برعاية  وال���رتاث  للثقافة  ال�سحوح 
رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
مهرجان  ل��ف��ع��ال��ي��ات  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
للبيزرة  ال��راب��ع  ال����دويل  ال�����س��داق��ة 
اأبوظبي،  العا�سمة  يف  ي��ق��ام  ال���ذي 
�سقار   700 م���ن  اأك����رث  مب�����س��ارك��ة 
وخ���ب���ري وب�����اح�����ث، مي���ث���ل���ون اأع�����رق 
الأن�����دي�����ة واجل���م���ع���ي���ات وم����دار�����س 
 90 اأك��رث من  يف  الدولية  ال�سقارة 

بلداً من خمتلف قارات العامل.
واأ����س���اد ب��ال��دع��م ال���الحم���دود الذي 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  يوليه  ك��ان 
العربية  ال��ري��ا���س��ة  ب��ه��ذه  نهيان  اآل 
الأ�سيلة ويرعاها بكل دعم واهتمام 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اليوم 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ع��ي��ان  ال  زاي����د  ب��ن 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
ابوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد العلى للقوات امل�سلحة 

اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  و�سمو 
منطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
�سقاري  ن�������ادي  رئ���ي�������س  ال����ظ����ف����رة 

المارات ما يعك�س اهميتها العربية 
والدولية كريا�سة احرتافية تراثية 

حمنكة.

وق������������ال اإن������������ه ي��������اأت��������ي م����ه����رج����ان 
ال�سداقة  مل��ه��رج��ان  اليوم امتداداً 
دعا  ال���ذي   ، للبيزرة  الأول  ال���دويل 

اهلل،  ب��اإذن  له  املغفور  وافتتحه  اإليه 
نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
1976 بهدف  يف دي�سمرب من عام 

احلفاظ على ال�سقارة كاإحدى اأهم 
ال���رتاث الوطني،  رك��ائ��ز وم��ق��وم��ات 
ف�ساًل عن اإب��راز جهود الإم��ارات يف 

احلفاظ على البيئة.
اأن  عظيمة  لفر�سة  اإن��ه��ا  واأ�ساف : 
ياأتي تنظيم الدورة الرابعة ملهرجان 

ال�����س��داق��ة ال����دويل ل��ل��ب��ي��زرة ونحن 
ما  اأن  زاي��د، موؤكداً  عام  اأعتاب  على 
الرابعة،  دورت����ه  امل��ه��رج��ان يف  مي��ي��ز 
عرب  ال�سباب  بال�سقارين  اهتمامه 
ا�ستقطاب املهرجان لأكرث من 250 
ي�����س��ارك��ون اإىل جانب  ���س��اب��اً  ���س��ق��اراً 
27  �سقاراً وباحثاً من املخ�سرمني 
الذين �سهدوا انطالقة املهرجان يف 
دورته الأوىل قبل 40 عاماً، لتكون 
فر�سة يلتقي فيها املا�سي باحلا�سر 
فعاليات  ع��ل��ى  واث���ن���ى  وامل�����س��ت��ق��ب��ل. 
ال�سحراوي  ب��امل��خ��ي��م  امل����ه����رج����ان 
اأوقاتهم  ال�������س���ق���ارون  ل��ل�����س��ق��اري��ن 
ب�سحبة طيورهم يف منطقة مثالية 

ملمار�سة فنون ال�سقارة.
اجليل  وت���وع���ي���ة  ن�������س���ر  ودع���������ا اىل 
احل����دي����د م����ن الأب�����ن�����اء م����ن خالل 
التطوعية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل����دار�����س 
ب��اأه��م��ي��ة ري��ا���س��ة ال��ق��ن�����س ودوره����ا 
الكبرية يف تن�ساأة و�سقل ال�سخ�سية 

القوية وامل�ستقلة لروادها.
للمهرجان  املنظمة  و�سكر  للجنة 
التنظيم  يف  ال����ك����ب����ري  جن����اح����ه����ا 

والفعاليات.

اإنفــانتينـــو يح�صـــر افتـتــــاح خليجــــي 23 
اأك���د رئ��ي�����س الحت����اد ال����دويل ل��ك��رة ال��ق��دم ف��ي��ف��ا، ال�سوي�سري 
من  اجلديدة  الن�سخة  افتتاح  حفل  ح�سور  اإنفانتينو،  جياين 
الكويت عن  اأعلنت  والتي   )23 )خليجي  اخلليج  كاأ�س  بطولة 
ام�س  الإماراتية  الحت��اد  �سحيفة  اأف��ادت  ح�سبما  ا�ست�سافتها، 

الأحد.
م�سوؤويل  اأبلغ  اأنه  اإىل  اأ�سار  اإنفانتينو  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 

الحتاد الكويتي للعبة ب�سرورة ح�سوره حفل الفتتاح.
�سروري  دواع��ي  ملن  اإن��ه  اإنفانتينو قوله:  ال�سحيفة عن  ونقلت 
اأخ��رى يف املجتمع الدويل  اأرح��ب بكرة القدم الكويتية مرة  اأن 
ل��ك��رة ال��ق��دم. وخ���الل زي��ارت��ي للكويت يف وق��ت �سابق م��ن هذا 
الأ�سبوع، �سهدت فرحة جميع الالعبني وامل�سجعني الكويتيني. 

العامني  املعاناة لهم على مدى  و�ساقة من  كانت فرتة طويلة 
املا�سيني.

لكرة  ك��ب��رياً  اح��ت��ف��اًل   2017 اخلليج  ك��اأ���س  �ستكون  واأ���س��اف 
يف  امل�ساركة  الثمانية  الفرق  جميع  لأن  كلها  املنطقة  يف  القدم 
الكويت تر�سل ر�سالة قوية جداً للعامل. وبهذه املنا�سبة، �سيكون 
كاأ�س  افتتاح  م��ب��اري��ات  ح�سور  يل  الكبري  ال�سرف  دواع���ي  م��ن 
)كانون  دي�سمرب  و23   22 يومي  الكويت  يف   2017 اخلليج 
الأول(. هذه البطولة حتت�سن روح الريا�سة وتعد مثال رائعا 
للقيم التي ي�سعى فيفا وكرة القدم اإىل ن�سرها يف جميع اأنحاء 

العامل.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأنه ينتظر اأن يتحدد ب�سكل نهائي موعد 

ال��ذي يعقد غداً  23، وذل��ك خالل الجتماع  انطالق خليجي 
لالحتاد اخلليجي لكرة القدم ملناق�سة املوقف الأخ��ري، يف ظل 
اأو اثنني لإع��ادة ترتيب  وجود مطالب بتاأجيل البطولة ل�سهر 
اأوراق امل�ساركة. وينتظر اأن يعقد اجتماعا مع الإيطايل األربتو 
زاكريوين املدير الفني للمنتخب الإماراتي ملناق�سة امل�ساركة يف 
باإقامة  23 خا�سة مع مت�سك جلنة دوري املحرتفني  خليجي 
مباراة كاأ�س ال�سوبر الإماراتي بني الوحدة واجلزيرة يف القاهرة 
يف نف�س موعده املحدد يوم اخلام�س من يناير )كانون الثاين( 
دون تغيري مما يعني �سرورة اأن يعود لعبو الوحدة واجلزيرة 
من املنتخب بنهاية ال�سهر اجلاري لين�سموا اإىل نادييهما قبل 

وقت كاف من ال�سوبر. 
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الفجر الريا�ضي

ق���رر ب��ورو���س��ي��ا دورمت���ون���د الأمل����اين التخلي ع��ن م��درب��ه ال��ه��ول��ن��دي بيرت 
املو�سم بالنم�سوي بيرت �ستويغر الذي اقيل  بو�س وال�ستعانة حتى نهاية 
اأعلن ام�س يف موؤمتر  من من�سبه يف كولن قبل ا�سبوع، وذلك بح�سب ما 

�سحايف مديره التنفيذي هانت�س- يواكيم فات�سكه.
54 عاما مفاجئا، بل كان  البالغ  الهولندي  امل��درب  اقالة  ق��رار  ومل يكن 
متوقعا بعدما دعت اإدارة النادي اىل موؤمترها ال�سحايف ظهر ام�س الأحد 
بها  مني  التي  الهزمية  اث��ر  الريا�سي”،  “الو�سع  اىل  التطرق  اأج��ل  من 
الفريق ال�سبت يف الدوري املحلي على ار�سه �سد فريدر برمين القابع يف 

املركز ال�سابع ع�سر قبل الأخري.
الدوري  يف  الفوز  طعم  يذق  مل  اإذ  للغاية،  �سعبة  بفرتة  دورمتوند  ومير 
املحلي منذ 30 اأيلول �سبتمرب املا�سي حني تغلب على اوغ�سبورغ 2-1، ثم 
ف�سل بعدها يف حتقيق الفوز يف اأي من مبارياته ال�12 التالية يف الدوري 

اي  دون  املجموعات  دور  م��ن  ودع��ه��ا  التي  اوروب���ا  اب��ط��ال  دوري  وم�سابقة 
انت�سار )4 هزائم وتعادلن(. ومنذ فوزه الأخري على ح�ساب اوغ�سبورغ، 
مني دورمتوند ب�سبع هزائم مقابل اربعة تعادلت وهو يحتل موقتا املركز 
حامل  ميونيخ  ب��اي��رن  غرميه  ع��ن  نقطة   13 ب��ف��ارق  ال���دوري  يف  ال�سابع 

اللقب واملت�سدر.
ووجدت ادارة النادي التي اعربت طيلة هذه الفرتة ال�سعبة عن م�ساندتها 
ملدرب اياك�س ال�سابق الذي خلف توما�س توخل يف حزيران يونيو املا�سي، 
خ�سارة  بعد  ال�ساأن  بهذا  اأمرها  ح�سمت  وقد  التغيري  على  جمربة  نف�سها 
ال�سبت اأمام برمين، والتي تطرق اليها القائد مارك �سميلت�سر قائال بتاأثر 
“اأ�سعر بال�سمئزاز، اأنا عاجز عن تف�سري الو�سع. اداوؤنا كان مذريا، خمزيا. 
ل ميكننا تقدمي اداء مماثل يف مباراة من هذا النوع... ل ميكن للمدرب اأن 
يكون كب�س فداء«. لكن بو�س دفع الثمن واأعلم بقرار التخلي عن خدماته 

مبفعول فوري خالل اجتماع ال�سبت حول ماأدبة ع�ساء مع فات�سكه بح�سب 
ما ك�سف الأخري، م�سيفا “كان الأمر عاطفيا لكنه تقبله بكل رقي«.

وتابع يف املوؤمتر ال�سحايف الذي قدمه فيه �ستويغر “الو�سع احلايل لي�س 
اجلديد  امل��درب  يتمكن  اأن  متمنيا  لبورو�سيا”،  بالن�سبة  اليه  نطمح  ما 
اأن يحدد هدفا لالأخري  دون  من  با�سرع وقت ممكن”  الوقت  “قلب  من 
و”�سنحاول احل�سول على بع�س النقاط قبل عطلة امليالد وبعدها �سنحدد 
هدفنا لنهاية املو�سم«. وك�سف فات�سكه اأن “النف�سال مت بالرتا�سي. اريد 
اأن اتوجه بال�سكر لبيرت بو�س نيابة عن كل نادي بورو�سيا دورمتوند. ما 
زلنا نعتقد باأنه مدرب و�سخ�س رائع«. ويخو�س دورمتوند اختباره الأول 
مع مدربه اجلديد غدا الثالثاء �سد ماينت�س خارج ملعبه، على اأن يخو�س 
مباراته الأخرية يف الدوري قبل العطلة ال�ستوية التقليدية �سد هوفنهامي 

على �سيغنال ايدونا بارك.

دورمتونــد يتخـلــى عن بــو�س وي�صتعــني ب�صتويغــر 

بلقب  الك�سواين   اهلل  عبد  في�سل  ت��وج 
بطولة اليوم الوطني الدولية لل�سطرجن 
نادي  نظمها  التي  ال�سنوية  الديناميكي 
يف  مبقره  والثقافة  لل�سطرجن  اأبوظبي 
اأب���و ظ��ب��ي مب�����س��ارك��ة 90 لع��ب��ا ولعبة 
ب����داأت م��را���س��م احل��ف��ل اخلتامي  ، وق���د 
خوري  اهلل   ع��ب��د  ح�سني  ال�سيد  بكلمه 
اأبوظبي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
التهاين  ف��ي��ه��ا  رف���ع  وال���ت���ي  لل�سطرجن  
للقيادة الر�سيدة مبنا�سبة اليوم الوطني 
ال���� 46 ل��دول��ة الإم�����ارات ، وج���دد فيها 
اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�سيخ  ل�سمو  ال�سكر 
الريا�سي  اأبوظبي  رئي�س جمل�س  نهيان 
���س��اه��م يف  ل��ل��ن��ادي مم��ا  ل��دع��م��ه امل�ستمر 
املحلية  الإجن�����ازات  م��ن  الكثري  حتقيق 
الالعبني  ك���اف���ه  م��ه��ن��ئ��ا   ، واخل���ارج���ي���ة 
الذين  العاملني  كافة  بجهود  وم�سيدا 
���س��اه��م��وا يف جن���اح اأن�����س��ط��ة ال���ن���ادي من 
اإداري�������ني وف��ن��ي��ني وع��ام��ل��ني م���ن ن���ادي 

ابوظبي.
ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ق���ام ح�����س��ني اخل���وري 
يرافقه الدكتور غامن الك�سواين و�سعيد 

بتوزيع  اأحمد اخل��وري وفار�س اخل��وري 
اجلوائز على الفائزين و�سمل التتويج.

لل�سطرجن  الوطني  اليوم  ابطال بطولة 
اخلاطف ويف مقدمتهم في�سل عبد اهلل 
فالدمري  ال��روم��اين  وال��ث��اين  الك�سواين 
ال��ت��ون�����س��ي كمال  وال���ث���ال���ث  دان���ي���ال���وف 
النجيلي، وحل يف املركز الرابع الفلبيني 
املركز  ويف  رام�����و������س،  دي  ج���ول���ي���و����س 

اخلام�س اأحمد الرميثي.
و�سمل التكرمي فئة النا�سئني وقد حقق 
املركز الأول لفئة حتت 14 �سنة الهندي 
�سيدراث بالجلي وعلى م�ستوى الفتيات 
دلع رافع -�سوريا، ويف فئة حتت 12 �سنة 
في�سال  الهندي  الأول  املركز  حقق  فقد 
جودري، وحل يف املركز الأول لفئة حتت 
اخل���وري،  حم��م��ود  �سنوات عي�سى   10
عي�سى  رو����س���ة  ال����واع����دة  وا���س��ت��ط��اع��ت 
 10 حت��ت  فئة  بذهبية  ال��ف��وز  ال�سركال 
الالعب عمران  ونال  للفتيات..   �سنوات 
م�سارك  اأف�سل  جائزة  احلو�سني  احمد 
م���ن دول�����ة الم��������ارات، وع��و���س��ة مبارك 

ال�سام�سي على جائزة اأف�سل م�ساركة.

ك�صواين ُيتوج بلقب بطولة اليوم الوطني لل�صطرجن اخلاطف يف اأبوظبي

اأنقذ املهاجم الفرن�سي اوليفيه جريو فريقه ار�سنال 
من هزمية جديدة، واأدرك له التعادل 1-1 يف الوقت 
القاتل من مباراته مع م�سيفه �ساوثمبتون يف املرحلة 

ال�ساد�سة ع�سرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
ار�سني فينغر اىل هذا  الفرن�سي  امل��درب  ودخل فريق 
�سقوطه  بعد  توازنه  ا�ستعادة  عن  يبحث  وه��و  اللقاء 
غرميه  اأم��ام  ار�سه  على  ال�سابقة  املرحلة  يف  القا�سي 

مان�س�سرت يونايتد 3-1.
اإذ  ال��ل��ن��دين،  ال��ن��ادي  اأراد  كما  تكن  مل  ال��ب��داي��ة  لكن 
اخطاأ  عندما   3 الدقيقة  منذ  متخلفا  نف�سه  وج��د 
ب���ري م��ريت��ي�����س��اك��ر يف ت�ستيت  ق��ل��ب دف���اع���ه الأمل������اين 
ومررها  تاديت�س  دو���س��ان  ال�سربي  فخطفها  ال��ك��رة، 
م�سجال  ال�سباك،  اودعها  ال��ذي  او�سنت  ت�ساريل  اىل 
هدفه الثامن يف مبارياته ال�11 الأخرية يف الدوري 

كاأ�سا�سي، بينها اربعة يف امل�ساركات الثالث الأخرية.
و���س��غ��ط ار���س��ن��ال بحثا ع��ن ال��ع��ودة اىل ال��ل��ق��اء لكن 
تاديت�س كان قريبا جدا من ا�سافة هدف ثان لفريقه 
الت�سيكي  باحلار�س  ان��ف��راده  اث��ر  فقط  دقيقتني  بعد 

برت ت�سيك، لكن الأخري تاألق وانقذ النادي اللندين.
وح�����س��ل ار���س��ن��ال ب��ع��ده��ا ع��ل��ى ف��ر���س��ت��ني وا�سحتني 
لكازيت  الك�سندر  الفرن�سي  ع��رب  ال��ت��ع��ادل  لدراك 

ثم الت�سيلي اليك�سي�س �سان�سي�س، لكن احلار�س 
فرايزر فور�سرت كان لهما باملر�ساد.

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية 
ار�سنال  وا���س��ل  ث��م  الأول،  ال�����س��وط 
يف  م�سيفه  منطقة  نحو  ان��دف��اع��ه 
بداية الثاين، ما خلف م�ساحات يف 
اأن ي�ستفيد منها  امللعب كاد الأخري 
لإ�سافة هدف ثان لكن احلظ عاند 
اوري������ول روم���ي���و بعدما  الأ����س���ب���اين 
اطلقها  التي  القوية  ال��ك��رة  ارت���دت 
من حوايل 25 مرتا من العار�سة.

وح�سل ا�سحاب الأر�س على فر�سة 
ث��ان��ي��ة ب��ع��د ث����وان م���ع���دودة اث���ر خطاأ 
دف���اع���ي م���ن ار����س���ن���ال، ف��ان��ف��رد راين 
ب���رت���ران���د ب���احل���ار����س ال��ت�����س��ي��ك��ي برت 
ت�سيك لكنه �سدد الكرة بجانب القائم 

الي�سر.
ويلبيك  ب�����داين  ب��ع��ده��ا  ف��ي��ن��غ��ر  وزج 

مريتي�ساكر  م��ن  ب��دل  ويل�سري  وج���اك 
�سيئا  لكن  ت�ساكا  غرانيت  وال�سوي�سري 

مل يتغري، ثم احتكم اىل جريو الذي دخل 
يف  موفقا  فكان  لكازيت  مواطنه  من  ب��دل 
التعادل  ادرك  الفرن�سي  املهاجم  لأن  خياره 
يف ال���وق���ت ال��ق��ات��ل ع��ن��دم��ا ح���ول ال���ك���رة يف 
من  عر�سية  بعد  فور�سرت  ي�سار  اىل  راأ���س��ه 

�سان�سي�س.
املهاجم  ذاتها من  امل�سافة  واأ�سبح جريو على 

ال�سابق ملان�س�سرت يونايتد الرنوجي اويل غونار 

لأكرث  ال��ق��ي��ا���س��ي  ال��رق��م  م��ع��ه  وت�����س��ارك  �سول�سكاير 
دخولهم  بعد  املمتاز  ال���دوري  يف  ت�سجيال  الالعبني 
م��ن م��ق��اع��د ال���ب���دلء. والأه�����م م��ن ذل����ك، اأن����ه جنب 
فريقه ومدربه فينغر هزمية حمرجة اأخرى، ل�سيما 
اأن��ه ك��ان يواجه فريقا مل يحقق �سوى ف��وز وحيد يف 

املراحل ال�سبع الأخرية.
املركز  يف  ن��ق��ط��ة   29 اىل  ر���س��ي��ده  ار����س���ن���ال  ورف�����ع 
اخلام�س بفارق الهداف خلف ليفربول الرابع الذي 
يتواجه لحقا مع جاره ايفرتون، فيما ا�سبح ر�سيد 

�ساوثمبتون 18 نقطة يف منت�سف الرتتيب.
وت��ت��ج��ه الن���ظ���ار لح��ق��ا اىل امل��وق��ع��ة امل��رت��ق��ب��ة بني 
اجلارين اللدودين مان�س�سرت يونايتد الثاين و�سيفه 

مان�س�سرت �سيتي املت�سدر.

ا�ستعاد  فيما  ال��ت��وايل،  على  التا�سع  ل��ف��وزه  روك��ت�����س  هيو�سنت  فريقه  ه���اردن  جيم�س  ق��اد 
اىل  وعاد  ليربون جيم�س  بف�سل جنمه  �سريعا  توازنه  البطل  و�سيف  كافاليريز  كليفالند 
�سكة النت�سارات بعد يوم واحد فقط على هزميته الأوىل يف اآخر 14 مباراة خا�سها يف دوري 

كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني.
على ملعب مودا �سنرت، وا�سل هيو�سنت تاألقه هذا املو�سم بقيادة هاردن بفوزه ال�سبت 

على م�سيفه بورتالند ترايل باليزرز 117-124.
يف  فريق  كاأف�سل  و�سجله  الغربية  للمنطقة  �سدارته  بتعزيزه  هيو�سنت  ويدين 

ال��دوري حاليا )20 فوزا مقابل 4 هزائم فقط(، اىل ه��اردن الذي �سجل 48 
ال�45 نقطة للمرة  15 يف الربع الأخ��ري، ليتجاوز بذلك حاجز  نقطة، بينها 

الثالثة هذا املو�سم.
 7 26 مع  بول  واأ�ساف كري�س  ب�8 متابعات،  ه��اردن  �ساهم  كما 

 35( ليالرد  داميان  الثنائي  تاألق  فيما  حا�سمة،  متريرات 
دج��اي ماكولوم  و�سي  6 متريرات حا�سمة(  نقطة مع 

جتنيب  دون  ب���ورت���الن���د  ���س��ف��وف  يف  ن��ق��ط��ة   28-
الأخري هزميته ال�12 يف 25 مباراة.

مباراة   13 اأ�سل  من  ع�سر  الثاين  الفوز  يكن  ومل 
���س��ه��ال على  ق����واع����ده  خ�����ارج  الآن  ح��ت��ى  خ��ا���س��ه��ا 
يف   57-46 تخلف  حيث  كثريا  عانى  اإذ  هيو�سنت، 
ادائ��ه بقي متخلفا يف  الأول. ورغ��م حت�سن  ال�سوط 
بعد   78-72 نقاط   6 بفارق  الثالث  الربع  بداية 

ثم  الأر������س،  ل�ساحب  متتالية  نقطة   11
اواخر  نقطة يف   14 اىل  الفارق  تو�سع 

هذا الربع.
ليالرد  ا�سابة  كانت  التحول  نقطة  لكن 

يف قدمه خالل الثواين الأخرية من الربع 
النق�سا�س  يف  لهيو�سنت  �سمح  ما  الثالث، 
حني   98-103 متقدما  وك���ان  م�سيفه  على 
عاد جنم بورتالند اىل ار�سية امللعب يف اآخر 7 دقائق 

من اللقاء.
لفريقه من حيث  القيا�سي  الرقم  ع��ادل  ال��ذي  ليالرد  ع��ودة  لكن 

ال�سالت الثالثية يف مباراة واحدة 9 ثالثيات، مل توؤثر على جمريات 
الدقائق املتبقية من اللقاء لأن هيو�سنت دخل يف وتريته املعتادة وتفوق 

14-6 يف الدقائق الثالث الأخ��رية، ما �سمح له يف انهاء  على م�سيفه 
املواجهة ل�ساحله.

واعرتف مدرب هيو�سنت مايك دانتوين بعد اللقاء اأنه “ا�سطررنا لتقدمي 
اأف�سل ما لدينا من اأجل الفوز عليهم. كل �سيء ي�سري على ما يرام بالن�سبة 

لنا يف الفرتة احلالية، لكننا معر�سون للمرور بفرتات �سعبة«.
 12 حقق  اأن  منذ  املو�سم  بداية  يف  ق��واع��ده  خ��ارج  لهيو�سنت  نتيجة  اأف�سل  وه��ي 

1996-1997، كما حقق اي�سا  انت�سارا مقابل هزمية واحدة اي�سا خالل مو�سم 
فوزه العا�سر من اأ�سل 10 مباريات خا�سها مب�ساركة بول، القادم هذا املو�سم من لو�س 

اجنلي�س كليربز، علما باأن �سانع الألعاب املميز غاب عن املباريات ال�14 الأخرى لفريقه 
اجلديد ب�سبب ا�سابة يف ركبته.

احتاج كليفالند اىل يوم واحد فقط ل�ستعادة توازنه  وعلى ملعب “كويكن لونز ارينا”، 
وذل��ك من   ،106-102 بي�سرز  انديانا  اأم��ام  بها اجلمعة  التي مني  الهزمية  وتعوي�س 

خالل الفوز على �سيفه فيالدلفيا �سفنتي �سيك�سرز 105-98 بف�سل تاألق جيم�س.
و�سجل “امللك” جيم�س 30 نقطة مع 13 متابعة و13 متريرة حا�سمة، حمققا ال�رتيبل 
دبل ال�58 يف م�سريته، ليلعب دورا ا�سا�سيا يف عودة فريقه ب�سرعة اىل �سكة النت�سارات 

بعد اأن حرمه انديانا قبل 24 �ساعة من فوزه الرابع ع�سر على التوايل.
اجواء  اىل  بقوة  لو  تايرون  امل��درب  فريق  ع��اد  اللقاء،  بداية  7-18 يف  تخلف  اأن  وبعد 

املواجهة وتقدم على �سيفه بفارق 10 نقاط اأو اأكرث يف الربعني الثاين والثالث.
لكن و�سيف البطل وجد نف�سه متخلفا جمددا يف الربع الأخري قبل اأن ي�ستلم جيم�س 
زمام املبادرة واأن يكون له دور يف جميع النقاط ال�22 الأخرية لفريقه اإن كان بالت�سجيل 
اأو بالتمريرات احلا�سمة، اإحداها يف اآخر 40 ثانية جلاي كراودر الذي �سجل ثالثية 

104-98 ومهد بذلك الطريق اأمام فريقه لتحقيق الفوز ال�19 يف  و�سع بها الفارق اىل 
27 مباراة.

وحت��دث جيم�س عن املجهود ال��ذي قدمه يف اآخ��ر اللقاء والإجن��از ال��ذي مل ي�سبقه اليه اي 
ال��دوري هذا املو�سم، قائال عن النقاط والتمريرات احلا�سمة التي حققها  لعب يف 
اأكن على دراية  “اإنها اح�سائية جمنونة. مل  يف الدقائق الثالث الأخ��رية 
بها، هذا اأمر موؤكد”، م�سيفا “ل احتاج اىل الت�سجيل فقط من اأجل اأن 

اأكون منتجا وامل�ساعدة يف الفوز باملباراة...«.
ووا�سل “متكنت من احل�سول على الأخطاء والت�سجيل من الرميات 

احلرة، جنحت يف حتقيق املتابعات ورفاقي �سجلوا �سالت حا�سمة«.
ولعب ال��ب��دلء دواي���ن واي��د وك��اي��ل ك��ورف��ر وجيف غرين 
ال�12  ال��ه��زمي��ة  وب��احل��اق  ال��ف��وز  ه���ذا  دورا يف 
�سجل  اأن  بعد  م��ب��اراة،   25 يف  بفيالدلفيا 
ك���راودر  واأ����س���اف  نقطة   13 منهما  ك��ل 
12، فيما كان دجاي دجاي ريديك 
وروبرت كوفينغتون الأف�سل يف 
���س��ف��وف اخل��ا���س��ر بعد 
اأن �سجل كل منهما 

19 نقطة.
املباريات  ويف 
الأخ��������������رى، 
�سان  ح���ق���ق 
ان�������ت�������ون�������ي�������و 
������س�����ب�����ريز ف��������وزه 
الثامن يف اآخر 9 مباريات 
ح�ساب  ع��ل��ى  وج����اء   ،27 يف  وال�19 
-104 ���س��ن��ز  ف��ي��ن��ي��ك�����س  م�����س��ي��ف��ه 

باو  الإ����س���ب���اين  غ��ي��اب  رغ���م   ،101
مانو  والأرج����ن����ت����ي����ن����ي  غ����ا�����س����ول 
ج��ي��ن��وب��ي��ل��ي ب����ق����رار م����ن امل�����درب 
غرين  وداين  بوبوفيت�س  غريغ 
وكايل اندر�سون ب�سبب ال�سابة، 
فورب�س  ب���ري���ن  ب��ف�����س��ل  وذل�����ك 
يف  حا�سمة  ثالثية  �سجل  ال���ذي 

اآخر 21،5 ثانية.
وح���ذا ل��و ول��ي��ام��ز ح���ذو فورب�س 
اجنلي�س  ل�����و������س  واأه�������������دى 
كليربز الفوز على �سيفه 
وا����س���ن���ط���ن وي���������زاردز 
 1 1 2 -1 1 3
يف  ث��الث��ي��ة  بت�سجيله 
اآخر 1،2 ثانية، والأمر 
را�سل  ع��ل��ى  ي��ن��ط��ب��ق  ذات�����ه 
و�ستربوك الذي �سجل رميتني حرتني يف اآخر 5،2 ثانية من 
14 متريرة  20 نقطة مع  املباراة  الإ�سايف )�سجل يف  ال�سوط 
حا�سمة و11 متابعة(، ليقود فريقه اوكالهوما �سيتي ثاندر 
للفوز على م�سيفه ممفي�س غريزليز 102-101 بعد اأن 

كان متخلفا بفارق 20 نقطة يف ال�سوط الأول.
 ،100-117 جاز  يوتا  على  باك�س  ميلووكي  وف��از 
-104 نيك�س  ن��ي��وي��ورك  على  بولز  و�سيكاغو 
102، واتالنتا هوك�س على اورلندو ماجيك 
على  ليكرز  اجنلي�س  ولو�س   ،110-117

ت�سارلوت هورنت�س 99-110.

هاردن يقود هيو�صنت لفوز جديد وكليفالند ي�صتعيد توازنه  جيــرو ينقــــذ ار�صنــــال من 
هزميــــة جــديــــدة 



   

 
يفوز يف م�صابقة لل�صكون 

تناف�س مت�سابقون من تايوان وبلدان اأخرى يف "م�سابقة لل�سكون" 
مدتها 90 دقيقة اأقيمت يف العا�سمة تايبه.

 24 ك��وجن عمره  ه��وجن  م��ن  �ساب  الدولية  امل�سابقة  ه��ذه  وف��از يف 
�سنة.

الطق�س  واجهته متثلت يف  اأك��رب حتديات  اإن  الفائز  ال�ساب  وق��ال 
احلار وال�سم�س ال�ساطعة والذباب الذي ظل ي�سايقه طوال فرتة 

امل�سابقة.
وا�ستمر نحو 80 مت�سابقا دون اأي حركة وهم يحدقون يف الف�ساء، 
اإلكرتونية ط��وال فرتة  اأجهزة  اأي  اأو  اأو طعام  نوم  اأو  دون حديث 

امل�سابقة التي اأقيمت حتت �سعار "اأرح عقلك".
كوريا  عا�سمة  �سول  يف  مرة  لأول  الدولية  امل�سابقة  هذه  واأقيمت 

اجلنوبية عام 2014.

مفاجاأة يف ورق التواليت!!
لحظ النا�س بني فرتة واأخرى وجود هدايا ومفاجاآت يف الأ�سياء 
املغلفة التي ي�سرتونها، تثري ا�ستغرابهم وتطرح ت�ساوؤلت عديدة.

موجود  هو  ما   Pikabu موقع  م�ستخدمي  اأح��د  ا�ستعر�س  فقد 
يف اجلهة الداخلية لغالف ورق التواليت امل�سنوع يف طاجيك�ستان.
وجد هذا امل�ستخدم ن�سف �سورة �ساب اآ�سيوي املالمح مل�سقة على 
�سطح الطبقة العليا لورق التواليت. بح�سب راأيه هذه طريقة غري 
املراقبة.  حتت  التواليت  ورق  م�ستخدم  اأن  اإىل  لالإ�سارة  تقليدية 

وقد اعترب البع�س اأن ال�سورة تعود اإىل �سرطي ا�سمه �سينغيز.
اأي�سا  لحظوا  ال��ورق  ه��ذا  م�ستخدمي  من  الكثريين  اأن  وات�سح 
ال���ورق، مثل حريف  لفافة  غ��الف  رف��ع  اأ�سياء خمتلفة عند  وج��ود 
OK باللون الربتقايل التي هي �سعار �سبكة التوا�سل الجتماعي 
وكازخ�ستان  رو�سيا  يف  ت�ستخدم  التي   "OK- "اأودنوكال�سيكي 
ن�سف  وج��ود  اأن  اإىل  بع�سهم  وي�سري  اآ�سيا.  – �سرق  جنوب  ودول 
ال�سورة التي ا�ستعر�سها م�ستخدم موقع Pikabu دليل على اأنها 

مل تتعر�س اإىل معاجلة كاملة.

�صجن 15 عامًا لو�صعه حلم خنزي مب�صجد
عاقبت حمكمة يف فلوريدا ثالثيناً اأمريكياً ظهر يف مقطع فيديو 
العام املا�سي ي�سع حلم خنزير يف م�سجد، بال�سجن 15 عاماً مع 

اإبقائه قيد املراقبة ملدة 15 عاماً اأخرى بعد الإفراج عنه.
مركز  اقتحم  قد  فلوريدا  يف  تيتو�سفيل  من  وول��ف  مايكل  وك��ان 
عام  يناير  يف  املوؤمن"  "م�سجد  فلوريدا  يف  الإ�سالمية  اجلمعية 
والإنارة  النوافذ  يحطم  وهو  املراقبة  كامريات  ور�سدته   .2016

بع�سا قبل تركه قطعة من حلم اخلنزير اأمام الباب.
�سدر  ال��ذي  احلكم  ب��اأن  الربيطانية  اإندبندنت  �سحيفة  واأف���ادت 
بحق وولف هي على خلفية اإدانته بتهمة ممار�سته اأعمال تخريبية 
وتعزيز جرمية الكراهية، وذلك بعد �سفقة مع الدعاء اأبرمت بني 
ال�سرطة واإدارة امل�سجد. و�سرح املتحدث با�سم مكتب النائب العام 
تود براون، اأن هذا الفعل بالن�سبة للمحكمة اعترب مبثابة جناية. 
�سابقاً  اأدي���ن  حيث  اإج��رام��ي��اً  �سجاًل  ميتلك  وول���ف  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
الذي  الإم��ام حممد م�سري،  بارتكاب عدة جرائم �سطو. واعترب 
احلكم  اأن  الإنرتنت،  على  فلوريدا  مركز  يف  امل�ساجد  �سبكة  يدير 
م�سدداً  امل�سلمني  ي�ستهدفون  ال��ذي��ن  اإىل  ر�سالة  مبثابة  �سيكون 

بالقول: "اإن مدار�سنا وكنائ�سنا وم�سارحنا، هي خط اأحمر".  
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اكت�صاف مقربتني اأثريتني غرب الأق�صر
اأعلن وزير الآثار امل�سري خالد العناين، ام�س الأول عن اكت�ساف مقربتني اأثريتني مبنطقة القرنة الأثرية غرب 

حمافظة الأق�سر.
"الكت�ساف مت  الأث��ري:  الك�سف  الإع��الن عن  اأثناء  الأق�سر،  كلمته يف موؤمتر �سحايف من  العناين، خالل  وق��ال 
الدكتور  لالآثار،  الأعلى  للمجل�س  العام  الأم��ني  اإ�سراف  حتت  الآث��ار  ب��وزارة  العاملني  من  م�سرية  بعثة  بوا�سطة 

م�سطفى وزيري".
واأ�سار وزير الآثار امل�سري، اإىل اأن هذا الكت�ساف مت بجهود م�سرتكة بني وزارة الآثار امل�سرية وحمافظة الأق�سر 

للرتويج لل�سياحة والآثار امل�سرية العريقة.
واأ�ساف العناين "جاءت جميع و�سائل الإعالم العاملية واملحلية اليوم لت�سهد هذه اللحظة العظيمة". 

واأو�سح وزير الآثار امل�سري، اأنه يف وقت لحق اليوم �سيتم افتتاح ولأول مرة منذ عام 1961 قد�س الأقدا�س اخلا�س 
باآمون رع مبعبد امللكة حت�سب�سوت يف الدير البحري، منوهاً، باأن املدير التنفيذي للبنك الدويل ونائبه قاما بزيارة 

ر�سمية مل�سر بعد �سماعهما بخرب الكت�ساف، حر�ساً على زيارة املقربتني.
اأن��ه من  اإل  اأي نق�س داخلها  املقربة يف  ا�سم �ساحب  العثور على  بال�سبط لعدم  املقربة  اأن��ه مل يحدد ع�سر  يذكر 
املرجح اأنها تعود يف الفرتة من ع�سر امللك "اأمنحتب الثاين" وحتى "حتتم�س الرابع"، حيث مت تاأريخها من خالل 

الأ�سلوب الفني املتبع يف النقو�س ومقارنتها مع العديد من مقابر الأفراد بجبانة طيبة التي تعود لنف�س الفرتة. 
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بال�س تبو�صني ينتقد �صلبيات ال�صينما امل�صرية
ال�سينما  �سلبيات  عامر  اأحمد  للمخرج  تبو�سني"  "بال�س  فيلم  يالم�س 
ي�سوب  م��ا  على  ال�����س��وء  ت�سليط  يف  ال�ساخر  ال��ق��ال��ب  وي�ستخدم  امل�سرية 
دون  لكن  والتمثيل  والإن��ت��اج  الإخ���راج  م�ستوى  على  عيوب  م��ن  ال�سناعة 

مبا�سرة اأو اإهانة لأحد.
الفيلم بطولة يا�سمني رئي�س وحممد مهران وعايدة ريا�س و�سلوى حممد 
ومدير  ب��در  �سو�سن  م��ن  خا�سة  م�ساركة  م��ع  �سريع  اأب��و  وم�سطفى  علي 

الت�سوير كمال عبد العزيز.
وي�سف عامر فيلمه باأنه خليط من الروائي والت�سجيلي املمزوج بال�سخرية، 
التناول  طبيعة  اقت�ستها  التي  املبالغة  من  �سيئا  ت�سمن  باأنه  يعرتف  كما 

الكوميدي غري املبا�سر للو�سط ال�سينمائي.
اأول  ي��ح��اول �سنع  ال��ذي  ال�ساب تيمور  امل��خ��رج  الفيلم ح��ول  اأح���داث  ت��دور 
اأفالمه لكنه ي�سطدم بالكثري من العقبات التي حتول دون اإكمال امل�سروع، 
ومن بني هذه العقبات بطلة الفيلم املتذبذبة فجر التي ترف�س اأن توؤدي 

م�سهدا به قبلة مع البطل رغم تقدميها �سابقا م�ساهد اأكرث �سخونة.
ومن هذه املفارقة يتخذ الفيلم ا�سمه بال�س تبو�سني والذي يعر�س لأول 

مرة عامليا يف الدورة الرابعة ع�سرة ملهرجان دبي ال�سينمائي الدويل.
وي�سارك الفيلم �سمن ق�سم ليال عربية بالدورة الرابعة ع�سرة ملهرجان دبي 
ال�سينمائي الدويل والذي ي�سمل 11 فيلما من تون�س واجلزائر وفل�سطني 

ولبنان وم�سر.

ق�ص�س العابرين يوثق 30 عامًا من الغربة 
الأحدث  الوثائقي  فيلمه  اإن  اجلنابي  قتيبة  العراقي  وامل�سور  املخرج  قال 
"ق�س�س العابرين" م�ستخل�س من مادة فيلمية �سورها بنف�سه على مدى 
غادر  منذ  عا�سها  التي  الغربة  واآلم  ذك��ري��ات  طياتها  يف  حتمل  عاما   30
بالفيلم  عاما   57 اجلنابي  وي�سارك  ال��ي��وم.  وحتى  الثمانينات  يف  ال��ع��راق 
بدورته  الدويل  ال�سينمائي  دبي  الطويل يف مهرجان  املهر  �سمن م�سابقة 
الرابعة ع�سرة. وعلى مدى 67 دقيقة ي�سرد اجلنابي بلغة �سينمائية متفردة 
ال�سوتية  املقاطع  اأحد  يقول عنها يف  التي  الغربة  ال�سخ�سية مع  جتربته 

بالفيلم "ل اأدري اإن كنت اخرتتها اأم هي التي اختارت اأن ت�سكنني".
ت�سري الأحداث يف ت�سل�سل زمني منذ عام 1980 عندما بداأت احلرب بني 
العراق واإي��ران فما كان من اأم قتيبة اإل اأن حثت ابنها على مغادرة البالد 

خوفا من اأن تفقده كما فقدت والده ب�سبب احلرب ومل تعرف م�سريه.
ومن العراق اإىل املجر حيث ا�ستقر اجلنابي يف بوداب�ست لدرا�سة الت�سوير 
يكن  مل  حيث  غربته  تعمقت  وهناك  ال�سينمائية،  والفنون  الفوتوغرايف 

الرجوع اإىل الوطن خيارا قائما.

اإهداء العر�س الأول لـ 
في�صر  وورز" للراحلة  "�صتار 
احلياة  اإىل  النائية  املجرة  اأعيدت 
اأخ��رى يف و�سط مدينة لو�س  مرة 
اأم���������س ال�����س��ب��ت خالل  اجن��ل��ي�����س 
العر�س الأول للفيلم اجلديد من 
وورز:  "�ستار  وورز  �ستار  �سل�سلة 
ذا ل�ست جيدي" واأه��دي العر�س 
للممثلة الراحلة كاري في�سر التي 

�ساركت يف بطولة الفيلم.
وقال ريان جون�سون موؤلف الفيلم 
وخمرجه يف بداية العر�س "اأرغب 
يف اإه��داء العر�س الليلة اإىل كاري 
اأعلى وت�سري يل  التي تنهرين من 
ب��ح��رك��ة ب��ذي��ئ��ة ق��ائ��ل��ة: ت��ب��ا ل��ك يا 
تكرمي  اإىل  الليلة  حت��ول  ل  ري���ان 

حزين".
وي��ن��ت��ه��ي ال��ف��ي��ل��م ك���ذل���ك ب���اإه���داء 
الأمرية  ب��دور  قامت  التي  لفي�سر 
عاما   60 عن  في�سر  وتوفيت  ليا. 
املا�سي  الأول  ك��ان��ون  دي�سمرب  يف 
ب��ع��د ا���س��ت��ك��م��ال ت�����س��وي��ر دوره����ا يف 

الفيلم.
وال�سخ�سية التي متثلها واملعروفة 
ليا  ب��اجل��رنال  اجل��دي��د  الفيلم  يف 
اأورجانا قائدة املقاومة تقوم بدور 

رئي�سي يف الفيلم.
اأجل  من  معارك  الفيلم  ويعر�س 
ويتناول  ال���ق���وى  ت������وازن  حت��ق��ي��ق 
التي  للطبيعة  اخل���ارق���ة  ال���ق���وى 

جتتاح املجرة اخليالية.
ل�ست  ذا  وورز:  ����س���ارو  وي���ط���رح 
جيدي وهو من اإنتاج وولت ديزين 
دي�سمرب   15 ي��وم  العر�س  دور  يف 

كانون الأول.

كاهن يقتل �صقيقته 
وزوجته ثم ينتحر

نقلت وكالة كيودو اليابانية لالأنباء، عن 
اإن كاهنة اأحد اأ�سرحة  حمققني قولهم 
طائفة ال�سنتو يف العا�سمة طوكيو، قتلت 
عندما تعر�ست لهجوم من قبل �سقيقها 
القتل  ح��ادث  و�سبق  ال�ساموراي.  ب�سيف 
قيادة  ب�ساأن  لأع���وام  ا�ستمر  اأ���س��ري  ن��زاع 
بالعا�سمة  ها�سيماجنو  توميوكا  �سريح 

اليابانية، الذي يعود لعام 1627.
الكربى،  �سقيقته  الرجل قتل  اأن  وت��ردد 

كاهنة ال�سريح الليلة املا�سية.
وع�����رثت ال�����س��رط��ة لح���ق���اً ع��ل��ى جثته 
من  اثنني  اإىل  بالإ�سافة  زوجته،  وجثة 
ال�����س��ي��وف وع�����دة ���س��ك��اك��ني. وب���ع���د قتل 
ثم  �سريكته  ق��ت��ل  اأن���ه  يعتقد  �سقيقته، 
ها�سيماجنو  توميوكا  و�سريح  انتحر. 
ال�سنوي  ال�سعبي  مب��ه��رج��ان��ه  م��ع��روف 
م�سارعة  موطن  اأن��ه  على  اإل��ي��ه  وينظر 

ال�سومو احلديثة للمحرتفني.

ع�صابة حتاول بناء مطار خا�س بها  
لتهريب  كبرية  �سبكة  تفكيك  الإ�سبانية  ال�سرطة  اأعلنت 
مدرج  لبناء  تخطط  كانت  الأندل�س  اإقليم  يف  امل��خ��درات 

طريان خا�س بها لإدخال الكوكايني اإىل البالد. 
وجاء يف بيان لل�سرطة اأن 14 �سخ�ساً اأوقفوا فيما �سبطت 

5،1 اأطنان من احل�سي�سة. 
وقد �سادرت ال�سرطة كذلك �ستة زوارق ومروحية وطائرة 
�سغرية ف�ساًل عن جمموعة من الأ�سلحة النارية يف عدة 

مناطق يف الأندل�س يف جنوب اإ�سبانيا. 
ويعترب املحققون اأن ال�سبكة كانت ت�ستخدم هذه الو�سائل 
اأن  لإدخ��ال احل�سي�سة اإىل البالد.  واأ�سارت ال�سرطة اإىل 
+ناد  لبناء  الأرا�سي  �سراء  اإىل  ي�سعون  كانوا  »املوقوفني 
الكوكايني  باإدخال  لهم  �سي�سمح  كان  للمخدرات+  جوي 

اإىل البالد بوا�سطة طائرات حتط على املياه«. 

ُقتل عري�صها فح�صرت الزفاف لوحدها
قررت امراأة اأمريكية امل�سي قدماً يف تنظيم حفل زفافها 
والتقاط �سور تذكارية، على الرغم من مقتل خطيبها 
الذي يعمل ك�سرطي قبل موعد الزفاف يف حادثة اإطالق 
نار. وكان كولني روز )29 عاماً( وهو �سابط يف �سرطة 
وايني، قد اأ�سيب بعيار ناري، اأثناء ا�ستجواب اأحد راكبي 
متاأثراً  وت��ويف  اجلامعي،  احل��رم  من  بالقرب  ال��دراج��ات 

بجراحه بعد يوم من احلادثة، يف 23 نوفمرب 2016.
اأن ل تدع ما حدث، مينعها  اأن نيكي �سالغوت، قررت  اإل 
الأبي�س،  ثوبها  ارت���دت  ال��زف��اف، حيث  اإق��ام��ة حفل  م��ن 
اأن  و�سك  على  وكاأنها  �سعرها،  و�سففت  املكياج،  وو�سعت 
ُتزف لعري�سها، ثم قامت بالتقاط �سور الزفاف لوحدها، 
بح�سب موقع اإن�سايدر اإيد�سن. وقالت نيكي على ح�سابها 
"خ�سارتي  ب���وك  في�س  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��وق��ع  يف 
خلطيبي لن تدمرين، واأنا ل اأزال قوية كما عهدمتوين، 

فال�سربة التي ل تقتلك، �ستجعلك اأقوى بالتاأكيد".
ال�سور خلطيبها  وكانت نيكي قد ح�سلت على عدد من 
الراحل وهو يحمل العلم الأمريكي، بالإ�سافة اإىل قبعة 
التجربة  يرتديها، وت�سيف عن هذه  كان  التي  ال�سرطة 
التي خلفته  الأمل  بو�سوح  تظهر  تزال  ل  ال�سور  "هذه 
والبت�سام.  ال�سحك  على  ق��ادرة  اأزال  ل  لكنني  احلادثة، 
والتعبري  ال�سور،  ه��ذه  على  للح�سول  بالمتنان  اأ�سعر 

بكلمة �سكراً قد ل تكفي، لكن هذا كل ما اأملك". 

�صبط 45 كيلوغرامًا من "القات" يف مطار ميونيخ
با�ستخدامه يف بع�س  القات م�سموح  اأن  الرغم من  على 
البلدان منها ال�سومال واليمن ، اإل اأنه ممنوع يف بلدان 
على  ميونيخ  يف  ال�سلطات  ع��رثت  وق��د  ك��اأمل��ان��ي��ا،  اأخ���رى 
كمية كبرية من القات يف حقيبة اإحدى امل�سافرات. عرثت 
45 كيلوغراما  �سلطات اجلمارك يف مطار ميونيخ على 
اإح���دى امل�����س��اف��رات. امل�سافرة  م��ن ن��ب��ات ال��ق��ات املنبه م��ع 
على  العتداء  حاولت  اأوكرانية  اأ�سول  من  تنحدر  التي 
القب�س  ومت  احلقيبة.  تفتي�س  اأثناء  اجلمارك  موظفي 
عليها وعر�سها على قا�سي التحقيقات. ويعد نبات القات 
الكاثينون  م��ادت��ي  على  يحتوي  اإذ  املنبهة  النباتات  م��ن 

والكاثني �سديدتي ال�سلة مبادة الأمفيتامني املنبهة. املمثلة ديزي ريديل خالل ح�شورها عر�س فيلم "حرب النجوم اجليداي الأخري" يف لو�س اأجنل�س.   )رويرتز(

حتديد امليول 
النتحارية بتحليل الدم

ت�����و������س�����ل ع�����ل�����م�����اء م�������ن ج���ام���ع���ة 
لنتائج  الأم��ري��ك��ي��ة  ب��ي��ن��غ��ه��ام��ت��ون 
ت�������س���اع���د ع����ل����ى حت�����دي�����د امل����ي����ول 
النتحارية عند الإن�سان عن طريق 
حتليل الدم. وقد تبني للعلماء اأن 
اللواتي  الن�ساء  اأدم��غ��ة  عمل  اآل��ي��ة 
ت��ت��اأث��ر بربوتني  مي��ل��ن ل��الن��ت��ح��ار 
 ،"BDNF" خا�س م�سفر باجلني
ت��رك��ي��ز ه���ذا الربوتني  واخل��ل��ل يف 
بالياأ�س  ���س��ع��ورا  ي��ول��د  م���ا  غ��ال��ب��ا 
الذي  ال�سديد  واحل��زن  والإحباط 

ينتهي عادة برغبة يف النتحار.
واأ�سار العلماء اإىل اأوجه ال�سبه بني 
النتحار  احل����الت وح����وادث  ت��ل��ك 
انخفا�س  ف��ي��ه��ا  ي���الح���ظ  ال���ت���ي 
الربوتني  م���ن  م��ع��ي��ن��ة  ل���رتاك���ي���ز 
اجل���ب���ه���ي  ال����ف���������س  م���ن���ط���ق���ة  يف 
واأو�سحوا  ال��دم��اغ.  يف  واحل�سني 
للتو�سل  العمل  �سيوا�سلون  اأنهم 
ملعلومات اأكرث دقة وتف�سيال حول 
الو�سول  اأم���ال يف  امل��و���س��وع،  ه���ذا 
لطرق جديدة يف حتليل ال��دم، قد 

تنقذ حياة اآلف الب�سر.

�صباق للعدو دعمًا ملر�صى ال�صرطان 
�سخ�س   7000 م���ن  اأك����رث  ����س���ارك 
كلوز  ل�سانتا  الكامل  ال��زي  مرتدين 
يف  للعدو  �سباق  يف  نويل"  "البابا 
و���س��ط م���دري���د ام�����س ي��ه��دف جلمع 

اأموال لدعم مر�سى ال�سرطان.
خم�سة  مل�������س���اف���ة  ال�������س���ب���اق  وام�����ت�����د 
ديل  با�سيو  ���س��ارع��ي  يف  ك��ي��ل��وم��رتات 
ب�����رادو وك��ا���س��ت��ي��ل��ي��ان��ا امل�����س��ه��وري��ن يف 
يف  اأطفال  �سارك  كما  مدريد.  و�سط 
ال�سباق الذي قال منظموه اإنه الأكرب 

من نوعه على م�ستوى العامل.

األعاب الفيديو حُت�ّصن ذاكرة كبار ال�صن
األعاب  اأن ممار�سة  العلمية بالفعل  اأظهرت الدرا�سات 
املادة  زي��ادة يف كمية  ال�سباب حتقق  الفيديو من قبل 
اآم��ون )جزء من اجلهاز اجلويف يف  الرمادية يف قرن 

الدماغ(.
ب��اح��ث��ون من  دع���ا  �سبوتنيك  م��وق��ع  ت��ق��ري��ر  وح�����س��ب 
اأعمارهم بني  ت��رتاوح  ا  �سخ�سً  33 جامعة مونرتيال 
55 و 75 للم�ساركة يف درا�سة مماثلة. وقد مت تق�سيم 
املجموعة  جمموعات.  ث��الث  اإىل  التجربة  اأ�سخا�س 
 Super  ،64 م��اري��و  �سوبر  لعبة  على  لعبت  الأوىل 
على  ال��ع��زف  ع��ل��ى  التعلم  ب����داأت  وال��ث��ان��ي��ة   ،Mario
املجال  لها  يف�سح  الثالثة مل  املجموعة  فيما  البيانو، 
التجربة،  من  اأ�سهر  ال�6  وخ��الل  معني.  ن�ساط  لأي 
التجربة  ب���ه���ذه  ق���ام���وا  ال���ذي���ن  الأ����س���خ���ا����س  خ�����س��ع 
واختبارات  املغناطي�سي  بالرنني  الت�سوير  لختبارات 
معرفية. قا�س العلماء كمية املادة الرمادية يف العديد 
من مناطق الدماغ: احل�سني الذي ي�سارك بالإ�سافة 
اإىل وظائف اأخرى، يف حتويل الذاكرة ق�سرية املدى 
اإىل ذاكرة طويلة الأجل؛ والق�سرة الأمامية اجلبهية 
ال��ظ��ه��ري��ة اجل��ان��ب��ي��ة ح��ي��ث ي��ت��م ت�����س��ك��ي��ل ال���ق���رارات 

يف  دوًرا  يلعب  ال���ذي  وامل��خ��ي��خ  الأع���م���ال؛  وتخطيط 
تن�سيق احلركات والتوازن.

ال��رم��ادي��ة لدى  امل����ادة  اأن كمية  ال��درا���س��ة  واأظ���ه���رت 
الأ�سخا�س املعنيني بالتجربة يف املجموعة الأوىل قد 
فقد  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة  ملحوظ.  ب�سكل  ارتفعت 
ق�سرية  ال��ذاك��رة  يف  احل��ف��ظ  على  ق��درت��ه��م  حت�سنت 

املدى.
ولدى الأ�سخا�س الذين تعلموا العزف على البيانو، 
الظهرية  ال��ق�����س��رة  يف  ال���رم���ادي���ة  امل�����ادة  ك��م��ي��ة  زادت 
والثانية  الوىل  املجموعة  اأ�سخا�س  ولدى  اجلانبية. 
يف  ملحوظ  ب�سكل  ال��رم��ادي��ة  امل���ادة  كمية  زادت  فقد 
املخيخ. لكّن كمية املادة الرمادية يف املجموعة الثالثة 
املنطقتني  ه��ات��ني  يف  انخف�ست  امل��راق��ب��ة  -جمموعة 
مفاده  ا�ستنتاج  اإىل  الباحثون  وخل�س  ال��دم��اغ.  م��ن 
من  احل�����س��ني  يتمكن  ال��ف��ي��دي��و،  األ���ع���اب  بف�سل  اأن����ه 
خ��ل��ق خ��ري��ط��ة م��ع��رف��ي��ة ل��ل��واق��ع الف��رتا���س��ي. وهذا 
الرمادية،  امل��ادة  احل��د من خطر �سمور  ي�ساعد على 
والذي غالًبا ما ي�سيب كبار ال�سن، وهو امل�سوؤول عن 

الأمرا�س الع�سبية، مثل مر�س الزهامير.

بيال حديد تتظاهر من 
اأجل بلدها الأم فل�صطني

�ساركت عار�سة الأزياء العاملية من اأ�سول فل�سطينية  بيال حديد  يف تظاهرة 
�سّمت اآلف من الفل�سطيني والعرب وذلك يف العا�سمة الربيطانية لندن 
اأمام ال�سفارة الأمريكية. وانت�سرت �سور عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي 
تظهر حديد متفاعلة ونا�سطة خالل املظاهرة من خالل رفعها كتب عليها 

للهتافات التي كانت تطلق. تردادها  اإىل  بالإ�سافة  حّرة" هذا  "فل�سطني 
قرار  على  واحتجاجاً  رف�ساً  بيال  بها  �ساركت  التي  امل��ظ��اه��رة  ه��ذه  وقبل 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بنقل ال�سفارة الأمريكية من مدينة تل 
خالل  من  للقرار  رف�سها  عن  ع��رّبت  قد  كانت  القد�س،  مدينة  اإىل  اأبيب 
ن�سرها عرب �سفحتها اخلا�سة على اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي �سورة 
مل�سجد الأق�سى وكني�سة القيامة واأرفقتها بر�سالة مطّولة اأ�سارت فيها اإىل 

حزنها ومدى الظلم التي تراه يتعر�س له ال�سعب الفل�سطيني.


