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•• عوا�صم-وكاالت:

يف  حكوميا  م�سوؤوال  االإيرانية  احلوثي  ميلي�سيات  خطفت 
حمافظة حجة، �سمال غربي �سنعاء، ام�س الثالثاء، يف وقت 
اإىل جبهات  اليمن تعزيزات  ال�سرعية يف  اأر�سلت قوات دعم 
حملية،  مينية  م�سادر  ال��غ��رب��ي..ووف��ق  ال�ساحل  يف  القتال 
مدير  منزل  االإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�سيات  حا�سرت  فقد 
قبل  العقاري،  اهلل  �سيف  حجة  مبحافظة  الرتبية  مكتب 
بناء على توجيهات م�سوؤول احلوثيني يف  اأن تقوم بخطفه 
اليمنية  ال�سرعية  اأر�سلت قوات  املحافظة..يف غ�سون ذلك، 
���س��م��ايل مدينة  ال��ت��م��ا���س  اإىل خ��ط��وط  ت��ع��زي��زات ج���دي���دة 
مع�سكر خالد يف جبهات  الهاملي وحميط  ومنطقة  حي�س 
ا���س��ت��ع��دادا لبدء  ال��ت��ع��زي��زات  ال��غ��رب��ي..وت��اأت��ي ه��ذه  ال�ساحل 
ال�سيطرة على مناطق  ا�ستعادة  اإىل  تهدف  ع�سكرية  عملية 

ال�ساحل  االإيرانية يف  قب�سة ميلي�سيات احلوثي  جديدة يف 
ع�سكرية  ترتيبات  ال�ساحل  جبهات  لليمن..وت�سهد  الغربي 
تزال  ال  ج��دي��دة  مديريات  ال�ستعادة  امل��ح��اور  جميع  ت�سمل 
حتت �سيطرة امليلي�سيات احلوثية..يف حني ت�سهد اجلبهات 
يف  معظمها  ت��رتك��ز  ال��ط��رف��ني،  ب���ني  متقطعة  ا���س��ت��ب��اك��ات 
مديرية موزع وحميط مع�سكر خالد وعلى التالل اجلبلية 
احلوثي  ملي�سيات  وفر�ست  حي�س..هذا  ملديرية  املحاذية 
االإيرانية اإتاوات مالية غري قانونية، حتت م�سمى “املجهود 
اخلا�سعة  املناطق  يف  االأدوي���ة  �سركات  ك��ل  على  احلربي”، 
ل�سيطرتها، مبا فيها �سنعاء..ولفتت امل�سادر، اإىل اأن امللي�سيا 
االأدوي�����ة وامل�ستلزمات  اأرب����اح  ب��امل��ئ��ة م��ن   10 ن��ح��و  ف��ر���س��ت 
ال��ط��ب��ي��ة امل�����س��ت��وردة ل��ك��ل ���س��رك��ة وت��ب��اع يف ال���داخ���ل كن�سبة 
اأن ال�سركات  مالية تت�سلمها امللي�سيا ب�سكل �سنوي..واأ�سارت 
االأدوية  اأرباحها، عالوة على  املالية من  الن�سبة  تدفع هذه 

وامل�ستلزمات الطبية التي تقدمها جلرحى ملي�سيا احلوثي 
من وقت اإىل اآخر..من جهة اأخرى، اأر�سلت قوات ال�سرعية 
اليمنية تعزيزات جديدة اإىل خطوط التما�س �سمايل حي�س 
ومنطقة الهاملي وحميط مع�سكر خالد يف جبهات ال�ساحل 
لتحرير  ع�سكرية  عملية  ل��ب��دء  ا���س��ت��ع��داداً  وذل���ك  ال��غ��رب��ي، 

مناطق جديدة من قب�سة ميلي�سيات احلوثي االإيرانية.
وت�سهد جبهات ال�ساحل الغربي ا�ستباكات يف جميع املحاور، 

ال�ستعادة مناطق ال تزال حتت �سيطرة املتمردين.
اإن اال�ستباكات بني قوات ال�سرعية  وقالت م�سادر ميدانية 
وامليلي�سيات، ترتكز يف مديرية موزع وحميط مع�سكر خالد 

والتالل اجلبلية املحاذية ملديرية حي�س.
مواقع  ا�ستعادة  يف  اليمنية،  ال�سرعية  ق��وات  وجنحت  ه��ذا 
ج���دي���دة يف ج��ب��ه��ة ����س���رواح غ��رب��ي حم��اف��ظ��ة م������اأرب، بعد 

مواجهات مع ميلي�سيات احلوثي املوالية الإيران.

منح ال�سفرية االأمريكية و�سام اال�ستقالل 
رئي�س الدولة ي�صدر مرا�صيم بالت�صديق 

على اتفاقيات بني الإمارات وعدد من الدول 
 •• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل عددا من املرا�سيم االحتادية ب�ساأن الت�سديق على اتفاقيات ثنائية بني 
دولة االمارات وعدد من الدول ال�سقيقة وال�سديقة وقد ن�سرت املرا�سيم يف 

العدد االأخري من اجلريدة الر�سمية االحتادية.
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  منح  اآخ���ر  �سعيد  على 
املتحدة  ال��والي��ات  �سفرية  ليف  باربرا  �سعادة  اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س 
االأمريكية لدى الدولة و�سام االإ�ستقالل من الطبقة االأوىل .    ) التفا�سيل 

مواقــيت ال�صالة
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اأ�سدر قرارات باإن�ساء �سجل االأم�ال املنق�لة والئحة قان�ن »االإغراق« وح�سر انطالق م�ؤمتر فكر 
حممد بن را�صد ي�صتقبل رئي�س جورجيا 

ويبحث معه اآفاق التعاون امل�صرتك

ويل عهد اأب�ظبي ي�ستقبل الرئي�س اجل�رجي ويبحث معه العالقات الثنائية

حممد بن زايد والرئي�س امل�صري يبحثان العالقات 
الثنائية والتحديات التي تواجه املنطقة

 •• دبي-وام:
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
يف ق�سر زعبيل ظهر اأم�س  حاكم دبي “رعاه اهلل” - 
الرئي�س جيورجي مارغفيال�سفيلي رئي�س  - فخامة 

جمهورية جورجيا والوفد الر�سمي املرافق له.
على �سعيد اآخر اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

•• القاهرة- وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
رئي�س جمهورية م�سر  ال�سي�سي  عبدالفتاح  وفخامة 
العربية ال�سقيقة العالقات االأخوية الرا�سخة و�سبل 
ذات  والدولية  االإقليمية  الق�سايا  وجممل  تنميتها 
فخامة  ا�ستقبال  خالل  ذلك  امل�سرتك.جاء  االهتمام 

بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
القرارات  ع��ددا من  “رعاه اهلل”  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
ب�����س��اأن ال��الئ��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ق��ان��ون ره���ن االأم����وال 
املنقولة �سمانا للدين واإن�ساء �سجل الإ�سهار احلقوق 
على االأموال املنقولة اإ�سافة اإىل قرار ب�ساأن الالئحة 
والتدابري  االإغ������راق  م��ك��اف��ح��ة  ل��ق��ان��ون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

التعوي�سية .
)التفا�سيل �س3-2(

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  امل�سري  الرئي�س 
االحتادية  ق�سر  يف  امل��راف��ق  وال��وف��د  نهيان  اآل  زاي���د 

بالقاهرة م�ساء اأم�س.
على �سعيد اآخر بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
امل�سلحة وفخامة جيورجي مارغفيال�سفيلي  للقوات 
امل�سرتك  التعاون  عالقات  جورجيا  جمهورية  رئي�س 

بني البلدين و�سبل تطويرها.)التفا�سيل �س3-2(

حممد بن زايد خالل لقائه الرئي�س امل�سري )وام(حممد بن را�سد خالل ا�ستقباله الرئي�س اجلورجي )وام(
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ميلي�سيات احل�ثي تلزم �سركات االأدوية بدفع اإتاوات 

احلوثيون يخطفون م�صوؤول وتعزيزات لل�صرعية بال�صاحل الغربي

ترامب يلغي ج�لته الالتينية ملتابعة امللف ال�س�ري

نظام الأ�صد يتاأهب حت�صبًا ل�صربة اأمريكية
•• عوا�صم-وكاالت:

ام�س  ����س���وري���ة،  م�������س���ادر  ق���ال���ت 
النظام  ق�������وات  اإن  ال�����ث�����الث�����اء، 
وامل��ي��ل�����س��ي��ات امل��ت��ح��ال��ف��ة م��ع��ه��ا يف 
واتخذوا  ق�����س��وى،  ت��اأه��ب  ح��ال��ة 
قواعد  يف  اح���رتازي���ة  اإج�������راءات 
اأنحاء  بجميع  ع�سكرية  وم��واق��ع 
البالد، و�سط خماوف من هجوم 

ع�سكري اأمريكي و�سيك.
حلقوق  ال�����س��وري  املر�سد  واأ���س��ار 
ال�سورية  القوات  اأن  اإىل  االإن�سان 
مواقعها  يف  تتح�سن  احلكومية 
ذك���ر  ����س���اع���ة.ب���ي���ن���م���ا   72 مل������دة 
اأن  ����س���وري���ا  ����س���رق���ي  ن���ا����س���ط���ون 
واأع�����س��اء من  اإي��ران��ي��ني  مقاتلني 
اللبنانية  اهلل  ح���زب  ميلي�سيات 
مدينة  يف  م���واق���ع���ه���م  اأخ������ل������وا 
احلدود  من  القريبة  البوكمال، 

مع العراق.
االأمريكي،  الرئي�س  وتوعد  ه��ذا 

�سابق، اإنها �ستتحدث مع الرئي�س 
االأمريكي دونالد ترامب يف وقت 
الحق اليوم  ب�ساأن هجوم كيمياوي 

يعتقد اأنه وقع يف �سوريا.
الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س��ان  وط���ال���ب 
واالأمريكي  م���اك���رون  اإمي��ان��وي��ل 
الدويل  املجتمع  ترامب،  دونالد 
الهجوم  ع���ل���ى  حازم”  ب�”رد 
يف  دوم��ا  مدينة  على  الكيمياوي 
���س��وري��ا، ب��ح�����س��ب م���ا اأف�����اد ق�سر 

االإليزيه م�ساء االثنني.
الفرن�سية  ال���رئ���ا����س���ة  وق����ال����ت 
وترمب  م����اك����رون  اإن  ب���ي���ان  يف 
ح�سلت  التي  “التطورات  ناق�سا 
م��ن��ذ ال��ه��ج��وم ال��ك��ي��م��ي��اوي الذي 
ا�ستهدف يف 7 اأبريل �سكان دوما 
والنقا�سات  ال�سرقية  الغوطة  يف 
االأم�������ن  اجل������اري������ة يف جم���ل�������س 

الدويل” حول هذه الق�سية.
الكرملني  ات����ه����م  ج���ه���ت���ه،  م�����ن 
وا�سنطن برف�س مواجهة الواقع 

دون���ال���د ت���رام���ب، ب���رد ق���وي على 
ال��ه��ج��وم ال��ك��ي��م��اوي، ال����ذي وقع 
مطلع  ال�سورية،  دوم��ا  مدينة  يف 
االأ������س�����ب�����وع اجل����������اري، واأ����س���ق���ط 
قتيال   60 ع�������ن  الي������ق������ل  م�������ا 
وم�����ا ي���رب���و ع���ل���ى م���ئ���ة م�����س��اب.
الع�سكريون  املخططون  وو���س��ع 
االأم������ريك������ي������ون ع�������دة خ�����ي�����ارات 
حمتمل  “ع�سكري”  رد  لتنفيذ 

���س��د ����س���وري���ا، مب���ا يف ذل����ك �سن 
�سربات �ساروخية، مثل ما فعلت 
ال��ع��ام املا�سي  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
ال�سوري. ال�سعريات  مطار  على 
واألغى الرئي�س االأمريكي دونالد 
ترامب، ام�س الثالثاء،  جولة يف 
امللف  ملتابعة  الالتينية  اأم��ريك��ا 
وزراء  رئ��ي�����س��ة  ال�����س��وري.وق��ال��ت 
وقت  يف  م���اي،  ت��ريي��زا  بريطانيا 

الدولة ت�صتنكر احتجاز ال�صلطات 
ال�صومالية طائرة اإماراتية خا�صة 

•• اأبوظبي-وام:

اأع������رب������ت دول���������ة االإم���������������ارات عن 
وا�ستنكارها  و�سجبها  ا�ستهجانها 
قيام ال�سلطات االأمنية ال�سومالية 
ب��اح��ت��ج��از ط���ائ���رة م��دن��ي��ة خا�سة 
م�سجلة يف دولة االإمارات يوم االأحد 
اأبريل اجل��اري يف مطار   8 املوافق 
ال������دويل، وع��ل��ى متنها  م��ق��دي�����س��و 
الواجب  ق����وات  م���ن  �سخ�سا   47
باال�ستيالء  وال��ق��ي��ام  االإم���ارات���ي���ة، 
على املبالغ املالية املخ�س�سة لدعم 
واملتدربني  ال�����س��وم��ايل  اجل��ي�����س 
حت����ت ت���ه���دي���د ال�������س���الح وت���ط���اول 
ال�سومايل  االأم���ن  عنا�سر  بع�س 
الواجب  ق���وات  اأف����راد  بع�س  ع��ل��ى 
تاأخري  اإىل  اأدى  مم��ا  االإم��ارات��ي��ة، 
اإقالع الطائرة لعدة �ساعات، علماً 
لدعم  خم�س�سة  امل��ب��ال��غ  ه���ذه  اأن 
اجلي�س ال�سومايل ودفع رواتبهم، 
وذلك ا�ستناداً اإىل مذكرة التفاهم 

املوقعة بني البلدين.    
 )التفا�سيل �س3(
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رئي�س اللجنة املركزية لالنتخابات خالل املوؤمتر ال�سحفي

ماليني االأذربيجانيني يت�جه�ن اإىل �سناديق االقرتاع الي�م

يتناف�صون على من�صب الرئا�صة واإلهام علييف الأوفر حظا مر�صحني   8
•• باكو – د �رشيف البا�صل:

اأبريل   11 يتوجه اليوم االأربعاء 
ماليني املواطنني االأذربيجانيني 
اىل ���س��ن��ادي��ق االق����رتاع ل���الإدالء 
االن����ت����خ����اب����ات  يف  ب����اأ�����س����وات����ه����م 
يتناف�س  والتي  املبكرة  الرئا�سية 
فيها ثمانية مر�سحني يتقدمهم 
اإل���ه���ام علييف  ال��رئ��ي�����س احل����ايل 
وم���ن ب��ني امل��ر���س��ح��ني اث��ن��ان من 
مراكز  تبداأ  حيث  املعار�سة  ق��ادة 
الناخبني  ا�ستقبال  يف  االق����رتاع 
من ال�ساعة الثامنة �سباحا على 
ان ت��غ��ل��ق ���س��ن��ادي��ق االق������رتاع يف 
متام ال�ساعة ال�سابعة م�ساء وتبداأ 
عملية الفرز ومن املتوقع ان تعلن 
متاأخر  وق��ت  يف  االأول��ي��ة  النتائج 
وفقا  غ��دا  الر�سمية  و  اليوم  من 

ملا حققه  نظرا  الناخبني  اأ�سوات 
خالل فرتة رئا�سته من اإجنازات 

هائلة وملمو�سة .
)التفا�سيل �س10(

ال���س��ت��الم ال��ن��ت��ائ��ج اجل��زئ��ي��ة من 
مراكز االقرتاع يف املدن البعيدة 
ويتوقع ال�سارع االأذري ان يح�سل 
الرئي�س اإلهام علييف على غالبية 

بجندي  ي�صيد  ليربمان 
اأعزًل!! فل�صطينيًا  قن�س 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اال�سرائيلي  احل���رب  وزي���ر  ا���س��اد 
افيغدور ليربمان ام�س الثالثاء 
فيديو  �سريط  يف  ظهر  بقنا�س 
ال  فل�سطيني  ع��ل��ى  ال��ن��ار  ي��ط��ل��ق 
اأن  قبل  خ��ط��راً  ي�سكل  اأن���ه  ي��ب��دو 
بني  احل���دود  على  اأر���س��ا  ي�سقط 
غزة.يف  وق��ط��اع  العربية  ال��دول��ة 
اك��د اجلي�س  ال���ذي  ال��وق��ت  نف�س 

على �سحة ال�سريط.
وق������ال ل���ي���ربم���ان اث����ن����اء زي���ارت���ه 
كت�سرين  يف  ع�����س��ك��ري��ة  ق���اع���دة 
املحتل  ال���������س����وري  اجل�������والن  يف 
�سرف،  و�سام  ي�ستحق  “القنا�س 
ب��ي��ن��م��ا م�������س���ور ال���ف���ي���دي���و يجب 
تنزيله اىل اأدنى رتبة ع�سكرية.” 
اال�سرائيلي  اجل���ي�������س  وو�����س����ف 
يف  االخ��الق��ي  اجلي�س  “هو  بانه 

العامل«.

الأمم املتحدة: جماعات يف 
ليبيا تقتل ال�صجناء وتعذبهم

•• نيويورك-وكاالت:

قالت االأمم املتحدة، ام�س الثالثاء، اإن اجلماعات امل�سلحة يف ليبيا تقتل 
وتعذب املحتجزين يف �سجون ت�سم اآالف املدنيني املحتجزين ب�سكل غري 

قانوين ويخ�سع بع�سها ا�سميا ل�سيطرة حكومة الوفاق الوطني.
واأ�سافت املنظمة اأن احلكومات املتعاقبة يف طرابل�س �سمحت جلماعات 
تدفع  وكانت  و�سا�سة  و�سحفيني  ون�سطاء  معار�سني  باعتقال  م�سلحة 

اأجورا للمقاتلني ومتدهم بالعتاد والزي الع�سكري.
وقال مكتب حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة وبعثة االأمم املتحدة 
للدعم يف ليبيا يف تقرير “نتيجة لذلك تنامى نفوذ اجلماعات امل�سلحة 

دون رقابة وظلت فعليا غري خا�سعة الإ�سراف احلكومة«.
اأرجاء  “يعتقل الرجال والن�ساء واالأطفال يف خمتلف  التقرير  واأ�ساف 
ليبيا ب�سكل تع�سفي اأو يحرمون من احلرية ب�سكل غري قانوين ا�ستنادا 
انتماءاتهم  ع��ن  ال��ت�����س��ورات  اأو  االأ���س��ري��ة  اأو  الع�سائرية  �سالتهم  اإىل 
ال�سيا�سية«.و�سجب االأمري زيد بن رعد احل�سني مفو�س االأمم املتحدة 

ال�سامي حلقوق االإن�سان “االنتهاكات املروعة” و”الرعب الهائل«.
وحث االأمري ال�سلطات على اإطالق �سراح املعتقلني بدون ق�سايا واإجراء 
حماكمات يف جرائم ت�سمل التعذيب واخلطف واالإعدام كخطوة باجتاه 

العودة حلكم القانون.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد والرئي�س امل�سري يبحثان العالقات الثنائية والتحديات التي ت�اجه املنطقة

ويل عهد اأبوظبي:الإمارات بقيادة خليفة حري�صة على تعزيز العالقات مع م�صر ال�صقيقة ودفعها اإىل م�صتويات اأرفع 
•• القاهرة- وام:

اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي  عبدالفتاح  وفخامة  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
وجممل  تنميتها  و�سبل  الرا�سخة  االأخوية  العالقات  ال�سقيقة  العربية  م�سر 

الق�سايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرتك.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال فخامة الرئي�س امل�سري ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان والوفد املرافق يف ق�سر االحتادية بالقاهرة م�ساء اأم�س.
والتنموية  ال�سيا�سية  امل��ج��االت  خمتلف  يف  الثنائي  التعاون  اجلانبان  وناق�س 
ين�سجم  مبا  التعاون  هذا  تطوير  موا�سلة  و�سبل  واال�ستثمارية  واالقت�سادية 
اآفاق  اإىل  االأخوية  بالعالقات  الدفع  و�سعبيهما يف  البلدين  قيادتي  وطموحات 

اأرحب ومبا يحقق م�ساحلهما امل�سرتكة.
اللقاء فخامة  بداية  نهيان يف  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  وهناأ �ساحب 
الرئي�س امل�سري على فوزه بوالية رئا�سية ثانية يف االنتخابات الرئا�سية امل�سرية 
التي جرت موؤخرا ونيله ثقة ال�سعب امل�سري لقيادة م�سر ملرحلة جديدة من 
الكبرية يف  ال�سعبية  امل�ساركة  اأن  االأمن واال�ستقرار والتنمية واالإجن��از واعترب 
االنتخابات توؤكد التفاف ال�سعب امل�سري ال�سقيق حول قيادته احلكيمة وتاأييده 

لكل اجلهود التي تقوم بها لتحقيق االأمن واال�ستقرار والتنمية مل�سر و�سعبها.
التوفيق  م��ن  مب��زي��د  ال�سي�سي  الرئي�س  لفخامة  متنياته  ع��ن  �سموه  واأع����رب 
والنجاح يف جهوده الكبرية ملوا�سلة م�سرية التنمية والبناء، مبا يحقق تطلعات 
ال�سعب امل�سري ال�سقيق يف االزدهار والرخاء ونقل اإليه حتيات �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومتنياته مل�سر و�سعبها 
كل خري وتقدم ومناء.

االإمارات  دول��ة  حر�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأك��د 
العربية املتحدة، حتت قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل على تعزيز العالقات مع جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة 
ودفعها اإىل م�ستويات اأرفع من التعاون والتن�سيق وتوحيد الروؤى واملواقف جتاه 
ال�سعبني  وتطلعات  اأه��داف  يحقق  مبا  والدولية،  االإقليمية  الق�سايا  خمتلف 
املنطقة  يف  واال�ستقرار  االأم��ن  اأ�س�س  ويعزز  واالزده���ار،  التنمية  يف  ال�سقيقني 
اإىل  بالوقوف  والرا�سخ  الثابت  املتحدة،  العربية  االإم��ارات  دولة  جمددا موقف 
االأمن  اأ�سا�سية ملنظومة  اأن م�سر كانت و�ستظل ركيزة  اإىل  واأ�سار  جانب م�سر 

العربي واالإقليمي واأن قوتها من قوة العرب جميعا.
و�سدد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان على اأن التطورات املت�سارعة 
التي ت�سهدها املنطقة العربية، ت�ستدعي موا�سلة التن�سيق والتعاون بني الدول 
تواجهها  التي  للتحديات  للت�سدي  موحدة  و�سيا�سات  مواقف  لبلورة  العربية 
املنطقة، �سواء ما يتعلق منها باخلطر الذي ت�سكله جماعات التطرف واالإرهاب 
االإقليمية  القوى  بع�س  بتدخالت  يتعلق  ما  اأو  تدعمها  التي  والقوى  والعنف 
يف  امل�ستعلة  االأزم��ات  مع  والتعامل  معها  التعاطي  وكيفية  العربية  ال�سوؤون  يف 
لكل  واال�ستقرار  التنمية  ويحقق  العربي،  القومي  االأم��ن  يعزز  مبا  املنطقة، 

�سعوب املنطقة.
من جانبه رحب فخامة الرئي�س امل�سري بزيارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اإىل م�سر.. معربا عما تكنه م�سر قيادة و�سعبا  من تقدير  اآل نهيان  بن زايد 

كبري  لدولة االإم��ارات العربية املتحدة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
الوثيقة  التاريخية  بالعالقات  واأ�ساد  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 

التي تربط البلدين ال�سقيقني.
باأطر  االرت��ق��اء  موا�سلة  على  م�سر  حر�س  ال�سي�سي  عبدالفتاح  فخامة  واأك��د 
بني  العالقات  اأن  اإىل  واأ���س��ار  املجاالت  �ستى  االم���ارات يف  امل�سرتك مع  التعاون 
االمارات و م�سر متثل منوذجا مثاليا للتعاون اال�سرتاتيجي البناء بني الدول 
العربية منوها يف هذا االإطار بجهود دولة االمارات العربية املتحدة الفعالة يف 

تعزيز العمل العربي امل�سرتك.
وحمل فخامة الرئي�س امل�سري خالل اللقاء �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اآل نهيان رئي�س  اآل نهيان حتياته ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد  زايد 
و�سعبها  االم����ارات  ل��دول��ة  و  وال��ع��اف��ي��ة  ال�سحة  ل��ه مب��وف��ور  ال��دول��ة ومتنياته 

ا�سطراد التقدم واالزدهار.
���� امل�سرية تقوم على  واأك���د اجل��ان��ب��ان خ��الل ال��ل��ق��اء..اأن ال��ع��الق��ات االإم��ارات��ي��ة 
اأ�س�س متينة وقوية وتاأتي يف اإطار خدمة الق�سايا العربية ال�سيا�سية واالأمنية 
يف  اال�سقاء  والتن�سيق مع  بالتعاون  اأم��ان  وتعد �سمام  والتنموية  واالقت�سادية 

مواجهة التحديات التي حتيط باملنطقة.
على  احل��ف��اظ  �سبيل  يف  امل�سرتك  العمل  اإىل  لقائهما  ختام  يف  اجلانبان  ودع��ا 
وحدة و�سيادة الدول التي تواجه االأزمات و�سون مقدرات �سعوبها ودعم التنمية 
والدول  ال��دويل  املجتمع  التعاون وت�سافر جهود  اأهمية  واأك��دا   .. والبناء فيها 
متويل  ب��وق��ف  يتعلق  م��ا  خا�سة  وال��ت��ط��رف  االإره����اب  الآف���ة  للت�سدي  العربية 
االآمن  امل���الذ  وت��وف��ري  االأ�سلحة  و  باملقاتلني  وت��زوي��ده��ا  االإره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات 

والغطاءين ال�سيا�سي واالإعالمي لها.
بن  عبدالرحمن  معايل  ي�سم  وال��ذي  ل�سموه  امل��راف��ق  الوفد  املباحثات  ح�سر 
املجل�س  ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزي��ر  العوي�س  حممد 
و  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  و  الوطني 
لالأمن  االأعلى  للمجل�س  العام  االأم��ني  نائب  ال�سام�سي  حماد  بن  علي  معايل 
الوطني و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي و �سعادة 
�سعادة  و  العربية  م�سر  جمهورية  لدى  الدولة  �سفري  اجلنيبي  مبارك  جمعة 

حممد العبار رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اإعمار العقارية.
وح�سر امل��ب��اح��ث��ات م��ن اجل��ان��ب امل�����س��ري م��ع��ايل ك��ل م��ن ال��ف��ري��ق اأول �سدقي 
امل�سلحة امل�سرية وزير الدفاع واالإنتاج احلربي و  العام للقوات  �سبحي القائد 
�سامح �سكري وزير اخلارجية و الدكتور اأحمد عماد الدين را�سي وزير ال�سحة 

وال�سكان وعدد من امل�سئولني امل�سريني.
نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  كان �ساحب  �سعيد مت�سل  على 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة قد و�سل اأم�س اإىل القاهرة 
يف زيارة عمل جلمهورية م�سر العربية ال�سقيقة، وكان يف ا�ستقبال �سموه لدى 
رئي�س  ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  ال���دويل  القاهرة  مطار  و�سوله 

جمهورية م�سر العربية.
ويف ا���س��رتاح��ة ق�سرية يف ق��اع��ة ك��ب��ار ال���زوار يف م��ط��ار ال��ق��اه��رة ال���دويل رحب 
وتبادال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ب�ساحب  امل�سري  الرئي�س 
البلدين  جتمع  التي  االأخ��وي��ة  العالقات  عمق  تعك�س  التي  ال��ودي��ة  االأح��ادي��ث 

وال�سعبني ال�سقيقني.

حممد بن را�صد ي�صدر قرارات باإن�صاء �صجل الأموال املنقولة ولئحة قانون »الإغراق« 
•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دب��ي »رع��اه اهلل« ع��ددا من ال��ق��رارات ب�ساأن 
الالئحة التنفيذية لقانون رهن االأموال املنقولة 
�سمانا للدين واإن�ساء �سجل الإ�سهار احلقوق على 
االأموال املنقولة اإ�سافة اإىل قرار ب�ساأن الالئحة 
والتدابري  االإغ���راق  مكافحة  لقانون  التنفيذية 
التعوي�سية وقد ن�سرت القرارات يف العدد االأخري 

من اجلريدة الر�سمية االحتادية.
�ساأن  يف   2018 ل�سنة   5 رق��م  ال��ق��رار  وت�سمن 
ال��الئ��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ق��ان��ون االحت������ادي رقم 
املنقولة  االأم���وال  ره��ن  ب�ساأن   2016 ل�سنة   20
خالل  م��ن  االإ���س��ه��ار  تنظيم  على  للدين  �سمانا 
املوقع االإلكرتوين لل�سجل االإلكرتوين املخ�س�س 
ومتكني  املنقولة،  االم��وال  على  احلقوق  الإ�سهار 
لالطالع  البيانات  قاعدة  يف  البحث  من  العامة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  االأ�سا�سية،  االإ���س��ه��ار  معلومات  على 
تت�سمن  ورق��ي��ة  اأو  اإل��ك��رتون��ي��ة  ت��ق��اري��ر  اإ����س���دار 
املعلومات الواردة يف ال�سجل وت�سديقها. وا�ستمل 
من  –االأخري-   628 ال��ع��دد  يف  املن�سور  ال��ق��رار 
باآلية  تتعلق  م���ادة   22 على  الر�سمية  اجل��ري��دة 
اإبرام عقد الرهن وو�سف حمل الرهن واإجراءات 
االإ�سهار ولغته ون��ف��اده، واإج���راءات االط��الع على 

احلقوق  الإ�سهار  املخ�س�س  االإل��ك��رتوين  ال�سجل 
على االأموال املنقولة، اإ�سافة اإىل الر�سوم، واإيداع 
مت�سل  ���س��ي��اق  ويف  التنفيذ.  وح�سيلة  ال��ع��وائ��د 
6 ل�سنة  ال��وزراء رقم  ق��رار جمل�س  اأ�سدر �سموه 
2018 يف �ساأن اإن�ساء �سجل الإ�سهار احلقوق على 
احلقوق  اإ�سهار  �سجل   « ي�سمى  املنقولة  االأم���وال 

على االأموال املنقولة«.
االإم���ارات  ي��ت��وىل م�سرف  اأن  ال��ق��رار على  ون�����س 
ويتحمل  عليه  واالإ���س��راف  ال�سجل  اإدارة  للتنمية 
م�ساريف اإن�سائه واإدارته وكافة ما يتعلق بتقدمي 
عليه  تن�س  ملا  وفقا  وذل��ك  فعال،  ب�سكل  خدماته 
ال��الئ��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ق��ان��ون االحت������ادي رقم 

/20/ ل�سنة 2016.
واأ�����س����در ���س��م��وه ق����رار جم��ل�����س ال�������وزراء رق����م 8 
التنفيذية  ال���الئ���ح���ة  ����س���اأن  يف   2018 ل�����س��ن��ة 
التعوي�سية  والتدابري  االإغ��راق  مكافحة  لقانون 

والوقائية.
املمار�سات  ت��ن��اول��ت  م����ادة   96 يف  ال���ق���رار  وج����اء 
الوطنية  لل�سناعات  الدولية  التجارة  يف  ال�سارة 
التحقيق،  واإج���راءات  ال�سكاوى  تقدمي  و���س��روط 
والتدابري  وال��دع��م  االإغ�����راق  مكافحة  وت��داب��ري 
يف  ال��زي��ادة  �سد  الوقائية  والتدابري  التعوي�سية 
الواردات واجتماعات اللجنة اال�ست�سارية ملكافحة 
امل��م��ار���س��ات ال�����س��ارة يف ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة واألية 

مداوالتها.

جمل�س الوزراء يعتمد م�صروع قانون 
للم�صاواة يف الرواتب بني اجلن�صني 

•• اأبوظبي-وام :

بني  ال��روات��ب  يف  للم�ساواة  نوعه  م��ن  ت�سريع  اأول  اإ���س��دار  م�سروع  ال���وزراء  جمل�س  اعتمد 
اجلن�سني. وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي » رعاه اهلل » وجه باعتماد قانون امل�ساواة يف االأجور والرواتب بني 
اجلن�سني يف الدولة للتاأكيد على اإتاحة الفر�س كاملة للمراأة الإثبات ذاتها ك�سريك للرجل 
يف تر�سيخ ركائز النه�سة ال�ساملة ولتفعيل م�ساركة املراأة يف عملية التنمية. وياأتي اعتماد 
جمل�س الوزراء مل�سروع القانون ب�ساأن امل�ساواة يف االأجور والرواتب بني اجلن�سني يف اإطار تعزيز 
ال�سيا�سات والت�سريعات الوطنية ل�سمان حماية حقوق املراأة ودعم دورها واإمياناً بدور املراأة 
الرئي�سي يف عملية التنمية الوطنية ومبا يتما�سى مع اال�سرتاتيجية الوطنية لتمكني املراأة 
2015-2021 والتي اأطلقتها �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد  لالأعوام 
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
االأ�سرية. وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم اإن دولة االإمارات اأدركت منذ 
ن�ساأتها بقيادة الوالد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه » 
اأهمية اإر�ساء دعائم التوازن بني اجلن�سني وما يرتتب عليه من اآثار اجتماعية واقت�سادية 
اإيجابية طويلة االأمد. واأ�ساف �سموه اأن االإمارات �سباقة يف اإ�سراك املراأة يف م�سرية التنمية 
منذ تاأ�سي�س االحتاد.. فيما ياأتي قانون امل�ساواة يف الرواتب مكمالً لهذه امل�سرية.. قائالً » 
ن�ست�سرف م�ستقبالً زاهراً للوطن .. تقدم املراأة فيه دوراً موؤثراً يعزز من التوجهات الوطنية 
وروؤيتنا الطموحة للم�ستقبل. وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي قد وجه بتاأ�سي�س جمل�س االإمارات للتوازن 
 .. الدولة  كافة قطاعات  اجلن�سني يف  بني  الفجوة  لتقلي�س   2015 عام  اجلن�سني يف  بني 
موجهاً �سموه املجل�س بالو�سول بدولة االإمارات لقائمة الدول االأوىل عاملياً يف التوازن بني 

اجلن�سني كهدف ا�سرتاتيجي ا�ستكماالً لالإجنازات املتحققة على مدى العقود املا�سية.

رئي�س الدولة مينح ال�صفرية 
الأمريكية و�صام ال�صتقالل 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة »حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  منح �ساحب 
اهلل« �سعادة باربرا ليف �سفرية الواليات املتحدة االأمريكية لدى الدولة و�سام 
فرتة  خ��الل  بذلتها  التي  للجهود  تقديرا  االأوىل  الطبقة  م��ن  اال�ستقالل 
االإمارات  دول��ة  بني  العالقات  وتعزيز  تطوير  يف  اأ�سهم  مما  بالدولة  عملها 
والواليات املتحدة يف كافة املجاالت. وقلد معايل يو�سف مانع العتيبة �سفري 
الدولة لدى الواليات املتحدة االأمريكية الو�سام لل�سفرية خالل ا�ستقباله لها 
مبكتبه مبقر �سفارة الدولة يف وا�سنطن ام�س. ومتنى معاليه ل�سعادة باربرا 
ليف التوفيق والنجاح يف مهام عملها امل�ستقبلية مثنيا على دورها يف تعزيز 
عالقات ال�سداقة والتعاون بني دولة االإمارات والواليات املتحدة االأمريكية.

رئي�س الدولة ي�صدر مرا�صيم بالت�صديق على اتفاقيات بني الإمارات وعدد من الدول 
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
»حفظه اهلل« عددا من املرا�سيم االحتادية ب�ساأن الت�سديق على اتفاقيات 
ثنائية بني دول��ة االم��ارات وع��دد من ال��دول ال�سقيقة وال�سديقة وقد 

ن�سرت املرا�سيم يف العدد االأخري من اجلريدة الر�سمية االحتادية.
بني  اتفاقية  على  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  و�سادق 
حكومة دولة االإمارات وحكومة جمهورية اأفغان�ستان االإ�سالمية ب�ساأن 
بغر�س  وك��اب��ول  اأب��وظ��ب��ي  مدينتي  يف  ل��الأرا���س��ي  امل��ت��ب��ادل  التخ�سي�س 
التوقيع عليها يف مدينة  والتي مت  الدبلوما�سية  البعثات  ت�سييد مبان 
على  الدولة  رئي�س  �سادق  كما   ..2017 اأكتوبر   24 بتاريخ  اأبوظبي 
املتبادلة  واحل��م��اي��ة  لت�سجيع  كمبوديا  ومملكة  ال��دول��ة  ب��ني  اتفاقية 

 27 ب��ت��اري��خ  ب��ن��وم  مدينة  يف  عليها  التوقيع  مت  وال��ت��ي  لال�ستثمارات 
يوليو 2017. ويف االإطار ذاته �سادق رئي�س الدولة »حفظه اهلل« على 
اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية العراق لتجنب االزدواج 
الدخل  على  بال�سريبة  يخت�س  مب��ا  امل���ايل  ال��ت��ه��رب  وم��ن��ع  ال�سريبي 
وراأ�س املال والربوتوكول امللحق بها والتي مت التوقيع عليها يف اأبوظبي 
2017 .. كما �سادق »حفظه اهلل« على اتفاقية بني  اأكتوبر   3 بتاريخ 
املتبادلة  اأنغوال لت�سجيع واحلماية  الدولة وحكومة جمهورية  حكومة 
اإبريل   5 بتاريخ  دبي  التوقيع عليها يف مدينة  والتي مت  لال�ستثمارات 
»حفظه اهلل« على اتفاقية بني حكومة  الدولة  رئي�س  و�سادق   .2017
املتبادلة  واحل��م��اي��ة  لت�سجيع  امل��ال��دي��ف  ج��م��ه��وري��ة  وح��ك��وم��ة  ال��دول��ة 
لال�ستثمارات والتي مت التوقيع عليها يف مدينة دبي بتاريخ 17 اأكتوبر 
بورندي  جمهورية  وحكومة  الدولة  حكومة  بني  واتفاقية   ،2017

لتجنب االزدواج ال�سريبي ومنع التهرب املايل فيما يتعلق بال�سرائب 
على الدخل والربوتوكول امللحق بها، والتي مت التوقيع عليها يف اأبوظبي 
بتاريخ 6 فرباير 2017. و�سادق �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل »على اتفاقية بني الدولة وجمهورية الباراغواي لت�سجيع واحلماية 
املتبادلة لال�ستثمارات والتي مت التوقيع عليها يف مدينة اأبوظبي بتاريخ 
16 يناير 2018، واتفاقية مماثلة بني الدولة وجمهورية بورندي مت 

التوقيع عليها يف اأبوظبي بتاريخ 6 فرباير 2017.
و�سادق �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة »حفظه اهلل« على اتفاقية بني بني 
حكومة الدولة وحكومة جمهورية املالديف لتجنب االزدواج ال�سريبي 
املال  وراأ����س  ال��دخ��ل  على  بال�سرائب  يتعلق  فيما  امل��ايل  التهرب  ومنع 
اأكتوبر   17 بتاريخ  عليه  التوقيع  مت  وال��ذي  بها  امللحق  والربوتوكول 

.2017

حممد بن را�صد ي�صتقبل رئي�س جورجيا ويبحثان اآفاق التعاون  
•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي »رع������اه اهلل« 
اليوم  ظ��ه��ر  زع��ب��ي��ل  ق�����س��ر  يف   -
جيورجي  ال���رئ���ي�������س  ف���خ���ام���ة   -
مارغفيال�سفيلي رئي�س جمهورية 
املرافق  الر�سمي  والوفد  جورجيا 
ل���ه. ورح����ب ���س��م��وه ب��ح�����س��ور ويل 
ع���ه���ده ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
و�سمو  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي بالرئي�س 
ال�����س��ي��ف وجت������اذب م��ع��ه اأط�����راف 
احل��دي��ث ح��ول ع��دد م��ن املوا�سيع 
بني  التعاون  اآف��اق  بتعزيز  املت�سلة 
دول�����ة االإم��������ارات وج���ورج���ي���ا على 

خمتلف ال�سعد.

تثمر  اأن  اإىل  تطلعه  ع��ن  م��ع��رب��ا 
خدمة  يف  ت�سب  طيبة  نتائج  ع��ن 
للجانبني..  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����س��ال��ح 
معربا عن ثقته مب�ستقبل مزدهر 
بني  وال�سداقة  التعاون  لعالقات 
خا�سة  وب������الده  االإم���������ارات  دول�����ة 
على �سعيد اال�ستثمار يف قطاعات 
والتعدين  وال����زراع����ة  ال�����س��ي��اح��ة 
التي  ال���ق���ط���اع���ات  م����ن  وغ����ريه����ا 
حال  يف  اقت�سادية  ج���دوى  حتقق 

ا�ستثمارها بال�سكل املطلوب.
واأ�ساد الرئي�س ال�سيف مبا و�سلت 
ت���ق���دم وتطور  اإل���ي���ه دول���ت���ن���ا م���ن 
مناحي  ط����ال خم��ت��ل��ف  ح�������س���اري 
احل����ي����اة يف جم��ت��م��ع االإم����������ارات.. 
الراقي  امل�����س��ت��وى  ب��ال��ذك��ر  وخ�����س 
الداخلي  وال��ت��خ��ط��ي��ط  للتنظيم 
بالبنية  ي��ت��ع��ل��ق  ف���ي���م���ا  ال����س���ي���م���ا 
واأبراج  التحتية من طرق وج�سور 
متنوعة  م����وا�����س����الت  وخ����ط����وط 

احل�سارة  م��ظ��اه��ر  م���ن  وغ���ريه���ا 
واملدنية احلديثة التي تبهر الزائر 
كما  واالآمنة  العامرة  البالد  لهذه 
اللقاء..  ح�سر  الرئي�س.  و�سفها 
اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو 
للطريان  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طريان  ملجموعة  االأع��ل��ى  الرئي�س 
بن  اأحمد  ال�سيخ  و�سمو  االإم���ارات 
رئي�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 

م��وؤ���س�����س��ة حم���م���د ب����ن را�����س����د اآل 
حممد  وم��ع��ايل  للمعرفة  م��ك��ت��وم 
بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون 
جمل�س الوزراء وامل�ستقبل ومعايل 
قرقا�س  حممد  ب��ن  اأن���ور  الدكتور 
اخلارجية  لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر 
ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي 
التعاون  ل�������س���وؤون  دول������ة  وزي�������رة 
اإبراهيم  حممد  وم��ع��ايل  ال���دويل 

ال�سيباين مدير عام ديوان �ساحب 
خليفة  و�سعادة  دب��ي  حاكم  ال�سمو 
دائرة  ع���ام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد 
دبي  وال�����س��ي��اف��ة يف  ال��ت�����س��ري��ف��ات 
و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��ا���س��م حممد 
القا�سمي �سفري الدولة غري املقيم 
و�سعادة  جورجيا  جمهورية  ل��دى 
جمهورية  �سفري  ب��ريي��دز  روالن���د 
جورجيا غري املقيم لدى الدولة. 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ومت���ن���ى 
مكتوم  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم����م����د 
ناجحة  زي���ارة  اجل��ورج��ي  للرئي�س 

االأه������داف  وحت��ق��ي��ق  دول���ت���ن���ا  اإىل 
ف��ي��ه م�سلحة  مل���ا  م��ن��ه��ا  امل����رج����وة 
ال�سديقني.  وال�سعبني  البلدين 

اإىل ذلك .. اأعرب فخامة الرئي�س 
عن  مارغفيال�سفيلي  ج��ي��ورج��ي 
االإم�����ارات..  دول���ة  ب��زي��ارة  �سعادته 

حممد بن زايد ي�صتقبل وزير الدفاع الربيطاين 
•• اأبوظبي-وام :

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
الدفاع  وزي��ر  ويليام�سون  غافن  معايل  ام�س  امل�سلحة 
ال��ربي��ط��اين ال���ذي ي���زور ال��ب��الد ح��ال��ي��اً. ورح���ب �سموه 
ب���ال���وزي���ر ال���ربي���ط���اين وب���ح���ث م��ع��ه ت��ع��زي��ز عالقات 
اللقاء  خالل  وجرى  البلدين.  بني  والتعاون  ال�سداقة 
االإمارات  دول��ة  بني  الثنائي  التعاون  اأوج��ه  ا�ستعرا�س 
واململكة املتحدة يف املجاالت الع�سكرية والدفاعية و�سبل 

دعمها وتطويرها مبا يكفل حتقيق مزيد من التن�سيق 
والتعاون امل�سرتك بني البلدين. وتبادل �سموه والوزير 
الربيطاين وجهات النظر حول التطورات وامل�ستجدات 
ح�سر  امل�����س��رتك.  االه��ت��م��ام  ذات  والق�سايا  املنطقة  يف 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق   .. اللقاء 
ومعايل  الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
الدفاع  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر  ال��ب��واردي  اأحمد  بن  حممد 
العام  االأم���ني  نائب  ال�سام�سي  حماد  ب��ن  علي  وم��ع��ايل 
للمجل�س االأعلى لالأمن الوطني و�سعادة حممد مبارك 

املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
جيورجي  وفخامة  امل�سلحة  للقوات  االأعلى 
جورجيا  جمهورية  رئي�س  مارغفيال�سفيلي 
البلدين  ب���ني  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون  ع���الق���ات 
وت���ع���زي���زه���ا يف خمتلف  ت��ط��وي��ره��ا  و���س��ب��ل 
املجاالت.. اإ�سافة اإىل امل�ستجدات االإقليمية 
االهتمام  ذات  الق�سايا  من  وعدد  والدولية 

امل�سرتك.
اأبوظبي  عهد  ويل  ال�سمو  �ساحب  ورح���ب 
���� يف  ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة 
���� ب��زي��ارة ال��رئ��ي�����س جيورجي  ب��داي��ة ال��ل��ق��اء 
اإىل  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د  مارغفيال�سفيلي 
االإم����ارات.. معربا �سموه عن ثقته يف  دول��ة 
اأنه �سيكون لهذه الزيارة تاأثريها االإيجابي 
الكبري يف العالقات بني البلدين ال�سديقني 
ملقومات  االأم����ث����ل  اال���س��ت��ث��م��ار  وحت��ق��ي��ق��ه��ا 
ال��ت��ع��اون .. م���ا ي��زي��د م���ن تعميق  وف���ر����س 

امل�سالح امل�سرتكة يف املجاالت كافة.
وا���س��ت��ع��ر���س اجل���ان���ب���ان ����� خ����الل ال���ل���ق���اء �� 
ع���الق���ات ال���ت���ع���اون وال�������س���داق���ة ب���ني دول���ة 
واإمكانات  ج��ورج��ي��ا  وج��م��ه��وري��ة  االإم������ارات 
اال�ستثمارية  امل��ج��االت  يف  تطويرها  و�سبل 
امل�سالح  والثقافية مبا يحقق  واالقت�سادية 

امل�سرتكة للبلدين و�سعبيهما ال�سديقني.
والتطورات  امل�ستجدات  اجلانبان  بحث  كما 
االإقليمية يف املنطقة والعامل وتبادال وجهات 

النظر حولها.
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
االإمارات  دول��ة  بني  العالقات  اأن  نهيان  اآل 
ت�سهد  املتحدة وجمهورية جورجيا  العربية 
تناميا م�ستمرا على امل�ستويات كافة وحر�سا 
م�سرتكا من قيادتي البلدين على دفع هذه 
العالقات اإىل االأم��ام مبا ي�سب يف م�سلحة 

�سعبيهما ال�سديقني.

ال���ل���ق���اء ع���ن تقديره  ���س��م��وه خ����الل  وع����رب 
حل��ر���س ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ج��ي��ورج��ي مار 
العالقات  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  غ��ف��ي��ال���س��ف��ي��ل��ي 
اإىل  .. م�����س��ريا  – اجل��ورج��ي��ة  االإم���ارات���ي���ة 
بقيادة  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  اأن 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة »ح��ف��ظ��ه اهلل« تويل 
ال��ع��الق��ات م��ع ج��م��ه��وري��ة ج��ورج��ي��ا اأهمية 
ك��ب��رية وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع��ه��ا ����س���واء على 
امل�ستوى ال�سيا�سي اأو امل�ستويات االقت�سادية 
وغريها  وال�سياحية  والثقافية  والتجارية 
امل�سرتكة  التنموية  الطموحات  يحقق  مبا 

للبلدين ال�سديقني.
امللمو�س يف  ال��ت��ط��ور  رغ��م  اأن���ه  �سموه  واأك���د 
ال��ع��الق��ات االإم���ارات���ي���ة ���� اجل��ورج��ي��ة خالل 
امل�ستوى  ع��ل��ى  خ��ا���س��ة  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ن��وات 
االق��ت�����س��ادي .. ف���اإن ه���ذه ال��ع��الق��ات متلك 
ال��ك��ث��ري م���ن امل���ق���وم���ات ال���ت���ي ت���رف���ع �سقف 
 .. وم�ستقبلها  حا�سرها  ح��ول  طموحاتنا 
�ست�سهد  امل��ق��ب��ل��ة  ال�����س��ن��وات  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
ن���ق���الت م��ه��م��ة ون���وع���ي���ة يف ال����رواب����ط بني 

واهتمام  خ��ا���س��ة يف ظ���ل ح��ر���س  ال��ب��ل��دي��ن 
قيادتي البلدين على الدفع بها اإىل االأمام.

من جانبه .. اأعرب فخامة الرئي�س اجلورجي 
االإم���ارات.. موؤكدا  دولة  بزيارة  �سعادته  عن 
والتعاون  ال�سداقة  عالقات  ومتيز  اأهمية 
بني بالده ودولة االإمارات.. م�سيدا فخامته 
بالنه�سة التنموية احل�سارية ال�ساملة التي 

ت�سهدها الدولة.
�سعي  ال���ل���ق���اء  خ���ت���ام  اجل����ان����ب����ان يف  واأك�������د 
يف  الثنائية  ال��ع��الق��ات  تنمية  اإىل  البلدين 
والتجارية  االق��ت�����س��ادي��ة  امل��ج��االت  خمتلف 
واال���س��ت��ث��م��اري��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة وغ���ريه���ا من 
اأوجه التعاون الذي يخدم امل�سالح امل�سرتكة 

للبلدين.
املجتمع  م�ساعفة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ���س��ددا  ك��م��ا 
واالأم����ان يف  ال�سالم  ال���دويل ج��ه��ود حتقيق 
املنطقة والعامل اإ�سافة اإىل تر�سيخ مفاهيم 
بني  امل�سرتك  والتعاي�س  واحل��وار  الت�سامح 

خمتلف ال�سعوب.
بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو   .. ال��ل��ق��اء  ح�سر 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  حممد 

زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  والفريق  العني 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
ال��داخ��ل��ي��ة و���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��ام��د ب���ن زايد 
اأبوظبي  عهد  ويل  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  و���س��م��و 
وال�سيخ  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
وال�سيخ خليفة  نهيان  اآل  ذي��اب بن طحنون 
ن��ه��ي��ان مدير  اآل  ب���ن حم��م��د  ب���ن ط��ح��ن��ون 
دي���وان ويل  ال�سهداء يف  اأ���س��ر  ���س��وؤون  مكتب 
اأحمد  معايل   .. ح�سره  كما  اأبوظبي.  عهد 
الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي  جمعه 
العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن  وم��ع��ايل 
الدولة  وزير  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزير 
ل�سوؤون املجل�س الوطني ومعايل حممد بن 
الدفاع  ال��ب��واردي وزي��ر دول��ة ل�سوؤون  اأحمد 
وم��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزي���رة 
اأنور  زك��ي  ومعايل  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  ن�سيبة وزي��ر دول��ة وم��ع��ايل 
ال��ع��ام للمجل�س  امل���زروع���ي االأم����ني  م��ب��ارك 
بوعتابة  حممد  جا�سم  وم��ع��ايل  التنفيذي 
التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س  ال��زع��اب��ي 

الرميثي  خ��ل��ف��ان  ال���ل���واء حم��م��د  وم���ع���ايل 
و�سعادة  اأب���وظ���ب���ي  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 
بن  �سيف  عي�سى  مهند�س  ال��رك��ن  ال��ف��ري��ق 
القوات  اأرك��ان  رئي�س  نائب  املزروعي  عبالن 
امل�����س��ل��ح��ة و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��ا���س��م حممد 
لدى  امل��ق��ي��م  غ��ري  ال��دول��ة  �سفري  القا�سمي 
مبارك  حممد  و�سعادة  جورجيا  جمهورية 
اأبوظبي  ع��ه��د  دي����وان ويل  امل���زروع���ي وك��ي��ل 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  العبار  حممد  و�سعادة 

جمموعة اإعمار العقارية.
وح�����س��ر ال��ل��ق��اء م��ن اجل��ان��ب اجل���ورج���ي .. 
رئي�س  نائب  كوم�سي�سغيلي  دميرتي  معايل 
امل�ستدامة  والتنمية  االقت�ساد  وزير  الوزراء 
ومعايل جورجي ابا�سي�سغيلي رئي�س االإدارة 
الرئا�سية و�سعادة كل من دافيت ركافيا�سغيلي 
االأمن  جمل�س  و�سكرتري  الرئي�س  م�ساعد 
القومي وجورجي �سارفا�سيدزري نائب وزير 
اخلارجية وروالند برييدز �سفري جمهورية 
جورجيا غري املقيم لدى الدولة وعدد من 

امل�سوؤولني املرافقني للرئي�س اجلورجي.
مارغفيال�سفيلي  ج��ي��ورج��ي  فخامة  وك���ان 

رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ج��ورج��ي��ا ق��د و���س��ل اإىل 
البالد ام�س يف زيارة ر�سمية للدولة.

وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
االأعلى للقوات امل�سلحة يف ا�ستقبال فخامته 
جرت  حيث  الرئا�سة..  مطار  و�سوله  ل��دى 
وعزف  ر�سمية  ا�ستقبال  مرا�سم  لفخامته 
جورجيا  جل���م���ه���وري���ة  ال���وط���ن���ي  ال�������س���الم 
ال�سديقة.. فيما اأطلقت املدفعية 21 طلقة 
حتية ل�سيف البالد. بعدها.. �سافح فخامة 
م�ستقبليه  م��ارغ��ف��ي��ال���س��ف��ي��ل��ي  ج��ي��ورج��ي 
م��ن ال�سيوخ وال����وزراء وك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني يف 
الدولة.. فيما �سافح �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
امل�سوؤولني  ك��ب��ار  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 

املرافقني لرئي�س جورجيا.
ال�سيخ طحنون  �سمو   .. اال�ستقبال  وكان يف 
بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  والفريق  العني 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
اآل  زاي��د  بن  حامد  ال�سيخ  و�سمو  الداخلية 
نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي و�سمو 

اآل ن��ه��ي��ان وزير  ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زاي����د 
اخلارجية والتعاون الدويل وال�سيخ ذياب بن 
طحنون اآل نهيان وال�سيخ خليفة بن طحنون 
بن حممد اآل نهيان مدير مكتب �سوؤون اأ�سر 
كما  اأبوظبي.  عهد  ويل  دي��وان  يف  ال�سهداء 
ك���ان يف اال���س��ت��ق��ب��ال.. م��ع��ايل اأح��م��د جمعه 
الزعابي نائب وزير �سوؤون الرئا�سة ومعايل 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن حم��م��د ال��ع��وي�����س وزي���ر 
ال�سحة ووقاية املجتمع وزير الدولة ل�سوؤون 
اأحمد  بن  حممد  ومعايل  الوطني  املجل�س 
البواردي وزير دولة ل�سوؤون الدفاع ومعايل 
ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزي����رة الثقافة 
ن�سيبة  اأن���ور  زك��ي  وم��ع��ايل  امل��ع��رف��ة  وتنمية 
اأح��م��د مبارك  وزي��ر دول��ة وم��ع��ايل الدكتور 
التنفيذي  للمجل�س  العام  االأم��ني  املزروعي 
الزعابي  ب��وع��ت��اب��ه  وم��ع��ايل ج��ا���س��م حم��م��د 
ومعايل  التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س 
العام  القائد  الرميثي  اللواء حممد خلفان 
الركن  ال��ف��ري��ق  و���س��ع��ادة  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة 
املزروعي  عبالن  بن  �سيف  عي�سى  مهند�س 
و�سعادة  امل�سلحة  القوات  اأرك��ان  رئي�س  نائب 
ال��دك��ت��ور ج��ا���س��م حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي �سفري 
غري املقيم لدى جمهورية جورجيا و�سعادة 
حممد م��ب��ارك امل��زروع��ي وك��ي��ل دي���وان ويل 
رئي�س  العبار  حممد  و�سعادة  اأبوظبي  عهد 

جمل�س اإدارة جمموعة اإعمار العقارية.
ل��رئ��ي�����س جورجيا..  امل���راف���ق  ال���وف���د  و���س��م 
رئي�س  نائب  كوم�سي�سغيلي  دميرتي  معايل 
امل�ستدامة  والتنمية  االقت�ساد  وزير  الوزراء 
ومعايل جورجي ابا�سي�سغيلي رئي�س االإدارة 
ركافيا�سغيلي  داف��ي��ت  و���س��ع��ادة  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
م�����س��اع��د رئ��ي�����س و���س��ك��رت��ري جم��ل�����س االأم���ن 
�سارفا�سيدزري  ج��ورج��ي  و���س��ع��ادة  ال��ق��وم��ي 
ن���ائ���ب وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة و����س���ع���ادة روالن����د 
برييدز �سفري جمهورية جورجيا غري املقيم 
لدى الدولة وعدد من امل�سوؤولني املرافقني 

للرئي�س اجلورجي.

الدولة ت�صتنكر احتجاز ال�صلطات ال�صومالية طائرة اإماراتية خا�صة 
•• اأبوظبي-وام:

قيام  وا�ستنكارها  و�سجبها  ا�ستهجانها  ع��ن  االإم����ارات  دول��ة  اأع��رب��ت 
ال�����س��ل��ط��ات االأم��ن��ي��ة ال�����س��وم��ال��ي��ة ب��اح��ت��ج��از ط��ائ��رة م��دن��ي��ة خا�سة 
م�سجلة يف دول��ة االإم����ارات ي��وم االأح���د امل��واف��ق 8 اأب��ري��ل اجل���اري يف 
مطار مقدي�سو الدويل، وعلى متنها 47 �سخ�سا من قوات الواجب 
لدعم  املخ�س�سة  املالية  املبالغ  على  باال�ستيالء  والقيام  االإماراتية، 
بع�س  وتطاول  ال�سالح  تهديد  حتت  واملتدربني  ال�سومايل  اجلي�س 
عنا�سر االأمن ال�سومايل على بع�س اأفراد قوات الواجب االإماراتية، 
مما اأدى اإىل تاأخري اإقالع الطائرة لعدة �ساعات، علماً اأن هذه املبالغ 
خم�س�سة لدعم اجلي�س ال�سومايل ودفع رواتبهم، وذلك ا�ستناداً اإىل 

واملتعلقة   ،2014 نوفمرب  البلدين يف  بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة 
بتعزيز التعاون الع�سكري بني البلدين.

ل��ه��ا ان هذه  ب��ي��ان  ال�����دويل يف  وال���ت���ع���اون  وق���ال���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
االأع��راف والتقاليد  اأنها تناق�س  القانونية، من حيث  اخلطوة غري 
ج�سيما  اإخ���الالً  تعد  اأن��ه��ا  كما  ال���دول،  ب��ني  امل�ستقرة  الدبلوما�سية 
لقواعد  خمالفة  وب��ال��ت��ايل  اإل��ي��ه��ا،  امل�����س��ار  التفاهم  م��ذك��رة  ب��اأح��ك��ام 
العربية  االإم��ارات  ت�ستنكر  واإذ  الدولية.  واالأع��راف  ال��دويل  القانون 
الذي  الوقت  يف  الدولية،  واالأع���راف  للقانون  التجاوز  ه��ذا  املتحدة 
اأنواع الدعم ال�سيا�سي واالقت�سادي  قدمت فيه دولة االإم��ارات كافة 
اأج��ل تر�سيخ االأمن  ال��ظ��روف م��ن  اأح��ل��ك  والع�سكري واالن�����س��اين يف 

واال�ستقرار يف اجلمهورية ال�سومالية الفيدرالية.

حممد بن را�صد يح�صر انطالق » موؤمتر فكر«.. ويوؤكد: ال�صتقرار حركة دائمة ل�صنع احلياة 

حممد بن زايد ورئي�س جورجيا يبحثان العالقات الثنائية وامل�صتجدات الإقليمية والدولية 

•• دبي-وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال�سنوي   « » فكر  اأع��م��ال موؤمتر  انطالق  »رع��اه اهلل«  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�ساد�سة ع�سرة بدبي حتت عنوان  الذي تنظمه موؤ�س�سة الفكر العربي يف دورته 

» تداعيات الفو�سى وحتديات �سناعة اال�ستقرار ».
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم » �سعدت ام�س برفقة االأخ 
وال�سديق االأمري خالد الفي�سل بح�سور جانب من موؤمتر الفكر العربي يف دورته 
واال�ستقرار  اال�ستقرار..  �سناعة  يناق�س  امل��وؤمت��ر   « اأن  م�سيفا   ..« بدبي   16 ال��� 
هو  اال�ستقرار  يتوقف..  ال  وتطور  دائمة  وتنمية  م�ستمر  وعمل  وجهد  �سناعة 

حركة دائمة ل�سنع احلياة.. وهو بحث م�ستمر عن م�ستقبل اأف�سل ملجتمعاتنا ».
لهم  ور�سالتنا  وال��ق��ادة..  املفكرين  الكبري من  اجلمع  بهذا  �سعداء   « �سموه  وتابع 
ح�سارتنا  وا�ستئناف  جمتمعاتنا  تنمية  يف  وجهودهم  ومعارفهم  علمهم  توظيف 

العربية ».
 « اأن  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�سمو  واأك��د �ساحب 
التغيري يحتاج منا توحيد كافة اجلهود - كل يف جماله - مبا يخدم م�ستقبل اأمتنا 

ويعمل على حتقيق ا�ستقرار وازدهار م�ستدامني ».
بن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو  ح�سره  ال��ذي  للموؤمتر  االفتتاحية  اجلل�سة  �سموه  وتابع 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم رئي�س موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة و�سارك فيه معايل 
امللكي  ال�سمو  و�ساحب  العربية  ال��دول  جلامعة  العام  االأم��ني  الغيط  اأب��و  اأحمد 

االأمري خالد الفي�سل رئي�س موؤ�س�سة الفكر العربي.
اأمناء  با�سم  فيها  تقدم  كلمة  الفي�سل  االأم��ري خالد  امللكي  ال�سمو  واألقى �ساحب 
موؤ�س�سة الفكر العربي باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات واالمتنان لدولة االإمارات 
العربية املتحدة وخ�س بال�سكر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

على ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�سيافة يف مدينة االإبداع دبي.
ثم األقى ق�سيدة قال فيها: تثاءب العرب ... وا�ستيقظ ال�سغب وتداعت االأغراب 
... وا�ستفحل االإرهاب وتوارت االأمانة ... وا�ستعرت اخليانة وتوح�س الزمان ... 
... حتاول  الزمان وعرب  .. ي�سابق  الدنيا  ... المتالك  االإن�سان وعامل  وا�ست�سلم 
االحتفاظ بوطن هناك اإبهار ... وهنا غبار ليل هنا ... وهناك نهار ت�ستت الفكر 
والن�ساء   ... الرجال  وهجر  الديار  وهدمت   ... العرب  وقتل  االأب�سار  وتاهت   ...
ودمار  وتعم فو�سى  وع��ار  وروم  لتحل فر�س  ه��ذا؟  ... كل  م��اذا  وال�سغار والأج��ل 
اأفق   ... العربي  الواقع  اأيها  العربي  الواقع  اإن��ه   ... قيل  ثم  خيار  القد�س  وتكون 
وفكر  عقل  لنا  زال  فما  اعتذار  اليوم  بعد  نقبل  ول��ن  انتظار  وكفانا  �سباتا  كفاك 

وكفاح وم�سار.
العاملي  النظام  اأن  فيها  اأك��د  كلمة  الغيط  اأب��و  اأح��م��د  معايل  األ��ق��ى   .. جانبه  م��ن 

ال�سراع  م��ن  ي��ق��رتب  ال���ذي  والتناف�س  ال�سيولة  م��ن  م�سبوقة  غ��ري  بحالة  مي��ر 
التفاعالت  على  اليقني  ان��ع��دام  اإىل  ي��وؤدي  تطور  وه��و  الرئي�سني،  الالعبني  بني 
والعالقات الدولية كافة. وقال » نحن نقرتب من و�سع تتاآكل فيه قواعد قدمية 
من دون اأن تظهر اأخرى جديدة حتل حمله وتهب فيه رياح الفو�سى واال�سطراب 
على الدول واملوؤ�س�سات الرا�سخة فتزعزع اأركانها وتزلزل قواعدها وت�سيب بنيانها 
بخلل �سديد وبالدنا العربية لي�ست بعيدة عن هذه الرياح اخلطرة، بل هي الأ�سباب 

كثرية يف عني العا�سفة ».
التفكري فيها  العرب  الغيط خم�س نقاط متثل حتديات تفر�س على  اأب��و  وط��رح 
العوملة  ظاهرة  اإزاء  عنيفة  فعل  ردة  يف  االأوىل  النقطة  وتتمثل  معها..  والتعامل 
من جانب قطاعات وا�سعة من مواطني الغرب، الذين ي�سعرون باأن حرية التجارة 
وتعزيز الرتابط العاملي مل ي�سب يف م�سلحتهم، وحم�سلة ذلك هي �سعود لتيارات 
االنكفاء على الداخل، وبناء اجلدران العالية اأمام التجارة واملهاجرين وكل ما هو 
قادم من اخلارج. واأ�سار اإىل » ارتباط هذا الواقع مبا ن�سهده من ت�ساعد ملحوظ 
يف ال�سيا�سات القومية املتطرفة والنزعات ال�سعبوية، وبالتايل االجتاه اإىل تفتيت 

الوحدات القائمة اإىل وحدات اأ�سغر، على اأ�سا�س القومية اأو العرق اأو الدين. 
اإال  اأم��ام دولنا  ال��غ��رب، لي�س  امل��دم��رة يف  التفتيتية  ويف مواجهة ه��ذه االجت��اه��ات 
اتقان فن العي�س امل�سرتك وتعزيز قدرة املجتمعات على قبول التنوع واالختالف، 
باعتباره م�سدر قوة واإثراء. اإن التحدي الرئي�س اأمام الدولة الوطنية يف العامل 

العربي هو اأن ت�سري بحق »دولة لكل مواطنيها ».
وتتمثل النقطة الثانية .. بح�سب اأبو الغيط يف اأننا نقف على اأعتاب ثورة تكنولوجية 
رابعة �سخمة �سيكون من �ساأنها اأن تغري الكثري من القواعد الرا�سخة يف ال�سيا�سة 
واالقت�ساد واملجتمع، و�ساأل اأين العرب من هذه الثورة؟ هل تفوتنا مثلما فاتتنا 

الثورة االأوىل زمنا طويال حتى اأ�سبحنا اأ�سرى للتخلف واال�ستعمار؟.
واأكد اأن اإعداد ال�سباب العربي للتعامل مع معطيات ومتطلبات الثورة ال�سناعية 
وال�سيا�سة  الفكر  ق��ادة  بها  ي�سطلع  اأن  ينبغي  التي  املهمات  قلب  يقع يف  الرابعة، 

واملجتمع واالقت�ساد يف العامل العربي.
يف  الثقة  تقوي�س  يف  فتتج�سد  ال��غ��ي��ط،  اأب���و  طرحها  كما  ال��ث��ال��ث��ة،  النقطة  اأم���ا 
املوؤ�س�سات القائمة ال�سيا�سية منها والدينية واالجتماعية والثقافية.. حيث اعترب 
اأنه اإذا ما ترك للتكنولوجيا احلبل على الغارب، فهي لي�ست �سبيال لتعزيز احلرية 
والدميقراطية، بقدر ما هي قادرة على اإفراز اأكرث االجتاهات تطرفا وغوغائية، 
اأن يكون  البديل ال ينبغي  العزلة واالنغالق ال ميثالن حال، ولكن  اأن  اإىل  الفتا 

االنك�ساف الكامل اأمام هذه املوؤثرات املدمرة للن�سيج االجتماعي.
وركز اأبو الغيط يف النقطة الرابعة على اأهمية االنفتاح من قبل املوؤ�س�سات العربية، 
�سيا�سية كانت اأم دينية اأم اجتماعية، على جتارب االآخرين، والتعلم منها والتفاعل 

معها. 
التعليمية،  نظمنا  اإ���س��الح  ���س��رورة  على  واالأخ����رية  اخلام�سة  النقطة  يف  و���س��دد 
وجتديد مفاهيمنا الدينية، وتطوير روؤيتنا الثقافية، وهي عنا�سر اأ�سا�سية للعالج 

الناجع جلرثومة الفو�سى التي تتغذى على الركود والتكل�س، فاالإ�سالح والتغيري 
مطلوبان من اأجل �سيانة اال�ستقرار.

وحتدث الربوف�سور هرني العويط املدير العام ملوؤ�س�سة الفكر العربي عن الظروف 
التي ينعقد فيها املوؤمتر يف حلظة تاريخية ع�سيبة وم�سريية، والتي مل تعرف 

مثيال لها يف احلدة واخلطورة، منذ اأمد بعيد.
واأكد اهتمام موؤ�س�سة الفكر العربي يف اإطار ر�سالتها التنويرية والتنموية، ب�سوؤون 
من  راأت  لذلك  وم�ستقبلهم،  ومواطنيه  دوله  وبحا�سر  و�سجونه،  العربي  العامل 
واجبها التحذير من مغبة ا�ستفحال هذه الفو�سى، وتفاقم هذه االأزمات، فقررت 
ومقاربات مو�سوعية، ومبنتهى  علمية،  والتحليل، مبنهجية  للدرا�سة  اإخ�ساعها 
اأ�سابع  الت�سخي�س هذه توجيه  الغر�س من عملية  وال�سفافية. ولي�س  ال�سراحة 
اإىل وعي خطورة االأو�ساع وخماطرها،  االتهام واالإدان��ة، بل هي منطلق للدعوة 

بهدف حتديد اأف�سل ال�سبل ملواجهتها.
واأ�سار العويط اإىل اأن العنوان الذي مت اختياره للموؤمتر يعرب عن هذا النهج وهذه 
التوجهات، وقد تعمدنا االإ�سارة يف �سقه االأول، اإىل واقعنا املاأ�ساوي املرير، ولكننا 
ا�ست�سرايف، وذلك لالإحلاح  اأبرزنا، يف �سقه الثاين، ما يت�سم به موؤمترنا من بعد 
وللت�سديد  اال�ستقرار،  رح��اب  اإىل  املظلم  الفو�سى  نفق  اخل��روج من  على �سرورة 

على ما يرتبه علينا حتقيق هذا اال�ستقرار من م�سوؤوليات واأعباء.
ولفت اإىل اأن اجلميع يعرف م�سالح واأطماع االأطراف اخلارجية، املجاورة والبعيدة، 
موؤامرات.  م��ن  حت��وك��ه  وم��ا  بتدخالتها  ن��ن��دد  اأن  وعلينا  وال��دول��ي��ة،  االإقليمية 
على  بالالئمة  ننحو  اأن  لنا  يحق  ما  مبقدار  اأن��ه  با�ستمرار  نتذكر  اأن  علينا  لكن 
االآخرين، واأن نتم�سك بحقنا يف تقرير م�سرينا باأنف�سنا، يتعني علينا اأن ن�سطلع 

مب�سوؤوليتنا عن �سناعة اال�ستقرار.
االأو�ساع  اأن  اأن »فكر16« هو موؤمتر للم�سارحة واملكا�سفة.. مو�سحا  اإىل  واأ�سار 
دولنا  م��ن  ع��دد  فتكا يف  واأم��ع��ن  ب���روزا  اأ���س��د  ه��ي  امل�ست�سرية  واالآف����ات  امل�سطربة 
واال�ستنها�س،  للتحفيز  موؤمتر  اأي�سا  هو  »فكر16«  اأن   « م�سيفا  وجمتمعاتنا.. 
الفو�سى  اأ���س��ب��اب  معاجلة  يف  امل�سوؤولية  اإن  يطلقه:  ال��ذي  ال��ن��داء  نلبي  فدعونا 
م�سوؤوليتنا  اإنها  جماعية..  م�سوؤولية  هي  اال�ستقرار،  حتقيق  يف  كما  وتداعياتها 
�سيا�سيني، ورجال  واأف��رادا، رجاال ون�ساء،  امل�سرتكة، حكاما ومواطنني، موؤ�س�سات 

دين، ورجال اقت�ساد واأعمال، ومثقفني، واإعالميني«.
املوؤ�س�سة  رغبة  م��ع  يتناغم  امل��وؤمت��ر،  ال�ست�سافة  االإم����ارات  دول��ة  اختيار  اأن  واأك���د 
املغفور  موؤ�س�سها،  مليالد  املئوية  ال��ذك��رى  اإحياءهم  واأهليها  حكامها  م�ساركة  يف 
اإىل  واح��دن��ا  » وال يحتاج  ث��راه  اهلل  » طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له 
كبري عناء ليدرك اأنه مل يكن مبقدورنا اأن نختار مكانا اأف�سل من دبي، ال الأنها 
اأي�سا من ب�سرية حممد  لن�ستلهم  بل  للتالقي واحل��وار فح�سب،  املثايل  املنتدى 
بن را�سد الثاقبة، وروؤيته الطموح، وقيادته الر�سيدة، ومبادراته اخلالقة، املبادئ 
االأ�سا�سية لتحقيق اال�ستقرار الذي يدعو موؤمترنا اإىل بنائه وتوطيده يف منطقتنا 
اإمارة دبي، الرائدة والنموذجية، الدليل احلي  العربية، ولن�ستخل�س من جتربة 

والقاطع على اأن تغلبنا على الفو�سى لي�س حلما م�ستحيال اأو جمرد وهم و�سراب، 
واأن جناحنا يف �سناعة اال�ستقرار ميكن اأن يكون ملك اأيدينا، الأنه رهن بوعينا، 

وت�سميمنا، وت�سافر جهودنا.
واأكادميية  وفكرية  قيادية  �سخ�سيات  من  امل�ستوى  رفيع  ح�سورا  املوؤمتر  و�سهد 
وم�سوؤولني على م�ستوى الوطن العربي، من بينهم �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 
في�سل  امللك  اإدارة مركز  رئي�س جمل�س  �سعود  اآل  العزيز  بن عبد  الفي�سل  تركي 
اأمني  ال��زي��اين  اللطيف  عبد  الدكتور  ومعايل  االإ�سالمية،  وال��درا���س��ات  للبحوث 
بندر  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  العربية، و�ساحب  ل��دول اخلليج  التعاون  عام جمل�س 
ب��ن خالد الفي�سل، وم��ع��ايل حممد ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي��ر ���س��وؤون جمل�س 
الوزراء وامل�ستقبل ومعايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�سوؤون 
ل�سوؤون  ال�سعودي  الدولة  القطان وزير  العزيز  اأحمد بن عبد  اخلارجية ومعايل 
الدول االأفريقية ومعايل الدكتور نبيه �سقم وزير الثقافة االأردين، ومعايل اأمين 
رئي�سة  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  وال�سيخة  االأردين  اخلارجية  وزي��ر  ال�سفدي 
هيئة البحرين للثقافة واالآثار والدكتور حممد علي احلكيم، وكيل االأمني العام 

واالأمني التنفيذي لالإ�سكوا.
ويهدف »فكر16« اإىل تقدمي مقاربة تف�سيلية ومعمقة للعنا�سر املوؤثرة يف حالة 
املتوقعة  املفاجئة وغري  واالأح��داث  االأزم��ات  لتداخل  نتيجة  ن�ساأت  التي  الفو�سى 
والتغريات القائمة حتت وطاأة التقدم املت�سارع يف االإجنازات العلمية والتكنولوجية، 
وتبلور اقت�ساد املعرفة وجمتمعها، وما ي�سمى ب�� »الثورة ال�سناعية الرابعة« التي 
تغري من نوعية احلياة على نحو جذري، والتدافع بني القوى املختلفة التي ت�سعى 
للمحافظة على الو�سع العاملي القائم والقوى العاملة على تغيريه، حيث تبحث 
تو�سيات  تقدمي  مع  العربية،  ال��دول  على  احلالة  ه��ذه  ت��اأث��ريات  املوؤمتر  جل�سات 

واقرتاحات ب�ساأن �سبل التعامل معها واآليات �سناعة اال�ستقرار.
و«دور  ال��دول��ي��ة«،  ال��ق��وى  »دور  تتناول  عامة  جل�سات  ث��الث  امل��وؤمت��ر  وي�ست�سيف 
املنظمات االإقليمية والدولية يف �سناعة اال�ستقرار«، و«�سبل �سناعة اال�ستقرار«. 
حول  االأوىل  تتمحور  املتزامنة  املتخ�س�سة  اجلل�سات  من  جمموعتان  تعقد  كما 
»�سناعة  ح��ول  والثانية   ،« ونتائجها  ومظاهرها  واأ�سبابها  جذورها  الفو�سى:   «
حول  ندوة  تعقد  االأخ��ري..  اليوم  ويف  املوؤثرة«.  القطاعات  م�ساهمات  اال�ستقرار: 
العربية،  ال���دول  يف  واالب��ت��ك��ار  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  اأن�سطة 
املوؤمتر  ويختتم  اال�ستقرار..  و�سناعة  وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  يف  واإ�سهامها 

بجل�سة حتت عنوان »نحو اإن�سان عربي جديد«.
ي�سار اإىل اأن املوؤمتر ي�سهد م�ساركة اأكرث من 600 من كبار ال�سخ�سيات، ونخبة 
من �سناع القرار وامل�سوؤولني واملفكرين واملثقفني والباحثني واخلرباء وممثلني 
عن االحتادات واملنظمات الدولية واملجال�س الوزارية ومراكز الدرا�سات واالأبحاث 

والهيئات االإعالمية وال�سباب العربي.
التحاور  اأج��ل  م��ن  للم�ساركني  ا�سرتاتيجية  فر�سة  توفري  اإىل  امل��وؤمت��ر  وي�سعى 
والتبادل العميق لالأفكار واخلربات، يف حماولة للت�سدي للتحديات الراهنة التي 

رئي�س الدولة ي�صدر مرا�صيم بتعيني وتكليف اع�صاء يف ال�صلك الدبلوما�صي
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
»حفظه اهلل« عددا من املرا�سيم االحتادية ب�ساأن تعيني وتكليف عدد من 

اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي للدولة.
الر�سمية  االأخ��ري من اجلريدة  العدد  اتلي ن�سرت يف  املرا�سيم  وت�سمنت 
ال�سلك  الرميثي يف  �سعادة عبداهلل خلفان مطر  تعيني  اإع��ادة  االحتادية 
الدبلوما�سي والقن�سلي بدرجة �سفري فوق العادة مفو�سا، وتعني �سعادة 
ل��ل��دول��ة ل���دى جمهورية  ���س��ف��ريا  امل��ه��ريي  ���س��اع��د حميد  ���س��اع��د حم��م��د 

بنغالد�س ال�سعبية بذات الدرجة الوظيفية التي ي�سغلها حاليا.

ويف االإطار ذاته اأ�سدر �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة »حفظه اهلل« املر�سوم 
فالح  حممد  ه���زاع  ���س��ع��ادة  بتكليف   2018 ل�سنة   72 رق��م  االحت����ادي 
راوندا  جمهورية  ل��دى  دول��ة  �سفري  مبهام  القيام  القحطاين  خر�سان 
للمن�سب،  �سغله  ف��رتة  اأث��ن��اء  مفو�سا  ال��ع��ادة  ف��وق  �سفري  لقب  ومنحه 
وتكليف �سعادة عبيد �سعيد عبيد بن طار�س الظاهري القيام مبهام �سفري 
دولة لدى جمهورية فيتنام اال�سرتاكية ومنحه لقب �سفري فوق العادة 

مفو�سا اثناء فرتة �سغله للمن�سب.
 اإ�سافة اإىل تكليف الدكتورة نوال خليفة اأحمد خليفة احلو�سني القيام 
املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  ل��دى  للدولة  ال��دائ��م  امل��ن��دوب  مبهام 

اآيرينا.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

رحبت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام 
ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة 
اأول ت�سريع  اإ�سدار  ال��وزراء م�سروع  التنمية االأ�سرية باعتماد جمل�س 

من نوعه للم�ساواة يف الرواتب بني اجلن�سني.
وقالت �سموها اإن هذا القرار يوؤكد اأن القيادة الر�سيدة برئا�سة �ساحب 
اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�سيخ  ال�سمو  ال��وزراء حاكم دبي »رع��اه اهلل« و�ساحب  رئي�س جمل�س 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س االأعلى حكام االإمارات 

امل��راأة وتقف اإىل جانبها وتوفر لها الفر�س كافة للم�ساركة يف  تدعم 
م�سرية التنمية بالبالد جنبا اإىل جنب مع اأخيها الرجل.

وذكرت �سموها اأن املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان » طيب 
اهلل ثراه » كان دائما يدعو اإىل م�ساركة املراأة اأخاها الرجل يف العمل 
وكان يقول » اإنني اأوافق على عمل املراأة يف اأي مكان جتد فيه احرتامها 
تتوانى عن  اأن ال  لها عليها  وك��ل موقع عمل جت��ده منا�سبا  ووق��اره��ا 
العمل به ». واأ�سافت اأن د�ستور الدولة ن�س على م�ساواة املراأة بالرجل 
العمل  ميادين  كافة  يف  املتاحة  الفر�س  يف  وبحقها  والعمل  العلم  يف 

بالدولة ولذلك جاء قرار جمل�س الوزراء تنفيذا ملا جاء به الد�ستور.
واأ�سارت اإىل اأن دولة االإمارات و�سلت اإىل التوازن بني اجلن�سني يف كافة 
امليادين واأن خطوة جمل�س ال��وزراء هي و�سع هذا املبداأ قيد التنفيذ 
العلم  بفر�س  التمتع  اأو  واالأج���ور  ال��روات��ب  يف  �سواء  قانونية  ب�سورة 

والعمل يف القطاعات كافة.
التفاين يف  اأك��رب على  ب�سورة  امل��راأة  ي�سجع  القرار  اأن  �سموها  واأك��دت 
اإليها  العمل وبذل اجلهد ب�سورة اأكرب لتحقيق االأه��داف التي ت�سعى 
اعتمد  ق��د  ال����وزراء  وك��ان جمل�س  للبالد.  وال��ت��ق��دم  النمو  ال��دول��ة يف 
ال���روات���ب بني  ل��ل��م�����س��اواة يف  ن��وع��ه  اأول ت�سريع م��ن  اإ����س���دار  م�����س��روع 
ذاتها  الإث��ب��ات  ل��ل��م��راأة  كاملة  الفر�س  اإت��اح��ة  على  للتاأكيد  اجلن�سني 
ولتفعيل م�ساركة  ال�ساملة  النه�سة  ركائز  تر�سيخ  للرجل يف  ك�سريك 

املراأة يف عملية التنمية.
امل��راأة الرئي�سي يف عملية  ب��دور  اإمي��ان��اً من املجل�س  وج��اء ه��ذا القرار 
لتمكني  الوطنية  اال�سرتاتيجية  مع  يتما�سى  ومبا  الوطنية  التنمية 
اأطلقتها �سمو ال�سيخة فاطمة  2015-2021 والتي  املراأة لالأعوام 

بنت مبارك.

طحنون بن حممد يح�صر اأفراح الظاهري والكعبي
 

•• اأبوظبي-وام:

ح�سر �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني 
الظاهري  ه��زام  حممد  عبداهلل  اأقامه  ال��ذي  اال�ستقبال  حفل  ام�س-  م�ساء   -
مبنا�سبة زفاف جنله هزام اإىل كرمية حممد هالل �سرور الكعبي. كما ح�سر 
�سمو   - اأبوظبي  امل�سلحة يف  القوات  ن��ادي �سباط  بفندق  اأقيم  ال��ذي   - احلفل 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
الدولة وال�سيخ ذياب بن طحنون اآل نهيان وال�سيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان 
مدير مكتب �سوؤون اأ�سر ال�سهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي وال�سيخ �سلطان 

بن حممد بن خالد اآل نهيان.
املنا�سبة  العري�س وذوي��ه بهذه  اآل نهيان  ال�سيخ طحنون بن حممد  وهناأ �سمو 

ال�سعيدة وبارك لهم اأفراحهم متمنياً لهم حياة اأ�سرية �سعيدة وم�ستقرة.

عبداهلل بن زايد ورئي�س وزراء �صانت كيت�س ونيفي�س يبحثان العالقات الثنائية و�صبل تعزيزها عبداهلل بن زايد ي�صتقبل وزير خارجية الغابون

الإمارات تقدم 7,35 مليون درهم لدعم الالجئني الروهنجيا  

•• اأبوظبي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل   
اخلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
والتعاون الدويل اأم�س معايل نويل 
خارجية  وزي�����ر  م��ي�����س��ون  ن��ي��ل�����س��ون 

الغابون.
جرى خالل اللقاء - الذي عقد يف 
ديوان عام الوزارة باأبوظبي - بحث 
عالقات التعاون امل�سرتك وال�سداقة 
بني البلدين وتبادل وجهات النظر 
جت������اه م�������س���ت���ج���دات االأو��������س�������اع يف 
املنطقة اإىل جانب مناق�سة عدد من 
ذات  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  الق�سايا 

االهتمام امل�سرتك.
و رح���ب ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
وال���ت���ع���اون ال�����دويل ب���زي���ارة معايل 
نويل نيل�سون مي�سون وزير خارجية 
ال��غ��اب��ون م��وؤك��دا اأن دول��ة االإم���ارات 
التعاون  اأوج��ه  تعزيز  على  حري�سة 
الغابون  جمهورية  م��ع  وال�سداقة 
متينة  عالقات  لبناء  معها  والعمل 

•• اأبوظبي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  ا�ستقبل 
اخلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
ال����دويل م��ع��ايل تيموثي  وال��ت��ع��اون 
كيت�س  �سانت  وزراء  رئي�س  هاري�س 

ونيفي�س.
ب����ح����ث اجل�����ان�����ب�����ان خ�������الل ال���ل���ق���اء 
ال����ع����الق����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب�����ني دول�����ة 
ونيفي�س  كيت�س  و���س��ان��ت  االإم�����ارات 
وتبادال  بتعزيزها  الكفيلة  وال�سبل 
وج�����ه�����ات ال���ن���ظ���ر جت������اه ع������دد من 
ذات  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  الق�سايا 

االهتمام امل�سرتك.
زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 
والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل 
اللقاء ح��ر���س دولة  ال���دويل خ��الل 
العالقات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  االإم���������ارات 
الثنائية وتطوير التعاون مع �سانت 
ك��ي��ت�����س ون��ي��ف��ي�����س يف ال���ع���دي���د من 

املجاالت.
من جانبه اأ�ساد معايل رئي�س وزراء 
بالعالقات  ونيفي�س  كيت�س  �سانت 

واأ�ساد معاليه باملكانة الرائدة لدولة 
االإمارات على ال�سعيدين االإقليمي 
والدويل موؤكدا اأنها متتلك جتربة 
منوذجا  ت���ع���د  م��ت��ق��دم��ة  ت��ن��م��وي��ة 

يحتذى ملختلف دول العامل.
ع��ب��داهلل بن  ال�سيخ  وق��د وق��ع �سمو 
اخلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
وال���ت���ع���اون ال�����دويل وم���ع���ايل نويل 

لل�سعبني  امل�سرتكة  امل�سالح  حتقق 
والبلدين ال�سديقني.

نويل  م����ع����ايل  اأك��������د  ج����ان����ب����ه  م�����ن 
خارجية  وزي�����ر  م��ي�����س��ون  ن��ي��ل�����س��ون 
ال���غ���اب���ون اأه��م��ي��ة ه����ذه ال����زي����ارة يف 
ال��ت��ع��اون امل�سرتك  ت��ع��زي��ز ع��الق��ات 
بني  الثنائي  التعاون  اأوج��ه  وتنمية 

البلدين.

خارجية  وزي�����ر  م��ي�����س��ون  ن��ي��ل�����س��ون 
دولة  حكومة  بني  اتفاقية  الغابون 
جمهورية  وح���ك���وم���ة  االإم������������ارات 
ال��غ��اب��ون ب�����س��اأن اخل���دم���ات اجلوية 

بني اإقليميهما وفيما وراءهما.
بنت  رمي  م���ع���ايل  ال���ل���ق���اء  ح�����س��ر 
اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���س��م��ي وزي������رة دول���ة 

ل�سوؤون التعاون الدويل.

�ستى  وت��ط��ور يف  ت��ق��دم  م��ن  حققته 
املجاالت.

بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  وق��ع  وق��د 
اخلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
وال��ت��ع��اون ال���دويل وم��ع��ايل تيموثي 
كيت�س  �سانت  وزراء  رئي�س  هاري�س 
حكومة  ب����ني  ات���ف���اق���ي���ة  ون��ي��ف��ي�����س 

الثنائية بني البلدين م�سريا اإىل اأن 
مثل هذه الزيارات الهامة من �ساأنها 
اأن ت�سهم يف تنمية عالقات التعاون 

امل�سرتك يف العديد من املجاالت.
الرائدة  ب��امل��ك��ان��ة  م��ع��ال��ي��ه  اأ����س���اد  و 
على  االإم������ارات  دول����ة  ال��ت��ي حتتلها 
وما  وال��دويل  االإقليمي  ال�سعيدين 

�سانت  احت�����اد  وح��ك��وم��ة  االإم��������ارات 
ب�����س��اأن اخلدمات  ون��ي��ف��ي�����س  ك��ي��ت�����س 
وفيما  اإق��ل��ي��م��ي��ه��م��ا  ب����ني  اجل����وي����ة 

وراءهما.
بنت  رمي  م����ع����ايل  ال���ل���ق���اء  ح�������س���ر 
اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���س��م��ي وزي������رة دول���ة 

ل�سوؤون التعاون الدويل.

•• اأبوظبي-وام:

واملفو�سية  االإم����ارات  دول��ة  وقعت 
ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�سامية 
ات��ف��اق��ي��ة بقيمة  ال��الج��ئ��ني ام�����س 
مليون   2 “ درهم  مليون   7،35
دعم  ب���غ���ر����س  اأمريكي”  دوالر 
من  لالجئني  الطارئة  “التغذية 
واالأطفال  الن�ساء  من  الروهنجيا 

يف بنغالدي�س”.
انطالقا  االتفاقية  توقيع  وي��اأت��ي 
من موقف دولة االإمارات الثابت يف 
مثل هذه احلاالت املاأ�سوية لتقدمي 
ي��د ال��ع��ون االإن�����س��اين جت��اه �سعوب 
العامل ال�سعيفة وحتركها امليداين 
للعناية  ال���دول���ي���ة  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى 
بحياة املحتاجني واملهم�سني منهم 
النزاعات  م���ن  ت�������س���رروا  ال���ذي���ن 
دون  الطبيعية  والكوارث  امل�سلحة 
اأو  ع��رق  اأو  اأو حتيز جلن�س  متييز 
اال�ستجابة  خلطة  وتلبية  معتقد 
التي  الروهنجيا  الأزم��ة  امل�سرتكة 
مار�س  يف  املتحدة  االأمم  اأطلقتها 
للح�سول  ت�����س��ع��ى  وال���ت���ي  امل��ا���س��ي 
ع���ل���ى دع�����م م�����ايل مل�������س���اع���دة 1،3 
 884 ذلك  �سخ�س مبا يف  مليون 
األف الجئ من الروهنجيا و336 
حتى  امل�سيفة  املجتمعات  من  األفا 

نهاية هذا العام.
تقدمي  اإىل  التمويل  ه��ذا  ويهدف 
األف   132 لنحو  ال����الزم  ال��ع��الج 
األ�����ف   78 ذل�������ك  يف  مب�����ا  الج�������ئ 
ام������راأة وط���ف���ل مم���ن ي�����س��ك��ن��ون يف 
بنغالدي�س  ب����ازار-  ك��وك�����س  خم��ي��م 
به..  امللحقة  والتجمعات اجلديدة 
كما �سي�ساعد هذا الدعم مفو�سية 

.2018
����س���ع���ادة توبي  ث���م���ن  م����ن ج���ان���ب���ه 
املفو�سية  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  ه������ارورد 
اجل����ه����ود ال����ت����ي ت����ق����وم ب���ه���ا دول����ة 
االإن�سانية  الق�سايا  االمارات جتاه 
الالجئني  وق�����س��ي��ة  ع�����ام  ب�����س��ك��ل 
والنازحني ب�سكل خا�س من خالل 
تقدمي خمتلف اأوجه الدعم خا�سة 
الدعم املايل الذي ي�ساهم يف دعم 
ل�سوؤون  ال�سامية  املفو�سية  قدرات 
خدمة  نحو  و�سركائها  الالجئني 
امل��ت�����س��ررة وتخفيف  ال��ف��ئ��ات  ت��ل��ك 

معاناتها.
م��ه��ول��ة من  اأرق�����ام  “هناك  وق����ال 
الذين  ال���روه���ن���ج���ي���ا  ال���الج���ئ���ني 
ي��ع��ان��ون م��ن ���س��وء ال��ت��غ��ذي��ة احلاد 
وخا�سة بني االأطفال ما دون �سن 
التربع  ه����ذا  وم��ث��ل   .. اخل��ام�����س��ة 
ال��ك��رمي م��ن ق��ب��ل دول���ة االإم�����ارات 
الكثري  �سينقذ  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
مفو�سية  و�سي�ساعد  االأرواح  م��ن 
تقدمي  على  و�سركائها  الالجئني 
التغذية  جم��ال  يف  اأف�سل  خدمات 

لالجئني الروهنجيا”.
اأغ�سط�س   25 م���ن���ذ  ان  ي����ذك����ر 
 655 م��ن  اأك����رث  اأج����رب   2017
األ�����ف ���س��خ�����س م���ن ب��ي��ن��ه��م 355 
ال��ف��رار م��ن والية  األ��ف طفل على 
راخ��ني يف ميامنار بحثا عن مالذ 
اآمن يف بنغالدي�س مما يجعل اأزمة 
االأ�سرع  هي  الروهنجيا  الالجئني 
منوا يف العامل.. وان�سم الالجئون 
 213 ي��ق��رب م���ن  اإىل م���ا  اجل����دد 
األف الجئ روهنجيا كانوا قد فروا 
نزوح  م��وج��ات  يف  بنغالدي�س  اإىل 

�سابقة.

واالأطفال  الن�ساء  من  الروهنجيا 
الفرتة  خ�����الل  بنغالدي�س”  يف 
دي�سمرب  اإىل   2018 م��ار���س  م��ن 
2018 مببلغ 2 مليون دوالر مبا 
احتياجات   37% ثلث  ع��ن  يزيد 
املفو�سية العاجلة الإجمايل تكلفة 
امل�سروع البالغة 5،4 مليون دوالر 
التغذية  ����س���وء  مل��ع��اجل��ة  اأم���ري���ك���ي 
التغذية  ب�سوء  املرتبطة  واملخاطر 
املعني  ال���روه���ن���ج���ي���ا  ل���الج���ئ���ني 
بالرتكيز ب�سكل خا�س على الن�ساء 
املخيمات  يف  الالجئني  واالأط��ف��ال 

وامل�ستوطنات اجلديدة.
����س���ل���ط���ان حممد  �����س����ع����ادة  وق�������ال 
امل�ساعدات  �سيا�سة  اأن  ال�سام�سي 
اخل����ارج����ي����ة االإم������ارات������ي������ة ت���اأت���ي 
زايد  “عام  مبادرات  مع  من�سجمة 
من  ي��ت��ج��زاأ  ال  وج����زءا   ”2018

على  للعمل  و�سركائها  الالجئني 
الناجتة  ال���وف���ي���ات  ن�����س��ب��ة  ت��ق��ل��ي��ل 
املعتدلة  التغذية  �سوء  ح��االت  عن 
واحلادة وذلك من خالل تدخالت 
يعزز  كما  للحياة  منقذة  غ��ذائ��ي��ة 
والر�سد  واال�ستجابة  التخطيط 
الفعال للتغذية يف حاالت الطوارئ 
تقييم  ت���ط���وي���ر  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 

احتياجات التغذية وحتليلها.
�سعادة  م���ن  ك���ل  االت���ف���اق���ي���ة  وق����ع 
م�ساعد  ال�سام�سي  حممد  �سلطان 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
وال�سيد  الدولية  التنمية  ل�سوؤون 
توبي هارورد مدير مكتب املفو�سية 
ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�سامية 

الالجئني يف دولة االإمارات.
وتهدف االتفاقية اإىل دعم م�سروع 
من  لالجئني  الطارئة  “التغذية 

ال��ن��ه��ج اخل�����ريي وال���ع���ط���اء ال���ذي 
ت���ت���خ���ذه دول�������ة االإم�������������ارات جت���اه 
ال��ق�����س��اي��ا االإن�����س��ان��ي��ة ب�����س��ك��ل عام 
والنازحني  ال���الج���ئ���ني  وق�����س��ي��ة 
للفئات  وب��االأخ�����س  خ��ا���س  ب�سكل 
االإن�سانية  للمعاناة  تعر�سا  االأكرث 

كاالأطفال والن�ساء.
واأ�����س����اف اأن����ه م��ن��ذ ت�����س��اع��د حدة 
�سهر  يف  ال����روه����ن����ج����ي����ا  ن����������زوح 
ع��دد من  ���س��ارع  امل��ا���س��ي  اأغ�سط�س 
االإماراتية  االإن�����س��ان��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
�سملت  عاجلة  م�ساعدات  بتوفري 
واإغ��اث��ي��ة و�سحية  غ��ذائ��ي��ة  م����واد 
االحتياجات  تلبية  يف  للم�ساهمة 
بلغ  وقد  لالجئني  امللحة  اليومية 
اإجمايل قيمة امل�ساعدات االإماراتية 
منذ  دوالر  م��ل��ي��ون   6،7 امل��ق��دم��ة 
مار�س  وح��ت��ى   2017 اأغ�سط�س 

خليفة لالأعمال الإن�صانية : الإمارات �صخرت اإمكانياتها للخري وال�صالم

»التوطني« تنظم ور�س التوجيه والإر�صاد لـ 114 مواطنا

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سعادة حممد حاجي اخلوري 
بن  خليفة  ملوؤ�س�سة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�سانية 
اأن دولة االإم��ارات كانت وما زالت 
وتقدمي  اخل����ري  ف��ع��ل  ���س��ب��اق��ة يف 
واالإغاثية  االإن�سانية  امل�ساعدات 
تام  بتجرد  العامل  �سعوب  جلميع 
اعتبارات  اأي  عن  البعد  كل  بعيدا 
دينية  اأو  ع���رق���ي���ة  اأو  ���س��ي��ا���س��ي��ة 
لتعزيز  اإمكانياتها  كافة  م�سخرة 
ال�����س��ل��م واال���س��ت��ق��رار ال��ع��امل��ي من 

العون لكل من هو حمتاج ويعاين 
جراء  �سعبة  معي�سية  اأو�ساع  من 

احلروب والنزاعات والكوارث.
ملوؤ�س�سة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  واأ�����س����اف 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
اأ�سبحت  االإم����ارات  اأن  االإن�سانية 
من��وذج��ا ع��امل��ي��ا ي��ح��ت��ذى ب��ه لي�س 
االإن�ساين  العمل  جم��ال  يف  فقط 
والتنموي واإمنا اأي�سا يف امل�ساهمة 
ون�سر  ال������دويل  ال�����س��ل��م  ب��ت��ع��زي��ز 
امل��ح��ب��ة وال��ت�����س��ام��ح يف كافة  ق��ي��م 
البي�ساء  ف��االأي��ادي  املجتمعات.. 
ل��ل��دول��ة مت��ت��د يف ك��ل ي���وم لكافة 

خالل �سعيها للق�ساء على الفقر 
ب�سوره واأ�سكاله كافة..

وق�������ال مب���ن���ا����س���ب���ة ت�������س���در دول����ة 
االإم�������ارات ق��ائ��م��ة ال�����دول االأك���رث 
االإن�سانية على  منحا للم�ساعدات 
ق��ي��ا���س��ا لدخلها  ال��ع��امل  م�����س��ت��وى 
ال���ق���وم���ي ل���ل���ع���ام اخل���ام�������س على 
بالغريب  لي�س  ه��ذا  اإن  ال��ت��وايل.. 
اجلهود  ك��اف��ة  �سخرت  دول���ة  على 
خلدمة االإن�سانية ودعم اال�ستقرار 
م���ن خالل  ال���ع���امل  دول  ك��اف��ة  يف 
اإط���الق م��ب��ادرات وب��رام��ج ال تعد 
اإىل تقدمي يد  وال حت�سى تهدف 

خمتلف  يف  وامل��ع��وزي��ن  املحتاجني 
م����ن����اط����ق ال�����ع�����امل ل����ت����وؤك����د ب�����اأن 
ال�سمو  �ساحب  بقيادة  االإم����ارات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
“رعاه اهلل” و�ساحب  دب��ي  حاكم 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
�ستظل وفية ملبادئ االإن�سانية التي 

املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ  و�سعها 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 

اهلل ثراه.
اأن االإم����ارات  اإىل  ول��ف��ت اخل���وري 
من  العديد  اأ�س�ست  ن�ساأتها  ومنذ 
املوؤ�س�سات االإن�سانية منها موؤ�س�سة 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
ب���دوره���ا تقوم  ال���ت���ي  االإن�����س��ان��ي��ة 
التنموية  امل��ب��ادرات  م��ن  بالعديد 
امل�ست�سفيات  ك��ب��ن��اء  واالإغ���اث���ي���ة 
يف  التنموية  وامل�ساريع  وامل��دار���س 
من  للتخفيف  امل��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف 

معاناة املحتاجني.

•• دبي-وام:

الب�سرية  امل�������وارد  وزارة  ن��ظ��م��ت 
والتوطني ور�س للتوجيه واالإر�ساد 
وذلك  ومواطنة  مواطنا  ل�114 
يف  للعمل  املطلوبة  امل��ه��ارات  على 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س وك��ي��ف��ي��ة و�سع 

تاأهيل  ب��ه��دف  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع 
الباحثني عن عمل وتدريبهم على 
الفردية  مهاراتهم  تطوير  كيفية 

وفقا الحتياجات �سوق العمل.
وق���������ال���������ت ن���������������ورة امل���������رزوق���������ي 
لل�سيا�سات  امل�������س���اع���د  ال���وك���ي���ل 
امل�ساعد  الوكيل  واال�سرتاتيجية 

الوظيفية  ال���ت���ط���وي���ر  خ���ط���ط 
امل�����س��ار املهني  ال��ف��ردي��ة وحت��دي��د 
الوزارة  نظمت  كما  بهم.  اخلا�س 
االإر�سادية يف كل من دبي  الور�س 
الور�سة   « عنوان  حتت  والفجرية 
االر������س�����ادي�����ة ط����ري����ق ال����ن����ج����اح » 
موؤ�س�سات  من  عدد  مع  بال�سراكة 

الوطنية  الب�سرية  امل��وارد  لتنمية 
حزمة  تطبق  ال���وزارة  اإن  باالإنابة 
التاأهيلية  والربامج  املبادرات  من 
وتطوير  ل��ت��ن��م��ي��ة  وال���ت���دري���ب���ي���ة 
الب�سرية  الكوادر  مهارات وقدرات 
الوظيفية  املهارات  على  الوطنية 
اخلا�س  بالقطاع  للعمل  الالزمة 

ا�سرتاتيجيتها  اإط�����ار  يف  وذل�����ك 
الرامية نحو خلق فر�س وظيفية 
ال���ك���وادر حتقيقا  ل��ت��ل��ك  م��ب��ا���س��رة 
يف  النوعي  التوطني  مل�ستهدفات 
م�ستهدفة  اق��ت�����س��ادي��ة  ق��ط��اع��ات 
احلكومية  للم�سرعات  وت��ن��ف��ي��ذا 

ذات ال�سلة.

وفد من الهالل الإماراتي يطمئن على امل�صور نا�صر اأحمد 
••عدن-وام:

الهالل  ه��ي��ئ��ة  م����ن  وف�����د  اط����م����اأن 
االأحمر االإماراتي اأم�س على �سحة 
نا�سر  ال���ع���دين  ال�����س��ح��ف��ي  امل�����س��ور 
�سيف اأحمد الذي يرقد منذ اأيام يف 
م�ست�سفى الريادة يف العا�سمة عدن 

ب�سبب وعكة �سحية اأملت به.
وت��ب��ادل وف��د ال��ه��الل اأث��ن��اء الزيارة 
احلديث مع نا�سر �سيف عن زيارات 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
اإىل  ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
القرن  �سبعينيات  منت�سف  ع���دن 
املا�سي وزيارات نا�سر رفقة الروؤ�ساء 

اليمنيني اإىل دولة االإمارات.
نا�سر  ال�����س��ح��ف��ي  امل�������س���ور  وع�����رب 
���س��ع��ادت��ه بزيارة  اأح���م���د ع���ن  ���س��ي��ف 
وف��د الهالل االأح��م��ر االإم��ارات��ي له 

ال�سيخ  اأخ��الق  ان ه��ذه هي  م�سيفا 
�سعب  وك��ل  بعده  م��ن  واأوالده  زاي��د 
النا�س  ي��ب��ادل��ون  ال��ذي��ن  االإم������ارات 
وتقديره  �سكره  ع��ن  معربا  ال��وف��اء 
ق���ي���ادة وحكومة  االإم�������ارات  ل���دول���ة 
و���س��ع��ب��ا ع��ل��ى ك��ل م��ا ي��ق��دم��ون��ه من 

خري لبالده.

وي��ع��د امل�����س��ور ن��ا���س��ر ���س��ي��ف اأحمد 
اأق��دم امل�سورين يف عدن الذين  من 
الزال��وا على قيد احلياة حيث عمل 
املا�سي  القرن  منت�سف  يف  م�سورا 
م��ع ال��رئ��ي�����س ���س��امل��ني وغ��ط��ى زيارة 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 

اآل نهيان اإىل عدن عام 1975 .

رم����زي����ه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ك���ن���دا     ، دي���������اب  اخل����������ورى 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
607864 ( من يجده   (
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0506126818

فقدان جواز �صفر

ن���ور �سالح  امل��دع��و /  ف��ق��د 
باك�ستان   اجلن�سية   ، جان 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )8 7 9 4 2 1 2 C R (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0501872650

فقدان جواز �صفر

ف��ق��د امل���دع���و / راب����ت خان 
باك�ستان   اجلن�سية   ، خ��ان 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   - 
 )4105142DQ (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0553467070

فقدان جواز �صفر

ف�������ق�������د امل������������دع������������و/ حم����م����د 
االردن    ، م�����س��ط��ف��ى  ���س��ع��ب��ان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )N582913(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  االردن���ي���ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإعــــــــــالن
الكباب  ال�س�����ادة/مطعم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ال�ساخن رخ�سة رقم:CN 1877802  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة را�سد علي عبداهلل الفقري ال�سحي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حامد عبدالعزيز ابراهيم ع�سكري املرزوقي

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

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

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ايكو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سمارت خلدمات مكافحة احل�سرات والتنظيف
رخ�سة رقم:CN 2169605  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

ال�صيخة فاطمة ترحب باأول ت�صريع للم�صاواة يف الرواتب بني اجلن�صني 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة، 
دائرة  تنظيم  ب�ساأن  2018م  ل�سنة   6 رق��م  القانون 

االأ�سغال العامة يف اإمارة ال�سارقة.
دائرة  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  تن�ساأ  ب��اأن  القانون  ويق�سي 
بال�سخ�سية  العامة”، تتمتع  االأ�سغال  “دائرة  ت�سمى: 
جميع  ملبا�سرة  الالزمة  الكاملة  واالأهلية  االعتبارية 
االأعمال والت�سرفات التي حتقق اأهدافها على اأن يكون 
مقر الدائرة الرئي�س يف مدينة ال�سارقة، ويجوز لها، 
بناء على موافقة املجل�س التنفيذي، اأن تن�سئ مكاتب 

وفروعا لها يف باقي مدن ومناطق اإمارة ال�سارقة.
وحدد القانون اأهداف دائرة االأ�سغال العامة مبا يلي: 
امل�ساهمة يف حتقيق الروؤية امل�ستقبلية الإن�ساء و�سيانة 
ال�سارقة  اإم��ارة  يف  العامة  وامل��راف��ق  امل�ساريع  وتطوير 

وفق اأف�سل املمار�سات ومعايري اال�ستدامة.
احل��ف��اظ ع��ل��ى امل�����س��اري��ع وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة م��ن خالل 
و�سع وحتديث نظم وتقنيات البناء واالإن�ساء يف اإمارة 

ال�سارقة.
تطوير وتفعيل ال�سراكات اال�سرتاتيجية مع املوؤ�س�سات 
ذات  واجل��ه��ات  املتخ�س�سة  ال��ع��ل��وم  وم��راك��ز  العلمية 

ال�سلة يف جماالت االإن�ساء والتعمري.
التنفيذ  مب�ستوى  واالرتقاء  والكفاءة  التميز  حتقيق 
اإىل  ل��ل��و���س��ول  ال��ع��ام��ة  وامل���راف���ق  امل�����س��اري��ع  واالأداء يف 

اجلودة ال�ساملة.
ووفقا للقانون يكون لدائرة االأ�سغال العامة يف �سبيل 
 .1 االآت��ي��ة:  االخت�سا�سات  ممار�سة  اأهدافها  حتقيق 
والت�سييد  االإن�����س��اء  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  وت��ط��وي��ر  و���س��ع 
تنفيذها  وبرامج  العامة، وخطط  واملرافق  للم�ساريع 
مبا يتالءم وال�سيا�سة العامة وخطط التنمية ال�ساملة 

لالإمارة.
االإن�سائية  امل�����س��اري��ع  وتنفيذ  وت�سميم  درا���س��ة   .2
والعمرانية و املرافق العامة التي تقرر حكومة اإمارة 

ال�سارقة اإن�سائها واالإ�سراف عليها.
ال�ساملة  ال�����س��ي��ان��ة  م�����س��اري��ع  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ق��ي��ام   .3
االإن�سائية  وامل�ساريع  العامة  للمرافق  اأنواعها  بكافة 

والعمرانية يف اإمارة ال�سارقة.
وتنفيذ �سبكات ال�سرف ال�سحي  وت�سميم  .درا�سة   4
و حمطات ال�سخ واملعاجلة وخطوط ال�س�خ الرئي�سية 

بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية يف ال�سارقة.
5 . درا�سة وت�سميم وتنفيذ م�ساريع االأعمال البحرية 
اخلا�سة باإن�ساء وا�ست�سالح ال�سواطئ وكوا�سر االأمواج 

بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية يف ال�سارقة.
6. اقرتاح املوازنات والكلفة التقديرية لكافة امل�ساريع 
االإن�سائية والعمرانية و املرافق العامة التابعة لالإمارة 

ورفعها للمجل�س التنفيذي التخاذ الالزم ب�ساأنها.
ووث��ائ��ق مناق�سات  وم��وا���س��ف��ات  ���س��روط  اإع����داد   .7

االأ�سغال العامة وطرحها، وفقا لالأنظمة ال�سارية.
واملوردين  واال�ست�ساريني  املقاولني  مع  التعاقد   .8
وو�سع ال�سوابط واملعايري املعتمدة واعتماد الدفعات 

امل�ستحقة لهم.
احلكومية  اجلهات  ومعاونة  الفنية  امل�سورة  اإبداء   .9
اإمارة  يف  العامة  االأ���س��غ��ال  باأن�سطة  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف 

ال�سارقة.
اإىل  الهادفة  الفنية  والدرا�سات  بالبحوث  10.القيام 
تطوير االأعمال الفنية يف جماالت االإن�ساء والتعمري 

بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
التفاهم  وم��ذك��رات  واالت��ف��اق��ي��ات  ال��ع��ق��ود  11.اإبرام 
ال��ع��ام��ة بعد  اأن�سطة االأ���س��غ��ال  وال�����س��راك��ات يف جم��ال 

اعتمادها من املجل�س التنفيذي.
من  ال��دائ��رة  بها  تكلف  اأخ��رى  اخت�سا�سات  12.اأية 

قبل حاكم ال�سارقة اأو املجل�س التنفيذي.
العامة  االأ�سغال  لدائرة  يكون  القانون  م��واد  وح�سب 
عدد  ي��ع��اون��ه  اأم���ريي  م��ر���س��وم  بتعيينه  ي�سدر  رئي�س 
كاف من املوظفني واخلرباء وفقا لهيكلها التنظيم�ي 
الالزمة  وال�سالحيات  ال�سلطات  له  ويكون  املعتمد، 
الالزمة  ال���ق���رارات  وات���خ���اذ  ال���دائ���رة  ����س���وؤون  الإدارة 
لتحقيق اأهدافها، وله بوجه خا�س ما يلي: 1 . اقرتاح 
لتحقيق  ال��الزم��ة  واال�سرتاتيجية  العامة  ال�سيا�سة 
اأو  العتمادها  املجل�س  على  وعر�سها  الدائرة  اأه��داف 

اتخاذ الالزم ب�ساأنها.
واأولوياته  العمل  خطط  تنفيذ  ومتابعة  و���س��ع   .2
وما يتعلق به من برامج وم�ساريع ت�سرف عليها دائرة 

االأ�سغال العامة.
اأعمال الدائرة حلاكم  عن  الالزمة  التقارير  رفع   .3

ال�سارقة اأو املجل�س التنفيذي.
ال���دائ���رة وفقا  ال��ع��م��ل يف  ���س��ري  ع��ل��ى  االإ�����س����راف   .4
كافة  اإ���س��دار  مع  بها،  املعمول  واالأنظمة  للت�سريعات 
الالزمة  والتعاميم  والتعليمات  االإداري����ة  ال��ق��رارات 

حيال ذلك و متابعة تنفيذها.
باأن�سطة  املتعلقة  واالأنظمة  الت�سريعات  اق��رتاح   .5
ما  ليقرر  التنفيذي  املجل�س  على  وعر�سها  ال��دائ��رة 

يراه منا�سبا ب�ساأنها.
العمل  وف���رق  وامل��وؤق��ت��ة  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ان  ت�سكيل   .6

التابعة للدائرة وحتديد اخت�سا�ساتها ونظام عملها.
عالقاتها  ويف  ال��ق�����س��اء  اأم�����ام  ال���دائ���رة  مت��ث��ي��ل   .7

باالآخرين.
ال����دائ����رة ببع�س  ت��ف��وي�����س غ����ريه م���ن م��وظ��ف��ي   .8
يف  ال�سارية  للت�سريعات  وفقا  واخت�سا�ساته  �سلطاته 

اإمارة ال�سارقة.
9. اقرتاح املوازنة ال�سنوية واإعداد احل�ساب اخلتامي 
للدائرة وعر�سها على املجل�س التنفيذي العتمادها اأو 

اتخاذ الالزم ب�ساأنها.
واالتفاقيات  العقود  اإب���رام  يف  ال��دائ��رة  متثيل   .10
وم���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م وال�����س��راك��ات ب��ع��د اع��ت��م��اده��ا من 

املجل�س التنفيذي.
وبيوت  واال���س��ت�����س��اري��ني  ب��اخل��رباء  اال���س��ت��ع��ان��ة   .11
له  ال��دائ��رة، ويجوز  باأعمال  يتعلق  ما  اخل��ربة يف كل 
الدعم  ع��ل��ى  للح�سول  املعنية  ب��اجل��ه��ات  اال���س��ت��ع��ان��ة 
االأخ����رى  اجل���ه���ات  م���ع  وال���ت���ع���اون  وال��ف��ن��ي،  االإداري 
الدائرة  اأه������داف  ���س��م��ن  ت���دخ���ل  ال���ت���ي  امل��وا���س��ي��ع  يف 

واخت�سا�ساتها.
من  بها  يكلف  اأخ��رى  �سالحيات  اأو  مهام  اأي��ة   .12

حاكم ال�سارقة اأو املجل�س التنفيذي.
املجل�س  واع��ت��م��اد  ال��دائ��رة  رئي�س  اق���رتاح  وب��ن��اء على 
التنظيمي للدائرة مبر�سوم  الهيكل  التنفيذي ي�سدر 

اأمريي.
وتعترب اأموال الدائرة اأمواال عامة، وتعفى من جميع 

ال�سرائب والر�سوم املحلية بكافة اأ�سكالها واأنواعها.
املجل�س  م��ن  ب��ق��رارات  ي�سدر  اأن  على  القانون  ون�س 
مايلي:  ال��دائ��رة  رئي�س  ع��ر���س  على  ب��ن��اء  التنفيذي 

الر�سوم التي حت�سلها الدائرة وفقا لهذا القانون.
املو�سوعات التي مل يرد بتنظيمها ن�س يف هذا القانون 

مبا ال يتعار�س اأو يخالف اأحكامه.
ويلغى املر�سوم االأمريي رقم 9 ل�سنة 2000م ب�ساأن 
على  ال�سارقة،  اإم��ارة  يف  العامة  االأ�سغال  دائ��رة  اإن�ساء 
والقرارات  واللوائح  االأنظمة  بكافة  العمل  ي�ستمر  اأن 
مع  يتعار�س  ال  ومب��ا  مبوجبه  ال�����س��ادرة  التنفيذية 

اأحكام هذا القانون.
وي��ع��م��ل ب��ه��ذا ال��ق��ان��ون اع��ت��ب��ارا م��ن ت��اري��خ �سدوره، 
وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كل فيما يخ�سه، ويلغى 
الذي يزيل هذا  اأحكامه للحد  يتعار�س مع  كل حكم 

التعار�س، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

•• ال�صارقة-وام:

تراأ�س �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد 
ال�سارقة،  الإم����ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�سارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب 
ال��ي��وم مبكتب �سمو  ال���ذي ع��ق��د ���س��ب��اح  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  اج��ت��م��اع املجل�س 
احلاكم. واطلع املجل�س خالل جل�سته على عدد من املوا�سيع املتعلقة 
اإطار  يف  املحلية،  واملوؤ�س�سات  ال��دوائ��ر  يف  املقدمة  اخل��دم��ات  بتطوير 
للمواطنني  اأف�سل اخلدمات  تقدمي  ال�سارقة يف  اإم��ارة  روؤي��ة  حتقيق 
بالت�سديق  ب��داأت جمريات االجتماع  االإم��ارة.  اأر���س  والقاطنني على 
املذكرة  على  بعدها  املجل�س  ليطلع  ال�سابقة،  اجلل�سة  حم�سر  على 
املقدمة من دائرة �سوؤون البلديات والزراعة والرثوة احليوانية حول 
املطلوبة  العاملية  املوا�سفات  يتما�سى مع  املختربات مبا  تطوير عمل 
التي تنتهجها املعامل الدولية ومبا يخدم البيئة ال�سحية يف االإمارة.
ب�ساأن  وامل�ساحة  التخطيط  دائرة  املقدم من  التقرير  املجل�س  وناق�س 

امل�ساريع التجارية باالإمارة، حيث  اال�سرتاطات املعمارية يف عدد من 
ا�ستعر�س �سعادة املهند�س خالد بطي املهريي رئي�س دائرة التخطيط 
التجارية يف  امل�ساريع  نبذة عن  التقرير مت�سمنا  تفا�سيل  وامل�ساحة، 
االإمارة، واال�سرتاطات املقرتحة من قبل الدائرة، وانتهى اإىل تقدمي 
ال�سكل احل�ساري  �ساأنها احلفاظ على  التي من  التو�سيات  عدد من 
واجلمايل لالإمارة. ووجه املجل�س دائرة التخطيط وامل�ساحة بالتن�سيق 
واأهداف  التو�سيات  لتحقيق  وذل��ك  املجل�س  يف  العامة  االأم��ان��ة  م��ع 
التقرير. واطلع املجل�س على م�سروع قانون ب�ساأن تنظيم املراعي يف 
اإمارة ال�سارقة، وت�سمن م�سروع القانون مواد واأهداف امل�سروع الذي 
من �ساأنه االهتمام بتوفري الغطاء النباتي والتو�سع اخل�سري واإيجاد 
مراعي طبيعية يف االإمارة، وتنمية املوارد الرعوية وتنويعها، لت�سهم 

يف رفع القدرة االإنتاجية للرثوة احليوانية.
املجل�س  اإىل  القانون  م�سروع  باإحالة  العامة  اأمانته  املجل�س  ووج��ه 
على  ا�ستجد  ما  و�سمن  الت�سريعية.  ل��دورت��ه  ا�ستكماال  اال�ست�ساري 

اأع���م���ال اجل��ل�����س��ة، اط��ل��ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ال��ق��وان��ني والقرارات  ج����دول 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  ال�����س��ادرة  واالأوام����ر 
واعتمد  ال�����س��ارق��ة.  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حم��م��د 
ال�سارقة ووزارة  املزمع توقيعها بني حكومة  التفاهم  املجل�س مذكرة 
لتحقيق  الوطنية  االأجندة  موؤ�سرات  ب�ساأن  والبيئة  املناخي  التغيري 
روؤية االإمارات 2021، وتهدف املذكرة اإىل حتقيق عدد من االأهداف 
املتكاملة.  البيئة والتنمية اخل�سراء والبنية التحتية  منها موؤ�سرات 
واطلع املجل�س على جدول اأعمال اجلل�سة الرابعة ع�سر لدور االنعقاد 
اال�ست�ساري  للمجل�س  التا�سع  الت�سريعي  الف�سل  من  الثالث  العادي 
الإمارة ال�سارقة، والتي �ستعقد يوم االأربعاء املوافق 11 ابريل اجلاري، 
و�ستناق�س اجلل�سة م�سروع قانون ب�ساأن الوقف يف اإمارة ال�سارقة. ومت 
بال�ساأن  املتعلقة  الق�سايا واملوا�سيع  خالل اجلل�سة عر�س جملة من 
وتعزيزها  بتطويرها  الكفيلة  امل��ق��رتح��ات  ومناق�سة  ل��الإم��ارة  ال��ع��ام 

واتخذ املجل�س ب�ساأنها القرارات املنا�سبة. 

•• ال�صارقة-وام:

الرحمن  ع���ب���د  ب����ن  �����س����امل  ال�������س���ي���خ  ت�����راأ������س 
القا�سمي رئي�س مكتب �سمو احلاكم االجتماع 
ملتابعة  العليا  للجنة  2018م  ل�سنة  ال��ث��اين 
العاملية  ال�سبكة  يف  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  ع�سوية 
اخلطة  ملتابعة  وذل��ك  لل�سن  امل��راع��ي��ة  للمدن 
املجل�س  اع���ت���م���ده���ا  ال���ت���ي  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
تو�سيات  وب��ح��ث  ال�سارقة  الإم����ارة  التنفيذي 

وخمرجات االجتماع ال�سابق.
وا�ستعر�س االجتماع نتائج مدى التقدم الذي 
املراعية  امل��دن  معايري  حتقيق  يف  اإح����رازه  مت 

و�سعتها  وال���ت���ي  ال�����س��ارق��ة  اإم������ارة  يف  ل��ل�����س��ن 
يف  لل�سن  امل��راع��ي��ة  ل��ل��م��دن  ال��دول��ي��ة  ال�سبكة 
منظمة ال�سحة العاملية.. حيث متت مراجعة 
املعايري املختلفة واالأن�سطة واملحاور املت�سمنة 
يف اخلطة اال�سرتاتيجية لع�سوية ال�سارقة يف 

ال�سبكة الدولية كاأول مدينة عربية.
واط���ل���ع���ت ال���ل���ج���ن���ة خ�����الل االج����ت����م����اع على 
من  ال��ث��اين  بالن�سف  اخلا�سة  االإح�����س��ائ��ي��ات 
الكبري  ب��ال��دع��م  م�����س��ي��دة   ..  2017 ال���ع���ام 
يف  واملوؤ�س�سات  احلكومية  ال��دوائ��ر  ك��اف��ة  م��ن 
عدد  ارتفاع  االإح�سائيات  وت�سمنت  ال�سارقة. 
مقارنةً  معياراً   131 اإىل  امل��ت��واف��رة  املعايري 

 ..2017 92 معياراً متوفراً يف يوليو  بعدد 
وذلك بن�سبة ارتفاع بلغت %20، وهي ن�سبة 
الدوائر  قدمتها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  م��دى  تعك�س 
املخت�سة.. ويف املقابل انخف�ست ن�سبة املعايري 
 ،14.3% بن�سبة  حت�سني  اإىل  بحاجة  التي 
اإىل  م��ع��ي��اراً   75 م��ن  ع��دده��ا  انخف�س  ح��ي��ث 
مزيد  توفري  يعني  مم��ا  فقط،  معياراً   48
لتلبي  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  العاملية  املعايري  من 
االحتياج املطلوب واالنتقال اإىل خانة املعايري 
املتوفرة .. بينما انخف�ست ن�سبة املعايري غري 
جهود  اإىل  ي�سري  مم��ا   6.3% اإىل  امل��ت��وف��رة 
امل��وؤ���س�����س��ات يف ت��وف��ري ع��دد م��ن امل��ع��اي��ري الأول 

املقرتحات  ب��ع�����س  االج���ت���م���اع  ون��اق�����س  م����رة. 
دائ��رت��ي اخل��دم��ات االجتماعية  امل��ق��دم��ة م��ن 
و�سوؤون البلديات والزراعة والرثوة احليوانية 

لتعزيز وحتقيق مزيد من االأهداف.
وتقديرها  ���س��ك��ره��ا  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وق��دم��ت 
والهيئات  ال����دوائ����ر  م���ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ل��ل��ج��ه��ات 
جهودها  على  ال�سارقة  حكومة  يف  واملوؤ�س�سات 
اخلطة  م��وؤ���س��رات  لتحقيق  امل��ث��م��ر  وت��ع��اون��ه��ا 
حتقيقه  مت  ما  اإىل  م�سريةً   .. اال�سرتاتيجية 
م��ن تقدم يف خمتلف امل��وؤ���س��رات وامل��ح��اور مبا 
اجلهات  ك��اف��ة  ج��ه��ود  ت�سافر  اأه��م��ي��ة  يعك�س 

لتحقيق روؤية االإمارة كونها مراعية لل�سن.

•• ابوظبي-وام:

يف اإطار مبادرة املئة التي اأطلقها االأر�سيف الوطني 
ال�سيخ  املوؤ�س�س  للقائد  املئوية  ب��ال��ذك��رى  احتفاء 
زايد بن �سلطان – طيب اهلل ثراه- يقدم االأر�سيف 
الوطني لدولة االإمارات العربية املتحدة بالتن�سيق 
ال�سارقة  والتجاري يف  ال�سياحي  االحت��اد  مع هيئة 
عدداً من املحا�سرات عن قيم ال�سيخ زايد وماآثره 
وعن عطائه واإجنازاته، يف جمال�س اأحياء ال�سارقة 

و�سواحيها ونواديها اجلامعية.
ي��ق��دم��ه��ا االأر�سيف  ال��ت��ي  امل��ح��ا���س��رات  وت��ع��ّد ه���ذه 
“املئة”  ال�����س��ارق��ة م���ن ث��م��ار م���ب���ادرة  ال��وط��ن��ي يف 
االإم����ارات  اأرج����اء  م�ساريعها  ع��ّم��ت  ال��ت��ي  الوطنية 
اأن  احتفاءً بعام زايد حيث واأراد االأر�سيف الوطني 
اإرث  ال�سوء على  /املئة/  ي�سلط من خالل مبادرة 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان وماآثره، 
واأن يحفز  واإقليمياً وعاملياً،  اإجنازاته حملياً  واأبرز 
االأجيال على اأن ت�ستلهم من �سرية القائد املوؤ�س�س 
الدرو�س والعرب التي تعزز االنتماء للوطن، والوالء 
وتعزز  الوطنية،  الهوية  وتر�سخ  احلكيمة،  للقيادة 

االأجيال  نفو�س  يف  ال�ساحلة  املواطنة  قيم  اأي�ساً 
التي تعمل على موا�سلة البناء والتطور.

“املئة”  مبادرة  تنفيذ  الوطني  االأر�سيف  ويوا�سل 
يحملها  ال��ت��ي  القيم  لرت�سيخ  اأرب��ع��ة  حم���اور  وف��ق 
�سعار ع��ام زاي���د وه��ي االح����رتام، واحل��ك��م��ة، وبناء 
االن�����س��ان، واال���س��ت��دام��ة، وتنعك�س ه��ذه امل��ح��اور يف 

اأهداف املبادرة التي يتطلع اإىل و�سولها اإىل جميع 
فئات اجلمهور يف كافة اأنحاء الدولة.

وت��ع��ي��د امل���ح���ا����س���رات -ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة من 
اإىل  الوطني-  االأر�سيف  من  واملخت�سني  اخل��رباء 
زايد  ال�سيخ  تاريخ  من  م�سرقة  �سفحات  االأذه���ان 
-رحمه اهلل- الذي عرفه العامل رجل �سيا�سة وخري 

مل يدخر جهداً طوال حياته من اأجل بناء االإمارات 
وكان  اأر�سها،  على  واملقيمني  اأبنائها  ورف��اه  ورخ��اء 
ونه�ستها  االإم�������ارات  ت��ط��ور  ك��ب��ري يف  اأث����ر  ل��ذل��ك 
وازدهارها، وذلك ما جعلها حتظى مبنزلة عظيمة 
اأثناء  املوؤ�س�س  القائد  اهتم  فقد  ال��ع��امل،  دول  بني 
تاأ�سي�س الدولة بالتعليم وال�سحة والعمران، وكان 

لذلك بالغ االأثر يف بناء الدولة وتطورها واأدائها.
وق���د �سجل ال��ت��اري��خ ب���اأح���رف م��ن ن���ور ح��ر���س��ه – 
واالإن�ساين فقدم  العمل اخل��ريي  رحمه اهلل- على 
اأنحاء  خمتلف  يف  واملنكوبني  للمحتاجني  ال��ع��ون 
االإم�����ارات بف�سل نهجه  واأ���س��ب��ح��ت دول���ة  ال��ع��امل، 
االإن�ساين.  ال��ع��م��ل  يف  ي��ح��ت��ذى  من���وذج���اً  ال���ك���رمي 
زايد  ع��ام  يف  الوطني  االأر�سيف  حما�سرات  وت�سل 
اإىل الطلبة املغرتبني يف اجلامعة القا�سمية، واإىل 
اأه�����ايل ���س��اح��ي��ة م��غ��ي��در مب��ن��ط��ق��ة ال���ط���الع، واإىل 
�ساحية  جم��ل�����س  واإىل  وا����س���ط،  ���س��اح��ي��ة  جم��ل�����س 
الرحمانية، واإىل املعلمني واأولياء االأمور يف جمل�س 
�ساحية مويلح مبنطقة النوف، واإىل اأهايل منطقة 
ال�ساحية، وغريها من جمال�س  اخلان يف جمل�س 

ال�سارقة و�سواحيها، ومناطقها.

ويل عهد ال�صارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي 

�صامل القا�صمي يرتاأ�س اجتماع اللجنة العليا لل�صارقة مدينة مراعية لل�صن  

»الأر�صيف الوطني« يعر�س ماآثر ال�صيخ زايد واإجنازاته يف جمال�س ال�صارقة

»نقل اأبوظبي« تطلق خدمة بطاقة »حافالت« الذكية يف اخلدمات الإقليمية  الأر�صاد  يتوقع ارتفاعا يف درجات احلرارة اليوم
•• اأبوظبي-وام:

اليوم  الطق�س  يكون  اأن  لالأر�ساد  الوطني  املركز  توقع 
اأح��ي��ان��اً مع  ب��وج��ه ع��ام وم��غ��ربا  االأرب��ع��اء غائما جزئيا 
ارتفاع يف درجات احل��رارة.. فيما تزداد كميات ال�سحب 
بع�س  ت�سقط  وق��د  ال��دول��ة  م��ن  متفرقة  مناطق  على 
االأمطار اخلفيفة خا�سة على ال�سواحل وبع�س املناطق 
ال�سرعة  معتدلة  �ستكون  ال��ري��اح  اإن  وق���ال  ال�سرقية. 
بوجه عام تن�سط اأحيانا وتكون مثرية للغبار على بع�س 
املناطق املك�سوفة.. بينما تزداد الرطوبة الن�سبية خالل 

الليل وال�سباح الباكر على بع�س املناطق ال�ساحلية.

غربية  �سمالية  �ستكون  ال��ري��اح  ح��رك��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
عام  ب��وج��ه  �ساعة   / ك��م   34  -  16 �سرقية  �سمالية   -
فوق  خا�سة  الظهر،  بعد  اأح��ي��ان��اً  كم/�ساعة   40 ت�سل 
متو�سط  �سيكون  ال��ع��رب��ي  اخلليج  اأن  واأو���س��ح  ال��ب��ح��ر. 
ال��ظ��ه��ر.. فيما �سيحدث  ب��ع��د  اأح��ي��ان��ا  ي�����س��ط��رب  امل���وج 
ال�ساعة  عند  والثاين   08:55 ال�ساعة  عند  االأول  املد 
16:36 والثاين  ال�ساعة  23:52 واجلزر االأول عند 
�سيكون  ع��م��ان  بحر  اإن  وق���ال   .04:37 ال�ساعة  عند 
خفيفا اإىل متو�سط املوج.. فيما �سيحدث املد االأول عند 
19:28 والثاين عند ال�ساعة 07:19، واجلزر االأول 

عند ال�ساعة 12:36 والثاين عند ال�ساعة 01:48.

••اأبوظبي- وام:

اأعلنت دائرة النقل يف اأبوظبي ممثلة مبركز النقل املتكامل عن 
اإطالق خدمة بيع واإعادة تعبئة بطاقة “حافالت” الذكية يف 
حافالت اخلدمات االإقليمية عرب مدن االإمارة، وذلك �سمن 
�سعيها احلثيث لتطوير وحت�سني خدمات النقل العام وت�سهيل 

ا�ستخدامها وا�ستدامتها.
واإع���ادة تعبئة بطاقة  اإط��الق خدمة بيع  اأن  ال��دائ��رة  واأك���دت 
“حافالت” مت تطبيقها على حافالت النقل العام اخلارجية 
ب��ني م���دن االإم������ارة ب��ه��دف مت��ك��ني ال���رك���اب م��ن دف���ع تعرفة 
رحالتهم بطريقة �سهلة و�سريعة واآمنة، توفر عليهم الوقت 
واجلهد واملال، حيث يتم احت�ساب التعرفة ب�سكل تلقائي بناء 

اإىل  الراكب يف رحلته منذ �سعوده  التي قطعها  امل�سافة  على 
يف  االأجهزة  توفر  بف�سل  وذل��ك  منها.  نزوله  وحتى  احلافلة 

االأمر اأكرث �سهولة. يجعل  مما  حافلة   50
اأجهزة  ع��ل��ى  ب��ت��م��ري��ره��ا  “حافالت” ت��ع��م��ل  ب��ط��اق��ة  اأن  ك��م��ا 
التح�سيل االإلكرتوين املثبتة على مداخل احلافالت مبا�سرة 
بطريقة �سل�سة وذكية متكنها من حت�سيل التعرفة يف اأجزاء 
ال�سعود  ع��ن��د  االزدح������ام  تقليل  يف  ي�سهم  مم��ا  ال��ث��ان��ي��ة  م��ن 

والنزول من احلافلة.
تعرفة  لدفع  اعتماده  مت  ال��ذي  االآيل  ال��دف��ع  نظام  اأن  يذكر 
التطور  تواكب  ذكية  منظومة  اإىل  ت�ستند  العامة  احلافالت 
املت�سارع للتكنولوجيا والتقنيات الرقمية احلديثة امل�ستخدمة 
ي��رت��ق��ي بنوعية اخلدمة  ال��ن��ق��ل وامل��وا���س��الت، مب��ا  ق��ط��اع  يف 

املقدمة للمجتمع، ويرفع م�ستوى الر�سا بني اجلمهور، ويلبي 
متطلباتهم عن خدمات احلافالت العامة، وبذات الوقت فاإنه 
ي�سهل االإجراءات على م�ستخدمي احلافالت العامة، وي�سكل 
حافزا اإ�سافيا ي�سجعهم على ا�ستخدام و�سائل النقل العام يف 

التنقالت اليومية.
ال���دائ���رة ق��ام��ت م��وؤخ��را بتفعيل ن��ظ��ام ال��دف��ع االآيل  وك��ان��ت 
ا�ستكمال  خ��الل��ه��ا مت  م��ن  وال��ت��ي  وال��ظ��ف��رة  ال��ع��ني  مبنطقة 
الدائرة  وت��ق��وم  االإم����ارة  مناطق  جميع  على  النظام  تطبيق 
ت�سهل  للجمهور  اإ�سافية  تطوير خدمات  على  بالعمل  حاليا 
كتطوير  اخل��دم��ة  وا�ستخدام  الر�سيد  تعبئة  عملية  عليهم 
نظام التعبئة االلكرتوين عرب بطاقات االئتمان ومن خالل 

تطبيق درب.

�صعود القا�صمي يعني احمد بن �صعود حاكم ال�صارقة ي�صدر قانونا بتنظيم دائرة الأ�صغال العامة يف الإمارة 
رئي�صا لهيئة راأ�س اخليمة للبرتول 

 
•• را�س اخليمة-وام:

ا�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى 
اخليمة  را���س  لهيئة  رئي�س  بتعيني  ام��ريي��ا  مر�سوما  اخليمة  راأ����س  حاكم 
للبرتول. ون�س املر�سوم رقم 4 ل�سنة 2018 على تعيني ال�سيخ احمد بن 
�سعود بن �سقر القا�سمي رئي�سا لهيئة را�س اخليمة للبرتول على ان يفو�س 
املر�سوم  ه��ذا  مفعول  وي�سري  للهيئة.  التنفيذي  امل��دي��ر  بتعيني  الرئي�س 

اعتبارا من تاريخ �سدوره وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

»ال�صارقة للتعليم« يطور الكوادر 
الب�صرية يف احل�صانات  

•• ال�صارقة-وام :

اختتم جمل�س ال�سارقة للتعليم بالتعاون مع مدر�سة فكتوريا اال�سرتالية الدولية 
باإمارة ال�سارقة موؤخرا برناجما تدريبيا ا�ستهدف 22 معلمة من معلمات احل�سانات 
احلكومية التابعة للمجل�س بهدف االرتقاء مب�ستوى االأداء لتحقيق اأهداف العملية 
التعليمية. وياأتي الربنامج التدريبي الذي يقام للعام الثاين على التوايل يف اإطار 
حر�س جمل�س ال�سارقة للتعليم على تطوير الكوادر الب�سرية العاملة يف ح�سانات 
اأهدافها اال�سرتاتيجية مما ي�ستدعي ت�سميم واإعداد  ال�سارقة احلكومية لتحقيق 
و توفري الربامج التدريبية املتخ�س�سة يف التعليم ملرحلة الطفولة املبكرة بهدف 

التطوير الدائم يف م�ستوى االأداء العملي للعاملني يف احل�سانات احلكومية.
التدريبي  الربنامج  ان  للتعليم  ال�سارقة  جمل�س  ع��ام  اأم��ني  احلو�سني  علي  وق��ال 
اأبرزها  ك��ان  املتنوعة  املحاور  من  جملة  تناول  اأ�سابيع  �ستة  م��دار  على  امتد  ال��ذي 
الربنامج اليومي والروتني واحللقة التعليمية واأ�سا�سياتها. من جانبه قال حممد 
ال�سق  جانب  اىل  ت�سمن  الربنامج  اأن  باالإنابة  احلكومية  احل�سانات  مدير  امل��ال 
النظري خربات ميدانية متميزة حيث اأتيحت للمنت�سبات فر�سة التدريب يف بيئات 
تعليمية وباإ�سراف من قبل خرباء متخ�س�سني يف هذا املجال من مدر�سة فكتوريا 

اال�سرتالية الدولية وعدد من اأع�ساء الهيئة التدري�سية العاملة بها. 

 •• اأبوظبي-وام :

الثانية  ال��دورة  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  ا�ست�سافت 
ال�سعادة  اأ���س��ح��اب  جمع  ال��ذي  ال�سباحي  امللتقى  اأع��م��ال  م��ن 
يف  املعتمدين  االأجنبية  التمثيلية  البعثات  وروؤ���س��اء  �سفراء 

الدولة.
اخلارجية  وزارة  ع��ام  ب��دي��وان  ال�سهداء  بقاعة  امللتقى  وعقد 
املتجددة  وال���ط���اق���ة  “الطاقة  ب��ع��ن��وان  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
وال�سناديق ال�سيادية” وذلك بح�سور عدد من كبار امل�سوؤولني 
القطاع االقت�سادي  اإىل ممثلني عن  باالإ�سافة  والتنفيذيني، 

يف الدولة.
حول  واالآراء  اخل��ربات  وتبادل  للحوار  فر�سة  امللتقى  وميثل 
تعزيز  و�سبل  ال��دول��ة،  يف  اال�ستثمار  وف��ر���س  االأع��م��ال  بيئة 

العالقات الثنائية بني دولة االإمارات والدول االأخرى.
وت�سمن امللتقى كلمة افتتاحية ل�سعادة حممد �سرف م�ساعد 
االقت�سادية  ل��ل�����س��وؤون  ال����دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر 
وال��ت��ج��اري��ة ب����وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل رح��ب فيها 

باأ�سحاب ال�سعادة امل�ساركني يف امللتقى.
وحت����دث ���س��ع��ادة حم��م��د ���س��رف ع��ن اأه��م��ي��ة امل��ل��ت��ق��ى كمن�سة 

تفاعلية للحوار والتوا�سل وتبادل االآراء حول اآخر التطورات 
تعزيز  �سبل  مناق�سة  اإىل  باالإ�سافة  ال��دول��ة،  يف  وامل�ستجدات 
العالقات الثنائية بني دول��ة االإم���ارات وال��دول االأخ���رى، مع 
الرتكيز على فر�س التبادل التجاري وامل�ساريع اال�ستثمارية.

واأكد �سعادة حممد �سرف اأن دولة االإمارات تتميز ببيئة اأعمال 
االأجنبية  لال�ستثمارات  وجاذبة  ومزدهرة  ن�سطة  اقت�سادية 
وتبني  ومتميزة،  حديثة  حتتية  بنى  لوجود  نظراً  املبا�سرة، 

�سيا�سة اقت�سادية فاعلة، وت�سريعات اقت�سادية حديثة.
واأ���س��اف: تعترب دول��ة االإم����ارات م��رك��زا جت��اري��ا ا�سرتاتيجيا 
االأ�سواق  اإىل  ال��دخ��ول  فر�سة  االأج��ان��ب  للم�ستثمرين  يقدم 
واالأرباح،  االأم���وال  حتويل  يف  احلرية  عن  ف�سال  االإقليمية، 
باالإ�سافة اإىل وجود نظم وت�سريعات قانونية فّعالة، وحماكم 

حمايدة، وقوانني وت�سريعات حلماية راأ�س املال االأجنبي.
وزارة  وكيل  النيادي  حميد  مطر  الدكتور  �سعادة  قدم  ب��دوره 
الطاقة وال�سناعة عر�ساً تعريفيا حول ا�سرتاتيجية الطاقة 
يف دولة االإم��ارات، ركز خالله على اأهمية التنويع يف م�سادر 
الطاقة، مع الرتكيز على الطاقة ال�سم�سية كاأحد اأهم م�سادر 
هذا  يف  والتعاون  اال�ستثمار  اأهمية  موؤكداً  النظيفة،  الطاقة 

القطاع الواعد.

»اخلارجية« ت�صت�صيف »ملتقى« البعثات الأجنبية يف الدولة
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•• راأ�س اخليمة – الفجر

املدير  الغي�س  �سيف  ال��دك��ت��ور  ق��ال 
البيئة  ح��م��اي��ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
والتنمية يف راأ�س اخليمة، ان اجلهود 
امل���ب���ذول���ة م���ن ق��ب��ل ال��ب��ي��ئ��ة قطعت 
اأنظمة  وج���ود  ب��اجت��اه  بعيدا  �سوطا 
وكل  االن�سان  تخدم  متكاملة  بيئية 
جوانب احلياة مبفهوم اال�ستدامة .

وت����اب����ع يف ح���ف���ل ت����ك����رمي اجل���ه���ات 
امل�����س��ارك��ة ال���ذي اأق��ي��م – اأم�����س- يف 
ف��ن��دق ه��ي��ل��ت��ون دب���ل ت���ري نحر�س 
دوم��ا على االمل��ام بكل ق�سايا البيئة 
الوعي  ون�سر  والتقييم  وب��ح��را  ب��را 
ال���ت���زام جميع  م�����س��ريا اىل  ال��ب��ي��ئ��ي 
بالقوانني  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل���ن�������س���اآت 
�ساهمت  ال��ت��ي  البيئية  وال�����س��روط 
مما  الكربونية  الب�سمة  خف�س  يف 
بحوايل  التلوث  ن�سب  لرتاجع  اأدى 
املا�سية،  ب��االأع��وام  مقارنة   20%
����س���ي���ف حممد  ال����دك����ت����ور  ب��ح�����س��ب 
ال���غ���ي�������س م����دي����ر ع������ام ال���ه���ي���ئ���ة .. 
مفهوم  م��ن  انطالقا  الغي�س  وق��ال 
االإمارات  وروؤي��ة  البيئية  اال�ستدامة 
غر�س  يف  الهيئة  جنحت   2021
م��ف��ه��وم احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة يف 
املبادرات  م��ن  العديد  ع��رب  املجتمع 

واملحا�سرات والندوات التي نظمتها 
املفهوم  ب���ه���ذا  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ال��ه��ي��ئ��ة 
الذي  البيئي  الكرنفال  بينها  وم��ن 
ال�سوء  لت�سليط  ال���دائ���رة  اأط��ل��ق��ت��ه 
ع��ل��ى ج��ه��ود ال���دول���ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
قطاعات  م�ساركة  وت��ع��زي��ز  البيئة، 
والتوعية  ال����رق����اب����ة  يف  امل���ج���ت���م���ع 
البيئية، وا�ستدامة الرثوة ال�سمكية 
وحماية  وال���زراع���ي���ة  واحل���ي���وان���ي���ة 
الطبيعية،  واملوائل  احليوي  التنوع 
وحماية واإدارة املياه اجلوفية، حيث 
منعت الهيئة حفر االآبار اجلوفية يف 
األزمت  املناطق باالإمارة، كما  جميع 
ج��م��ي��ع امل��ن�����س��اآت ب��رتك��ي��ب ع����دادات 
�ساهم  م��ا  وه��و  القائمة  االآب���ار  على 
يف ت���راج���ع ا���س��ت��خ��دام ه���ذه امل���ي���اه .  
للهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  وحت����دث 

عن اطالق مبادرة الرقابة الناعمة 
ل��ب��ي��ئ��ة م�����س��ت��دام��ة، وم�������س���روع فرق 
بال�سراكة  الطالبية  البيئة  ح��م��اة 
والتعليم،  ال����رتب����ي����ة  وزارة  م�����ع 
املليون  ومبادرة  البيئي،  والكرنفال 
االبتكار  وم�سابقة  ���س��ج��رة،  وواح���د 
البيئي املدر�سي، وتطبيقي ا�ستدامة 
دون  وم�سروع طائرة من  وال��ب��ريق، 
ط��ي��ار ل��ل��م�����س��وح��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة. وقال 
ال�سدد :”ت�ستهدف  الغي�س يف هذا 
العن�سر  م�ساركة  الناعمة،  الرقابة 
البيئية  الرقابة  عملية  يف  الن�سائي 
م�سروع  اأط��ل��ق��ت  ك��م��ا  االإم��������ارة،  يف 
فرق حماة البيئة الطالبية، والذي 
يعتمد على نقل التوعية البيئية اإىل 
فئات  خمتلف  اإىل  ومنها  امل��دار���س، 
املفهوم  غ��ر���س  خ��الل  م��ن  املجتمع، 
البيئي لدى الن�سء، وقد مت ت�سكيل 
مدر�سة  كل  يف  توعوية  رقابية  فرق 
ورو�سة اأطفال، تعزيزا ملفهوم حماية 
الطبيعية،  امل��وارد  وا�ستدامة  البيئة 
لفرق  الفني  ال��دع��م  الهيئة  وت��وف��ر 
خالل  م��ن  الطالبية  البيئة  ح��م��اة 
مبقار  املجانية  التدريبية  ال���دورات 
املدار�س، وقد مت تقدمي حما�سرات 
ل� 469 طالباً ومعلماً يف 8 مدار�س 

حتى االآن.

•• دبي –الفجر:

وق��ع��ت حم��اك��م دب���ي م��ذك��رت��ي تفاهم، 
الب�سرية  امل�������وارد  »دائ�������رة  م���ع  االأوىل 
حل��ك��وم��ة دب�����ي« وال���ث���ان���ي���ة م���ع »دائ�����رة 
اخلريي«،  والعمل  االإ�سالمية  ال�سوؤون 
وذل�����ك ع��ل��ى ه��ام�����س م�����س��ارك��ة حماكم 
دبي يف معر�س دبي الدويل لالإجنازات 
التعاون  ل��ت��ع��زي��ز   ،2018 احل��ك��وم��ي��ة 
يتوافق  ب�سكل  اجل��ه��ت��ني  ب��ني  امل�����س��رتك 
للو�سول  اال�سرتاتيجية  تطلعاتها  مع 
اإىل روؤية الدائرة »حماكم رائدة متميزة 
منظومة  ت��ط��وي��ر  يف  لي�ساهم  ع��امل��ي��اَ«، 
بينهما  العمل  واآل��ي��ات  املوؤ�س�سي،  العمل 

اإىل اأعلى امل�ستويات.
وقع املذكرتني عن جانب »حماكم دبي« 
���س��ع��ادة ط���ار����س امل��ن�����س��وري م��دي��ر عام 
حماكم دب��ي، وع��ن جانب »دائ��رة املوارد 

زايد  بن  علي  عبداهلل  �سعادة  الب�سرية« 
ال��ف��ال���س��ي امل��دي��ر ال��ع��ام ل���دائ���رة امل���وارد 
ال��ب�����س��ري��ة حل��ك��وم��ة دب����ي، وع���ن »دائ����رة 
اخلريي«  والعمل  االإ�سالمية  ال�����س��وؤون 
اأحمد  ال�سيخ  ب��ن  حمد  الدكتور  �سعادة 
ال�سوؤون  لدائرة  العام  املدير  ال�سيباين 

االإ�سالمية والعمل اخلريي.
واأ�سار �سعادة طار�س املن�سوري مدير عام 
حماكم دبي »اأن مذكرتي التفاهم تهدف 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اآل���ي���ات  ت��ع��زي��ز  اإىل 
امل�����س��رتك ب��ني االأط������راف وال��ع��م��ل على 
جمال  يف  القائم  التعاون  فاعلية  زي��ادة 
�سعياً  اجلمهور،  اإ�سعاد  خدمات  تقدمي 
امل�سرتك  التعاون  لتعزيز  اجلانبني  من 
وت�����س��ه��ي��ل ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات م��ن خالل 
توفري اإطار عمل للتعاون بني الطرفني 
وذل������ك م����ن خ�����الل اإط�������ار ع���م���ل يهيئ 
االأه����داف  لتحقيق  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  �سبل 

امل�سرتكة.«
وتن�س االتفاقية بني حماكم دبي ودائرة 
امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة حل��ك��وم��ة دب����ي، على 
امل�سرتك  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ط��رف��ان  ي��ق��وم  اأن 
والتكامل وتبادل اخلربات واملعارف بني 
الطرفني يف جماالت التدريب والتعليم 
وب��رام��ج اإع����داد ومت��ك��ني ال��ك��ف��اءات من 
والبحث  ال��وظ��ي��ف��ي��ة،  ال��ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف 
العلمي الداعم لتطوير االأداء احلكومي، 
اأف�سل  ون�������س���ر  ت���وث���ي���ق  يف  وامل�������س���ارك���ة 
املحتوى  واإث���راء  احلكومية،  املمار�سات 
التعليمية والتدريبية  املعريف لالأن�سطة 
بالتجارب واخلربات التطبيقية لالإدارة 
احل��ك��وم��ي��ة م��ن خ���الل اإع�����داد وتطبيق 
قنوات  وتفعيل  رائ���دة،  تدريبية  ب��رام��ج 

االت�سال املوؤ�س�سي بني الطرفني.
ك��م��ا اأ���س��ار م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب���ي اإىل 
الب�سرية  امل����وارد  دائ���رة  م��ع  االت��ف��اق  اأن 

التعاون  تنظيم  ي�سمن  دب���ي  حل��ك��وم��ة 
ال����ق����ائ����م ب�����ني ال����ط����رف����ني م�����ن خ����الل 
م�����ع حتديد  م����الئ����م����ة  ب���ي���ئ���ة  ت����وف����ري 
وتو�سيع  له  املالئمة  واالأدوات  القنوات 

اخت�سا�ساته.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة اأك����د ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
ع��ل��ي ب���ن زاي����د ال��ف��ال���س��ي امل���دي���ر العام 
دبي،  حلكومة  الب�سرية  امل���وارد  ل��دائ��رة 
ح��ر���س ال���دائ���رة ع��ل��ى ال��ت��ع��اون املثمر 
دبي  م��ع جميع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
ملوظفي  تدريبية  ف��ر���س  ت��وف��ري  ب��ه��دف 
هذه اجلهات وتاأهيلهم التاأهيل املنا�سب 
وفقاً  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ب��واج��ب��ات��ه��م  ل��ل��ق��ي��ام 
الأعلى املعايري العاملية، ومبا يتما�سى مع 

ا�سرتاتيجية دبي 2021.
اإن دائرة املوارد الب�سرية حلكومة  وقال 
دب�����ي اأط���ل���ق���ت ال���ع���دي���د م����ن امل����ب����ادرات 
املتميزة  التدريبية  وال��دورات  والربامج 

�سقل  دبي  حكومة  ملوظفي  تتيح  والتي 
م��ه��ارات��ه��م وت��ع��زي��ز امل��ع��ارف واخل���ربات 
مهامهم  اأداء  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م  ل��دي��ه��م 

بتميز وحرفية.
زايد  ب��ن  علي  اهلل  عبد  �سعادة  واأ���س��اف 
ال���ف���ال����س���ي م���دي���ر ع�����ام دائ�������رة امل������وارد 
الب�سرية حلكومة دبي، اأن الدائرة ت�سعى 
بالتعاون مع دوائر حكومة دبي اإىل رفع 
دبي،  حكومة  ملوظفي  املهنية  ال��ق��درات 
ومتكنيهم من حتقيق اأداء عال يف جمال 
االت�سال  مهارات  م�ستوى  ورفع  االإدارة 

والتوا�سل لديهم.
مدير  املن�سوري  طار�س  �سعادة  واأو�سح 
عام حماكم دبي، اأن اتفاقية حماكم دبي 
والعمل  االإ�سالمية  ال�����س��وؤون  دائ���رة  م��ع 
بامل�سلمني  ال���ع���ن���اي���ة  ت���ه���دف  اخل������ريي 
العبادات  وتعليمهم  وتوجيههم  اجل��دد 
تعاليم  ون�سر  دينهم  واأم��ور  واملعامالت 

وفق  بينهم  احلنيف  االإ���س��الم��ي  ال��دي��ن 
تن�س  ح���ي���ث  االإ����س���الم���ي���ة،  ال�����س��ري��ع��ة 
االت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ي��ادي��ن العمل 
اخل�������ريي وامل���ج���ت���م���ع���ي، ور�����س����م اإط������ار 
وحدود عالقات ال�سراكة بني الطرفان، 
االت�سال  ق���ن���وات  دع���م  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
امل�سرتكة،  امل�سالح  لتحقيق  والتوا�سل 
وب���ن���اء ج�����س��ور امل��ع��رف��ة واخل������ربات بني 
واإر�ساء  خدمة  اإىل  و���س��والً  ال��ط��رف��ان، 

املتعاملني. وقال �سعادته : نالت حماكم 
والتي   TIER 2 ����س���ه���ادة  ع��ل��ى  دب����ي 
ال�سهادة  نطاق  البيانات  مب��راك��ز  تعنى 
ح��ي��ث ت���ه���دف اإىل ال���ت���اأك���د م���ن وج���ود 
ردي�����ف ل��ك��ل ج���ه���از ي��ع��ن��ى ب��ع��م��ل مركز 
حماية  من  للتاأكد  باالإ�سافة  البيانات، 
وت�سميمه  احلريق  من  البيانات  مركز 
والتي  ال�����س��ه��ادة،  معايري  م��ع  ليتما�سى 
تثبت اأن الدائرة التزمت بجميع املعايري 

من حيث الت�سميم والتطبيق، اإذ تعترب 
نطاق  عاملياً يف  االأوىل  دب��ي هي  حماكم 
املحاكم التي ح�سلت على هذه ال�سهادة.

م�ستعدة  دب��ي  حماكم  اأن  �سعادته  واأك���د 
لتقدمي جتاربها املتميزة والرائدة لكافة 
املوؤ�س�سات، اإمياناً باأهمية التبادل املعريف 
ون�سر اأف�سل املمار�سات لتحقيق اأهداف 
حتقيق  وه��ي  املوؤ�س�سات  لهذه  امل�سرتكة 

العدالة يف املجتمع.

املوا�صالت العامة ت�صارك معر�س عجمان للتوظيف يف ن�صخته اخلام�صة 
•• عجمان : الفجر

اأك���د ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س ع��م��ر اأح��م��د ب��ن ع��م��ري م��دي��ر عام 
تذليل  ���س��رورة  –عجمان  ال��ع��ام��ة  امل��وا���س��الت  موؤ�س�سة 
الفر�س  املواطنة بتوفري  الب�سرية  الكوادر  اأمام  العقبات 
الوظيفية املنا�سبة وتقدمي كافة الت�سهيالت التى ت�سمن 
له العمل يف القطاعني احلكومي واخلا�س تنفيذا لروؤية 
القيادة الر�سيدة يف  تعزيز خطة التوطني وخلق فر�س 
من  ال�سابة  وامل��ه��ارات  ال��ق��درات  ت�ستوعب  ج��دي��دة  عمل 
املوا�سالت  املواطنني. جاء ذلك خالل م�ساركة موؤ�س�سة 

عجمان  معر�س  من  اخلام�سة  ال���دورة  فعاليات  العامة 
الذي  ناجح  مهني  م�ستقبل  نحو  �سعار  حتت  للتوظيف 
تنظمه املوراد الب�سرية املركزية بعجمان يف مركز االإمارات 

لل�سيافة بهدف توفري فر�س العمل للمواطنني. 
التوظيف  معر�س  اأن  اإىل  عمري  ب��ن  احمد  عمر  وا���س��ار 
الدولة،  يف  ال��ت��وط��ني  خطة  ل��دع��م  ج��ي��دة  فر�سة  يعترب 
برامج  تفعيل  ت��ع��زز  ال��ت��ي  الفعاليات  اأه���م  م��ن  يعد  كما 
توظيف الكوادر الوطنية و اتاحة الفر�سة اأمام الباحثني 
ع���ن ال��ع��م��ل ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى اجل���ه���ات امل�����س��ارك��ة وتقدمي 
املبا�سر  احل��وار  والعملية من خالل  العلمية  امكانياتهم 

املوؤ�س�سة يف توفري الوظائف  الدور الذي تلعبه  مو�سحا 
االم��ث��ل يف  امل��ع��دل  ق��دم��ا نحو حتقيق  وامل�����س��ي  ال�ساغرة 
خطة التوطني لال�ستفادة من املعرفة العملية والعلمية 

للمتقدم للوظيفة من خالل املقابالت ال�سخ�سية.
احلكومية  وال��دوائ��ر  املوؤ�س�سات  بتعاون  عمري  بن  واأ���س��اد 
وال��ق��ط��اع اخل��ا���س ب��دع��م��ه��م ال���دائ���م م��ن خ���الل اإتاحة 
تقوم  ه���ذه اجل��ه��ات  اإن  ح��ي��ث  ال��وط��ن،  ل�سباب  ال��ف��ر���س 
بتوفري البنية التدريبية واملعرفية لتاأهيل ورفع مهارات 
خلدمة  وذل��ك  اإليها  ينت�سبون  ال��ذي��ن  ال�سباب  وق���درات 

الوطن

على هام�س م�ساركتها يف معر�س دبي الدويل لالإجنازات احلك�مية

حماكم دبي توقع مذكرتي تفاهم مع »دائرة املوارد الب�صرية حلكومة دبي« و »دائرة 
ال�صوؤون الإ�صالمية والعمل اخلريي« لتطوير منظومة العمل املوؤ�ص�صي

1400جل�سة ا�سعاع ملر�سى االأورام 2017

خليفة التخ�ص�صي ينظم التوعية لإ�صابات �صرطان الراأ�س والعنق

دفاع مدين عجمان يخمد حريق غرفة يف م�صكن مبنطقة اجلرف

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأطلق م�ست�سفى ال�سيخ خليفة التخ�س�سي يف 
راأ�س اخليمة حملة التوعية  ل�سرطان الراأ�س 
والعنق، وي�سمل ) االأورام االأنفية، اجليوب، 
اللعابية(   والغدد  احلنجرة،  البلعوم،  الفم، 

ت�سمنت اجراء فحو�سات جمانية.
للم�ست�سفى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  واأف������اد   
امل�ست�سفى  ب��اأن  �سونغ  ه��ون  ميونغ  الدكتور 
�سواء  احلديثة  التقنيات  من  العديد  يوفر 
والرقبة   ال��راأ���س  اأورام  ت�سخي�س  جم��ال  يف 
اأورام  ا�ستئ�سال  من  متكن  حيث  وعالجها 
واحلنجرة  واالأذن  واالأن���ف  وال��راأ���س  العنق 

لعدد من احلاالت. 
ولفت خالل احلملة التي نظمها امل�ست�سفى 
ل�سرطان  العاملي  اليوم  مع  تزامنا  ملراجعيه 
اأحدث  ا�ستخدام  يتم  اأن���ه  وال��رق��ب��ة  ال��راأ���س 
والراأ�س  الرقبة  اأورام  لت�سخي�س  التقنيات 
الكت�سافها  م��ت��ط��ورة  اأج���ه���زة  ي�����س��م  ح��ي��ث 
وت�سمل اأجهزة الرنني املغناطي�سي والت�سوير 

اجلزيئي وعمليات التنظري اال�ستك�سافية.
بهذه  احتفاء  ق��ام  امل�ست�سفى  اأن  اإىل  واأ���س��ار  
اخلدمات  م��ن  جمموعة  بتقدمي  املنا�سبة  
املجانية للمراجعني والزوار والتي ت�سمنت 
ال�سوتية  ف��وق  باالأ�سعة  بالت�سوير  فح�س 
�سريري  وفح�س  واحلنجرة  واالأذن  لالأنف 

الأجهزة البلعوم والق�سبة الهوائية.
“الراأ�س والعنق” يعد  اأن  �سرطان  واأ�ساف 
ال�ساد�س من حيث االنت�سار عامليا، وهو عبارة 
واجليوب،  االأن����ف،  ي�سيب   خبيث  ورم  ع��ن 
والفم، والبلعوم، احلنجرة، والغدد اللعابية، 
تفيد  املبكر حيث  الك�سف  اأهمية  اإىل  منوها 
االأبحاث الطبية اإىل اأن ن�سبة ال�سفاء ترتفع 
املبكر،  الك�سف  حالة  يف  وذل��ك  كبري   ب�سكل 

والتعامل معه بطريقة علمية منا�سبة  .
الدكتور  االأورام  ا�ست�ساري   ذك��ر  جهته  من 
خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى  اأن  جعفر   ح�سان 
التخ�س�سي يوفر معظم اأنواع عالج �سرطان 
اللجوء للجراحة  الراأ�س والعنق  حيث يتم 
يتخلل  كما  ذل��ك،  تتطلب  التي  احل���االت  يف 

املري�س  خ�سوع  لل�سرطان  ال�سامل  العالج 
للعالج الكيميائي اأو العالج االإ�سعاعي حيث 
 1400 نحو  املا�سي  العام  امل�ست�سفى  اجنز 
حني  يف  االأورام،  مل��ر���س��ى  ا���س��ع��اع��ي��ة  جل�سة 
كيميائية  جل�سة   1000 م��ن  اأك��رث  اأج���رى 

عالجية . 
ت�سخي�س حاالت  وك�سف عن وجود ثورة يف 
االأورام وتقنيات جديدة واأجهزة مت توفريها 
اإىل  باالإ�سافة  االأورام،  لعالج  امل�ست�سفى   يف 
توفري اأحدث املناظري، م�سريا اإىل اأن هناك 
اأع���را����س���اً ل��ل��م��ر���س م��ن��ه��ا ���س��ع��وب��ة يف البلع 
باإجراء  والبحة يف ال�سوت، مطالباً املر�سى 
مبكراً  ال��ط��ب��ي��ة  وال��ت��ح��ال��ي��ل  ال��ف��ح��و���س��ات 

لت�سخي�س املر�س لبدء العالج.
ونوه اىل  اأعرا�س اأخرى لهذا املر�س وت�سمل 
ت�سفى  ال  بالفم  ق��رح��ة  اأو  بالل�سان  التهاباً 
اأو  باالن�سداد  �سعوراً  اأو  العنق  يف  ت��ورم��اً  اأو 
االأنف  داخل جتويف  وجود جتمعات دموية 
الأكرث من ثالثة اأ�سابيع، مطالبا املر�سى يف 
حالة ظهور اأي من تلك االأعرا�س بالتوجه 

للطبيب فورا.
الراأ�س  �سرطان  ع��الج  اختيار  “اإن  واأ���س��اف 
احلالة  ع��ل��ى  االأ���س��ا���س  يف  يعتمد  وال��رق��ب��ة 
ظهور  وم��ك��ان  للمري�س  ال��ع��ام��ة  ال�سحية 
اأو احل��ل��ق وك��ذل��ك مرحلة  ال��ف��م  امل��ر���س يف 
املر�س”، م�سريا اإىل اأن االأ�سخا�س امل�سابني 
املبكرة  املرحلة  والرقبة يف  الراأ�س  ب�سرطان 
مي��ك��ن ع��الج��ه��م ع���ن ط���ري���ق اجل���راح���ة اأو 
ال�سفاء  ن�����س��ب  وت���ك���ون  االإ���س��ع��اع��ي  ال���ع���الج 

مرتفعة.
واأ�ساف اأن مر�سى �سرطان الراأ�س والرقبة 
يف مراحله املتقدمة ميكن عالجهم باجلمع 
والكيميائي،  االإ���س��ع��اع��ي  ال��ع��الج  ب��ني ط��رق 
بجيل  اال�ستفادة  متت  موؤخرا  اأن��ه  مو�سحا 
املوجه  ال��ع��الج  ي�سمى  االأدوي�����ة  م��ن  ج��دي��د 
ويتم اإعطاوؤه للمري�س مع العالج االإ�سعاعي 
اأو العالج املناعي وهو عالج ي�ستهدف زيادة 
ملحاربة  اجل�سم  يف  امل��ن��اع��ي  اجل��ه��از  فعالية 
اأن  دون  واحل��د من خطورته من  ال�سرطان 

ي�سر مبا حوله. 

•• عجمان ـ الفجر 

متكن رجال االإدارة العامة للدفاع 
اإخ��م��اد حريق  امل��دين عجمان، م��ن 
اجلرف  مبنطقة  م�سكن  يف  ���س��ب 
2 ع�سر اأم�س، واأ�سفر احلادث عن 
احرتاق غرفة يف الدور االأول، من 

دون ت�سجيل اإ�سابات ب�سرية.
املراكز  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  واأف�����اد 
امل��ق��دم رائ����د ع��ب��ي��د ال��زع��اب��ي، باأن 
ب�سرطة  امل������دين  ال����دف����اع  م��ن�����س��ة 
عجمان، تلفت بالغاً يفيد باندالع 
عائلة يف منطقة  م��ن��زل  ح��ري��ق يف 
اجلرف 2 ، وفوراً حتركت �سيارات 
الدفاع املدين واالإ�سعاف اإىل موقع 
احل������ادث. واأ�����س����اف ال���زع���اب���ي باأن 
األ�سنة  مع  تعاملت  االإط��ف��اء  فرقة 
عالية  بحرفية  املت�ساعدة  اللهب 

على  ال�سيطرة  م��ن  متكنت  ح��ي��ث 
ال��ن��ريان واإخ��م��اده��ا، وع��م��ل��ت على 

غرف  ب��ق��ي��ة  اإىل  ام���ت���داده���ا  م��ن��ع 
الناجت  ال��دخ��ان  �سفط  امل��ن��زل، ومت 

�سفط  جهاز  بوا�سطة  احلريق  عن 
ال���دخ���ان، وت���ربي���د امل���ك���ان ح��ت��ى ال 

ت�ستعل مرة ثانية. ونا�سدت االإدارة 
عجمان  امل�����دين  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة 
مراعاة  ب�������س���رورة  االأ����س���ر  ج��م��ي��ع 
ات����خ����اذ اح���ت���ي���اط���ات ال�������س���الم���ة يف 
درجات  ارتفاع  املنزل خ�سو�سا مع 
احل�����رارة، ح��ي��ث ي��ج��ب ال��ت��اأك��د من 
الكهربائية  ال��ت��م��دي��دات  ���س��الم��ة 
وتوفري  دوري  ب�سكل  و���س��ي��ان��ت��ه��ا 
ط��ف��اي��ات احل���ري���ق وال���ت���درب على 
داخل  التدخني  وع��دم  ا�ستخدامها 
االأمن  اإر�سادات  واتباع  النوم  غرف 
على  االإدارة  واك����دت   ، وال�����س��الم��ة 
���س��رورة  ات��خ��اذ االأ���س��ر امل��زي��د من 
ال�سالمة،  واح��ت��ي��اط��ات  احل��ر���س 
م��و���س��ح��ة ان ال�����دور ال��وق��ائ��ي هو 
اإحدى العنا�سر االأولية التي حتقق 
احلماية للفرد واأ�سرته وت�ساهم يف 

حماية الفرد وذويه من احلوادث.

•• دبي - د.حممود علياء

�سمن اأن�سطة املجل�س االأ�سبوعي يف ندوة الثقافة والعلوم 
االإدارة  رئ��ي�����س جمل�س  ال��ب��دور  ب���الل  وب��ح�����س��ور  دب���ي  يف 
على  الندوة  اأع�ساء  من  ونخبة  االإدارة  جمل�س  واأع�ساء 
راأ�سهم عمران العوي�س ود. عبدالرزاق الفار�س ا�ستقبلوا 
الدكتور الفقيه ال�سادق �سفري دولة ال�سودان لدى اململكة 
االأردنية الها�سمية، والدكتور م�سعود �ساهر املفكر واأ�ستاذ 

التاريخي يف اجلامعة اللبنانية، والدكتور يو�سف احل�سن 
موؤمتر  م�ساركي  م��ن  ونخبة  ع��م��ران  حممد  وال��دك��ت��ور 
 10 من  الفرتة  يف  دب��ي  ت�ست�سيف  ال��ذي  العربي  الفكر 
االأ�سبوعي وفد من  املجل�س  �سارك يف  اإبريل. كما   12  -
مللتقى  الثامنة  ال��دورة  وم�ساركة  عمان  �سلطنة  خطاطي 
اأن�سطة  حول  اجلم�سع  وتباحث  العربي  للخط  ال�سارقة 
العمل  تفعيل  من  ملزيد  اجلهود  وتن�سيق  الندوة  وبرامج 

الثقايف امل�سرتك ما بني خمتلف اجلهات.

�صاهر والفقيه يف الأردن يزوران 
ندوة الثقافة والعلوم

يف حفل تكرمي ال�سركاء  

املدير التنفيذي لبيئة راأ�س اخليمة : حظر حفر الآبار اجلوفية 
والزام املن�صاآت برتكيب عدادات على الآبار القائمة 
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•• اأبوظبي –الفجر:

دع����������ت ب�����ل�����دي�����ة م�����دي�����ن�����ة اأب�����وظ�����ب�����ي 
واملعنيني  وامل���ق���اول���ني  اال���س��ت�����س��اري��ني 
اإىل  وامل�ساريع  االإن�سائية  االأعمال  ب�ساأن 
اأهمية اال�ستفادة من برنامج )التوا�سل 
امل��رئ��ي( وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك مع 
تقلي�س مدة  اأجل  والعمل من  البلدية، 
برتاخي�س  اخلا�سة  االإج�����راءات  واآل��ي��ة 
واالعتمادات  امل�ساريع  ومتابعة  البناء 

الر�سمية للمخططات.
ج���اء ذل���ك خ���الل ور���س��ة ع��م��ل عقدتها 
مدينة  بلدية  يف  البناء  تراخي�س  اإدارة 
 200 ح���������وايل  ح�������س���ره���ا  اأب�����وظ�����ب�����ي 
اال�ست�سارية  املكاتب  �سخ�س من ممثلي 
تناولت  وامل���ط���وري���ن، ح��ي��ث  وامل��ق��اول��ني 
برنامج  ا����س���ت���خ���دام���ات  اآل���ي���ة  ال���ور����س���ة 
اأداء  حت�سني  يف  واأث���ره  املرئي  التوا�سل 
جميع االأطراف املعنيني، ورفع م�ستوى 
تناولت  كما  امل�ساريع،  واإجناز  االإنتاجية 
وفوائده،  ال��ربن��ام��ج  اأه�����داف  ال��ور���س��ة 
وحتديد االأطراف املخولة با�ستخدامه، 
واآل��ي��ة ع��م��ل��ه. واأ����س���ارت ال��ب��ل��دي��ة خالل 
التوا�سل  ب���رن���ام���ج  اأن  اإىل  ال���ور����س���ة 
ي��ق��دم خ��دم��ة االت�����س��ال املبا�سر  امل��رئ��ي 
واملقاولني  اال���س��ت�����س��اري��ة  امل��ك��ات��ب  ب���ني 
مدينة  بلدية  يف  امل�سوؤولني  واملهند�سني 
اأب���وظ���ب���ي ع���رب دائ�����رة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة دون 
البلدية،  مقر  اإىل  حل�سورهم  احلاجة 
وال����ت����ي مي���ك���ن م����ن خ���الل���ه���ا االط�����الع 
ومراجعتها  الهند�سية  املخططات  على 

وت��دق��ي��ق��ه��ا واع��ت��م��اده��ا، وي��ن��ط��وي على 
اأهداف وفوائد من اأهمها: رفع م�ستوى 
االإنتاجية، ودعم اأ�سحاب القرار التخاذ 
و�سريعة،  ودق���ي���ق���ة  وا����س���ح���ة  ق�������رارات 
خف�س  يف  الربنامج  دور  اإىل  باالإ�سافة 

التكلفة والنقل.
العديد  ه��ن��اك  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأو���س��ح��ت 
من اجلهات التي ميكنها اال�ستفادة من 
واملقاول،  اال�ست�ساري،  ومنهم  الربنامج 

ومالك امل�سروع اأو العقار، اأو ممثله.
التوا�سل  ب��رن��ام��ج  ع��م��ل  اآل���ي���ة  وح�����ول 
اأن�����ه يتم  اإىل  ال���ور����س���ة  اأ�����س����ارت  امل���رئ���ي 
ت���ق���دمي ط��ل��ب االج���ت���م���اع ع���رب الربيد 
الطلب  ا�ستقبال  االإل��ك��رتوين، وم��ن ثم 
وحت���دي���د م���وع���د االج���ت���م���اع، واإر�����س����ال 
وتنفيذ  االإلكرتوين،  الربيد  عرب  دعوة 

الدائرة  االج��ت��م��اع ع��ن بعد م��ن خ��الل 
املوا�سيع  كافة  ومناق�سة  التلفزيونية 
املطروحة، االأمر الذي يوفر على جميع 
هذه االأطراف القيام باالنتقال اإىل مقر 

البلدية اأو اأي مكان اآخر .
واأ�سافت البلدية اأن ا�ستخدام الربنامج 
ومينحهم  االأط���راف  بني  التعاون  يعزز 
للمعلومات  وخ�سو�سية  اأم��ان��ً��ا  جميعا 
للموظفني  مي���ك���ن  ح���ي���ث  امل����ت����داول����ة، 
وامل���ت���ع���ام���ل���ني وال���������س����رك����اء االج���ت���م���اع 
بالرغم من وجودهم يف اأماكن متفرقة 
م�ساركة  اإم���ك���ان���ات  وي��ت��ي��ح  وم��ت��ب��اع��دة، 
والفيديو  ال�سوت  وات�����س��االت  املحتوى 

التي تت�سم مب�ستوى عاٍل يف الدقة.
يف  الربنامج  م��ن  اال�ستفادة  ميكن  كما 
احل�سول على اإجابات حول ا�ستف�سارات 

ال يوجد لها حلول على موقع تراخي�س 
البناء، وطلب مناق�سة املخططات، وعقد 
ال��ت��دري��ب��ي��ة اخل��ا���س��ة بربامج  ال���ور����س 

تراخي�س البناء.
مدينة  ب���ل���دي���ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
اأبوظبي كانت قد اأطلقت خالل فرباير 
لنظام  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة  امل���رح���ل���ة  امل���ا����س���ي 
م�ستوى  رفع  بهدف  املرئي(  )التوا�سل 
اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  مع  التوا�سل 
ومكاتب  وال�����دوائ�����ر،  امل���وؤ����س�������س���ات  م���ن 
اال�ست�ساريني، واملطورين، واملالك ب�ساأن 
الت�ساميم  وتدقيق  املعامالت،  تخلي�س 
ال��ه��ن��د���س��ي��ة، وامل��خ��ط��ط��ات، وذل����ك عرب 
االأحداث  تبث  مغلقة  تلفزيونية  دائ��رة 
ع���ل���ى تعزيز  وت���ع���م���ل  م���ب���ا����س���ر،  ب�����س��ك��ل 
اجلهات  جميع  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التن�سيق 

امل�ستفيدة من خدمات البلدية، وحتقيق 
روؤي��������ة ح���ك���وم���ة اأب����وظ����ب����ي م����ن خالل 
الروؤية  ه��ذه  ال�ستثمار  امل�ستمر  �سعيها 
اأحدث  ا�ستخدام  عرب  اأدائ��ه��ا  تطوير  يف 
واالإمكانيات  التكنولوجية،  ال��و���س��ائ��ل 
خدمات  ل��ت��ق��دمي  ت��وؤه��ل��ه��ا  ال��ت��ي  الفنية 
ع�سرية تتنا�سب مع حجم الطموحات، 
املجتمع  تطلعات  حتقق  ذات��ه  وب��ال��وق��ت 
اال�سرتاتيجيني،  وال�سركاء  واملتعاملني 
اخلطوة  ه��ذه  م��ن  البلدية  وت�ستهدف 
ا�ستغناء  اإىل  للو�سول  متهيداً  تكون  اأن 
مقر  اإىل  احل�������س���ور  ع����ن  امل���ت���ع���ام���ل���ني 
معامالتهم   الإمت��ام  ومراكزها  البلدية 
)zerovisit( لت�سمل كافة املراجعني، 
باالإ�سافة  واال����س���ت�������س���اري���ني،  امل������الك 
لتقدمي كافة املعلومات الالزمة لعملية 

من  ويتم  ومراحلها.  البناء  تراخي�س 
خ��الل ال��ربن��ام��ج ت��ق��دمي و���س��ائ��ل �سهلة 
متكن املتعامل من امل�ساركة يف مراجعة 
معاملته، واتخاذ القرار النهائي ب�ساأنها، 
والقيام  ال��دق��ة،  درج���ات  اأع��ل��ى  وت�سمن 
البناء،  تراخي�س  اإدارة  م��ع  ب��امل��راج��ع��ة 
كما تتميز باأن العمليات تتم من خالل 
املرئي  وال��ت��وا���س��ل  االإل��ك��رتوين  النظام 
 )CiscoWebexMeeting(
ال��ربن��ام��ج يف  االإن���رتن���ت، وي�ساهم  ع��رب 
ونفقاتهم  املتعاملني  تكاليف  تخفي�س 
ال��رتاخ��ي�����س، ويحقق  ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى 
اإدارة  مهند�سي  م��ع  ال��ف��ع��ال  ال��ت��وا���س��ل 
اإط����ار مراحل  �سمن  ال��ب��ن��اء  ت��راخ��ي�����س 
الرتخي�س والتي ت�سمل املراجعة االأولية 
االأ�سا�سية  امل��رح��ل��ة  ث���م  ل��ل��م��خ��ط��ط��ات، 

وتلي  املخططات،  واع��ت��م��اد  للمراجعة، 
مرحلة  واعتماد  مناق�سة  امل��راح��ل  تلك 
جاهزية املعاملة للرتخي�س، ثم مرحلة 
اإ����س���دار ال��رتخ��ي�����س، وي��ت��م ذل���ك �سمن 
اأب��وظ��ب��ي الإ�سدار  خ��ط��ة ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
الرتاخي�س دون حاجة العميل الو�سول 
مع  املراجعة  وانتظار  البلدية  مقر  اإىل 
الربنامج  حقق  وقد  املخت�س.  املهند�س 
ت��وف��ري عدد  اإي��ج��اب��ي��ة متثلت يف  ن��ت��ائ��ج 
املتعاملني،  بخ�سو�س  ال��ع��م��ل  ���س��اع��ات 
وتقليل اأعداد املراجعني للبلدية، وتوفري 
املراجعني  ق��ب��ل  م��ن  امل�ستهلك  ال��وق��ت 
ي�ساهم  ك��م��ا   ، امل��الح��ظ��ات،  مناق�سة  يف 
اأبوظبي  ا���س��ت��دام��ة  دع���م  يف  ال��ربن��ام��ج 
وحت�سني البيئة من خالل تقليل حركة 

املرور والب�سمة الكربونية.

•• عجمان ـ الفجر 

للتنمية  ال���دائ���م���ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ق���دت 
للمجل�س  ال���ت���اب���ع���ة  االإق���ت�������س���ادي���ة 
الرابعة  جل�ستها  بعجمان  التنفيذي 
م.  ���س��ع��ادة  ب��رئ��ا���س��ة   2018 ل��ل��ع��ام 
اللجنة،  رئ��ي�����س   � امل��وي��ج��ع��ي  ع��ب��داهلل 
ل���ب���ح���ث ����س���ب���ل ����س���ري ال���ع���م���ل واآخ������ر 
وح�سر  اللجنة،  باأعمال  امل�ستجدات 
اأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة،  في�سل  اجل��ل�����س��ة 
اأح�����م�����د ال���ن���ع���ي���م���ي و������س�����امل اأح���م���د 
ال�سويدي و�سالح اجلزيري ومروان 
عبيد املهريي ، وخولة اليا�سي مقرر 

اللجنة.
�سعادة  رح�����ب  اجل��ل�����س��ة  ب����داي����ة  ويف 
واأ�ساد  باحل�سور،  املويجعي  عبداهلل 
اللجنة يف طرح ومناق�سة عدد  ب��دور 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  امل���ح���اور  م��ن 
االق��ت�����س��ادي��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة مب��ا يعزز 
خمتلف  وا������س�����ت�����دام�����ة  من�����و  ����س���ب���ل 
وامل�سانع  وال�������س���رك���ات  امل���وؤ����س�������س���ات 

ال��ع��ام��ل��ة يف االإم�������ارة، ك��م��ا اك���د على 
وتو�سياتها  اللجنة  خمرجات  اأهمية 
للمجل�س  م���ب���ا����س���رة  ُت����رف����ع  وال����ت����ي 
التنفيذي لعر�سها على �سناع القرار 

يف االمارة.
ا�ستعرا�س  اجل��ل�����س��ة  وت��ن��اول��ت  ه���ذا 
يف  ال�سياحية  التنمية  دائ���رة  قدمته 
االح�سائي  التقرير  ت�سمن  عجمان 
 2016 لعامي  ال�سياحية  للمن�ساآت 
النمو  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����س���ح   ، و2017 
االإمارة  ال�سياحي يف  للقطاع  املتزايد 
للعام 2017 مقارنة بالعام 2016، 
لت�سل ايرادات املن�ساآت ال�سياحية اإىل 
اكرث من 450 مليون درهم وبزيادة 
%11.7، وو�سل عدد نزالء  ن�سبية 
املن�ساآت الفندقية اإىل اأكرث من 544 
كما   ،2017 العام  خالل  نزيل  الف 
اإىل  املن�ساآت الفندقية   اأع��داد  و�سلت 
 3657 ع��ل��ى  لت�سمل  م��ن�����س��اأة   39
بزيادة   2017 ال��ع��ام  خ���الل  غ��رف��ة 
 ،2016 بالعام  %9 مقارنة  قدرها 

كما زاد اأعداد زوار متحف عجمان اإىل 
اأكرث من 31 األف زائر بزيادة قدرها 

.2016 بالعام  مقارنة   23%
ك��م��ا ���س��م��ل��ت اجل��ل�����س��ة ت��ق��ري��ر حول 

والتخطيط  البلدية  دائرة  م�سرعات 
اخل�����ا������س  وامل������ب������ن������ى  ع�����ج�����م�����ان  يف 
من  املتعدد  لال�ستخدام  بامل�سرعات 
ور�����س ت��دري��ب��ي��ة وف��ع��ال��ي��ات ون����دوات 

من  عجمان  بلدية  لت�سعى  وغ��ريه��ا، 
اإ�سدار  منها  ع��م��ل��ي��ات  ع���دة  ت�����س��ري��ع 
خمططات البناء واالأرا�سي والتحول 
االلكرتوين وتعزيز املراقية والر�سد 

ال��ب��ل��دي��ة يف خمتلف  م��ف��ت�����س��ي  ع���رب 
التخ�س�سات بطرق متكاملة ت�سمن 

ال�سرعة وال�سهولة.
م�سروع  اجلل�سة  اأع��م��ال  تناولت  كما 
ال�سامل  احل�سري  املخطط  حتديث 
الطرق  و  للنقل  ال�ساملة  وال��درا���س��ة 
م��ن خ���الل عدة   ،  2030 ل��ع��ج��م��ان 
اخلطة  واأداف  روؤي����ة  م��ن��ه��ا  ج��وان��ب 
الرئي�سية احل�سرية ال�ساملة لعجمان 
والتوقعات  ال�سكاين  النمو  وتوقعات 
املجتمعية  وامل����راف����ق  االق��ت�����س��ادي��ة 
والهيكل  االرا�����س����ي  وا���س��ت��خ��دام��ات 
الرئي�سية  اخل��ط��ة  وت��ط��وي��ر  امل��ك��اين 
والبيئة   ،2030 عجمان  ملوا�سالت 
واال����س���ت���دام���ة وال�����س��ي��اح��ة وال����رتاث 
وخطة  واخل��دم��ات  التحتية  والبنية 

ومراحل التنفيذ.
ع��ل��ى �سرورة  واأك������د احل�����س��ور  ه����ذا 
تعزز  م���ت���ن���وع���ة  ف���ع���ال���ي���ات  ت��ن��ظ��ي��م 
ال�سياحة الريا�سية ب�سكل عام لتكون 
التطور  م��ن��ظ��وم��ة  اأ���س��ا���س��ي يف  راف����د 

ال�سياحي التي ت�سهدها اإمارة عجمان. 
واإط��ل��ع االأع�����س��اء ع��ل��ى ع��ر���س حول 
الرتفيهية  واحل��دائ��ق  الوجهات  دور 
ال�سياحي،  ال��ق��ط��اع  اآداء  ت��ع��زي��ز  يف 
العقاري  القطاع  على  ذلك  وانعكا�س 
وال�سياح  ال�����زوار  م��ن  امل��زي��د  وج����ذب 
الدولة  اأن  احل�سور  واأك���د  ل��الإم��ارة، 
خا�سة  ع��ج��م��ان  واإم������ارة  ع���ام  ب�سكل 
ت�سعى من خالل اجلهات املعنية اإىل 
واحلدائق  املتنزهات  وتطوير  توفري 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا ق��اط��رة منو 
دول  خمتلف  يف  ال�سياحية  الوجهات 
العامل، هذا وت�سري االح�سائيات بان 
لل�سياحة  االإجمالية  امل�ساهمة  ن�سبة 
االإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  وال�سفر 
 2016 ل����ع����ام  االإم�������������ارات  ل�����دول�����ة 
بلغت  ك��م��ا   ،12% م���ن  اأك����رث  ت��ب��ل��غ 
بالدولة  ال�����س��ي��اح��ي��ة  اال���س��ت��ث��م��ارات 
 %  7 لتعادل  دره��م،  مليار   26.2
بالدولة  اال���س��ت��ث��م��ارات  اإج��م��ايل  م��ن 

خالل عام 2016.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

راأ�س  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ح�سدت 
3 ج��وائ��ز ���س��م��ن جائزة  اخل��ي��م��ة ع��ل��ى 
وزير الداخلية للتميز يف دورتها الرابعة 
رع���اي���ة وح�سور  اأق��ي��م��ت حت���ت  وال���ت���ي 
ال��ف��ري��ق ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف ب���ن زايد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
�سباط  ن��ادي  – يف  الداخلية  – وزي��ر 
�سرطة دبي بح�سور قادة ال�سرطة وكبار 
واالإدارات  والقيادات  بالوزارة  ال�سباط 
العامة االأمنية وال�سرطية على م�ستوى 

الدولة .
اأف�سل  ج��ائ��زة   : على  اجل��وائ��ز  و�سملت 
امل���ج���ال االأم���ن���ي ���س��م��ن فئات  ج��ه��ة يف 
قيادات  م�ستوى  على  املوؤ�س�سي  التميز 
الدولة ، باالإ�سافة اإىل ح�سد جائزتني 
 : وه��م��ا  الوظيفي  التميز  ف��ئ��ات  �سمن 
ج��ائ��زة اأف�����س��ل ���س��ف ���س��ب��اط يف املجال 
امل���ي���داين وح�����س��ل ع��ل��ي��ه��ا امل�����س��اع��د اأول 
حممد اخل�سابي ، باالإ�سافة اإىل جائزة 
اأف�����س��ل ج��ن��دي جم��ه��ول وال��ت��ي ح�سل 

عليها الدكتور علي الكوباين. 
اللواء  ���س��ع��ادة  ال��ف��ائ��زي��ن  ج��وائ��ز  ت�سلم 
العام  ال��ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  علي 
�سعادة  وبرفقته  اخليمة  راأ���س  ل�سرطة 
العميد عبداهلل خمي�س احلديدي نائب 
قائد عام ال�سرطة و�سعادة العميد غامن 
العمليات  اإدارة  ع��ام  مدير  غ��امن  اأحمد 

ال�سرطية و�سعادة العميد الدكتور حممد 
العمليات  ع��ام  م��دي��ر  احل��م��ي��دي  �سعيد 
علي  ع��ب��داهلل  العميد  و�سعادة  املركزية 
منخ�س مدير اإدارة التحريات واملباحث 
اجلنائية ، موؤكداً اأن نيل القيادة العامة 
لهذه اجلوائز املرموقة اإمنا هو امتداد 
التي  املتوا�سلة  االإجن��ازات  ل�سل�سلة من 
تعترب ترجمة حقيقية لتطبيق معايري 
خمتلف  يف  املوؤ�س�سي  والتميز  اجل���ودة 
اأو  االإداري����ة منها  ���س��واء  العمل  ج��وان��ب 
التميز  اأن  �سعادته  اعترب  كما  امليدانية 
ازدهار  اأ�سا�سيات  من  االأمني  املجال  يف 

االقت�ساد واال�ستثمار يف االإمارة ، كما اأن 
تطور اجلانب ال�سياحي يف االإمارة ثمرة 
ال��ت��م��ي��ز يف امل��ج��ال االأم���ن���ي ال���ذي ياأتي 

ترجمة لتوجيهات القيادة الر�سيدة .
ل�سرطة  العام  القائد  �سعادة  وهنئ  كما 
راأ�س اخليمة الفائزين باجلوائز �سمن 
فئات التميز الوظيفي وجميع موظفي 
ه�����ذه اجلهود  ع���ل���ى  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة 
املتميزة التي اأهلتهم لنيل هذه اجلوائز 
الفريدة التي رفعت ا�سم القيادة العامة 
ل�����س��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ع��م��وم��اً وراأ�����س 
اإ�سهام  بذلك  م���ربزاً   ، حت��دي��داً  اخليمة 

الوا�سعة  للتميز  الداخلية  وزي��ر  جائزة 
واأكد   ، والتحديث  التطوير  مواكبة  يف 
ا�سرت�سدت  انطالقتها  ومنذ  اأن��ه��ا  اإىل 
باآفاق  ال��ت��م��ي��ز  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و  �سعيها  يف 
وغاياتها  ال�سامية  واأه��داف��ه��ا  ال��رح��ب��ة 
وممار�ساتها  اأف��ك��اره��ا  وث����راء  ال��ن��ب��ي��ل��ة 
ومعانيها للو�سول اإىل املزيد من االإبداع 
وال�سرطي  االأم��ن��ي  االأداء  يف  واالرت��ق��اء 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة و���س��ح��ذ الهمم 
متوجهاً   ، وال��ع��ط��اء  ال���ب���ذل  مل�����س��اع��ف��ة 
من  وم��زي��داً  ال�سادقة  بالتهنئة  اإليهم 

النجاح والتفوق .

•• راأ�س اخليمة- الفجر

راأ�س  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية  االم�����ارات  جمعية  نظمت 
اخليمة، ور�سة عمل عن كيفية املوازنة يف احلياة، قدمتها 
الب�سرية،  التنمية  يف  معتمدة  م��درب��ة  اخل��اط��ري  �سيخة 
يف م��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة ���س��ب��اح اأم�������س، ب��ح�����س��ور اأك����رث م���ن ٦0 
النجاح  اأن  واأو�سحت �سيخة اخلاطري  م�ساركًا وم�ساركة. 
االهتمامات   م��وازن��ة  يف  يكمن  �سخ�س   اأي  يحققه  ال��ذي 
املايل   باجلانب  املتمثلة  ال�سبعة  االأ�سا�سية  وجوانب حياته 
واالج��ت��م��اع��ي واالأ����س���ري وال���ذات���ي وال���روح���اين وال�سحي 
التوازن يف  “ كيف حتقق  اأن ور�سة عمل  واملهني،  موؤكدة 

احلياة “  هي عبارة عن وم�سات ت�سجع علي كيفية اإعادة 
املجاالت  جميع  ي��خ��دم  م��ا  م��ت��وازن  ب�سكل  احل��ي��اة  ترتيب 
االأ�سا�سية يف احلياة، �سارحة بالتف�سيل كيفية االهتمام بكل 
جانب، ودعمت اأمثلتها بتطبيقات ذكية ومواقع الكرتونية 

ت�ساهم يف تطوير املهارات يف كل جانب.
وك��رم��ت ع���زة احل��ب�����س��ي م�����س��وؤول ال���وح���دة االإع��الم��ي��ة يف 
�سيخة  امل��درب��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة،  للتنمية  االم�����ارات  جمعية 
واجتهادها يف  دوره��ا  مثمنة  الور�سة،  نهاية  اخلاطري، يف 
تقدمي اأول ور�سة عمل يف اجلمعية، م�سرية اإىل اأن حمتوى 
الور�سة ي�ساهم ب�سكل كبري يف تنمية مهارات اأفراد املجتمع 

املهتمني بتطوير حياتهم لالأف�سل.

بلدية احلمرية تنظم فعاليات ال�صحة للجميع �صمن برناجمها لليوم ال�صحي للموظفني
•• ال�صارقة _ الفجر:

حيث  للموظفني  �سحياً  ي��وم��اً  احل��م��ري��ة  ب��ل��دي��ة  نظمت 
للجميع   ال�سحة  عنوان  حتت  حما�سرة  احل��دث  ت�سمن 
باالإ�سافة اإىل جمموعة متنوعة من االأن�سطة والفعاليات 
ارتفاع  على  ال�سيطرة  اإىل  ال��ربن��ام��ج  وه���دف  ال�سحية. 
�سغط الدم، اإىل جانب ت�سليط ال�سوء على اأهمية الوقاية 
ب��ه وعالجه،  ال���دم وال��ت��ح��ك��م  م��ن م��ر���س ارت���ف���اع �سغط 
ال�سحية،  ال��ت��وع��ي��ة  ب��رام��ج  م��ن  �سل�سلة  ت�سمنت  ح��ي��ث 
ارتفاع  اأمرا�س  معدالت  على  املجانية  الفحو�س  واإج��راء 

وال�سمنة، وتقدمي  والكولي�سرتول  وال�سكري  الدم  �سغط 
اال�ست�سارات الطبية من قبل املخت�سني ف�سالً عن توزيع 
عدد كبري من الن�سرات التثقيفية واالإر�سادية عن العديد 

من االأمرا�س.
اإح��ي��اء ف��ع��ال��ي��ات يوم  اإط����ار  وج���رى تنظيم ال��ربن��ام��ج يف 
املوظفني  ب��ني  ال�سحية  التوعية  ون�سر  العاملي  ال�سحة 
را�سد  م���ب���ارك  اأك�����د  االإط��������ارات  ه����ذا  . ويف  وامل���راج���ع���ني 
اعتماد  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  احل��م��ري��ة  ب��ل��دي��ة  م��دي��ر  ال�سام�سي 
الكثري من  الوقاية من  االأطعمة ال�سحية والريا�سة، يف 
واأمرا�س  وال�سكري  الدم  ارتفاع �سغط  ومنها  االأمرا�س، 

القلب، م�سيداً بدور العديد من اجلهات الطبية بال�سارقة 
ب��اأخ��ط��ار هذه  اأك���رب ع��دد م��ن قاطني االإم����ارة  يف تعريف 
اأوعالجها. منها  الوقاية  وكيفية  واأعرا�سها،   االأمرا�س، 

جميع  خ���الل  م��ن  ت�سعى  ال��ب��ل��دي��ة  اإن  ال�سام�سي  واأ����س���ار 
مدار  على  تقدمها  التي  التوعوية  واالأن�سطة  الفعاليات 
ال���ع���ام اإىل غ��ر���س ث��ق��اف��ة ���س��ح��ي��ة وت��ع��زي��ز ال���وع���ي باأهم 
امل�سكالت املر�سية التي تواجه االإن�سان مع تو�سيح كيفية 
ا�سرتاتيجية  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  وجت��ن��ب��ه��ا  معها  ال��ت��ع��ام��ل 
البلدية الرامية الإ�سعاد املوظفني مما يعود بالنفع العام 

على البلدية واإمارة ال�سارقة.

قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة ي�صيد باحلا�صلني 
على جائزة وزير الداخلية للتميز 

بهدف اال�ستفادة من الربنامج يف ت�سريع اإجراءات تراخي�س البناء 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�صة عمل لإر�صاد ال�صت�صاريني واملقاولني ب�صاأن برنامج التوا�صل املرئي 

اللجنة الدائمة للتنمية القت�صادية يف عجمان تعقد جل�صتها الرابعة للعام 2018

الإمارات للتنمية تنظم التوازن يف 
احلياة براأ�س اخليمة 

 

امل�ست�سفيات احلك�مية 
اأب�ظبى 

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 االمل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القي�ين

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�ست�سفيات اخلا�سة
اأب�ظبى

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

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

ال�سارقة 
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

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية 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 االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية االأحتاد                      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�سارقة
�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 الق�ين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خط�ط �شاخنة لأرقام 
الط�ارئ على
 مدار24 �شاعة
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اأخبـار الإمـارات
مركز مهارة باجلامعة القا�صمية ينظم ور�صة تدريبية مهنية حول �صناعة  الديكورات اخل�صبية »الأرابي�صك«

•• ال�صارقة –الفجر:
اأناقة اجلدران من اخل�سب والبيت وذوقه واجلماليات املوجودة به 
اأ�سالة  لتقدم  واملجال�س  للغرف  املوؤدية  الداخلية  املمرات  وديكور 
خالل  م��ن  القا�سمية  اجلامعة  طلبة  تعلمه  م��ا  جممل  الت�سميم 

التحاقهم مبركز مهارة باجلامعة .
الطلبة باجلامعة  ���س��وؤون  ع��م��ادة  يتبع  وال���ذي  م��ه��ارة  وق��دم مركز 
مهنية  تدريبية  ور�سة  واملهارات  احلرف  بتعليم  واملعني  القا�سمية 
حول فنون �سناعة الديكورات اخل�سبية بطريقة االأرابي�سك �سمن 

فعاليات مركز مهارة مبقر اجلامعة.
اأجل تعليم  اأن مت تاأ�سي�سه  باجلامعة من  ويقوم مركز مهارة منذ 

الطلبة مهارات فنية عملية بجانب الدرا�سة االأكادميية ليكت�سبوا 
املهارات احلياتية وفنون احلياة املختلفة .

وتعلم الطلبة خالل الور�سة نوع الديكورات امل�ستخدمة من اخل�سب 
والنقو�س عليها وا�ستغاللها ب�سكل جيد خلدمة الناظر اإليها حيث 
ا�سارت الور�سة اإىل اأن اأول ما يلفت االنتباه للعني دائما جمموعة  
االأرفف اخل�سبية امللونة والزاهية والتي ت�سكل الديكورات احلديثة 

من االأربي�سك .
ومار�س الطلبة مهارات حتويل الت�سميم الرقمي اإىل اأجهزة احلفر 
باالإ�سافة اإىل تعلم مراحل التح�سري التي تنتهي بتثبيت لوح من 
اخل�سب على اأجهزة احلفر متهيدا لتنفيذ العمل وفنون ا�ستخدام 
االأ�سكال املنا�سبة وتوظيفها يف قوالب جميلة ت�سكل اإبداعا ذاتيا لكل 

م�سمم .
األواح  ت�سميم  يف  االأن���واع  من  العديد  ت�ستخدم  الطلبة  وا�ستخدم 
�سكلت من اخل�سب وهو اجل�سم الرئي�سي لقطعة االأرابي�سك وقاموا 
القطع  من  عدد  وتركيب  والنقو�س  االأ�سكال  من  بعدد  بتطعيمها 
التي تف�سي اإىل ت�سميمات مبدعة حتاكي اال�سكال التي يتطلعون 

اإليها.
واأكد االأ�ستاذ الدكتور ر�ساد �سامل مدير اجلامعة القا�سمية اأن مركز 
حتقق  التي  الور�س  من  للعديد  تقدميه  يوا�سل  باجلامعة  مهارة 
الفني  مهاراتهم  وتنمي  والطالبات  للطالب  ���س��واء  كبرية  اإف���ادة 
واالبداعية ليتم حتقيق روؤية اجلامعة من طالب متفوق اأكادمييا 

وملم باملهارات الفنية االأخرى.

•• عجمان-وام:

ال��دورة اخلام�سة من  اليوم فعاليات  النعيمي  ال�سيخ حميد بن عمار  افتتح 
بعجمان  املركزية  الب�سرية  امل��وارد  تنظمه  الذي  للتوظيف  عجمان  معر�س 
 “ �سعار  حت��ت  وال��ت��وط��ني  الب�سرية  امل����وارد  وزارة  م��ع  وال��ت��ع��اون  بال�سراكة 
االنطالقة نحو م�ستقبل مهني ناجح” وي�ستمر ملدة يومني يف مركز االإمارات 
لل�سيافة حتت رعاية �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان 

رئي�س املجل�س التنفيذي.
احلكومي  القطاعني  م��ن  جهة   40 م��ن  اأك��رث  مب�ساركة  املعر�س  ويحظى 
الباحثني  للمواطنني  �ساغرا  و110  األ��ف  من  اأك��رث  توفر  والتي  واخلا�س 
التوطني  لتعزيز  جهودها  اإط��ار  يف  الهمم  الأ�سحاب  �ساغرا  و32  عمل  عن 
احلكومي  القطاعني  موؤ�س�سات  بني  الناجح  والتفاعل  التوا�سل  وت�سهيل 
واإجراء  املتاحة  الوظائف  عر�س  خالل  من  الباحثني  واملواطنني  واخلا�س 
ل�سروط  املتقدم  مطابقة  حال  يف  الفوري  والتوظيف  ال�سخ�سية  املقابالت 

الوظيفة.
وتفقد ال�سيخ حميد بن عمار يرافقه �سعادة را�سد عبدالرحمن بن جربان 
ال�سويدي مدير عام املوارد الب�سرية املركزية يف عجمان وممثلو وزارة املوارد 
من  اطلع  املختلفة  املعر�س  واأق�����س��ام  اأجنحة  خمتلف  وال��ت��وط��ني  الب�سرية 
املعر�س  يف  امل�ساركة  اجلهات  لدى  املتاحة  الوظيفية  الفر�س  على  خاللها 
وا�ستمع اإىل �سرح واف ومف�سل من امل�سوؤولني باالأجنحة عن جهود التوطني 
الوظائف  من  املطلوب  وال��ع��دد  اهدافهم  وح��ول  وموؤ�س�ساتهم  دوائ��ره��م  يف 
على  الت�سهيل  و�سرورة  وغريها  املوؤ�س�سة  تلك  حول  والبيانات  واملعلومات 

الباحثني عن عمل.
واأكد ال�سيخ حميد بن عمار عقب جولته يف املعر�س اأن القيادة احلكيمة يف 
دولة االمارات حري�سة على توفري الوظيفة املنا�سبة لكل مواطن ومتكينه 

من االإ�سهام يف خدمة جمتمعه وتاأدية دوره الأنه الرثوة احلقيقية للوطن.
املركزية يف  الب�سرية  الب�سرية والتوطني وامل��وارد  امل��وارد  وثمن جهود وزارة 
عجمان على جهودهم املتميزة يف �سعيهما لتوفري من�سة للباحثني عن عمل 
كما ا�ساد بدور امل�سوؤولني عن تنظيم املعر�س وبامل�ستوى املتميز الذي و�سل 
املعار�س  تنظيم  املواطنني يف جمال  املعر�س مما يدل على جناح  اإليه هذا 
ويعك�س  املعطاء  للوطن  ورد اجلميل  املواطنة  تعزيز  ي�سهم يف  الهادفة مما 

جهود وجناح الكوادر الوطنية يف هذا اجلانب.
الوطني  املجل�س  ع�سو  �سليمان  ع��زه  �سعادة  االفتتاح  حفل  مرا�سم  ح�سر 
االحتادي و�سعادة ماهر العوبد وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون التفتي�س و�سعادة 
نورة املرزوقي وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع ال�سيا�سات و اال�سرتاتيجية بوزارة 
املوارد الب�سرية والتوطني وروؤ�ساء ومدراء الدوائر املحلية واالحتادية وكبار 

امل�سوؤولني.
كما �سهد ال�سيخ حميد بن عمار النعيمي مرا�سم توقيع مذكرة تفاهم بني 
وزارة املوارد الب�سرية والتوطني واملوارد الب�سرية املركزية يف حكومة عجمان 
“معر�س عجمان  حول التعاون يف تنظيم االأي��ام املفتوحة للتوظيف �سمن 

اخلام�س للوظائف”.
ال�سيا�سات  لقطاع  امل�ساعد  ال��وزارة  وكيل  املرزوقي  ن��ورة  �سعادة  املذكرة  وقع 
واال�سرتاتيجية بوزارة املوارد الب�سرية والتوطني و�سعادة را�سد عبدالرحمن 
بن جربان ال�سويدي مدير عام املوارد الب�سرية املركزية يف حكومة عجمان.

وقالت �سعادة نورة املرزوقي اإن مذكرة التفاهم تاأتي يف اإطار حزمة الربامج 
واملبادرات التي تنفذها الوزارة بهدف ت�سريع التوطني النوعي يف قطاعات 
اقت�سادية م�ستهدفة مبا يتوافق مع التوجيهات احلكومية وتنفيذا لالأجندة 

الوطنية ودفع عملية التنمية امل�ستدامة يف الدولة.
واأكدت ان الوزارة تويل اهتماما كبريا بتعزيز اآليات التعاون وتبادل اخلربات 
اجلهات  مع  االدوار  وتكامل  اال�سرتاتيجية  ال�سراكات  عقد  اإىل  باالإ�سافة 
اخلا�سة  احلكومة  غايات  حتقيق  جم��ال  يف  واملحلية  االحت��ادي��ة  احلكومية 
ذات   2021 االم���ارات  لروؤية  تطبيقا  عمل  عن  الباحثني  املواطنني  بدعم 

ال�سلة.
واأو�سحت اأن الوزارة �ستعمل على توفري وتقدمي الدعم التقني واللوج�ستي 
الالزم من اأجل اجناح االأيام املفتوحة للتوظيف يف معر�س عجمان للوظائف 
مبا ي�ساهم يف خلق عدد من الفر�س الوظيفية املبا�سرة واملنا�سبة للمواطنني 
الباحثني عن عمل تنفيذا ال�سرتاتيجية الوزارة الرامية اإىل ت�سريع معدالت 

التوطني يف قطاعات اقت�سادية م�ستهدفة.
واأ�سافت وكيل الوزارة امل�ساعد للخدمات امل�ساندة ان مذكرة التفاهم املوقعة 
بني اجلانبني �ستوفر البيئة الالزمة يف جماالت تبادل املعلومات والبيانات 
املتاحة للطرفني االأمر الذي �سي�سهم ايجابيا وب�سورة كبرية يف التوا�سل مع 
وموؤمترات  مبادرات  من  امل�ستهدفني  باعتبارهم  الوطنية  الب�سرية  الكوادر 

التوظيف املختلفة.
امل�سوؤولية  مل���ب���ادرات  امل�����س��رتك  التن�سيق  جم���االت  ف��ت��ح  امل��ذك��رة  وت�ستهدف 
اىل  باالإ�سافة  الطرفني  لدى  تطرح  التي  التطوعية  وامل��ب��ادرات  املجتمعية 
ا�ستغالل مواقع التوا�سل االجتماعي اخلا�سة بالطرفني يف جماالت الن�سر 

والتوعية ذات ال�سلة.
ال�سويدي مدير عام  را�سد عبدالرحمن بن جربان  �سعادة  من جانبه ثمن 
املوارد الب�سرية املركزية بعجمان جهود وزارة املوارد الب�سرية والتوطني .. 

التعاون  خ��الل  غايات احلكومة من  امل��ذك��رة يف حتقيق  اأهمية  على  م��وؤك��دا 
امل�سرتك يف جمال ا�ستهداف الباحثني عن عمل وت�سريع وترية التوطني يف 
القطاعات احليوية وامل�ساهمة يف دعم وتطوير وتعزيز عالقات التعاون بهدف 
واخت�سا�سات  التزامات  مع  يتفق  موؤ�س�سي  اإط��ار  وفق  العام  ال�سالح  خدمة 
الطرفني ومبا يتوائم مع اخلطط االإ�سرتاتيجية للدولة اإىل جانب تبادل 
املعرفة واخلربات والتجارب املوؤ�س�سية على كافة امل�ستويات امل�سرتكة بهدف 
املواطنني  ال�ستقطاب  ال��الزم��ة  اخل��ط��ط  واإع����داد  ال��ت��وط��ني  �سيا�سات  دع��م 
املتميزين وتاأهيل وتطوير املوارد الب�سرية يف االإمارة ل�سد احتياجات اجلهات 
احلكومية م�سريا اإىل اأن الوزارة �ساهمت يف تقدمي الدعم التقني واللوج�ستي 
يف معر�س عجمان للتوظيف حيث وفرت نظاما لت�سهيل اإج��راءات ت�سجيل 
بيانات الباحثني عن عمل وت�سهيل عملية املقابالت الفورية التي ت�سهم يف 

عملية التوظيف الفوري يف حال مطابقة املتقدم ل�سروط الوظيفة.
عجمان  روؤي��ة  مع  ان�سجاما  ياأتي  املعر�س  تنظيم  اأن  اإىل  ال�سويدي  واأ���س��ار 
2021 التي تهدف اإىل تنمية االإمارة بكافة جوانبها وبناء املواطن االإماراتي 
وال���ذي ه��و اأح���د ه��ذه اجل��وان��ب املهمة ال��ت��ي ح���ازت على االه��ت��م��ام والدعم 
ال�سيا�سات  من  العديد  تبنت  التي  احلكيمة  عجمان  قيادة  من  الالحمدود 
امل�سوؤولية  الب�سرية وانطالقا من  باملوارد  التطويرية والتنموية مبا يتعلق 

املجتمعية جتاه الباحثني عن العمل وتوفري الفر�س الوظيفية لهم.
ا�ستقطاب  اإىل  املعر�س  خ��الل  م��ن  ت�سعى  امل�ساركة  اجل��ه��ات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
املطروحة  والوظائف  التخ�س�سات  خمتلف  يف  املواطنة  والكوادر  الكفاءات 
الأ�سحاب  وظيفية  فر�سة   32 و  �ساغرة  وظيفة   1110 ع��دده��ا  وال��ب��ال��غ 
الهمم تخ�سع جميعها ل�سروط تتوافق مع نوع الوظيفة املطروحة واملهارات 

املطلوبة ل�سغلها.
قبل  من  افتتاحه  بعد  االأوىل  ال�ساعات  يف  كبريا  اإقباال  االأول  اليوم  و�سهد 

الباحثني عن عمل من املواطنني.

انطالق معر�س عجمان للتوظيف 2018

�صباب يعززون مهاراتهم ويقتحمون عامل املو�صة 
•• ابوظبي: رم�صان عطا

االقت�سادية  ال���ت���ط���ورات  ظ���ل  يف 
امل��ت��الح��ق��ة، يحاول  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
مهاراتهم  ت��ع��زي��ز  ال�����س��ب��اب  بع�س 
واالجت�����اه ن��ح��و م��ه��ن ت���در عليهم 
امتهانها،  ح��ت��ى  او  اإ����س���ايف  دخ����ل 
االأزياء،  عر�س  حرفة  تعلم  ومنها 
وم��ن ب��ني ه���وؤالء ال�سباب ك��ل من 
علي و عمر الذين فازا يف م�سابقة 
ل��ل��ع��ر���س اأق��ي��م��ت م���وؤخ���راً يف دبي 

اأوتليت مول. 

ال�سهرة  ا����س���م  وه����و  ب���راف���و،  ع��ل��ي 
 29 ك��ي��دو  علي  احلقيقي  وا���س��م��ه 
ويعي�س  يعمل  ���س��وري  وه��و  ع��ام��اً، 
ب����االإم����ارات م��ن��ذ اأك����رث م��ن �سبعة 
اأعوام، ا�ستطاع اأن يحقق جمموعة 
م���ن االإجن��������ازات يف اأق����ل م���ن عام 
 116 ال��ن��زول بوزنه من  ب��دءً من 
كيلوجرام لي�سبح 83 كيلو جرام. 
لي�س هذا فح�سب، فعلى الرغم من 
تنظيم  �سركات  ب��اإح��دى  يعمل  اأن��ه 
اأن  على  حر�س  اأن��ه  اإال  الفعاليات 
يعزز مهاراته ويقتحم عامل االأزياء 
واحرتافها كمهنة، حيث �سارك يف 
هَنت  »�ستار  ع��ن��وان  حت��ت  م�سابقة 
2018« ينظمها دبي اأوتليت مول 
بالتقدم  فبادر  ال�سابعة،  دورتها  يف 
للم�سابقة وخ�سع لعمليات تدريب 
اأ�سابيع  ع����دة  م�����دار  ع��ل��ى  م��ك��ث��ف 
ب���ه���دف ال���ت���اأه���ي���ل ل���ل���وق���وف على 
خ�سبة امل�سرح ومواجهة اجلمهور، 
اإح��راز املركز االأول يف  ومتكن من 
»�ستار  لقب  على  وح�سل  امل�سابقة 
اأن  ع��ل��ي  وي����رى    .»2018 ه��َن��ت 

 22 بها  �سارك  امل�سابقة  اأن  يذكر 
للفوز  حثيث  �سعي  يف  وف��ت��اة  �ساباً 
املقدمة، كما مت  ب��اإح��دى اجل��وائ��ز 
تتويج الفائزين ري�سكا غوبا بلقب 
جنمة »�ستار هَنت 2018«، بعد اأن 
واحل�سور  التحكيم  جلنة  اأب��ه��رت 
واالأداء  ال���ع���ر����س  يف  مب���واه���ب���ه���ا 
ال���راق���ي، وح�����س��ل ال��ف��ائ��زي��ن على 
ق�سائم ت�سوق من دبي اأوتليت مول 
املجلة  يف  ظهورهم  اإىل  باالإ�سافة 
اخلا�سة مبركز الت�سوق. لي�س هذا 
فح�سب بل وقع كال الفائزين على 
عقد عمل مع �سركة »اآنا خلدمات 
يف  اأي�ساً  �سي�ساركون  كما  املوديل«، 
واآ�سيا  االأو����س���ط  ال�����س��رق  م�سابقة 
احلاجة  دون  ل��ل��ج��م��ال   2018
التاأهيل  م����راح����ل  ع����رب  ل���ل���م���رور 

االأولية. 
اآخ������ر ف������ازت هينا  وع���ل���ى ���س��ع��ي��د 
امل�سهورة«  »ال�����س��اب��ة  بلقب  مينغي 
بلقب  �سانكرا�سيتي  تارانغ  وكذلك 
»ال�������س���اب امل�������س���ه���ور«، ب��ي��ن��م��ا ف���ازت 
ك��اث��ل��ني بلقب  م�����اري  امل��ت�����س��اب��ق��ة 

خارج  التفكري  حالياً  ال�سباب  على 
ال�����س��ن��دوق وع���دم االع��ت��م��اد فقط 
حتى  اأو  احلكومية  الوظيفة  على 
منهم  كل  على  يجب  بل  اخلا�سة، 
ويطورها  م���واه���ب���ه  ي��ك��ت�����س��ف  اأن 
ويعززها يف الوقت الذي تقدم فيه 
دولة االإمارات الكثري والكثري من 

الفر�س لكل موهوب.
 21 عمر  �سارك  امل�سابقة  ذات  ويف 
ع��ام��اً، وه���و ���س��اب م�����س��ري يدر�س 
العربية  االإم�����������ارات  ج���ام���ع���ة  يف 
املتحدة ال�سنة النهائية وفاز بلقب 
»ال�ساب اللطيف« ويوؤمن عمر باأن 
الراهن  ال���وق���ت  ال�����س��ب��اب يف  ع��ل��ى 
ظل  يف  وتعزيزها  مواهبهم  تنويع 
التغريات الكبرية يف نظرة املجتمع 
الوظيفة  تعد  فلم  امل��ه��ن.  ملختلف 
من  الكثريين  جتتذب  التقليدية 
يف  الرغبة  اأن  على  واأك��د  ال�سباب، 
التحديات  ظل  يف  النجاح  حتقيق 
املهنية احلالية تتطلب من ال�سباب 
اإث��ب��ات الذات  ج��ه��داً م�����س��اع��ف��اً يف 

واملواهب التي يتمتعون بها. 

»ال�سابة اللطيفة« وكذلك املت�سابق 
عمر بلقب »ال�ساب اللطيف«. 

خ�سع املت�سابقون على مدار اأربعة 
اأ�سابيع لعدد من جل�سات التدريب 
امل��ك��ث��ف��ة وذل�����ك ب���ه���دف اإع���داده���م 
وتاأهيلهم للنهائيات للوقوف بثقة 
وت��ن��وع عدد    . امل�����س��رح  ع��ل��ى خ�سبة 
جن�سياتهم  ح��ي��ث  م��ن  امل�����س��ارك��ني 
فمنهم  ي�سغلونها  التي  والوظائف 
رواد  ال����ب����ي����وت،  رب������ات   ، ال���ط���ل���ب���ة 
بهدف  جميعاً  ���س��ارك��وا  االأع���م���ال، 
ا�ستعرا�س مواهبهم التي يتمتعون 
ب��ه��ا يف ال��ع��ر���س واحل�����س��ول على  

اللقب . 
احل�����ايل  ال�����ع�����ام  دورة  ومت�����ي�����زت 
ب��ح�����س��ور ع���دد م��ن اأط���ف���ال مركز 
اأ���س��ح��اب الهمم«،  ل��رع��اي��ة  »م��ن��زل 
التتويج  حيث �سعدوا على من�سة 
برفقة املت�سابقني يف خطوة تهدف 
لتمكينهم جمتمعياً وجعلهم جزءً 
كما  املجتمع.  يتجزاأ من حركة  ال 
����س���ارك ب��ال��ف��ع��ال��ي��ة ع���دد م���ن اآب���اء 

واأمهات املت�سابقني .

»�صرطة ال�صارقة« و«القلب الكبري« تتعاونان 
خلدمة الق�صايا الإن�صانية العاملية

•• ال�صارقة-الفجر:

املجتمعية،  م�سوؤوليتها  مع  متا�سياً 
ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  وق���ع���ت 
الكبري،  القلب  وموؤ�س�سة  ال�سارقة 
التعاون  ل��ت��ط��وي��ر  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
املبادرات  تنفيذ  يف  اجل��ان��ب��ني  ب��ني 
االإن�سانية التي تعزز من جهود دولة 
عموماً  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
واإم��ارة ال�سارقة خ�سو�ساً يف جمال 
اإقليمياً  واالإن�ساين،  االإغاثي  العمل 

ودولياً. 
�سعادة  م���ن  ك���ل  االت���ف���اق���ي���ة  ووق�����ع 
ال�سام�سي،  ال������زري  ���س��ي��ف  ال����ل����واء 
ال�سارقة،  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 
موؤ�س�سة  م��دي��ر  احل���م���ادي،  وم���رمي 
القلب الكبري، وبح�سور �سعادة نورة 
التنفيذي  املكتب  رئي�س  ال��ن��وم��ان، 
حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  ل�سمو 
علوي،  م��ظ��ه��ر  واإرم  ال���ق���ا����س���م���ي، 
التنفيذي  املكتب  يف  اأول  م�ست�سار 
القا�سمي،  ج��واه��ر  ال�سيخة  ل�سمو 
القيادة  يف  امل�����س��وؤول��ني  م���ن  وع����دد 

العامة ل�سرطة ال�سارقة. 
»�سرطة  �ستقوم  امل��ذك��رة  ومب��وج��ب 
الكبري  القلب  وموؤ�س�سة  ال�سارقة« 
املبادرات  واإط���الق  امل�ساريع  بتنفيذ 
املت�سررين  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  ال��ت��ي 
معاناتهم،  وت��خ��ف��ف  وال���الج���ئ���ني، 
االأ�سا�سية،  ح��ق��وق��ه��م  ومت��ن��ح��ه��م 
دع���م وم�ساعدة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  م��ع 
ومت����ك����ني االأط�����ف�����ال وال�������س���ب���اب يف 
اال�سطرابات  من  املت�سررة  املناطق 
توفري  ي�����س��ه��م يف  وال�����ك�����وارث، مب���ا 

احلياة الكرمية لهم. 
واأك�����د ���س��ع��ادة ال���ل���واء ���س��ي��ف ال���زري 
ال��ع��ام ل�سرطة  ال��ق��ائ��د  ال�����س��ام�����س��ي، 
ال�سارقة، اأن العمل االإن�ساين يف دولة 
عموماً  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
بات  خ�سو�ساً،  ال�سارقة  اإم���ارة  ويف 
نهجاً  الر�سيدة  القيادة  دعم  بف�سل 

املت�سررة  ال�سعوب  م��ع  التعامل  يف 
ال�سقيقة  ب������ال������دول  وامل����ح����ت����اج����ة 
معاناة  ل��ت��خ��ف��ي��ف  وال�������س���دي���ق���ة، 
ماليني الب�سر وتوفري احتياجاتهم، 
التزاماً بالقيم العربية واالإ�سالمية 
االأ�سلية، وبروح التكافل والت�سامن 
مع كل اإن�سان يحتاج اإىل امل�ساعدة يف 

اأي مكان من العامل. 
�سمو  ب���ج���ه���ود  ال�����س��ام�����س��ي  واأ������س�����اد 
ب����ن����ت حممد  ج�����واه�����ر  ال�������س���ي���خ���ة 
القلب  موؤ�س�سة  رئي�سة  القا�سمي، 
الكبري، لدعم الالجئني واملحتاجني 
يف كافة اأنحاء العامل، م�سرياً اإىل اأن 
ت�سكل  االإن�سانية  �سموها  ع��ط��اءات 
اأر�ساه  ال��ذي  اخل��ري  لنهج  ا�ستمراراً 
ق��ادة دول��ة االإم���ارات، واأ�سبح غر�ساً 
املواطنني  ن��ف��و���س  يف  ي��ن��ب��ت  ط��ي��ب��اً 
واملقيمني، م�سيفاً اأن القيادة العامة 
ل�سرطة ال�سارقة حري�سة على تعزيز 
م�ساهماتها املجتمعية املتما�سية مع 

قيم الدولة والتزاماتها االإن�سانية.
احل�����م�����ادي، مدير  م�����رمي  وث���م���ن���ت 
ال��ك��ب��ري، اجلهود  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���س�����س��ة 
التي تبذلها القيادة العامة ل�سرطة 
وال�سالمة  االأم��ن  لتوفري  ال�سارقة 
مل���واط���ن���ي ال����دول����ة وامل��ق��ي��م��ني على 
النهج  ه��ذا  اأن  اإىل  م�سرية  اأر���س��ه��ا، 
وحر�سها  املوؤ�س�سة  �سعي  مع  يلتقي 
على توفري احلماية واالأم��ان لكافة 

امل���ت�������س���رري���ن م����ن اال����س���ط���راب���ات 
وال��ك��وارث يف ك��ل مكان م��ن العامل، 

وخ�سو�ساً االأطفال الالجئني.
امل�ساريع  اأ�سهمت  احلمادي:  وقالت 
�سد  امل���وؤ����س�������س���ة يف  ن���ف���ذت���ه���ا  ال����ت����ي 
من  االآالف  م����ئ����ات  اح����ت����ي����اج����ات 
عدد  يف  وامل���ح���ت���اج���ني  ال���الج���ئ���ني 
خ������الل توفري  م�����ن  ال����������دول،  م�����ن 
واملواد  والطارئة،  ال�سحية  الرعاية 
االإغ����اث����ي����ة االأ����س���ا����س���ي���ة، وال����غ����ذاء، 
وال���ت���ع���ل���ي���م، وال�������س���ع���ي ن���ح���و اإع������ادة 
مقاعد  اإىل  ال���الج���ئ���ني  االأط����ف����ال 
ومناطق  ال��ل��ج��وء  دول  يف  ال��درا���س��ة 
املذكرة  هذه  مثل  و�ست�سهم  النزوح، 
عملنا  ت���و����س���ي���ع  م����ن  مت��ك��ي��ن��ن��ا  يف 
الفئات  من  اأو�سع  قطاعات  خلدمة 
ال�سيخة  �سمو  وك��ان��ت  امل�ستهدفة.  
قد  القا�سمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر 
الكبري  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���س�����س��ة  اأط���ل���ق���ت 
ر�سمياً يف يونيو 2015، تزامناً مع 
اإ�سدار  بعد  العاملي لالجئني،  اليوم 
بتحويل حملة  ق��راراً ق�سى  �سموها 
اإن�سانية  موؤ�س�سة  اإىل  الكبري  القلب 
م�����س��اع��ف��ة جهود  ب���ه���دف  ع���امل���ي���ة، 
لالجئني  وامل�ساعدة  ال��ع��ون  تقدمي 
اأن����ح����اء  وامل���ح���ت���اج���ني يف خم���ت���ل���ف 
العامل، ما اأ�ساف الكثري اإىل ر�سيد 
دول��ة االإم����ارات احل��اف��ل بالعطاءات 

واملبادرات االإن�سانية.

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
 اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2018/467  جتاري جزئي
ذ.م.م  دب��ي  املالحية  واخل��دم��ات  لل�سيانة  البحرية  اخلليج  �سركة    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جيمو�س دبي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ النور�س اك�سربي�س للنقل العام �س.ذ.م.م 
ب�سحة  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ق��وراري  برجو  حممد  وميثله:فتيحة 
والزام  جت��اري  حتفظي  حجز  رق����م:2018/78  بالدعوى  ال�سادر  التحفظي  احلجز  وتثبيت 
تاريخ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��وائ��د  دره��م   )1٦3.2٦0( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي 
اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. وحددت لها جل�سة يوم االحد 
املوافق  2018/4/15   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.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 االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف  الدع�ى 2018/695  جتاري جزئي
�سيد عبا�س  �سيد جمتبى   -2 ���س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الغرب  �سراج  املدعي عليه/1-  اىل 
مري حممد �سادقي 3- امري ار�سالن �سيد جمتبى �سيد عبا�س مري حممد �سادقي جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم  دره��م   )41518( وق��دره  مببلغ   1.2.3 عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاخريية االتفاقية بواقع 15%  من تاريخ اال�ستحقاق 
وحتى متام ال�سداد.وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2018/4/2٦ ال�ساعة:08:30�س 
بالقاعة:ch.1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
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 اعالن بيع عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
فى الدع�ى رقم 2017/120 تنفيذ عقاري

طالب التنفيذ : العامل - �س ذ م م  -عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة ال�سفوح االأوىل 
العقارية اإن اإيه - مركز مبيعات نخيل - هاتف : 043903333 

اإم��ارة دبي - بردبي - منطقة بحريات اجلمريا - م�سروع فيالت  املنفذ �سده : �سوكت حممد دالل  - عنوانه : 
اجلمريا - كال�سرت رقم 49  - فيال رقم 13 - يعلن على وكيله القانوين املحامي عبداهلل املدحاين 

5.00 م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  2018/4/15  ال�ساعة   انه يف يوم  االأح��د  املوافق 
للمزادات وعلى   االإم��ارات  �سركة  البيع   بها  اأنيط  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجري 
املوقع االإلكرتوين لالإمارات للمزادات wwwemiratesauction.ae  وعلى راغبي ال�سراء من مواطني 
الدولة ايداع تاأمني اليقل عن %20 من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع 
التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع. وفيا يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  �سقة �سكنية - املنطقة : ور�سان االوىل - رقم االر�س : 284 - رقم املبنى 

: 1 - ا�سم املبنى : P22 - ارقام الوحدات : 
- رقم العقار : S01 - امل�ساحة : 48 مرت  مربع - املقدرة ب���� )490.833( درهم 
- رقم العقار : S05 - امل�ساحة : 49 مرت  مربع - املقدرة ب���� )501.059( درهم 

- رقم العقار : S07 - امل�ساحة : 134 مرت  مربع - املقدرة ب���� ) 1،153،890 ( درهم 
- رقم العقار : S06 - امل�ساحة : 39 مرت  مربع - املقدرة ب���� )419،792( درهم 
- رقم العقار : S10 - امل�ساحة : 54 مرت  مربع - املقدرة ب���� )523،125( درهم 
- رقم العقار : S09 - امل�ساحة : 67 مرت  مربع - املقدرة ب���� )649،063( درهم 

- رقم العقار : S08 - امل�ساحة : 39 مرت  مربع - املقدرة ب���� )419،792( درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا. 
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ديو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دروب�س للتنظيفات وال�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1532496  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 
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يف اوج انفراج يف �سبه اجلزيرة الكورية، يلتقي وزير اخلارجية الكوري 
ال�سمايل ري يونغ هو يف مو�سكو نظريه الرو�سي �سريغي الفروف، 
بينما ت�سعى بيونغ يانغ للتاأكد من دعم احد حلفائها الرئي�سيني لها. 
وتاأتي هذه الزيارة اىل رو�سيا و�سط تقارب مهم بني الكوريتني منذ 
دورة االلعاب االوملبية ال�ستوية التي جرت يف بيونغ ت�سانغ يف كوريا 
اجلنوبية يف �سباط فرباير التي تلتها حتركات دبلوما�سية مل يكن 
من املمكن ت�سور حدوثها قبل اأ�سهر عندما كان الرئي�س االمريكي 
يتبادالن  اون  جونغ  كيم  ال�سمايل  الكوري  والزعيم  ترامب  دونالد 
ال�ستائم. وبعد زيارة تاريخية قام بها اىل ال�سني، �سيلتقي كيم جونغ 
املنزوعة  املنطقة  يف  ان  ج��اي  م��ون  اجلنوبي  ال��ك��وري  الرئي�س  اون 
�ستليه  االجتماع  وه��ذا  ابريل.  ني�سان   27 يف  البلدين  بني  ال�سالح 
قمة يف نهاية اأيار مايو او بداية حزيران يونيو بني الزعيم الكوري 
ال�سمايل والرئي�س االمريكي. وما زالت جتري مناق�سة تفا�سيل هذا 
اللقاء الذي �سمح االعالن عنه بو�سع حد لتبادل اخلطب احلربية. 
الكورية يف معهد  ال�سوؤون  امل�سوؤول عن  الك�سندر فورونت�سوف  وقال 
فران�س  لوكالة  للعلوم  الرو�سية  االكادميية  يف  ال�سرقية  الدرا�سات 
ال��رو���س ومتتني  دع��م  م��ن  ال��ت��اأك��د  للكوريني  املهم ج��دا  “من  بر�س 
قواعدهم«. وا�ساف ان “رو�سيا ابقت على عالقات عمل طبيعية مع 
كوريا ال�سمالية يف االوقات ال�سعبة، ومن املهم لبيونغ يانغ �سمان 

تفهم رو�سيا قبل هاتني القمتني التاريخيتني«.

اأعلن رئي�س مفو�سية االنتخابات يف ماليزيا اأن املاليزيني مدعوون 
للت�سويت يف  املقبل  اأي���ار مايو  م��ن  التا�سع  االق���رتاع يف  م��راك��ز  اىل 
انتخابات ت�سريعية تبدو �سعبة لرئي�س احلكومة جنيب عبد الرزاق 

الذي يواجه ف�سيحة مالية وحتدي راعية ال�سابق مهاتري حممد.
“االنتخابات  ان  الثالثاء  �سحايف  موؤمتر  يف  اهلل  عبد  ها�سم  وق��ال 

�ستجرى يف 9 اأيار مايو«.
و�ستنظم ه��ذه االنتخابات يف ي��وم ارب��ع��اء وه��و ام��ر غ��ري م��األ��وف يف 
ماليزيا التي ي�سوت ناخبوها عادة يف عطلة نهاية اال�سبوع. و�ست�سبق 

االنتخابات حملة ت�ستمر احد ع�سر يوما.
وكان جنيب عبد الرزاق اأعلن اجلمعة حل الربملان متهيدا الجراء 
انتخابات ت�سريعية �ست�سكل اختبارا كبريا لالئتالف احلاكم ب�سبب 
اىل  حممد  مهاتري  ال�سابق  الزعيم  وع���ودة  كبرية  مالية  ف�سيحة 
“املنظمة  جنيب  ح��زب  ي�سم  حت��ال��ف  ويحكم  ال�سيا�سية.  احللبة 
الوطنية للماالي املتحدين” البالد منذ ا�ستقاللها عن بريطانيا يف 
لكن �سعبيته تراجعت يف ال�سنوات االخرية ب�سبب ف�سيحة   .1957
الذي  بي”  دي  “1ام  ال�سيادي  بال�سندوق  مرتبطة  وا�سعة  ف�ساد 

اأ�س�سه عند توليه مهامه عام 2009 لتحديث ماليزيا.
 

مكتب  من  عنا�سر  مبداهمة  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  ندد 
التحقيقات الفدرايل “اأف بي اآي” ام�س االأول االثنني مكتب حماميه 
ال�سخ�سي مايكل كوهني يف نيويورك، وا�سفا ما جرى باأنه عار وباأنه 
م�ستوى جديد متاما من الظلم. وجدد ترامب القول اإن ما يتعر�س 
واإن التحقيق الذي يجريه املحقق اخلا�س  “حملة �سيا�سية”  له هو 
رو�سيا  ب��ني  رواب���ط  اإذا كانت هناك  م��ا  ال��ذي يحقق يف  روب���رت مولر 
وحملة امللياردير اجلمهوري الرئا�سية هو “هجوم على بلدنا”، موؤكدا 
اأن “العديد من االأ�سخا�س” ن�سحوه بطرد مولر. واأ�ساف الرئي�س 
اأي تواطوؤ على  “مل يجدوا  اأن املحققني  اأم��ام ال�سحفيني  االأمريكي 
االإطالق مع رو�سيا«. وداهم عنا�سر من مكتب التحقيقات الفدرايل 
بيان  اآي( االثنني مكتب كوهني و�سادروا منه وثائق. وقال  بي  )اأف 
�سادر عن حمامي كوهني اإن املداهمة متت “يف جزء منها باأمر” من 
املحقق اخلا�س روبرت مولر الذي يحقق يف ما اإذا ح�سل تواطوؤ بني 
فريق حملة دونالد ترامب ورو�سيا خالل حملة االنتخابات الرئا�سية 
وكوهني هو املحامي اخلا�س لرتامب وكامت اأ�سراره منذ  يف 2016. 
واالأم��ور اخلا�سة،  العقارات  امل�سورة حول  له  �سنوات طويلة، وي�سدي 

وا�ستمر بتقدمي امل�ساعدة له حتى بعد و�سوله اإىل البيت االأبي�س.

عوا�صم

مو�سكو

وا�سنطن

كواالملبور

انتخابات 12 مايو...اأمل جديد للعراق
•• بغداد-وكاالت:

يتوجه الناخبون العراقيون، يف 12 مايو املقبل اإىل �سناديق االقرتاع الختيار 
نوابهم يف الربملان، يف ما يعترب حلظة مف�سلية بالن�سبة للعراق.

وتلفت اميا �سكاي، زميلة بارزة لدى معهد جاك�سون لل�سوؤون الدولية التابع 
جلامعة ييل االأمريكية، وخدمت يف العراق، بني  2007 و2007، م�ست�سارةً 
�سيا�سية للجرنال رميوند اآوردينو، القائد العام للقوات االأمريكية يف العراق 
بعد  بيوتهم،  اإىل  العراقيني  والنازحني  الالجئني  ع��ودة ماليني  اإىل  اآن��ذاك، 
اإعالن اجلي�س العراقي، يف دي�سمرب 2017 هزمية تنظيم داع�س.  فقد رجع 
داع�س.  دمرها  التي  املكتبة  افتتاح  واأعيد  املو�سل،  يف  مدار�سهم  اإىل  الطالب 
وت�سهد   ،2003 وق��ت م�سى منذ  اأي  م��ن  اأك��رب  ب��اأم��ان  ال��ي��وم  ب��غ��داد  وت�سعر 
مراكز الت�سوق حركة ن�سطة، وافتتحت مقاٍه جديدة، وعادت احلدائق العامة 
منعطفات  العراق  �سهد  املقال،  كاتبة  وح�سب  واأطفالها.  العائالت  ال�ستقبال 
م�سابهة من قبل. ففي عام 2010، بدا كاأن احلرب الطائفية قد خمدت، بعد 
هزمية القاعدة يف العراق، وحتلى كل من العراقيني واالأمريكيني باآمال باأن 
االنتخابات �ست�سع البالد على م�سار �سالم دائم.  لكن �سرعان ما تال�ست تلك 
االآمال. ورغم ف�سل رئي�س الوزراء اآنذاك، نوري املالكي، الذي قاد حتالف دولة 

القانون، يف الفوز مبعظم املقاعد، اإال اأن اإدارة اأوباما رمت بثقلها لدعمه. 
واقتنعت االإدارة االأمريكية باأن املالكي مواٍل لالأمريكيني، واأنه �سي�سمح بفرقة 
�سغرية من القوات االأمريكية بالبقاء يف العراق بعد انق�ساء مدة اتفاق و�سع 
القرار يف  ذل��ك  �سكاي، ف�سل  ب��راأي  البلدين.  ولكن،  2011 بني  القوات يف  
م�ساعدة العراق على جتاوز الطائفية، وتقوي�س فكرة اأن التغيري قد يتحقق 
عرب ال�سيا�سة ال عن طريق العنف.  وبعد ت�سكيل حكومة عراقية، خدعت اإيران 
الواليات املتحدة عرب دعوتها زعماء الف�سائل ال�سيعية اإىل طهران، وال�سغط 
القوات  جميع  ان�سحاب  ���س��رط  للمالكي  ثانية  والي���ة  خلف  للتوحد  عليهم 

االأمريكية من العراق. 

اأبرز الغارات الإ�صرائيلية على �صوريا خالل عقد

ال ي�ستطيع�ن اأن يتحّرك�ا لعزل الرئي�س 

حلم الدميقراطيني والرثثارين بعزل ترامب �صيتبدد

الرد االأحادي �سده لن ينفع

الكيماوي يوؤمن لنظام الأ�صد انت�صارًا يف احلرب

فيديو جلندي اإ�صرائيلي يقن�س فل�صطينيًا اأعزًل

•• وا�صنطن-وكاالت:

كتب باتريك وينتور عن ت�سريحات 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
واتهامه حلكومة الرئي�س ال�سوري 
االأ�سلحة  با�ستخدام  االأ���س��د  ب�سار 
قرب  معار�سيه  �سد  الكيمياوية 
دم�����س��ق، م��ع��ت��رباً اأن���ه���ا ت�����س��ري اإىل 
�سربة  �ستوجه  الغربية  ال��دول  اأن 
التغريدة  اإن  ويقول  ما.  انتقامية 
تت�سمن اأول انتقاد مبا�سر للرئي�س 
الرو�سي فالدميري بوتني ودوره يف 
حماية االأ�سد، ولكنها ترتك الباب 
مفتوحاً للت�ساوؤل عنا اذا كان الرد 
�سيكون اأحادياً اأم اأنه �سيكون مو�سعاً 
بحيث ي�سهد تن�سيقاً بني عدة دول 
غ���رب���ي���ة ل��ل��ت��خ��ل�����س م����ن خم����زون 
الكيماوي  ال�������س���الح  م���ن  االأ�����س����د 
بها  يتمتع  التي  احل�سانة  واإن��ه��اء 
ويقول  ال�سيا�سي.  امل�ستوى  على 
اأخ����رى  ق����وى  ه���ن���اك  اإن  وي���ن���ت���ور 
تطالب بعمل ع�سكري اأكرب واأو�سع، 

ف����اع����ل����ي����ت����ه����ا، يف 
اإىل  اإ�������������س������������ارة 
ال�سواريخ ال59 
اأمر ترامب  التي 
ب�����اإط�����الق�����ه�����ا يف 
ال�سابع من اأبريل 
على  امل������ا�������س������ي 
ال�سعريات  مطار 
يف حم�س، بعدما 
طائرات  اأن  تبني 
اأط�������ل�������ق�������ت م���ن 
الهجوم  لتنفيذ 
بغاز ال�سارين على 
خان �سيخون قبل ذلك بثالثة اأيام. 
واأحلقت �سواريخ كروز االأمريكية 
 20 املخازن ونحو  بع�سرات  �سرراً 
مقاتلة تابعة ل�سالح اجلو ال�سوري 
ل��ل��وق��ود وق���اع���دة ل�سالح  وخم���زن 
اجل��و.  ومل يعقب ال��رد االأمريكي 
اأي اع��رتا���س يف جمل�س  االأح���ادي 
تردد  م��ع  االأم���ن، وتناق�س مت��ام��اً 
يف  اأوب��ام��ا  ب���اراك  ال�سابق  الرئي�س 

وع�������ل�������ى راأ�����������س 
فرن�سا  ه�������وؤالء 
وب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ا 
واإ�������س������رائ������ي������ل، 
هذه  وم���ط���ال���ب 
ال����دول ق��د جتد 
يف  �ساغية  اآذان���اً 
ال����دف����اع  وزارة 
االأم������ري������ك������ي������ة 
 . ) ن غو لبنتا ا (
ف��������م��������ع وزي������������ر 
خ�����������ارج�����������ي�����������ة 

وم�ست�سار لالأمن 
الغ�سب  القومي جديدين وو�سط 
ياأمل  ال��ك��ي��م��اوي،  ا���س��ت��خ��دام  م���ن 
اإقناع  يف  ب��ري��ط��ان��ي��ون  م�����س��وؤول��ون 
ت���رام���ب ب���اإع���ادة ال��ن��ظ��ر يف ق���راره 
���س��ح��ب ال����ق����وات االأم���ري���ك���ي���ة من 
اأوراق  اإح���دى  تعترب  ال��ت��ي  ���س��وري��ا 
يف  للغرب  الباقية  القليلة  النفوذ 
اأعماالً  اأن  م�سادر  وتعترب  �سوريا. 
تظهر  مل  االأ���س��د  ملعاقبة  م��ع��زول��ة 

رو�سيا،  اع��رتا���س  ورغ��م   .2013
واعترب  ع�سكرياً.  ت��رد  مل  اأن��ه��ا  اإال 
ت��دخ��ل ترامب  ال��ب��ع�����س يف ح��ي��ن��ه 
ن��ق��ط��ة حت�����ول، واأن�����ه ي�����وؤذن بدور 
قيادي للواليات املتحدة يف ال�سرق 
اأح��م��راً �سد  االأو���س��ط ويثبت خطاً 
الكيماوية.  االأ���س��ل��ح��ة  ا���س��ت��خ��دام 
ذلك  اأن  اإىل  يلفت  وي��ن��ت��ور  ول��ك��ن 
�سوءاً  ال��و���س��ع  وازداد  يح�سل،  مل 
يف ال��ع��ام امل��ا���س��ي، و����س���ارت اإي���ران 
القرار يف �سوريا،  ورو�سيا �ساحبتا 
مهم�ستني املبعوث اخلا�س لالأمم 
املتحدة �ستافان دميي�ستورا، وانهار 
االأمم  ل���ن���ظ���ام  ال��رئ��ي�����س��ي  ال���ب���ن���د 
حظر  لتعزيز  املخ�س�س  امل��ت��ح��دة 

االأ�سلحة الكيماوية.
ترامب  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  وخ��ل�����س 
اأي�ساً،  املرة  االأ�سد هذه  يعاقب  قد 
م��ق��ارب��ة جديدة  غ��ي��اب  ول��ك��ن يف 
اأن  اال����س���د  �سيعتقد  ال���غ���رب،  م���ن 
فوزاً  له  حتقق  الوح�سية  اأ�ساليبه 

يف احلرب.

ر النظام لهجوم كيماوي على درعا؟ هل يح�صّ
•• بريوت-وكاالت:

اأثارت حتذيرات اأطلقتها و�سائل اإعالم رو�سية واإيرانية عن حتذيرات من 
يف  امل��خ��اوف  املعار�سة  ف�سائل  له  حت�سر  درع��ا  يف  حمتمل  كيماوي  هجوم 
�سابق من  امل��ذك��ورة يف وق��ت  االإع��الم  املحافظة اجلنوبية. وح��ّذرت و�سائل 
اأمر خطري يجري التح�سري له يف درعا من قبل املعار�سة بينها ا�ستخدام 
اأ�سلحة �سامة، التهام النظام بالوقوف ورائها. من جهته، يرى الناطق با�سم 
اعالمية  و�سائل  من  االتهامات  ه��ذه  احل�سن،  بكر  اأب��و  الثورة”،  “جي�س 
حتت  تندرج  الرو�س  وداعميه  االأ�سد  مللي�سيات  تابعة  ر�سمية  و�سبه  ر�سمية 
اأن الر�سالة من  اأبو بكر اإىل  احلرب النف�سية �سد ال�سعب ال�سوري. واأ�سار 
االأ�سلحة  با�ستخدام  وتلويح  �سوريا،  جنوب  يف  لل�سعب  تخويف  االتهامات 

الكيماوية �سدهم.
بدوره، قال النا�سط االإعالمي املعار�س، اأحمد امل�ساملة، اإن النظام وداعميه 

اتهموا مراراً املعار�سة بعزمها ا�ستخدام اأ�سلحة �سامة.
واتهم امل�ساملة النظام با�ستخدام هذه الت�سريحات قبيل اأي هجوم كيماوي 
النظام  حم��ّم��الً  امل��ع��ار���س��ة،  ل�سيطرة  اخلا�سعة  امل��ن��اط��ق  �سد  ل��ه  يح�سر 

وداعميه م�سوؤولية اأي هجوم كيماوي على درعا.
ولي�س  احلر  اجلي�س  ل�سيطرة  اجلنوب يخ�سع  اأن  ال�سوري  املعار�س  واأك��د 
الأي ف�سائل اإ�سالمية كما يدعي النظام الإيجاد مربر ملهاجمته، م�سدداً على 

اأن ف�سائل املعار�س م�ستعدة للرد الفوري على اأي هجوم.
وُقتل الع�سرات واأ�سيب اأكرث من األف اإثر ما ي�ستبه يف اأنه هجوم كيماوي ىل 
مدينة دوما ال�سورية، التي ُتعترب اآخر معاقل املعار�سة امل�سلحة يف الغوطة 
ال�سرقية قبل يومني. ون�سرت جمموعة الدفاع املدين التطوعية، امل�سماة 
االجتماعي  التوا�سل  موقع  على  ح�سابها  على  �سوراً  البي�ساء”،  “اخلوذ 
تويرت، ُتظهر العديد من اجلثامني يف قبو، مرّجحة اأن عدد القتلى مر�ّسح 

للزيادة.

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

انه فتح حتقيقا حول �سريط  االإ�سرائيلي ام�س  زعم جي�س االحتالل 
اأعزل  فل�سطيني  العا�سرة ويظهر فيه  التلفزيونية  القناة  بثته  فيديو 
انه  بدا  ما  اأر�سا، يف  لي�سقط  بعيدة  نار من م�سافة  يتعر�س الإط��الق 
عملية قن�س نفذها على ما يبدو جندي ا�سرائيلي على احل��دود بني 

الدولة العربية وقطاع غزة.
من  اخلا�سة  العا�سرة  القناة  البداية  يف  بثته  ال��ذي  الفيديو  و�سريط 
على  ذل��ك  بعد  ت��داول��ه  ج��رى  ث��م  عليه،  كيف ح�سلت  تك�سف  ان  دون 
ن��ط��اق وا���س��ع ���س��واء على م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي او على هواء 
اخ��رى، مت ت�سويره من اجلانب اال�سرائيلي من  حمطات تلفزيونية 
م��ار���س مواجهات  اآذار   30 منذ  �سهدت  التي  غ��زة  م��ع قطاع  احل���دود 

دامية بني اجلي�س اال�سرائيلي ومتظاهرين فل�سطينيني. وياأتي ن�سر 
هذا ال�سريط يف الوقت الذي يواجه فيه اجلي�س االإ�سرائيلي انتقادات 
�سديدة ب�سبب اطالقه الر�سا�س احلي على املتظاهرين الفل�سطينيني 

مما ا�سفر عن مقتل 31 فل�سطينيا خالل تلك التظاهرات.
ع�سكرية  مراقبة  نقطة  م��ن  ت�سويره  مت  ال��ذي  ال�سريط  يف  ويظهر 
ا�سرائيلية على ما يبدو �سخ�س اعزل ي�سري على بعد نحو ع�سرة امتار 

من ال�سياج الفا�سل بني قطاع غزة والدولة العربية.
وُي�سمع يف ال�سريط �سوت رجل يقول بالعربية “اأرى طفال �سغريا” 
ار�سا  الفل�سطيني  ي�سقط معها  واح��دة  ان يدوي �سوت ر�سا�سة  قبل 
لريتفع هتاف ع��دد م��ن ال��رج��ال وي��ق��ول اأح��ده��م “يا ل��ه م��ن فيديو، 
ابن العاهرة، يا له من فيديو، بالطبع �سّورت«. ومل يّت�سح ما اذا كان 
ال�سحية الذي �سقط ار�سا اأ�سيب ام قتل. وفور انت�سار �سريط الفيديو 

�سارع اجلي�س اال�سرائيلي اىل التعليق. وقال املتحدث با�سم اجلي�س ان 
ا�سهر عديدة«.  قبل  يبدو  ما  واقعة جرت على  ي�سّور  ال�سريط  “هذا 

وا�ساف ان “هذا احلادث مو�سع درا�سة و�سيخ�سع لتحقيق معّمق«.
ويوؤكد اجلي�س االإ�سرائيلي ان قنا�سته املنت�سرين على طول احلدود مع 
قطاع غزة ال ميكنهم ان يطلقوا النار على متظاهرين اال اذا كان هوؤالء 
االأرا�سي  اىل  الت�سلل  يحاولون  او  اجلنود  حياة  يهددون  او  م�سلحني 
االإ�سرائيلية او تخريب ال�سياج االمني، وهي حاالت ال تنطبق اي منها 
على ما يظهر يف الفيديو. وبداأ الفل�سطينيون يف 30 اآذار مار�س حركة 
“يوم  ذكرى  بالتزامن مع  العودة”  “م�سرية  اأطلق عليها  احتجاجية 
بتفعيل  للمطالبة  مايو،   15 يف  النكبة  بذكرى  و�ستختتم  االأر�س”، 
“حق العودة” لالجئني الفل�سطينيني ورفع احل�سار اال�سرائيلي عن 

القطاع.

ال��ب��ع�����س م���ن ه���ذه ال��ط��ب��ق��ة ق������ادراً ع��ل��ى االّدع������اء باأن 
فالدميري بوتني كان يبتّز الرئي�س االأمريكي من دون 
ب��اأن حتقيق  يدفع لالعتقاد  ما  دليل، فال يوجد  اأدن��ى 
من  دميوقراطّيون  وملّ��ح  ه���وؤالء.   لهجة  �سيعّدل  مولر 
حتى  وق��ام��وا  ت��واط��وؤ  اأج���واء  اإىل  با�ستمرار  الكونغر�س 
ن�����س��اط��ات حتري�سية.  ب��االن��خ��راط يف  ت��رام��ب  ب��ات��ه��ام 
ب��ارز يف جلنة  اآدم �سكيف وه��و دميوقراطي  ادع��ى  وق��د 
اأدلة  ب����اأّن ل��دي��ه  اال���س��ت��خ��ب��ارات داخ���ل جمل�س ال���ن���واب، 

“وافرة” توؤكد وجود تواطوؤ ويف اأكرث من منا�سبة.
ال ي�����س��ت��ط��ي��ع ال���دمي���ق���راط���ي���ون، ح��ت��ى ول����و ف������ازوا يف 
يتحّركوا  اأن  الكاتب  يرجح  كما  الن�سفية  االنتخابات 
ل��ع��زل ال��رئ��ي�����س ب��ن��اء ع��ل��ى ك��ون��ه غ���ري اأه����ل للمن�سب 
فهم  ن��ظ��ره��م.  وج��ه��ة  بح�سب  اأي��دي��ول��وج��ي��اً  اأو  نف�سياً 

27 اأبريل: اتهمت دم�سق اإ�سرائيل بق�سف موقع ع�سكري 
قرب مطار دم�سق الدويل. وقال املر�سد ال�سوري حلقوق 
االإن�سان اإن الق�سف ا�ستهدف م�ستودع اأ�سلحة تابعا حلزب 

اهلل اللبناين.
غارات  �سنت  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  دم�����س��ق  اأع��ل��ن��ت  �سبتمرب:   7
غرب  يف  ع�سكري  موقع  يف  �سخ�سني  مقتل  عن  اأ�سفرت 
اأ�سلحة  بتطوير  النظام  فيها  يتهم  منطقة  وهي  �سوريا، 

كيميائية.
اإ�سرائيلية  حربية  ط��ائ��رات  ا�ستهدفت  دي�سمرب:   5 3و 
لقوات  تابعة  اأ�سلحة  م�ستودعات  ت�سم  منطقة  مرتني، 

النظام ال�سوري قرب دم�سق.

•• وا�صنطن-وكاالت:

ا�ستهل  ال�سوؤال  بهذا   ... »ماذا لو كان ترامب بريئاً؟” 
�سحيفة  يف  مقاله  هار�سانيي  ديفيد  ال�سيا�سي  الكاتب 
“نيويورك بو�ست” االأمريكية والذي ينتقد فيه حملة 
الدميقراطيني على الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، 
م�ست�سهداً بتقرير ورد يف “وا�سنطن بو�ست” ك�سف اأن 
ترامب  التواطوؤ بني حملة  احتمال  اخلا�س يف  املحقق 
والرو�س روبرت مولر، اأبلغ حمامي ترامب باأن الرئي�س 

لي�س هدفاً للتحقيق اجلنائي.
اإذا تبني االأمر اأنه بعد اأكرث من �سنة على البحث املعمق 
لفريق املحققني املت�سددين الذين يتمتعون ب�سالحيات 
وا�ستقاللية وا�سعة، واأنهم ف�سزوا يف الو�سول اإىل دليل 
اأن يواجه  ف��اإن فكرة  ب��اجل��رم،  ت��رام��ب  ج��وه��ري يربط 

االأخري اتهاماً من مولر، م�ستبعدة جداً. 
هو  ف�سيموت  ت��رام��ب  بعزل  الدميوقراطيني  حلم  اأم��ا 

االآخر على االأرجح.
باالتهامات  كبري  ب�سكل  ت��رام��ب  ع��زل  م�ساألة  ترتبط 
املفرت�سة حول ال �سرعية انتخابه التي يجب اأن ت�ستند 
ووفقاً  االآن  حتى  لكن  م��ول��ر.  حتقيقات  خال�سة  اإىل 
للتقارير، بالكاد ي�سكل ترامب مو�سوعاً لتحقيق مولر 

ال هدفاً له.
م�ستعدين  ي��ك��ون��وا  مل  ال��دمي��وق��راط��ي��ني  اأن  وي���ب���دو 
الظروف  تتغري  ق��د  بريئاً.  ت��رام��ب  يكون  اأن  الحتمال 
بطبيعة احلال كما يكتب هار�سانيي، لكّنه ي�ساأل ما الذي 
�سيح�سل اإذا كان التدخل يف االنتخابات مل يتخّط دائرة 
الفاي�سبوك  على  مزيفة  وح�سابات  الرو�سية  القر�سنة 

والروبوتات على تويرت التي جتاهلتها اإدارة ترامب حتى 
اإيجابية للدميوقراطيني.  �سيا�سية  ت�سكل م�ساألة  باتت 
اإذا  ال��دمي��وق��راط��ي��ون  �سيفعله  ع��ّم��ا  اأي�����س��اً  وي��ت�����س��اءل 
لغايات  املحققني  واآخرين �سّللوا  اأن مايكل فلني  تبني 

�سخ�سية و�سيا�سية ال ترتبط باأي تواطوؤ.

م�سكلة االفرتا�سات امل�سبقة
هوؤالء  ب��ال��ط��ب��ع.  ���س��يء  يتغري  ل��ن  ك���رث،  اإىل  بالن�سبة 
تاآمر  املتحدة  الواليات  رئي�س  باأن  اقتنعوا  اأو  يعتقدون 
مناف�سته  الرئا�سي من  املن�سب  ل�سرقة  دولة عدوة  مع 
اإ�سايف يف  اأي نق�س  اإن  الفوز.  ت�ستحق  اأنها  ي��رون  التي 
هذا املجال لن يغري تفكريهم، ولي�س يف هذا االأمر ما 

يفاجئ. 
الأكرث من �سنة، مت بذل جهد وانتباه كبريين من قبل 
اإثبات  حماولة  يف  بها  وموثوق  كبرية  اإعالمية  و�سائل 

وجود موؤامرة.
وع���م���ل م��ع��ظ��م االإع���������الم ع���ل���ى امل���ل���ف ان����ط����الق����اً من 
كبري  ع��دد  اإىل  م�ستنداً  ذن��ب  ب��وج��ود  م�سبق  اف��رتا���س 
ذلك  وخلق  غالباً،  عنها  ال��رتاج��ع  مّت  الت�سريبات،  من 
باأّن هنالك دخاناً يثبت نار تواطوؤ كبري. لكّن  انطباعاً 

هذا ما مل يح�سل.

دميقراطي� الك�نغر�س م�س�ؤول�ن
يف  للفوز  الرو�س  مع  ترامب  تاآمر  فكرة  اأّن  املوؤكد  من 
الداخلي  2016 متجذرة كثرياً يف احلديث  انتخابات 
يغري  لن  مولر  من  نهائياً  حكماً  اأّن  لدرجة  االأمريكي 
ال���رثث���اري���ن. واإذا كان  ت�����س��ورات ط��ب��ق��ة  ع��ل��ى االأرج�����ح 

•• عوا�صم-وكاالت:

ع��دد كبري من  م��ن  احل���ايل،  العقد  �سوريا، خ��الل  عانت 
خمتلفة،  مناطق  ا�ستهدفت  التي  االإ�سرائيلية  ال��غ��ارات 
ب�سرية  خ�����س��ائ��ر  خم��ل��ف��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  امل���واق���ع  خ�سو�سا 
على  االإ�سرائيلية  الغارات  اأب��رز  يلي  وفيما  ع��دة.  ومادية 

البالد.
اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى م��وق��ع الكرب  2009: غ����ارات  م��ار���س 
تقارير  وذك���رت  ال��ب��الد،  �سرقي  ال���زور  دي��ر  حمافظة  يف 
اإعالمية اأن ذلك املوقع كان عبارة عن مفاعل نووي قيد 

االإن�ساء. 
قرب  يق�سف  اال�سرائيلي  الطريان   :2013 يناير   30
دم�����س��ق م��وق��ع��ا ل�����س��واري��خ اأر����س-ج���و وجم��م��ع��ا ع�سكريا 
بح�سب  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة،  م����واد  ي��ح��وي  ب���اأن���ه  ي�ستبه  حم���اذي���ا 

م�سوؤول اأمريكي.
3 و5 مايو: اإ�سرائيل ت�سن غارتني قرب دم�سق، ا�ستهدفت 
مركزا لالأبحاث العلمية يف جمرايا يف ريف دم�سق �سبق 
كبري  اأ�سلحة  خم��زن  اإىل  اإ�سافة  يناير،  بغارة  اأ�سيب  اأن 
ووحدة دفاع م�سادة للطائرات. وقتل 42 جنديا �سوريا 

على االأقل يف هذا الق�سف.
اأغ�سط�س 2014: اجلي�س االإ�سرائيلي يعلن اإ�سقاط   31
طائرة من دون طيار م�سدرها �سوريا جتاوزت خط ف�س 
اال�ستباك يف اجلوالن. ويف 23 �سبتمرب، مت اإ�سقاط مقاتلة 

�سورية فوق اجلوالن بح�سب اجلي�س االإ�سرائيلي.
على  غ��ارت��ني  ب�سن  اإ���س��رائ��ي��ل  تتهم  دم�سق  دي�سمرب:   7
دم�سق  مطار  وعلى  دم�سق  غ��رب  �سمال  دميا�س  منطقة 

الدويل. 

 18 يناير 2015: غارة اإ�سرائيلية على ه�سبة اجلوالن 
بينهم جنل  �ستة عنا�سر من حزب اهلل  ت�سفر عن مقتل 
الثوري  احل���ر����س  ���س��اب��ط يف  اإىل  اإ����س���اف���ة  م��ه��م  ق���ي���ادي 

االإيراين.
من  عن�سرين  يقتل  االإ�سرائيلي  ال��ط��ريان  يوليو:   29
يف  ال�سوري  للنظام  م��وال��ني  مقاتلني  وث��الث��ة  اهلل  ح��زب 

حمافظة القنيطرة جنوبا )املر�سد ال�سوري(.
اجلوالن  على  ج��دي��دة  اإ�سرائيلية  غ��ارة  اأغ�سط�س:   21
واحل�سيلة مقتل خم�سة مدنيني بح�سب دم�سق، يف حني 
اأو  اأرب��ع��ة  مقتل  ع��ن  اإ���س��رائ��ي��ل��ي  ع�سكري  م�سدر  حت��دث 

خم�سة مقاتلني م�سوؤولني عن اإطالق ال�سواريخ.
اهلل  ح��زب  ميلي�سيات  يف  ال��ق��ي��ادي  مقتل  دي�سمرب:   19
اإ�سرائيل  يف  �سابقا  معتقال  ك��ان  ال���ذي  القنطار،  �سمري 
لنحو ثالثني عاما خالل غارة يف �ساحية دم�سق، بح�سب 

م�سادر حزب اهلل.
�سبتمرب 2016: اإ�سرائيل ق�سفت مواقع �سورية يف   13
ال�سوري  اإع��الن اجلي�س  نفيها  �ساعات من  بعد  اجل��والن 
ريف  يف  حربية  اإحداهما  ا�سرائيليتني  طائرتني  اإ�سقاط 

دم�سق، واأخرى لال�ستطالع يف ريف القنيطرة.
ت�ستهدف  اإ�سرائيلية  اأر���س-اأر���س  �سواريخ  دي�سمرب:   7
حميط مطار املزة الع�سكري غرب دم�سق، وفق ما اأفادت 
باأ�سبوع،  ذل��ك  وقبل  الر�سمية.  ال�سورية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة 
اإ�سرائيليتني يف  ال�سوري عن �سربتني  التلفزيون  حتدث 

منطقة غرب العا�سمة.
 13 يناير 2017: دم�سق تتهم اإ�سرائيل ر�سميا بق�سف 
املطار  ه��ذا  ويعد  العا�سمة.  غ��رب  الع�سكري  امل��زة  مطار 

مقرا لال�ستخبارات اجلوية ال�سورية.

يعطوا  ك��ي  ت��رام��ب  م��ن  ج��رم��ّي  فعل  اإىل  �سيحتاجون 
الكاتب بني حتجج  معينة.  ومييز  جهدهم م�سداقية 
هوؤالء باتهامات ف�سفا�سة حول وجود تواطوؤ لرتامب 
مع بوتني، وبني اعرتا�سهم على نتائج حتقيقات مولر 
واإ���س��راره��م على ف��ك��رة اأّن االن��ت��خ��اب��ات االأم��ري��ك��ي��ة قد 
مولر  مبهنية  كثرياً  اأ�سادوا  اأن  لهم  �سبق  فقد  �ُسرقت. 

ونزاهته.
ينتقد  اأن  ميكن  مّم��ا  الكثري  هنالك  اأّن  ال��ك��ات��ب  ي��رى 
ي�سعون  الدميوقراطيني  لكّن  �سيا�سياً،  ب�سببه  ترامب 
الكامل الأقل  الدعم  اأنف�سهم يف و�سع �سعب ج��داً عرب 
ت��رج��ي��ح��اً. وب��ذل��ك، ي�ستمرون يف  ن��ظ��ري��ة م��وؤام��رات��ي��ة 
وهذا  االأم��ري��ك��ي��ة.  باالنتخابات  الثقة  بتاآكل  الت�سبب 

عار.

�سربات  ���س��ن  اإ���س��رائ��ي��ل  اأع��ل��ن��ت   :2018 ف��رباي��ر   10
واأخرى  “اإيرانية  مواقع  ا�ستهدفت  النطاق”  “وا�سعة 
�سقوط  بعيد  ال�سورية،  االأرا���س��ي  داخ��ل  للنظام”  تابعة 
وهي  اأرا�سيها.  يف  اأف-16  ط��راز  اإح��دى مقاتالتها من 
االأوىل التي يعلن فيها اجلي�س االإ�سرائيلي ب�سكل وا�سح 

�سرب اأهداف اإيرانية يف �سوريا.
تابعة  ع�سكرية  ق��اع��دة  ا���س��ت��ه��داف   :2018 اأب���ري���ل   9
البالد،  و���س��ط  ح��م�����س  حم��اف��ظ��ة  يف  ال�����س��وري  للجي�س 
املوالني  وامل�سلحني  النظام  ق��وات  من  قتيالً   14 موقعة 
اإيرانيون،  ومقاتلون  �سوريني  �سباط  ثالثة  بينهم  لها، 

بح�سب املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان.
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بعد اأن قتلوه.. احلوثيون يحاكمون �صالح بتهمة اخليانة 
•• �صنعاء-وكاالت:

�سنعاء،  يف  وحزبية  حقوقية  م�سادر  ذك��رت 
االنقالبية  احلوثي  جماعة  “ميلي�سيات  اأن 
علي  ال��راح��ل  اليمني  للرئي�س  ملفات  اأع��دت 
�سعيا  املحاكمة،  اإىل  واأق��ارب��ه  �سالح  اهلل  عبد 
من  باملئات  والتنكيل  اإع��دام��ه  لتربير  منها 
اأن�ساره، اإىل جانب �سعيها اإىل ا�ستثمار ورقة 
املحاكمة لل�سغط على اأقاربه، وابتزاز قيادات 

حزبه«.
وجاء االإجراء احلوثي، وفق �سحيفة ال�سرق 

االأو�����س����ط، ام�������س ال���ث���الث���اء، ب��ع��د حم����اوالت 
ال�سابق،  الرئي�س  اأت��ب��اع  مع  للت�سالح  فا�سلة 
الوقت  م��ن��ه��م، يف  ال��ع�����س��ك��ري��ني  وا���س��ت��ق��ط��اب 
�سغطاً  اجل��ب��ه��ات  م��ع��ظ��م  ف��ي��ه  ت�سهد  ال����ذي 
مبا  امليلي�سيات،  عنا�سر  على  م�سبوق  غ��ري 
الرئي�سي  املعقل  من  القريبة  اجلبهات  فيها 

لزعيمهم يف �سعدة.
امليلي�سيات  ع��ن��ا���س��ر  اإن  امل�������س���ادر،  وق���ال���ت 
االن���ق���الب���ي���ة ال����ت����ي ت�����س��ي��ط��ر ع���ل���ى اأج����ه����زة 
ل�سالح  ملفات  اأع���دت  �سنعاء  يف  امل��خ��اب��رات 
واأق������ارب������ه امل��ع��ت��ق��ل��ني ل���دي���ه���ا، واخل����ارج����ني 

العظمى  “اخليانة  بتهمة  �سيطرتها،  ع��ن 
والتخابر مع دول التحالف العربي«. وك�سفت 
االأ�سبوع  ه��ذا  اأح��ال��ت  “اجلماعة  اأن  امل�سادر 
امللفات اإىل النيابة اخلا�سعة لها يف العا�سمة، 
املتخ�س�سة يف ق�سايا اأمن الدولة واالإرهاب، 

لبداية املحاكمة ال�سورية ل�سالح واأقاربه«.
وي��ع��اق��ب ال��ق��ان��ون ال��ي��م��ن��ي م��رت��ك��ب��ي التهم 
واأقاربه  ل�����س��ال��ح  امليلي�سيات  ن�سبتها  ال��ت��ي 
ب�”االإعدام”، وُيرجح اأن امليلي�سيا ت�سعى اإليها 
بعد  �سالح،  ت�سفية  على  ال�سروعية  الإ�سفاء 

قمع انتفا�سته �سدها يف دي�سمرب املا�سي. 

مدعية »اجلنائية الدولية« ت�صعى لولية ق�صائية ب�صاأن الروهينغا
•• الهاي-وكاالت:

لديها  كانت  اإذا  فيما  الف�سل  املحكمة،  من  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  العامة  املدعية  بن�سودا،  فاتو  طلبت 
والية ق�سائية ب�ساأن ترحيل الروهينغا من ميامنار اإىل بنغالد�س، وهي جرمية حمتملة �سد االإن�سانية وذلك 

ح�سبما اأ�سار ملف ُن�سر، االثنني.
وقد ميهد اأي حكم يوؤكد الوالية الق�سائية للمحكمة اجلنائية الدولية يف هذا ال�سدد الطريق اأمام بن�سودا 

للتحقيق يف ترحيل مئات االآالف من الروهينغا على الرغم من احتمال عدم تعاون ميامنار.
اإذا كانت املحكمة قد  “هذه لي�ست م�ساألة نظرية ولكن م�ساألة واقعية توؤثر على ما  وقالت بن�سودا يف امللف 

متار�س الوالية الق�سائية.. للتحقيق واملحاكمة اإذا دعت احلاجة لذلك«.
رغم  باملحكمة  ع�سوا  لي�ست  ميامنار  اأن  هو  للمحكمة  الق�سائية  الوالية  يف  الت�سكيك  يف  الرئي�س  وال�سبب 
ع�سوية بنغالد�س بها. وقالت بن�سودا اإنه نظرا لطبيعة جرمية الرتحيل العابرة للحدود، فاإن حكما يف �سالح 

االخت�سا�س الق�سائي للمحكمة �سيتما�سى مع املبادئ القانونية املرعية.

ويتوقع ال�سارع االأذري ان يح�سل 
الرئي�س اإلهام علييف على غالبية 
حققه  ملا  نظرا  الناخبني  اأ���س��وات 
اإجنازات  رئا�سته من  خالل فرتة 
هائلة وملمو�سة  �سواء يف �سيا�سته 
وحلالة  اخل��ارج��ي��ة  او  ال��داخ��ل��ي��ة 
البالد  ت�سهده  ال���ذي  اال���س��ت��ق��رار 
والتطور االقت�سادي الذي تعك�سه 
تقارير املوؤ�س�سات املالية الرائدة يف 
العامل ومظاهر النه�سة ال�ساملة 
وبالتايل  امل����ج����االت  خم��ت��ل��ف  يف 
مر�سح  يكون  ان  املتوقع  من  فاإنه 
اأذربيجان  )ح��زب  احلاكم  احل��زب 
علييف  اإلهام  الرئي�س  اجل��دي��دة( 
هو االأوفر حظا يف نيل ثقة ال�سعب 
لفرتة  ي���دع���م���ه  ال�������ذي  االأذري 
رئا�سية جديدة مدتها �سبع �سنوات 
من اأجل موا�سلة م�سرية التنمية 
و التطور  وا�ستكمال ما بداأه من 
القومية  وامل�سروعات  االإجن���ازات 
اأذربيجان  نقلت  ال��ت��ي  العمالقة 
تنعم  ح��دي��ث��ة  ع�سرية  دول���ة  اىل 
باالأمن واال�ستقرار والرفاه لكافة 
الدور  اىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل��واط��ن��ني 
على  اأذربيجان  تلعبه  ال��ذي  الهام 
العديد  العاملية وتروؤ�سها  ال�ساحة 

اأنه:   ”1 “اوروبا  الإذاع����ة  غ��ري��ف��و 
ورئي�س  امل�������س���وؤول���ي���ات  ث��ب��ت��ت  “اإذا 
كررها  )ال��ف��رن�����س��ي��ة(  اجل��م��ه��وري��ة 
م��رات ع��دي��دة، اإذا مت جت��اوز اخلط 
رّد«.  ه����ن����اك  ف�������س���ي���ك���ون  االأح�����م�����ر 
اجلمهورية  “رئي�س  واأ�������س������اف: 
امل��ت��ح��دة تبادال  ال���والي���ات  ورئ��ي�����س 
ا�ستخدام  مبدئيا  ت��وؤك��د  معلومات 
اأ�سلحة كيميائية«. ووزعت الواليات 
االأمن  جمل�س  اأع�ساء  على  املتحدة 
اخلم�سة ع�سر م�سروع قرار معدال، 
ل��ل��م��رة االأوىل  ك����ان ج����رى ط���رح���ه 
و���س��ط حت��ذي��ر من  م���ار����س،  اأول  يف 
ال��رئ��ي�����س دون����ال����د ت���رام���ب م���ن اأن 
ي�ستبه  مل��ا  �سيدفع”  ب��اه��ظ��ا  “ثمنا 
كيماوي  ب����غ����از  دام  ه����ج����وم  ب����اأن����ه 
ت�سيطر  ال��ت��ي  دوم���ا  ب��ل��دة  ا�ستهدف 
عليها املعار�سة يوم ال�سبت املا�سي. 
وكان من املفرت�س اأن ت�سمن رو�سيا 
االأ�سلحة  من  خمزونها  �سوريا  ن��زع 
 ،2013 �سبتمرب  يف  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
نظام  اإىل  وج���ه���ت  ات���ه���ام���ات  ل��ك��ن 
ب�سن  االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س 
معاقل  على  كيميائية  هجمات  عدة 

املعار�سة مذاك.

باأ�سواتهم  �سخ�س   1410 فيها 
تزيد  وام�������راأة  رج����ل   23 ب��ي��ن��ه��م 
اأعمارهم عن 80 عاما ويديل يف 
هما  �سخ�سني  اأي�سا  اللجنة  هذه 
االأ�سغر على االطالق حيث يتما 
عامهما الثامن ع�سر يف نف�س يوم 

االنتخابات

•• عوا�صم-وكاالت:

اإن  اأم����ريك����ي����ون  ق�����ال م�������س���وؤول���ون 
الواليات املتحدة تدر�س ردا ع�سكريا 
هجوم  باأنه  ي�ستبه  ما  على  جماعيا 
اأدرج  ب��ي��ن��م��ا  ����س���وري���ا،  ����س���ام يف  ب���غ���از 
خرباء عدة من�ساآت رئي�سية كاأهداف 
روي���رتز. اأوردت  ح�سبما  حمتملة، 

دونالد  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  وتعهد 
ت���رام���ب ب���رد ق���وي االث���ن���ني، قائال 
اأعقاب  يف  �سريعا  �سُيتخذ  القرار  اإن 
الهجوم الذي ُي�ستبه وقوعه يف وقت 
متاأخر من م�ساء يوم ال�سبت املا�سي 
يف مدينة دوما ال�سورية واأ�سقط ما 
ال يقل عن 60 قتيال وما يربو على 
امل�سوؤولون  يك�سف  م�ساب.ومل  مئة 
االأمريكيون الذين حتدثوا �سريطة 
اأي  ع��ن  هوياتهم  ع��ن  الك�سف  ع��دم 
ب��اأن اخليارات  اأق��روا  لكنهم  خطط، 

الع�سكرية قيد االإعداد.
ورف�������س ال��ب��ي��ت االأب���ي�������س ووزارت�����ا 
واخلارجية  )ال��ب��ن��ت��اغ��ون(  ال���دف���اع 
ما  اأو  التعليق على خيارات حم��ددة 
حمتمال.  الع�سكري  العمل  ك��ان  اإذا 
و�ساق خرباء ب�ساأن احلرب ال�سورية 

يف  وحلفاء  بريطانيا  ورمب��ا  فرن�سا 
حمتملني  ك�سركاء  االأو�سط  ال�سرق 
اأمريكية،  ع�����س��ك��ري��ة  عملية  اأي  يف 
والتي �ست�ستهدف منع اأي ا�ستخدام 
يف  م�ستقبال  الكيماوية  لالأ�سلحة 
احلرب االأهلية الوح�سية يف �سوريا.

من�ساآت وق�اعد ع�سكرية
ال�سربات  تركز  اأن  اخل��رباء  وتوقع 
من�ساآت  على  وقعت،  اإذا  االنتقامية، 
�سابقة  تقارير  يف  ورد  مبا  مرتبطة 
الكيماوية  باالأ�سلحة  هجمات  ع��ن 

يف �سوريا.
حمتملة  ����س���رب���ات  اإىل  واأ�������س������اروا 
ال�سمري  ق���اع���دة  ت�����س��م��ل  ل���ق���واع���د 
الطائرات  بها  توجد  التي  اجلوية، 
ال��ه��ل��ي��ك��وب��رت ال�����س��وري��ة م���ن ط���راز 
و�سائل  ت���رب���ط���ه���ا  وال��������ت  مي-8 
يف  بال�سربة  االجتماعي  التوا�سل 
دوما. وقال م�سوؤول اأمريكي، حتدث 

طارئة  جل�سة  يف  االث��ن��ني،   ،15 ال��� 
الهجوم  مل��ن��اق�����س��ة  ن����ي����وي����ورك،  يف 
ال��ك��ي��م��اوي امل��ف��رت���س ال�����ذي وق���ع، 
ال�سورية  دوم���ا  م��دي��ن��ة  يف  ال�����س��ب��ت، 
واأوق����ع ع�����س��رات ال��ق��ت��ل��ى. وك���ان من 
نزع  رو���س��ي��ا  ت�����س��م��ن  اأن  امل��ف��رت���س 
االأ�سلحة  م����ن  خم���زون���ه���ا  ����س���وري���ا 
 ،2013 �سبتمرب  يف  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
نظام  اإىل  وج���ه���ت  ات���ه���ام���ات  ل��ك��ن 
كيميائية  هجمات  عدة  ب�سن  االأ�سد 
ع��ل��ى م��ع��اق��ل امل��ع��ار���س��ة م����ذاك. اىل 
احلكومة  با�سم  الناطق  اأك���د  ذل���ك، 
“اإذا مت جت��اوز اخلط  اأن  الفرن�سية 
االأحمر” يف �سوريا، ف�سيكون هناك 
“رّد”، م�سريا اىل اأن املعلومات التي 
تبادلها الرئي�س الفرن�سي اميانويل 
دونالد  االأمريكي  ونظريه  ماكرون 
ا�ستخدام  م��ب��دئ��ي��ا  “توؤكد  ت��رام��ب 
اأ�سلحة كيميائية«. و�سّرح بنجامان 

اأم�����ام ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة ث���م امام 
حمكمة النق�س ثم املحكمة العليا 

اذا ما ا�ستدعت ال�سرورة
من جهة اأخرى ر�سدت )الفجر( 
اال�ستعدادات التي جتري يف مراكز 
االق��رتاع وكان لنا زي��ارة ميدانية 
اىل اللجنة الرابعة والتي �سيديل 

الرئي�سني  اأن  االث���ن���ني-ال���ث���الث���اء 
ال���ف���رن�������س���ي اإمي�����ان�����وي�����ل م����اك����رون 
واالأم����ريك����ي دون���ال���د ت���رام���ب بحثا 
جم�������ددا يف م���ك���امل���ة ه���ات���ف���ي���ة، هي 
يومني،  غ�سون  يف  بينهما  الثانية 

عن  ال��ك�����س��ف  ع���������دم  �س����������ريطة 
باأي قرار  ل������������ه  باأنه ال علم  هويته، 
بتنفيذ �سربة انتقامي��������ة، لكنه ذكر 
قد  حمتمل  ل��ه��ج��وم  خ��ط��ط  اأي  اأن 
تركز على اأهداف مرتبطة بربنامج 

االأ�سلحة الكيماوية ال�سوري ..
بينم��������ا �س�������ي�س�����عى لتفادي اأي �سيء 
غ�������ازات  انت�سار  اإىل  ي������وؤدي  ق���������د 

�س�������امة يف مناط������ق مدنية.
وق����د ت�����س��ت��ه��دف ���س��رب��ة اأك�����رث قوة 
�سمال  يف  اجل��وي��ة  حميميم  ق��اع��دة 
غ����رب ����س���وري���ا، وال���ت���ي ح����دد البيت 
االأبي�س يف بيان يف الرابع من مار�س 
الق�سف  مل��ه��ام  ان��ط��الق  نقطة  اأن��ه��ا 
الع�سكرية  الطائرات  تنفذها  التي 
ال����رو�����س����ي����ة يف دم�������س���ق وال���غ���وط���ة 

ال�سرقية، بح�سب رويرتز.
رد دويل حازم

ليل  اأعلن  قد  االإليزيه  ق�سر  وك��ان 

التي ح�سلت منذ الهجوم الكيميائي 
�سكان  اأب��ري��ل   7 يف  ا�ستهدف  ال���ذي 
دوما يف الغوطة ال�سرقية والنقا�سات 
اجلارية يف جمل�س االأمن الدويل” 
ترامب  وذك���ر  الق�سية.  ه��ذه  ح��ول 
خالل اجتماع مع قادة ع�سكريني اإن 
بالقوة،  �سيقابل  الكيماوي  الهجوم 
م�سريا اإىل اأن القرار �سيتخذ الليلة 

اأو بعدها بقليل.
بالده  اأن  االأم��ريك��ي  الرئي�س  واأك���د 
ل���دي���ه���ا ال����ع����دي����د م�����ن اخل�����ي�����ارات 
يف  ي��ج��ري  م��ا  على  ل��ل��رد  الع�سكرية 

�سوريا.
املتحدة  ال���والي���ات  ���س��ف��رية  وك���ان���ت 
باالأمم املتحدة، نيكي هيلي، االثنني، 
قد قالت اإن وا�سنطن “�سرتد” على 
�سواء  دوم��ا  على  الكيماوي  الهجوم 
ق��ام جمل�س االأم��ن ال��دويل بتحرك 
اأم ال. والتقى اأع�ساء جمل�س االأمن 

ال��ه��ج��وم ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي امل��ف��رت���س يف 
�سوريا و�سددا على �سرورة اأن يكون 

رد املجتمع الدويل عليه “حازما«.
وقالت الرئا�سة الفرن�سية يف بيان اإن 
ماكرون وترامب ناق�سا “التطورات 

تنامي  ال���دول���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ات  م���ن 
دول  مع  االإقليمي  التعاون  حجم 

اجلوار 
مظاهر  ال�سيد  التقت  )ال��ف��ج��ر( 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ب��ن��اخ��وف 
اأكد  ال���ذي  لالنتخابات  امل��رك��زي��ة 
ا�ست�سافة اأذربيجان الأعداد هائلة 
و�سائل  وممثلي  ال�سحفيني  م��ن 
العامل  دول  خمتلف  من  االع��الم 
ملراقبة  اأمامهم  الفر�سة  واإت��اح��ة 
بحرية  وال���ت���ح���رك  االن���ت���خ���اب���ات 
ك��ام��ل��ة يف ك��اف��ة م��راك��ز االق���رتاع 
التحقق من  وت�سهيل مهمتهم يف 
و�سفافيتها  االن��ت��خ��اب��ات  ن���زاه���ة 
امي��ان��ا م��ن ال��دول��ة ب��دور االعالم 
احلقيقية  للمراقبة  و�سيلة  كاأهم 
ون��ق��ل االأج������واء االن��ت��خ��اب��ي��ة وما 
اجلماهري  اىل  ب�������س���اأن���ه���ا  ي������دور 
يف خم��ت��ل��ف ال������دول م�����س��ريا اىل 
من  ال�سحفيني  م��ئ��ات  م�����س��ارك��ة 
التابعة  ال����ربمل����ان����ي����ني  ج���م���ع���ي���ة 
ل��ل��م��ج��ل�����س االأوروب������������ي وك���ذل���ك 

ل��الن��ت��خ��اب��ات اأك����د ب��ن��اخ��وف على 
ل�سمان  ال���ت���داب���ري  ك���اف���ة  ات���خ���اذ 
االنتخابية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ����س���الم���ة 
األف  و���س��ع  بينها  وم��ن  ونزاهتها 
ك���ام���ريا ل��ل��م��راق��ب��ة ت��غ��ط��ي األ���ف 
جلنة يف خمتلف املناطق ال�سكنية 
بالدولة وبحيث ميكن عن طريق 
هذه الكامريات روؤية جميع اأركان 
اللجنة االنتخابية ماعدا االأماكن 
املخ�س�سة لالإدالء باالأ�سوات وهي 
عالية  دق��ة  ذات  خا�سة  ك��ام��ريات 
مت�سلة  �سبكة  ط��ري��ق  ع��ن  تعمل 
ب��االإن��رتن��ت  ت���وؤدي دورا ف��ع��اال يف 
مراقبة العملية االنتخابية خالل 
ك��اف��ة م��راح��ل��ه��ا م��ن��ذ ف��ت��ح اأب����واب 
جتميع  حتى  االنتخابية  اللجان 
االأ����س���وات وب���دء ف��رزه��ا وم���ن ثم 

اعالن النتائج
ال���ك���ام���ريات  ه������ذه  ان  واأ�������س������اف 
�ستغطي حوايل %18 من جميع 
ال��ل��ج��ان ب��ال��دول��ة م�����س��ريا اىل ان 
امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة حت����دد 15% 

جم��ل�����س ال���ت���ع���اون االأوروب����������ي يف 
الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات  م��راق��ب��ة 
امل��ب��ك��رة يف اأذرب��ي��ج��ان واأ���س��اف ان 
ع��دد امل��واط��ن��ني ال��ذي��ن يحق لهم 

الت�سويت هو    5314365
جلنة   5426 ع���ل���ى  م�����وزع�����ني 
هذه  ان  اىل  م�����س��ريا  ان��ت��خ��اب��ي��ة 
 102 ع��دد  �ست�سهد  االن��ت��خ��اب��ات 
ي�سوتون  وفت��������اة  �س�������اب  ال���ف 
حيث  ح��ي��ات��ه��م  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة 
العام  ال���ق���ان���وين  ال�����س��ن  ي��ب��ل��غ��ون 

اجلاري .. 
�ستفتح  االق���رتاع  ان مراكز  واأك��د 
الثامنة  ال�������س���اع���ة  م����ن  اأب����واب����ه����ا 
م�ساء  ال�سابعة  يف  وتغلق  �سباحا 
فال ت�ستقبل ناخبني جدد على ان 
الت�سويت داخل كل جلنة  ي�ستمر 
يتمكن  االب���وات حتى  اغ��الق  بعد 
كل من بداخلها من االدالء ب�سوته 
ومن ثم يبداأ فرز االأ�سوات ب�سورة 
غري مركزية داخل كل جلنة    ويف 
املركزية  للجنة  ال�سحفي  املوؤمتر 

بتعقيداتها  االنتخابية  العملية 
ولكن  بالكمال  و�سفها  ميكن  ال 
ي��ط��رح نف�سه هو:  ال���ذي  ال�����س��وؤال 
العملية  يعكر �سفو  ما  هل هناك 
على  ي�����وؤث�����ر  اأو  االن����ت����خ����اب����ي����ة؟ 

نتائجها؟
اأ�سباب  ح����ول  �����س����وؤال  ع��ل��ى  وردا 
املعار�سة  اأح���زاب  بع�س  مقاطعة 
حزب  اي  ان  ق����ال:  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
وظيفته  ال�����ع�����امل  يف  ����س���ي���ا����س���ي 
ال���رئ���ي�������س���ي���ة ه�����ي امل���������س����ارك����ة يف 
االن����ت����خ����اب����ات وحم�����اول�����ة اق���ن���اع 
مزيد  وب��ذل  بربناجمه  الناخبني 
من اجلهد لتكوين قاعدة �سعبية 
االنتخابات  م��ق��اط��ع��ة  ول��ي�����س��ت 
عمل  املقاطعة  ان  يعلم  فاجلميع 
ان  ج���اد  حل���زب  مي��ك��ن  وال  �سلبي 
طريقا  ال�سلبي  العمل  من  يتخذ 

للو�سول اىل غايته
املركزية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  واأك������د 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ان ح���ق ال��ط��ع��ن يف 
نتائج االنتخابات مكفول للجميع 

ن�����س��ب��ة امل���راق���ب���ة ال���ك���ام���ل���ة كحد 
االنتخابات  �سفافية  لتاأكيد  اأدن��ى 
وب��ال��ت��ايل ف���اإن اأذرب��ي��ج��ان تتعدى 
املو�سوعة  امل��ع��اي��ري  ب��اإج��راءات��ه��ا 
الدولة  اأذرب��ي��ج��ان  تعد  كما  عامليا 
االأوىل يف املنطقة التي تطبق هذا 
انتخاباتها   ملراقبة  الفني  النظام 

الرئا�سية
للعملية  ت�����وق�����ع�����ات�����ه  وح�����������ول 
مثالية  يعتربها  وهل  االنتخابية 
م��ائ��ة ب��امل��ائ��ة ق����ال: ف��ي��م��ا يخ�س 
ن��ظ��ام امل��راق��ب��ة ب��ال��ك��ام��ريات فهي 
بالتاأكيد تعد عملية مثالية ولكن 
يف  االنتخابية  العملية  عام  ب�سكل 
عملية  ه���ي  ال���ع���امل  دول   ج��م��ي��ع 
من  املاليني  فيها  ي�سارك  معقدة 
ان  ال�سعب  م��ن  وب��ال��ت��ايل  الب�سر 
مع  راق��ب��ت  واأن���ا  باملثالية  ت�سفها 
االنتخابات  م��ن  العديد  زم��الئ��ي 
انها  تدعي  التي  ال���دول  بع�س  يف 
و�سادفنا  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  م��ه��د 
بع�س امل�سكالت ما اأق�سده هو ان 

فرن�سا: هناك رّد اإذا مت جتاوز اخلط االأحمر 

وا�صنطن تدر�س ردا ع�صكريا جماعيا واأهدافا حمتملة يف �صوريا

ماليني االأذربيجانيني يت�جه�ن اإىل �سناديق االقرتاع الي�م

مر�صحني يتناف�صون على من�صب الرئا�صة واإلهام علييف الأوفر حظا بيانات املر�سحني الثمانية8 

املر�سحون الثمانية

رئي�س اللجنة املركزية لالنتخابات خالل لقائه مع مدير التحرير

اأع�ساء اللجنة الرابعة لالنتخابات ي�ستعدون ال�ستقبال الناخبني�سناديق االقرتاع يف اللجنة الرابعة رئي�س اللجنة املركزية لالنتخابات خالل املوؤمتر ال�سحفي

•• باكو – د �رشيف البا�صل:

يت�جه الي�م االأربعاء 11 اأبريل ماليني امل�اطنني 
لــالإدالء  االقـــرتاع   �سناديق  اىل  االأذربيجانيني 
باأ�س�اتهم يف االنتخابات الرئا�سية املبكرة والتي 
الرئي�س  يتقدمهم  مر�سحني  ثمانية  فيها  يتناف�س 
اإلهام علييف ومن بني املر�سحني اثنان من  احلايل 

قادة املعار�سة
الناخبني  ا�ستقبال  حيث تبداأ مراكز االقرتاع يف 
من ال�ساعة الثامنة �سباحا على ان تغلق �سناديق 
وتبداأ  م�ساء  ال�سابعة  ال�ساعة  متام  يف  االقــرتاع 
عملية الفرز ومن املت�قع ان تعلن النتائج االأولية 
وفقا  غــدا  الر�سمية  و  الي�م  من  متاأخر  وقــت  يف 
يف  االقرتاع  مراكز  من  اجلزئية  النتائج  ال�ستالم 

املدن البعيدة

اجراءات ال�سفافية والرقابة على االنتخابات يف اأذربيجان تف�ق املعايري العاملية
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عربي ودويل
ال�صني ت�صعى لإقامة قاعدة ع�صكرية يف الهادئ اآلف الربيطانيني يلجاأون جلن�صيات اأملانيا وال�صويد

•• لندن-وكاالت:

زاد عدد الربيطانيني الذين ح�سلوا على جن�سيات دول يف االحتاد االأوروبي 
املتحدة  اململكة  فيه  �سوتت  ال��ذي  ال��ع��ام   ،2016 يف  ال�سعف  تفوق  بن�سبة 

ل�سالح اخلروج من االحتاد االأوروبي، بح�سب ما اأظهرت اأرقام ر�سمية.
وبينما ركزت حملة املع�سكر املوؤيد للخروج من االحتاد على املخاوف من خروج 
الهجرة عن ال�سيطرة، ح�سل 6555 بريطانيا على جن�سيات دول اأخرى يف 
بيانات  بح�سب  ال�سابق،  بالعام  مقارنة   165% بن�سبة  بارتفاع  اأي  االحت��اد، 
وكالة االحتاد االأوروبي لالإح�ساءات “يورو�ستات«. ونالت اأملانيا ح�سة االأ�سد 
 4 تفوق  بزيادة  اأي   ،2702 بلغ عددهم  الذين  الربيطانيني  املجن�سني  من 
اأ�سعاف االأرقام امل�سجلة يف 2015 والتي بلغت 594. كذلك �سهدت ال�سويد 
تزايدا يف اأرقام املجن�سني الربيطانيني الذين ت�ساعف عددهم من 453 يف 

 ،2019 29 مار�س  2016. و�ست�سبح بريطانيا، يف  978 يف  2015 اإىل 
اأول دولة تخرج من االحتاد االأوروبي، وقدم العديد من الربيطانيني طلبات 
احل�سول على جن�سية دول اأخرى يف التكتل، ل�سمان ا�ستمرار متتعهم بحقوق 
“االأف�سل  جمموعة  واأعلنت  التكتل.  دول  باقي  يف  بحرية  والعمل  ال�سفر 
لربيطانيا” املعار�سة لربيك�ست اأن احلكومة يجب اأن “ت�سعر باخلجل حيال 
�سعور النا�س باأنه لي�س لديهم خيار �سوى التخلي عن جن�سيتهم اأو تقدمي طلب 
اإن  باترز  بول  املجموعة  با�سم  املتحدث  وقال  ثانية«.  للح�سول على جن�سية 
“هوؤالء االأ�سخا�س يتخلون عن جزء من هويتهم، �سعيا ل�سمان م�ستقبلهم«. 
ومنحت الدول االأع�ساء يف االحتاد االأوروبي اجلن�سية لنحو مليون �سخ�س 
يف 2016، بارتفاع ن�سبته 18 باملئة عن العام ال�سابق. وكانت احل�سة االأكرب 
ح�سل  اأوروب��ي��ة،  جن�سية  مغربي   101300 ن��ال  حيث  امل��غ��رب،  ن�سيب  من 

غالبيتهم على اجلن�سية االإ�سبانية اأو االإيطالية اأو الفرن�سية.

•• �صيدين-اأ ف ب:

اال�سرتالية ان ال�سني  “�سيدين مورنينغ هريالد”  ذكرت �سحيفة 
االرخبيل  ه��ذا  يف  ع�سكرية  قاعدة  فتح  اأم��ل  على  بفانواتو  ات�سلت 
ال���واق���ع يف امل��ح��ي��ط ال����ه����ادئ، م���ا مي��ك��ن ان ي��غ��ري ال����ت����وازن اجليو 
ا�سرتاليا  االقليميتان  القوتان  توؤكد  ومل  املنطقة.  يف  ا�سرتاتيجي 
ونيوزيلندا الثالثاء هذا النباأ الذي ن�سر م�ساء ام�س االأول االثنني، 
بفانواتو.  تربطهما  التي  العالقات  متانة  يف  ثقتهما  اكدتا  لكنهما 
حتاول  بكني  ان  ع��دة  م�����س��ادر  ع��ن  اال���س��رتال��ي��ة  ال�سحيفة  ونقلت 
املنطقة تدريجيا، عرب �سعيها اىل  الع�سكرية يف  حتقيق طموحاتها 
ب�سكل  بالوقود  بالتزود  ل�سفنها  ي�سمح  اوال  فانواتو  اتفاق مع  ابرام 

منتظم.

ان  م�����س��رية اىل  ي��ت��ع��م��ق،  ان  ال��ت��ف��اه��م مي��ك��ن  ه����ذا  ان  وا����س���اف���ت 
بقلق  ت�سعر  والنيوزيلندية  واال�سرتالية  االمريكية  اال�ستخبارات 
م��ت��زاي��د م���ن ال��ط��م��وح��ات ال�����س��ي��ن��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة. وع����ربت وزي���رة 
ويل  مع  فانواتو  زارت  التي  بي�سوب  ج��ويل  اال�سرتالية  اخلارجية 
ثقتها يف  اال�سبوع، عن  نهاية  ت�سارلز يف  االم��ري  الربيطاين  العهد 

متانة العالقات بني بورت فيال وكانبريا.
اىل  ال�سني  ب��ه  تقدمت  ع�سكري  ب��اق��رتاح  علم  على  ل�ست  وق��ال��ت 
انها  لل�سحيفة  ق��ال��ت  االرخ��ب��ي��ل  حكومة  ان  اىل  م�سرية  ف��ان��وات��و، 
لي�ست على علم بهذا العر�س. واأ�سافت “لدينا عالقات جيدة جدا 
مع فانواتو وانا واثقة من ان ا�سرتاليا هي ال�سريك اال�سرتاتيجي 
واحدة  قاعدة ع�سكرية  �سوى  ال�سني  لفانواتو«. وال متلك  املف�سل 

خارج ارا�سيها يف جيبوتي.

•• الفجر – خرية ال�صيباين
كل ا�ستطالعات الراأي ت�قعت ف�زه بفارق عري�س، 
 48 املا�سي  االأحــد  فبنيله  ذلك،  الناخب�ن  واكد 
الثلثني يف  5 باملائة من االأ�س�ات، واأغلبية  فا�سل 
الربملان املجري )133 مقعدا من اأ�سل 199(، ي�ؤكد 
رئي�س ال�زراء املنتهية واليته فيكت�ر اأوربان، 54 
عاما، تاأثري خطابه املتطرف، املناه�س للمهاجرين 
 ،2010 عام  منذ  ال�سلطة  يف  لربوك�سل.  واملعادي 
ُمنح الرجل الق�ي يف ب�داب�ست والية ثالثة على 
بفارق  ال�سدارة  يف  فيد�سز  حزبه  وو�سع  الت�ايل، 

�سا�سع.

حتليل اخباري
اليميني  ي���وب���ي���ك  ح�����زب  وج������اء 
املتطرف يف املرتبة الثانية بن�سبة 
االأ�سوات،  م��ن  ب��امل��ائ��ة   19.61
مبا ير�سخ املجر يف دورها كرائدة 
االن�������س���ق���اق يف جم��ل�����س االحت�����اد 
املمثلة  ال��ه��ي��ئ��ة  وه���ي  االأوروب�������ي، 
28 )27 بعد  االأع�����س��اء  ل��ل��دول 

رحيل اململكة املتحدة(.
اأوىل  ت�سدر  ان  ُي�ستغرب  ال  ل��ذا   
برقيات التهاين املوجهة لفيكتور 
اجلبهة  رئ���ي�������س���ة  ع�����ن  اأورب������������ان 
الوطنية الفرن�سية، مارين لوبان، 
زعيم  كات�سين�سكي،  وي��ارو���س��الف 
حزب القانون والعدالة البولندي 

يف ال�سلطة يف وار�سو.
مل يتم ب��ن��اء ه��ذا االن��ت�����س��ار على 
اخل��ط��اب امل��ع��ادي الأوروب����ا فقط، 
االحت�������اد  اأن  امل�����ف�����ارق�����ات  ف����م����ن 
االأوروب���ي ال ي��زال يتمتع ب�سعبية 
لدى املجريني الذين، يف العديد 
اأجريت  التي  اال�ستطالعات  من 
باأغلبية  ع���رّبوا  الت�سويت،  قبل 
يف  بلدهم  ب��ق��اء  ل�سالح  وا���س��ح��ة 
االحتاد، فحول مو�سوع املهاجرين 
املجرية  ال�سخ�سيات  و���س��ي��ط��ن��ة 

�سرعية دميقراطية جديدة
ماكرون،  اإمي��ان��وي��ل  اإن  امل�سكلة: 
املنتخب على اأ�سا�س برنامج موؤيد 
يحتاج  ال���ن���خ���اع،  ح��ت��ى  الأوروب��������ا 
يف  دبلوما�سي  وي��رى  حلفاء.  اإىل 
ومريكل  ماكرون  “ان  بروك�سل: 
اأورب����ان  تهمي�س  م��ن  يتمكنا  ل��ن 
االآن  ح��ت��ى  ف��ع��ال  ك��م��ا  م�ستقبال 
ف��ال�����س��رع��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة هي 
ج��ان��ب��ه، حتى  اإىل  اأي�����س��ا  ال���ي���وم 
لدولة  االنتهاكات  ت�ساعفت  وان 

القانون واملوؤ�س�سات يف املجر«.
يف  اأي�سا  ه��و  الفرن�سي،  الرئي�س 
و���س��ع ه�����ّس مل��واج��ه��ة ه��ذه املوجة 
ال�������س���ع���ب���وي���ة، وب����ات����ت اأول����وي����ات����ه 
ح����ال����ي����ا وط����ن����ي����ة، م�����ع االأزم���������ة 
ل�سركة  اخل���ان���ق���ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�سكك احلديدية. اإن اال�ست�سارة 
التي  اأوروب���������ا،  امل���واط���ن���ي���ة ح����ول 
اأط��ل��ق��ه��ا ح��زب��ه اجل��م��ه��وري��ة اىل 
االم����ام يف ن��ه��اي��ة م��ار���س، ال جتد 

حتى االآن الكثري من ال�سدى.
�ستكون  باأنها  تعد  اأخ��رى  معادلة 
معقدة: احلزب ال�سعبي االأوروبي، 
ب����رمل����ان  ال���رئ���ي�������س���ي���ة يف  ال�����ق�����وة 
اإليه  ينتمي  وال��ذي  �سرتا�سبورغ، 
فيد�سز حزب اأوربان بدعم النواب 
االأوروب�����ي�����ني م���ن ح����زب االحت����اد 
�سيبقى  فهل  البافاري.  اامل�سيحي 
ه�����ذا ال���و����س���ع االإ�����س����ك����ايل حتى 
االأوروب����ي����ة يف مايو  االن��ت��خ��اب��ات 
حزب  ي�����س��ت��ط��ي��ع  وه����ل  2019؟ 
اإميانويل ماكرون، من جانبه، اأن 
ي�سجل اخرتاقا واأن يوؤ�س�س، على 
�سبيل املثال، كتلة �سيا�سية جديدة، 
بني اال�سرتاكيني والليرباليني؟ 

اأوربان”  “فيكتور  اأث���ب���ت  ل��ق��د 
الرباغماتي حتى االآن قدرته على 
تفادي عقوبات االحتاد االأوروبي.  
راأى  اإذا  للوقوف،  م�سلح  هو  وه��ا 
باري�س  ذل��ك، �سد حمور  �سرورة 

برلني.
عن ل�ط�ن ال�س�ي�سرية

امللياردير  م��ث��ل  ل��ل��ع��ومل��ة،  امل���وؤي���دة 
بنى  الثمانيني،  �سورو�س،  ج��ورج 
“الإنقاذ”  حملته  اورب��ان  فيكتور 

و “الدفاع” عن االأمة.

اأكرث من 4 اآالف
 حر�س حدود

لقد كانت قدرة املجر على مقاومة 
احل����واج����ز  ب���ف�������س���ل  “الغزاة” 
حدودها  ط��ول  على  اأقيمت  التي 
ال�سرقية، ال�سعار الرئي�سي حلزب 
املفو�سية  اق���رتاح  وك��ان  فيد�سز. 
احل�س�س  نظام  فر�س  االأوروبية 
يف توزيع املهاجرين، حمل انتقاد 
م�ستمر من احلزب احلاكم الذي 
تلقى اي�سا تهاين احلزب االأملاين 
من  ال��ب��دي��ل  امل��ت��ط��رف،  اليميني 

اجل املانيا. 
 ك���م���ا ع���ر����س���ت ح���ك���وم���ة اأورب�������ان 

ب�سكل خا�س، عدم ا�ستعداد لندن، 
اإث��ارة الدعوات الإجراء  اىل درجة 

ا�ستفتاء جديد.
اب��ت��ه��ج رئي�س  ال�����س��ي��اق،   ويف ه���ذا 
م��وؤ���س�����س��ة روب������رت ���س��وم��ان جان 
قائال:  جيوليان���������ي  دومينيك 
اأوروبية”،  حلظ����������ة  نعي�س  “اإننا 
مت  ال�����س��ع��ب��وي  “املد  اأن  م��ع��ت��ربا 
ب����ع����ده االأوروب���������ي  اح������ت������واوؤه يف 

ال�سلبي«.

اقت�سادية  بديناميكي���������ة  املجر 
ال���ي���وم، ويبدو  اإن��ك��اره��ا  ال مي��ك��ن 
اإيجابي  ب�سكل  ينظر  ال�سعب  اأن 
ل����ل���������س����رائ����ب اجل�������دي�������دة ال���ت���ي 
وال�سركات  البنوك  على  فر�ست 

االأجنبية. 
“االوربانية  ان  وي����ت����ج����ل����ى 
االأطروحة  ه���ذه  االقت�سادية” 
اقت�ساد  ف��ك��رة  ع���ن  ت���داف���ع  ال��ت��ي 
“مفرت�سي”  من  وحممي  قومي 

حملتها �سد املهاجرين من زاوية 
اأكرث  ب��اإح��داث  وذل��ك  اجتماعية، 
من 4 االف وظيفة حر�س حدود 

العام املا�سي.
احل������ج������ة ال������ك������ب������رية االأخ�����������رى 
هي  النج������اح  ه���ذا  ت��ف�����س��ر  ال��ت��ي 
االق��ت�����س��اد. مب��ع��دل من���و ب��ل��غ 4 
عند  وبطالة   2017 ع��ام  باملائة 
اأدنى م�ستوى تاريخي لها )3.8 
تتمتع  دي�س�������مرب(،  يف  باملائ������ة 

االأملانية،  الت�سريعية  االنتخابات 
رغم دخول البديل من اجل املانيا 
اأجنبت  ق���د  ال��ب��ون��د���س��������ت��اغ،  اىل 
موؤيدة  ج��دي��دة  ائ��ت��الف  حكومة 
وعلى  االوروب��������ي،  ل��الن��دم��������������������اج 
يف  فرن�سا  مع  للتباحث  ا�ستعداد 
ت�سريع عملية التكامل يف منطقة 

اليورو. 
ك���م���ا اأظ�����ه�����رت امل����ف����او�����س����ات مع 
الربيك�سيت  ب�ساأن  الربيطانيني 

ال��غ��رب االأوروب�������ي، ي��ب��اي��ع��ه��ا 10 
ماليني جمري.

عدم ا�ستعداد لندن
يف بروك�سيل، اأ�سبحت امل�سالة اأكرث 
االنت�سار  ه���ذا  م��ع  االآن  تعقيدا 

اجلديد للزعيم ال�سعبوي.
 ف����اإىل ح����دود ب���داي���ة ال���ع���ام، بدا 
ق���د جمع  االأوروب�������ي  اأن االحت�����اد 
اجليدة.  االأخ����ب����ار  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة 

ثنائي اوروبي يف مهمة �سعبة اوربان  يف مواجهة املحور الفرن�سي االملاين

الربيك�سيت عائق اوروبي �سبق املجر

هل يعاد ت�سكيل كتل الربملان االوروبي يحبون البقاء يف اوروبا  لكنهم ي�سوتون الوربان

ي�ؤكد انتخاب اأوربان مدى تاأثري خطابه املتطرف املناه�س للمهاجرين واملعادي لربوك�سيل
انت�سار فيكت�ر ال�ساحق يعّقد عملية اإحياء االحتاد االأوروبي التي ت�سعى اليها برلني وباري�س

املخا�س يف املجر واالآالم يف بروك�سيل:

اأوربان �صوكة يف حلق حمور مريكل ماكرون...!
لن يتمكن ماكرون ومريكل من تهمي�س اأوربان م�ستقبال

ــــــج  ــــــائ ــــــت ن
النــتــخــابــات 
يف  املجر  تر�صخ 
كزعيمة  دورهــا 
ـــاق  ـــق ـــص ـــ� الن
ــس  ــ� ــل ــج امل يف 
الأوروبــــــــــي

ـــس  ـــ� ـــي ـــرئ ال  
الــفــرنــ�ــصــي يف 
ــّس  ــ� و�ـــصـــع ه
ــة هــذه  ــه ــواج مل
املوجة ال�صعبوية 
واأولـــويـــاتـــه 
وطنية حــالــيــا 
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ابوظبي/ فرع  ذ.م.م  للتجارة  جمجوم  عثمان  كمال 

CN 1098707:نادي الوحدة مكياجي رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب   الغاء رخ�سة

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كمال  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
عثمان جمجوم للتجارة ذ.م.م فرع العني/واحة هيلي 

CN 1669411:مول ميكياجي رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب   الغاء رخ�سة

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كمال  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 - �سوارية  نعومي  �س.ذ.م.م  للتجارة  جمجوم  عثمان 

CN 1995266:فرع اأبوظبي 55 رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب   الغاء رخ�سة

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كمال  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
عثمان جمجوم للتجارة �س.ذ.م.م دملا مول - مكياجي 

CN 1469866:فرع اأبوظبي رخ�سة رقم -
قد تقدموا الينا بطلب   الغاء رخ�سة

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا ويل فودز

رخ�سة رقم:CN 1100387-1 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*10.9

تعديل �سكل قانوين/من فرع اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/كافترييا ويل فودز

WELL FOODS CAFETERIA

اىل/كافترييا ويل فود ذ.م.م
WELL FOOD CAFETERIA LLC

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املركز الت�سيكي للعالج التاأهيلي 

رخ�سة رقم:CN 1942756 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/املركز الت�سيكي للعالج التاأهيلي

CZECH REHABILITY CENTER

اىل/امل�ست�سفى الت�سيكي للعالج التاأهيلي
CZECH REHABILITATE HOSPITAL

تعديل ن�ساط/ا�سافة مراكز طب طبيعي وتاأهيل )8٦90001(
تعديل ن�ساط/ا�سافة م�ست�سفى عام )8٦10001(

تعديل ن�ساط/حذف مركز للعالج الطبيعي )8٦9000٦(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإعــــــــــالن
جورميت  ال�س�����ادة/رويال  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لال�ستثمار ذ.م.م
 رخ�سة رقم:CN 2004843 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نيو تيك القاب�سة ذ.م.م 
NEW TECH HOLDING LLC بن�سبة %52

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ال�سيخ نهيان بن مبارك ال نهيان

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

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

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون الهند

رخ�سة رقم:CN 1023001  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة اجيت كومار نايري�سريي فيناياكان نايري�سري %100
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة �سعيد را�سد �سعيد علي النيادي

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد حمد �سعيد بن بداح العامري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ناري �سريي فيلوفينا ياكان

تعديل نوع رخ�سة/من حرفية اىل جتارية
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN  باال�سم التجاري بقالة زهرة  رقم:1080940 
ال�ساخمة بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

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

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة .
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 2121447  باال�سم التجاري ثيم للمقاوالت 
االكرتوميكانيكية بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

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

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة .
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1244816  باال�سم التجاري مطعم اليا�س 
احمد بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما 

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

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة .
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ح�سانة جودي ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1004459 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

�سيخه غرير عبداهلل الرميثي من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سيخه غرير عبداهلل الرميثي من 50% اىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف غالية غرير عبداهلل الرميثي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0.30*0.٦0 اىل 5*1

ال�سخ�س  �سركة  اىل  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  قانوين/من  �سكل  تعديل 
الواحد ذ.م.م

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم وكافترييا الطاحونة اللبنانية 

رخ�سة رقم:CN 1026594 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ثيكات �سديق عبداهلل %20

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة املجموعة الدولية لال�ستثمار ذ.م.م
INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي عبداهلل حممود حميدان حماد
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 10.50*1

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

LEBANON MILL CAFETERIA & RESTAURANT
اىل/مطعم وكافترييا الطاحونة اللبنانية ذ.م.م

LEBANON MILL CAFETERIA & RESTAURANT LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركه امل�سيفة لل�سيانة العامة 

رخ�سة رقم:CN 1048024 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي عبداهلل حممد علي كرديل من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/علي عبداهلل حممد علي كرديل من 51% اىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فايز احمد ابو عرة

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 40*٦0 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة تو�سية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/�سركه امل�سيفة لل�سيانة العامة

اىل/�سركه امل�سيفة لل�سيانة العامة ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

AL MODEEFA GENERAL MAINTENANCE COMPANY LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإعــــــــــالن
اال�سد  ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الذهبي للخياطة املالب�س الن�سائية واالقم�سة
رخ�سة رقم:CN 1191176  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالعزيز حممد �سلطان حمد الكندي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نادر عبداهلل خان

تعديل وكيل خدمات/حذف مرمي عزان حممد املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/غر�سه  التنمية االقت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

لبهار لبيع التوابل والبهارات
رخ�سة رقم:CN 2298265  قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإعــــــــــالن
العمال  ال�س�����ادة/املتفوق  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التكييف والتربيد
رخ�سة رقم:CN 1006281  قد تقدموا الينا بطلب

�سعيد  را�سد  �سعيد  را�سد  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
م�سحي �سعيد املن�سوري م�سحي �سعيد املن�سوري %100

تعديل وكيل خدمات/حذف را�سد �سعيد م�سحي �سعيد املن�سوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �ساقب علي وزير جول

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

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

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإعــــــــــالن
للنجارة  اعيادة  ال�س�����ادة/ح�سني  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واحلداده امل�سلحه  رخ�سة رقم:CN 1165329 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة حممد جعفر احمد ال�سيباين
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد جعفر احمد ال�سيباين

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 40*٦0 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ح�سني اعيادة للنجارة واحلداده امل�سلحه

HUSSEIN IAYADA RE INFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH

اىل/�سماء الفرات للحدادة والنجارة امل�سلحة
SAMA ALFORAT CARPENTRY AND BLACKSMITHING

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

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

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11

اإعــــــــــالن
لالعمال  حممد  ال�س�����ادة/عبداحلليم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البال�سرت  رخ�سة رقم:CN 1058975 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جربيل عبداحلليم حممد احمد %100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة ح�سن عبيد �سعيد الزعابي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبد احلليم حممد احمد دياب

تعديل وكيل خدمات/حذف ح�سن عبيد �سعيد الزعابي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0.٦0*0.40 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/عبداحلليم حممد لالعمال البال�سرت

ABDUL HALEEM MOHAMEMD PLASTERING WORKS
اىل/عبداحلليم حممد لالعمال البال�سرت

ABDUL HALEEM MOHAMEMD PLASTERING WORKS
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ب����رع����اي����ة وت���ن���ظ���ي���م ن�������ادي ال���ذي���د 
م�ساء  اختتمت  ال��ري��ا���س��ي  ال��ث��ق��ايف 
لكرة  ال���ذي���د  ن�����ادي  اأم�س بطولة 
التي  ال���ط���ائ���رة  ل���ل�������س���ع���ب���ي���ات  و 
ع���زب���ة حممد  ال����ن����ادي يف  ن��ظ��م��ه��ا 
ه���ادف مب�����س��ارك��ة مم��ي��زة م��ن اأبناء 
�سعبيات  املنطقة الو�سطى ا�ستعداداً 
بنادي  ال��ط��ائ��رة  ك��رة  لعبة  الإ���س��ه��ار 

الذيد.
الدكتور  م��ن  ك��الً  البطولة  ح�سر 
رئي�س  ه����وي����دن  اهلل  ع���ب���د  حم���م���د 
املجل�س البلدي ملدينة الذيد  و�سامل 
رئي�س  ه���وي���دن  ال���ك���ت���ب���ي  حم���م���د 
الذيد  وحممد  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
مع�سد بن هويدن و را�سد عبد اهلل 
نادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو  ه��وي��دن 
البطولة  ن��ت��ائ��ج  وا���س��ف��رت  ال���ذي���د. 
عن فوز فريق �سعبية �سدرة باملركز 
فريق  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  وح���ل  االأول 
الثالث  وباملركز  عمر  جبل  �سعبية 
فريق �سعبية العزبة اأما الرابع فكان 

من ن�سيب فريق �سعبية �سهيلة.
وق������ام ال���دك���ت���ور حم���م���د ع���ب���د اهلل 
هويدن رئي�س املجل�س البلدي ملدينة 
الذيد و �سامل حممد هويدن رئي�س 
بتتويج  ال��ذي��د  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 

فرق ال�سعبيات الفائزة.
وبهذه املنا�سبة ا�ساد الدكتور حممد 
املجل�س  رئي�س  هويدن  بن  عبداهلل 
ال��ذي��د وطرح  ن���ادي  ب��روؤي��ة  البلدي 
من  تعزز  التي  املتميزة  للبطوالت 
اإىل  كاأ�سلوب حياة م�سريا  الريا�سة 
الطائرة  ك����رة  ب��ط��ول��ة  ح��ق��ق��ت��ه  م���ا 

لل�سعبيات من جناح كبري .
الكتبي على  ه��وي��دن  ب��ن  �سامل  اأك��د 

ترجمة  البطولة  تاأتي  ه����ذه  اأن 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س االأعلى لالحتاد حاكم 
ال�����س��ارق��ة ح��ف��ظ��ه )اهلل( يف  اإم������ارة 
اإ�سهار لعبة كرة الطائرة يف االأندية 

الريا�سية.
اأب�������ن ه�����وي�����دن حممد  ك���م���ا ����س���ك���ر 
ا�ست�سافة  هويدن على  هادف بن 

اإجناح  �ساهم يف  كل من  و  البطولة 
هذه البطولة .

م���ن ج��ان��ب��ه ا����س���ار ح��م��ي��د ع��ب��د اهلل 
اخلاطري نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
نادي الذيد اإىل  اأهمية تفعيل  هذه 
الريا�سية  امل�سابقات  و  ال��ب��ط��والت 
�سقل  و  تنمية  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  و 
و  الريا�سية  املجتمع  اأبناء  مهارات 

اإظهار مواهبهم و اإبداعاتهم.

للرماية  الظفرة  بنادي  اختتمت 
الظفرة  مبنطقة  زاي���د  مب��دي��ن��ة 
م�ساء ام�س االول االإثنني نهائي 
و�سط  رج���ال  ال�����س��وزن  م�سابقات 

اأجواء تناف�سية رائعة.
النهائية  ال���ن���ت���ائ���ج  واأ�����س����ف����رت 
عبيد  ت�������س���در  ع����ن  ل��ل��م�����س��اب��ق��ة 
بر�سيد  ط��اوي  بن  �سامل  م�سبح 
يليه  االأول  املركز  يف  نقاط   10
العرماين  ع��ب��داهلل  ح��م��د  ظ��اه��ر 
بر�سيد 8 نقاط يف املركز الثاين 
العامري  �سامل  حممد  عبيد  ثم 
�سعيد  ومبارك  نقاط   6 بر�سيد 
اأحمد املن�سوري بر�سيد 6 نقاط 
فار�س  ثم  الثالث  املركز  اأي�ساً يف 
امل���زروع���ي يف املركز  اأح��م��د خ��ل��ف 

اخلام�س بر�سيد 5 نقاط.
العازمي  ع���ب���داهلل  ع��ل��ي  واأ�����س����اد 
للرماية  ال��ظ��ف��رة  ن�����ادي  م���دي���ر 
عليه  ظ���ه���ر  ال�������ذي  ب���امل�������س���ت���وى 
االأجواء  من  بالرغم  املتناف�سون 
اأظهر  ح��ي��ث  وال����ري����اح  اجل���وي���ة 
فائقة  م�����ه�����ارات  امل���ت���ن���اف�������س���ون 
وال���ت�������س���وي���ب من  ال����رم����اي����ة  يف 
اأن  متمنياً  االإجت���اه���ات  خمتلف 
ت�����س��ت��م��ر ب��ق��ي��ة امل�����س��اب��ق��ات على 
ن��ف�����س امل�����س��ت��وى واالإث�������ارة. واأك���د 
اأكملت  ال��ن��ادي  اإدارة  اأن  امل��ازم��ي 
اإ�ستعداداتها لليوم اخلتامي الذي 
�سيوافق االأحد 15 اأبريل والذي 
يف  الفائزين  تكرمي  ي�سهد  �سوف 
املناف�سات متوقعاً ح�سوراً  جميع 
مواطني  م��ن  م��ق��دراً  جماهريياً 

املنطقة.

جرى تنظيمها ا�ستعدادًا الإ�سهار لعبة كرة الطائرة بنادي الذيد 

نادي الذيد الريا�صي يختتم بطولته لكرة الطائرة 
لل�صعبيات ويتوج الفائزين 

ختام مناف�صات ال�صوزن بنادي الظفرة للرماية

اآل   حتت رعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
نهيان ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد االأعلى للقوات امل�سّلحة، اأعلن 
احتاد االإمارات للجوجيت�سو عن املالمح النهائية لبطولة اأبوظبي 
العا�سرة يف  التي �ستنطلق بن�سختها  العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو، 
ال�16 من اأبريل اجلاري، وذلك خالل موؤمتر �سحفي ر�سمي نظمه 
االإماراتية  العا�سمة  يف  االحت���اد  ج��م��ريا-اأب��راج  فندق  يف  االحت���اد 
ال�سوء من خالله على  األقي  اأب��ري��ل(، حيث   10 )الثالثاء  اليوم 

اآخر تفا�سيل البطولة وامل�ستجدات على جدول فعالياتها.
ال�سخ�سيات من بينهم �سعادة  اأم�س عدد من كبار  املوؤمتر  وح�سر 
و�سعادة  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  وك��ي��ل  ال�سعفار  ع��ب��داهلل  �سيف  ال��ف��ري��ق 
ع��ب��د امل��ن��ع��م ال��ه��ا���س��م��ي رئ��ي�����س االحت���ادي���ن االآ���س��ي��وي واالإم���ارات���ي 
النائب االأول لرئي�س االحتاد الدويل للجوجيت�سو، و�سعادة عارف 
حممد  و�سعادة  الريا�سي،  اأبوظبي  ملجل�س  العام  االأم��ني  العواين 
وال�سيد  واملعرفة،  التعليم  دائ��رة  رئي�س  م�ست�سار  الظاهري  �سامل 
املطرو�سي  اأحمد  وال�سيد  الريا�سية،  باملز  عام  دروي�س مدير  فوؤاد 
من  ملجموعة  باالإ�سافة  العقارية«،  »اإعمار  ل�سركة  املنتدب  الع�سو 
اأبطال  اأمل��ع  اإىل جانب عدد من  والدولية،  املحلية  االإع��الم  و�سائل 
ريا�سة اجلوجيت�سو على امل�ستوى املحلي والعاملي، وعدد من ممثلي 

ال�سركات الراعية وال�سركاء الداعمني للبطولة.
م�ساركة عاملية

و�سّرح احتاد االإمارات للجوجيت�سو وهو اجلهة املنّظمة للبطولة اأن 
الن�سخة العا�سرة من بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو 
�ستجمع بني اأملع النجوم العامليني يف ريا�سة اجلوجيت�سو واأبرزهم 
العاملي �سمن  الت�سنيف  اأدول��ف كوريا، وروب��ني ليمو�س مت�سدري 
قارة اأفريقيا، ويوجنام نوح وجواو كارلو�س بطلي القارة االآ�سيوية، 
وكريزي�سزتوف فالك واآدم واردزين�سك جنوم اأوروبا، باالإ�سافة اإىل 
وال�سالن  ال�سمالية،  اأمريكا  من  �ستافا  وجوناثان  ليجتون  ماثيو 
وجوزي  �سيلفا  واإيجور  اأوقيانو�سيا،  من  هودجكن�سون  وبن  جيلز 
اأر�س  اإىل  ي��ت��واف��دون  م��ازال��وا  ال��ذي��ن  اجلنوبية،  اأمريكا  م��ن  ليما 
البطولة  و�ستبداأ  العاملي،  احل��دث  ه��ذا  من  ج��زءاً  ليكونوا  الدولة 
زايد  مبدينة  اأري��ن��ا  م��ب��ادل��ة  �سالة  يف  اأب��ري��ل،   28 حتى   16 م��ن 
�سابق  وقت  االحت��اد يف  اأعلن  كما  اأبوظبي،  العا�سمة  الريا�سية يف 
عن قيمة اجلوائز النقدية االإجمالية للبطولة والتي تقدر ب�اأكرث 
العام  اإم���ارات���ي. وق��د حققت البطولة ه��ذا  4 م��الي��ني دره���م  م��ن 
رقمياً قيا�سياً جديداً من حيث عدد امل�ساركني حيث قام بالت�سجيل 
بواقع  الفئات،  م��ن خمتلف  9،000 الع��ب والع��ب��ة  ع��ن  يزيد  م��ا 
اأبوظبي  مهرجان  مناف�سات  �سمن  م�سارك   6،400 من  اأك��رث 
الذي  الهمم  اأ���س��ح��اب  م��ن  ال��الع��ب��ني  بينهم  وم��ن  للجوجيت�سو، 

قارب عددهم من ال�100 م�سارك.
مبادرة »حتَدى نف�سك« 

وبهذه املنا�سبة، اأطلق احتاد االإمارات للجوجيت�سو يف اإطار اخلطة 
الرتويجية لبطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو، مبادرة 
ال�ساعدة على  االأجيال  اإىل حتفيز  والتي تهدف  »حتَدى نف�سك«، 
اكت�ساف  على  العمل  خ��الل  من  بداخلهم،  الكامن  البطل  اإخ���راج 
واأفراد  اأط��ي��اف  جميع  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت�سمل  لديهم،  ال��ق��وة  نقاط 
خالل  من  االحت��اد  يهدف  حيث  الريا�سيني،  فقط  لي�س  املجتمع 
هذه املبادرة اإىل تعزيز اإرادة ال�سباب وت�سخريها مبا ينعك�س اإيجاباً 
على تن�سئة اأجيال تتبنى قيم احتاد االإمارات للجوجي�ستو، الرامية 
اإىل تنمية اأبطال يتحلون بالعزمية واالن�سباط وال�سلوك االإيجابي 

يف املجتمع االإماراتي.
ملك الب�ساط«

ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  لبطولة  ال��ربون��زي  باليوبيل  واح��ت��ف��اءً 

اجلوجيت�سو، �ست�سهد البطولة هذا العام والأول مرة على االإطالق، 
اإ�سافة جديدة وقوية على �ساحة املناف�سات، وهي مناف�سات “ملك 
الب�ساط” التي �ست�سهدها �سالة مبادلة اأرينا يف اآخر اأيام البطولة، 
الت�سعة  الن�سخ  يف  الفائزين  اجلوجيت�سو  اأبطال  �سيتناف�س  حيث 
والظفر  النهائية  الت�سفيات  اإىل  للو�سول  البطولة  من  املا�سية 
اأبوظبي  بطولة  من  العا�سرة  الن�سخة  يف  الب�ساط”  “ملك  بلقب 
ربح  بفر�سة  املتناف�سون  ويحظى  اجلوجيت�سو،  ملحرتيف  العاملية 
األف دوالر، و�ستكون نزاالت   200 جوائز مالية ت�سل قيمتها اإىل 
البطولة،  �ست�سهدها  التي  االأح���داث  اأب��رز  من  الب�ساط”  “ملك 
خ�سو�ساً واأنها جتمع اأ�سماء المعة من الفائزين من بينهم بطال 
ال��ربازي��ل راف��ائ��ي��ل مينديز ح��ام��ل ل��ل��ح��زام االأ���س��ود واحل��ائ��ز على 
بطولة ال��ع��امل ل�ست م���رات، ورودول��ف��و ف��ي��ريا احل��ائ��ز اأي�����س��اً على 
بطولة العامل ل�ست مرات اإىل جانب ح�سوله على بطولة الربازيل 

العاملية الأربع مرات.
برنامج البط�لة وفعالياتها

بن�سختها  اجلوجيت�سو  ملحرتيف  العاملية  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  تنطلق 
اأبوظبي العاملي للجوجيت�سو والذي ي�ستمر  العا�سرة مع مهرجان 
من 16 حتى 21 اأبريل، ومت تخ�سي�س هذا املهرجان لعدة فئات 
احلزام  وفئة  �سنة   -17  4 �سن  م��ن  وال�سباب  االأ���س��ب��ال  فئة  منها 
االأبي�س للكبار، وفئة االأ�ساتذة 3 و 4 بجميع فئات االأحزمة، حيث مت 
تخ�سي�س 16 اأبريل لبطولة هيئة اخلدمة الوطنية للجوجيت�سو، 
اأبريل بطولة القوات امل�سلحة للجوجيت�سو، ومت   17 كما �سي�سهد 
�ستبداأ  املدار�س، كما  اأبريل لبطوالت   19 و   18 تخ�سي�س يومي 
 23 بطولة اأبوظبي العاملية للجوجيت�سو للنا�سئني من 22 حتى 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو  اأبريل، بينما تنطلق بطولة 
اأبريل بحفل افتتاح كبري ترافقه مناف�سات ملك الب�ساط،   24 يف 
احلزام  لفئات  النهائية  املناف�سات  تليها  اأبريل،   27 وت�ستمر حتى 
اأب��ري��ل يف خ��ت��ام بطولة   28 ي���وم  االأ����س���ود وال��ب��ن��ي وال��ت��ي �ستعقد 
اأبوظبي العاملية للجوجيت�سو، وختام الدورة العا�سرة من البطولة 
�سيكون يف 29 اأبريل مع حفل جائزة اأبوظبي العاملية للجوجيت�سو. 
زايد  اأرينا مبدينة  مبادلة  �سالة  البطولة جمهورها يف  وت�ستقبل 
الربنامج  مع  امل��رح  من  الكثري  ينتظرهم  حيث  جماناً،  الريا�سية 
االحتفايل امل�ساحب للبطولة، والذي يت�سمن حفل افتتاح مبهر، 
وتوزيع جوائز، وعرو�س ترفيهية، وغريها من الفعاليات واملبادرات 
وال�سحية  والتثقيفية  التوعوية  العمل  وور�س  املتنوعة  املجتمعية 
والريا�سية، وياأتي ذلك انطالقاً من امل�سوؤولية املجتمعية لالحتاد 

وتعزيزاً لدوره يف رفع الوعي املجتمعي. 
اأب���وظ���ب���ي العاملية  ل��ب��ط��ول��ة  ال�����س��ح��ف��ي  امل���وؤمت���ر   وع���ل���ى ه��ام�����س 
االإم�������ارات  واحت������اد  الداخلية”  “وزارة  وّق���ع���ت  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و، 
ا�سرتاتيجية  �سراكة  اتفاقية  يناير(   9 يوم )االثنني  للجوجيت�سو 
الداخلية” برعاية بطوالت  “وزارة  ملدة 3 �سنوات، تقوم مبوجبها 
العاملية  اأب��وظ��ب��ي  وب��ط��ول��ة  املحلية  للجوجيت�سو  االإم����ارات  احت���اد 

ملحرتيف اجلوجيت�سو.
واأ�سل�ب حياة �سحي. 

وقال �سعادة عارف العواين االأمني العام ملجل�س اأبوظبي الريا�سي: 
للعام  اجلوجيت�سو  مل��ح��رتيف  العاملية  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  ان��ع��ق��اد  اإن 
العا�سر على التوايل تعترب دليالً على املكانة العاملية التي حتظى 
ا�ستطاعت  التي  اال�ستثنائية  الريا�سة  لهذه  كعا�سمة  اأبوظبي  بها 

اأن تر�سخ ح�سورها بدعم القيادة الر�سيدة.
اهتمام  ا�ستقطاب  البطولة يف  العواين: لقد جنحت هذه  واأ�ساف 
وهو  البطولة،  باألقاب  الفوز  بهدف  الفئات  جميع  من  الالعبني 
كبرية  جن��اح��ات  حقق  ال��ذي  الريا�سي  جمتمعنا  على  انعك�س  م��ا 

اأبناء  بات  حيث  الريا�سية  م�سريتنا  على  اأث��رت  تنموية  ومنجزات 
االإمارات اليوم عالمة بارزة ورقماً �سعباً يف التحديات الدولية.

اأثبتت  اأن دول��ة االإم����ارات ع��ام��ةً واأب��وظ��ب��ي خا�سةً،  واأك���د ال��ع��واين 
قدرتها على ا�ست�سافة وتنظيم فعاليات دولية وبالتايل ا�ستحقاقها 
اإىل  ر�سمياً  انتقل  ال���ذي  للجوجيت�سو  ال���دويل  امل��ق��ر  ال�ست�سافة 
موطنه اجلديد يف اأبوظبي خالل �سهر مار�س املا�سي، ما يعزز من 
الداعمة  العاملية  الريا�سية  الفعاليات  خمتلف  ا�ست�سافة  خطط 

لرت�سيخ التطورات الريا�سية.
م�سروع اجل�جيت�س� املدر�سي 

رئي�س  م�ست�سار  ال��ظ��اه��ري،  �سامل  حممد  �سعاد  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
نفخر  واملعرفة  التعليم  دائ���رة  يف  “اإننا  وامل��ع��رف��ة:  التعليم  دائ���رة 
منذ  للجوجيت�سو  االإم����ارات  احت��اد  م��ع  اال�سرتاتيجية  بال�سراكة 
الكبرية،  املكانة  ه��ذه  اإىل  و�سولها  وحتى  الدولة  يف  اللعبة  بداية 
ومن�سة  مهماً  راف���داً  ٌيعد  امل��در���س��ي  اجلوجيت�سو  م�سروع  اأن  كما 
اأ�سا�سية لن�سر اللعبة يف اأبوظبي واالإمارات، وخمزون ا�سرتاتيجي 
الوطنية،  للمنتخبات  وتاأهيلها  املواهب و�سقلها  للك�سف عن  مهم 
وتوج  ثماره،  املدر�سي يجني  برنامج اجلوجيت�سو  م��ردود  بداأ  وقد 
باختياره من قبل االحتاد الدويل للجوجيت�سو كاأف�سل برنامج يف 
العامل لن�سر هذه الريا�سة منذ ن�ساأتها وحتى االآن. وال ي�سعني اإال 
اأن دائرة التعليم واملعرفة تفخر باأنها جزءاً من هذا  التاأكيد على 
احلدث العاملي الكبري، وحا�سرة يف كل تفا�سيل البطولة، وذلك يف 
اإطار دعم الدائرة الأن تكون اإمارة اأبوظبي عا�سمة عاملية لريا�سة 

اجلوجيت�سو”. 
املطرو�سي: �سراكتنا مع االحتاد هي امتداد اللتزامنا 

بدعم ال�سباب االإماراتي
وقال اأحمد املطرو�سي الع�سو املنتدب ل�سركة اإعمار العقارية: نحن 
اأن تلعبها  االآث��ار االإيجابية التي ميكن للريا�سة  مدركون الأهمية 
فهي  ال�سباب،  جيل  ل��دى  ال�سامية  القيم  م��ن  العديد  تر�سيخ  يف 
تزرع يف نفو�سهم مفاهيم الت�سميم والروح الريا�سية واالن�سباط 
وامل�سوؤولية، ناهيك عن دورها يف تعزيز �سحتهم وتفعيل م�ساركتهم 

يف االأن�سطة البّناءة. 
 �سراكة مع االحتاد 

اأبوظبي  ق��ن��وات  �سبكة  رئي�س  ال�سعدي  يعقوب  ق��ال  جانبه  وم��ن 
قنوات  ب�سبكة  ممثلة  ل��الإع��الم  اأب��وظ��ب��ي  “حتر�س  ال��ري��ا���س��ي��ة: 
اجلوجيت�سو  وبطوالت  مناف�سات  تغطية  على  الريا�سية  اأبوظبي 
ف�����س��الً عن  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وت��وؤك��د ع��ل��ى م�سوؤوليتنا جت���اه 

التزامنا امل�ستمر جتاه �سراكتنا مع احتاد االإمارات للجوجيت�سو.
 2018 –  2017 مو�سم  بداية  منذ  جنحنا  ال�سعدي:  واأ���س��اف 
بتعزيز ح�سور هذه الريا�سة النوعية على م�ستوى قاعدة وا�سعة 
التابعة  االإع��الم��ي��ة  من�ساتنا  خمتلف  ع��رب  متابعينا  جمهور  م��ن 
لرت�سيخ  الرامية  م�ساعينا  اإط���ار  يف  وذل��ك  الريا�سية،  الأبوظبي 

ح�سور اأبوظبي كعا�سمة لريا�سة اجلوجيت�سو.
واأكد ال�سعدي: اإن الدور املحوري الذي تقدمه هذه ال�سراكة ياأتي 
قاعدة ممار�سي  تو�سيع  اإىل  الرامية  االحت��اد  �سبيل دعم جهود  يف 
هذه الريا�سة ومتابعيها، وتعريف املجتمع وتوعيته بتفا�سيل هذه 

الريا�سة.
نفخر بك�ننا جزء من هذه البط�لة العاملية

اأن دولة  الريا�سية: ال �سك  ب��امل��ز  ع��ام  م��دي��ر  ف���وؤاد دروي�����س  وق���ال 
االإمارات قد �سهدت طفرة غري م�سبوقة يف ريا�سة اجلوجيت�سو تردد 
�سداها يف اأو�ساط املهتمني باللعبة ب�سكل خا�س وخمتلف االأو�ساط 
الريا�سية ب�سكل عام، واإنه ملن دواعي �سرور باملز الريا�سية وفخرها 
اأن تكون اأحد االأطراف امل�ساهمة يف �سناعة هذا املجد، الذي يبلغ 

اأوجه كل عام خالل بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو.
اإن االهتمام الكبري والدعم امل�ستمر الذي يوليه  واأ�ساف دروي�س: 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �سيدي �ساحب 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة لريا�سة اجلوجيت�سو، 
االإقليمية  االإم��ارات بحروف من ذهب يف املحافل  ا�سم دول��ة  حفر 
يف  الريا�سية  امل��واه��ب  و�سقل  الكت�ساف  امل��ج��ال  واأت����اح  وال��دول��ي��ة 
بني  يحمل  بعام  العا�سرة  ن�سختها  يف  البطولة  وحتتفي  ال��دول��ة. 
طياته اخل�سال النبيلة واالأخالق الكرمية، عام يحمل ا�سم الوالد 
املوؤ�س�س طيب اهلل ثراه، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان. ونتمنى 
للجميع بطولة حافلة باالإجنازات تتبواأ فيها دولة االإمارات املراكز 

االأوىل حملياً وعاملياً”.
امل�����س��وؤول��ي��ة االجتماعية  ال���زرع���وين رئ��ي�����س جم��ل�����س  وق����ال ع����ادل 
م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي: يلتزم م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي يف 
اإطار م�ساهماته املتوا�سلة بدفع عجلة النمو والتطور االقت�سادي 
جماالت  كافة  يف  التمّيز  لتحقيق  امل�ستقبل  اأجيال  بدعم  للدولة، 
الريا�سي.  اأو  االجتماعي  اأو  املهني  ال�سعيد  على  ���س��واءً  احل��ي��اة، 
وك��ل��ن��ا ف��خ��ر يف م�����س��رف اأب��وظ��ب��ي االإ���س��الم��ي ل��رع��اي��ت��ن��ا لبطولة 
تعزز  ريا�سة  ُتعد  وال��ت��ي  اجلوجيت�سو،  ملحرتيف  العاملية  اأب��وظ��ب��ي 
ال�سمات  من  العديد  فيهم  وتغر�س  وذهنياً،  بدنياً  االأف��راد  ق��درات 
االإيجابية مثل ال�سجاعة وااللتزام والتعاون. وباعتبارنا اأحد اأبرز 
امل�سارف الرائدة يف متكني االأجيال القادمة وتاأكيداً على جهودنا 
الرامية اإىل م�ساعدة �سباب االإمارات على مالحقة �سغفهم لتحقيق 
النجاح، ت�سّرنا رعاية هذه البطولة الدولية ونتمّنى التوفيق لكافة 

املتناف�سني. 
البط�لة يف ي�بيلها الربونزي 

التنفيذي  امل��دي��ر  ال�سام�سي  علي  فهد  ال�سيد  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
بطولة  من  العا�سرة  الن�سخة  اإن  للجوجيت�سو:  االإم���ارات  الحت��اد 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو باتت تت�سدر اأهم الفعاليات 
لريا�سة  العاملية  واالأجندة  الريا�سية  الدولة  اأجندة  على  الدولية 
االإم����ارات  دول���ة  جن��ح��ت  ل��ق��د  ال�سام�سي:  واأ����س���اف  اجلوجيت�سو. 
البطوالت  ا�ست�سافة  م��ن  متكنها  متينة  حتتية  بنية  تطوير  يف 
الريا�سية العاملية امل�ستوى، وا�ستطعنا بتوجيهات ودعم كرمي من 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
جداً  عري�سة  قاعدة  تنمية  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
اأي  تفوق  االأع��م��ار  م��ن خمتلف  م��ن العبي والع��ب��ات اجلوجيت�سو 
بناء  يف  فاعل  م�ساهم  اجلوجيت�سو  ريا�سة  لت�سبح  اأخ���رى،  لعبة 
امل�سوؤولية يف  قادر على حتمل  واإع��داد جيل  االإماراتية  ال�سخ�سية 
بحلة  العام  ه��ذا  البطولة  تطل  ال�سام�سي:  وق��ال  امل��ج��االت.  كافة 
زايد،  لعام  مزامنتها  م��ع  تن�سجم  عميقة  معاين  وحتمل  ج��دي��دة 
ل�9000 م�سارك،  التوقعات بتعديها  امل�ساركة  حيث تخطت ن�سب 

ومتيزت بجوائز مالية هي االأكرب يف تاريخ البطولة.
»القناة الثانية -اأب�ظبي الريا�سية«

قناتها  ب��ث  تخ�سي�س  ب��دء  ع��ن  الريا�سية  اأبوظبي  ق��ن��وات  اأعلنت 
الثانية بالكامل حتى نهاية ال�سهر اجلاري لكل فعاليات البطولة 
التي ينظمها احتاد االإمارات للجوجيت�سو، وذلك يف اإطار حر�سها 
املحلية واالإقليمية والعاملية  الريا�سية  اأهم االأحداث  على مواكبة 
على  ال�سوء  ت�سليط  جانب  اإىل  العاملية  البث  تقنيات  اأح��دث  عرب 
املتميزة  والفنية  التنظيمية  واالإمكانيات  واملرافق  التحتية  البنية 
التي تتمتع بها الدولة، مبا يعك�س مكانة اأبوظبي كعا�سمة لريا�سة 
اجلوجيت�سو، خا�سة اأن العا�سمة اأبوظبي حتت�سن مقر االحتادين 
االآ�سيوي والدويل للجوجيت�سو. و�سيجري تخ�سي�س قناة اأبوظبي 
الريا�سية الثانية لنقل مناف�سات البطولة مبا�سرة ولعر�س �سل�سلة 

م��ن ال��ربام��ج وال��ف��ق��رات وال��ل��ق��اءات اخل��ا���س��ة م��ن خ��الل برنامج 
االأفالم  من  جمموعة  يعقبها  والتي  اجلوجيت�سو،  ليايل  ا�ستديو 
التغطية  �ست�سمل  حيث  البطولة.  تغطي  التي  اخلا�سة  الوثائقية 
ردود  �سرت�سد  التي  واملناف�سات،  للبطوالت  حتليلية  ا�ستوديوهات 
االأفعال قبل وبعد املناف�سات من امل�ساركني يف البطولة على الهواء 

مبا�سرة.
االحتاد يطلق التطبيق االإلكرتوين اجلديد

اإدارة الت�سويق  ويف هذا ال�سياق قال حممد ح�سني املرزوقي مدير 
اجلديد  االإل��ك��رتوين  التطبيق  ع��ن  حديثه  يف  واملالية  واالت�����س��ال 
ويوفر  عديدة  مزايا  له  التطبيق  ه��ذا  »اإن  االحت���اد:  اأطلقه  ال��ذي 
النتائج  عن  معلومات  من  واحل�سور  الالعبني  احتياجات  جميع 
واجلداول واأوقات املباريات، باالإ�سافة اإىل اأنه يعطينا معلومات عن 
الالعبني وعن النزاالت التي خا�سوها يف البطوالت ال�سابقة، كما 
اجلوجيت�سو  العاملية ملحرتيف  اأبوظبي  بطولة  معلومات عن  يوفر 

وعن ال�سركاء والرعاة«.
ال�سراكات اال�سرتاتيجية

بها  حتظى  التي  املتينة  اال�سرتاتيجية  بال�سراكات  االحت��اد  واأ�ساد 
ريا�سة اجلوجيت�سو يف دولة االإمارات، والتي جت�سد املعنى احلقيقي 
للتعاون الهادف بني املوؤ�س�سات من �ستى القطاعات، حيث تعزز هذه 
ال�سراكات تر�سيخ ريا�سة اجلوجيت�سو يف املجتمع االإماراتي وانت�سار 
ثقافتها بني قواعد جماهريية عري�سة، االأمر الذي ي�سهم ب�سكل 
كبري يف حتقيق م�ساعيه الرامية اإىل بناء جيل اإماراتي واعد وقوي، 
ذلك عالوة على م�ساهمة هذه ال�سراكات يف جناح وا�ستمرارية حدث 
كبري وعاملي بِثَقل بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو التي 
الراعية.   ال�سركاء واجلهات  كافة  ت�ستمر وتزدهر بدعم كبري من 
للجوجيت�سو  االإم���ارات  الحت��اد  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  ويتمثل 
بال�سريك االإعالمي الر�سمي اأبوظبي لالإعالم، باالإ�سافة اإىل باملز 
الطريان  وه��و  االإحت��اد  وط��ريان  ا�سرتاتيجي،  ك�سريك  الريا�سية 
عن  ف�سالً  الع�سرية،  احل��ي��اة  اأ�ساليب  م��ط��ّور  واإع��م��ار  الر�سمي، 
و�سبكة  احل�سري،  ال�سيارات  ك�سريك  روف��ر  الند  موتورز  برميري 
الر�سمية،  الريا�سية  القناة  ب�سفتها  الريا�سية  اأبوظبي  ق��ن��وات 
و�سكاي نيوز عربية ب�سفتها ال�سريك االإعالمي اإىل جانب ال�سريك 
املا�سي م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي، واأدنوك �سريك الطاقة، ووزارة 
للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  و�سركة  احل��ك��وم��ي،  ال�سريك  وه��ي  الداخلية 
ال�سحية وهي �سريك الرعاية ال�سحية، وال�سركاء الذهبيني وهم 
�سركة اأبوظبي اال�ستثمارية لالأنظمة الذاتية )اأدا�سي( وجمموعة 
املحدودة  للطاقة  ودول��ف��ني  لالأملنيوم  العاملية  واالإم����ارات  امل�سعود 
وكافالو )لوزان لالأزياء( واآفاق االإ�سالمية للتمويل، باالإ�سافة اإىل 
اأبوظبي  جمل�س  الداعمني  وال�سريكني  وال�سياحة،  الثقافة  دائ��رة 
جمموعة  الف�سيني  وال�سركاء  واملعرفة  التعليم  ودائ��رة  الريا�سي 
)ال�سركة  و�سناعات  املتحدة  ال�سقر  وجمموعة  القاب�سة  اخلاجة 
 ، لولو  وجمموعة  القاب�سة  لتوازن  باالإ�سافة  العامة(،  القاب�سة 

وموؤ�س�سة االإمارات للطاقة النووية ك�سريك ال�سالمة.
مع�سكر تدريب الربيع

وقد اأعلن احتاد االإمارات للجوجيت�سو موؤخراً عن ا�ستكمال العبي 
والذي  بنجاح،  الربيع  ت��دري��ب  ملع�سكر  املحلية  االأن��دي��ة  والع��ب��ات 
ا�ستمر على م��دار ت�سعة اأي���ام يف ال��ف��رتة م��ا ب��ني 28 م��ار���س – 5 
اأبريل، وذلك �سمن التح�سريات املكثفة التي ي�ستعد من خاللها 
العب   30 املع�سكر  يف  �سارك  حيث  بالبطولة،  للم�ساركة  اأبطالنا 
والعبة، و�سعى املع�سكر اإىل الرتكيز على تطوير التقنيات واملهارات 
الفنية لدى الالعبني والالعبات امل�ساركني، باالإ�سافة اإىل الرتكيز 

على تدريبات اللياقة البدنية والقوة اجل�سدية.

حتت رعاية حممد بن زايد 

»احتاد الإمارات للجوجيت�صو« يعلن عن املالمح النهائية للن�صخة العا�صرة لبطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو 2018
البط�لة االأ�سخم يف تاريخها واالأبرز على اأجندة ريا�سة اجل�جيت�س� عامليًا

•• دبي –الفجر:  

ي�ستعد منتخبنا الوطني للنا�سئات خلو�س مباراته الثانية حل�ساب 
املجموعة االأوىل لبطولة غرب اآ�سيا للفتيات حتت 15 �سنة، اأمام 
ال�ساعة  االأرب��ع��اء،  ال��ي��وم  م�ساء  �ستقام  وال��ت��ي  البحرين،  منتخب 
و�سوريا يف  لبنان  يتقابل منتخبا  م�ساءً، يف حني  والثلث  ال�سابعة 
الرابعة  ال�ساعة  الثانية،  املجموعة  مباريات  �سمن  نف�سه،  اليوم 

والثلث ع�سراً.
خلو�س  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  يتجهز  ع��ال��ي��ة،  وم��ع��ن��وي��ات  بحما�س 

اأمام  االأوىل،  املجموعة  حل�ساب  واالأخ��رية  الثانية  اجلولة  مباراة 
املباراة الثالث، وحجز  االأحمر البحريني، وي�سعى خلطف نقاط 
مركز الو�سافة ومن ثم التاأهل للدور الثاين للبطولة، ومواجهة 
مت�سدر املجموعة الثانية، طبقاً لنظام البطولة، والتي تن�س على 
مواجهة الفريق املت�سدر للمجموعة االأوىل مع و�سيف املجموعة 
الثانية، فيما يلعب مت�سدر املجموعة الثانية مع و�سيف االأوىل، 
بالتايل ففوز اأبي�س الفتيات ي�سمن له املركز الثاين يف جمموعته، 
ومواجهة االأردن مت�سدر املجموعة الثانية بال منازع، يوم اجلمعة 
االأبي�س  اأمام العبات  �سانحة  الغد، فر�سة  القادمة. وتعد مباراة 

�سوء  بعد  لهن،  االأوىل  الر�سمية  البطولة  يف  تواجدهن  الإث��ب��ات 
اأم�س  م��ب��اراة  يف  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  الع��ب��ات  الزم  ال���ذي  التوفيق 
اأمام منتخب فل�سطني، على الرغم من االأداء الفني اجليد الذي 
قدموهن خالل اللقاء، مما جعلهن ي�ستحققن االإ�سادة من حورية 
الطاهري مدرب املنتخب الوطني بعد نهاية املباراة، والتي اأعربت 
له، و�سدت من  اأول مباراة ر�سمية  املنتخب يف  ب��اإداء  �سعادتها  عن 
خالل  جيد  فني  م�ستوى  تقدمي  يف  االإ�ستمرار  اأج��ل  من  اأزره���ن 
الكثري،  للمنتخب  الفني  اجلهاز  عليها  يعول  والتي  الغد،  مباراة 

من اأجل ترك ب�سمة لكرة قدم �سيدات االإمارات.

يف اجل�لة الثالثة للمجم�عتني االأوىل والثانية لبط�لة غرب اآ�سيا

الإمارات والبحرين .. ولبنان مع �صوريا حلجز مركزي الو�صافة
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 ت�سلم البطل ال�ساعد خالد اإبراهيم مراد البلو�سي من 
باملركز  الفوز  جائزة  الريا�سي  الثقايف  احلمرية  ن��ادي 
جرت  وال��ت��ي  )نا�سئني(  اوبتم�ست  مناف�سات  يف  االأول 
)دبي  احلديثة  لل�سراعية  دب��ي  بطولة  فعاليات  �سمن 

جونيور ريغاتا( يف �ساطئ جمريا ال�سهر املا�سي.
اإدارة نادي  واأ�ساد حممد عبد اهلل حارب ع�سو جمل�س 
امل��دي��ر التنفيذي  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال����دويل  دب���ي 

ال�ساعد  للبطل  اجل��ائ��زة  بت�سليم  ق��ام  وال���ذي  للنادي 
�سهد  وال��ت��ي  البطولة  يف  املتميز  وح�����س��وره  مبوهبته 
م�ساركة ما يزيد عن 50 مت�سابقا يف 5 فئات خمتلفة 
اوب��ت��م�����س��ت فتيات  4.7 ف��ت��ي��ات ون��ا���س��ئ��ني و  ل��ي��زر  ه��ي 

ونا�سئني و�سغار.
كما اأ�ساد مب�ستوي امل�ساركة العري�سة واهتمام االأندية 
راأ���س تلك  امل�ساركة يف احل��دث وعلى  البحرية بخو�س 

واليخوت  ال�سراعية  للريا�سات  اأبوظبي  نادي  االأندية 
ونادي تراث االإمارات ونادي احلمرية الثقايف الريا�سي 

ونادي احلمرا براأ�س اخليمة.
اجلدير بالذكر اأن نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية 
لل�سراعية  دبي  بطولة  يف  املناف�سات  من  جولتني  نظم 
�سهر  نهاية  االأوىل مع  ريغاتا(  احلديثة )دبي جونيور 

فرباير والثانية يف �سهر مار�س املا�سيني.

تكريــم خالـــد اإبراهيـــم بطـــل نا�صـــــئ 
اوبتم�صـــت )دبي ريغاتــــا(

الدولة  رئي�س  كاأ�س  حتت�صن  عوا�صم   10
اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  حتت رعاية �ساحب 
�سمو  وتوجيهات  اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ال�سيخ من�سور بن زايد 
اأعلنت اللجنة املنظمة  ال��وزراء وزير �سوؤون الرئا�سة.. 
ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���س  �سباقات  �سل�سلة  على  امل�سرفة 
روزنامة  عن  االأ�سيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س 
الن�سخة ال� 25 لل�سباقات وذلك انطالقا من م�ساعي 
الدعم املتوا�سل الإعالء اخليل العربي االأ�سيل وتعزيز 
ال��ع��امل��ي��ة مب��ا يتما�سى م��ع نهج  امل�����س��ام��ري  م��ك��ان��ت��ه يف 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب اهلل 

ثراه - بالتزامن مع عام زايد.
وت�ست�سيف 10 عوا�سم عاملية �سل�سلة ال�سباقات حيث 
تنطلق 14 اأبريل اجلاري يف جمهورية م�سر العربية 
13 مايو مب�سمار لوجن �سامب بفرن�سا  ال�سقيقة ويف 
يف  دوندخت  م�سمار  يف  لتقام  الثالثة  املحطة  وتنتقل 
�سان  م�سمار  وي�ست�سيف  املقبل  يونيو   24 ه��ول��ن��دا 
من  االأول  يف  الرابع  ال�سباق  باإيطاليا  مبيالنو  �سريو 
يف  او�ستند  م�سمار  يحت�سن  فيما   ..2018 يوليو 
حني  يف  يوليو   30 بتاريخ  اخلام�س  ال�سباق  بلجيكا 
ت�ست�سيف العا�سمة الرو�سية مو�سكو املحطة اجلديدة 

الأجندة �سباقات 2018 بتاريخ 26 اغ�سط�س.
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  يف  دون��ك�����س��رت  م�����س��م��ار  وي��ح��ت�����س��ن 
م�سمار  وي�ست�سيف  ال�����س��اب��ع��ة  امل��ح��ط��ة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  العريق يف  داونز  ت�سر�سل 
 18 ويف  املقبل  �سبتمرب   29 الثامنة  املحطة  �سباق 
للمنطقة  ال�����س��ب��اق��ات  �سل�سلة  ت��ع��ود   2018 ن��وف��م��رب 
البي�ساء  ال�����دار  م�����س��م��ار  ي�ست�سيف  ح��ي��ث  ال��ع��رب��ي��ة 
التا�سعة  امل��ح��ط��ة  ���س��ب��اق  ال�سقيقة  امل��غ��رب��ي��ة  باململكة 
امل��م��ل��ك��ة العربية  ال��ري��ا���س ع��ا���س��م��ة  ���س��ت��ك��ون  يف ح��ني 
ال�سعودية ال�سقيقة م�سك ختام �سل�سلة �سباقات الكاأ�س 
الغالية التي �ستقام للمرة االوىل يف م�سريتها بتاريخ 

6 دي�سمرب 2018.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقدته اللجنة 
املنظمة مبقر جمل�س اأبوظبي الريا�سي اليوم بح�سور 
الوطني  املجل�س  ع�سو  اليبهوين  �سهيل  مطر  �سعادة 
ع��ارف حمد  و�سعادة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  االحت��ادي 
الريا�سي  اأب���وظ���ب���ي  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام  االم����ني  ال���ع���واين 
لل�سباقات  العام  امل�سرف  الرحماين  في�سل  وامل�ست�سار 

ويعقوب ال�سعدي رئي�س قنوات اأبوظبي الريا�سية.
املجل�س  ع�����س��و  ال��ي��ب��ه��وين  �سهيل  م��ط��ر  ���س��ع��ادة  واأك����د 
الوطني االحتادي ع�سو جمل�س اإدارة جمل�س اأبوظبي 
الريا�سي رئي�س اللجنة املنظمة لكاأ�س �ساحب ال�سمو 
الرعاية  اأن  االأ�سيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س 
ال���دول���ة ل�سل�سلة  ال�����س��م��و رئ��ي�����س  ل�����س��اح��ب  ال�����س��ام��ي��ة 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  املتوا�سل  وال��دع��م  ال�سباقات 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

االأعلى للقوات امل�سلحة وتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور 
املتوا�سلة  النجاحات  م�سرية  يعزز  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
العاملية  الغالية بكافة حمطاتها  الكاأ�س  مل�سرية وريادة 

بن�سختها اخلام�سة والع�سرين.
اأن �سل�سلة كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س  وذكر اليبهوين 
الدولة متوا�سلة ل� 25 دعما لروؤية املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه” لرت�سيخ 
مكانة اخليول العربية االأ�سيلة واإعالء �ساأنها يف كافة 
اأنحاء العامل باعتبارها ركنا ا�سيال من ما�سينا العريق 
تعمل  املنظمة  اللجنة  اأن  مبينا   .. حا�سرنا  واأ���س��ال��ة 
االإمارات  ا�سم  وفق منهجية وا�سحة وداعمة لرت�سيخ 
املتعلقة  ك��اف��ة اجل��وان��ب  العاملية يف  امل��ي��ادي��ن  اأع���رق  يف 
ب�سناعة �سباقات اخليل وبتنظيم هذه املنا�سبات املهمة 
التي ت�ساهم حتما يف تعزيز اوا�سر التعاون وال�سراكة 
ال��ك��ث��ري م��ن اجلوانب  ال��ع��امل يف  ب��ني االم�����ارات ودول 
مكانة  تعك�س  كما  وال��ري��ا���س��ي��ة،  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية 
الدولة وريادتها وانفتاحها ب�سالم وحمبة جتاه �سعوب 
العامل. واأو�سح اأنه يف كل عام هناك حمطات جديدة يف 
اهم امل�سامري العاملية بهدف عر�س امل�سرية التاريخية 
للخيول  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  لكاأ�س  الرائدة 
اأهتماما  انطالقتها  منذ  اأول��ت  التي  اال�سيلة  العربية 
ال�سالالت  اأنقى  من  يعد  ال��ذي  العربي  باخليل  كبريا 
العاملية  ال�سباقات  �سل�سلة  يف  ا�ستثنائية  من�سة  وغدت 
حا�سرة  ���س��ت��ك��ون   25 ال����  الن�سخة  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا   ..
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  رو���س��ي��ا  يف  اجل���دي���دة  مب��ح��ط��ات��ه��ا 
اخلتامية  املحطة  ا�ست�سافة  �ست�سهد  التي  ال�سعودية 
يعك�س  مبا  م�سريتها  يف  االأوىل  للمرة  الغالية  للكاأ�س 
قيمة العالقات االخوية والروابط املتينة بني البلدين 
ال�سقيقني والتي تثمر با�ستمرار عن جناحات دائمة يف 

كافة املجاالت.
واأ�سار اليبهوين اإىل اأن الن�سخة ال� 25 لكاأ�س �ساحب 
االأ�سيلة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و 
�ستنطلق يف القاهرة دعما مل�سرية العالقات التاريخية 
النجاحات  اأن  .. موؤكدا  امل�سرتكة  امل�سريية  والروابط 
احل�سور  ن��اح��ي��ة  م��ن   2017 ن�سخة  �سجلتها  ال��ت��ي 
واالأوروبية  ال��ع��رب��ي��ة  اجل����والت  ك��اف��ة  اجل��م��اه��ريي يف 
واأمريكا بجانب اإعداد اخليول امل�ساركة وقيمة اجلوائز 
وال��ت��ف��اع��ل االإع���الم���ي ���س��ك��ل��ت ع���وام���ل م��ه��م��ة لو�سع 
اال�سافة  حتقيق  على  تعمل  متطورة  ا�سرتاتيجيات 
يف �سل�سلة �سباقات 2018 والعمل على تر�سيخ مكانة 
ال��ك��اأ���س ال��غ��ال��ي��ة مب��ح��ط��ات ج���دي���دة وه����ذا م���ا عملت 
النجاحات  ا���س��ت��م��راري��ة  ل�سمان  املنظمة  اللجنة  ب��ه 

. وم�ساعفتها يف مو�سم 2018 
من جانبه .. توجه �سعادة عارف حمد العواين االأمني 
اإىل  بال�سكر والتقدير  الريا�سي  اأبوظبي  العام ملجل�س 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

املتوا�سلة  ورع��اي��ت��ه  لدعمه   “ اهلل  حفظه   “ ال��دول��ة 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  �سباقات  ل�سل�سلة 
ال�سخي  ال��دع��م  مثمنا  اال���س��ي��ل��ة..  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول 
اآل نهيان ويل  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  ل�ساحب 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة  عهد 
25 عاما ودوره��ا الكبري يف  الكاأ�س على م��دار  مل�سرية 

اإعالء اخليل العربي وتر�سيخ مكانته عامليا.
كما ثمن دعم وتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
�سوؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل 
جناحات  م�سرية  على  البارز  االث��ر  لها  التي  الرئا�سة 

الكاأ�س الغالية.
واأع������رب ال���ع���واين ع���ن ف��خ��ره ب����االإع����الن ع���ن اأجندة 
ال�سمو  �ساحب  لكاأ�س  والع�سرين  اخلام�سة  الن�سخة 
رئي�س الدولة للخيول العربية االأ�سيلة وما �سملته من 
بدون  �ستعمل  وب�سمات جديدة  عاملية مهمة  حمطات 
 .. ال��ن��ج��اح��ات  وم�ساعفة  امل��ن��ج��زات  تعزيز  على  �سك 
موؤكدا اأن احلدث يحمل ا�سما غاليا على قلوبنا جميعا 
باإعالء  ال��ر���س��ي��دة  قيادتنا  اه��ت��م��ام  م��دى  اأي�����س��ا  واأك���د 

م�سرية اخليل العربي االأ�سيل يف امل�سامري العاملية.
م�ست�سار  الرحماين  في�سل  �سعادة  تقدم   .. جهته  من 
جمل�س اأبوظبي الريا�سي امل�سرف العام ل�سباقات كاأ�س 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة للخيول العربية االأ�سيلة 
بال�سكر والعرفان اإىل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة “ 
حفظه اهلل” الهتمامه الكبري ودعمه ال�سخي ل�سباقات 
اخليول العربية اال�سيلة على ال�سعيد العاملي م�سيدا 
باهتمام ودعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

امل�سلحة.
وثمن توجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة ودوره 
ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���س  مكانة  على  للحفاظ  ال��ري��ادي 
امل�سامري  يف  االأ�سيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س 
العاملية.. الفتا اإىل اأن متابعة �سموه الدقيقة واهتمامه 
الكبري اأحدث عالمة فارقة يف م�سرية �سل�سلة �سباقات 
ال���ك���اأ����س ال��غ��ال��ي��ة يف ك��اف��ة امل��ح��ط��ات ال��ع��امل��ي��ة نتيجة 
للم�ساركة املميزة من نخبة اخليول العربية واحل�سور 
الرتحيب  بجانب  ج��ول��ة  ك��ل  يف  الغفري  اجل��م��اه��ريي 
واال����س���داء ال��ع��امل��ي��ة واالع��الم��ي��ة م��ن ك��اف��ة املهتمني 

باخليل العربي اال�سيل.
ملو�سم  الغالية  ال��ك��اأ���س  ج���والت  تنظيم  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
2018 بن�سختها ال� 25 يف 10 عوا�سم عاملية يربهن 
على ال��ه��دف االأ���س��م��ى ال���ذي اأر���س��اه امل��غ��ف��ور ل��ه تعاىل 
ال�سيخ زاي��د بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ث��راه “ 
يف االهتمام باخليول العربية يف كل بلد بالعامل ودعم 
اال�سيل  العربي  اخليل  على  حفاظا  وامل��رب��ني  امل��الك 

ومكانته التاريخية.

���س��ورف رئي�س  ال��دك��ت��ور م��ال��وف   زار 
ل��ل�����س��راع يرافقه  االآ���س��ي��وي  االآحت�����اد 
ال���ع���ب���دويل ع�����س��و جمل�س  ع���ب���داهلل 
لل�سراع  االم������������ارات  احت��������اد  ادارة 
ن���ادي احل��م��ري��ة الثقايف  وال��ت��ج��دي��ف 
الريا�سي وذلك لبحث اأوجه التعاون 
والتن�سيق ب�ساأن تنفيذ برامج ريا�سية 

م�سرتكة.
ا����س���ت���ق���ب���ل ال����زائ����ري����ن �����س����امل غ���امن 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�سام�سي نائب 
ال���ث���ق���ايف  احل����م����ري����ة  ن���������ادي  اإدارة 
االل���ع���اب  جل���ن���ة  ال���ري���ا����س���ي  رئي�س 
ال�سيوف  اأ�سطحب  ال��ذي  البحرية 
النادي باالإ�سافة  يف جولة يف مرافق 
ال���������س����راع   ( ال����ب����ح����ري����ة  ل����ل����م����ق����رات 

والتجديف (.
واأعرب الدكتور مالوف رئي�س االحتاد 
مب�ستوى  ����س���ع���ادت���ه  ع����ن  االآ�����س����ي����وي 
����س���واء على  ال���ن���ادي  ال��ت��ج��ه��ي��زات يف 
الريا�سية  املرافق  او  املوقع  م�ستوى 
وذلك خالل جولته يف مقر االأن�سطة 

البحرية.
ب�����ع�����ده�����ا ج����������رى ع�����ق�����د اج�����ت�����م�����اع 
م�����س��رتك  مت���ت م��ن��اق�����س��ة ع����دد من 
امل��وا���س��ي��ع وك���ان م��ن اب���رزه���ا تنظيم 
 2019 لل�سراع   االآ���س��ي��وي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 

يف  لل�سراع   ال���ع���رب���ي���ة  وال���ب���ط���ول���ة 
احل��م��ري��ة ك��م��ا ج���رى ب��ح��ث ع���دد من 
امل�سرتك  التعاون  اأوج��ه  ذات  امل�سائل 
يعزز  مب��ا  امل�سرتكة  اجل��ه��ود  وتعزيز 
ال�سارقة  واإم����ارة  ال��دول��ة  مكانة  م��ن 
االحداث  خ��ارط��ة  يف  خا�سة  ب�����س��ورة 

الريا�سية البحرية.
من جانبه رحب �سامل غامن ال�سام�سي 

بفتح افاق التعاون امل�سرتك بالتن�سيق 
الريا�سي  ال�������س���ارق���ة  جم��ل�����س  م����ع 
للريا�سات  ال�سارقة  ون��ادي  واالحت��اد 
تنظيم  ملف  ل��دع��م  وذل���ك  البحرية 
موؤكدا  ال��ه��ام  الريا�سي  احل��دث  ه��ذا 
لتنظيم  اجل����ه����ود  ت�����س��اف��ر  اأه���م���ي���ة 
االحداث امل�سرتكة وخدمة الريا�سية 
االإماراتية يف اإمارة ال�سارقة يف جمال 

ال�سراع احلديث.
حققت  الريا�سة  تلك  اأن  اإىل  م�سريا 
عالية  ومم����ار�����س����ة  ك����ب����ريا  جن����اح����ا 
نادي  واأن  ودول���ي���ا  حم��ل��ي��ا  امل�����س��ت��وى 
يتوانى يف دعمها ودعم  احلمرية لن 
ال��الع��ب��ني م��ن خ��الل مظلة جمل�س 
ال�سارقة الريا�سي ليظل لها الريادة 

يف كافة املحافل.

احتاد  �سد  ق�سائية  دع��وى  برينغل  مادي�سون  اأق��ام��ت 
للتن�س،  ال������دويل  واالحت�������اد  امل���ح���رتف���ات  ال���الع���ب���ات 
اإنها  ق��ال��ت  اإ���س��اب��ات  ب�سبب  تعوي�س  ع��ل��ى  للح�سول 
ت��ع��ر���س��ت ل��ه��ا، ب��ع��د ت���ك���رار اأخ����ذ ع��ي��ن��ات دم م���ن اأجل 
اختبارات الك�سف عن املن�سطات. وقال بيرت جين�سربغ 
28عاما  عمرها  البالغ  الالعبة  اإن  برينغل،  حمامي 
مر�سية  حالة  من  تعاين  اأنها  التن�س  م�سوؤويل  اأبلغت 

نادرة نتيجة ا�ستخدام احلقن.
واأ�ساف يف بيان: م�سوؤولو التن�س جتاهلوا اأدلة ر�سمية 
بت�سخي�س حالتها ورف�سوا تقدمي بدائل لالختبارات 
اأو ا�ستثناءات طبية، وبدال من ذلك اأ�سروا على خ�سوع 

من  ان�سحابها  يف  ت�سببت  ال��ت��ي  ل��الخ��ت��ب��ارات  برينغل 
بطوالت وتورم دائم و�سعف يف ذراعها واليد التي تلعب 
بها. واأ�سار البيان اإىل اأن برينغل امل�سنفة 83 عامليا، مل 
تغب اأو ت�سقط يف اختبار للك�سف عن املن�سطات يف ع�سر 
املبلغ  اأن  الدعوى  يف  وج��اء  حمرتفة.  كالعبة  �سنوات 
بعد،  فيما  �سيحدد  كتعوي�س  برينغل  �ستطلبه  ال��ذي 
لكن من املرجح اأن يتجاوز 10 ماليني دوالر. وقالت 
م�سوؤويل  اإج��ب��ار  هي  ال��دع��وى  من  الهدف  اإن  برينغل 

التن�س على التفكري ب�سكل اأكرب يف �سحة الريا�سيني.
واأ�سافت يف بيان: اأقمت هذه الدعوى الإجبار امل�سوؤولني 
الريا�سيني  اأن  فهم  على  اأح��ب��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س��ة  ع��ن 

لي�سوا �سلعة ويجب معاملتهم باحرتام وكرامة.
واأ����س���اف���ت: ال مي��ك��ن ال��ت�����س��ام��ح م��ع االن��ت��ه��اك��ات التي 
تعر�ست لها ب�سبب �سلطة امل�سوؤولني اجلاحمة. يجب 
ب�سحتنا  املتعلق  االأم���ور  يف  راأي  للريا�سيني  يكون  اأن 
لبطولة  االأول  ال��دور  يف  برينغل  وخ�سرت  و�سالمتنا. 

ت�سارل�ستون املفتوحة االأ�سبوع املا�سي.
�سهرين من  م��ن  اأق��ل  بعد  الق�سائية  ال��دع��وى  وت��اأت��ي 
االحتاد  م��ع  لت�سوية  بو�سار  اأوجيني  الكندية  تو�سل 
االأر����س خ��الل بطولة  �سقوطها على  بعد  االأم��ريك��ي، 
ان�سحابها  يف  ت�سبب  مم��ا   ،2015 املفتوحة  اأم��ريك��ا 

واإ�سابتها بارجتاج يف املخ.

لعبة تن�س تقا�صي “املحرتفات” والحتاد الدويل للتن�س

رئي�س الحتاد الآ�صيوي لل�صراع يزور نادي 
احلمرية الريا�صي ويبحث اأوجه التعاون 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/زوم للكمبيوتر

رخ�سة رقم:CN 1169889  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة يحيى �سامل را�سد عبيد املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد حممد احمد �سامل �سالح املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

جمعية �أبوظبي 
للفنون �ل�شعبية و�مل�رسح 

�أبوظبي
جدول اأعمال اجلمعية العمومية الأربعاء 2018/4/25م

1- مناق�سة امليزانية التقديرية لعام 2018.
2- مناق�سة احل�ساب اخلتامي للجمعية لعام 2017 ، 

وتعيني مراقب احل�سابات .
3- مناق�سة تقرير ن�ساط اجلمعية عن عام 2017.

4- اأية مقرتحات اأو مو�سوعات مقدمة من االأع�ساء.
�سربان عبيد را�سد القبي�سي

رئي�س جمل�س االإدارة
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/عيادة ال�سفاء الطبية

رخ�سة رقم:CN 1107392 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/عيادة ال�سفاء الطبية
AL SHIFA MEDICAL CLINIC

اىل/مركز �سفاء العني الطبي
SHIFA ALAIN MEDICAL CENTER

تعديل ن�ساط/ا�سافة جممع طبي )8٦20021(
تعديل ن�ساط/حذف عيادة الطب العام )8٦20001(

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
 �س. نا�سر كد�سة و�سركاوؤه

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ :  2008/04/27  املودعة بالرقم : 111535                   
بتاريخ :  2010/07/12 رقم الت�سجيل:  10٦032   

با�س��م   :  �س.   كي ات�س دي همبولدت ويداج جي اأم بي ات�س.
 وعنوانها:  كولونيا – األلي 3، 510٦7 – كولن – اأملانيا.

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف 2018/04/27       وحتى تاريخ 2028/04/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
 �س. نا�سر كد�سة و�سركاوؤه

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ :  2008/04/27  املودعة بالرقم : 11153٦                   
بتاريخ :  2010/11/28 رقم الت�سجيل:  12٦0٦9   

با�س��م   :  �س.   كي ات�س دي همبولدت ويداج جي اأم بي ات�س.
 وعنوانها: كولونيا – األلي 3، 510٦7 – كولن – اأملانيا.

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف 2018/04/27       وحتى تاريخ 2028/04/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�س. نا�سر كد�سة و�سركاوؤه

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ :  2008/04/27  املودعة بالرقم : 111537                   
بتاريخ :  2010/07/12 رقم الت�سجيل: 10٦031   

با�س��م   :  �س.   كي ات�س دي همبولدت ويداج جي اأم بي ات�س.
 وعنوانها: كولونيا – األلي 3، 510٦7 – كولن – اأملانيا.

 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف 2018/04/27       وحتى تاريخ 2028/04/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل / الرقيم للملكية الفكرية. 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 110401 بتاريخ: 2008/04/08
با�س��م : �س. موف ات ميدل اي�ست )�س.م.ح(

العنوان : االإمارات العربية املتحدة، ال�سارقة، �س ب : )8787(، هاتف:0٦/7483752فاك�س:04/2234432
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وال�س�ينمائية  والف�وتوغرافية  واج��ه��زة  والك�هربائية  وامل�ساحية  واملالح�ية  الع�لمية  واالأدوات  االأج�����ه��زة 
اأجهزة   ، والتعليم  واالإن��ق��اذ   ) االإ���س��راف   ( واملراقبة   واالإ���س��ارة  والق�يا�س  ال��وزن  واأدوات  واأج��ه��زة  والب��سرية 
 ، واأقرا�س ت�سجيل  واأ�سطوانات  للبيانات  ال�سورة  حوامل مغناطي�سية  ال�سوت  واإر�سال وا�سرتجاع  ت�سجيل 
مكائن بيع اإلية واآليات لالأجهزة التي ت�ستغل بالنقود املعدنية ، اآالت ت�سجيل النقد واآالت حا�سبة وجتهيزات 

معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة اإخماد النريان .
الواق�عة بالفئة  : )9(

�سكل العالمة: هي عبارة عن كلمة  )CITEX( باللغة الالتينية باللون االأبي�س م�سلل باللون االأخ�سر 
على خلفية بي�ساء وجممل العالمة مميز ومبتكر.

اال�سرتاطات: ال توجد.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  11  اأبريل 2018 العدد 12298

من�ذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل

املالك :�سركة الوحدانية للتجارة العامة
 BALR : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم : 287759  بتاريخ : 2018/2/21
با�سم: �سركة الوحدانية للتجارة العامة

وعنوانة :دبي - 903 بناء 12 ، مربع اخلليج ، اخلليج التجاري - هاتف:042224998 
asgharmahfooz@alwahdania.com:فاك�س:042227929 - �سندوق الربيد:29011  - امييل

�س�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :34 ال�سجائر والتبغ.
.cigarette ، Tobacco :و�سف العالمة

اال�سرتاطات : 
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 

االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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•• العني – الفجر
ت�سوير – حممد معني

الثالثة  اجلولة  مباريات  اليوم  تلعب 
الدولية  زاي������د  ب����ن  ه������زاع  ل��ب��ط��ول��ة 
للنا�سئني يف ختام املرحلة االأوىل وذلك 
الدور  اإىل  امل��ت��اأه��ل��ني  ه��وي��ة  لتحديد 
اأمام جيلينا  املقبل، حيث يلعب العني 
اجلزيرة  ي��واج��ه  بينما  ال�����س��ل��وف��اك��ي، 

فريق ريال بيتي�س االإ�سباين.
االأول  اأم�س  الثانية  اجلولة  و�سهدت 
اإيفرتون  على  اجل��زي��رة  ف��ري��ق  تغلب 
اجلولة  ���س��م��ن   3-4 االإجن����ل����ي����زي 
االف��ت��ت��اح��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة ه���زاع ب��ن زايد 
مواجهة  ب��ع��د  ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني  ال���دول���ي���ة 
م����ث����رية، رغ�����م ال��ن��ق�����س ال����ع����ددي يف 
اإثر  دقيقة   »38« م��رور  بعد  �سفوفه 
ح�����س��ول ق��ائ��ده ن���واف احل���ارث���ي على 
اأبو  »فخر  لي�سع  احل��م��راء،  البطاقة 
ر���س��ي��ده ويخرج  ن��ق��اط يف   3 ظ��ب��ي« 

اإيفرتون من املواجهة بدون ر�سيد.
وال��ق��وة من  بال�سرعة  ال��ل��ق��اء  وات�����س��م 
اجل��ان��ب��ني وظ��ه��ر اجل��زي��رة ن���داً قوياً 
يف  الت�سجيل  افتتح  ال���ذي  الإي��ف��رت��ون 
ماك�س  طريق  ع��ن  ال�سابعة  الدقيقة 
ث��وم��ب�����س��ون ول��ك��ن ح�����س��ن خ��ال��د اأع���اد 
 4 ب��ع��د  ال��ب��داي��ة  اإىل نقطة  امل��واج��ه��ة 
كويك  �سيب�ستيان  رج���ح  ث���م  دق���ائ���ق، 
ك��ف��ة ال��ف��ري��ق االإجن���ل���ي���زي ب���اإح���رازه 
ي�سارية  ت�سديدة  اإث��ر  ال��ث��اين  ال��ه��دف 
18 وقبل اإطالق �سافرة  يف الدقيقة 
ا���س��ت��ط��اع هزاع  االأول  ال�����س��وط  ن��ه��اي��ة 

التعادل  ه���دف  اإح�����راز  خ��اط��ر  �سبيت 
منطقة  خ���ارج  م��ن  خ��ادع��ة  بت�سديدة 

اجلزاء.
وم���ع ب��داي��ة ال�����س��وط ال��ث��اين احت�سب 
احل���ك���م رك���ل���ة ج������زاء ل���ل���ج���زي���رة بعد 
�سبيت  ه��زاع  لالعب  احل��ار���س  عرقلة 
بنف�سه  فنفذها  املنطقة  داخ��ل  خاطر 

بالهدف  االأف�����س��ل��ي��ة  ف��ري��ق��ه  م��ان��ح��اً 
على   »44« ال��دق��ي��ق��ة  ع��ن��د  ال���ث���ال���ث 
بردة  كبرية  اإث���ارة  املواجهة  منح  نحو 
فح�سل  اي��ف��رت��ون  م��ن  القوية  الفعل 
الدقيقة  يف  ج��زاء  ركلة  على  الفريق 
ليعادل  هاجلز  راي�����س  نفذها   «  73«
بعد  اجل��زي��رة  ي��ع��ود  اأن  قبل  النتيجة 

الدقيقة  يف  وحت��دي��داً  فقط  دقيقتني 
»75« الإحراز هدف الفوز ب�« النريان 
جويل  املدافع  طريق  عن   « ال�سديقة 
عن  بعدها  احلكم  ليعلن  ديفيد�سون، 

�سافرة النهاية.
وح�سل هزاع �سبيت خاطر على جائزة 
اأف�سل العب يف املباراة بعدما �ساهم يف 

فوز فريقه باإحرازه هدفني وت�سببه يف 
ركلة اجلزاء.

وخ�����س��ر ف��ري��ق ال��ع��ني 16 ���س��ن��ة اأم���ام 
االأرجنتيني  اأت��الي��ا  ديبورتيفو  فريق 
2/4 وذل���ك بعد  ب��رك��الت ال��رتج��ي��ح 
بالتعادل  للقاء  الر�سمي  الوقت  نهاية 
االأوىل من  اجل���ول���ة  ���س��م��ن  ال�����س��ل��ب��ي 

لي�سع  االأوىل  امل��ج��م��وع��ة  م���ب���اري���ات 
العني  وي��ك��ت��ف��ي  ر���س��ي��ده  يف  نقطتني 
بنقطة واحدة، بعد مواجهة متو�سطة 
قريباً  الزعيم  خاللها  ك��ان  امل�ستوى 
ا�ستغالل  م���ن  ل���و مت��ك��ن  ال���ف���وز  م���ن 
التي ح�سل عليها يف �سوطي  الفر�س 
ال���ل���ق���اء خ�����س��و���س��اً خ���ال���د اجل���اب���ري 

وخليفة احلو�سني.
للبطولة  الفنية  اللجنة  اختيار  ووقع 
العني  فريق  جنم  املقبايل  يا�سر  على 
16 �سنة كاأف�سل العب يف املباراة اإثر 
تاألقه الالفت يف املباراة رغم عدم فوز 

فريقه.
للبطولة  العا�سرة  الن�سخة  وافتتحت 

اأم�����س االأول ع��ل��ى ���س��ت��اد ط��ح��ن��ون بن 
حم��م��د ب���ال���ق���ط���ارة حت���ت ���س��ع��ار عام 
زاي����د وذل����ك ب��ح�����س��ور ال�����س��ي��خ حممد 
ع�سو  الظاهري،  �سرور  بن  اأحمد  بن 
واأحمد  ال��ع��ي��ن��اوي  ال�����س��رف  جم��ل�����س 
جمل�س  رئي�س  نائب  املزروعي،  حميد 
القدم  لكرة  العني  ن��ادي  �سركة  اإدارة 
اإدارة  جمل�س  ع�سو  را���س��د  و���س��ل��ط��ان 
�سركة نادي العني لكرة القدم، املدير 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ري��ا���س��ي، 
للبطولة، اإذ ارتبطت الفقرة الرئي�سية 
فرقة  قدمت  حيث  ب��ال��رتاث،  للحفل 
التقدير  ن����ال  ع��ر���س��اً  ن���ع���م���ان«،  »ب����ن 
واال�ستح�سان عرب فن »العازي« الذي 

مت اإعداده مبنا�سبة افتتاح البطولة.
الكلمة  يف  را������س�����د  ����س���ل���ط���ان  واأك���������د 
املنظمة  اللجنة  ح��ر���س  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
ال�����ذي ارتبط  ال��ن��ج��اح  ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة 
بواحدة من اأبرز البطوالت »الدولية« 
عزيزاً  ا�سماً  حتمل  وال��ت��ي  للنا�سئني 
واأعلن  جميعاً،  نفو�سنا  على  وغ��ال��ي��اً 
الن�سخة  يف  امل�ساركة  بالفرق  ترحيبه 
اجلديدة متمنياً للجميع اإقامة طيبة 
املكا�سب  وحت��ق��ي��ق  اخل���ري  اإم�����ارات  يف 
البطولة  يف  م�ساركتهم  م��ن  امل��رج��وة 

الدولية.
املزروعي،  اأح��م��د حميد  اأع��ل��ن  ب���دوره 
للبطولة  العا�سرة  الن�سخة  انطالقة 
ال��دول��ي��ة ر���س��م��ي��اً و���س��ط ع��ا���س��ف��ة من 
ب��ت��د���س��ني مرحلة  اإي����ذان����اً  ال��ت�����س��ف��ي��ق 
مهمة يف املناف�سة بني الفرق امل�ساركة 

حل�سد النتائج االإيجابية.

دولية هزاع بن زايد

اجلزيرة يواجه بيتي�س الإ�صباين بطموحات التاأهل اإىل ن�صف النهائي
العني يتم�سك بحظ�ظ ال�سع�د والتع�ي�س اأمام جيلينا ال�سل�فاكي

روبريتو  االإي��ط��ايل  امل��درب  اأن  الرو�سية،  ال�سحافة  ذك��رت 
مان�سيني �سريحل عن تدريب فريق زينيت �سان بطر�سربغ 

الرو�سي، من اأجل تويل املهمة الفنية ملنتخب بالده.
اليوم  “حتى  �سبورت” اإن��ه  “�سوفوت�سكي  �سحيفة  وقالت 
فالكل مدرك اأن اأيام مان�سيني اأ�سبحت معدودة مع فريق 

العا�سمة القي�سرية«.
اأنباء  ال��رو���س��ي��ة  املحلية  ال�سحافة  يف  ب��غ��زارة  وان��ت�����س��رت 
بخ�سو�س هروب مان�سيني اإىل روما اأم�س االأحد، من اأجل 
خ�سارة  بعد  القدم،  لكرة  االإي��ط��ايل  االحت��اد  مع  االجتماع 
تراجع  التي   ،2-1 كرا�سنودار  من  اأن�ساره  و�سط  فريقه 
ال���دوري  ج���دول  يف  اخل��ام�����س��ة  للمرتبة  ب�سببها  ال��ف��ري��ق 

الرو�سي.
“غري  اأنه  اأي��ام  اأما مان�سيني نف�سه فاأكد قبل 

بع�س  دف��ع  مم��ا  زينيت”،  ب��اأم��وال  مهتم 
اأخ��ب��ار عن  االإع����الم لن�سر  و���س��ائ��ل 

قبل  مبكرة  با�ستقالة  تقدمه 
على  ج���������والت  خ���م�������س 

ن��ه��اي��ة امل���و����س���م يف 
رو�سيا.

وي�������������ب�������������دو 
ف�������س���ل  اأن 
زي����ن����ي����ت مل 
على  ي�����وؤث�����ر 

م���ان�������س���ي���ن���ي، 
بالدوري  املتوج 

االإجن�������ل�������ي�������زي 
مان�س�سرت  م����ع 

���س��ي��ت��ي وال�����دوري 
االإي�����������ط�����������ايل م���ع 

اإن����������رت م������ي������الن، وال 
القدم  ك��رة  م�سوؤويل  على 

يبحثون  ال���ذي���ن  االإي���ط���ال���ي���ة 
اأجل  من  متخ�س�سني  خ��رباء  عن 

انت�سال منتخب “االأزوري” من اأزمته 
احلالية.

لعرثة  تعر�س  اإيطاليا  منتخب  وك��ان 
تاريخية حني ف�سل يف التاأهل ملونديال 
وهو  امل��ق��ب��ل،  ال�سيف   2018 رو���س��ي��ا 
االأم��ر الذي مل يحدث منذ 60 عاماً، 
عن  ل�”االأزوري”  غ��ي��اب  اآخ���ر  ك���ان  اإذ 
ال�سويد  ن�����س��خ��ة  يف  ال���ع���امل���ي  احل�����دث 

.1958

وخروج  املحلي،  ال���دوري  يف  ال�سيئة  النتائج  ع��ن  وف�سالً 
زي��ن��ي��ت م��ن ب��ط��ول��ة ال����دوري االأوروب�����ي ع��ل��ى ي��د اليبزيغ 
النادي  واإدارة  مان�سيني  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ���س��اءت  االأمل������اين، 
العمالقة،  “غازبروم”  ���س��رك��ة  ت��رع��اه  ال����ذي  ال��رو���س��ي، 
االإيطايل  امل�����درب  ات���ه���ام���ات  ب��ع��د 
تلبية طلباته  بتقاع�سها عن 
االنتقاالت  ����س���وق  خ����الل 

ال�ستوية املا�سية.
قرابة  اأنفق  النادي  وكان 
ي������ورو  م����ل����ي����ون   100
ولكن  ال���ت���ع���اق���دات،  ع��ل��ى 
م��ان�����س��ي��ن��ي ي�����س��ر ع��ل��ى اأنه 
ذوي  بالعبني  يحظى  ال 
كافية  اإمكانيات 
ل����ت����ح����ق����ي����ق 
االأه�����������������داف 
امل�����ط�����ل�����وب�����ة 
وذكرت  منه. 
ال�������س���ح���اف���ة 
اأن  ال��رو���س��ي��ة 
م���ان�������س���ي���ن���ي 
املو�سم  ب�������داأ 
احل����������������������ايل 
 ، �سفة كعا
اأن  ب������ع������د 
اأم���������ط���������ر 
زي������ن������ي������ت 
��������س�������ب�������اك 
اللقب  حامل 
�������س������ب������ارت������اك 
بنتيجة  مو�سكو 
اأن  ح��ت��ى   ،1-5
ال����ك����ث����ري اع���ت���رب 
�سيكون  االأم����ر  اأن 
مب������ث������اب������ة ن����زه����ة 
عا�سمة  ل���ف���ري���ق 

القيا�سرة.
م�������س���روع  اأن  اإال 
م����ان���������س����ي����ن����ي م���ع 
زي����ن����ي����ت ان������ه������ار يف 
ل��و كان  ال�����س��ت��اء، كما 

قلعة من الرمال.

ثاندر  �سيتي  واأوكالهوما  بيليكانز  اأورليانز  نيو  اأندية  ح�سمت 
و�سان انتونيو �سبريز تاأهلها اىل االأدوار النهائية “بالي اأوف” 
عن املنطقة الغربية يف دوري كرة ال�سلة االأمريكي للمحرتفني، 
مناف�سات  نهاية  م��ن  ي��وم��ني  وق��ب��ل  مبارياتها.  يف  ف��وزه��ا  بعد 
الغربية بطاقة  املنطقة  املنتظم، ح�سمت �سبع فرق من  املو�سم 
التاأهل اىل البالي اأوف الذي ينطلق يف نهاية االأ�سبوع احلايل، 
متربوولفز  ميني�سوتا  عليها  �سيتناف�س  يتيمة  بطاقة  وتتبقى 
الثامن ودنفر ناغت�س التا�سع، عندما يلتقيان االأربعاء يف مباراة 
حا�سمة. واالثنني اأي�سا، فاز ميني�سوتا على ممفي�س غريزليز 
 .82  - 88 ودن��ف��ر ب��ورت��الن��د ت��راي��ل ب��الي��زرز   ،94  -  113
يف  خ�سارة  و35  ف��وزا   46 بر�سيد  حاليا  الفريقان  ويت�ساوى 
اأورليانز  نيو  مباريات االثنني، فاز  ويف   .82 من  مباراة   81
على م�سيفه لو�س اجنلي�س كليبريز 113-100، واأوكالهوما 
�سيفه  ع��ل��ى  و���س��ب��ريز   ،93-115 ه��ي��ت  م��ي��ام��ي  �سيفه  ع��ل��ى 
98-85. وحجز اأوكالهوما بطاقة التاأهل  �ساكرامنتو كينغز 

ورا�سل  نقطة،   27 �سجل  ال��ذي  ج��ورج  ب��ول  جنميه  بف�سل 
نقطة   23 مع  دبل”  “تريبل  حقق  ال��ذي  وي�ستربوك 

و18 متابعة و13 متريرة حا�سمة، و�ساهما يف قلب 
فريقهما تاأخره بفارق 18 نقطة. وعزز اأوكالهوما 

ر�سيده يف املركز ال�ساد�س يف املنطقة الغربية مع 
نيل  ب��اآم��ال  واحتفظ  خ�سارة  و34  ف��وزا   47

اأر����س���ه يف اجلولة  اأف�����س��ل��ي��ة ال��ل��ع��ب ع��ل��ى 
وب��رز لدى  اأوف.  ال��ب��الي  االأوىل م��ن 

 11 م��ع  اأن��ط��وين  كارميلو  الفائز 
ن��ق��ط��ة، وج��ريمي��ي غ��ران��ت مع 
17 نقطة. ولدى ميامي، كان 
ريت�سارد�سون  جو�س  االأف�سل 
وت���راج���ع  ن���ق���ط���ة.   18 م����ع 
ال�سابع  امل��رك��ز  اىل  م��ي��ام��ي 
ال�سرقية  املنطقة  يف ترتيب 
خ��ل��ف وا���س��ن��ط��ن وي�������زاردز، 
�سمنا  ال��ف��ري��ق��ني  ان  ع��ل��م��ا 
اأوف.  البالي  اىل  تاأهلهما 

بطاقات  وح�����س��م��ت 
التاأهل الثماين 

ع������������������ن 

املنطقة ال�سرقية يف وقت �سابق. ويف االأم�سية نف�سها، ان�سم �سان 
انتونيو اىل اأوكالهوما بفوزه على �ساكرامنتو 98-85، ليبلغ 
االأف�سل  وكان  تواليا.  والع�سرين  احلادية  للمرة  اأوف  البالي 
18 نقطة واالرجنتيني املخ�سرم  لدى �سبريز رودي غاي مع 
 6 الالعبني  واأ�ساف كل من  17 نقطة.   مانو جينوبيلي مع 
 25 متابعات. وبرز يف �سفوف ميامي ويلي كويل-�ستاين مع 
الغربية  املنطقة  عن  املتاأهلني  اآخ��ر  اأم��ا  متابعات.  و10  نقطة 
يف   100-113 كليبريز  على  تفوق  ال��ذي  اأورليانز  نيو  فكان 
وقبل  نقطة.   28 للفاز  ديفي�س  ان��ط��وين  فيها  �سجل  م��ب��اراة 
اأورليانز  اأندية نيو  املنتظم، بات  املو�سم  املباراة االأخرية لها يف 
وال�ساد�س  اخلام�س  املراكز  حتتل  انتونيو  و�سان  واأوك��اله��وم��ا 
وال�سابع تواليا يف املنطقة الغربية، بر�سيد مت�ساو هو 47 فوزا 
اأي�����س��ا مباريات  و34 خ�����س��ارة. واأق��ي��م��ت االث��ن��ني 
كليفالند  ف��ف��از  ال�����س��رق��ي��ة،  املنطقة  �سمن 
وو�سيف   2016 ب���ط���ل  ك����اف����ال����ي����ريز 
نيك�س  نيويورك  على  و2017   2015
123-109، بف�سل جنميه كيفن لوف 
 54 تقا�سما  ال��ل��ذي��ن  جيم�س  ول���وب���رون 
واأ�ساف  نقطة   18 ل���وف  و���س��ج��ل  ن��ق��ط��ة. 
نقطة و�ست   26 مقابل  متابعات،   5
متريرة  و11  م��ت��اب��ع��ات 
ح���ا����س���م���ة. وح���اف���ظ 
ك���ل���ي���ف���الن���د ال������ذي 
ال�  خ���ا����س م���ب���ارات���ه 
اآم����ال����ه  ع���ل���ى   ،81
املنتظم  امل��و���س��م  ب��اإن��ه��اء 
ترتيب  يف  ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز  يف 
املنطقة على ح�ساب فيالدلفيا �سفنتي �سيك�سرز 
ان��ه خا�س  علما  االث��ن��ني،  يلعب  ال���ذي مل 
مباراة اأقل من كليفالند. وبات ر�سيد 
خ�سارة،  و31  ف���وزا   50 كليفالند 
خ�سارة  و30  ف������وزا   50 م���ق���اب���ل 
كافاليريز  على  ويتحتم  لفيالدلفيا. 
ال����ف����وز ع���ل���ى ن���ي���وي���ورك ن��ي��ك�����س مرة 
ج��دي��دة االأرب��ع��اء يف ح��ال اإن��ه��اء املو�سم 
ثالثا، بينما يخو�س فيالدلفيا مباراتني 
اأت��الن��ت��ا ه��وك�����س وم��ي��ل��ووك��ي باك�س.  اأم�����ام 
�سيكاغو  على  نت�س  بروكلني  ف��از  ذل��ك،  اىل 
وديرتويت   ،105  -  114 ب��ول��ز 
املنطقة  مت�سدر  على  بي�ستونز 
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مان�صيني يقرتب من قيادة »الأزوري« الأمريكي ريد يعتلي قمة نيو اأورلينز واأوكالهوما و�صبريز اىل البالي اأوف 
ترتيب »ال�صباق اإىل دبي« 

اعتلى االأمريكي باتريك ريد قمة الرتتيب للجولة االأوروبية للجولف 
بطولة  لقب  ح�سد  بعدما  دبي”  اإىل  “ال�سباق  �سعار  حت��ت  تقام  التي 
والثمانية  الثانية  بن�سختها  اأقيمت  التي  العريقة  االأمريكية  املا�سرتز 
على ملعب اأوجو�ستا الوطني ليعزز من فر�سة تواجده يف بطولة جولة 
جمريا  ع��ق��ارات  مالعب  على  تقام  التي  للجولف  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ 

للجولف يف �سهر نوفمرب املقبل.
“ال�سرتة اخل�سراء” ال�سهرية املخ�س�سة ملن يحقق  وبينما ح�سد ريد 
لقب هذه البطولة الكربى فاإن ح�ساده االأهم جاء بك�سب 1،980،000 
نقطة لريفع جمموعه الكلي هذا املو�سم اإىل 2،216،000 نقطة وهو 

ما يجعله ينتقل من املركز 31 اإىل املركز االأول يف “ال�سباق اإىل دبي«.
جاء فوز ريد البالغ من العمر 27 عاما بعد تفوقه بفارق �سربة واحدة 
عن مواطنه ريكي فاولر علما اأن اجلولة االأخرية انطلقت و�سط مناف�سة 
اجلولة  يف  تعرث  ال��ذي  ماكلروي  روري  ال�سمايل  واالإيرلندي  ري��د  بني 
له  باللقب يف خام�س ظهور  للفوز  ري��د  اأم��ام  الطريق  ليمهد  االأخ���رية 

بالبطولة العريقة.
البطولة  العاملية  دب��ي  موانئ  جولة  بطل  راه��م  ج��ون  االإ�سباين  واأن��ه��ى 
االأوروبيني  ال��الع��ب��ني  ب��ني  ك��اأع��ل��ى ترتيب  ال��راب��ع  ب��امل��رك��ز  االأم��ريك��ي��ة 
يف  نقطة   528،000 عامًا   23 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ال��الع��ب  ليك�سب 
ترتيب “ال�سباق اإىل دبي” وينتقل من املركز 50 اإىل 11 يف الرتتيب 

العام مبجموع 686،514 نقطة.
�سميث  ك��ام��رون  واالأ����س���رتايل  �ستن�سون  ه��رني��ك  ال�����س��وي��دي  ي��ت�����س��ارك 
املركز اخلام�س وقفز �ستن�سون من املركز 55 اإىل املركز 15 يف ترتيب 
“ال�سباق اإىل دبي” مبجموع 528،378 نقطة بنما اإنتقل �سميث اإىل 

املركز ال�سابع مبجموع 884،035 نقطة.
جا�سنت  واالإجن��ل��ي��زي  اأو�ستويزن  لوي�س  اأفريقي  اجل��ن��وب  ي�سارك  كما 
ترتيب  يف  نقطة   231،000 على  منهما  ك��الً  ليك�سب   12 املركز  روز 
 16 املركز  اإىل   26 املركز  من  اأو�ستويزن  وتقدم  دبي”  اإىل  “ال�سباق 
مبجموع 507،212 نقطة بينما حترك روز من املركز 56 اإىل املركز 

370،000 نقطة. مبجموع  الرتتيب  يف   27
“ال�سباق  ترتيب  يف  االأول  املركز  من  �سارما  �سيبانكار  الهندي  وتراجع 
اإىل دبي” اإىل املركز الثاين بعد ح�سوله على املركز 58 مكرر ليح�سد 
1،038،488 نقطة  الكلي  جمموعه  اأ�سبح  حيث  نقطة   10،000
ح�سل  اأن  بعد  الثالث  املركز  يحتل  فليتوود  تومي  االإجنليزي  اأن  علما 
على 170،500 نقطة يف البطولة االأمريكية بعد ت�ساركه املركز 17 
دبي” 1،023،670  اإىل  “ال�سباق  ترتيب  الكلي يف  لي�سبح جمموعه 

نقطة.



يفقد 50 كغ من وزنه لإنقاذ حياة ابنه 
جنح رجل �ستيني بدين من خ�سارة ما يقرب من 50 كيلو غراماً 
امل�سلوقة، حتى  البطاطا  اتباعه حمية �سارمة على  اإثر  وزنه  من 

يتمكن من التربع باإحدى كليتيه الإنقاذ حياة ابنه. 
كان وزن باري �ستوك�س )61 عاماً( جتاوز 127 كيلوغراماً عندما 
قرر التربع باإحدى كليتيه البنه امل�ساب بنوع نادر من ال�سرطان، 
اإال اأن االأطباء اأخربوه بتعذر اإجراء ا�ستئ�سال لكليته ب�سبب وزنه 
ال��زائ��د، االأم���ر ال��ذي دفعه الت��ب��اع نظام غ��ذائ��ي ���س��ارم وممار�سة 
اأ�سبح  وزن��ه  غ��رام��اً.  وبعد خ�سارة  50 كيلو  الريا�سة حتى خ�سر 
 32 العمر  من  البالغ  البنه  كليتيه  باإحدى  للتربع  موؤهالً  ب��اري 
للعالج  خ�سوعه  ب�سبب  ب��اأ���س��رار  كليتاه  اأ�سيبت  وال���ذي  ع��ام��اً، 
باري  �سنوات مراهقته.  وقال  نادر يف  �سرطان  ملكافحة  الكيماوي 
الربيطانية  الن�س  مبدينة  ه��ول،  لو�ستوك  من  اأعمال  رجل  وهو 
"اأخربنا االأطباء باأن ابني �سيحتاج اإىل كلية جديدة يف غ�سون 18 
�سهراً، لكنهم قالوا باأين ال اأ�سلح للتربع ب�سبب الدهون الزائدة يف 
اأ�سعى خل�سارة اأكرب قدر من الوزن".  ج�سمي، وعندها قررت باأن 
واأ�ساف "ح�سل ابني على درجة الدكتوراة موؤخراً، اإال اأن حياته يف 
خطر االآن واإن مل اأفعل �سيء مل�ساعدته لن اأ�ستطيع حتمل ال�سعور 
التمارين  يواظب على ممار�سة  زال  باري ال  باأن  يذكر  بالذنب". 
االأ�سبوع، ويتبع  الريا�سية ثالث مرات يف  ويرتاد �سالة لالألعاب 
امل�سلوقة واخل�سار والفواكه،  البطاطا  نظاماً غذائياً يعتمد على 

بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.

يقفز من فوق قطار وينجو من كارثة
يوؤدي  التوا�سل االجتماعي، رجال  اأظهر فيديو ن�سر على مواقع 

قفزة خطرية، من على �سطح قطار متحرك اإىل نهر.
وك�����س��ف��ت ال��ل��ق��ط��ات ال��ت��ي ����س���ورت ب��ا���س��ت��خ��دام ه��ات��ف متحرك، 
"�سوان"  نهر  يف  يقفز  متحرك،  قطار  �سطح  على  يجل�س  رج��ال 

باأ�سرتاليا.
ن�سرته  الذي  الفيديو  ا�سمه يف  الذي مل يك�سف عنه  الرجل  وكاد 
�سقط  اإذ  النهر،  يف  اإ�سمنت  بكتلة  يرتطم  اأن  �سحيفة "مريور"، 

يف املاء على بعد �سنتمرتات فقط منها.

انهيار ريا�صي اأثناء رفعه لالأثقال
اأظهر ت�سجيل م�سور �سادم ن�سر على موقع يوتيوب االإلكرتوين، 
حلظة انهيار رافع اأثقال اأثناء دورة األعاب الكومنولث لهذا العام 

يف غولد كو�ست باأ�سرتاليا. 
وظهر رافع االأثقال باري ويل�سمان البالغ من العمر 27 عاماً يف 
ينهار  اأن  قبل  بنجاح  كيلوغراماً   94 يرفع  وهو  االأوىل  حماولته 

وي�سقط على االأر�س بطريقة عنيفة. 
اإ�سعاف على الفور ملد يد العون للريا�سي حيث قال  وهرع فريق 
االأوك�سجني  يف  حاد  نق�س  ب�سبب  باالإغماء  اأ�سيب  باأنه  امل�سعفون 

لديه. 
ال�سابقة  الذهبية  امليدالية  و�سارعت ميكايال بريز احلا�سلة على 
ويل�سمان  ب��اأن  امل�ساهدين  طماأنة  اإىل  الكومنولث،  األعاب  دورة  يف 
�سيكون على م��ا ي��رام ق��ري��ب��اً.  وبعد ع��دة دق��ائ��ق ظهر ب��اري وهو 
يخرج من املكان بعد اأن متاثل لل�سفاء، اإال اأنه مل يتمكن من القيام 
مبحاولة ثانية يف رفع االأثقال ب�سبب حالته ال�سحية، وفق ما ورد 

يف �سحيفة ديلي �ستار الربيطانية.  
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زراعة ناجحة خل�صراوات بالقارة القطبية
اأو  جنح علماء يف زراعة اخل�سروات يف جليد القارة القطبية اجلنوبية، دون احلاجة اإىل �سوء ال�سم�س اأو الرتبة 
4 اإىل 5 كيلوغرامات من الفواكه  بني  املبيدات احل�سرية. ويخطط طاقم املحطة االأملانية "نومياير 3" حل�سد 

واخل�سراوات اأ�سبوعيًا بحلول مايو هذا العام، وفق "مر�سد امل�ستقبل".
واإن �سارت االأمور وفق اخلطة، �ستثبت التجربة اأن رواد الف�ساء ي�ستطيعون زراعة ت�سكيلة اأو�سع من اخل�سراوات يف 

الف�ساء، وعلى �سطح املريخ اأكرث من املوجودة يف حمطة الف�ساء الدولية.
وي�ستخدم الطاقم االأملاين بيت زجاجي عايل التقنية، وهو العمود الفقري مل�سروع "اإيدن اإي اإ�س اإ�س" الذي يخترب 
غري  املناطق  يف  وكذلك  وال�سحاري،  املتجمدين  القطبني  مثل  اجل��رداء  املناطق  يف  النباتات  زراع��ة  كيفية  حاليًا 

ال�ساحلة للعي�س ك�سطوح الكواكب االأخرى.
ومُيثل اأول حم�سول يف القارة القطبية املتجمدة ثمرة اأعوام من العمل واحلماية لبيت زجاجي فريد و�سل اإىل 

القارة يف 28 يناير يف العام 2018 واأثار �سجةً كبريةً بني العلماء.
وقال مدير امل�سروع دانييل �سوبرت "ال نطيق االنتظار اأكرث"، وال ي�سبه البيت الزجاجي اإيدن البيوت الزجاجية 
التقليدية، فهو نظام مقفل ذو دورة هواء ذاتية مغلقة ي�ستقر يف حاوية �سحن معدلة ال �سبابيك لها، ويحتوي على 
اأ�سواء اأرجوانية ا�سطناعية. وُتزرع النباتات يف البيت الزجاجي وفق طريقة "الزراعة الهوائية" -بال تربة اأو �سوء 
�سم�س-. ُتر�س فيها جذور النباتات باملغذيات وُت�ساء اأوراقها مب�سابيح الثنائيات ال�سوئية وُينقى الهواء املحيط بها 

من اجلراثيم وُي�سخ فيه ثاين اأك�سيد الكربون.
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اإيه كوايت بلي�س يت�صدر اإيرادات ال�صينما 
ت�سدر فيلم الرعب اجلديد )اإيه كوايت بلي�س( �سدارة اإيرادات ال�سينما يف 
اأمريكا ال�سمالية خالل االأ�سبوع اجلاري حمققا اإيرادات بلغت 50.3 مليون 
اإخراج جون  دوالر. والفيلم بطولة اإمييلي بلنت وجون كرا�سين�سكي ومن 
كرا�سين�سكي اأي�سا. وتراجع فيلم احلركة واملغامرة )ريدي بالير وان( من 

املركز االأول اإىل املركز الثاين هذا االأ�سبوع م�سجال 25 مليون دوالر.
ويلعب دور البطولة يف الفيلم تاي �سريدان واأوليفيا كوك وبن مندل�سون. 

والفيلم من اإخراج �ستيفن �سبيلربج.
اإيرادات  بلوكرز حمققا  الكوميدي اجلديد  الفيلم  الثالث  املركز  وجاء يف 

بلغت 21.4 مليون دوالر.
والفيلم بطولة ليزيل مان واآيك بارين هولتز ومن اإخراج كاي كانون.

وتراجع فيلم احلركة واملغامرة واخليال العلمي )بالك بانرث( من املركز 
الثالث  اإىل املركز الرابع هذا االأ�سبوع باإيرادات بلغت 8.8مليون دوالر.

بي.جوردان  ومايكل  ب��وزم��ان  ت�سادويك  الفيلم  يف  البطولة  دور  ويلعب 
ولوبيتا نيون جو وهو من اإخراج ريان كوجلر. وتراجع فيلم الدراما )اآي 
كان اأنلي اأجمن( من املركز الرابع اإىل املركز اخلام�س هذا االأ�سبوع باإيرادت 
بلغت 8.4 مليون دوالر. الفيلم من بطولة دني�س كويد وجيه. مايكل فينلي 

وبرودي روز ومن اإخراج اأندرو اإروين وجون اإروين.

بالك بانرث يتخطى اأ�صطورة جيم�س كامريون
ا�ستطاع فيلم "بالك بانرث" اأن يتخطى اأ�سطورة املخرج جيم�س كامريون 
املتحدة  ال��والي��ات  ت��اري��خ  يف  اإي����رادات  اأع��ل��ى  ث��ال��ث  لي�سبح  تايتانيك  فيلم 

االأمريكية. بح�سب ما اأوردت البوابة العربية لالأخبار التقنية.
وبالرغم من اأن بالك بانرث مت عر�سه يف دور ال�سينما منذ فرتة ق�سرية 
حوايل 8 اأ�سابيع، اإال اإنه دخل التاريخ لي�سبح ثالث اأعلى اإيرادات يف تاريخ 
659.5 مليون دوالر يف اأمريكا  ال�سينما االأمريكية، حيث جنح يف حتقيق 
ال�سمالية وحدها، متخطيًا اإيرادات تايتانيك الذي �سدر عام 1997، والتي 

بلغت 659.3 مليون دوالر.
اأعمال �سركة مارفل حتى االآن، واأكرث  اأن�سج  ُيعترب فيلم بالك باثرن من 
اأفالم الكوميك�س واالأبطال اخلارقني ن�سجًا، حيث قدم مل�ساهديه الكثري 

من املتعة الب�سرية والفكرية وحبكة قوية.
بالك  فيلم  �ساعدت  التي  العوامل  من  العديد  هناك  اأن  بالذكر  اجلدير 
بانرث على النجاح، منها املخرج رايان كوغلر الذي قدم خلطة �سحرية ترى 
واجتماعي  نف�سي  بعد  واالأك�سن مع وجود  يعتمد على احلركة  فيلم  فيها 
و�سيا�سي يقدمه بطريقة ا�ستثنائية.  و�سم الفيلم فريقًا من املمثلني ال�سود 
االأو�سكار  نيونغو احلا�سلة على جائزة  لوبيتا  املعروفني يف هوليوود مثل 

واأجنيال با�سيت وت�سادويك بوزمان وفوري�ست ويتيكر ودانييل كالويا.

م�صكالت هند�صية تهدد 
املعجزة ال�صينية

امل�سوؤولة  ال�سينية  ال�سركة  تعمل 
عن بناء اأط��ول ج�سر ف��وق امل��اء يف 
ب�ساأن  املخاوف  تهدئة  على  العامل 
اأجزاء  بداأت  البناء، بعدما  �سالمة 
م��ن��ه ت��ن��ج��رف يف م��ي��اه ن��ه��ر بريل 

ريفر جنوبي البالد.
و���س��ريب��ط اجل�����س��ر، ال��ب��ال��غ طوله 
55 كلم، وبداأ بناوؤه قبل 9 �سنوات، 
ه���ون���غ ك���ون���غ مب���دي���ن���ة زه���وه���اي 

جنوبي الرب ال�سيني الرئي�سي.
ت�سييد  وويت�سمن م�سروع اجل�سر 
جديدة،  وط�����رق  ���س��ن��اع��ي��ة  ج����زر 
ل���ك���ن �سورا  امل����ي����اه،  ون���ف���ق حت����ت 
حديثة التقطت يف وقت �سابق هذا 
ال�سهر الأعمال البناء اأظهرت كتال 
خر�سانية الإحدى اجلزر منف�سلة 
يف  ومغمورة  ال��واق��ي،  احلاجز  عن 
النهر، وفقا ل�سحيفة "الغارديان" 

الربيطانية. 
واأث����������ارت ه�����ذه ال�������س���ور خم����اوف 
الهيكلية للجزيرة  ال�سالمة  ب�ساأن 
ت��رب��ط اجل�سر  ال��ت��ي  ال�����س��ن��اع��ي��ة، 
ب��ن��ف��ق حت���ت ���س��ط��ح ال���ن���ه���ر، فيما 
ال�سريعة  ال���ط���رق  اإدارة  اأر����س���ل���ت 
للطرق  م��دي��ره��ا  ك��ون��غ  ه��ون��غ  يف 
ت�سوهاى  م��دي��ن��ة  اإىل  ال�����س��ري��ع��ة 
ل���الل���ت���ق���اء مب�������س���وؤويل امل�������س���روع، 
وق����ال����ت اإن����ه����ا ����س���رتاق���ب اأع���م���ال 
متطلبات  "تلبية  ل�سمان  اجل�سر 
واأو�سحت  ال�سلة".  ذات  اجل���ودة 
عن  امل�����س��وؤول��ة  ال�سينية  ال�����س��رك��ة 
اخلر�سانية  الكتل  اأن  اجل�سر  بناء 
رتبت  "دولو�سي"  با�سم  امل��ع��روف��ة 
ع�سوائية"  "بطريقة  ق�����س��د  ع��ن 
للتخفيف من ال�سغط على النفق 

حتت �سطح النهر.

واقعة ت�صمم جديدة تقتل رجلني 
ع���رثت ال�����س��ل��ط��ات ال��ربي��ط��ان��ي��ة ع��ل��ى جثتي 
رجلني مبنزل �سمايل العا�سمة لندن، اإثر ما 
يعتقد باأنه ت�سمم بعد ا�ستن�ساق غاز اأول اأك�سيد 
الكربون. كما اأدخلت ال�سرطة 5 اأ�سخا�س من 
املنزل املجاور اإىل امل�ست�سفى كاإجراء احرتازي. 
وقال متحدث با�سم ال�سرطة ل�سحيفة "ديلي 
رجلني  جثتي  على  ال�سرطة  "عرثت  ميل": 
38 و42 عاما بعد بالغ، �سيتم حتديد  بعمر 
يتم  ومل  اجل��ث��ث،  ت�سريح  ب��ع��د  ال��وف��اة  �سبب 

اعتقال اأحد حتى االآن".
واأبدى عدد من �سكان احلي اللندين حزنهم 
اإثر احلادثة ال�سادمة، واأكدوا اأن الرجلني مل 
يقيما فرتة طويلة يف املنطقة، وكانا "هادئني 

جدا".
و�سط موجة من  بالغاز  الت�سمم  وتاأتي حالة 
ت�سميم  بحالة  بريطانيا  يف  الكبري  االهتمام 
الذي  �سكريبال،  �سريغي  ال�سابق  اجلا�سو�س 
ل��ق��ي ح��ت��ف��ه ب��ع��د و���س��ع غ���از االأع�������س���اب على 
ملعلومات  وف��ق��ا  م��ن��زل��ه،  يف  االأب����واب  مقاب�س 

ا�ستخباراتية بريطانية.

تطلب اخللع من زوجها ل�صبب �صادم
اأم����ام حمكمة  زوج��ه��ا  م��ن  اخل��ل��ع  زوج���ة م�سرية  طلبت 
م��ربرة طلبها  القاهرة،  غ��رب  اأكتوبر،   6 االأ���س��رة مبدينة 
العجوز  لوالدته  فلبينية  خادمة  بتوظيف  زوجها  بقيام 
امل�����س��اب��ة ب��امل��ر���س، يف ح��ني رف�����س ت��وظ��ي��ف واح����دة لها، 
واتهمته بالتفرقة وحب والدته اأكرث منها. وقالت الزوجة 
37 عامًا، اإنها تعمل مدير مبيعات الإحدى  ف."،  "رانيا 
خادمة  "لدي  واأ�سافت  ن�سر،  مبدينة  التجميل  �سركات 
يوؤثر عليها  اأقطن بها مما  التي  بالفيال  فلبينية واح��دة 
ا�ستطاعتها  عدم  ب�سبب  وذلك  وظيفتها،  اأداء  يف  بال�سلب 
ال�سغريين  طفلي  وطلبات  طلباتنا  تنفيذ  يف  التوفيق 
وافق،  بعدما  ولكنه  اأخ��رى  باإح�سار  زوج��ي  مع  واتفقت 
اإح�����س��ار واحدة  ل��ه��ا ورف�����س  ف��اأع��ط��اه��ا  وال��دت��ه  طلبتها 
البالغ  زوجها  �سكت  التي  ال��زوج��ة  واأ���س��ارت  يل".  غريها 
اأنه دائم التفرقة بينها ووالدته  40 عامًا اإىل  من العمر 
واأنها ت�ستغل طيبته وتوؤثر  ويف�سلها عليها يف كل �سيء، 
لطلب  دفعها  مم��ا  ال��زوج��ي��ة  عالقتهم  يف  بال�سلب  عليه 
وم�ستقلة.  عاملة  ام����راأة  كونها  م��رة  م��ن  اأك���رث  ال��ط��الق 
فيما رد الزوج "عمرو ال" اأن زوجته تبدي اأ�سبابًا واهية 
وال ترقى كطلب للطالق كون والدته مري�سة مما دفعه 
الإع��ط��ائ��ه��ا اخل���ادم���ة ل��رتع��اه��ا، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذلك 
اعرت�ست ب�سبب كراهيتها لوالدته ورف�سها اهتمامه بها. 
واأكد الزوج اأنه ينفق على طلباتها �سهريًا اآالف اجلنيهات 

ب�سبب ا�ستهتارها وعدم حتملها امل�سوؤولية.

خمور منزلية تقتل الع�صرات
تويف نحو 50 �سخ�سا اإثر تناول خمور م�سنعة منزليا غربي 
اإندوني�سيا، مبا يف ذلك العا�سمة جاكرتا، خالل اأ�سبوع. ويف 
اآخر احلوادث، لقي 17 �سخ�سا حتفهم بني يومي اخلمي�س 
واالثنني يف منطقة �سيكالنغكا قرب باندونغ، عا�سمة جاوة 
�سيكالنغكا،  يف  احلكومي  امل�ست�سفى  مدير  وق��ال  الغربية. 
امل�ست�سفى،  16 �سخ�سا لقوا حتفهم يف  اإن   ، ياين �سومبينا 
اأ�سو�سيتد  ونقلت  و�سوله.  لدى  واح��د  �سخ�س  تويف  بينما 
بر�س عن املتحدث با�سم �سركة جاكرتا، ارغو يوونو، اإن 31 
ديبوك  ومدينتي  جاكرتا  يف  حتفهم  لقوا  اآخرين  �سخ�سا 
ال�سهر اجلاري.  بداية  ح��وادث منف�سلة منذ  وبيكا�سي، يف 
اإىل ظ��ه��ور �سوق  ع��ل��ى اخل��م��ور  امل��رت��ف��ع��ة  ال�����س��رائ��ب  واأدت 
�سوداء بني الفقراء يف اإندوني�سيا، اأكرب دولة يف العامل من 
حيث عدد امل�سلمني. وت�ستخدم يف �سناعة مثل هذه اخلمور 

مكونات قاتلة حمتملة، مبا يف ذلك امليثانول.

قطة يف قوات ال�صرطة 
ان�سمت قطة �سغرية اإىل �سفوف قوات ال�سرطة يف والية 

مي�سيغان االأمريكية بعد اختبار �سارم. 
يوم  دي��رتوي��ت  ق��رب مدينة  ت��روي  �سرطة  ق�سم  واخترب 
امل��ا���س��ي، خ��م�����س ق��ط��ط م��ن م��ل��ج��اأ للحيوانات  اجل��م��ع��ة 
اإن  ال�سرطة  اإدارة  وقالت  اإل��ي��ه،  اإح��داه��ا  لي�سم  االأليفة، 
ب�سكل  و�ستظهر  ال�سباط،  الأح��د  �سريكة  �ستكون  القطة 
لتبني  ال��رتوي��ج  ُت��ري��د  اأن��ه��ا  اإىل  االإدارة  واأ���س��ارت  علني.  
احليوانات االأليفة من املالجئ، واأنها مل تخرت ال�سابط 

املعني، ولكنها تخطط لت�سويت على تويرت. املمثلة الرنويجية بيا جتالتا تقف اأمام عد�سات امل�س�رين خالل م�ساركتها يف مهرجان كان الدويل للم�سل�سالت 2018 . )اأ ف ب(

هكذا يتج�ص�س 
يوتيوب على اأطفالك

منظمة   23 من  جمموعة  قدمت 
حقوق  ع�����ن  م����داف����ع����ة  ح���ق���وق���ي���ة 
احلكومة  اإىل  ���س��ك��وى  االأط����ف����ال 
ف��ي��ه��ا موقع  ت��ت��ه��م  االأم����ريك����ي����ة، 
ل�"غوغل"،  ال��ت��اب��ع  "يوتيوب" 
ب��ج��م��ع م��ع��ل��وم��ات ع���ن االأط���ف���ال 

ب�سكل غري قانوين.
وح���������س����ب ����س���ح���ي���ف���ة غ������اردي������ان 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ت��ق��ول ال�����س��ك��وى اإن 
حماية  ق���وان���ني  ت��ن��ت��ه��ك  "غوغل 
�سخ�سية  بيانات  بجمع  االأط��ف��ال، 
عمن هم دون ال�13 عاما، وتقدمي 

االإعالنات لهم".
وت����ع����زز ال�������س���ك���وى امل�����خ�����اوف من 
مواقع  على  اخل�سو�سية  انتهاك 
ال���ت���وا����س���ل ع���ل���ى االإن������رتن������ت، ال 
بيانات  ت�سرب  ف�سيحة  بعد  �سيما 
م�ستخدمي  م��ن  امل��الي��ني  ع�سرات 
ف��ي�����س��ب��وك ال��ت��ي اأث������ارت ���س��ج��ة يف 

الواليات املتحدة.
واأو������س�����ح م���ق���دم���و ال�������س���ك���وى اأن����ه 
يوتيوب  اإن  ت��ق��ول  غ��وغ��ل  اأن  رغ��م 
خم�س�س فقط ملن هم فوق ال�13 
اأطفاال  اأن هناك  عاما، فاإنها تعلم 
ي�ستخدمون  ال�������س���ن  ه�����ذه  دون 

املوقع.
معلومات  جتمع  غوغل  واأ�سافوا: 
���س��خ�����س��ي��ة ع����ن االأط������ف������ال، مثل 
م��وق��ع��ه��م واأن�������واع االأج����ه����زة التي 
يوتيوب  ل����زي����ارة  ي�����س��ت��خ��دم��ون��ه��ا 
تطاردهم  ث���م  ه��وات��ف��ه��م،  واأرق������ام 
عرب مواقع وخدمات خمتلفة قبل 
والديهم،  موافقة  على  احل�سول 

ح�سب القانون.

هذا ما ت�صببه ال�صو�صاء يف اأماكن العمل
الذين  ال��ع��م��ال  اأن  اإىل  اأم��ريك��ي��ة  درا����س���ة  ت�����س��ري 
يتعر�سون للكثري من ال�سو�ساء يف اأماكن عملهم 
ت��زي��د لديهم اح��ت��م��االت االإ���س��اب��ة ب��ارت��ف��اع �سغط 

الدم ومعدالت الكولي�سرتول.
ال�سو�ساء  ب���ني  ���س��اب��ق��ة  اأب����ح����اث  رب���ط���ت  وف��ي��م��ا 
وم�سكالت يف ال�سمع تقدم الدرا�سة اجلديدة دليال 
على اأن ظروف العمل، التي تزيد فيها ال�سو�ساء 
القلب  ب���اأم���را����س يف  ل��الإ���س��اب��ة  ت�����وؤدي  اأن  مي��ك��ن 

اأي�سا.
وق��ال��ت اإل��ي��زاب��ي��ث م��ا���س��رت���س��ون ال��ت��ي ���س��ارك��ت يف 
قيادة فريق الدرا�سة وهي باحثة يف املعهد القومي 
�سين�سيناتي  يف  وال�����س��ح��ة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ل��ل�����س��الم��ة 
الذين  العمال  م��ن  كبرية  "ن�سبة  اأوه��اي��و  ب��والي��ة 
ال�سمع  يف  م�����س��ك��الت  ل��دي��ه��م  ال��درا���س��ة  �سملتهم 
وارت���ف���اع يف ���س��غ��ط ال����دم وال��ك��ول��ي�����س��رتول ميكن 

ربطها بال�سو�ساء يف العمل".
الربيد  ع����رب  ر����س���ال���ة  يف  م���ا����س���رت����س���ون  وت�������س���ري 
االإلكرتوين اإىل اأن نحو 22 مليون عامل اأمريكي 

يتعر�سون ل�سو�ساء يف العمل.

واأ�سافت "اإذا ما مت تقليل ال�سو�ساء ملعدالت اأكرث 
اأمانا يف مواقع العمل ميكن منع اأكرث من خم�سة 
من  ال�سمع  يف  �سعوبة  م��ن  معاناة  حالة  ماليني 

بني العمال املعر�سني لل�سو�ساء".
على  اإ�سافيا  دليال  الدرا�سة  ه��ذه  " تقدم  وقالت 
الربط بني التعر�س لل�سو�ساء يف العمل وارتفاع 
�سغط الدم ومعدالت الكولي�سرتول واإمكانية منع 

تلك االأعرا�س اإذا قللنا ال�سجيج".
ويقول فريق الدرا�سة يف دورية )اأمريكان جورنال 
اأن  املعتقد  م��ن  اإن  م��ي��د���س��ني(  اإن��د���س��رتي��ال  اأوف 
باأمرا�س  االإ�سابة  احتماالت  تزيد من  ال�سو�ساء 
ال��ق��ل��ب م���ن خ����الل ال��ت��وت��ر ال�����ذي ي��ط��ل��ق ب����دوره 
هرمونات مثل الكورتيزول ويغري من معدل دقات 

القلب وات�ساع االأوعية الدموية.
ويف الدرا�سة احلالية قام الباحثون بفح�س بيانات 
بالغني   22906 �سمل  ال��ف��ئ��ات  ل��ك��ل  مم��ث��ل  م�سح 

يعملون يف 2014.
وق��ال واح��د م��ن ب��ني ك��ل اأرب��ع��ة عمال اإن��ه تعر�س 

ل�سو�ساء يف مكان العمل من قبل.

ما حقيقة انف�صال نيكول 
كيدمان عن زوجها؟

حدثت موؤخراً اأخبار عن نّية املمثلة العاملية  نيكول كيدمان  االنف�سال عن زوجها 
كيث اأوربان. وجاء ذلك بعد ن�سر جملة Woman’s Day خرباً مفاده اأن كيدمان 
وزوجها �سينف�سالن بالفعل، واأنها ذهبت اإىل املحامي جوناثان وولف الذى اأنهى 
اإذا قررت  لتت�ساور معه حول حقوقها  ك��روز  توم  كاتي هوملز من  اإج���راءات طالق 
االأخبار،  ه��ذه  كيدمان  با�سم  الر�سمي  املتحدث  نفى  ولكن  كيث.  عن  االنف�سال 
 People م�سرياً اإىل اأنها جمرد �سائعات تهدف اإىل اإزعاج الزوجني. وكانت جملة
“اأ�سراراً لعالقة �سحية طويلة االأمد” وا�ستند  قد ن�سرت موؤخرا تقريرا بعنوان 
ونيكول حول  كيث  فيها  ال��ت��ي حت��دث  االأخ���رية  امل��ق��اب��الت  م��ن  ع��دد  اإىل  التقرير 
عالقتهما التي امتدت ل�12 عاماً وكيفية احلفاظ على الروابط قوية بينهما، ومن 
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