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االحتادية لل�ضرائب تهيب بعدم االن�سياق وراء
املعلومات املغلوطة حول �ضريبة القيمة امل�ضافة

عدوى التظاهر يف �إيران
تنتقل �إىل اجلاليات

•• �أبوظبي -وام:

•• عوا�صم-وكاالت:

�أهابت الهيئة االحتادية لل�ضرائب باملواطنني واملقيمني بعدم االن�سياق
وراء املعلومات املغلوطة حول تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة يف الدولة
وال�صادرة من جهات وح�سابات غري ر�سمية.
و�أكدت الهيئة يف بيان ام�س على �أهمية حتري الدقة وا�ستقاء املعلومات
من البيانات والت�صريحات ال�صادرة من وزارة املالية والهيئة االحتادية
لل�ضرائب فقط �أو ع�بر زي��ارة امل��وق��ع الإل �ك�تروين للهيئةwww. :
 ،tax.gov.aeوالذي يتم حتديثه ب�شكل م�ستمر ليت�ضمن الإجابات
ال�شاملة واملف�صلة والدقيقة عن الأ�سئلة واال�ستف�سارات الأكرث �شيوعاً
املتعلقة بال�ضرائب يف دولة الإمارات� ،أوعرب و�سائل التوا�صل االجتماعي
الر�سمية @.uaetax

جمندو الدفعة التا�سعة للخدمة الوطنية
يلتحقون مبراكز تدريب القوات امل�سلحة

•• �أبوظبي-وام:

�أك��د اللواء الركن طيار ال�شيخ �أحمد بن طحنون بن حممد �آل نهيان
رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية يف القيادة العامة للقوات
امل�سلحة ان قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية ميثل ترجمة عملية
للر�ؤية الثاقبة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي (رعاه اهلل) و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة وحر�صهم
ال�شديد على م�صلحة �شباب الوطن وم�ستقبله.
(التفا�صيل �ص)2

حممد بن را�شد يتوج الفار�س �سيف املزروعي
بطال لل�سباق الرئي�سي لك�أ�س �سموه للقدرة
•• دبي-وام:

ت��وج �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل ال�ف��ار���س �سيف
املزروعي بطال لل�سباق الرئي�سي لك�أ�س �سموه للقدرة مل�سافة 160
كيلومرتا يف مدينة دبي الدولية للقدرة ب�سيح ال�سلم ومب�شاركة نخبة
من فر�سان دولة الإمارات ودول العامل .

وتابع �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي خمتلف مراحل ال�سباق الذي �أقيم بتنظيم نادي دبي للفرو�سية
وب��ال�ت�ع��اون والتن�سيق م��ع احت��اد الفرو�سية وحت��ت �إ� �ش��راف االحتاد
الدويل ،وبح�ضور �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي و�سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة و�سمو ال�شيخ.
(التفا�صيل �ص)16

الأمم املتحدة تتحدث عن نزوح هائل من �إدلب

ال�شرعية ت�ستعيد جب ً
ال ا�سرتاتيجي ًا باجلوف
ذك��رت م�صادر �أمنية ،ام�س ال�سبت� ،أن ق��وات اجلي�ش اليمني
فر�ضت �سيطرتها على جبل القطيعة اال�سرتاتيجي مبحافظة
اجل��وف �شمايل ال�ب�لاد ،فيما قتل  8من عنا�صر ميلي�شيات
احلوثي املوالية لإيران يف مديرية ناطع مبحافظة البي�ضاء
و�سط البالد.
و�أو�ضحت امل�صادر �أن املواجهات توا�صلت بني القوات احلكومية
اليمنية واملتمردين يف جبهة خب وال�شعف ،حيث حتقق القوات
احلكومية تقدما ميدانيا منذ �أيام.
ومت� �ك ��ن اجل �ي �� ��ش ال ��وط� �ن ��ي م� ��ن حت ��ري ��ر ج �ب ��ل القعيطة
اال��س�ترات�ي�ج��ي يف حم��اف�ظ��ة اجل ��وف� ،أح ��د اجل �ب��ال ب�سل�سلة
جبال حام ،بعد معارك مع ميلي�شيا احلوثي ،مما قد �ساعد يف
حترير ما تبقى من �سل�سلة جبال جبهة حام.

من جانب �آخ��ر� ،أو�ضحت امل�صادر �أن ق��وات اجلي�ش الوطني،
م�سنودة باملقاومة ،خا�ضت ا�شتباكات عنيفة مع ميلي�شيات
احل ��وث ��ي يف م��دي��ري��ة ن ��اط ��ع ،وه� ��ي ث� ��اين �أك �ب��ر مديريات
البي�ضاء.
ك�م��ا دارت ا��ش�ت�ب��اك��ات ب�ين احل��وث �ي�ين وامل �ق��اوم��ة يف مناطق
مبديريتي ذي ناعم والقري�شية يف ذات املحافظة.
ويف حم��اف �ظ��ة � �ص �ع��دة احل ��دودي ��ة م��ع ال �� �س �ع��ودي��ة ،واملعقل
الرئي�س للحوثيني ،ق�صفت مقاتالت التحالف العربي مواقع
وجتمعات للمتمردين يف مديرية �سحار.
وكانت مقاتالت التحالف العربي ق�صفت مواقع �أخرى لهم يف
مديريتي رازح و ٌكتاف يف نف�س املحافظة� ،إ�ضافة �إىل ا�ستهداف
خمزن �سالح لهم يف �صرواح بني حمافظتي �صنعاء وم�أرب.
هذا و�سلم الع�شرات من ميلي�شيات احلوثي الإيرانية بينهم
قيادي ،ام�س ال�سبت� ،أنف�سهم �إىل القوات ال�شرعية يف جبهة

ع�شرات القتلى املدنني بق�صف على غوطة دم�شق

ال�ساحل غربي اليمن.
و�سلم قائد ميلي�شيات احلوثيني بال�ساحل الغربي ،حمري
�إبراهيم عريك ،جنل �إبراهيم عذابو و 50من �أتباعه الذين
كانوا يقاتلون يف حمافظة احلديدة� ،أنف�سهم بعد و�صولهم
�إىل مديرية املخا مبحافظة تعز املجاورة.
ويعرف عن ه��ذا القيادي احلوثي ارتكابه مبمار�سات ب�شعة
ل�صالح املتمردين.
وكانت قوات اجلي�ش اليمني واملقامة ال�شعبية زحفت يف الأيام
الأخ�ي�رة �صوب مدينة حي�س باحلديدة مب�ساندة مقاتالت
التحالف العربي لدعم ال�شرعية.
وا�ستطاعت القوات ال�شرعية من قطع خط الإمداد بني تعز و
احلديدة مرورا بحي�س ،وبعد ت�أمني مدينة اخلوخه من عدة
اجتاهات� ،ضيقت اخلناق على املتمردين وحا�صرتهم يف مركز
مديرية حي�س ومواقع جماورة.

وا�شنطن جتمد م�ساهمتها يف متويل الأونروا

خطوات عربية دبلوما�سية للرد على قرار القد�س
•• عوا�صم -وكاالت:

قال وزير اخلارجية الأردين� ،أمين
ال �� �ص �ف��دي ،ام �� ��س� ،إن املجموعة
ال�ع��رب�ي��ة �ست�سعى �إىل احل�صول
ع� �ل ��ى اع� �ت� ��راف ع ��امل ��ي ب ��ال ��دول ��ة
الفل�سطينية ،ردا على قرار الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب االعرتاف
بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل ونقل
ال�سفارة الأمريكية �إليها.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال م ��ؤمت��ر �صحفي
م�شرتك عقده ال�صفدي مع الأمني
العام جلامعة الدول العربية �أحمد
�أب��و الغيظ يف العا�صمة الأردنية
ع �م��ان ،يف خ �ت��ام اج �ت �م��اع اللجنة
ال��وزاري��ة العربية امل�صغرة املكلفة
مبتابعة القرار الأمريكي.
وق � ��ال ال �� �ص �ف��دي � :أك ��دن ��ا اليوم
على اال�ستمرار يف االن�خ��راط مع
امل�ج�ت�م��ع ال � ��دويل ل�ت�ب�ي��ان القرار
الأم�ي�رك ��ي وخ �ط��ورت��ه والت�أكيد
على عدم قانونيته ،على �أن يكون
يف هذا االنخراط مطالب حمددة
االع�ت�راف ب��ال��دول��ة الفل�سطينية
ع� �ل ��ى ح� � � ��دود  67وعا�صمتها
القد�س.
وت��اب��ع :ك��ان ه �ن��اك ق ��رار �سيا�سي
ب � ��االع �ت��راف ب��ال �ق��د���س عا�صمة
لإ�سرائيل� ،سن�سعى الآن للح�صول
على قرار عاملي باالعرتاف بالدولة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،وذل ��ك �إىل جانب
م��وا��ص�ل��ة الإج � � ��راءات ال�سيا�سية
وال �ق��ان��ون �ي��ة ل �ل �ح��د م ��ن ال� �ق ��رار

نظم �آالف الإي��ران �ي�ين م���س�يرات وجت�م�ع��ات يف ع��دد م��ن �أه��م مدن
العامل ،ام�س ال�سبت ،للتنديد بقمع ال�سلطات الإيرانية للمظاهرات
التي ت�شهدها البالد منذ �أيام ،ح�سبما �أفادت م�صادر للمعار�ضة.
و�أفادت �سكاي نيوز عربية ،ب�أنها ح�صلت على قائمة مبدن ومواعيد
حتركات اجلاليات الإيرانية ،حتت عنوان تظاهرات عاملية لأن�صار
امل�ق��اوم��ة الإي��ران�ي��ة � -أب�ن��اء اجل��ال�ي��ات الإي��ران�ي��ة  -ال�سبت  6يناير
 .2018و�شملت القائمة جتمعات وم���س�يرات وت�ظ��اه��رات كبرية،
يف كل من وا�شنطن ولندن وباري�س وبرلني وفيينا وروما وميالنو
و�أو�سلو و�ستوكهومل وبرن وتورنتو.
م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ،دع��ت زع�ي�م��ة امل�ع��ار��ض��ة الإي��ران �ي��ة م��رمي رجوي
جميع الإيرانيني �أن ير�سلوا �أ�سماء و�صور �شهداء االنتفا�ضة �إىل
املقاومة الإيرانية” ،مطالبة بـمقا�ضاة امل�س�ؤولني عن دماء �شهداء
االنتفا�ضة.
وك�ت�ب��ت رج ��وي ،رئي�سة املجل�س ال��وط�ن��ي للمقاومة الإي��ران �ي��ة ،يف
تغريدات على تويرت� :أطالب الهيئات الدولية ب�إدانة النظام الإيراين
يف الإخالل بالإنرتنت يف �إي��ران ،والتحرك لإي�صال ارتباط ال�شعب
الإيراين املك ّبل.
وتابعت� :أعطت دم��اء �شهداء االنتفا�ضة و�صمود ال�شعب الإيراين
ثمرها ،و�أثري مو�ضوع القمع يف �إيران يف جمل�س الأمن الدويل� .إنه
�إجناز كبري النتفا�ضة ال�شعب.
واندلعت قبل �أي��ام االحتجاجات يف ع��دة م��دن �إي��ران�ي��ة� ،ضد تردي
م�ستوى املعي�شة وارت�ف��اع معدالت البطالة وتف�شي الف�ساد ،لكنها
ووجهت بقمع �سلطات الأمن.
وح�سب تقديرات املعار�ضة ،قتل الع�شرات من املتظاهرين منذ بدء
املظاهرات ،اخلمي�س قبل املا�ضي ،فيما اعتقل ما ال يقل عن � 3آالف
�شخ�ص.

حممد بن را�شد خالل تتويجه بطل ال�سباق الرئي�سي لك�أ�س �سموه للقدرة (وام)

ع�شرات احلوثيني ي�سلمون �أنف�سهم غربي اليمن

•• عوا�صم-وكاالت:

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

اع�ضاء اللجنة الوزارية العربية قبيل اجتماعهم يف العا�صمة الأردنية (رويرتز)
الأمريكي والإجراءات الإ�سرائيلية اىل ذل� ��ك ذك� ��ر م��وق��ع �أك�سيو�س من مراجعة امل�ساعدات الأمريكية
الإخباري الإلكرتوين �أن الواليات لل�سلطة الفل�سطينية.
يف الأرا�ضي املحتلة.
و�أكد ال�صفدي �أن املواقف العربية املتحدة جمدت  125مليون دوالر وي �� �ش �ك��ل ه ��ذا امل �ب �ل��غ ث �ل��ث التربع
ثابتة ومن�سجمة ب���ش��أن التحرك من التمويل ال��ذي تقدمه لوكالة ال�سنوي الأمريكي للوكالة.
الأمم امل �ت �ح��دة لإغ ��اث ��ة وت�شغيل وق� � ��ال امل� ��وق� ��ع ن� �ق�ل� ً
ا ع� ��ن ثالثة
�ضد القرار الأمريكي.
و��ش��دد على �أن��ه ال �أم��ن وا�ستقرار الالجئني الفل�سطينيني (�أونروا) دب�ل��وم��ا��س�ي�ين غ��رب�ي�ين مل يك�شف
وال �أم��ان يف املنطقة م��ن دون حل ول�ك��ن م���س��ؤو ًال ب ��وزارة اخلارجية ال �ن �ق��اب ع ��ن �أ� �س �م��ائ �ه��م �إن � ��ه كان
ي���ض�م��ن ق �ي��ام دول � ��ة فل�سطينية الأم�يرك�ي��ة ق��ال �إن��ه مل يتم اتخاذ م��ن املفرت�ض �أن يتم ت�سليم هذا
التمويل بحلول الأول من يناير.
م�ستقلة ع�ل��ى ح ��دود ال��راب��ع من قرار ب�ش�أن هذا التمويل.
ي ��ون �ي ��و ع � ��ام  1967وال �ق ��د� ��س وب �ع��د �أي � ��ام م��ن ت �ه��دي��د الرئي�س وقال م�س�ؤول اخلارجية الأمريكية
دون� ��ال� ��د ت ��رام ��ب ب ��وق ��ف تقدمي ال ��ذي حت ��دث ��ش��ري�ط��ة ع ��دم ن�شر
ال�شرقية عا�صمة لها.
وت�ضم اللجنة ال��وزاري��ة العربية م� ��� �س ��اع ��دات ل �ل �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي�ين يف ا�سمه �إن تقرير �أك�سيو�س «م�ضلل.
وزراء خارجية ك��ل م��ن :فل�سطني امل���س�ت�ق�ب��ل ق ��ال م��وق��ع �أك�سيو�س مل �ج��رد �أن �ه��م ك��ان��وا ي�ت��وق�ع��ون هذا
والأردن وم� ��� �ص ��ر والإم � � � � � ��ارات �إن املبلغ جُ مد حل�ين انتهاء �إدارة امل �ب �ل��غ يف ال �ب��داي��ة ومل يح�صلوا
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب عليه ه��ذه امل��رة ال يعني تعليقه �أو
وال�سعودية واملغرب.

•• عوا�صم-وكاالت:

قتل  17مدنياً على الأقل و�أ�صيب �آخرون بجروح �أم�س
ال�سبت يف ق�صف جوي �شنته طائرات رو�سية و�سورية
على مناطق عدة يف الغوطة ال�شرقية املحا�صرة قرب
دم�شق ،وفق ما �أفاد املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان.
وق��ال م��دي��ر امل��ر��ص��د ال���س��وري حل�ق��وق الإن���س��ان رامي
عبد الرحمن لوكالة فران�س بر�س وا�صلت الطائرات
احلربية ال�سورية والرو�سية ال�سبت ق�صفها العنيف
للغوطة ال�شرقية م�ستهدفة املزيد من املناطق ال�سكنية،
م�شرياً �إىل مقتل  12مدنياً بينهم طفلني يف مدينة
ح �م��وري��ة ،وم��دن�ي�ين اث�ن�ين يف م��دي�ن��ة م��دي��را وثالثة
�آخرين يف عربني .كما �أ�صيب نحو � 35شخ�صاً بجروح.

اىل ذل��ك� ،أعلنت الأمم املتحدة �أن �أك�ثر من � 60ألف
�شخ�ص يف �إدل ��ب �أج �ب�روا ع�ل��ى م �غ��ادرة م�ن��ازل�ه��م منذ
الأول من ت�شرين الثاين نوفمرب املا�ضي ،ب�سبب املعارك
املتوا�صلة بني قوات النظام ال�سوري واملعار�ضة.
وم��ع درج ��ات احل ��رارة امل�ت��دن�ي��ة ،ح��ذرت الأمم املتحدة
وم�ن�ظ�م��ات �إن���س��ان�ي��ة م��ن النق�ص احل ��اد ال ��ذي يعانيه
ال�ن��ازح��ون يف �إدل ��ب يف امل ��واد الطبية وال�غ��ذائ�ي��ة .كما
�أع �ل �ن��ت امل�ج�ت�م�ع��ات وامل�خ�ي�م��ات يف امل �ن��اط��ق ال�شمالية
ب�إدلب �أنها تواجه �صعوبات ولديها �إمكانيات حمدودة
ال�ستيعاب املزيد من النازحني.
من جهتها ،ك ّثفت ق��وات النظام هجماتها ال�صاروخية
على قرية ال�شيخ بركة جنوب حمافظة �إدل��ب ،متهيداً
القتحام ناحية �سنجار اال�سرتاتيجية �شرقاً.

ترامب يعتقد �أنه عبقري
•• وا�شنطن-وكاالت:

ال�������������س������ودان ي��غ��ل��ق
ح�������دوده م����ع �إري��ت�ري����ا
•• اخلرطوم-وكاالت:

�أعلنت ال�سلطات ال�سودانية ،ام�س
ال�سبت� ،أنها �أغلقت كافة املعابر
احل� ��دودي� ��ة م ��ع دول � ��ة �أري�ت�ري ��ا
اعتبارا من م�ساء اجلمعة ،بعد �أن
اعتربت الأمر جمرد �شائعات.
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة الأن �ب��اء الر�سمية
ال���س��ودان�ي��ة ع��ن وايل ك�سال �آدم
جماع �آدم �أن قرار الإغالق ي�ستند
�إىل املر�سوم اجلمهوري اخلا�ص
ب�إعالن حالة ال�ط��وارئ يف والية
ك�سال ،م�شددا على �أن الإغالق
�سي�ستمر حتى �صدور توجيهات
�أخ� � ��رى .و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن حركة
ال ��دخ ��ول واخل � � ��روج ع�ب�ر معرب
اللفة مل��واط�ن��ي البلدين �ستكون
وف� ��ق ال �� �ض��واب��ط والإج� � � � ��راءات
القانونية املن�صو�ص عليها .
وكان هذا امل�س�ؤول نف�سه قد نفى
يف وق��ت �سابق �أن�ب��اء حتدثت عن
�إغ �ل�اق احل� ��دود ب�ين الدولتني،
وا�صفا �إياها بـ كالم وات�ساب.

الكتاب ال�صدمة للبيت االبي�ض

كرّ�س القطيعة النهائية بني الرئي�س وظله:

هذا م�ضمون الكتاب الذي �أراد ترامب م�صادرته!

•• الفجر – اعداد خرية ال�شيباين

للكتب يف بع�ض الأحيان مكانة خا�صة يف احلياة ال�سيا�سية ،ويبدو ان الرئي�س
االمريكي دونالد ترامب على و�شك دفع ثمن كتاب ال�صحايف مايكل وولف،
“النار والغ�ضب :داخل بيت ترامب الأبي�ض” ،الذي فجر قنبلة �صغرية يف
الواليات املتحدة .ومهما كانت ال�شكوك التي ميكن اثارتها حول م�ؤلف الكتاب
مايكل وولف ،فان الكتاب ت�سبب يف ت�سونامي حقيقي داخل الواليات املتحدة.
و�سنتوىل يف هذا العر�ض القاء نظرة عامة على املقاطع الأك�ثر �أهمية التي
ن�شرت يف ال�صحافة االمريكية والفرن�سية ،و�أ�شعلت فتيل العالقات املتوترة
�أ�صال بني دونالد ترامب وم�ست�شاره ال�سابق �ستيف بانون.
(التفا�صيل �ص)11
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�أثنى الرئي�س الأمريكي ،دونالد
ت ��رام ��ب ،ع�ل��ى ن�ف���س��ه ق��ائ�لا �إنه
(ع �ب �ق��ري وراج� ��ح ال�ع�ق��ل ج ��دا)،
وذل� ��ك ب �ع��د ن���ش��ر ك �ت��اب ينتقده
ب�شدة وي�شكك يف �أهليته لتويل
الرئا�سة.
و�أورد ت��رام��ب يف ت �غ��ري��دة على
ت��وي�تر ،ال�سبت :يف ال��واق��ع �أكرب
نعمتني يف حياتي :رجاحة العقل
و�شدة الذكاء.
وك �ت��ب ع��ن م���س�يرت��ه :م��ن رجل
�أعمال ناجح جدا �أ�صبحت جنما
تلفزيونيا المعا ( )...ثم رئي�سا
للواليات املتحدة (من حماولتي
الأوىل)� .أع�ت�ق��د �أن ه��ذا ي�ؤهل
املرء ال �أن يكون ذكيا بل وعبقريا
راجح العقل جدا.
و� �س��رع��ان م��ا ت���ص��در ك �ت��اب (نار
وغ� ��� �ض ��ب :داخ� � ��ل ب �ي��ت ترامب
الأب �ي ����ض) ق��ائ�م��ة ال�ك�ت��ب الأكرث
مبيعا ،اجلمعة ،وه��اج��م ترامب
الكتاب قائال �إنه حافل بالأكاذيب.
وي�صور الكتاب و�ضعا فو�ضويا يف
البيت الأب�ي����ض ،ورئي�سا ي�سخر
م�ساعديه من قدراته.
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حاكم ر�أ�س اخليمة  :حممد بن زايد عزز روح املواطنة واالنتماء و�شجع �أبناء الإمارات على العمل والعطاء
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

02

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة ان اجنازات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة غدت عالمة
فارقة يف حياة �أبناء االم��ارات ..م�شريا اىل ان �سموه ع��زز روح املواطنة
واالنتماء و�شجع �أبناء االمارات على العمل والعطاء.
ج��اء ذل��ك يف الكلمة ال�ت��ي وجهها �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ� ��س اخليمة
مبنا�سبة مبادرة “�شكرا حممد بن زايد” التي �أطلقها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س

ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي رع��اه اهلل وال�ت��ي دع��ا فيها �سموه �أب�ن��اء وب�ن��ات دولة
الإم � ��ارات وامل�ق�ي�م�ين ع�ل��ى �أر� ��ض زاي ��د اخل�ي�ر وال�ع�ط��اء ب�ت�ق��دمي ال�شكر
والعرفان والوالء ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان .
وفيما يلي ن�ص كلمة �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة التي جاءت حتت
عنوان “ �شكرا �أخي حممد بن زايد  :ما مييز �أخي �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة انه اليعرف دروب امل�ستحيل فقد كر�س حياته يف �سبيل وطننا
الغايل االمارات  ،وامتلك ر�ؤية ثاقبة يف القيادة احلكيمة وغدت اجنازات
�سموه عالمة فارقة يف حياة �أبناء االمارات فهو الذي �آمن ببناء االن�سان
و�شجع �شباب و�شابات االمارات لكي يتحملوا امل�س�ؤولية جتاه الوطن  ،كما

�آمن بالعلم والتعليم فا�ستقطب الكثري من اجلامعات وحفز على االبداع
واالبتكار للنهو�ض واالرتقاء بدولة االمارات  ،ولعل �أب�سط ما يدل على
اهتمامه باالن�سان زياراته لأنحاء الدولة لاللتقاء ب�أبنائه وبناته وحر�ص
�سموه الدائم على التوا�صل معهم  ،هذا عدا عن فتح جمل�سه ا�سبوعيا
للقاء �أبناء �شعبه  ،كما بنى القوات امل�سلحة خري بناء وزرع ثقافة الفداء
م��ن �أج��ل ال��وط��ن  ،لأن �أب�ن��اءه وح��ده��م ه��م ال��ذي��ن ي ��ذودون ع��ن حيا�ضه
ويدافعون عن مكت�سباته.
لقد رف�ض الثبات يف املكان و�آم��ن بالتطور وط��رق �أب��واب امل�ستقبل كونه
يحمل فكرا جديدا متجددا  ،ف�سموه يتابع دقائق االمور من �أجل احلا�ضر
والتخطيط للم�ستقبل من �أجل ان تظل االمارات يف �صدارة دول العامل .

ان �أخ��ي ال�شيخ حممد بن زاي��د ي�صر على ان تكون االم��ارات واح��ة �أمن
و�آمان  ،وقد وهبه اهلل ملكة لتحقيق طموحاته  ،وها نحن اليوم نح�صد
ثمار بذله وعطائه بعد ان غ��دا ر�صيده حافال باملنجزات  ،فهو يتابع
م�سرية والده املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه
ورحمه رحمة وا�سعه ويكفي �سموه انه بنى القوات امل�سلحة على �أكمل وجه
وعزز روح املواطنة واالنتماء و�شجع �أبناء االم��ارات على العمل والعطاء
ويكفيه اي�ضا تخطيطه مل�ستقبل االم ��ارات ون�صرته للحق ومبادراته
االن�سانية اال�ستثنائية وحر�صه على التنمية امل�ستدامة .
�شكرا �أخي حممد بن زايد على �صنيعك الذي �سجله التاريخ بحروف من
نور وعلى ما فعلته وما �ستفعله و�ستبقى نربا�سا لأبناء االمارات .

جمندو الدفعة التا�سعة للخدمة الوطنية يلتحقون مبراكز تدريب القوات امل�سلحة
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د ال�ل��واء ال��رك��ن طيار ال�شيخ �أح�م��د بن
طحنون بن حممد �آل نهيان رئي�س هيئة
اخلدمة الوطنية واالحتياطية يف الق يادة
العامة للقوات امل�سلحة ان قانون اخلدمة
الوطنية واالحتياطية ميثل ترجمة عملية
ل�ل��ر�ؤي��ة ال�ث��اق�ب��ة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال � � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي رع� ��اه اهلل و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة وحر�صهم ال�شديد على م�صلحة
�شباب الوطن وم�ستقبله.
و�أ�شار �إىل �أن التحاق �أبناء الوطن بالدفعة
ال�ت��ا��س�ع��ة ب�برن��ام��ج اخل��دم��ة ال��وط�ن�ي��ة يف
بداية عام  .. 2018عام زايد �سي�ساهم يف
زيادة خمزونهم الوطني والثقايف والفكري
ويجعلهم �أك�ثر قوة وكفاءة وثقة بالنف�س
مثمناً امل��واق��ف امل�شرفة لأول�ي��اء الأم��ور يف
دعم وت�شجيع وحث �أبنائهم على االلتحاق
بالربنامج وحر�صهم ال��دائ��م على غر�س
حمبة الوطن يف نفو�سهم ما ي�ؤكد ثقتهم
التامة ب��أن راي��ة ه��ذا الوطن �ستبقى ب�إذن
اهلل خفاقة عالية ب�سواعد املخل�صني من
منت�سبي القوات امل�سلحة.
و�أك��د اللواء الركن طيار ال�شيخ �أحمد بن
طحنون ب��ن حممد �آل نهيان يف ت�صريح
اليوم مبنا�سبة التحاق �شباب الوطن من
جمندي الدفعة التا�سعة للخدمة الوطنية

�أن ��ش�ب��اب ال��وط��ن ال��ذي��ن �أن �ه��وا ال ��دورات
ال�سابقة كانوا على قدر الثقة الغالية التي
منحتهم �إي��اه��ا قيادتنا احلكيمة وحتملوا
امل �� �س ��ؤول �ي��ة ول �ب��وا ن ��داء ال ��واج ��ب و�أن ما
ن�شهده ال�ي��وم م��ن روح وطنية ومعنويات
عالية ي�أتي ت�أكيداً ملا اعتدنا عليه من �أبناء
وطننا الغايل على مدى التاريخ.
وه� �ن� ��أ رئ �ي ����س ه �ي �ئ��ة اخل ��دم ��ة الوطنية
واالحتياطية القيادة احلكيمة للدولة على
التحاق الآالف من �أبناء الإم��ارات بدفعة
ج��دي��دة للخدمة الوطنية ليكونوا جزءاً
من منظومة القوات امل�سلحة درع الوطن
ورم��ز عزته معاهدين قيادتنا ب��أن يكونوا
حماة حقيقيني لدولتنا حتى تظل رايتها
خفاقة عالية.
وكانت مراكز التدريب يف القوات امل�سلحة
�إ�ستقبلت ام�س �شباب الوطن من جمندي
الدفعة التا�سعة للخدمة الوطنية حيث
توافد املجندون �إىل �أربعة مع�سكرات على
م�ستوى الدولة.
و�سيخ�ضع املجندون خالل فرتة التدريب
�إىل برنامج تدريبي متكامل مت تطويره
وفقاً لأف�ضل املمار�سات العاملية ما ي�ؤكد
حر�ص القيادة العامة للقوات امل�سلحة على
االرت �ق��اء باملنظومة التدريبية للربنامج
وتطويرها.
و� �س�يرك��ز ب��رن��ام��ج اخل ��دم ��ة ال��وط �ن �ي��ة يف
املرحلة الأوىل منه على حتويل املجندين
من ال�صبغة املدنية �إىل ال�صبغة الع�سكرية
م��ن خ�ل�ال ال�ت��دري�ب��ات الع�سكرية وحمل
وا�ستخدام ال�سالح وتعويدهم على ال�ضبط
والربط الع�سكري وتعزيز م�ستوى لياقتهم
البدنية وتر�سيخ القيم الوطنية يف نفو�سهم

�سعيد �سامل ال�شام�سي

و�صقل وتطوير مهاراتهم القيادية لتبد�أ
ب�ع��د ذل��ك م��رح�ل��ة ال �ت��دري��ب التخ�ص�صي
�إىل ج��ان��ب ال�ع��دي��د م��ن امل�ح��ا��ض��رات التي
�سيتلقونها على �أيدي مدربني متخ�ص�صني
بهدف تعزيز القيم الإ�سالمية والوطنية
حيث �ستعزز املحا�ضرات لديهم قيم الوالء
واالنتماء للوطن والقيادة ليكون �شعارهم
 ..اهلل..الوطن ..الرئي�س.
ف �ف��ي ال �ع�ي�ن ا��س�ت�ق�ب�ل��ت ال �ق �ي ��ادة العامة
للقوات امل�سلحة �صباح ام�س يف مع�سكري
العني و�سيح اللحمة الدفعة التا�سعة من
جم�ن��دي اخل��دم��ة الوطنية واالحتياطية
الذين توافدوا منذ ال�صباح الباكر لتلبية
ن��داء الوطن حيث �أجريت لهم الرتتيبات
املعتادة الن�ضمامهم وبدء التدريب.
وعرب امللتحقون بهذه الدفعة عن فرحتهم
و� �س �ع��ادت �ه��م ب� � ��أداء واج� ��ب خ��دم��ة الوطن
والذود عنه ا�ستجابة لنداء �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
ال��دول��ة ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة
“حفظه اهلل” و��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئي�س

�أخبار ال�ساعة :

مدر�سة زايد م�صدر �إلهام متجدد مل�سرية الوطن
•• ابوظبي-وام:

قالت ن�شرة �أخبار ال�ساعة �إنه بتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه
اهلل” بتخ�صي�ص ع��ام  2018ل�ي�ك��ون “عام زايد”،
اعتمد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
م�ؤخراً ،اال�سم الر�سمي لل�صرح التذكاري “�صرح زايد
امل�ؤ�س�س” الذي ي�أتي تخليداً لذكرى باين الوطن املغفور
له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان “طيب اهلل ثراه”
وم��ا قدمه م��ن م�ب��ادئ �سامية ور�ؤي��ة ثاقبة ،وتر�سيخاً
لقيمه النبيلة و�إجنازاته العظيمة على م�ستوى الدولة
وال�ع��امل �أج�م��ع .و�أ��ض��اف��ت الن�شرة يف افتتاحيتها حتت
ع �ن��وان “مدر�سة زاي ��د م���ص��در �إل �ه��ام م�ت�ج��دد مل�سرية
الوطن” �أن��ه ال �شك يف �أن “�صرح زاي��د امل�ؤ�س�س ،الذي
�سي�ضم مركزاً للزوار ،لإب��راز دور املغفور له يف ت�أ�سي�س
وبناء دولة الإمارات العربية املتحدة� ،إىل جانب �إجنازاته
املحلية والعاملية ،حيث �ستعر�ض فيه �صور �أر�شيفية نادرة،
وم�شاهد م�صورة وم�ق��االت وق�ص�ص عن حياة م�ؤ�س�س
الدولة� ،سي�سهم يف تر�سيخ فكر ال�شيخ زايد ،رحمه اهلل،
وموروثه الزاخر من القيم واملبادئ النبيلة التي متثل
معيناً ال ين�ضب ت�ستمد منه الإن�سانية معاين اخلري
والوفاء واالنتماء والت�ضامن .كما �أن هذا ال�صرح الذي
�سي�سلط ال�ضوء على اجلوانب املختلفة يف حياة ال�شيخ
زاي ��د� ،سيخلد ذك ��راه ب��اع�ت�ب��اره واح ��داً م��ن �أع�ظ��م قادة
العامل الذين ا�ستطاعوا تغيري م�سار التاريخ يف منطقة
اخلليج ذات الأهمية اال�سرتاتيجية بالن�سبة �إىل العامل
كله ،فقد ترك ال�شيخ زايد تراثاً �إن�سانياً رائعاً يف االنفتاح
والت�سامح وال��دع��وة �إىل احل��وار بني ال�شعوب والأديان
واحل�ضارات ونبذ التع�صب والعنف ،وو�ضع �أ�س�س جتربة
تنموية رائ��دة متثل م�صدر �إلهام يف �إطاريها الإقليمي
والعاملي ،وت�سعى دول عدة �إىل اال�ستفادة منها وال�سري
على طريقها .و�أو�ضحت الن�شرة ــ التي ي�صدرها مركز
الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية ــ �إن “�صرح
زاي��د امل�ؤ�س�س” �سيتيح نافذة مهمة ،ميكن من خاللها
التعرف ب�شكل �شامل �إىل حياة املغفور له ال�شيخ زايد،
كقائد فريد من نوعه ،و�إن�سان يحمل اخلري للب�شرية
جمعاء ،ف�ض ً
ال عن الق�ضايا والأف�ك��ار التي داف��ع عنها،
والقيم التي ن�شرها يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
والعامل ،والتي �أظهرت كيف كان ،رحمه اهلل ،حكيماً يف

التعامل مع الق�ضايا الداخلية واخلارجية ،وكيف كان
ل��ه الكثري م��ن امل��واق��ف وامل �ب��ادرات التي انت�صرت لقيم
احل��ق وال �ع��دل وال���ش��رع�ي��ة ،وه��ي منظومة القيم التي
يدعو �إليها الكثريون يف يومنا هذا للخال�ص من دوامة
ال�صراعات وال�ن��زاع��ات التي تهدد الأم��ن وال�سلم على
ال�صعيدين الإقليمي وال��دويل ،كما ك��ان ل��ه ،طيب اهلل
ث��راه ،العديد من املبادرات امل�شهودة يف تقدمي امل�ساندة
للمحتاجني �إليها يف مناطق خمتلفة من العامل من دون
متييز ب�سبب الدين �أو العرق �أو اجلن�س ،وا�ستحق عنها
�أن يكون رائ��داً للعمل الإن�ساين على ال�صعيد العاملي.
وذكرت �أن كل هذه املواقف العظيمة حفرت ا�سم ال�شيخ
زاي��د يف �سجل ال�ت��اري��خ ،م��ن �أه��م ال�ق�ي��ادات ال�ت��ي تركت
ب�صمات خالدة يف خمتلف املجاالت ،وجعلته حا�ضراً على
الدوام بر�ؤاه و�سيا�ساته ومدر�سته يف احلكم والإدارة التي
ال تتوقف عن تقدمي الدرو�س للحا�ضر وامل�ستقبل ،وهذا
م��ا ع�بر عنه بو�ضوح �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان يف تغريدات عرب ح�سابه الر�سمي يف موقع
التوا�صل االجتماعي “تويرت” ،مبنا�سبة اعتماد اال�سم
الر�سمي لل�صرح التذكاري “�صرح زايد امل�ؤ�س�س” بقوله:
�إن “زايد ..قامة عظيمة حفرت ا�سمها ب�أحرف من نور
يف قلوب املاليني ،ونالت احرتام العامل؛ حلكمته و�سعة
�إن�سانيته ورجاحة ر�ؤيته وم�ساعيه املخل�صة وطموحه
يف عامل ت�سوده قيم الت�سامح واملحبة وال�سالم ،و�ستبقى
مدر�سة زاي��د تلهمنا وت�ثري م�سرية الإم��ارات احلافلة،
وتدفعنا �إىل بذل ق�صارى جهدنا لرفعة الوطن”.
ولفتت �إىل �أن��ه �ستظل مدر�سة زاي��د يف احلكم والإدارة
م�صدر �إلهام متجدد وث��راء مل�سرية الوطن ،لأنها تقوم
على �أ�س�س و�أرك ��ان را�سخة �أهمها التخطيط العلمي،
وال �ط �م��وح ال �ت �ن �م��وي ال� ��ذي ال حت ��ده ح � ��دود ،والثقة
ب��ال �ق��درات ال��وط�ن�ي��ة ،وال�ب���ش��ري��ة ،وامل ��ادي ��ة ،والتفاعل
امل�ستمر والإيجابي واخلالق بني القيادة وال�شعب ،وجعل
املواطن يف قمة �أولويات القيادة ،وعلى هدي هذه املدر�سة
حققت دولة الإمارات العربية املتحدة احتادها وجنحت
يف املحافظة عليه وتعميقه يف عقول وقلوب مواطنيها،
وا�ستطاعت �أن ت�صل �إىل م��ا و�صلت �إل�ي��ه م��ن مراتب
عليا يف م�ضمار التنمية ،وعلى هديها �أي�ضاً ،تنطلق بكل
ثقة نحو امل�ستقبل لتعزز مكانتها على خريطة الدول
املتقدمة ،لتحقيق �أه��داف “مئوية الإم��ارات ،”2071
التي ت�سعى �إىل الو�صول بدولة الإمارات العربية املتحدة
�إىل املركز الأول عاملياً يف خمتلف املجاالت.

احمد ابراهيم الري�سي

ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دبي
رع��اه اهلل و��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة و�أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام
االمارات .
ويف منطقة الظفرة ا�ستقبل مع�سكر ليوا
لتدريب منت�سبي اخلدمة الوطنية الدفعة
التا�سعة حيث ت�ستمر ال��دورة ثالثة ا�شهر
يتلقى خاللها امل�ت��درب تدريبات ع�سكرية
وميدانية خمتلفة ومت��اري��ن لياقة بدنية
وج�سدية منوعة �إىل ج��ان��ب ال�ع��دي��د من
املحا�ضرات الأمنية والوطنية �سيتلقونها
ع�ل��ى �أي ��دي م��درب�ين متخ�ص�صني بهدف
تعزيز القيم الوطنية وتر�سيخ معنى الوالء
واالنتماء للوطن.
و�أك��د قائد مع�سكر ليوا لتدريب جمندي
اخل��دم��ة ال��وط �ن �ي��ة مب�ن�ط�ق��ة ال �ظ �ف��رة ان
املع�سكر ا�ستقبل منذ �صباح اليوم �أعدادا من
املجندين ومت ت�سجيلهم يف الدورة التا�سعة
ومت ت�سليم ج�م�ي��ع امل�ل�ت�ح�ق�ين متطلبات
املجندين من مالب�س وعهدة خا�صة بهم

علي عبيد را�شد الكتبي

كما مت تعريفهم باملع�سكر والنظام الداخلي
�إ� �ض��اف��ة اىل تنظيم حم��ا� �ض��رات م��ن قبل
امل��درب�ي�ن ق�ب��ل اف �ت �ت��اح ال � ��دورة التدريبية
..الفتا اىل ان هناك اقباال كبريا وحما�سا
م��ن ال�ط�ل�ب��ة وث �ق��ة ل�لال �ت �ح��اق باخلدمة
الوطنية كما ان اولياء االم��ور ع�بروا عن
��س�ع��ادت�ه��م و� �س��روره��م ب ��إح �� �ض��ار �أبنائهم
لاللتحاق باخلدمة الوطنية ع�لاوة على
متابعتهم اثناء فرتة املع�سكر.
وق��ال �إن الأم��ور ت�سري ب�صورة ممتازة من
�ضبط والتزام ابتداء من مرحلة اال�ستقبال
والت�سجيل مرورا بجميع مراحل التدريب
وي �ع �ت�ب�ر ذل� ��ك م ��ن ا� �س��ا� �س �ي��ات التدريب
ح �ت��ى ي� �ك ��ون جم �ن��د اخل ��دم ��ة الوطنية
ق��ادرا ج�سديا ونف�سيا على حتمل �أق�صى
ال�ضغوط البدنية والعقلية والنف�سية دون
فقدان قدرته على تطبيق مهاراته وت�أهيله
للم�ستقبل جنديا احتياطيا يحمى وطنه.
ويف عجمان ا�ستقبل مركز تدريب املنامة
التابع للقيادة العامة للقوات امل�سلحة �صباح
ال�ي��وم جم�ن��دي الدفعة التا�سعة للخدمة
الوطنية ال��ذي��ن �سيخ�ضعون خ�لال فرتة

تدريبهم الأ�سا�سي �إىل تدريبات ع�سكرية
وميدانية خمتلفة ومت��اري��ن لياقة بدنية
وج�سدية منوعة �إىل ج��ان��ب ال�ع��دي��د من
املحا�ضرات الأمنية والوطنية �سيتلقونها
ع�ل��ى �أي ��دي م��درب�ين متخ�ص�صني بهدف
تعزيز القيم الوطنية وتعزز لديهم معنى
الوالء واالنتماء للوطن.
و�أ�شاد املجندون و�أولياء االمور بتوجيهات
ال �ق �ي��ادة احل �ك �ي �م��ة يف اق ��ام ��ة مع�سكرات
اخل��دم��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ت��دري��ب ال���ش�ب��اب على
امل �ه ��ارات ال�ع���س�ك��ري��ة واع ��داده ��م ع�سكريا
للذود عن حيا�ض الوطن .
فقد �أعرب العديد من ال�شباب املنت�سبني عن
�سعادتهم وفخرهم ببدء خدمتهم الوطنية
وقالوا �إنهم ينتظرون هذه اللحظة لدخول
مراكز التدريب م�ؤمنني ب�أن الواجب الذي
�سينالون �شرف ت�أديته قد ح��ان بالدخول
للمع�سكر التدريبي ب�شكله العملي �آملني �أن
يجتازوا تلك املرحلة ب�شرف وعزة وكرامة
كما هو احلال يف اخلدمة الع�سكرية.
و�أ�شاروا �إىل �أنهم متحم�سون للغاية لدخول
م��راك��ز التجنيد و�أن �ه��م ح��ري���ص��ون ومنذ
فرتة على �أن يكونوا جاهزين وم�ستعدين
الجتياز هذه الدورة وهم دائما ما يحفزون
ال���ش�ب��اب ع�ل��ى ذل��ك الن��ه ��ش��رف ل�ك��ل �أبناء
الوطن �أن ي�شاركوا يف العر�س الوطني يف
االنت�ساب للخدمة الوطنية ..و�أعربوا عن
�سعادتهم وفخرهم ببدء خدمتهم الوطنية
وقالوا �إنهم ينتظرون هذه اللحظة لدخول
مراكز التدريب م�ؤمنني ب�أن الواجب الذي
�سينالون �شرف ت�أديته قد ح��ان بالدخول
للمع�سكر التدريبي ب�شكله العملي.
م��ن جانبهم ع�بر �أول �ي��اء �أم ��ور املجندين

ع��ن ��س�ع��ادت�ه��م ب��ان���ض�م��ام �أب �ن��ائ �ه��م لهذه
ال��دورة التي تعد منا�سبة وطنية يرتقبها
ك��ل �إم ��ارات ��ي و�إم��ارات �ي��ة م ��ؤك��دي��ن �أن ما
ت�ع�ل�م��ه �إخ��وان �ه��م م��ن اخل��دم��ة الوطنية
الذين �أق�سموا على حماية دولة الإمارات
و�إخ�ل�ا� �ص �ه��م ل��رئ�ي���س�ه��ا يف ك ��ل الظروف
والأوق� ��ات ه��و املعنى احلقيقي للمواطنة
ال�صاحلة.
وق��ال ويل الأم��ر �أح�م��د اب��راه�ي��م الري�سي
ان هناك اهتماما كبريا من �أولياء االمور
باخلدمة الوطنية لذلك يحر�صون على
ار�سال �أبنائهم ملع�سكرات اخلدمة الوطنية
م�ضيفا �أن فكرة مع�سكرات اخلدمة الوطنية
فكرة جيدة العداد ال�شباب واجليل �إعدادا
ع�سكريا لكي ي�ستعدوا خلدمة البلد وهذا
فخر واعتزاز لنا جميع.
من جهته �أكد �سعيد �سامل ال�شام�سي ان ما
يقوم به �أبنائهم من �أداء للواجب املقد�س
يف �سبيل وط�ن�ه��م ي�ع��د ردا للجميل جتاه
الوطن وقيادته التي حر�صت و�سهرت على
�أمنه و�أمانه الأمر الذي يتطلب منهم ومن
اقرانهم م�ضاعفة اجل�ه��ود و�شحذ الهمم
وتر�سيخ اجلهد والعطاء امل�ستمر والتلبية
ل�ن��دائ��ه وخ��دم�ت��ه واحل �ف��اظ ع�ل��ى �سالمة
�أرا�ضيه.
�أما ويل الأمر علي عبيد الكتبي فقد �أعرب
ع��ن �شعوره بالفخر وال���س�ع��ادة يف التحاق
ابنه يف الدفعة التا�سعة من دورة اخلدمة
ال��وط�ن�ي��ة م��و��ض�ح�اً �أن ه ��ذا ال �ي��وم ي�شكل
نقطة م�ضيئة ومف�صلية يف حياته.
و�أك��د �أن �أب�ن��اء الوطن اع�ت��ادوا على مكارم
القيادة الر�شيدة وح��ان الوقت لكي يردوا
جزءاً من تلك املكارم للوطن وقيادته.

ال�صحة تطلق م�سابقة الفن لل�صحة للتوعية بالق�ضايا ال�صحية املعا�صرة
•• دبي-وام:

�أطلقت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع م�سابقة “الفن لل�صحة”
ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل رف��ع وع��ي �أف ��راد املجتمع بالق�ضايا ال�صحية
املعا�صرة املرتبطة ب��أمن��اط احل�ي��اة ال�صحية وا�ستثمار طاقات
ال�شباب وت�سخريها خلدمة الق�ضايا ال�صحية يف ال��دول��ة من
خالل التوعية ال�صحية بطريقة مبتكرة.
وي��أت��ي اط�لاق ه��ذا امل�سابقة حتقيقا للأجندة الوطنية لر�ؤية
الإم��ارات  2021لتطبيق نظام �صحي ي�ستند �إىل �أعلى املعايري
العاملية وتر�سيخ اجلانب الوقائي وتخفي�ض معدل الأمرا�ض
املتعلقة بنمط احل �ي��اة كال�سمنة وال�ق�ل��ب وال���س�ك��ري لتحقيق
�أعلى املعايري العاملية يف ج��ودة الرعاية ال�صحية .و�أك��د معايل
عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�صحة ووقاية املجتمع �أن
ا�سرتاتيجية الوزارة تهدف �إىل حتقيق نظام �صحي مبعايري عاملية
من خالل تر�سيخ اجلانب الوقائي وتخفي�ض معدل الأمرا�ض
املتعلقة بنمط احلياة وتقدمي مقومات الرعاية ال�صحية التي
تفوق توقعات الأفراد وت�ستند �إىل الر�ؤية امل�ستقبلية للدولة وعدد
م��ن املوجهات احلكومية مثل ر�ؤي��ة االم ��ارات  2021الأجندة
الوطنية منظومة التميز احلكومي م�ب��ادرة احلكومة الذكية
واال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار وحتقيق ا�سرتاتيجية التنمية
امل�ستدامة  .2030و�أ��ش��ار معاليه �إىل �أهمية �إط�ل�اق م�سابقة
“الفن لل�صحة” كون الفن ي�شكل قيما جمالية و�إن�سانية ووطنية
وه��و ر�سالة �إن�سانية واجتماعية حيث ارت�أينا اال�ستعانة بالفن

بطريقة مبتكرة بهدف توعية �شرائح املجتمع بالأمرا�ض املزمنة
من خالل فئة ال�شباب التي متثل نب�ض املجتمع وقيادة امل�ستقبل.
وا��ض��اف معاليه �أن ه��ذه امل�ب��ادرة ت��أت��ي مواكبة ل��ر�ؤي��ة احلكومة
الر�شيدة يف تكري�س ثقافة االبتكار لتكون خريطة الطريق �إىل
ر�ؤية الإم��ارات  2021لتكون الإم��ارات وجهة عاملية لالبتكار ال
�سيما يف القطاع ال�صحي فعندما نكون مبتكرين ف�إننا ن�ؤ�س�س
ال�ستثمار م�ستدام يف امل�ستقبل ا�سرت�شاداً بقول �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي “رعاه اهلل” “نحن نفكر بطريقة
خمتلفة  ..الكثريون يتنب�أون بامل�ستقبل ..نحن ن�صنعه” لرت�سيخ
الريادة الإماراتية كنموذج للدول التي ت�ستثمر يف امل�ستقبل وتعمل
على امتالك �أدوات��ه .من ناحيته �أو�ضح �سعادة الدكتور ح�سني
عبد الرحمن الرند الوكيل امل�ساعد للمراكز والعيادات ال�صحية
�أن �إط�لاق امل�سابقة ي�أتي يف �إط��ار ا�سرتاتيجية ال��وزارة يف تعزيز
�أمن��اط احلياة ال�صحية ملجتمع دولة الإم��ارات وتقدمي الرعاية
ال�صحيـة ال�شاملة واملتكاملة بطرق مبتكرة وم�ستدامة ت�ضمن
وقاية املجتمع من الأمرا�ض ودع��م جهود ال��وزارة و�شركائها يف
دولة الإمارات بتطويراال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الأمرا�ض
غري ال�سارية  2021 – 2017متا�شيا مع الأجندة الوطنية
لر�ؤية الإمارات  2021بهدف تطوير النظام ال�صحي وتوفري
تغطية �صحية �شاملة ت�ستند �إىل �أعلى املعايري العاملية وحت�سني
نتائج امل�ؤ�شر الوطني لأمناط احلياة خلف�ض معدل ال�سمنة عند
الأط�ف��ال وال�شباب وخف�ض معدل الوفيات من �أم��را���ض القلب

وال�شرايني ومعدل ال�سكري .وذكر �أن م�سابقة “الفن لل�صحة”
هـي مـ�سابـقة فـنية تهـدف �إلـى تـ�شجيع فـئة ال�شـباب علـى تـقديـم
�أعـمال فـنية تخـدم الـقطاع الـ�صحي فـي دولـة الإمـارات يـتم مـن
خـاللـها ا�سـتثمار طـاقـات ال�شـباب وتـ�شجيعهم لـلتطرق �إلـى �أهـم
الـق�ضايـا الـ�صحية الـمعا�صـرة الـتي تـواجـه الـمجتمع الإمـاراتـي
مـن مـنظور مـختلف وغـري تـقليدي ..حـيث يـتم ومـن خـالل
االع �م��ال ال�ت�ط��رق �إىل �أه��م ال�سلوكيات ال�صحية ال�ت��ي ت�ساهم
وب�شكل كبري يف احلد من الأمرا�ض املعا�صرة.
وم��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت ال��دك �ت��ورة ف�ضيلة حم�م��د ��ش��ري��ف مديرة
�إدارة التثقيف والتعزيز ال�صحي �أن الهدف من م�سابقة “الفن
لل�صحة” هو تنويع �أ�ساليب التوعية ال�صحية بطرق مبتكرة
ومنها الفنون املعا�صرة ال�ستقطاب مواهب ال�شباب و�إ�شراكهم
لتحقيق التغيري ال��ذي ي�صنع ال�ف��رق وي��دع��م جهود ال ��وزارة يف
تعزيز �أمناط احلياة ال�صحية .و�أ�شارت �إىل �أن اجلائزة ت�ستهدف
فئة ال�شباب من عمر � 18إىل  30عام املقيمني بدولة الإمارات
حيث ميكن للراغبني بامل�شاركة يف امل�سابقة الت�سجيل يف املوقع
االل�ك�تروين اخلا�ص باجلائزة وحتديد ن��وع امل�شاركة والتي قد
تكون فيلم ت�صويري �أو انفوغرافيك �أو �صورة فوتوغرافية �أو
ر�سم وحتميل الأعمال من خالل املوقع .و�سيتم تقييم االعمال
الفائزة من خالل ت�صويت اجلمهور بالإ�ضافة �إىل جلنة فنية يتم
ت�شكيلها للم�شاركة يف التحكيم واختيار الأعمال الفائزة وتقييمها
وفق املعايري املتفق عليها و�سيتم اختيار �أف�ضل  3م�شاركات يف كل
فئة والإعالن عن النتائج.

احتاد الكتاب العرب يت�ضامن مع ال�شاعر اليمني حممد اللوزي �ضد ملي�شيا احلوثي
•• ال�شارقة-وام:

ا�ستنكر االحت ��اد ال�ع��ام ل�ل�أدب��اء وال�ك�ت��اب ال�ع��رب ب�شدة �إقدام
ملي�شيا احلوثي على اعتقال ال�شاعر اليمني املعروف حممد
اللوزي على خلفية تعبريه عن ر�أيه ب�شكل �سلمي م�شددا على
�أن ذلك يعد انتهاكا �صريحا ووا�ضحا حلقوق الإن�سان ولكل
الأع ��راف وامل��واث�ي��ق ال��دول�ي��ة التي ت�ضمن للمواطن حقه يف
التعبري عن ر�أيه �سلميا دون �أن يتعر�ض لأذى.
وق��ال �أم�ين ع��ام االحت��اد حبيب ال�صايغ يف بيان ام�س �إن هذا
الفعل امل�ؤثم ي�أتي �ضمن انتهاج جماعات الإ��س�لام ال�سيا�سي
�سبيل العنف والإرهاب يف تعاملهم مع معار�ضيهم ،و�أن الأمر

ال يتوقف على االعتقال وكبت احل��ري��ات فقط ،كما يف حالة
حممد اللوزي ،و�إمنا يتخطاه �إىل القتل على الهوية والذبح
واحلرق والتمثيل باجلثث وتدمري املن�ش�آت العامة واخلا�صة.
و�أ�شار الأمني العام �إىل �أن هذه الأفعال تعطي �صورة �سيئة عن
الإ�سالم لدى الغري ،وت�ساهم يف ت�ضخيم حالة الإ�سالموفوبيا
التي يدفع ثمنها امل�سلمون �أنف�سهم ،خا�صة الذين يعي�شون
ك�أقليات يف �أوروبا و�أمريكا.
وذك ��ر الأم�ي�ن ال �ع��ام ل�لاحت��اد ال �ع��ام ب� ��أن ملي�شيا احل��وث��ي يف
اليمن لها �سجل كبري يف انتهاكات حقوق الإن�سان ،انطالقا
م��ن توجهات طائفية بغي�ضة ،كما رك��ز على ع��روب��ة اليمن،
وعلى �ضرورة الن�أي به عن الأطماع الأجنبية ،وحق �شعبه يف

احلرية واحلياة الكرمية .و�أكد البيان على وقوف كل الأدباء
والكتاب واملثقفني العرب �صفا واحدا مع احتاد الأدباء والكتاب
اليمنيني ،ومع جميع كتاب و�أدباء ومثقفي اليمن ،يف ت�ضامنهم
مع ال�شاعر اللوزي �ضد ظلم وتع�سف ملي�شيا احلوثي ..وطالب
احتادات الكتاب ومنظمات حقوق الإن�سان وامل�ؤ�س�سات العربية
والدولية املعنية باالنت�صار للحريات و�سيادة القانون يف كل
مكان عربي عامة ،ويف اليمن ومناطق النزاعات خا�صة.
يذكر �أن ال�شاعر حممد ال�ل��وزي من �أه��م ال�شعراء اليمنيني
املعا�صرين� ،إذ ميتلك جتربة �شعرية مميزة ،ويكتب ق�صيدة
تت�سم بالب�ساطة وقوة املفارقة ،جتعله يحتل مكانة خا�صة بني
جمايلية من �شعراء الت�سعينيات يف اليمن.
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نهيان بن مبارك يح�ضر
�أفراح احلمريي
•• دبي-وام:

ح�ضر معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح حفل اال�ستقبال الذي
�أقامه ال�سيد طار�ش بالقوبع احلمريي مبنا�سبة زفاف جنله خمي�س اىل كرمية املرحوم
دروي����ش خمي�س ع�ب��داهلل .كما ح�ضر احلفل  -ال��ذي �أقيم م�ساء ام�س الأول يف قلعة
الرمال للأفراح على طريق دبي -العني  -ال�شيخ حممد بن نهيان بن مبارك �آل نهيان
وعدد من كبار امل�س�ؤولني ووجهاء و�أبناء القبائل يف الدولة وجمع كبري من ذوي و�أقارب
العرو�سني .تخللت احلفل فقرات تراثية و�شعبية ابتهاجا بهذه املنا�سبة ال�سعيدة.

وزير التغري املناخي يوجه بتذليل ال�صعوبات �أمام ال�صيادين �سعيد بن طحنون يح�ضر
�أفراح النعيمي

•• دبي-وام:

وج� ��ه م �ع��ايل ال ��دك �ت ��ور ث� ��اين بن
�أح� �م ��د ال � ��زي � ��ودي وزي� � ��ر التغري
املناخي والبيئة م�س�ؤويل الوزارة
ب � � ��إج � ��راء ال � ��درا�� � �س � ��ات ال �ل�ازم ��ة
ب�شكل �سريع لتذليل ال�صعوبات
وال �ت �ح��دي��ات ك��اف��ة ال �ت��ي يواجها
ال�صيادين �ضماناً لقدرتهم على
اال� �س �ت �م��رار يف م ��زاول ��ة مهنتهم
والتزامهم بالقوانني مبا يحافظ
على ا�ستدامة ال�ثروة ال�سمكية يف
الدولة.
و�أع��رب معاليه عن تقديره للدور
ال�ف��اع��ل ل���ص�ي��ادي ال��دول��ة الذين
ي �� �س �ه �م��ون يف ت �ن �م �ي��ة االقت�صاد
الوطني ..منوها بحر�ص الوزارة

ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة �أو� �ض��اع �ه��م باعتبار
مهنة ال�صيد �أحد ركائز االقت�صاد
الوطني وج��زءا من ا�سرتاتيجية
ال� � ��وزارة ل�ت�ح�ق�ي��ق ر�ؤي � ��ة القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة والأج� � �ن � ��دة الوطنية
املتمثلة بر�ؤية الإمارات .2021
ج� ��اء ذل� ��ك خ�ل��ال ل� �ق ��اء معاليه
�أم� �� ��س االول ب �ع��دد م ��ن �صيادي
امل�ن�ط�ق��ة ال���ش��رق�ي��ة �ضمن زيارته
امليدانية جلمعيتي ال�صيادين يف
ك�ل�ب��اء وخ ��ور ك�ل�ب��اء ل�ل�ت��أك�ي��د على
�أهمية ال�ثروة ال�سمكية واحلفاظ
على ا�ستدامتها وم��ا متثله مهنة
ال�صيد ك�أحد �أعرق و�أقدم املهن يف
دولة االمارات.
ون ��اق� �� ��ش م �ع ��ال �ي ��ه م� ��ع �أع� ��� �ض ��اء
جمعية ال���ص�ي��ادي��ن يف ك�ل�ب��اء �أهم

ال �ت �ح��دي��ات ويف م�ق��دم�ت�ه��ا نق�ص
امل � ��وائ � ��ل ال� �ب� �ح ��ري ��ة يف منطقة
ال�ساحل ال�شرقي وال�ت��ي تت�سبب
يف انخفا�ض كمية الأ�سماك التي
ميكنهم �صيدها واحتياجهم �إىل
تطوير املر�سى املوجود حاليا.
و�أطلع معاليه على مبنى اجلمعية
ومكوناته وا�ستعر�ض مع �أع�ضاء
اجلمعية ال�ضغوط التي تتعر�ض
ل�ه��ا ال �ث�روة ال�سمكية امل�ح�ل�ي��ة يف
م�ك��ام�ن�ه��ا ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ودور وزارة
التغري املناخي والبيئة يف حمايتها
من خالل �إق��رار الت�شريعات التي
ت�ه��دف �إىل ت�ع��زي��زه��ا ورف ��ع ن�سبة
خمزون الأ�سماك يف املياه التابعة
للدولة .وخالل زيارته �إىل مدينة
ك �ل �ب��اء اج �ت �م��ع م �ع��ال �ي��ه ب�أع�ضاء

ج�م�ع�ي��ة خ ��ور ك �ل �ب��اء لل�صيادين
ال� ��ذي� ��ن ط� ��رح� ��وا ع� �ل ��ى معاليه
احتياجهم �إىل حت��دي��ث وتطوير
ع� ��دد م ��ن ق ��وان�ي�ن وا�� �ش�ت�راط ��ات
ال�صيد يف املنطقة نظرا الختالف
ط �ب �ي �ع��ة م �ن��اط��ق � �ص �ي��ده��م على
��س��اح��ل ع�م��ان ع��ن امل�ن��اط��ق املطلة
على �ساحل اخلليج العربي.
و�أك � � ��د امل �ج �ت �م �ع��ون م ��ن �أع�ضاء
ج �م �ع �ي �ت��ي ك� �ل� �ب ��اء وخ � � ��ور كلباء
لل�صيادين على �أه�م�ي��ة االمتثال
ل�ل�ق��رارات والت�شريعات الوزارية
ال �ت��ي تتما�شى م��ع ر�ؤي� ��ة القيادة
الر�شيدة لتحقيق ر�ؤي��ة الإمارات
 2021يف ت� �ع ��زي ��ز ا�ستدامة
الرثوات املائية يف الدولة و�ضمان
الأم��ن الغذائي للأجيال احلالية

وال � �ق� ��ادم� ��ة ح� �ي ��ث � � �ش � �دّد معايل
ال ��دك �ت ��ور ال� ��زي� ��ودي ع �ل��ى ال� ��دور
اجلوهري ال��ذي يلعبه ال�صيادون
يف تطبيق القرارات الوزارية وعلى
�أن �إ�سهامهم يف تنفيذ ا�سرتاتيجية
ال� ��وزارة ي�ضمن لهم م�صدر رزق
م�ستدام وم�ستقب ً
ال �آمناً ويحافظ
على اقت�صاد الدولة.
وج��اءت هذه الزيارة �ضمن �سل�سة
لقاءات معاليه مع �شرائح املجتمع
املرتبطة ب��ال��وزارة وذل��ك يف �إطار
اجل �ه��ود احل�ث�ي�ث��ة ل � ��وزارة التغري
امل�ن��اخ��ي وال�ب�ي�ئ��ة يف االط�ل�اع عن
ك �ث��ب ع �ل��ى � �س�ير �أع� �م ��ال �صيادي
ال��دول��ة وال���ص�ع��وب��ات والتحديات
ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��م و�إي� �ج ��اد احللول
امل�ستدامة لها.

•• العني -وام:

تتميز ب�أنها �صديقة للبيئة وترفع من م�ستوى ال�سالمة املرورية

بلدية مدينة �أبوظبي ت�ستبدل الأر�صفة اخلر�سانية ب�أر�صفة م�ضاءة ملونة يف منطقة امليناء
•• �أبوظبي -الفجر:

�أنهت بلدية مدينة �أبوظبي من
خ�ل��ال ق �ط ��اع ال �ب �ن �ي��ة التحتية
و�أ� �ص��ول البلدية تنفيذ امل�شروع
ال�ت�ج��ري�ب��ي ل�ل�أر� �ص �ف��ة امل�ضاءة
يف منطقة امليناء ،وال��ذي نفذته
�شركة «عا�صمة البناء للمقاوالت
ال�ع��ام��ة» ،وعلى نفقتها اخلا�صة
��ض�م��ن م� �ب ��ادرات ع ��ام اخل �ي�ر� ،إذ
تتيح ال�ب�ل��دي��ة ف��ر��ص��ة لل�شركات
والأف ��راد للم�شاركة يف مثل هذه
املبادرات لتعزيز وتر�سيخ مبادئ
امل�س�ؤولية املجتمعية.
وبد�أ تنفيذ امل�شروع منت�صف �شهر
�أك�ت��وب��ر م��ن ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،حيث
مت ا�ستبدال الأر�صفة الإ�سمنتية
ب�أر�صفة بديلة م�ضاءة و�صديقة
للبيئة وبنف�س ال�شكل والأبعاد
وب� ��أل ��وان م �ت �ع��ددة ،وه ��ي جتربة

تعد الأوىل م��ن نوعها يف �إمارة
�أب��وظ�ب��ي ،ب�ه��دف حت�سني املظهر
اجل � �م ��ايل ل �ل �ع��ا� �ص �م��ة ،وتعزيز
ال�سالمة املرورية من خالل عدم
�إمكانية ا�صطدام ال�سيارات فيه،
وب��ال �ت��ايل ع ��دم ت�ع��ر��ض��ه للتلف،
و�إعاقة احلركة املرورية.
وخ � �ل� ��ال ت �ن �ف �ي ��ذ امل � �� � �ش � ��روع مت
ا�� �س� �ت� �خ ��دام الأل � � � � ��وان املعتمدة
يف م� ��� �ش ��اري ��ع �أب ��وظ � �ب ��ي حلافة
الأر�صفة ،حيث متتاز ب�أنها ُت�شع
ب�أ�ضواء متعددة الأل ��وان؛ كونها
م � ّدع �م��ة ب� ��إ�� �ض ��اءة م ��ن الداخل
بنظام  LEDتنعك�س خارجها
نتيجة امل��ادة ال�شفافة امل�صنوعة
م �ن �ه��ا ،وم �ع��زول��ة ب��ال �ك��ام��ل �ضد
امل �ي��اه ،وتتحمل درج ��ات احلرارة
ال�ع��ال�ي��ة ،كما �أن �أ� �س�لاك �إ�ضاءة
الكريب�ستون �ستكون غري ظاهرة،
و��س�ي�ت��م تغطيتها بـcement

� mortarإذ ل��ن ت�شكل خطر
تعرث امل�شاة.
وي�أتي تنفيذ مل�شروع انطالقاً من
حر�ص دائرة التخطيط العمراين

وال� �ب� �ل ��دي ��ات  -ب� �ل ��دي ��ة مدينة
�أب��وظ �ب��ي ع �ل��ى حت���س�ين وتعزيز
البنية التحتية ،ورف ��ع كفاءتها
مبا يتوافق مع املعايري العاملية،

وت �ن �ف �ي��ذ م� ��� �ش ��اري ��ع م�ستدامة
حتقيقاً ل��ر�ؤي��ة �أب��وظ�ب��ي ،و�أكدت
ال �ب �ل��دي��ة �أن ت �ن �ف �ي��ذ م �ث��ل هذه
امل�شاريع ،وبالتعاون مع �شركائها

ا��س�ت�ه�لاك ال �ط��اق��ة الكهربائية
ك��ون�ه��ا ت�ع�م��ل ب�ن�ظ��ام (،)LED
�إ� � �ض� ��اف� ��ة �إىل �أن � �ه� ��ا ت �ق �ل��ل من
االعتماد على الأر�صفة التقليدية
امل���ص�ن��وع��ة م��ن م ��ادة اال�سمنت،
وال�ت��ي تعترب ث��اين �أك�بر �صناعة
ملوثة للبيئة بغاز ثاين �أوك�سيد
الكربون ،كما �أنها تقلل االعتماد
على الأر�صفة اال�سمنتية ،ومتتاز
بخفة وزنها ،وال��ذي يقلل بدوره
االع �ت �م��اد ع�ل��ى امل �ع��دات والآالت
اخل ��ا�� �ص ��ة ب �ن �ق��ل وت �ث �ب �ي��ت ه��ذه
ال ��وح ��دات ،ك�م��ا ت�ق�ل��ل م��ن ن�سبة
ح��دوث ح��وادث يف مواقع العمل،
�إ�ضافة �إىل �أن الأر�صفة امل�ضاءة
تتمتع مبرونة عالية يف التنفيذ
ح �ي��ث مي �ك��ن ت�ث�ب�ي�ت�ه��ا يف املوقع
ب��أك�ثر م��ن طريقة اع�ت�م��اداً على
طبيعة املكان ،واالزدحام املروري،
وطبيعة ا�ستخدام املرفق.

دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي تنظم ور�شة عمل حول كيفية التعامل مع ذوي الهمم ،والتحديات التي تواجههم يف �أماكن العمل
•• دبي-الفجر:

نظم معهد دب��ي لتنمية امل ��وارد الب�شرية امللحق ب��دائ��رة امل ��وارد الب�شرية
حلكومة دبي ،ور�شة عمل حول كيفية التعامل مع ذوي الهمم ،وكيفية جتاوز
التحديات التي تواجه املوظفني خالل تعاملهم مع زمالئهم واملتعاملني
م��ن �أ��ص�ح��اب ال�ه�م��م�� ،ش��ارك فيها ع��دد م��ن موظفي اجل�ه��ات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية يف دبي.
وتركزت حم��اور الور�شة على تعريف ذوي الإعاقة حملياً ودولياً ،وقانون
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة داخل الإمارات ،والقوانني الدولية حلقوق
الأ�شخا�ص ذوي االعاقة ،وفئات الإعاقة الرئي�سية (احلركية ،واحل�سية،
والذهنية) بالإ�ضافة �إىل �أ�ساليب التعامل مع هذه الفئات ،والتحديات التي

تواجههم وكيفية التغلب عليها.
وقال �سعادة عبد اهلل علي بن زايد الفال�سي ،مدير عام دائرة املوارد الب�شرية
حلكومة دبي �إن قيادة دولة الإمارات تويل �أهمية كبرية وعناية فائقة لذوي
ال�ه�م��م ،وحت��ر���ص على متكينهم ودجم �ه��م يف جميع م�ؤ�س�سات املجتمع،
و�ضمنت حقوق ذوي الهمم ووفرت لهم جميع اخلدمات يف حدود قدراتهم
و�إمكاناتهم ،وحر�صت على ت�أمني املعي�شة الكرمية لهم.
و�أ�ضاف �أن ما حققه �أ�صحاب الهمم يف خمتلف املجاالت من �إجنازات ،دليل
على �أن العزمية والإرادة ت�صنعان امل�ستحيل وتدفعان الإن�سان �إىل مواجهة
كل الظروف والتحديات بثبات ،للو�صول �إىل الأهداف والغايات ،م�شرياً �إىل
�أن ذوي الهمم يف الإمارات حققوا اجنازات مهمة ،وا�ستطاعوا التغلب على
جميع التحديات يف خمتلف امليادين احليوية يف الإمارات.

�سعيد الرقباين � :شكر ًا حممد بن
زايد لقيادتك وحزمك وعزمك مركز �سلطان بن زايد ينظم ندوة بعنوان «زايد الأثر والت�أثري»
مع بدء «عام زايد»

•• الفجرية-وام:

�أ�� �ش ��اد م �ع��ايل ��س�ع�ي��د ب��ن حممد
ال ��رق� �ب ��اين امل �� �س �ت �� �ش��ار اخلا�ص
ل�صاحب ال�سمو حاكم الفجرية
مببادرة “ �شكرا حممد بن زايد
“ التي �أطلقها �صاحب ال�سمو
ال �� �ش �ي��خ حم �م ��د ب� ��ن را� � �ش� ��د �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه
اهلل” لتوجيه ال�شكر �إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أب��وظ�ب��ي نائب
القائد الأع �ل��ى للقوات امل�سلحة
ت �ق��دي��را وع ��رف ��ان ��ا ب �ج �ه��وده يف
خدمة الوطن.
وق� � ��ال م� �ع ��ايل ال ��رق� �ب ��اين  :ما
�أجمل �أن نبد�أ “عام زايد” ونحن
نعرب عن م�شاعرنا ال�صادقة مع

� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ونقول �شكرا
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان.
و�أ� � �ض� ��اف “ �إن ك �ل �م��ات ال�شكر
وع�ب��ارات التقدير وال��وف��اء تقف
قا�صرة �أم��ام قائد وطني بحجم
وق��ام��ة � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان  ..لن
ت��ويف ��س�م��وه ح�ق��ه ع�ل��ى تكري�سه
لوقته وجهده وحياته يف خدمة
الوطن واملواطنني ومنحهم كل
م��ا ي�ح�ق��ق ل�ه��م الأم� ��ن والرخاء
وال� ��� �س� �ع ��ادة وال �ع �م ��ل ع �ل��ى بناء
م�ستقبل �أف�ضل للأجيال احلالية
واملقبلة “  .وتابع الرقباين “ �إن
ر�سالة الوفاء وال�شكر واالمتنان
التي نر�سلها اليوم ونحن نتلم�س
ر�ؤي � ��ة � �س �م��وك��م اال�سرتاتيجية

العظيمة يف بناء دول��ة الإمارات
احلديثة باالعتماد على �سواعد
�أب �ن��اء الإم� � ��ارات واال��س�ت�ث�م��ار يف
م �ع��ارف �ه��م وع �ل��وم �ه��م � ..شكرا
ل�ت��أك�ي��د �سموكم �أن التعليم هو
ره��ان�ن��ا مل�ستقبل م��ا ب�ع��د النفط
ح�ي��ث �سنناف�س ال �ع��امل ب�شبابنا
و� �ش �ب��ات �ن��ا � � ..ش �ك ��را لقيادتك
وح � ��زم � ��ك وع � ��زم � ��ك � ..شكرا
الح�ت���ض��ان��ك الأب� �ن ��اء وتقديرك
الآباء وحمبتك للأمهات ودعمك
لل�شباب “ .
وق� ��ال “ ن �ح��ن �أب� �ن ��اء الإم� � ��ارات
حمظوظون ب�أننا نعمل حتت ظل
ق��ادة �أوفياء ف�أنتم املثل والقدوة
ل� �ن ��ا ج �م �ي �ع��ا و� �س �ي �ب �ق��ى �شعب
الإم � � ��ارات م�ل�ت�ف��ا ح ��ول قيادتنا
الر�شيدة و�ستبقى الإمارات واحة
للخري والرفاه والعطاء “.

•• ابوظبي-الفجر:

تزامنا مع بدء «عام زايد» يفتتح
م��رك��ز �سلطان ب��ن زاي��د مو�سمه
ال �ث �ق��ايف اجل ��دي ��د  2018يوم
الثالثاء  9يناير اجل��اري بندوة
ب�ع�ن��وان «زاي� ��د الأث� ��ر والت�أثري»
ي�شارك فيها نخبة من الباحثني
وال� �ك� �ت ��اب وذل � ��ك ع �ن��د ال�ساعة
ال �ع��ا� �ش��رة ��ص�ب��اح��ا مب �ق��ر املركز
مبنطقة البطني يف �أبوظبي.
وي� �ت� �ح ��دث يف ال � �ن� ��دوة ك� ��ل من
الدكتور حمد بن �صراي ا�ستاذ
التاريخ بجامعة االم ��ارات حول
املنظومة الأخالق ّية والرتبو ّية
يف فكر ّ
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان رحمه اهلل ،فيما �سيتطرق
ال��دك �ت��ور ��س�ي��ف ال � �ب� ��دواوي اىل
دور ال�شيخ زايد يف دعم وتطوير
االمارات قبل االحتاد ( -1966
 ،1971كما �سيتناول الباحث

ال��دك �ت��ور ن��اي��ف ع�ل��ي عبيد دور
ال �ق �ي��م وال �ت �� �ص��ورات يف �صناعة
القرار  -املغفور له ال�شيخ زايد-
من � ��وذج  ،و��س�ي�ت�ح��دث الدكتور
ر��س��ول حممد ر��س��ول ح��ول زايد
وال�شعـــــــــــــــر ،وت �خ �ت��م الندوة
بورقة عمل للدكتورة غادة �صالح
�أ� �س �ت��اذ االع �ل�ام بكلية االم ��ارات
للتكنولوجيا بعنوان املغفور له
ال���ش�ي��خ زاي� ��د يف ع �ي��ون الإع �ل�ام
العربي والعاملي.
وب � �ه� ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة اك � ��د �سعادة
من�صور �سعيد عمهي املن�صوري
ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام م��رك��ز �سلطان
ب��ن زاي ��د ان ��ه ل�ف�خ��ر ل�ل�م��رك��ز ان
ي�ف�ت�ت��ح م��و��س�م��ه اجل��دي��د بندوة
حول عام ال�شيخ زاي��د رحمه اهلل
ال ��ذي ي�ت��زام��ن م��ع ذك ��رى مرور
� 100سنة على م�ي�لاده ،وذلك
لإبراز دور املغفور له ب�إذن اهلل ،يف
ت�أ�سي�س وبناء دولة الإمارات� ،إىل

خطوط �ساخنة لأرقام
الطوارئ على
مدار� 24ساعة
امل�ست�شفيات احلكومية
�أبوظبى

ح�ضر معايل ال�شيخ �سعيد بن طحنون �آل نهيان حفل اال�ستقبال الذي
�أقيم مبنا�سبة زفاف كل من �أحمد علي �أحمد ال�صلف النعيمي �إىل كرمية
عبداهلل حممد ثاين النعيمي وعبداهلل علي �أحمد ال�صلف النعيمي �إىل
كرمية املرحوم حممد حميد ع��واد النعيمي و�أحمد �سامل حممد غفينة
النعيمي �إىل كرمية �ساملني حمد را�شد غفينة النعيمي.
كما ح�ضر احلفل  -الذي �أقيم ب�صالة الظاهر يف منطقة العني  -ال�شيخ
حمدان بن �سعيد بن طحنون �آل نهيان وعدد من ال�شيوخ ووجهاء القبائل
وكبار ال�شخ�صيات وامل�س�ؤولني و�أعيان البالد وجمع من املدعوين واملهنئني
وزمالء العر�سان �إىل جانب ال�شاعر ماجد بن �سلطان اخلاطري الذي �ألقى
ق�صيدة يف حب الوطن وقيادته .وهن�أ معايل ال�شيخ �سعيد بن طحنون �آل
نهيان العر�سان وذويهم �أفراحهم  ..متمنيا لهم دوام الفرح وال�سعادة يف ظل
حياة �أ�سرية �آمنة وم�ستقرة ورغيدة.

اال� �س�ترات �ي �ج �ي�ين يف القطاعني
العام واخل��ا���ص ي�ساهم يف حركة
ال �ت �ن �م �ي��ة ال �� �ش��ام �ل��ة وال� �ت� �ط ��ور
امل�ستمر واملتدفق للبنية التحتية
يف امل��دي �ن��ة ،و ي�ج���س��د التزامها
ب �ت �ح �� �س�ي�ن ن ��وع� �ي ��ة اخل� ��دم� ��ات
املقدمة.
ونوهت �أنها تعمل ب�شكل م�ستمر
ع�ل��ى تنفيذ م���ش��اري��ع تطويرية
ب �ه��دف احل� �ف ��اظ ع �ل��ى م�ستوى
التطور املوجود ،وحتقيق اجنازات
ك�ب�يرة تظهر ال��وج��ه احل�ضاري
لأب��وظ�ب��ي ،وا�ضعة ن�صب �أعينها
توفري الراحة جلميع القاطنني
م��ن م��واط�ن�ين ومقيمني وزوار،
وتوفري و�سائل الطم�أنينة لهم.
اجلدير بالذكر� ،أن هذه الأر�صفة
البديلة تعترب �صديقة للبيئة،
�إذ �إن �ه��ا ق��اب �ل��ة لإع � ��ادة التدوير
ب��ال�ك��ام��ل ،واق�ت���ص��ادي��ة للغاية يف
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جانب �إجنازاته املحلية والعاملية.
وقال ان هذه الندوة ت�أتي يف �إطار
ت��وج�ي�ه��ات �سمو ال�شيخ �سلطان
بن زايد �آل نهيان ممثل �صاحب
ال �� �س �م��و رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئي�س
املركز م�شددا على �أن (عام زايد)
مي �ث��ل م�ن��ا��س�ب��ة وط �ن �ي��ة عظيمة
ن���س�ت�ح���ض��ر ف �ي �ه��ا ب �ك��ل اج�ل�ال
وت� �ق ��دي ��ر �� �س�ي�رة و�أث � � ��ر وت� ��أث�ي�ر
ال�ق��ائ��د امل��ؤ��س����س ط� َّي��ب اهلل ثراه

 ،وم ��ا ت��رك��ه م��ن م �ي�راث عميق
م��ن ال�ق�ي��م وامل� �ب ��ادئ والتقاليد
الرا�سخة ،التي ميزت االمارات
وباتت منوذجاً ملهِماً للكثري من
دول املنطقة والعامل» ،.كما انها
منا�سبة لالحتفاء بهذه القامة
الكبرية التي جعلت من االمارات
واحة ان�سانية و�سيا�سية وثقافية
وت ��راث� �ي ��ة  ،وم� �ث ��اال ي �ح �ت��ذى يف
التطور والعطاء.

ت فقدانجواز�سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /مر�ضيه
ورج���س��و ب�شري  ،اثيوبيا
اجلن�سية  -ج ��واز �سفره
رق� � ��م ()1771646
م � � � � ��ن ي� � � � �ج � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت �� �ص��ال ب�ت�ل�ي�ف��ون رقم
050/1193922

ت فقدانجواز�سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /بو�سكال
ت� �ه ��اك ��ورى راك كري�شنا
ت� � � �ه � � ��اك � � ��ورى  ،ن� �ي� �ب ��ايل
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()06020333
م� � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
054/3455502
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حاكم ر�أ�س اخليمة يح�ضر �أفراح
احلب�سي وال�شحي واخلنبويل
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ح�ضر �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة حفل
الزفاف ال��ذي �أقامه ال�سيد علي �سلطان ال�صحوة احلب�سي مبنا�سبة زف��اف جنلية عناد اىل كرمية
ال�سيد �سليمان حممد زيدي ال�شحي و �أحمد �إىل كرمية ال�سيد �سعيد عبدللله احلميدي اخلنبويل.
كما ح�ضر احلفل -الذي �أقيم يف �صالة الكورني�ش للأفراح يف مدينة ر�أ�س اخليمة عدد من ال�شيوخ
وامل�س�ؤولني و�أعيان ووجهاء البالد و�أبناء القبائل واملواطنني والأهل واال�صدقاء.
وقدمت الفرق احلربية جمموعة من االهازيج ال�شعبية الإماراتية ابتهاجا بهذه املنا�سبة ال�سعيدة.
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حممد بن �سعود ي�ستقبل جمل�س ر�أ�س اخليمة لل�شباب يف دورته الثانية

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أك ��د ��س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن ��س�ع��ود ب��ن �صقر
ال�ق��ا��س�م��ي ويل ع�ه��د ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة �أن القيادة
الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة “ حفظه اهلل” و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
“رعاه اهلل” و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأع �ل��ى ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة �أول� ��ت ال���ش�ب��اب دورا
وطنيا هاما يف تعزيز م�سرية التنمية ال�شاملة
�إمي ��ان ��ا م�ن�ه��ا ب��أه�م�ي��ة دع ��م ال �ك �ف��اءة الوطنية

ال�شابة ومتكينها من امل�شاركة يف ر�سم اخلطط
امل�ستقبلية للوطن مبا ي�ساهم يف تعزيز املكانة
ل�ل��دول��ة يف �شتى امل �ج��االت .وق��ال �سموه خالل
ا�ستقباله ام�س بالديوان الأمريي جمل�س ر�أ�س
اخليمة لل�شباب يف دورت��ه الثانية � -إن لل�شباب
دورا ا�سرتاتيجيا يف الأج �ن��دة الوطنية لدولة
الإمارات بف�ضل ما ميتلكه هذا اجليل املميز من
�أبناء الوطن من طاقات �إيجابية وقدرات انتاجية
قائمة على االب ��داع واالب�ت�ك��ار يف بناء م�ستقبل
ال��وط��ن فهم اال�ستثمار احلقيقي يف مواجهة
حت��دي��ات امل���س�ت�ق�ب��ل واحل �ف��اظ ع�ل��ى مكت�سبات
ال��وط��ن .وب ��ارك �سمو ويل ع�ه��د ر�أ� ��س اخليمة
الت�شكيل اجلديد ملجل�س ر�أ���س اخليمة لل�شباب

يف دورت��ه الثانية ومتنى لهم التوفيق والنجاح
 .كما وج��ه �سموه ال�شكر وال�ت�ق��دي��ر للمجل�س
ال�سابق على اجل�ه��ود التي بذلوها يف امل�شاركة
يف ت�ع��زي��ز امل���س�يرة ال��وط�ن�ي��ة وحت�ق�ي��ق الأجندة
ال��وط�ن�ي��ة لل�شباب  ..م ��ؤك��دا �أه�م�ي��ة موا�صلة
املجل�س اجلديد حيث توقف �إخوانهم يف املجل�س
ال���س��اب��ق ل�ي�ت��وا��ص��ل ال�ع�م��ل ب��وت�يرة مت�صاعدة
وب���ص��ورة متكاملة ت�ساهم يف حتقيق الأهداف
امل�ن���ش��ودة .م��ن جانبهم �أع ��رب �أع���ض��اء املجل�س
عن �شكرهم وتقديرهم للثقة الغالية التي �أولها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة و�سمو
ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل

عهد ر�أ�س اخليمة للمجل�س اجلديد  ..م�ؤكدين
عزمهم على العمل بجد وتفان لتحقيق �أهداف
املجل�س يف تعزيز العمل ال�شبابي يف الإمارة من
خ�لال ترجمة الأج �ن��دة الوطنية لل�شباب �إىل
مبادرات على �أر�ض الواقع وفق اف�ضل املمار�سات
ال��دول�ي��ة وال�ت��وا��ص��ل م��ع ال���ش�ب��اب للتعرف �إىل
ط�م��وح��ات�ه��م وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ق��د تواجههم
لتحقيق طموحاتهم واح�ت�ي��اج��ات�ه��م .ويتكون
جمل�س ر�أ���س اخليمة لل�شباب يف دورت��ه الثانية
م��ن �آم �ن��ة را� �ش��د ع�ل��ي ال���ش�ح��ي ون��ا� �ص��ر حميد
امل �ح��رزي و�سهيلة ال ��وايل و�أح �م��د ع �ب��داهلل �آل
علي و�آ�سيا حممد ال�شحي وعائ�شة عبدالرحمن
النعيمي ومنار �سعيد املزروعي.

�شــرطـــة ر�أ�س اخليمـــة تقـــود حملـــة تـــوعيـــة �ضـــد �ســـرقـــة املركبــــات
•• ر�أ�س اخليمة – الفجر

نظمت ال �ق �ي��ادة ال�ع��ام��ة ل���ش��رط��ة ر�أ� ��س اخليمة،
متمثلة يف �إدارة الإع �ل��ام وال �ع�ل�اق��ات العامة،
و�إدارة التحريات واملباحث اجلنائية ،و�إدارة مراكز
ال���ش��رط��ة ال���ش��ام�ل��ة ،حملة ت��وع��وي��ة ام�ن�ي��ة حتت

��ش�ع��ار (ال���س��رق��ة م��ن امل��رك �ب��ات) بح�ضور الرائد
م��ان��ع ب��ن ف��ار���س اخل��اط��ري م��دي��ر ف��رع التوعية
واحلمالت الإعالمية ،وعدد من �ضباط ال�شرطة،
وذل��ك بهدف ن�شر التوعية بني �سائقي املركبات،
ب�ضرورة حماية املمتلكات الهامة والثمينة من
التعر�ض لل�سرقة من خ�لال تركها يف املركبات،

�ضمن امل�ؤ�شر اال�سرتاتيجي لن�سبة انت�شار وتغطية
التوعية الأمنية.
ح�ي��ث �أك ��د ال ��رائ ��د م��ان��ع ب��ن ف��ار���س اخلاطري،
�أهمية حملة ( ال�سرقة من املركبات ) التي توعي
ال�سائقني ب���ض��رورة ات �خ��اذ الإج � ��راءات الالزمة
حلماية مركباتهم من التعر�ض لل�سرقة ،حمذراً

م��ن خ �ط��ورة الإه �م��ال وت ��رك امل��رك �ب��ات م��ن دون
حماية ك��اف�ي��ة� ،أو ال�ت�ه��اون يف ات�خ��اذ الإج� ��راءات
الوقائية الالزمة ،وذلك بالت�أكد من �إحكام �إغالق
�أبواب ونوافذ املركبة عند التوقف ،وو�ضع املقتنيات
الثمينة واملبالغ النقدية يف �أم��اك��ن �آم�ن��ة ،وعدم
تركها يف مكان مك�شوف ي�سهل �سرقتها ،وجتنب

ت��رك امل��رك�ب��ة يف و�ضعية الت�شغيل ،وال�ت��أك��د من
حفظ املركبة يف مكان �آمن عند الأهل �أو الأقارب
يف ح��ال ال�سفر وم�غ��ادرة الدولة لفرتات طويلة.
و�أو�ضح مدير فرع التوعية واحلمالت الإعالمية،
�أنه مت توزيع جمموعة من الربو�شورات التوعوية
ال�ت��ي �أع��دت�ه��ا �إدارة الإع �ل�ام وال �ع�لاق��ات العامة

ب�شرطة ر�أ���س اخليمة ،مت خاللها �شرح �أهداف
احلملة ،ودور �سائقي املركبات احليوي والفعال
بالتعاون مع ال�شرطة يف تعزيز االمن واحلد �سرقة
امل��رك�ب��ات ،كما ت�ضمنت ال�برو��ش��ورات الإج ��راءات
الوقائية التي يجب �أن يتبعها ال�سائقني ،حلماية
مركباتهم وت�أمينها من ال�سرقة.

مبادرات ايجابية وا�سعة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة

العني ال�ساهرة « :عام زايد» يعزز م�سرية اخلري والعطاء التي �أر�ساها املغفور له ال�شيخ زايد
•• ر�أ�س اخليمة – الفجر

مع �إعالن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه
اهلل” �أن ع��ام  2018يف دول��ة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة �سيحمل ��ش�ع��ار “عام
زايد” حر�ص برنامج “العني ال�ساهرة”
الإذاع ��ي ،على الت�أكيد ب�أهمية املبادرة
وب �ي��ان �أه��داف �ه��ا و�إب � ��راز �أه ��م املبادرات
التي �سعت القيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س
اخليمة عرب �إداراتها و�أق�سامها و�أفرعها
املختلفة لتنفيذها وتطبيقها منذ اليوم
الأول م��ن ع��ام  ، 2018ل�ي��ؤك��د بذلك
على ا�ستمرارية اخلري والعطاء وج�سد
املكانة اال�ستثنائية والفريدة التي مثلها
القائد ال��راح��ل املغفور ل��ه ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان – طيب اهلل ثراه
– ل��دى كل �إم��ارات��ي وعك�س النه�ضة

�سفري الدولة يف بريو يح�ضر
مرا�سم تن�صيب رئي�س
املحكمة الد�ستورية العليا
•• ليما  -البريو -وام:

ح�ضر �سعادة حممد يو�سف حممد
ال �ع��و� �ض��ي � �س �ف�ير ال� ��دول� ��ة لدى
جمهورية البريو مرا�سم تن�صيب
و �أداء اليمني الد�ستوري للقا�ضي
�إرن �� �س �ت��و ب �ل��وم��ي ف��رت��وين رئي�س
املحكمة الد�ستورية العليا اجلديد
وذلك يف مقر املحكمة الد�ستورية
بالعا�صمة البريوفية ليما.
وح �� �ض��ر امل ��را� �س ��م ب��رمل��ان �ي�ين من
خم�ت�ل��ف الأح � � ��زاب ال���س�ي��ا��س�ي��ة و
رئي�س املحكمة الد�ستورية العليا
ال�سابق القا�ضي لوي�س مريلندا
كنال�س واملراقب العام للجمهورية
نل�سون ت�شاك يالطا والنائب العام
للجمهورية الدكتور بابلو �سان�ش�س
و ر�ؤ�ساء البعثات التمثيلية املعتمدة
لدى جمهورية بريو.

ول�ت�ث�ب��ت ق��وة ت��راب��ط ال �ق��ادة و��ش�ع�ب��ه يف
التكاتف والت�ضامن والوحدة  .ا�ست�ضاف
الربنامج عرب الهاتف كل من اللواء علي
بن علوان النعيمي القائد العام ل�شرطة
ر�أ� � ��س اخل�ي�م��ة وال�ع�ق�ي��د ع� ��ادل ن�صيب
مدير ادارة املوارد الب�شرية رئي�س فريق
ال���س�ع��ادة وال�ع�ق�ي��د ع ��ادل ع�ل��ي الغي�ص
ن��ائ��ب م��دي��ر ادارة ت��راخ�ي����ص االليات
ك�م��ا ك��ان ��ض�ي��ف احل�ل�ق��ة يف اال�ستوديو
اخلبري �سيف ال�شفريي خبري وم�ست�شار
الأداء امل�ؤ�س�سي واال�سرتاتيجي بالقيادة
العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة � .سلطت
احللقة ال�ضوء عرب �ضيوفها على مناقب
م�ؤ�س�س الدولة املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان – طيب اهلل ث��راه ، -
ومكانة دولة الإم��ارات عاملياً يف خمتلف
الع�صرية والنجاح التنموي بكل املقايي�س ظ��ل ت��واف��ر م�ظ�ل��ة الأم� ��ن واال�ستقرار ال� �ف ��ري ��دة ل �ت �ك��ون الإم � � � ��ارات من ��وذج �اً املجاالت والتخ�ص�صات  ،متناولني �أهم
التي حظيت الدولة به �إىل يومنا هذا يف ال�شاملني وتر�سخت معه هذه التجربة ملهماً للكثري من دول املنطقة والعامل مبادرات �شرطة ر�أ�س اخليمة خالل عام

زاي��د والتي تتمثل يف ع��دة حم��اور وهي
 :ال�ت��أه�ي��ل وال �ت��دري��ب ب�ك�ف��اءة وانفراد
خم�ت�ل��ف  ،ب �ن��اء الإن �� �س ��ان وال � �ق� ��درات ،
الت�سامح  ،اح�ت�رام ال�شعوب والآخرين
 ،حقوق النزيل  ،اال�ستدامة  ،مبادرات
م ��وج ��ه لأ� � �ص � �ح ��اب ال �ه �م ��م  ،جمل�س
ال�شباب  ،وغريها العديد من املبادرات

طـرق دبـي تعتمـد  20مـبـادرة يف عـام زايــد
•• دبي-وام:

اعتمد �سعادة مطر الطاير املدير العام رئي�س
جمل�س املديرين لهيئة الطرق واملوا�صالت
بدبي �إطالق  20مبادرة للهيئة يف عام زايد
جت��اوب��ا م��ع �إع�ل�ان ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س الدولة
ح�ف�ظ��ه اهلل ع ��ام  2018ل �ي �ك��ون �ع��ام زاي ��د
واعتباره منا�سبة وطنية لدولة الإمارات.
وقال الطاير �إن عام زايد هو خطوة عظيمة
الطالع الأجيال على م�آثر املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه يف
�سرية وم�سرية وطننا الغايل لكي ن�ستخل�ص
الدرو�س والعِرب من �أجل موا�صلة بناء دولتنا و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء
الفتية بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات.
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�أ� � �ض� ��اف « ان �ط�ل�اق �اً م ��ن ال �ق �ي��م النبيلة
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل ملجتمع دولة الإمارات العربية املتحدة التي
مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ُتعلي امل�س�ؤولية املجتمعية وروح التعا�ضد
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو وال �ت �ع��اون ب�ين �أف� ��راد املجتمع وم�ؤ�س�ساته
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد ويف �إطار امل�س�ؤولية املجتمعية لهيئة الطرق
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واملوا�صالت جتاه الوطن واملجتمع اعتمدت

الهيئة �إطالق  20مبادرة يف عام زايد تتوزع
على ثالثة حماور رئي�سة هي �إبراز �إجنازات
ال���ش�ي��خ زاي ��د وت�خ�ل�ي��د ذك ��رى ال���ش�ي��خ زايد
وتعزيز الهوية الوطنية .
و�أو�� �ض ��ح ان امل� �ب ��ادرات اخل��ارج �ي��ة تت�ضمن
تنظيم م�ع��ر���ض متنقل م ��ؤق��ت يف مرافق
الهيئة ي�سلط ال���ض��وء على �أه��م الأح ��داث
و�إجنازات ال�شيخ زايد وتخ�صي�ص عائد مزاد
رقم مميز للوحات املركبات  Z 1971لدعم
حمفظة الهيئة للخري كما ت�شمل مبادرات
الهيئة امل���س��اه�م��ة يف ب�ن��اء وت�ط��وي��ر البنية
التحتية للدول النامية تقدمي ا�ست�شارات
ه�ن��د��س�ي��ة وت�ن�ف�ي��ذ �أع �م��ال ال���ص�ي��ان��ة وذلك
بالتعاون مع مدينة دبي للأعمال الإن�سانية
وكذلك التو�سع يف مبادرة متكني مع الهيئة
ال �ت��اب �ع��ة مل�ح�ف�ظ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ل�ل�خ�ير لتغطي
خمتلف �إمارات الدولة وتطوير با�ص اخلري
وتعظيم اال�ستفادة منه يف منا�سبات خمتلفة
مثل الأعياد والعودة للمدار�س وعمل �إ�صدار
خا�ص لبطاقة نول لعام زاي��د وتزيني عدد
من ج�سور امل�شاة ومراكز �إ�سعاد املتعاملني

التابعة للهيئة ب�صور و�أق ��وال م ��أث��ورة عن
ال�شيخ زايد و�إع��ادة �إحياء الدفاتر املدر�سية
التي حتمل �صورة ال�شيخ زايد وتوزيعها على
طلبة املدار�س يف مبادرة لدعم التعليم.
ولفت اىل ان امل�ب��ادرات الداخلية لعام زايد
تت�ضمن �إر�سال �أهم �إجنازات و�أقوال ال�شيخ
زاي��د ملوظفي الهيئة ع�بر ق�ن��وات االت�صال
ال��داخ �ل��ي وت�ن�ظ�ي��م م���س��اب�ق��ات للموظفني
ب�شكل �شهري ط��وال العام وتنظيم معر�ض
داخلي يف الهيئة عن �إجن ��ازات ال�شيخ زايد
يف احتفاالت اليوم الوطني وكذلك تنظيم
زي� � ��ارات ل�ل�م��وظ�ف�ين ل�ل�م�ت��اح��ف واملناطق
ال �ت��اري �خ �ي��ة ل�ت�ع��ري�ف�ه��م ب �ت��اري��خ الإم � ��ارات
وتخ�صي�ص ي��وم ل�ق�ي��ادات الهيئة ملمار�سة
اهتمامات وهوايات ال�شيخ زايد مثل الزراعة
وركوب اخليل وغريها �إىل جانب تخ�صي�ص
��ص�ف�ح��ات ��ش�ه��ري��ة ع��ن � �س�يرة ال���ش�ي��خ زايد
يف جم�ل��ة امل �� �س��ار ال�ت��اب�ع��ة للهيئة وطباعة
�إ��ص��دارات خا�صة عن ال�شيخ زاي��د ت��وزع مع
جملة �سالمة للأطفال وال�ط�لاب وتوزيع
�شعار عام زايد على موظفي الهيئة.

الفعالة واملنفردة التي اطلقتها القيادة
ال �ع��ام��ة و� �س �ي �ت��م ت�ن�ف�ي��ذه��ا وتطبيقها
على �أر���ض ال��واق��ع خ�لال ع��ام ، 2018
و�سيتم الح�ق�اً الإع�ل�ان عنها تف�صيلياً
عرب و�سائل الإع�لام املختلفة .و�شرح
ت�ق��ري��ر احل�ل�ق��ة م���ش��ارك��ة ��ش��رط��ة ر�أ� ��س
اخل�ي�م��ة يف ج�م�ي��ع امل� �ب ��ادرات الوطنية

واملجتمعية تنفيذا للتوجيهات ال�صادرة
من احلكومة بالدولة وتطبيقها للر�ؤية
الهادفة �إىل تعزيز م�سرية الأمن والأمان
عرب تنظيمها للربامج املتنوعة الرامية
�إىل �إ��س�ع��اد املجتمع و�إب ��راز دور ومكانة
دولة الإمارات حكومة و�شعباً يف خمتلف
امليادين .

جمل�س �أم القيوين لل�شباب
يعقد جل�سة ع�صف ذهني
حول �صنع امل�ستقبل
•• �أم القيوين-وام:

نظم جمل�س �أم القيوين لل�شباب �صباح ام�س جل�سة ع�صف ذهني بعنوان
“معا ن�صنع امل�ستقبل” للم�شاركة واخل��روج مببادرات من �ش�أنها �أن
تعزّز وت�ساهم يف تفعيل دور ال�شباب وخدمتهم يف �إمارة �أم القيوين.
و�أك��د �أع�ضاء املجل�س �أن جل�سات الع�صف الذهني من �أه��م الأ�ساليب
الواجب اتباعها يف كافة املجاالت ،فهي بيئة مثلى للح�صول على �أفكار
ن�ّي�رّ ة ،وحتفيز ال�شباب على التفكري الإيجابي وجلب ع�صارة �أفكارهم
وخرباتهم و�صياغتها على �شكل فكرة مميزة وجديدة.
و�أو�ضحوا �أن الإن�سان املبدع ي�ستطيع �أن يجد احللول املبتكرة وي�صنع
االب�ت�ك��ارات املذهلة من �أق��ل الإمكانيات امل��وج��ودة ،ف��ال�ثروة احلقيقية
تكمن يف العقل املبدع وال��ذي يب�صر يف كل م�شكلة ح�لا ،ويف كل �شيء
ابتكاراً مذه ً
ال يجب �أن ي�صبح اخرتاعاً مادياً ي�ستفيد منه اجلميع يف
حياتهم.
و��ش�ه��دت اجلل�سة تفاعال ب�ين �أع���ض��اء املجل�س حيث مت ط��رح الكثري
م��ن الأف�ك��ار يف العديد م��ن امل�ج��االت وال�ت��ي ت�ساهم يف خدمة �إم��ارة �أم
القيوين.
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املجل�س الوطني االحتادي ي�شارك يف اجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية اخلليجية يف الكويت �شرطة عجمان تقدم خدمة البالغات اجلنائية لأحد �أ�صحاب الهمم يف منزله
•• �أبوظبي -وام:

ي�شارك املجل�س الوطني االحت��ادي بوفد برئا�سة �سعادة م��روان بن غليطه
النائب الأول لرئي�س املجل�س يف االجتماع ال��دوري احل��ادي ع�شر لأ�صحاب
املعايل وال�سعادة ر�ؤ��س��اء جمال�س ال�شورى وال�ن��واب والوطني والأم��ة بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي �سيعقد يف دولة الكويت يومي
 8و 9يناير اجلاري .وي�ضم الوفد يف ع�ضويته �سعادة كل من� :سامل عبيد
احل�صان ال�شام�سي وحممد بن ك��ردو���س العامري وحمد �أحمد الرحومي
وخليفة �سهيل املزروعي �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي و�سعادة �أحمد �شبيب
الظاهري �أمني عام املجل�س .وح�سب جدول �أعمال االجتماع �سيتم االطالع
على التقرير ال�سنوي لرئي�س االجتماع العا�شر لأ�صحاب املعايل وال�سعادة
ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية واللجان التابعة له بدول جمل�س التعاون للعام

2017م وعلى موجز م�سرية العمل اخلليجي امل�شرتك للعام 2017م مقدم
من الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية وعلى �آليات التعامل
م��ع التقارير ال���ص��ادرة ع��ن اجل�ه��ات الربملانية ال��دول�ي��ة ب�ش�أن دول املجل�س
واللجنة الربملانية اخلليجية املعنية بتعزيز العالقات مع الربملان الأوروبي.
ووف��ق ج��دول الأعمال �سيتم مناق�شة املوا�ضيع اخلليجية امل�شرتكة املقرتح
مناق�شتها وبحث م�س�ألة االن�ضمام �إىل منتدى الربملانيني العرب وموقف
املجال�س الت�شريعية من م�س�ألة االن�ضمام و�إعادة النظر يف ا�ستمرارية التعاون
مع املعهد العربي للتدريب الربملاين والدرا�سات الت�شريعية التابع لالحتاد
الربملاين العربي ور�ؤي��ة جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأم��ة بدول
جمل�س التعاون للتعامل مع مو�ضوع خطر الإره��اب والتنظيمات الإرهابية
ومقرتح ت�شكيل جلنة للتعاون مع برملانات دول �أمريكيا الالتينية وتعزيز
العالقات مع الكوجنر�س الأمريكي �إ�ضافة �إىل بند ما ي�ستجد من �أعمال.

•• عجمان -وام:

�أع��ادت القيادة العامة ل�شرطة عجمان مبلغا ماليا لأحد �أ�صحاب
الهمم عقب تقدمي �إجراءات خدمة البالغ اجلنائي يف منزله �ضمن
مبادرة « يف خدمتكم».
وت�ه��دف م�ب��ادرة «يف خدمتكم» التي تقدمها �شرطة عجمان �إىل
خ��دم��ة ف�ئ��ات املجتمع ال�ضعيفة م��ن امل�سنني وامل��ر��ض��ى و�أ�صحاب
الهمم كواجب وطني وان�ساين تعزز به حفظ الأم��ن واال�ستقرار
وحماية الأرواح واملمتلكات.
و�أو��ض�ح��ت النقيب فاطمة عبيد ال�شام�سي م��دي��ر ف��رع ال�شرطة
املجتمعية ب�شرطة عجمان �أن مركز �شرطة املدينة تلقى بالغا

موجها من رفعت احلاج نقد اهلل من اجلن�سية ال�سودانية وتوجه
�إل�ي��ه رج��ال ال�شرطة ت�سهيال وع��ون��ا ل��ه بتقدمي اج ��راءات خدمة
البالغ اجلنائي يف منزله و�أفاد بتعر�ضه لالحتيال من قبل �شخ�ص
عليه دي��ن ل��ه مببلغ م��ن امل��ال وق��د جتاهله واخ�ت�ف��ى عنه بعد �أن
ا�ستلم منه �شيكا بقيمة مبلغ الدين مرجتعا من البنك لعدم توفر
الر�صيد».
ولفتت �إىل �أنه مت اتخاذ الإجراءات الالزمة ومتكن رجال ال�شرطة
من �ضبط �صاحب ال�شيك املرجتع وا�سرتجاع املبلغ امل�ستحق عليه
لت�سلميه �إىل رفعت احلاج مقدم البالغ الذي عرب عن �سعادته البالغة
و�شكره اجلزيل ل�شرطة عجمان على البادرة االن�سانية بخدمته يف
منزله و�إعادة املبلغ له متمنيا لهم دوام التميز والتقدم.

ويل عهد عجمان يعتمد نتائج م�شروع ت�صنيف اخلدمات احلكومية
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•• عجمان-وام:

اعتمد �سمو ال�شيخ عمار بن حميد
النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س
املجل�س التنفيذي نتائج م�شروع
ت���ص�ن�ي��ف اخل� ��دم� ��ات احلكومية
بعد تنقيحها ومراجعة م��ا يزيد
ع�ل��ى  800خ��دم��ة ح�ك��وم�ي��ة ويف
م ��دة ق�ي��ا��س�ي��ة ا��س�ت�غ��رق��ت ثالثة
�أ� �ش �ه��ر ف�ق��ط ل�ي�ت��م تقلي�ص عدد
اخلدمات الرئي�سية بن�سبة 49%
واخلدمات الفرعية  .29%ويعد
ه��ذا امل���ش��روع اخل �ط��وة الأوىل يف
رحلة تطوير اخلدمات احلكومية
يف الإم � � � ��ارة مم ��ا ي�ت�رج ��م ر�ؤي � ��ة
«الإم � ��ارة  »2021وف��ق املعايري
وامل��وا� �ص �ف��ات ال �ت��ي ت�ع�ك����س ر�ؤي ��ة
القيادة وتطلعات احلكومة.
ومت ا�ستحداث دليل ار�شادي حتت
م�سمى «الدليل ال�شامل للتحول
الرقمي وجودة اخلدمات» والذي
ي �ع ��د مب �ث ��اب ��ة وث �ي �ق ��ة مرجعية
مل� �ف ��اه� �ي ��م ت � �ع� ��ري� ��ف اخل � ��دم � ��ات
احل �ك��وم �ي��ة و�إر�� � �ش � ��ادات التحول
الرقمي وقامت بتنفيذه احلكومة
الرقمية بعد درا� �س��ة م�ستفي�ضة
للو�ضع الراهن للخدمات املقدمة
يف الإم��ارة .ويحتوي الدليل على
� 5أج� ��زاء رئي�سية وه��ي مفهوم
اخلدمات احلكومية وت�صنيفاتها
وقيا�س ج��ودة خدمات املتعاملني
وا�� �س ��ال� �ي ��ب حت �� �س�ي�ن اخل ��دم ��ات
احل �ك ��وم �ي ��ة وم� �ع ��اي�ي�ر التحول
ال��رق�م��ي وامل �ع��اي�ير ال�ع��ام��ة لأمن
امل�ع�ل��وم��ات .ج��اء ذل��ك بعد اطالع
�سموه على نبذه حول �آلية تنفيذ
ه� ��ذا امل� ��� �ش ��روع م ��ن ق �ب��ل �سعادة
عهود �شهيل املدير العام حلكومة
ع�ج�م��ان ال��رق�م�ي��ة وف��ري��ق العمل
وال ��ذي �ضم ك�لا م��ن دينـا فار�س
م��دي��ر �إدارة اخل��دم��ات الرقمية
وخولة ال�شام�سي اخ�صائي جودة
بيانات ومدير امل�شروع.
واط�ل��ع �سموه �أي���ض�اً على �أهداف
امل�شروع ومنهجية العمل املتبعة
وب�ي��ان��ات ن�ت��ائ��ج ت�صنيف خدمات
كافة الدوائر احلكومية امل�شمولة
يف امل�شروع بالأرقام واالح�صائيات،
حيث بلغ �إج�م��ايل اخل��دم��ات بعد
االع �ت �م��اد  113خ��دم��ة رئي�سية
ب ��دال م ��ن  220خ��دم��ة �سابقاً،
فيما بلغت اخلدمات الفرعية بعد
التنقيح  595خدمة فيما كانت
قبل التنقيح  837خدمة.
و�أ�شاد �سمو ال�شيخ عمار بن حميد
النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س
املجل�س التنفيذي ب�ج�ه��ود ودور
ال �ق��ائ �م�ي�ن يف ح �ك��وم��ة عجمان
ال��رق�م�ي��ة وف��ري��ق ال�ع�م��ل ب�إجناز
ه ��ذا امل �� �ش��روع وال� ��ذي ي �ه��دف اىل
االرتقاء بالأداء والإبداع واالبتكار
يف ت � �ق� ��دمي خ � ��دم � ��ات متميزة
للمتعاملني م��ن ق�ب��ل امل�ؤ�س�سات
والدوائر احلكومية.
و�أكد �سموه قدرة الكوادر الوطنية
امل � ��ؤه � �ل� ��ة ع� �ل ��ى ت� �ط ��وي ��ر جميع
اخل��دم��ات احلكومية م�شرياً �إىل
�أن العامل يتطور والب��د من تبني
هذا التطور ..معرباً عن �سعادته
ب�ت�ن�ق�ي��ح اخل ��دم ��ات وتخفي�ضها
اىل م�ستوى ميكن التعامل معه

ال�شيخ حممد بن عبداهلل النعيمي

عمر احمد بن عمري

مروان احمد ال علي

�سامل ال�سويدي

عبدالرحمن حممد النعيمي

�صالح احلزيري

عهود �شهيل

علي عي�سى النعيمي

ب �ك��ل ��س�ه��ول��ة وي �� �س��ر وتطويرها
وتقدميها ب�أ�سرع وقت ممكن.
و�شدد �سموه على حر�ص حكومة
ع �ج �م��ان ال��رق �م �ي��ة ع �ل��ى مواكبة
رك ��ب ال�ت�ط��ور ال�ع��امل��ي ع�بر تبني
خطط وبرامج تهدف �إىل �أن تكون
اخل��دم��ات ذات م��وا��ص�ف��ات عاملية
وهذا ما حتقق يف هذا امل�شروع.
و�أع�ل��ن �سموه �أن حكومة عجمان
� �س��وف ت���س�ت�ح��دث م ��ؤ� �ش��را يقوم
ب�ق�ي��ا���س اخل ��دم ��ات امل �ت �ق��اع��دة يف
الإم� � � ��ارة ل�ت���ص�ب��ح ب ��ذل ��ك �إم � ��ارة
عجمان �أول �إم ��ارة ت�ق��وم بقيا�س
ع� ��دد اخل� ��دم� ��ات امل �ت �ق��اع��دة مما
يعك�س دور احلكومة يف ال�سعي �إىل
تطوير و�إع��ادة ت�صميم اخلدمات
احل�ك��وم�ي��ة مب��ا ي�ت�ج��اوز تطلعات
متعامليها من خالل تبني �أف�ضل
امل� �م ��ار�� �س ��ات اخل ��دم �ي ��ة املتميزة
مم��ا ي��دع��م حتقيق �أه ��داف خطة
التحول الرقمي للإمارة و�أمتتة
كافة خدماتها املقدمة للجمهور
ب �ن �� �س �ب��ة  100%ب �ن �ه��اي��ة ع ��ام
 . 2018وي�أتي ا�ستحداث م�ؤ�شر
تقاعد اخلدمات بعد درا�سة مت�أنية
لإج ��راءات اخل��دم��ات املقدمة من
قبل اجلهات احلكومية لتتما�شى
مع �أهداف ور�ؤية عجمان 2021
ل �ل��و� �ص��ول ل �ب �ن��اء جم�ت�م��ع �سعيد
ي�ساهم يف ب�ن��اء اق�ت���ص��اد �أخ�ضر،
حتفزه حكومة متميزة من�سجمة
م ��ع ر�ؤي� � ��ة روح االحت� � ��اد ور�ؤي � ��ة
الإم� � � � ��ارات  ،2021والأج � �ن� ��دة
الوطنية.
و�أ�� � �ش � ��ار � �س �م��وه �إىل ان � ��ه �سيتم
الإع�لان قريباً عن �إحالة العديد
م��ن اخل��دم��ات للتقاعد كونها ال
ت�ق��دم قيمة م�ضافة للمتعاملني
م� ��ن ق� �ب ��ل اجل � �ه� ��ات احلكومية
وه� ��ي ك ��ل م ��ن  :دائ� � ��رة التنمية
االق �ت �� �ص��ادي��ة وال� �ق� �ي ��ادة العامة
ل�شرطة عجمان ودائ ��رة البلدية
والتخطيط وم�ؤ�س�سة املوا�صالت

العامة ودائ ��رة امليناء واجلمارك
وغرفة عجمان ومنطقة عجمان
احلرة ودائ��رة الأرا�ضي والتنظيم
ال �ع �ق��اري ودائ � ��رة امل��ال �ي��ة ودائ ��رة
التنمية ال�سياحية.
و�أكد �سمو ال�شيخ عمار بن حميد
النعيمي �أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حميد ب��ن را� �ش��د النعيمي ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ح��اك��م عجمان
ي� ��ويل �أه �م �ي ��ة خ��ا� �ص��ة لتطوير
امل��ؤ��س���س��ات احلكومية يف الإم ��ارة
مب ��ا ي �ح �ق��ق ال �ن �ه �� �ض��ة ال�شاملة
وال� �ت� �ق ��دم امل �ن �� �ش��ود يف امل� �ج ��االت
كافة و�أن احلكومة الرقمية تعد
�إح ��دى امل�ؤ�س�سات ال�ت��ي يقع على
عاتقها معاونة ومتكني م�ؤ�س�سات
احل �ك��وم��ة ل�ت�ت�م��ا��ش��ى م ��ع توجه
ال��دول��ة ب���ض��رورة تقدمي خدمات
متطورة للمتعاملني معها.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا �أك� ��دت � �س �ع��ادة عهود
� �ش �ه �ي��ل م� ��دي� ��ر ع� � ��ام احل �ك ��وم ��ة
الرقمية �أن حكومة عجمان ت�سعى
لتحقيق �أه � ��داف خ�ط��ة التحول
الرقمي ل�ل�إم��ارة بتوفري جتربة
متعامل ا�ستثنائية والتي تتطلب
ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ت�ط��وي��ر اخلدمات
احل �ك��وم �ي��ة امل �ق ��دم ��ة للجمهور
و�إع� � � ��ادة ه�ن��د��س�ت�ه��ا وت�صميمها
بح�سب �أف�ضل املمار�سات العاملية
التي تتبعها احلكومات الرائدة يف
جمال تقدمي تلك اخلدمات.
و�أو� �ض �ح��ت �أن �أه ��م ه��ذه الأدوات
التي �أثبتت كفاءتها وفعاليتها يف
توفري جتربة متعامل ا�ستثنائية
ه��ي «التفكري الت�صميمي» ويتم
م� ��ن خ�ل�ال� �ه ��ا �إدراج اجلمهور
وال � �� � �ش� ��رك� ��اء اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي�ي�ن
وال�ق�ط��اع احل�ك��وم��ي واخل��ا���ص يف
ت�صميم خدمات على نحو ي�ضمن
حتقيق ��س�ع��ادة امل�ت�ع��ام��ل بتقدمي
قيمة م�ضافة ملتعامليها.
وق��ال��ت �إن ��ه �إمي��ان �اً م��ن احلكومة
الرقمية يف �إمارة عجمان بتقدمي

�أف �� �ض��ل اخل ��دم ��ات للمتعاملني
وال �� �ش��رك��اء اال� �س�ترات �ي �ج �ي�ين ،مت
و� �ض��ع ب��رن��ام��ج � �ش��ام��ل لتدريب
م��وظ �ف�ي�ن م ��ن ج �م �ي��ع ال ��دوائ ��ر
واجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة يف الإم� ��ارة
ع�ل��ى �أف���ض��ل الأدوات ال�ع��امل�ي��ة يف
ه��ذا امل�ج��ال مب��ا يخدم املتعاملني
للو�صول لأداء متميز ت�سوده روح
الفريق الواحد والإبداع واالبتكار
يف تقدمي اخلدمات.
و�أ�ضافت �سعادتها �أنه مت االنتهاء
حالياً من م�شروع تنقيح وت�صنيف
اخل��دم��ات ح�سب املعايري العاملية
م �� �ش�يرة �إىل �أن ع ��دد اخلدمات
جت ��اوزت �أك�ث�ر م��ن  800خدمة
خ�لال  2017وي�ع��د ه��ذا الرقم
مرتفع ج��دا وي�ب�ين �أن اخلدمات
ت���ص�م��م وف ��ق الإج� � � ��راءات ولي�س
بح�سب رحلة املتعامل ..وعليه مت
تنقيح ومراجعة ت�صنيف اخلدمات
للوقوف على الرقم الفعلي وهو
 113خ ��دم ��ة رئ �ي �� �س �ي��ة وال� ��ذي
يعك�س عدد اخلدمات املقدمة من
ق�ب��ل اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة بح�سب
رحلة املتعامل.
و�أك � ��دت ح��ر���ص ح�ك��وم��ة عجمان
ال� ��رق � �م � �ي� ��ة ع � �ل� ��ى ا�� �س� �ت� ��� �ش ��راف
امل �� �س �ت �ق �ب ��ل وم � ��واك� � �ب � ��ة �أح � � ��دث
امل�ستجدات الدولية ع�بر اخلطة
اال�سرتاتيجية للتحول الرقمي
للخدمات احلكومية يف الإم ��ارة
ح �ي��ث ت �ع �م��ل ح��ال �ي��ا ع �ل��ى �إجن� ��از
امل��راح��ل امل�ت�ب�ق�ي��ة م��ن اخل �ط��ة يف
ظ��ل ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حميد ب��ن را� �ش��د النعيمي ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ح��اك��م عجمان
وتوجيهات �سمو ال�شيخ عمار بن
حميد النعيمي ويل عهد عجمان
رئي�س املجل�س التنفيذي اللذين
يحر�صان على توفري ك��ل الدعم
امل �ط �ل��وب وت��ذل�ي��ل ال�ع�ق�ب��ات التي
ق��د تعرت�ض �أداء العمل لتحويل
اخلدمات احلكومية وفق �إجراءات

�سهلة وتقنيات مبتكرة تن�سجم مع
ر�ؤية الإمارة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال � �س �ع��ادة ال�شيخ
حممد بن عبداهلل النعيمي رئي�س
دائرة امليناء واجلمارك ان تقلي�ص
عدد اخلدمات الرئي�سية والفرعية
التي اعتمدها �سمو ال�شيخ عمار
ب��ن ح�م�ي��د ال�ن�ع�ي�م��ي ي�ع��د �إجن ��ازا
ك� �ب�ي�را � �س �ي �م �ك��ن ك ��اف ��ة ال ��دوائ ��ر
احلكومية وموظفيها من تقدمي
خدماتها بتميز وتطور يف �أ�ساليب
ال �ت �ع��ام��ل احل ��دي ��ث ل�ل�ارت �ق��اء يف
�إر��ض��اء ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
وا�سعادهم م�شيدا بدور احلكومة
الرقمية وم��ا بذلته من جهود يف
�سبيل تقنني تلك اخلدمات.
و�أ��ض��اف �أن الو�صول للمتعاملني
وال � ��وق � ��وف ع� �ل ��ى احتياجاتهم
واال� � � �س � � �ت � � �م� � ��اع �إىل �آرائ� � � �ه � � ��م
وم � �ق �ت�رح� ��ات � �ه� ��م ك � � ��ان ال � �ه� ��دف
الأ� �س��ا� �س��ي م��ن ت�ن�ق�ي��ح اخلدمات
� �س �ع �ي��ا وح� ��ر� � �ص� ��ا م � ��ن حكومة
ع �ج �م��ان ن �ح��و االرت� �ق ��اء بخدمة
املتعاملني ورف��ع م�ستوى ر�ضاهم
ع ��ن اخل ��دم ��ات ال �ع��ام��ة املقدمة
�إليهم وتذليل �أي �صعوبات حتول
دون �إمت ��ام معامالتهم وت�سهيل
الإج� � � � � � ��راءات اخل ��ا�� �ص ��ة ببع�ض
املعامالت والتوا�صل املبا�شر مع
اجلمهور وتقوية �أوا�صر التوا�صل
بني اجلهات احلكومية واملراجعني
ان� �ط�ل�اق ��ا م ��ن ر�ؤي � � ��ة احلكومة
 2021وتوفري نظام ذي كفاءة
يحقق التنمية امل�ستدامة املن�شودة
وي �ع��زز م�ع��اي�ير ج ��ودة احل �ي��اة يف
�إمارة عجمان.
و�أكد رئي�س دائرة ميناء وجمارك
عجمان ان تنفيذ تلك اخلدمات
احل �ك��وم �ي��ة ج ��اء ل �ب �ل��ورة مفهوم
م �ت �ط��ور وم �ب �ت �ك��ر ل �ت �ق��دمي هذه
اخل��دم��ات وف��ق �أف�ضل املمار�سات
العاملية يف �إط��ار ج�ه��ود احلكومة
ل�ل�ارت �ق��اء مب �� �س �ت��وى الأداء مبا

�إدارة املختربات املركزية بجامعة ال�شارقة تنظم دورة
تدريبية للم�ستوى املتقدم لال�ستجابة للأزمات والطوارئ
•• ال�شارقة-الفجر:

تنفيذا لتوجيهات ��س�ع��ادة الأ� �س �ت��اذ ال��دك�ت��ور حميد
جمول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة ،ب�ش�أن و�ضع
خ�ط��ط وب��رام��ج ت��دري�ب�ي��ة ل�ل�م��وظ�ف�ين ُت�ع�ق��د ب�شكل
دوري ،لتطوير مهاراتهم الفنية وت�أهيلهم ليتمكنوا
من �أداء عملهم على �أكمل وجه .وخا�صة فيما يتعلق
بالتعامل مع احلوادث والطوارئ و�إدارة الأزمات �سواء
داخ��ل احل��رم اجلامعي �أو خ��ارج��ه م��ن خ�لال العمل
التطوعي الذي يوفره برنامج �ساند.
نظمت �إدارة امل�خ�ت�برات امل��رك��زي��ة ب�ع�م��ادة اخلدمات
الأكادميية امل�ساندة بجامعة ال�شارقة دورة تدريبية
للم�ستوى املتقدم لال�ستجابة ل�ل�أزم��ات والطوارئ
وب��ال �ت �ع��اون م��ع ف��ري��ق م��درب��ي ال�ب�رن��ام��ج الوطني

ال�ت�ط��وع��ي لال�ستجابة ل �ل �ط��وارئ “�ساند” مل�شريف
امل�خ�ت�برات امل��رك��زي��ة م��ن ك�ل�ي��ات اجل��ام�ع��ة ،و�أع�ضاء
وح� ��دة الأم � ��ن وال �� �س�لام��ة ،وف��ري��ق � �ض �م��ان اجل ��ودة
والفاعلية امل�ؤ�س�سية واالعتماد ،والتي ا�ستمرت ملدة
�أربعة �أي��ام .وتهدف هذه ال��دورة اىل توعية وتدريب
امل���ش��ارك�ين على العمل اجل�م��اع��ي وال�ب�ح��ث والإنقاذ
املتقدم والتخطيط وو�ضع اخلرائط و�إن�شاء منطقة
املعاجلة و�إجراءاتها والتوا�صل �أثناء الأزمـات والقيادة
ــامة وبنــــاء الفريق والإ�سعافات الأولية املتقدمة،
الع ّ
حيث قدم املدربون عر�ضاً عملياً �شارك فيه احل�ضور
بالتطبيق النظري والعملي على بع�ض �سيناريوهات
الأزمات الوهمية يف التحكم وال�سيطرة على احلدث
وال�ب�ح��ث والإن� �ق ��اذ والإ� �س �ع��اف��ات الأول �ي��ة والإخ�ل�اء
والتنظيم امليداين يف حاالت الكوارث والأزمات.

ي �ح �ق��ق ر� �ض��ا و� �س �ع��ادة ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني وتعزز من وعيهم
ورف ��ع ك�ف��اءت�ه��م واط�لاع �ه��م على
�أف�ضل املمار�سات و�إتاحة الفر�صة
ل�ه��م ل�ت�ب��ادل اخل �ب�رات والتعاون
وت � ��وح� � �ي � ��د اجل � � �ه� � ��ود ل �ت �ط ��وي ��ر
اخل ��دم ��ات ع �ل��ى �أ� �س ����س تكاملية
وب �ك �ف��اءة وف�ع��ال�ي��ة ان���س�ج��ام��ا مع
ر�ؤية الإمارات.
و�أو� � �ض � ��ح �� �س� �ع ��ادة عبدالرحمن
حممد النعيمي مدير ع��ام دائرة
البلدية والتخطيط بعجمان �أن
م �� �ش��روع ت���ص�ن�ي��ف اخل ��دم ��ات يف
ح �ك��وم��ة ع �ج �م��ان وال � ��ذي يعتمد
ع�ل��ى ا� �س �ت �خ��دام �أدوات «التفكري
ال�ت���ص�م�ي�م��ي» ،ه��و �أح ��د امل�شاريع
ال��رائ��دة ال�ت��ي تتبناها احلكومة
لإ� �س �ع��اد امل �ت �ع��ام��ل وت��وف�ي�ر كافة
م�ق��وم��ات ال��رف��اه�ي��ة ل��ه وجتنيبه
عناء االنتظار املطول لال�ستفادة
من اخلدمات احلكومية.
و�أك ��د ��س�ع��ادت��ه �أن ال��دائ��رة ت�ضع
�سعادة املتعامل وراحته على قائمة
�أول� ��وي� ��ات ع�م�ل�ه��ا وت �� �س �خ��ر كافة
اخل��دم��ات ال��ذك �ي��ة لتحقيق هذا
الهدف املن�شود مبيناً �أن الدائرة
ت�سعى ب�شكل دائم ود�ؤوب وبتوجيه
م�ب��ا��ش��ر م��ن ��س�م��و ال���ش�ي��خ را�شد
ب��ن حميد النعيمي رئي�س دائرة
ال �ب �ل��دي��ة وال �ت �خ �ط �ي��ط لتطوير
جت��رب��ة امل �ت �ع��ام��ل واالرت � �ق� ��اء بها
مل���س�ت��وى ال ��ري ��ادة امل �ن �� �ش��ودة وفق
�أف���ض��ل امل �م��ار� �س��ات ال�ع��امل�ي��ة التي
ت�ت�ب�ع�ه��ا احل �ك ��وم ��ات ال� ��رائ� ��دة يف
جمال تقدمي تلك اخلدمات.
و� � � �ش � ��دد � � �س � �ع� ��ادة ع � �ل� ��ي عي�سى
النعيمي مدير عام دائرة التنمية
االقت�صادية يف عجمان على �أهمية
التعاون امل�شرتك وت�ضافر اجلهود
لتحقيق الأه��داف اال�سرتاتيجية
لإم��ارة عجمان وال�ت��ي م��ن �ش�أنها
�أن تعزز رفاهية و�سعادة املجتمع
ككل وجمتمع الأعمال خا�صة.
و�أك� � � ��د �� �س� �ع ��ادت ��ه ع� �ل ��ى ال� �ت� �ع ��اون
ال �ق��ائ��م ب�ي�ن اق �ت �� �ص��ادي��ة عجمان
وح �ك��وم��ة ع �ج �م��ان ال��رق �م �ي��ة يف
م � �� � �ش� ��روع ت �� �ص �ن �ي��ف اخل� ��دم� ��ات
وذل � ��ك ال� �س �ت �ك �م��ال امل �� �س�ي�ر نحو
تقدمي �أف�ضل اخلدمات الرقمية
املتكاملة ح�ي��ث اع�ت�م��دت م�ؤخرا
وثيقة قائمة اخلدمات الرئي�سية
والفرعية وم��ن املتوقع �أن يحقق
ه ��ذا امل �� �ش��روع ق �ف��زة ن��وع�ي��ة على
م�ستوى جودة اخلدمات املقدمة.
و�أو� �ض��ح ��س�ع��ادة ��ص��ال��ح اجلزيري
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل� ��دائ� ��رة التنمية
ال���س�ي��اح�ي��ة ب �ع �ج �م��ان �أن درا�سة

م � �� � �ش� ��روع ت �� �ص �ن �ي��ف اخل� ��دم� ��ات
امل �ق��دم��ة ل�ل�ج�م�ه��ور واملتعاملني
من قبل ال��دوائ��ر احلكومية يدل
على االهتمام الكبري الذي توليه
حكومة عجمان لتطوير منظومة
ال�ع�م��ل ال��رق�م�ي��ة يف الإم � ��ارة مبا
يلبي تطلعات عجمان امل�ستقبلية
ب� � ��أن ت �� �ص �ب��ح م ��ن امل � ��دن الذكية
العاملية.
و�أ��ض��اف �أن احلكومة الرقمية يف
�إم��ارة عجمان تلعب دور كبري يف
االرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة
جلميع الفئات عرب اتباعها خلطة
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة مم �ي��زة ذات �أبعاد
م�ستقبلية حت�ق��ق ر�ؤي� ��ة الإم� ��ارة
ل �ع��ام  2021وت�ل�ب��ي احتياجات
املواطنني واملقيمني مبا يتما�شى
مع توجهات احلكومة االحتادية
وامل �ح �ل �ي��ة وي �ت��واف��ق م��ع تطلعات
القيادة الر�شيدة للدولة.
و�أكد �سعادة مروان �أحمد �آل علي
مدير عام دائرة املالية يف عجمان
�أن م �� �ش��روع ت���ص�ن�ي��ف اخلدمات
يف ح�ك��وم��ة ع�ج�م��ان �سي�ساهم يف
حتقيق م�ع��دالت عالية م��ن ر�ضا
امل �ت �ع��ام �ل�ين لأن � ��ه ي �� �ض��م معايري
دقيقة للجهات احلكومية لتحقيق
ت�صنيف متطور وذلك وفقا لر�ؤية
ح� �ك ��وم ��ة ع� �ج� �م ��ان  2021يف
ت��وف�ير خ��دم��ات ت��واك��ب متغريات
ال �ع �� �ص��ر وت�ن��اف���س�ي��ة ال �� �س��وق عن
طريق خ��دم��ات حكومية متميزة
وب�ن�ي��ة �أ��س��ا��س�ي��ة م �ت �ط��ورة جتذب
اال��س�ت�ث�م��ارات امل��ال�ي��ة وت���س��اع��د يف
�إن�شاء تنوع اقت�صادي م�ستدام.
و�أ�� �ش ��اد ��س�ع��ادت��ه ب�ج�ه��ود حكومة
ع �ج �م ��ان يف ت �ط ��وي ��ر اخل ��دم ��ات
احلكومية لتنفيذ ب��رام��ج ترتقي
ب � ��الأداء وت �ع��زز االب �ت �ك��ار والتميز
وحت �ق��ق �أه� � ��داف خ �ط��ة التحول
الرقمي ل�ل�إم��ارة وت��وف�ير جتربة
م �ت �ع��ام��ل ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة م ��ن خالل
ت �ق��دمي خ ��دم ��ات ح �ك��وم �ي��ة وفقا
لأف���ض��ل امل�م��ار��س��ات العاملية التي
تتبعها احلكومات الرائدة.
وثمن �سعادة �سامل ال�سويدي مدير
ع��ام غرفة عجمان جهود حكومة
عجمان يف توفري بيئة ا�ستثمارية
ج��اذب��ة تتميز ب�سرعة االج ��راءات
واالجن��از لتلبي تطلعات جمتمع
االع �م��ال خا�صة واملجتمع ب�شكل
ع � ��ام وذل � � ��ك م� ��ن خ �ل��ال تنفيذ
م �� �ش��روع ت���ص�ن�ي��ف اخل ��دم ��ات يف
ح �ك��وم��ة ع� �ج� �م ��ان .و�أو� � �ض � ��ح �أن
امل�شروع يهدف �إىل ت�صنيف كافة
اخل��دم��ات املقدمة يف االم��ارة �إىل
خدمات رئي�سية وخدمات فرعية

م��ن �ش�أنها �أن ت�سهل االج ��راءات
وتعك�س جوانب االب��داع واالبتكار
يف ت�ق��دمي اخل��دم��ات ب�شكل كبري
للم�ستثمرين ورجال الأعمال.
ون��وه ال�سويدي باملتابعة الدائمة
م��ن ق�ب��ل ��س�م��و ال���ش�ي��خ ع �م��ار بن
حميد النعيمي يف تعزيز مرونة
اجل �ه��ات احل �ك��وم �ي��ة يف خدمتها
للمتعاملني ب�شكل عام وفق �أعلى
املعايري وامل��وا��ص�ف��ات العاملية مبا
ي �ح �ق��ق ال ��و� �ص ��ول ل ��ر�ؤي ��ة �إم � ��ارة
عجمان  .2021كما وجه ال�شكر
�إىل حكومة عجمان الرقمية على
جهودها الد�ؤوبة يف تنفيذ م�شروع
ت���ص�ن�ي��ف اخل� ��دم� ��ات يف حكومة
ع �ج �م��ان واالرت � �ق � ��اء باخلدمات
احلكومية �ضمن �إج ��راءات �سهلة
وم �ي �� �س��رة ت �ع��زز م �� �س�يرة الإم � ��ارة
نحو التنمية امل�ستدامة يف خمتلف
القطاعات.
وق��ال �سعادة املهند�س عمر �أحمد
ب ��ن ع �م�ير م��دي��ر ع� ��ام م�ؤ�س�سة
امل ��وا�� �ص�ل�ات ال �ع��ام��ة يف عجمان
�إن ت�صنيف اخل��دم��ات يف حكومة
عجمان �أتى مواكبا ملا تهدف �إليه
ر�ؤية عجمان  2021من تطوير
باخلدمات املقدمة للجمهور وذلك
��ض�م��ن م��راك��ز ا� �س �ع��اد املتعاملني
املنت�شرة يف الإم��ارة والتي تهدف
اىل ا�� �س� �ع ��اد امل� �ت� �ع ��ام ��ل ب � ��إجن ��از
اخلدمات ب�سرعه وكفاءة عاليتني
وذلك ملا �سهلته من قيا�س يف جودة
اخلدمات وما �آلت �إليه من �سهولة
يف طلب اخلدمات املختلفة.
ووج �ه��ت �أم � ��اين حم �م��د املهريي
مدير �إدارة التحول الرقمي بقطاع
التكنولوجيا يف منطقة عجمان
احلرة ال�شكر والتقدير واالعتزاز
�إىل �سمو ال�شيخ عمار ب��ن حميد
النعيمي على توجيهاته وما يوليه
من اهتمام ب�ش�أن تطوير الأعمال
واخل��دم��ات يف ال�ق�ط��اع احلكومي
و�إمي��ان��ه ب�ق��درة ال �ك��وادر الوطنية
وب�ج�ه��ود ف��رق العمل ال�ت��ي تعمل
بكل طاقاتها على التغيري ،م�شرية
�إىل �أن� �ه ��م ي �ح �ظ��ون يف منطقة
عجمان احل��رة بدعم مبا�شر من
ال�شيخ �أح�م��د ب��ن حميد النعيمي
رئي�س املنطقة احلرة والذي يويل
اهتماما ك�ب�يرا للتحول الرقمي
وت�صنيف اخل��دم��ات حيث قطعت
م�ن�ط�ق��ة ع �ج �م��ان احل � ��رة �شوطا
يف ه��ذا امل�ج��ال �أت��ى ذل��ك م��ن دعم
�ساعد يف االرتقاء بالإداء امل�ؤ�س�سي
وت �ط ��ور اخل ��دم ��ات امل �ق��دم��ة مما
ي�ساهم يف حتقيق ر�ؤي ��ة عجمان
 2021و�سعادة املتعاملني.
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مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى  2017/12017عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/12478عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /روي��ال فور�س للخدمات االمنية ���ش.ذ.م.م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /معظم ح�سني م��و��س��اراف ح�سني ق��د �أقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها (52022
دره ��م) وت��ذك��رة ع ��ودة مببلغ ( 2000دره ��م) وال��ر� �س��وم وامل���ص��اري��ف رقم
ال�شكوى MB179207227AE:وح��ددت لها جل�سة ي��وم اخلمي�س
املوافق  2018/1/11ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة  ch1.A.5لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

اىل املدعي عليه -1 /م��ون��ارك��ي للتجارة العامة � ��ش.ذ.م.م جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اليك�سي�س كون�سانتينو ال��زاج��ا ق��د �أق ��ام عليك
ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة مب�ستحقات ع�م��ال�ي��ة وق��دره��ا (21525
دره ��م) وت��ذك��رة ع ��ودة مببلغ ( 2000دره ��م) وال��ر� �س��وم وامل���ص��اري��ف رقم
ال�شكوى MB990400392AE:وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني
املوافق  2018/1/15ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة  ch1.A.5لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
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العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3607عمايل جزئي

اىل املحكوم عليه� -1/صاج وكريب كافيه جمهول حمل االقامة نعلنكم بان
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/10/8يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح/ماجد خليل خليل احمد بالزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعي
مبلغ ( )11844درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا مامل يلتحق بخدمة
�صاحب عمل اخر عند تنفيذ هذا احلكم وباملنا�سب الر�سوم وامل�صروفات  .حكما
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خ�لال ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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يف الدعوى  2017/11529عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /خمزن كاردينال لالدوية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /ح�سني حممود عبدالكرمي علي قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 96128درهم) وتذكرة عودة مببلغ ()2000
درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB1783656160AE:وحددت
لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2018/1/11ال�ساعة � 08.30ص بالقاعةch1.A.5:
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل ,ويف حالة
تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى  2017/9535عمايل جزئي

حماكم دبي

حماكم دبي

اىل املدعي عليه �-1 /صدف اجلزيرة للخدمات الفنية ���ش.ذ.م.م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع �ب��داهلل خ�ن��ان حبيب ك��ل ق��د �أق ��ام عليك
ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة مب�ستحقات ع�م��ال�ي��ة وق��دره��ا (25468
دره ��م) وت��ذك��رة ع ��ودة مببلغ ( 2000دره ��م) وال��ر� �س��وم وامل���ص��اري��ف رقم
ال�شكوى MB176975214AE:وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء
املوافق  2018/1/16ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة  ch1.A.5لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/6674عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه� -1/شركة مباين دمل��ا للمقاوالت العامة � ��ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/10/24يف الدعوى
املذكورة اعاله ل�صالح/ع�صام احمد ابراهيم بالزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعي
مبلغ ( )447761دره��م والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ قيد الدعوى
وحتى ال�سداد التام عدا التعوي�ض عن الف�صل من �صريورة احلكم نهائيا وبتذكرة
العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �صاحب عمل اخر عند تنفيذ احلكم
وبالر�سوم وامل�صروفات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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�إعادة اعالن بالن�شر

يف الدعوى  2017/9120عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /عبدالغفور لتجارة املعادن ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /واجد علي والهاري قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 15596دره��م) وتذكرة ع��ودة مببلغ ( )2000درهم
وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف رق��م ال�شكوى MB176961708AE:وح ��ددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/10ال�ساعة � 08.30ص مبكتب ادارة الدعوى
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل ,ويف حالة
تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى  2017/10772عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /اخلليفة لتوزيع الغاز ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي �/سيد مفظر ح�سني �شاه كاظمي قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 31050درهم) وتذكرة عودة مببلغ ()2000
درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB178305627AE:وحددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/17ال�ساعة � 09.30ص بالقاعةch1.B.10:
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل ,ويف حالة
تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة
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يف الدعوى رقم  2015/3761تنفيذ عمايل

يف الدعوى رقم  2017/5272تنفيذ عمايل

يف الدعوى رقم  2017/5263تنفيذ عمايل

يف الدعوى  2017/11928عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /ديفوكرافت�س للحلول ���ش.ذ.م.م (حاليا) � -شركة ديفو لتجارة
اال� �ص �ب��اغ ذ.م.م (� �س��اب �ق��ا) جم �ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع�ت�ي��ق الرحمان
م�سلم ال��دي��ن ق��د �أق� ��ام ع�ل�ي��ك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة مب�ستحقات عمالية
وق��دره��ا ( 28962دره ��م) وت��ذك��رة ع ��ودة مببلغ ( )2000دره ��م وال��ر� �س��وم وامل�صاريف
رق��م ال�شكوى MB178890251AE:وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء املوافق
 2018/1/23ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة ch1.A.2:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل ,ويف حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

اىل املنفذ ��ض��ده -1/فا�ضل املعيني مل�ق��اوالت البناء � ��ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/نظر اال�سالم �سكندر علي قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )6725درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل
مبلغ ( )655درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ � �ض��ده -1/ات�ش ا���س �سي �سي للت�صميم ال��داخ�ل��ي � ��ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/الربتو كا�سرتو ماداياج
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )79493دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
باال�ضافة اىل مبلغ ( )5775دره��م ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ � �ض��ده -1/ك��وه��ات لنقل امل��واد العامة بال�شاحنات اخلفيفة
�ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/نادر خان عجب
خان قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )5586درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
باال�ضافة اىل مبلغ ( )699دره��م ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
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العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم  2017/5256تنفيذ عمايل

يف الدعوى رقم  2017/2143تنفيذ عمايل

يف الدعوى رقم  2017/5096تنفيذ عمايل

يف الدعوى رقم  2017/5098تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �ضده -1/ذا �سريكيل ميديا ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مب��ا ان ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ/م��اري ان ميالنا ن��ات�ي�ف�ي��داد ق��د �أق ��ام عليك
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )17171.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل
مبلغ ( )1407درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمة اال�ستئناف

اىل املنفذ �ضده -1/ادفان�س ليفينج �سوليو�شنز للتجارة �ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/زياد عبدالعزيز �شاجناال وميثله:عبدالرحمن
ح�سن حممد املطوع قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )94453درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
باال�ضافة اىل مبلغ ( )6813درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اىل املنفذ ��ض��ده -1/نيو زي��ون للتجهيزات املعدنية ���ش.ذ.م.م جمهول
حمل االق��ام��ة مبا ان طالب التنفيذ/اعجاز قمر حممد ب��او قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )12643درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة
اىل مبلغ ( )1098دره��م ر��س��وم خلزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

رئي�س ال�شعبة

اىل املنفذ �ضده -1/لوجو�س لالعمال الفنية ���ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ميلون اوجي اهلل قد �أقام عليك الدعوى
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()12757
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ()1114
درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1771ا�ستئناف عمايل

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1407ا�ستئناف عمايل

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /راقويل فرانكو البا جمهول حمل االقامة مبا ان
امل�ست�أنف  /بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل
عمران العمران ال�شام�سي قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم
 2017/282تظلم جتاري
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2018/1/31ال�ساعة  17.30م�ساءا
بالقاعة رقم  ch1.B.7وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /ميليندا جالف دجدجان جمهويل حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع وميثله:عبداهلل حمد
عبداهلل عمران العمران ال�شام�سي قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى
رقم  2017/347تظلم جتاري
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2017/1/31ال�ساعة  17.30م�ساءا
بالقاعة رقم  ch1.B.7وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /حممد ريا�ض عبدالرزاق جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف � /شرف لل�صرافة � ��ش.ذ.م.م وميثله:موزة عبيد ربيع
اخلظر قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2017/3640
عمايل جزئي بتاريخ2017/9/12:
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2018/1/14ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رق��م  ch2.D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده� -1 /سادي�ش جوفيندا�سوامى �ساداجوبان جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�ست�أنف  /نا�شيونال اوي�ل��ول ف��ارك��و ال ب��ي قد
ا�ست�أنف ال�ق��رار /احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م  242/2016عمايل كلي
بتاريخ2017/7/13:
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2018/1/14ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رق��م  ch2.D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/185ا�ستئناف تظلم جتاري

رئي�س الق�سم

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/188ا�ستئناف تظلم جتاري

رئي�س الق�سم

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/341ا�ستئناف تظلم جتاري

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /عبدال�سالم رحمت مريان جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع وميثله:عبداهلل حمد
عبداهلل عمران العمران ال�شام�سي قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى
رقم  2017/463تظلم جتاري
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2018/1/31ال�ساعة  17.30م�ساءا
بالقاعة رقم  ch1.B.7وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/342ا�ستئناف تظلم جتاري

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /حار�س زبري زبري جمهول حمل االقامة مبا ان
امل�ست�أنف  /بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل
عمران العمران ال�شام�سي قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم
 2017/424تظلم جتاري
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2018/1/31ال�ساعة  17.30م�ساءا
بالقاعة رقم  ch1.B.7وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/220ا�ستئناف تظلم جتاري

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /ارم��ان��دوا فيادان مانيو جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع وميثله:عبداهلل حمد
عبداهلل عمران العمران ال�شام�سي قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى
رقم  2017/228تظلم جتاري
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2018/1/31ال�ساعة  17.30م�ساءا
بالقاعة رقم  ch1.B.7وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/191ا�ستئناف تظلم جتاري

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /يفيلني باجناد جي�س�س جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع وميثله:عبداهلل حمد
عبداهلل عمران العمران ال�شام�سي قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى
رقم  2017/334تظلم جتاري
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2018/1/31ال�ساعة  17.30م�ساءا
بالقاعة رقم  ch1.B.7وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم
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�أحمــد بـــن �سعيـــد ونهيـــان بـــن مبـــارك يح�ضـــران حفـــل زفــــاف مـــواطـــــن
•• دبي-وام:

ح�ضر �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س
الأعلى ملجموعة طريان الإمارات ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير
الت�سامح ظهر ام�س حفل اال�ستقبال الذي �أقامه ال�سيد عبيد �سعيد بن م�سحار
مبنا�سبة زفاف جنله حممد �إىل كرمية ال�سيد خالد جا�سم بن كلبان .كما ح�ضر
احلفل  -الذي �أقيم بقاعة زعبيل يف مركز دبي التجاري العاملي � -سعادة ال�شيخ
�شخبوط ب��ن نهيان ب��ن م�ب��ارك �آل نهيان �سفري ال��دول��ة ل��دى اململكة العربية
ال�سعودية وعدد من امل�س�ؤولني وكبار ال�شخ�صيات ووجهاء القبائل وجمع كبري
من املدعوين والأهل والأ�صدقاء.
ت�ضمن احل�ف��ل م�شاركة ف��رق الفنون ال�شعبية بعرو�ض منوعة ابتهاجا بهذه
املنا�سبة.

ا�ست�شاري ال�شارقة يطلع على اخلدمات االجتماعية يف كلباء
•• ال�شارقة-وام:

ا�ستكملت جلنة ال���ش��ؤون ال�صحية
وال �ع �م��ل وال� ��� �ش� ��ؤون االجتماعية
باملجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة
خطة زياراتها لفروع دائرة اخلدمات
االجتماعية بحكومة ال�شارقة من
خ�لال ال��زي��ارة ال�ت��ي ق��ام��ت بها �إىل
مقر فرع الدائرة يف مدينة كلباء يف
ظل حر�صها على التوا�صل مع دائرة
اخلدمات االجتماعية بكافة فروعها
والوقوف على ما ت�ؤديه من خدمات
ل �ل �م��واط �ن�ين ول �ل �ف �ئ��ات امل�ستحقة
للدعم االجتماعية و�آليات املتابعة.
و��ض��م وف��د اللجنة ك�لا م��ن عائ�شة
ر� � �ض� ��ا ال� � �ب �ي��رق رئ� �ي� ��� �س ��ة اللجنة
و�أع���ض��ائ�ه��ا ع ��ذراء ��س��امل الريامي

وث � ��اين ه� ��زمي ال �� �س��وي��دي وعو�ض
م�صبح مبارك الكتبي.
و�أ��ش��ادت عائ�شة ر�ضا البريق خالل
الزيارة مبكارم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
ل ��دع ��م اال� � �س ��ر ورف� � ��ع امل�ساعدات
االجتماعية يف �إطار ما يوليه �سموه
م��ن دع ��م ورع ��اي ��ة وم �ت��اب �ع��ة دائمة
لكافة اال�سر املواطنة وحر�صه على
ت��وف�ير م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ع�ي����ش الكرمي
وت�أمني حياة مطمئنة لكل م�شمول
يف مظلة الت�أمينات االجتماعية.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه ث �م ��ن عبدالرحمن
الدرمكي مدير فرع دائرة اخلدمات
االجتماعية يف كلباء جهود املجل�س
اال�ست�شاري وحر�صه على التوا�صل

م��ع كافة ال��دوائ��ر لتعزيز خمتلف ال � ��رائ � ��دة ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا دائ � ��رة
اخل� ��دم� ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ودوره � ��ا
اخلدمات املقدمة للمواطنني.
و�أط �ل��ع ال��درم �ك��ي �أع �� �ض��اء اللجنة احليوي والإح�صاءات املتوافرة عن
على املبادرات والتجارب واخلدمات خمتلف خدمات الرعاية واملتابعة
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والعالج بجانب املخ�ص�صات املالية
امل �ق��دم��ة ل�ك��اف��ة ال �ف �ئ��ات امل�شمولة
مب�ظ�ل��ة اخل��دم��ات االج�ت�م��اع�ي��ة يف
كلباء.

اللجنة املنظمة توا�صل �أعمالها و�أن�شطتها

منتدى ال�شارقة الدويل ل�صون التنوع احليوي  2018يتناول ً
عددا من املوا�ضيع املرتبطة بالبيئة واحلياة الطبيعية
•• ال�شارقة-الفجر

توا�صل اللجنة املنظمة ملنتدى ال�شارقة
ال� � ��دويل ل �� �ص��ون ال �ت �ن��وع احل �ي ��وي،
الذي تنظمه هيئة البيئة واملحميات
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة� ،أع �م��ال �ه��ا ومتابعاتها
ب�خ���ص��و���ص اال� �س �ت �ع��داد والتح�ضري
للن�سخة التا�سعة ع�شر من املنتدى
التي تقام خالل الفرتة الواقعة بني
اخلام�س والثامن من فرباير املقبل.
وع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة م� ��ؤخ ��را اجتماعاً
م ��ن �أج� ��ل م�ت��اب�ع��ة خم�ت�ل��ف الأم� ��ور
وال �ق �� �ض��اي��ا امل �ت �ع �ل �ق��ة بالتح�ضري
واال� �س �ت �ع��داد واجل �ه��وزي��ة للمنتدى
وف�ع��ال�ي��ات��ه ،وال ��ذي ي�شهد م�شاركة
نخبة م��ن اخل�ب�راء وال�ب��اح�ث�ين من
دول � ��ة الإم � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة
وخمتلف �أنحاء العامل.
وق��ال��ت �سعادة هنا �سيف ال�سويدي،
رئ �ي ����س ه �ي �ئ��ة ال �ب �ي �ئ��ة واملحميات
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة يف ال� ��� �ش ��ارق ��ة“ :يركز

م �ن �ت��دى ال �� �ش��ارق��ة ال � ��دويل ل�صون
التنوع احل�ي��وي يف ن�سخته التا�سعة
ع�شرة ،على ثالثة موا�ضيع �أ�سا�سية،
ه� ��ي امل ��و�� �ض ��وع ال �ت �� �ص �ن �ي �ف��ي ال� ��ذي

ي�ست�شرف امل�ستقبل يف املواجهة العاملية للمخدرات لعام 2030

•• دبي-الفجر:

� �ص��رح � �س �ع��ادة ال� �ل ��واء خ �ب�ير خليل
�إبراهيم املن�صوري ،م�ساعد القائد
ال �ع��ام ل �� �ش ��ؤون ال�ب�ح��ث اجل�ن��ائ��ي يف
��ش��رط��ة دب ��ي ،ن��ائ��ب رئ�ي����س اللجنة
ال�ع�ل�ي��ا ل�برن��ام��ج ح �م��اي��ة ال� ��دويل،
ب �ح �� �ض��ور �� �س� �ع ��ادة ال � �ل� ��واء حممد
�سعيد امل��ري ،م�ساعد القائد العام
ل�ش�ؤون �إ�سعاد املجتمع والتجهيزات،
ع���ض��و ال�ل�ج�ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ،والدكتور
عبد ال�سالم امل��دين رئي�س اندك�س
القاب�ضة�� ،ص� ّرح �أن ملتقى حماية
ال � ��دويل ل�ب�ح��ث ق���ض��اي��ا املخدرات
ي�ع�ق��د دورت � ��ه ال �ث��ال �ث��ة ع �� �ش��رة 11
ف�براي��ر امل�ق�ب��ل ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من
�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س
املجل�س التنفيذي للإمارة ،وتتطرق
�أعمال الدورة يف مركز دبي التجاري
العاملي �إىل “ا�ست�شراف امل�ستقبل يف
امل��واج �ه��ة ال �ع��امل �ي��ة ل �ل �م �خ��درات...
ال�ت�ن�ب��ؤات واال��س�ت�ع��دادات والوقاية
لعام .»2030
وق ��ال ��س�ع��ادة ال �ل��واء امل�ن���ص��وري �إن
و�ضع حلول ا�ستباقية بعيدة املدى
ل�ل�ق���ض��اي��ا وال �ت �ح��دي��ات املر�صودة
�أ�صبح ح��اج��ة ملحة ت�ستوجب من
امل ��ؤ� �س �� �س��ات واجل � �ه ��ات احلكومية
واخلا�صة انتهاج �سيا�سة تتخذ من
ا�ست�شراف امل�ستقبل �أ�سلوبا و�إطارا
ل�ع�م�ل�ه��ا ،م ��ؤك��دا �أن امل �خ ��درات من
الق�ضايا املعقّدة وال�شائكة �سواء يف
عمليات املكافحة �أو برامج الوقاية
�أو ك��ل م��ا ي��رت�ب��ط بق�ضايا العالج
و�إع � � ��ادة ال �ت ��أه �ي��ل داخ� ��ل املجتمع،
ل��ذل��ك ف ��إن��ه م��ن ال �� �ض��روري و�ضع
منهجيات علمية متطورة ومواكبة
لأهم امل�ستجدات ،تعي الواقع جيدا
وت�ست�شرف امل�ستقبل وتتفهم طبيعة
التحوالت والتطورات وتعزز القدرة
على التعامل معها.
ج��اء ذل��ك خ�لال امل��ؤمت��ر ال�صحفي
الذي عقدته القيادة العامة ل�شرطة
دبي ،ممثلة يف مركز حماية للتدريب
ال ��دويل يف الإدارة ال�ع��ام��ة لإ�سعاد
املجتمع ،بالتعاون مع �شركة �إندك�س
ل�ل�م��ؤمت��رات وامل �ع��ار���ض ،وبح�ضور

يتناول القائمة احل�م��راء الإقليمية
للنباتات امل�ستوطنة يف �شبه اجلزيرة
العربية ،ومو�ضوع املناطق املحمية
الذي �سيقدم املعيار العاملي لالحتاد

ال� ��دويل ل���ص��ون ال�ط�ب�ي�ع��ة لتحديد
مناطق التنوع البيولوجي الرئي�سية،
وامل��و� �ض��وع ال�ب�ي�ط��ري ح�ي��ث يناق�ش
ال�ت���ش�خ�ي����ص ال �ب �ي �ط��ري يف املنازل،

كما �سيعود املو�ضوع التقني يف العام
 ،2018والذي �سيناق�ش اال�ستخدام
املتزايد للطائرات من دون طيار يف
احلفاظ على التنوع احليوي».

وتابعت“ :يت�ضمن املنتدى جل�سات
وحما�ضرات ون��دوات ونقا�شات حول
ه��ذه املوا�ضيع الرئي�سية ،مب�شاركة
خ �ب��راء وخم �ت �� �ص�ين وب��اح �ث�ي�ن من

خمتلف ب�ل��دان ال �ع��امل ،حيث ت�شكل
ت� �ل ��ك امل � �� � �ش ��ارك ��ات ق �ي �م��ة م�ضافة
ل �ل �م �ن �ت��دى ال � ��ذي حت ��ر� ��ص الهيئة
ع�ل��ى ت�ن�ظ�ي�م��ه ��س�ن��وي�اً وف �ق �اً لر�ؤية

ملتقى حماية الدويل يعقد دورته الثالثة ع�شرة  11فرباير املقبل
العميد الدكتور جا�سم خليل مريزا
مدير �إدارة الإعالم الأمني ،والعقيد
خالد بن مويزه مدير الإدارة العامة
ملكافحة املخدرات بالنيابة ،والعقيد
حم �م��د ح�م�ي��د ��ص�ق��ر م��دي��ر �إدارة
املكافحة املحلية ،وامل�ق��دم الدكتور
ع�ب��د ال��رح�م��ن ��ش��رف املن�سق العام
مللتقى حماية وم��دي��ر �إدارة خدمة
التدريب الدويل باالنتداب ،وال�سيد
ك� ��رمي ه �ل�ال مم �ث��ل م �ك �ت��ب الأمم
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
يف �أب��وظ �ب��ي ،وع� ��دد م��ن ال�ضباط
والأفراد وال�سادة الإعالميني.
و�أك ��د ال �ل��واء امل�ن���ص��وري �أن ملتقى
ح� �م ��اي ��ة ال� � � ��دويل ح� �ق ��ق جن ��اح ��ات
م�ل�م��و��س��ة وم� ��ؤث ��رة خ�ل�ال دورات� ��ه
ال�سابقة لبحث ق�ضايا املخدرات،
والق� ��ى � �ص��دى م�ل�م��و��س��ا يف تعزيز
اجلهود املبذولة بني اجلهات املعنية،
موجها �شكره اجلزيل �إىل الدكتور
عبد ال�سالم املدين و�شركة اندك�س
اجل �ه��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ل�م�ل�ت�ق��ى ،كما
�أع��رب عن تقديره جلهود ال�شركاء
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي�ي�ن ويف مقدمتهم
م� �ك� �ت ��ب الأمم امل � �ت � �ح� ��دة املعني
ب��امل�خ��درات واجل��رمي��ة يف �أبوظبي،
وامل�ك�ت��ب ال�ع��رب��ي ل���ش��ؤون املخدرات
التابع ملجل�س وزراء الداخلية العرب،
وجمل�س مكافحة امل �خ��درات ،و�إىل
اجل �ه��ات املنظمة ممثلة يف الإدارة
ال �ع��ام��ة لإ� �س �ع��اد امل�ج�ت�م��ع والإدارة
العامة للمخدرات ،وبرنامج خليفة
لتمكني الطالب.
و�أك��د �أن �شرطة دب��ي حري�صة على
ات �خ��اذ ك��اف��ة الإج� � ��راءات والتعاون
م��ع خم�ت�ل��ف اجل �ه��ات مل �ح��ارب��ة �آفة
امل� �خ ��درات وال �ت��وع �ي��ة مبخاطرها،
وبحث ومناق�شة الق�ضايا املتع ّلقة
بها ،والإملام بالأ�سباب وو�ضع احللول
التي م��ن �ش�أنها الق�ضاء على هذه
الظاهرة نهائيا.
و�ضع منهجية علمية

من جانبه� ،أكد �سعادة اللواء حممد
�سعيد امل��ري �أن الهدف من برنامج
ح�م��اي��ة ال� ��دويل ه��و دع ��م وتوحيد
الكم املعريف واملعلوماتي للعاملني يف
جمال مكافحة املخدرات ،م�ضيفا �أن
التعاون بني خمتلف اجلهات حمليا
و�إقليميا وعامليا للوقوف على �أبعاد
امل�شكالت الأمنية املحيطة بالأفراد
وامل �ج �ت �م �ع��ات وال � ��دول ت �ع��د �إح ��دى
ال �� �س �ب��ل امل �ث �ل��ى الت� �خ ��اذ �إج � � ��راءات
�إيجاب ّية تعمل على تطويق خمتلف
الإ�شكاليات �أو الق�ضاء عليها متاما.
وقال اللواء املري �إن ملتقى حماية
ي �ع��د م ��ن �أب � � ��رز ال �ف �ع��ال �ي��ات التي
تنظمها ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل�شرطة
دب� � ��ي ب ��ال� ��� �ش ��راك ��ة وال � �ت � �ع� ��اون مع
الأمم امل�ت�ح��دة وع��دد م��ن ال�شركاء
الدوليني والإقليميني ،كما �أنه ي�أتي
�ضمن جهودها يف تر�سيخ الثقافة
وامل�ع��رف��ة يف �سبيل �إق��ام��ة منهج ّية
علمية ملكافحة املخدرات على كافة
امل �� �س �ت��وي��ات ال �ت��وع��وي��ة وامليدانية،
واالطالع على �أهم التجارب الدولية

والعربية يف هذا املجال ،م�شرياً �إىل
�أن امللتقى ه��ذا العام �سينظم ور�شا
تدريبية متخ�ص�صة لتدريب �أجهزة
مكافحة امل �خ��درات وامل�ع�ن�ي�ين على
كيفية ا�ست�شراف ق�ضايا املخدرات
العاملية.
�أهداف امللتقى
و�أو� �ض��ح ال�ل��واء امل��ري �أن امللتقى يف
دورت � ��ه ال �ث��ال �ث��ة ع �� �ش��ر ي �ه��دف �إىل
ال�ت�ع��رف ع�ل��ى ال �ت �ط��ورات واجلهود
ال ��وط � �ن � �ي ��ة امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة مب ��و�� �ض ��وع
ا� �س �ت �� �ش��راف امل �� �س �ت �ق �ب��ل يف ق�ضايا
امل� �خ ��درات ،وت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء على
الإ�شكاليات الت�شريعية والقانونية
املتوقعة م�ستقبال ،وال�ت�ع��رف على
�أدوار امل�ؤ�س�سات الدولية واالتفاقيات
الدولية وكيفية مواجهتها لق�ضايا
امل� �خ ��درات امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة� ،إىل جانب
مناق�شة م��دى كفاءة �آليات و�أدوات
ال � �ت � �ع� ��اون ال � � � ��دويل ال�ست�شراف
م�ستقبل ق�ضايا امل�خ��درات العاملية،
والتعرف على �أهم التجارب الدولية
وال �ع��رب �ي��ة يف ه ��ذا امل �ج��ال وكيفية

اال�ستفادة منها.
تعاون م�شرتك
ومن جانبه قال الدكتور عبد ال�سالم
املدين ،رئي�س اندك�س القاب�ضة� ،إننا
ن�ف�ت�خ��ر يف ان��دك ����س ب��ال �ت �ع��اون مع
�شرطة دب��ي يف ع��دد م��ن امل�ؤمترات
واملعار�ض وي�شرفنا اليوم �أن نتعاون
معا لتنظيم ملتقى ومعر�ض حماية
ال��دويل لق�ضايا املخدرات يف دورته
الثالثة ع�شر بالتن�سيق والتعاون
مع الإدارة العامة لإ�سعاد املجتمع
والإدارة العامة ملكافحة املخدرات
ب���ش��رط��ة دب ��ي ،وذل ��ك لأه�م�ي��ة هذا
احل � � ��دث ع �ل ��ى م �� �س �ت��وى املنطقة
وال�ع��امل .فت�أمني جمتمع خ��الٍ من
اجل��رائ��م وخ� ��الٍ م��ن امل �خ ��درات هو
واجب وطني نطمح للم�ساهمة فيه
وحت�ق�ي�ق��ه م��ن خ�ل�ال �إن �� �ش��اء جيل
من ال�شباب يتمتع بالفكر والتعليم
والطموح للتقدم واالزدهار يف كافة
املجاالت وعلى جميع الأ�صعدة.
و�أ� � �ض� ��اف �إن� �ن ��ا ن �ث �م��ن ث �ق��ة �شرطة
دب��ي يف �شركتنا ال��وط�ن�ي��ة الرائدة

ويف خ�برت �ن��ا ال��وا� �س �ع��ة يف تنظيم
امل ��ؤمت��رات وامل �ع��ار���ض ون�ع�م��ل دوما
على حتقيق �إجنازات تفوق الأهداف
املرجوة و�سنعمل يف ال��دورة الثالثة
ع�شر من ملتقى حمايا الدويل على
رفع م�ستوى امل�شاركة حمليا ودوليا
وحت �ق �ي��ق ح �� �ض��ور جم�ت�م�ع��ي الفت
وا�ستقطاب �أهم امل�ؤ�س�سات وال�شركات
امل �ح �ل �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف
املعر�ض امل�صاحب.
معر�ض وجل�سة �شبابية
ومتا�شيا مع توجهات ال��دول��ة التي
ت��ؤم��ن ب��الأج�ي��ال ال�شابة وقدرتهم
على �صناعة امل�ستقبل ومواجهة كافة
الق�ضايا والتحديات بحلول مبتكرة،
�أو�ضح العقيد خالد بن مويزة مدير
الإدارة ال�ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة املخدرات
بالنيابة� ،أن امللتقى يخ�ص�ص جل�سة
ح��واري��ة �شبابية ت��دور ح��ول “�أدوار
ال�شباب وم�س�ؤولياتهم يف الوقاية
م��ن امل�خ��درات وامل ��ؤث��رات العقلية..
اال�سرتاتيجية و�أدوات التمكني”،
وال�ت��ي تتوافق م��ع حم��اور و�أهداف

امل �ل �ت �ق��ى ،ب��ال �� �ش��راك��ة م ��ع جمل�س
القيادات ال�شابة يف �شرطة دبي.
و�أ� �ض��اف �أن امللتقى ينظم معر�ضا
م�صاحبا على الهام�ش ي�ضم �أكرث
من  40جهة م�شاركة داخل وخارج
ال��دول��ة ،م��ن �أب��رزه��ا هيئة اخلدمة
الوطنية واالحتياطية ،جمارك دبي،
برنامج نربا�س (الربنامج الوطني
ل �ل��وق��اي��ة م ��ن امل � �خ� ��درات باململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة) ،وم�شروع
غ��را���س (امل���ش��روع الوطني للوقاية
م��ن امل �خ��درات ب��ال�ك��وي��ت) وجمل�س
مكافحة املخدرات بدولة الإمارات،
وكربى ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة
يف �صناعة العقاقري الطبية.
و�أو�ضح العقيد بن مويزه �إن امللتقى
ي�ضم �أي�ضا من�صة للمغ ّردين ت�ضم
�أك�ث�ر م��ن  70م��ن امل ��ؤث��ري��ن على
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وذلك
ب� �ه ��دف ب� �ن ��اء حت ��ال ��ف اف�ت�را� �ض ��ي
مل��واج �ه��ة امل � �خ� ��درات ع�ب�ر خمتلف
م��واق��ع التوا�صل االجتماعي التي
�أ�صبح لها ت��أث�ير كبري يف توجهات
املجتمع.
املحاور
ب� ��دوره ،ق��ال امل �ق��دم ع�ب��د الرحمن
��ش��رف امل�ع�م��ري �إن ر��س��ال��ة امللتقى
هذا العام تناق�ش ق�ضايا املخدرات
امل � �ت ��وق � �ع ��ة ح � �ت ��ى ع � � ��ام ،2030
وحت��دي��ات �ه��ا و�آل � �ي� ��ات مواجهتها
وم � � ��دى ت � ��أث �ي�ره ��ا ع �ل ��ى املنطقة
ال �ع��رب �ي��ة خ���ص��و��ص��ا ودول العامل
عموما بر�ؤية ا�ست�شرافية لق�ضايا
املخدرات العاملية ،و�أنهم ي�ستهدفون
كافة العاملني يف �أج�ه��زة مكافحة
امل� �خ ��درات والأط � �ب� ��اء وال�صيادلة
وال �ع��ام �ل�ين يف امل �ج ��االت ال�صحية
وال �ع�لاج �ي��ة امل�خ�ت���ص��ة بالتعاطي
والإدم� ��ان� ،إىل ج��ان��ب العاملني يف
امل �ج��ال ال�ق���ض��ائ��ي ويف اجلمارك،
واملعنيني يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
وم ��ؤ� �س �� �س��ات ال�ن�ف��ع ال �ع ��ام ،وطلبة

وت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة،
ودع ��م ��س�م��وه ال�ل�احم��دود م��ن �أجل
ب �ي �ئ��ة خ��ال �ي��ة م ��ن ك ��ل التعقيدات
والأخطار التي تهدد الأن��واع ،يف ظل
�سعي الهيئة �إىل الت�أكيد على �أهمية
املحافظة على البيئة و�صون التنوع
احل �ي��وي» .وتتجلى �أه�م�ي��ة املنتدى
يف ك��ون��ه حم�ط��ة ل �ق��اء وت �ف��اع��ل بني
اخل �ب��راء وامل�خ�ت���ص�ين م��ن خمتلف
ب� �ل ��دان ال � �ع� ��امل ،وت � �ب� ��ادل اخل�ب��رات
وال �ت �ج��ارب وامل�ع�ل��وم��ات ،مب��ا ي�ساعد
يف م�ع��رف��ة �أو� �ض ��اع وط�ب�ي�ع��ة احلياة
الطبيعية يف دول��ة الإم� ��ارات ب�شكل
خ ��ا� ��ص ،وم �ن �ط �ق��ة � �ش �ب��ه اجل ��زي ��رة
ال�ع��رب�ي��ة ب���ش�ك��ل ع ��ام ،ك��ون�ه��ا تتمتع
ب �ت �ن��وع ح �ي ��وي ك �ب�ي�ر ،ك �م��ا ي�ساعد
امل�ن�ت��دى يف تنظيم خ�ط��ط خمتلفة
ت �ت �ع �ل��ق ب �ح �م��اي��ة ال� �ث ��روة والتنوع
احليوي ب�شبه اجلزيرة العربية.
املدار�س من خمتلف املراحل .وبينّ
املقدم �أن امللتقى الذي ت�شارك فيه
�أك�ثر من  30دول��ة عربية وعاملية
يت�ضمن  5حماور تتمثل يف املحور
امل �ع��ريف وال�ع�ل�م��ي ال ��ذي �سيتطرق
�إىل ا�ست�شراف امل�ستقبل ونظرياته
وتطبيقاته وم��دى اال�ستفادة منه
يف ال�ت�ع��ام��ل م��ع ظ��اه��رة املخدرات
وامل� � ��ؤث � ��رات ال �ع �ق �ل �ي��ة ،م ��ع عر�ض
مناذج للأمم املتحدة يف ذات ال�ش�أن،
وت �ن��اول اجت��اه��ات امل��راك��ز البحثية
ن �ح��و ا� �س �ت �� �ش��راف امل �� �س �ت �ق �ب��ل� ،أم ��ا
امل�ح��ور ال�ث��اين واملتمثل يف اجلانب
ال�ت���ش��ري�ع��ي وال �ق ��ان ��وين ،فيتناول
ان �ع �ك��ا� �س��ات خم ��رج ��ات ا�ست�شراف
امل�ستقبل على املنظومة الت�شريعية
ال��دول �ي��ة وال��وط �ن �ي��ة ،والت�شريع
ال �ق��ان��وين و�آل� �ي ��ات اال� �س �ت �ف��ادة من
توجهات ا�ست�شراف امل�ستقبل.
و�أ�ضاف �أنه �سيتم يف املحور امليداين
ال��وق��ائ��ي ال�ت�ط��رق �إىل ا�ست�شراف
ال �ت �ح��والت وال �ت �ط ��ورات يف جمال
تقنيات تهريب املخدرات وترويجها
وانعكا�ساتها على املكافحة امليدانية
“ ب� ��رام� ��ج ال ��ر�� �ص ��د والتحليل
الإقليمية ك��آل�ي��ات الأمم املتحدة.
ويف امل �ح ��ور ال���ص�ح��ي والعالجي،
� �س �ي �ت��م ال� �ت� �ط ��رق �إىل االم� ��را�� ��ض
ال �ن �ف �� �س �ي��ة واجت � ��اه � ��ات التعاطي
ل �ع ��ام  ،2030وم � ��دى ا�ستعداد
امل�ؤ�س�سات العالجية للتعامل مع
التحديات املتوقعة ل�ع��ام ،2030
وم � ��دى ا� �س �ت �ع��داد م ��رك ��ز �أب� �ح ��اث
و��ش��رك��ات ت�صنيع ال ��دواء للتعامل
م ��ع ال �ت �ح��دي��ات امل �ت��وق �ع��ة بحلول
 ،2030وت�أثري و�سائل التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي على �أمن ��اط التعاطي
واجتاهاته ،يف حني �سيتم يف املحور
االج �ت �م��اع��ي االق �ت �� �ص ��ادي تناول
امل�شكالت االقت�صادية واالجتماعية
وحتدياتها املتوقعة  2030و�آليات
ال�ت�ع��ام��ل معها مل��واج�ه��ة املخدرات
وامل� � ��ؤث � ��رات ال �ع �ق �ل �ي��ة ،واجت ��اه ��ات
و�أمن � � � � ��اط ال� �ت� �ع ��اط ��ي والإدم � � � � ��ان
وت�أثريها على اجلانبني االجتماعي
واالقت�صادي ،و�أمناط تطور �أ�شكال
اال� �س��رة وت��أث�يرات�ه��ا على اجتاهات
تعاطي املخدرات.
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اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/595عقاري كلي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

اىل املدعي عليه -1 /ابراهيم خليل ابراهيم فوزي احمد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
�شركة متويل ���ش.م.خ وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي �آل علي قد �أق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية التاجري املنتهية بالتملك امل� ��ؤرخ ��ة 2008/7/22:لل�شقة
رقم 304:املبنى رقم 1:ا�سم املبنى MEDU - DGB060:دي�سكفري جاردنز  ,جبل علي ,
دبي و وحمو اال�شارة الواردة ي�سجل و�شهادة ملكيةالوحدة مع التعوي�ض مببلغ وقدره ()167.000
دره��م ال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف ومقابل ات�ع��اب امل�ح��ام��اة .وح��ددت لها جل�سة ي��وم اخلمي�س املوافق
 2018/1/11ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة  Ch1.B.8لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة اال�ستئناف

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى  2017/2329جتاري كلي
اىل املدعي عليه�/شركة براك�سي�س انريجي ايجنت�س م.د.م�.س جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي�/شركة انرتنا�شيونال فيول �ساباليرز ليمتد وميثله�:صالح احمد
يو�سف �صالح العبيديل قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي
عليهما مببلغ وقدره ( )209690درهم ت�ضمني املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/10ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة Ch1.B.8
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

يف الدعوى  2017/3628جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه�/شركة براك�سي�س ان�يرج��ي ايجنت�س م.د.م�� �.س جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي�/شركة انرتنا�شيونال فيول �ساباليرز ليمتد وميثله�:صالح
احمد يو�سف �صالح العبيديل قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليه مببلغ وقدره ( )184342درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم
االربعاء املوافق  2018/1/17ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.14لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/334ا�ستئناف تظلم جتاري

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /انيل كومار بوهاين جمهول حمل االقامة مبا ان
امل�ست�أنف  /بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل
عمران العمران ال�شام�سي قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم
 2017/427تظلم جتاري
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2018/1/31ال�ساعة  17.30م�ساءا
بالقاعة رقم  ch1.B.7وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2378جتاري كلي
اىل املدعي عليه -1 /عو�ض مي�سرة عو�ض احمد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
يا�سر حممود حممد عبدالقادر وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي قد �أقام عليك
ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وق��دره ( )4101506درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ كل �شيك وحتى ال�سداد
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق
 2018/1/17ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.B.8لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3671جتاري جزئي

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1069جتاري كلي

اىل املدعي عليه �-1 /شركة براك�سي�س انريجي ايجنت�س م.د.م���.س جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ان�ترن��ا��ش�ي��ون��ال ف�ي��ول ��س��اب�لاي��رز ليمتد ق��د �أق ��ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره ( )191370درهم
ت�ضمني املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2018/1/22
ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.13لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

اىل امل��دع��ي عليه -1/عمر عبدالرحمن خليفة حممد امل��زروع��ي جمهول حم��ل االقامة
مب��ا ان املدعي/م�صرف ال�ه�لال ���ش.م.ع ق��د اق��ام ال��دع��وى امل��ذك��وره اع�لاه وعليه نعنلكم
بان املحكمة حكمت ب�ت��اري��خ 2017/12/18:احلكم التمهيدي التايل حكمت املحكمة بندب
اخلبري املخت�ص بالتمويل يف امل�صارف اال�سالمية �صاحب الدور باجلدول خبريا يف هذه
الدعوى وتكون مهمته كاالتي االطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه
اخل�صوم واالنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم االمر واالطالع على املرا�سالت
الورقية وااللكرتونية ان وج��دت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية وااللكرتونية
وح��ددت ام��ان��ة خ�برة وق��دره��ا ع�شرون ال��ف دره��م كامانة على ذم��ة ح�ساب وم�صروفات
اخلبري واتعابه والزمت املدعي ب�سدادها يف خزانة ,وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني
املوافق 2018/1/22:ال�ساعة� 09:30:صباحا يف القاعة.ch2.E.22:

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2232جتاري كلي
اىل امل��دع��ي عليه -1 /ان�ف��ال ر�ضا غ�لام ر�ضا جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعي/
بنك ابوظبي التجاري (فرع) وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي ال علي قد �أقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ()876683.48
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ 2017/9/19:وحتى
ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االثنني
املوافق  2018/1/15ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch2.E.21لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
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حماكم دبي االبتدائية

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى رقم  2017/189بيع عقار مرهون

اىل املنفذ ��ض��ده -1/ديفيد الك�ساندير جمهول حمل االقامة مبا ان
طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري �ش.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�س
غريب الناخي �آل علي نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة
�شقة �سكنية  -املنطقة:نخلة جمريا  -رقم االر���ض - 1121:عقار105:
 ا�سم املبنى:اخل�شكار  -وفاءا للمبلغ املطالب به وقدره ()2.592.500درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
�إعالن بالن�شر -باالحالة
يف الدعوى احلقوقية  2017/194منازعات ايجارية
اىل املدعي عليها  :كاترين ان كوك اجلن�سية :كندا
حيث ان املدعية � :شركة را�س اخليمة العقارية �ش.م.ع
قد �أقام املدعية الدعوى احلقوقية  2017/194منازعات ايجارية �ضد املدعي عليها وملا
�سنورد فيما بعد /وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفواً نطلب� :أوال :الق�ضاء بالزام املدعى
عليها باخالء العني امل�ؤجرد وت�سليمها للمدعية خالية من ال�شواغل ثانياً :الزام املدعى
عليها بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
مما يقت�ضي ح�ضورك اىل الدائرة الثانية منازعات ايجارية وعقارية مبحكمة ر�أ�س
اخليمة يوم االثنني املوفق  2018/1/15م ال�ساعة الرابعة والن�صف م�ساء وتقدمي ما
لديك من بيانات ودفوع حرر بتاريخ 2018/1/2
مكتب �إدارة الدعوى

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
املنذر  :بنك ابوظبي التجاري العنوان� :إمارة دبي -منطقة دبي للتعهدات -بناية رقم ( -)1الطابق الثاين هاتف:
 042507778بوكالة اال�ستاذ املحامي عبداهلل خمي�س الناخي وينوب عنه بالتوقيع وكيل وكيله اال�ستاذ�/أحمد ال�سعيد
ابراهيم عو�ض .العنوان املختار :مكتب عبداهلل الناخي للمحاماه واال�ست�شارات القانونية �إمارة دبي -بردبي -منطقة
برج خليفة -بيزن�س باي -بي �سكوير -ا�سبكت تاور -الطابق الرابع -مكتب  -404هاتف رقم 042507778 :فاك�س:
� 042507779ص.ب .83620 :املنذر اليه :برا�شانت ثريتيكانت ناير اجلن�سية :الهند ()Prashant thiruthikat nair
العنوان :امارة عجمان� -شارع الكورني�ش -كورني�ش تاور� -شقة رقم  -3404متحرك رقم.0506349473 :
املو�ضوع :بالإ�شارة اىل طلب قر�ض متويل ال�سيارة وذلك لتمويل �شرائكم لل�سيارة من نوع (هايونداي �سانتايف -رقم
اللوحة  3/10794ال�شارقة� /صنف اللوحة :خ�صو�صي -اللون :ف�ضي � -صنف املركبة :ا�ستي�شن� -سنة  )2016فانكم
تخلفتم عن �سداد االق�ساط ال�شهرية الواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�صد بذمتكم ملبغا وقدره 77.284.88
دره��م (�سبعة و�سبعون ال��ف ومائتان وارب�ع��ة وثمانون دره��م وثمانية وثمانون فل�س) حيث امتنعتم ع��ن ال�سداد
بالرغم من مطالبات املنذر الوديه واملتكرره لكم .لذلك :فان املخطر يخطركم للمبادرة اىل �سداد املبلغ املرت�صد
بذمتكم وقدره  77.284.88درهم (�سبعة و�سبعون الف ومائتان واربعة وثمانون درهم وثمانية وثمانون فل�س) كما يف
 2017/11/1حتت طائلة اتخاذ االجراءات لبيع ال�سيارة املرهونة من نوع (هايونداي �سانتايف -رقم اللوحة 3/10794
ال�شارقة� /صنف اللوحة :خ�صو�صي -اللون :ف�ضي � -صنف املركبة :ا�ستي�شن� -سنة  )2016بعد انق�ضاء ( )7يوم من
تاريخ ا�ستالمكم لهذا االخطار �سنداً لن�ص املادة  172من قانون املعامالت التجارية.

املخطر

حماكم دبي
العدد  12217بتاريخ 2018/1/7

مذكرة �إعادة اعالن املدعى عليها بالن�شر
اىل املدعي عليه/بريال لي�شي غالريي ���ش.ذ.م.م نعلنكم ب�أن املدعيني قد
اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة �أدن��اه وح��ددت املحكمة لها جل�سة يوم اخلمي�س
املوافق  2018/1/11ال�ساعة � 8:30صباحاً .

م

ا�سم املدعي

مبلغ املطالبة

ماري�سا كاليبو تو باوتي�ستا
جفي الدجوير واندر

 33056درهم  +تذكرة العودة
 73080درهم  +تذكرة العودة

لذا فانتم مكلفون باحل�ضور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على االقل ويف حالة تخلفكم فان احلكم
�سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1193جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي ع�ل�ي��ه -1/ا���س ا���س ار انرتنا�شيونال للتجاره ال�ع��ام��ه �� ��ش.ذ.م.م وميثلها
ك�لا م��ن/ج��اجن��اي��اه ب��ورج��و ب��ورج��و � ,شيجو راج��ان راج��ان كو�شيبارامبات ب�صفتهم
مديرين لها جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بي�شة ل�صناعة احلديد �ش.ذ.م.م
وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة
بتاريخ  2017/9/20يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/بي�شة ل�صناعة احلديد �ش.ذ.م.م
بالزام املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره (مائة وخم�سون الف وت�سعمائة
وخم�سون دره��م) والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية
يف 2017/3/27:وحتى ال�سداد التام والزمتها بامل�صاريف والف درهم اتعاب حماماة.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر ه��ذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

يف الدعوى رقم  2017/4109تنفيذ جتاري

اىل املنفذ ��ض��ده -1/ئي م��ارت �سوبر ماركت ومتجر اق�سام �ش.ذ.م.م
وميثلها قانونا راجي�ش �شريات داموداران جمهول حمل االقامة مبا ان
طالب التنفيذ/جمموعة املايا وميثله:فهد �سلطان علي لوتاه قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )698177.51درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7

ح�ضور جل�سة خربة
يف الدعوى  2017/1139جتاري كلي ابوظبي

يف الدعوى  2017/3449جتاري جزئي
�ضد املدعي عليه  :خري احمد حممد زمال
املقامة من  :بنك ابوظبي التجاري
مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت رقم 2017/3449 :
جتاري جزئي  ،وحيث انه مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا
وعمال باحكام قانون االثبات ل�سنة  1992م بخ�صو�ص اعمال اخلربة امام املحاكم ،
ندعوكم حل�ضور اجتماع خربة او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا
على العنوان املو�ضح ادناه وذلك يوم اخلمي�س املوافق  2018/01/11يف متام ال�ساعة
 12:00ظهراً  ،ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ستندات امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند
ح�ضوركم لالجتماع دبي  -مركز حمر عني  ،مدخل رقم  ، 8الطابق الرابع هاتف :
 04-2527888ـ فاك�س 04-2698876 :

املطلوب اعالنه :حميد �سعيد ال�سيد �سعيد املحرمي تقرر دعوتكم لالجتماع
مع اخلبري املنتدب بالدعوى املنوه عنها بعاليه واملرفوعه عليكم من� /شركة
تالل ال�سلع وذلك حل�ضور اجتماع اخلربة املقرر يف متام ال�ساعة �1:00ص
ي��وم اخلمي�س  11يناير  2018مبكتب �إدارة اخل�ب�راء باملحكمة الرئي�سية
ب�أبوظبي الطابق االول ح�ضوركم او ممثلكم القانوين يف املوعد املحدد علما
ان جلنة اخلربة �ستبا�شر اعمالها قانونا حال تخلفكم عن احل�ضور.
خبري هند�سي� /إبراهيم حممد �صديق
هاتف0505660309 :

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
انذار عديل رقم 2017/ 31126

املنذر  :بنك ابوظبي التجاري العنوان� :إمارة دبي -منطقة دبي للتعهدات -بناية رقم ( -)1الطابق الثاين هاتف:
 042507778بوكالة اال�ستاذ املحامي عبداهلل خمي�س الناخي وينوب عنه بالتوقيع وكيل وكيله اال�ستاذ�/أحمد ال�سعيد
ابراهيم عو�ض .العنوان املختار :مكتب عبداهلل الناخي للمحاماه واال�ست�شارات القانونية �إمارة دبي -بردبي -منطقة
برج خليفة -بيزن�س باي -بي �سكوير -ا�سبكت تاور -الطابق الرابع -مكتب  -404هاتف رقم 042507778 :فاك�س:
� 042507779ص.ب .83620 :املنذر اليه :فادي جمدي رمزي �شنوده اجلن�سية :م�صر ()Fady magdy ramzy shenouda
العنوان� :إمارة ابوظبي� -شارع خليفة -بناية � -modern laundryشقة رقم  401متحرك رقم.0554300219 :
املو�ضوع :بالإ�شارة اىل طلب قر�ض متويل ال�سيارة وذلك لتمويل �شرائكم لل�سيارة من نوع (هوندا �سي ار يف -رقم
اللوحة  /53866الفئة ال�سابعة ع�شر ابوظبي� -صنف اللوحة /خ�صو�صي -اللون :ابي�ض� -صنف املركبة :ا�ستي�شن-
�سنة  )2016فانكم تخلفتم عن �سداد االق�ساط ال�شهرية الواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�صد بذمتكم ملبغا
وقدره  109.173.48درهم (مائة وت�سعة الف ومائة وثالثة و�سبعون درهم وثمانية واربعون فل�س) حيث امتنعتم
عن ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الوديه واملتكرره لكم .لذلك :فان املخطر يخطركم للمبادرة اىل �سداد املبلغ
املرت�صد بذمتكم وقدره  109.173.48درهم (مائة وت�سعة الف ومائة وثالثة و�سبعون درهم وثمانية واربعون فل�س)
كما يف  2017/11/1حتت طائلة اتخاذ االج��راءات لبيع ال�سيارة املرهونة من نوع (هوندا �سي ار يف -رقم اللوحة
 /53866الفئة ال�سابعة ع�شر ابوظبي� -صنف اللوحة /خ�صو�صي -اللون :ابي�ض� -صنف املركبة :ا�ستي�شن� -سنة
 )2016بعد انق�ضاء ( )7يوم من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االخطار �سنداً لن�ص املادة  172من قانون املعامالت التجارية.

املخطر

�إعالن اجتماع خربة

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

اجتماع خربة

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
انذار عديل رقم 2017/ 31130

رقم الق�ضية

يف الدعوى  2017/3614جتاري جزئي
اىل املدعي عليه�/شركة ايه ار جي لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي/امكو فيد للتجارة (فرع من �شركة احمد املقبلي للتجارة العامه �ش.ذ.م.م)
وميثله:احمد ح�سن علي ها�شم قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليها مببلغ وق��دره ( )167.400درهم والر�سوم وامل�صاريف والفائدة ومقابل
اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد
التام .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/1/15ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة
 Ch1.C.13لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

�إعالن بالن�شر

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7

 1عمايل جزئي 11042/2017
 2عمايل جزئي 11043/2017

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
اعالن حم�ضر حجز بالن�شر

رئي�س الق�سم

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
يف الق�ضية رقم  2017/2102جتاري جزئي ابوظبي

دعوة اىل املرفوعة �ضده فندق ومنتجع كا�سيلز غنتوت نعلمكم
ب��ان��ه مت حت��دي��د جل�سة اخل�ب�رة وامل�ع��اي�ن��ة يف الق�ضية املرفوعة
�ضدكم من احلياة اجلملية لتجارة م��واد البناء ذ.م.م يف موقع
الفندق واملنتجع كا�سيلز غنتوت يف منطقة غنتوت يوم الثالثاء
 2018/1/9ال�ساعة الثانية ع�شر ظ�ه��راً وال�ت��ي يتوجب عليكم
ح�ضورها م�صطحبني معكم الوثائق التي تخ�ص الدعوى.
اخلبري الهند�سي� /سليم غوري الوند

اخلبري احل�سابي وامل�صريف
حممد �سعيد ال�شريف

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1/41
املخطر  :بوتن�شال للعقارات بوكالة ال�سيد /جناح انور ابراهيم هاتف رقم 0501184153
املخطر اليه :القو�س املن�شور للتجارة �ش.ذ.م.م (جمهول حمل االقامة) فان املخطر
يخطر املخطر اليه ب�ضرورو �سداد املت�أخرات على العقد الذي ينتهي بتاريخ 2018/4/30
وذلك خالل موعد اق�صاه ثالثني يوماً من تاريخ ا�ستالمه هذا االخطار واال �سي�ضطر
املخطر اىل اتخاذ كافة االج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه واملطالبة باخالء
العقار طلبقاً لن�ص امل��ادة  1/25من القانون رقم  26ل�سنة  2007وتعديالته واعتبار
العقد منتهيا من تلقاء نف�سه ورفع الدعوى املو�ضوعية للمطالبة بكافة امل�ستحقات
والزامها بالقيمة االيجارية حتى تاريخ ا�ستالم العقار خ��ايل من جميع ال�شواغل
و�سداد فاتورة الكهرباء واملياه وت�ضمينكم الر�سوم وامل�صاريف.

الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7

اعالن بالن�شر -باالحالة
يف الدعوى  2017/362جتاري جزئي
اىل املدعي عليه� /سامل بن هادي بن علي ل�سلوم� -سعودي اجلن�سية
حيث ان املدعية /م�ؤ�س�سة االمارات للتجارة العامة
قد اقام عليك الدعوى احلقوقية املرفوعة �ضدك رقم  2017/362جتاري جزئي.
وعليه يقت�ضي ح�ضورك �إىل الدائرة اجلزئية االوىل ال�صباحية مبحكمة ر�أ�س
اخليمة يوم اخلمي�س املوافق  2018/1/18م ال�ساعة العا�شرة والن�صف �صباحا
 10:30للإجابة على الدعوى  ،وتقدمي ما لديك من بيانات ودف��وع ويف حالة
تخلفك عن احل�ضور �أو �إر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد �أعاله ف�إن املحكمة
�ستبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك.
مدير �إدارة الدعوى

الهالل كابيتال
اعالن ن�شر اجتماع خربة
العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
يف الق�ضية رقم  2017/1954جتاري كلي
امل��رف��وع��ة م��ن  :ب�ن��ك اب��وظ�ب��ي ال �ت �ج��اري �� ��ش.م.ع ب��وك��ال��ة ع �ب��داهلل ال�ن��اخ��ي للمحاماة
واال�ست�شارات القانونية �ضد � -1 :شركة �شيلي ويلي التجارية ���ش.ذ.م.م � -2شيلي ويلي
فود اند بيفرياج اند�سرتيز �ش.ذ.م.م فرع � -3ساتي�شا فينكاتارامانا� /ساتي�شا فينكاترامانا
 -4مامتا �ساتي�شا كومبا�شي جاجاناث جانيجا /مامتا �ساتي�شه كومبا�شي جاجاناث جاين
باال�شارة اىل كتاب حمكمة دبي االبتدائية امل�ؤرخ يف  2017/12/25واملت�ضمن تكليفي خبريا
يف الق�ضية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�ضية املذكورة
يوم اخلمي�س املوافق  2018/01/11ال�ساعة � 11.00صباحا وذل��ك على العنوان التايل:
مكتب اخلبري :احمد ماجد لوتاه -الهالل كابيتال -الطابق الثالث -مكتب رقم 302
بناية دبي الوطنية للتامني -بجانب ديرة �سيتي �سنرت -بور�سعيد هاتف  04-2999000لذا
ندعوكم للح�ضور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�ستندات ومذكرات .

اخلبري /احمد ماجد لوتاه -رقم قيد ()111

�إعالن بالن�شر يف الدعوى  2017/365جتاري جزئي
اىل اخل�صم املدخل /فيال كاتودا مودا رانرتيديب طالب االدخ��ال /حممد جمعه
�سعيد علي جميع اليماحي (ب�صفته مالك ومدير امل�ؤ�س�سة الفردية /املورد لالملنيوم)
والتي يلتم�س فيها ا�صليا احلكم بعدم �سماع الدعوى طبقا لن�ص املادة  1/638من
قانون املعامالت التجارية واحتياطيا احلكم برف�ض الدعوى بالن�سبة للمدعي
عليه واخراجه من الدعوى مع ال��زام املدعية بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماه واحلكم بالزام اخل�صم املدخل الأول والثاين والثالث على �سبيل الت�ضامن
فيما بينهما ب�أن ي�ؤديا للمدعي عليها ما ع�سى ان يحكم به عليها ل�صالح املدعية
مع الزامهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه .مما يقت�ضي ح�ضورك اىل
ادارة الدعوى برا�س اخليمة يوم اخلمي�س 2018/1/11م ال�ساعة التا�سعة �صباحا او
ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد .حرر بتاريخ 2018/1/3
�إدارة الدعوى

حكومة را�س اخليمة
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املنذر  :بنك ابوظبي التجاري العنوان� :إمارة دبي -منطقة دبي للتعهدات -بناية رقم ( -)1الطابق الثاين هاتف:
 042507778بوكالة اال�ستاذ املحامي عبداهلل خمي�س الناخي وينوب عنه بالتوقيع وكيل وكيله اال�ستاذ�/أحمد ال�سعيد
ابراهيم عو�ض .العنوان املختار :مكتب عبداهلل الناخي للمحاماه واال�ست�شارات القانونية �إمارة دبي -بردبي -منطقة
برج خليفة -بيزن�س باي -بي �سكوير -ا�سبكت تاور -الطابق الرابع -مكتب  -404هاتف رقم 042507778 :فاك�س:
��� 042507779ص.ب .83620 :املنذر اليه :عمر احمد حممد ابو الفتوح عبداهلل اجلن�سية :م�صر (Omar ahmed
 )Mohamed aboulfotouhالعنوان� :إمارة ابوظبي -الرمي� gate tower 2 -شقة رقم  3311متحرك رقم.0568512392 :
املو�ضوع :بالإ�شارة اىل طلب قر�ض متويل ال�سيارة وذلك لتمويل �شرائكم لل�سيارة من نوع (جيب جراند �شريوكي
الريدو -رقم اللوحة  16/86277ابوظبي� -صنف اللوحة :خ�صو�صي -اللون :ازرق� -صنف املركبة :ا�ستي�شن� -سنة
 )2015فانكم تخلفتم عن �سداد االق�ساط ال�شهرية الواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�صد بذمتكم ملبغا وقدره
 89.225.95درهم (ت�سعة وثمانون الف ومائتان وخم�سة وع�شرون درهم وخم�سة وت�سعون فل�س) حيث امتنعتم عن
ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الوديه واملتكرره لكم .لذلك :فان املخطر يخطركم للمبادرة اىل �سداد املبلغ
املرت�صد بذمتكم وقدره  89.225.95درهم (ت�سعة وثمانون الف ومائتان وخم�سة وع�شرون درهم وخم�سة وت�سعون
فل�س) كما يف  2017/11/1حتت طائلة اتخاذ االج ��راءات لبيع ال�سيارة املرهونة من ن��وع (جيب جراند �شريوكي
الريدو -رقم اللوحة  16/86277ابوظبي� -صنف اللوحة :خ�صو�صي -اللون :ازرق� -صنف املركبة :ا�ستي�شن� -سنة
 )2015بعد انق�ضاء ( )7يوم من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االخطار �سنداً لن�ص املادة  172من قانون املعامالت التجارية.

املخطر

األحد  7يناير  2018م  -العـدد 12217

عربي ودويل

Sunday 7 January 2018 - Issue No 12217

�إ�صابة  5بكمني �ضد مركبة ع�سكرية يف ميامنار

مادورو يندد بالعقوبات على �ضباط فنزويليني
•• كراكا�س�-أ ف ب:

�أب��دى رئي�س فنزويال نيكوال�س م��ادورو ا�ستياءه بعد اعالن
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ف��ر���ض ع �ق��وب��ات ع �ل��ى �أرب� �ع ��ة ج�ن�راالت
فنزويليني يف اخل��دم��ة �أو متقاعدين الت�ه��ام�ه��م بالف�ساد
ومبمار�سة القمع.
وق� ��ال م� � ��ادورو يف خ �ط��اب ن�ق�ل�ت��ه و� �س��ائ��ل االع �ل��ام املرئية
وامل�سموعة “�صربي �سينفد حيال حكومة الرئي�س الأمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب االمربيالية” ال�ت��ي و�صفها ب��أن�ه��ا حكومة
معتدية .وك��ان��ت اخل��زان��ة الأم�يرك�ي��ة �أعلنت يف وق��ت �سابق
اجل�م�ع��ة ف��ر���ض ع�ق��وب��ات ع�ل��ى �أرب �ع��ة ج �ن�راالت فنزويليني

يف اخلدمة �أو متقاعدين ،بتهم الف�ساد وممار�سة القمع يف
عهد م��ادورو ،منددة بنظامه القمعي .واعترب وزير اخلزانة
الأم�يرك�ي��ة �ستيف منوت�شني �أن ه��ذه العقوبات ت��ؤك��د عزم
الواليات املتحدة على حما�سبة مادورو و�آخرين انخرطوا يف
الف�ساد يف فنزويال .وقال يف بيان “الرئي�س مادورو و�أع�ضاء
دائرته املقربة ي�ستمرون يف مترير م�صاحلهم اخلا�صة على
ح�ساب م�صالح ال�شعب الفنزويلي».
واعترب م��ادورو �أن ه��ذه العقوبات وعقوبات �أخ��رى فر�ضت
على كراكا�س هي ابتزاز من قبل وا�شنطن .و�أ�ضاف “يبعثون
لنا ر�سالة� :سن�ستمر يف فر�ض عقوبات عليكم حتى تخ�ضعوا
حلكومة الواليات املتحدة ،وحينها �سرنفع العقوبات» .وانتقد

وزير اخلارجية الفنزويلي خورخي اريازا من جهته العقوبات
الأمريكية ،فكتب يف تغريدة على تويرت �أن اجلي�ش الفنزويلي
“لن يخ�ضع �أب��دا �إىل �أي �سلطة خارجية ،وبالت�أكيد لي�س
�إىل القوات االمربيالية والعدائية التابعة حلكومة دونالد
ترامب املت�سلطة» .ولن يتمكن الأ�شخا�ص الذين ت�ستهدفهم
العقوبات من القيام مببادالت جتارية مع �أمريكيني فيما
�سيتم جتميد �أي ممتلكات و�أموال لهم يف الواليات املتحدة.
وبعد موجة من التظاهرات تخللتها �أعمال عنف يف فنزويال،
� �ص �ع��دت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ل�ه�ج�ت�ه��ا م �ن��ذ ��ص�ي��ف 2017
�ضد نظام “الديكتاتور” م��ادورو وفر�ضت جمموعات من
العقوبات على البالد.

•• ياجنون-رويرتز:

قالت و�سائل �إع�ل�ام ر�سمية وم���س��ؤول��ون �إن متمردين من
الروهينجا ن�صبوا كمينا ملركبة ع�سكرية يف والي��ة راخني
مب�ي��امن��ار و�أ� �ص��اب��وا خم�سة م��ن �أف ��راد ق��وات الأم ��ن و�أعلن
املتمردون م�س�ؤوليتهم عن الهجوم .و�أدت موجة هجمات
نفذها متمردون من الروهينجا على مواقع �أمنية يوم 25
�أغ�سط�س �آب حلملة م�ضادة وا�سعة النطاق من اجلي�ش يف
�شمال ال��والي��ة ال��ذي ت�سكنه �أغلبية م�سلمة مم��ا �أدى �إىل
انت�شار العنف و�أع�م��ال احل��رق ون��زوح نحو � 650أل�ف��ا من
القرويني الروهينجا �إىل بنجالد�ش .ونددت الأمم املتحدة
ب�ح�م�ل��ة ج�ي����ش م �ي��امن��ار وو��ص�ف�ت�ه��ا ب ��أن �ه��ا ت�ط�ه�ير عرقي.
وترف�ض ميامنار التي ت�سكنها �أغلبية بوذية ذلك.
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عوا�صم
برلني

تظاهرة يف برلني رف�ض ًا لقرار ترامب

 5500وحدة ا�ستيطانية جديدة يف القد�س خالل 2017
•• القد�س املحتلة-برلني-وكاالت:

قال مركز عبد اهلل احلوراين للدرا�سات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير
الفل�سطينية� ،إن �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي �صادقت خالل  2017على
بناء نحو  5500وحدة ا�ستيطانية يف مدينة القد�س املحتلة وحميطها.
وذك��ر املركز يف تقريره ال�سنوي “ح�صاد” حول االنتهاكات الإ�سرائيلية
يف املدينة املقد�سة خالل عام � 2017أنه “متت امل�صادقة على بناء 854
وحدة يف م�ستوطنة راموت ،و 618وحدة يف رامات �شلومو و 566وحدة يف
ب�سغات زئيف ،و 549وحدة يف معاليه ادوميم.
و�أ��ش��ار �إىل امل�صادقة على  737وح��دة يف م�ستوطنة غيلو  ،و 18وحدة
للم�ستوطنني يف بيت حنينا ،و 340وح��دة يف م�ستوطنة النبي يعقوب،
و 176وحدة يف م�ستوطنة نوف �صهيون يف جبل املكرب ،و 1600وحدة
ا�ستيطانية من �ضمن خمطط لبناء �آالف الوحدات اال�ستيطانية يف جفعات
همتو�س بهدف �إغالق امل�ساحة الفا�صلة بني م�ستوطنتي هارحوماه وجيلو
جنوباً.
كما قررت حكومة االحتالل �ضم  250دومناً تقع قرب م�ستوطنة ارنونا
التي كانت حتى عدوان � 1967ضمن ما كان ي�سمى بـاملنطقة احلرام قرب
بلدة �صور باهر ونقل هذه الأرا�ضي و�ضمها ملا ي�سمى مبنطقة “�سيادة”
بلدية االحتالل.
و�أك��د التقرير �أن امل�سجد الأق�صى امل�ب��ارك تعر�ض خ�لال ال�ع��ام 2017
لهجمة تهويدية �إ�سرائيلية غ�ير م�سبوقة ،م��ن خ�لال حم��اول��ة �سلطات
االح�ت�لال فر�ض التق�سيم ال��زم��اين وامل�ك��اين يف امل�سجد من خ�لال و�ضع
بوابات الكرتونية على مداخله.
•• �سيول�-أ ف ب:

عر�ضت ك��وري��ا اجلنوبية �إر�سال
وفد ي�ضم خم�سة م�س�ؤولني بقيادة
وزي��ر يف احلكومة اىل حمادثات
نادرة مع كوريا ال�شمالية الأ�سبوع
امل�ق�ب��ل ،بح�سب م��ا اع�ل�ن��ت وزارة
التوحيد يف �سيول.
وي� ��أت ��ي ال �ع��ر���ض ب �ع��د ي� ��وم على
اتفاق الكوريتني على �إج��راء �أول
حوار ر�سمي بينهما منذ �أكرث من
�سنتني ملناق�شة م���ش��ارك��ة كوريا

ووث��ق امل��رك��ز افتتاح كني�س ي�ه��ودي �أ�سفل �أ�سا�سات م�صلى قبة ال�صخرة
امل�شرفة بعد � 12سنة من احلفر والتنقيب ،وتكثف اقتحامات الأق�صى،
حيث �سجل اقتحام نحو � 28ألفاً من امل�ستوطنني والطلبة املتدينني ورجال
املخابرات.
وبح�سب التقرير ،ف�أبعدت �شرطة االحتالل عن امل�سجد الأق�صى والبلدة
القدمية نحو  170مواطناً لفرتات زمنية متفاوتة ودفع غرامات مالية،
و�سمح لليهود املتدينني ذوي اللبا�س الأ�سود باقتحام امل�سجد ،بالإ�ضافة �إىل
ال�صعود �إىل �صحن قبة ال�صخرة لأول مرة منذ عام .1967
و�سمح �أي�ضاً لأع�ضاء الكني�ست باقتحام امل�سجد بعد منع ا�ستمر عام ون�صف،
ويف �سابقه خطرية اقتحمه ع�ضو الكني�ست املتطرف “يهودا غليك” برفقة
جنله وذل��ك لالحتفال بعقد قرانه ،فيما رف��ع �أح��د �أف��راد ال�شرطة برفع
العلم الإ�سرائيلي يف باحات امل�سجد.
فيما ك�شف تقرير ع��ن وج��ود  64نفقاً حت��ت الأق�صى ن�صفها يف اجلهة
الغربية ،ويف ال�سياق هذا عر�ضت وزي��رة الثقافة “مريي ريغيف” خطة
حفريات كبرية �أط�ل��ق عليها ا�سم “خمطط �شاليم” تت�ضمن حفريات
وا�سعه قرب بلدة �سلوان والبلدة القدمية يف مدينة القد�س بتكلفة تقدر
 250مليون �شيكل.
وك�شف تقرير خا�ص �أن عدد الكن�س داخل البلدة القدمية وحولها بلغ 104
منها  75داخل �أ�سوار البلدة ،و�أن  22%من م�ساحة البلدة مت تهويدها.
اىل ذل��ك�� ،ش��ارك الع�شرات م�ساء ام�س الأول يف تظاهرة �أم��ام ال�سفارة
الأمريكية و�سط العا�صمة الأملانية برلني ،للتنديد بقرار الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب االعرتاف بالقد�س املحتلة عا�صمة لإ�سرائيل.
و��ش��ارك يف التظاهرة ن�شطاء فل�سطينيون وع��رب و�أمل ��ان ،بح�سب وكالة

“�صفا” ،وعربوا عن رف�ضهم لقرار ترامب ،مطالبني الإدارة الأمريكية
بالرتاجع.
ورفع املتظاهرون الأعالم الفل�سطينية والفتات تطالب باحلرية لفل�سطني،
وت�ؤكد �أن القد�س عا�صمة لفل�سطني الأب��دي��ة ،كما رفعوا �صوراً للطفلة
عهد متيمي ،داعني ل�سرعة الإفراج عنها و�إطالق �سراح الأ�سرى ،ال�سيما
القا�صرين والأطفال.
وق��ال رئي�س م�ؤمتر فل�سطينيي �أوروب ��ا ورئي�س مركز حق ال�ع��ودة ماجد
الزير :من الوا�ضح �أن رد الفعل جتاه ق��رار الرئي�س الأمريكي الراف�ض
ب�ش�أن القد�س مل يكن حدثاً عابراً �سرعان ما ينق�ضي ،بل �أ�صبح م�سرية
م�ستمرة ومنوعة ومكثفة وممتدة يف كل املدن والعوا�صم الأوروبية.
و�أو�ضح الزير� ،أن الفعاليات ت�ستهدف ال�سفارات الأمريكية “لكي نو�صل
ر�سالتنا الوا�ضحة وال�صريحة ل�صاحب القرار الأمريكي بالرف�ض القاطع
لقرار االعرتاف بالقد�س عا�صمة لدولة االحتالل».
ولفت �إىل �أن ردود الفعل �أخ��ذت �شكل التن�سيق ب�ين امل�ؤ�س�سات وت�شكيل
هيئات دائمة ل�صالح ا�ستمرار الفعاليات والأن�شطة ،والتي دخلت �إليها مدن
جديدة.
و�أكد �أنه يجري التوا�صل حالياً مع ال�سيا�سيني والربملانيني ب�شكل مبا�شر
يف ال�ق��ارة الأوروب �ي��ة ،لكي ي�صل ه��ذا ال�صوت ال��راف����ض لل�ضغط باجتاه
حتريك احلكومات ،ملوا�صلة ال�ضغط على الرئي�س الأمريكي ليعدل عن
قراره ب�ش�أن القد�س ،ويعطل الإجراءات التنفيذية لهذا القرار.
وت�شهد العا�صمة برلني ومدن �أملانية و�أوروبية تظاهرات ب�شكل �شبه يومي
احتجاجاً على قرار اعتبار القد�س املحتلة عا�صمة لالحتالل ،وتهدف �إىل
ال�ضغط للرتاجع عنه.

�سيول تعر�ض �إر�سال وفد رفيع �إىل حمادثات ال�شمال
ال���ش�م��ال�ي��ة يف االل �ع��اب االوملبية
ال �� �ش �ت��وي��ة ال �ت��ي ت�ن�ظ�م�ه��ا كوريا
اجلنوبية.
وي��أت��ي ه��ذا التقارب املبدئي بعد
ان حذر الرئي�س الكوري ال�شمايل
كيم جونغ-اون يف ر�سالته ملنا�سبة
العـــــــام اجلديــــد م��ن وج��ود زر
ن ��ووي ع�ل��ى م�ك�ت�ب��ه ،لكنه قــــــال
اي���ض��ا ان ب�ي��ون��غ ي��ان��غ مي�ك��ن ان

ت��ر��س��ل فريقــــــــا للم�شــاركة يف
ال�ع��اب بيونغ ت�شـــــــانغ االوملبية
ال�شتوية.
وردت � �س �ي ��ول ب �ع ��ر� ��ض �إج� � ��راء
حم��ادث��ات و�أك ��دت يف وق��ت �سابق
ه ��ذا اال� �س �ب��وع ا��س�ت�ئ�ن��اف اخلط
ال �� �س ��اخ ��ن ب �ي�ن اجل� ��ارت�ي��ن بعد
تعليقه لنحو �سنتني.
وق��ال��ت ال� ��وزارة ام����س ال�سبت ان

كوريا اجلنوبية اقرتحت ان يكون
وزير التوحيد ت�شو ميونغ-غيون
رئي�سا للوفد يف االجتماع الذي
� �س �ي �ج��ري يف ق��ري��ة بامنوجنوم
الثالثاء.
و� � �س�ي��راف� ��ق ال� � ��وزي� � ��ر ال � �ك� ��وري
اجلنوبي اربعة م�س�ؤولني �آخرين
بينهم نائبي وزي��ري��ن -احدهما
م���س��ؤول ع��ن ال��ري��ا��ض��ة -بح�سب

م��ا اك ��دت ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة فيما
ناق�شت الكوريتان بالفاك�س حجم
وتركيبة الوفود.
ون �ق �ل��ت وك��ال��ة االن� �ب ��اء الكورية
اجلنوبية (يونهاب) عن م�س�ؤول
يف وزارة التوحيد قوله “تبلغنا
م ��ن اجل ��ان ��ب ال �� �ش �م��ايل ان� ��ه لن
ي�صدر رد اليوم».
وق ��ال ك�ي��م يف خ�ط��اب��ه مبنا�سبة

را�س ال�سنة ان بالده تتمنى جناح
دورة االل�ع��اب التي تنظم ب�ين 9
اىل � 25شباط فرباير.
وال� ��� �س� �ب ��ت ق � � ��ال مم� �ث ��ل ك ��وري ��ا
ال�شمالية ل��دى اللجنة االوملبية
الدولية ان ب�لاده �ست�شارك على
الأرجح يف الألعاب ،بح�سب وكالة
كيودو للأنباء.
وت�ف���ص��ل ب�ي�ن ال �ك��وري �ت�ين حدود
يتواجد فيها اكرب ح�شد ع�سكري
يف ال� �ع ��امل م �ن��ذ ان �ت �ه��اء احل ��رب
الكورية يف .1953

العبادي :م�ستمرون يف بناء جي�ش عراقي يدافع عن �أر�ضه

احلكومة العراقية حتقق يف عمليات بيع �أطفال لداع�ش
•• بغداد-وكاالت:

�أعلنت وزارة العمل وال���ش��ؤون االجتماعية العراقية،
ام�س ال�سبت ،عن �إج��راء حتقيق ب�ش�أن معلومات تتهم
مدير ق�سم االحتياجات اخلا�صة يف نينوى ببيع �أطفال
كانوا مودعني يف دور الإيواء لتنظيم داع�ش الإرهابي.
وق��ال املتحدث با�سم وزارة العمل عمار منعم يف بيان
��ص�ح��ايف� ،إن “مكتب املفت�ش ال�ع��ام يف ال� ��وزارة يجري
حتقيقاً عن معلومات تدّعي وج��ود تعاون ملدير ق�سم
االحتياجات اخلا�صة يف نينوى مع داع�ش الإرهابي عرب
بيع الأطفال الذين كانوا مودعني يف دور الإي��واء �إبان
ف�ترة �سيطرة الع�صابات الإجرامية على املحافظة”،
وفقاً ملا ذكرته “ال�سومرية” العراقية ،اليوم.
و�أ��ض��اف منعم� ،أن “التحقيق يجري ب�إ�شراف مبا�شر
من وزي��ر العمل حممد �شياع ال�سوداين” ،م�ؤكداً �أنه
“ال ت�ه��اون يف ه��ذا امل��و��ض��وع وح��ال ث�ب��وت التهمة على
ال���ش�خ����ص امل�ع�ن��ي �ستتم �إح��ال �ت��ه ل�ل�ج�ه��ات الق�ضائية
املخت�صة ل�ي�ن��ال الق�صا�ص ال �ع��ادل لأن ��ه �أخ� � ّل ب�شرف
الوظيفة وخان الأمانة».
وكانت وزارة العمل ،بالتعاون مع خلية الأزمة اخلا�صة
بنينوى� ،أ�شرفت على ا�ستالم ع��دد من �أط�ف��ال داع�ش
من خمتلف اجلن�سيات ،و�سلمت عدداً كبرياً منهم عرب
قرار ق�ضائي �إىل بلدانهم وخا�صة ممن يتحدرون من
ال�شي�شان ورو�سيا ،وبالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
من جانبه �أكد رئي�س ال��وزراء العراقي حيدر العبادي،

ام�س ال�سبت� ،أن اجلي�ش العراقي كان “احل�صن املنيع
حلماية املكت�سبات الوطنية واحلفاظ على هيبة الدولة
و�سيادتها” ،م�شرياً �إىل ا�ستمراره يف بناء جي�ش يدافع
عن �أر�ضه وجميع مواطنيه.
وق��ال ال�ع�ب��ادي يف ب�ي��ان ،بح�سب “ال�سومرية نيوز”،
“ن�ستذكر بكل فخر و�إج�ل�ال ال��ذك��رى  97لت�أ�سي�س
جي�شنا ال�ع��راق��ي امل �ق��دام ال ��ذي �سطر ب�ك��ل ت�شكيالته
و��ص�ن��وف��ه �أروع امل�ل�اح��م ال��وط�ن�ي��ة ال�ب�ط��ول�ي��ة لبلده
و�شعبه” ،مبيناً �أن “اجلي�ش �أعاد للوطن هيبته وحافظ
على �أر���ض بلده وق��دم الت�ضحيات الغالية يف �أ�صعب
مرحلة مر بها بلدنا العزيز».
و�أ� �ض��اف �أن “هذا اجل�ي����ش ك��ان ب�ح��ق احل���ص��ن املنيع
حلماية املكت�سبات الوطنية واحلفاظ على هيبة الدولة
و�سيادتها” ،م�شرياً �إىل �أنه “مع تزامن هذه املنا�سبة
ال �ي��وم ،م��ع م��ا حت�ق��ق م��ن ن���ص��ر ك�ب�ير ع�ل��ى ع�صابات
داع�ش الإرهابية وما ي�شهده بلدنا من �أمن وا�ستقرار
بف�ضل الدماء التي قدمها هذا اجلي�ش املعطاء وبقية
الت�شكيالت ،ف�إننا ننتهز هذه املنا�سبة لن�ؤكد ا�ستمرارنا
بامل�ضي يف ب�ن��اء جي�ش وط�ن��ي ق��وي ي��داف��ع ع��ن �أر�ضه
ومواطنيه جميعاً دون ا�ستثناء ويحافظ على �سيادة
وهيبة ال��دول��ة ويحمل �شعار الأم��ن واحل��ري��ة وينتمي
للعراق الواحد املوحد وال ميثل حزباً �أو طائفة �أو جهة
بعينها».
وتابع “�أثبت جي�شنا البطل ب�أنه ف��وق كل االنتماءات
وامل�سميات وخا�ض حرباً �ضرو�ساً لينقذ �أهله ومواطنيه

يلتقي وزي ��را خ��ارج�ي��ة �أمل��ان�ي��ا وت��رك�ي��ايف �أمل��ان�ي��ا ،غ��داة زي ��ارة الرئي�س
الرتكي رجب طيب اردوغان �إىل باري�س ،بهدف �إعادة �إحياء العالقات
الثنائية بعد ع��ام �شهد ت��وت��رات عديدة بني البلدين .ويعقد مولود
ت�شاو�ش اوغلو اجتماعا مع �سيغمار غابرييل يف غو�سالر ،املنطقة التي
تعترب دائرة انتخابية بالن�سبة اىل نظريه الأملاين ،على بعد نحو 250
كلم �إىل غرب برلني .ومن املتوقع �أن يتحدث الرجالن �أمام ال�صحافة
باقت�ضاب قبيل الظهر .وت�أتي هذه الزيارة يف اطار اجلهود التي تبذلها
�أنقرة للخروج من عزلتها بعد حملة القمع التي تلت االنقالب الفا�شل
يف  ،2016وال�ستعادة قنوات احل��وار التي ت��ده��ورت ب�شكل ملحوظ
مع االحتاد االوروب��ي .وقام اردوغ��ان بزيارة �إىل باري�س اجلمعة للقاء
ن�ظ�يره الفرن�سي امي��ان��وي��ل م��اك��رون .وتفاقمت الأزم ��ة يف الأ�شهر
الأخ�يرة مع �أملانيا التي اعرت�ضت ب�شدة على توقيف تركيا عددا من
رعاياها ،غالبيتهم يحملون اجلن�سيتني الرتكية والأملانية .ويف ال�صيف
املا�ضي ،حذرت برلني ال�سياح من ال�سفر اىل تركيا وال�شركات الأملانية
من اال�ستثمار فيها .كما �أنها جمدت �صادرات �أ�سلحة اىل هذا البلد
رغم �أنه حليف لأملانيا �ضمن حلف �شمال الأطل�سي .وقبيل مغادرته اىل
�أملانيا ،ر�أى ت�شاو�ش اوغلو �أن �أنقرة وبرلني ،ال�شريكان اال�سرتاتيجيان
ب�سبب وجود جالية تركية تع ّد ثالثة ماليني �شخ�صا يف �أملانيا ،لديهما
م�صلحة يف “انطالقة جديدة للعالقات الثنائية».
بومباي
قتل �أربعة عنا�صر من ال�شرطة ال�سبت يف انفجار قنبلة يف ال�شطر
الهندي من ك�شمري زرعها متمردون على الأرجح ،بح�سب ال�شرطة
وت �ق��اري��ر ،يف مطلع ال �ع��ام اجل��دي��د يف امل�ن�ط�ق��ة امل���ض�ط��رب��ة .وكان
ال�شرطيون يقومون ب��دوري��ة عندما انفجرت العبوة النا�سفة يف
�سوبور ،على بعد نحو  50كلم عن مدينة �سريناغار ك�برى مدن
ال�شطر الهندي من ك�شمري .و�أعلنت �شرطة جامو وك�شمري على
ت��وي�تر “انفجار ع�ب��وة نا�سفة ب��دائ�ي��ة يف ��س��وب��ور .ا�ست�شهاد اربعة
�شرطيني» .وقالت وكالة “بر�س ترا�ست اوف انديا” وو�سائل اعالم
حملية اخرى ان القنبلة زرعها متمردون قرب متجر خالل ا�ضراب
دعا اليه االنف�صاليون .وت�أتي احلادثة االخرية و�سط ت�صاعد اعمال
العنف يف املنطقة املتنازع عليها والتي تطالب كل من الهند وباك�ستان
بال�سيادة الكاملة عليها .واال�سبوع املا�ضي قتل اربعة جنود هنود يف
ه�ج��وم ن�ف��ذه م�ت�م��ردون م�سلحون اقتحموا مع�سكرا للقوات �شبه
الع�سكرية قرب �سريناغار .وك�شمري مق�سومة بني الهند وباك�ستان
منذ عام  1947اثر انتهاء اال�ستعمار الربيطاين ل�شبه اجلزيرة
الهندية .ومنذ العام  ،1989تقاتل جماعات انف�صالية م�سلحة
القوات الهندية يف �شطر ك�شمري الذي تن�شر فيه الهند نحو ن�صف
مليون جندي ،مطالبة باال�ستقالل او احلاق املنطقة بباك�ستان.
�سيدين
�أت��ت ح��رائ��ق غ��اب��ات يف ا�سرتاليا على مباين وه��ددت �أرواح ��ا ام�س
ال�سبت يف الوقت الذي رفعت فيه موجة �ساخنة جتتاح ثالث واليات
درجات احلرارة على نحو �أذاب القار على طريق �سريع.
وخرج حريق عن ال�سيطرة مما �أدى �إىل ا�شتعال النريان يف عدد من
الهياكل على م�شارف ملبورن ،ثاين �أكرب مدينة يف البالد وعا�صمة
والية فكتوريا يف اجلنوب ال�شرقي .وقال كريج الب�سلي م�س�ؤول �إدارة
ال�ط��وارئ بالوالية �إن درج��ات احل��رارة املرتفعة والأح ��وال اجلوية
اجل��اف��ة وال��ري��اح ال�ع��ات�ي��ة وت�غ�ير م���س��ار ال��ري��اح جتمعت مم��ا �سبب
�أو��ض��اع��ا خ�ط�يرة .وت��اب��ع يف م��ؤمت��ر �صحفي “هذا م��ا �أ� �ش��ارت �إليه
التوقعات ،وعندما تندلع حرائق ي�شكل ذلك بالطبع م�شكلة لنا».
وانقطعت الكهرباء ع��ن نحو  400منزل وذك��رت تقارير �أن 50
حريقا اندلعت يف فكتوريا ال�ي��وم ال�سبت رغ��م �أن كثريا منها كان
�صغريا ومت �إخ�م��اده .و��ص��درت حت��ذي��رات يف والي��ة فكتوريا ووالية
جنوب ا�سرتاليا القريبة منها حيث ن�صحت ال�سلطات �سكان منطقة
ريفية بالبقاء داخل املباين اتقاء حلريق خرج عن نطاق ال�سيطرة.
ويرى خرباء �أن هذا �أ�أمن من اخلروج واملخاطرة مبواجهة النريان
�إن هي غريت اجتاهها فج�أة.

مقاطعة فل�سطينية ال�ستقبال
البطريرك ثيوفيلو�س

•• بيت حلم-وكاالت:

ويحرر �أر��ض��ه من الإره ��اب ،فكان خري مدافع وكانوا
خري �سند وظهري» .يذكر �أن اجلي�ش العراقي ت�أ�س�س
ع��ام  ،1921و�أوىل وح��دات��ه ت�أ�س�ست خ�لال االنتداب
ال�بري�ط��اين ل�ل�ع��راق ،حيث �شكل ف��وج مو�سى الكاظم
وات�خ��ذت قيادة القوة امل�سلحة مقرها العام يف بغداد،
تبع ذل��ك ت�شكيل القوة اجلوية العراقية ع��ام 1931

ثم القوة البحرية العراقية عام  ،1937وو�صل تعداد
اجلي�ش �إىل ذروت��ه يف بداية حقبة الت�سعينيات ،ليبلغ
عدد �أف��راده مليون فرد ،وبعد الغزو الأمريكي للعراق
عام � 2003أ�صدر احلاكم املدين للعراق بول برامير
حينها ،ق� ��راراً ب�ح��ل اجل�ي����ش ال�ع��راق��ي ف��أع�ي��د ت�شكيل
اجلي�ش وت�سليحه من جديد.

قررت بلديات بيت حلم وبيت �ساحور وبيت جاال وفعاليات فل�سطينية �أخرى،
مقاطعة البطريرك ثيوفيلو�س يف احتفاالت عيد امليالد ب�سبب ال�صفقات
امل�شبوهة التي نفذها و�سرب خاللها �أمالك وعقارات فل�سطينية للجمعيات
اال�ستيطانية يف خمتلف املناطق ،ومن بينها القد�س املحتلة.
وتعترب مقاطعة ثيوفيلو�س �سابقة يف التاريخ� ،إذ مل يحدث �أب��داً �أن غابت
هذه البلديات عن بروتوكول اال�ستقبال املتبع يف فل�سطني والأردن و�سوريا،
ومن املتوقع �أن تقام االحتجاجات عند زيارته مدينة بيت حلم ع�شية العيد.
وبح�سب الربوتوكول املتبع ع�شية عيد امليالد ،ي�ستقبل كل من رئي�س بلدية
بيت جاال وبيت �ساحور ونائب رئي�س بلدية بيت حلم البطريرك بدير مار
اليا�س ،ويتابعون ال�سري معه حتى كني�سة املهد ،حيث ينتظرهم رئي�س بلدية
بيت حلم ،ويف ال�سماء ي�شاركون جميعاً يف ع�شاء يدعوهم البطريرك �إليه.
ودعا املجل�س الأرثوذك�سي يف فل�سطني املحتلة والأردن واجلمعية اخلريية
الوطنية الأرثوذك�سية وجلنة املتابعة املنبثقة عن امل�ؤمتر الوطني لدعم
الق�ضية الأرث��وذك���س�ي��ة يف ب�ي��ان �صحايف جميع امل��ؤ��س���س��ات الأرثوذك�سية
والأن��دي��ة وجميع �أب�ن��اء الكني�سة الأرثوذك�سية م��ن فل�سطني التاريخية،
للم�شاركة باالحتفال والكرنفال املهيب الذي �سينطلق مبا�شرة بعد مقاطعة
ا�ستقبال البطريرك غري امل�ستحق ثيوفيلو�س .و�أعرب البيان عن �أمله من
اجلميع التقيد بربنامج املقاطعة الذي �سيت�ضمن عدم التواجد قطعياً يف
�ساحة املهد منذ ال�ساعة احلادية ع�شرة حتى ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف،
“نحن ن�سعى لأن تكون �ساحة خالية كلياً من املواطنني».
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تيلر�سون ي�ؤكد بقاء يف من�صبة خالل 2018
•• وا�شنطن-رويرتز:

ق��ال وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة الأم��ري �ك��ي ري�ك����س ت�ي�ل��ر��س��ون �إنه
يعتزم البقاء يف من�صبه خالل  2018على الرغم من
تكهنات ب�أنه قد ي�ستقيل قريبا ب�سبب ا�ضطراب عالقته
مع الرئي�س دونالد ترامب الذي قالت تقارير �إنه و�صفه
ب�أنه �أحمق.
وق��ال تيلر�سون خ�لال مقابلة مع �شبكة � �س��ي�.إن�.إن �إنه
يعتقد �أن �إدارة ترامب حققت جناحا كبريا يف 2017
و�إنها تطبق حاليا �سيا�سات ي�أمل ب�أن ت�ؤدي �إىل عام ناجح
جدا جدا يف . 2018

وعند الإحل��اح عليه ملعرفة خططه قال تيلر�سون �أعتزم
البقاء خالل ال�سنة كلها .وتوترت عالقات تيلر�سون مع
ت��رام��ب على م��ا ي�ب��دو على م��دار ال �ع��ام .وذك ��رت حمطة
�إن .ب��ي� .سي يف �أكتوبر ت�شرين الأول �أن تيلر�سون �أ�شار
�إىل الرئي�س بو�صفه �أحمق بعد اجتماع يف وزارة الدفاع
البنتاجون يف يوليو مت��وز .ويف نوفمرب ت�شرين الثاين
ت� ��رددت �أن �ب ��اء ع��ن �أن ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض ي�ف�ك��ر يف تغيري
تيلر�سون .وقال تيلر�سون ملحطة �سي�.إن�.إن �إن الرئي�س
مل يلمح له �أن من�صبه يف خطر.
وتزامنت مقابلة �سي�.إن�.إن مع ن�شر كتاب ت�ضمن انتقادا
ح��اداع��ن �أول �سنة ل�ترام��ب يف ال�سلطة  .و��ص��ور الكتاب

ت�صادم طائرتني يف مطار بري�سون بكندا

ترامب على �أ�سا�س �أنه يت�صرف كما لو كان طفال ويثري
ت�سا�ؤالت جديدة عن كفاءته ل�شغل من�صب عام.
و��س�ئ��ل تيلر�سون ع�م��ا �إذا ك��ان يتفق يف ال� ��ر�أي م��ع هذا
التقييم ب ��أن ت��رام��ب غ�ير الئ��ق ذهنيا للمن�صب فقال”
مل �أ�شك مطلقا يف لياقته الذهنية .لي�س لدى ما يدعو
للت�شكك يف لياقته الذهنية».
وق��ال تيلر�سون �إن الأم��ر تطلب منه بع�ض ال��وق��ت كي
يعرف �أف�ضل ال�سبل للتوا�صل مع ترامب الذي مل يكن
يعرفه قبل �أن ي�صبح وزي��را للخارجية .وق��ال تيلر�سون
الذي كان رئي�سا تنفيذيا ل�شركة �إك�سون �إنه وهو الرئي�س
لديهما �أ�سلوبني خمتلفني يف الإدارة واتخاذ القرارات.

•• تورونتو-رويرتز:

قالت هيئة مطار بري�سون يف تورونتو بكندا �إنه مت �إجالء ع�شرات الركاب
م��ن ط��ائ��رة يف امل�ط��ار بعد �أن �صدمت ط��ائ��رة ك��ان ي�ج��ري �سحبها طائرة
�أخرى كانت متوقفة يف املطار .و�أ�ضافت �إن فرق الإطفاء والطوارئ و�صلت
للموقع بعد �إبالغها بالت�صادم ال��ذي وقع بني طائرتني من �شركة �صن
وينج �أيرالينز وو�ست جيت �أيرالينز يف ال�ساعة  6.19م�ساء .وقالت �شركة
و�ست جيت �أيرالينز التي مقرها كاجلاري �إن لديها تقارير غري م�ؤكدة
عن وقوع �إ�صابات طفيفة يف احلادث ولكن كل الركاب البالغ عددهم 168
�شخ�صا والطاقم امل�ؤلف من �ستة �أف��راد على منت الطائرة بخري  .وكانت
الطائرة وهي من ط��راز بوينج  800-737قد و�صلت للتو �إىل تورنتو
قادمة من منتجع كانكون املك�سيكي وتنتظر التحرك �إىل البوابة عند وقوع
الت�صادم.
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الأمم املتحدة :املتظاهرون انتقدوا التكلفة الكبرية لتدخالت النظام الإيراين يف �ش�ؤون دول املنطقة
•• نيويورك-وام:

ب �ح��ث جم �ل ����س الأم � � ��ن ال � ��دويل
خ�ل�ال اج�ت�م��اع��ه ال �ط��ارئ الليلة
ق �ب��ل امل��ا� �ض �ي��ة ا� �س �ت �ج��اب��ة لطلب
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية
تداعيات الأحداث و اال�ضطرابات
التي ت�شهدها �إيران.
ويف ب � ��داي � ��ة اجل� �ل� ��� �س ��ة ا�ستمع
الأع�ضاء �إىل �إحاطة من م�ساعد
الأم �ي ��ن ال� �ع ��ام ل �ل ��أمم املتحدة
املعني ب��ال���ش��ؤون ال�سيا�سية تاي
بروك زاه�يرون مو�ضحا خاللها
ب�أن موجة االحتجاجات العارمة
ال �ت��ي ��ش�ه��دت�ه��ا امل� ��دن االيرانية
م�ؤخرا انتقدت �شعاراتها الهياكل
االجتماعية واحلريات ال�سيا�سية
يف البالد..
وك��ذل��ك االم� �ت� �ي ��ازات املمنوحة
ل��رج��ال ال��دي��ن وب�ع����ض عنا�صر
جهاز الأمن ..
كما انتقدت �أي�ضا التكلفة الكبرية

ل �ت��دخ�لات ال �ن �ظ��ام الإي� � ��راين يف
�ش�ؤون دول املنطقة.
و�أك � ��د ع �ل��ى �أن الأم ��ان ��ة العامة
ل�ل�أمم املتحدة �ستوا�صل متابعة
التطورات يف اي��ران على الأر�ض
مب��ا يف ذل��ك موا�صلة ات�صاالتها
م��ع ال���س�ل�ط��ات الإي��ران �ي��ة بهدف
امل�ساهمة يف جهود معاجلة املخاوف
امل�شروعة لل�شعب الإي ��راين عرب
ال�سبل ال�سلمية للم�ساعدة يف منع
وق��وع �أع �م��ال العنف �أو االنتقام
�ضد املتظاهرين ال�سلميني .ويف
بيانها �أم��ام ه��ذا االجتماع �أكدت
امل� �ن ��دوب ��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة الدائمة
لدى جمل�س الأم��ن نيكي هايلي
على �أن ال�شعب الإي��راين انتف�ض
مبظاهرات تلقائية م��ن دون �أي
تدخل خارجي يف ع�شرات املناطق
��ض��د ق�م��ع ال���س�ل�ط��ات الإيرانية
م �ع �ل �ن��ة ب � � ��أن ب �ل�اده� ��ا ت �ق��ف مع
ال�ب��اح�ث�ين ع��ن احل��ري��ة والرخاء
والكرامة يف �إيران.

واتهمت النظام الإيراين بحرمان
� �ش �ع �ب��ه م � ��ن ح � �ق� ��وق الإن � �� � �س� ��ان
الأ�� �س ��ا�� �س� �ي ��ة وب� ��دع� ��م الإره� � � ��اب

الأمم املتحدة حتقق يف االعتداء على قواتها يف الكونغو
•• نيويورك�-أ ف ب:

بد�أت الأمم املتحدة حتقيقا خا�صا
يف الهجوم ال��ذي ا�ستهدف قواتها
يف مطلع كانون الأول دي�سمرب يف
�إقليم �شمال كيفو ب�شرق جمهورية
الكونغو الدميوقراطية و�أدى �إىل
مقتل  15من عنا�صرها و�إ�صابة
 43بجروح.
وكلف الأمني العام للأمم املتحدة
�أنطونيو غوتريي�ش ال��ذي و�صف
االعتداء ب�أنه �أ�سو�أ هجوم يف تاريخ
الأمم املتحدة احلديث ،دمييرتي
تيتوف بالتحقيق ،وهو رو�سي عمل
يف ال�سابق يف ق�سم عمليات حفظ
ال�سالم يف الأمم املتحدة.
كما �سيتناول التحقيق االعتداءين
ال �ل��ذي��ن ا� �س �ت �ه��دف��ا ق � ��وات حفظ
ال�سالم الدولية يف املنطقة ،بح�سب
بيان �صادر عن الأمم املتحدة.
وج��اء يف البيان �أن ه��ذا التحقيق
اخل ��ا� ��ص � �س�يرك��ز اه �ت �م��ام��ه على
ه�ج��وم ال���س��اب��ع م��ن ك��ان��ون الأول
دي�سمرب يف �سيموليكي والذي قتل
ف �ي��ه  15م��ن اجل �ن��ود الدوليني
التنزانيني و�أ�صيب  ،43فيما ال
يزال جندي يف عداد املفقودين.
و� �س �ي �ت �ن��اول امل �ح �ق �ق��ون الظروف
ال �ت��ي وق ��ع ف�ي�ه��ا االع � �ت� ��داء ،وهو
الأك�ث�ر دم��وي��ة ال�ت��ي ت�ع��ر��ض��ت له
القوات الدولية يف العامل منذ 24

ومت��وي��ل امليلي�شيات امل�سلحة يف
العراق واليمن كا�شفة ب�أن النظام
االي��راين ينفق  6مليارات دوالر

�سنويا ع�ل��ى الأق ��ل ل��دع��م رئي�س
ال �ن �ظ��ام ال �� �س��وري ب �� �ش��ار الأ�سد
 ..و�أك � � ��دت ع �ل��ى �أن ال��و� �ض��ع يف

نائب �أملاين ي�ستخدم
مفردات نازية عن املهاجرين

•• برلني�-أ ف ب:

ع��ام��ا ،كما �سيدر�سون ال��رد الذي
ي �ف�تر���ض ب �ق ��وات ح �ف��ظ ال�سالم
تقدميه و�سريفعون تو�صيات ملنع
وقوع هجمات مماثلة يف امل�ستقبل،
بح�سب ما �أو�ضحت الأمم املتحدة.
و�سي�شارك �ضابطان م��ن اجلي�ش
التنزاين يف التحقيق.
وت�شري الأمم املتحدة باالتهام �إىل
القوات الدميوقراطية املتحالفة،
وه��ي جمموعة م�سلحة �أوغندية
م���س�ل�م��ة ن��ا��ش�ط��ة يف ��ش�م��ال كيفو
املحاذي لأوغندا.
وت �ت �ه��م ال �� �س �ل �ط��ات الكونغولية
وبعثة الأمم امل�ت�ح��دة يف الكونغو
الدميوقراطية مونو�سكو القوات
ال��دمي��وق��راط �ي��ة امل�ت�ح��ال�ف��ة بقتل
اكرث من  700مدين منذ كانون

حكومة اليمن حتذر من التجنيد
الإجباري مليلي�شيا احلوثي

••عدن-وكاالت:

حذر وزير الإع�لام اليمني معمر الأري��اين من خطورة الأنباء التي ت�ؤكد
قيام امليلي�شيا احلوثية الإيرانية بفر�ض التجنيد الإجباري على املواطنني
يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرتهم ،وال��زج بهم ك��وق��ود للفتنة يف خمتلف
جبهات القتال.
و�أ�شار الأرياين بح�سب وكالة الأنباء اليمنية �-سب�أ� ،إىل �أن التقارير امليدانية
ت�ؤكد قيام امليلي�شيا بتخيري املواطنني يف عدد من املناطق بني االعتقال
�أو التوجه جلبهات القتال ،وقيامها باختطاف الأطفال من املدار�س ودار
الأيتام بالعا�صمة �صنعاء .وقال وزير الإعالم�“ :إن هذه املمار�سات تتنافى
مع القوانني الدولية املنظمة حلقوق الإن�سان يف ح��االت ال�سلم واحلرب
وتتجاوز كافة الأعراف والقيم املجتمعية والإن�سانية ،وت�ؤكد حالة االنهيار
الكامل والو�ضع الذي باتت تعي�شه امليلي�شيا بعد انك�شاف حقيقة م�شروعهم
التخريبي والتدمريي املمول من �إيران».
و�أ� �ض��اف الأري ��اين�“ :أن ال��دول��ة واحل�ك��وم��ة ال�شرعية وح��ده��ا م��ن متلك
احل��ق يف فتح ب��اب التجنيد يف �صفوف القوات امل�سلحة مبوجب الد�ستور
وال � �ق� ��وان�ي��ن النافذة” ،حم� � ��ذراً
الأخ��وة املواطنني من �أن االن�ضمام
للميلي�شيات احلوثية عمل خارج عن
القانون ويعر�ض �صاحبه للم�سائلة
واملحا�سبة.
ودعا وزير الإعالم املنظمات الدولية
وهيئات حقوق الإن�سان لإدان��ة هذه
املمار�سات التي متثل انتهاكاً خطرياً
حلقوق الإن�سان وترقى �إىل جرائم
الإبادة اجلماعية ،وتقدمي امل�سئولني
عنها للمحا�سبة ،وب��ذل كل ما يلزم
م ��ن الإج� � � ��راءات حل �م��اي��ة املدنيني
وجتنيبهم ويالت احلرب وال�صراع.

الأول �أكتوبر  2014يف منطقة
بيني وحميطها يف �شمال الإقليم.
والقوات الدميوقراطية املتحالفة
ه� ��ي م� ��ن امل� �ج� �م ��وع ��ات امل�سلحة
الكثرية التي تن�شط يف �شمال كيفو
وجنوب كيفو ،الإقليمني الواقعني
يف �شرق الكونغو الدميوقراطية
ع �ل��ى احل � ��دود م��ع ارب� ��ع دول هي
�أوغ � � �ن � ��دا وروان � � � � ��دا وب � ��ورون � ��دي
وتنزانيا.
و�أع � �ل� ��ن اجل �ي ����ش الأوغ� � �ن � ��دي يف
ن�ه��اي��ة ك��ان��ون الأول دي�سمرب انه
� �ش ��ن ه �ج �م ��ات ع �ل ��ى مع�سكرات
للمجموعة يف جمهورية الكونغو
الدميوقراطية ،يف عملية م�شرتكة
مع جي�ش هذا البلد اوقعت حواىل
مئة قتيل من مقاتليها.

�أث��ار نائب الأوروب��ي ينتمي اىل احل��زب البافاري املحافظ جدال يف املانيا
خالل حديث عن م�س�ألة الهجرة ،بت�أكيده �ضرورة �إيجاد حل نهائي لها
وه��ي ع�ب��ارة قريبة م��ن م�ف��ردات ا�ستخدمها ال�ن��ازي��ون يف حمرقة اليهود
خالل احلرب العاملية الثانية.
لكن مانفريد فيرب زعيم احلزب ال�شعبي االوروبي اليميني اكرب جمموعة
�سيا�سية يف الربملان الأوروب��ي ،اكد يف وقت الحق ان ت�صريحه ال ينطوي
على اي نية �سيئة.
وق��ال فيرب ل�ل�إذاع��ة البافارية “يف  ،2018املو�ضوع امل��رك��زي الأوروبي
هو احلل النهائي مل�س�ألة الهجرة .و�أ�ضاف نحتاج اىل �إجابات قانونية على
امل�ستوى الأوروبي.
وعلى ال�ف��ور ،اتهم فيرب يف بلده با�ستخدام م�ف��ردات قريبة م��ن عبارات
النازيني.
وك��ان “احلل النهائي” (“اندلو�سونغ” باللغة الأمل��ان�ي��ة) ال�ع�ب��ارة التي
ا�ستخدمها نظام ادول��ف هتلر لإب��ادة �ستة ماليني يهودي خ�لال احلرب
العاملية الثانية.
ومل ي�ستخدم النائب تعبري “اندلو�سونغ” باللغة الأملانية ،لكنه ا�ستخدم
“فينايل لو�سونغ” القريب منه كثريا.
وكان يحاول يف هذه الت�صريحات الدفاع عن امل�شاركة املثرية للجدل لرئي�س
الوزراء املجري فيكتور اوربان يف اجتماع مهم مل�س�ؤويل االحتاد امل�سيحي-
اال�شرتاكي عقد اخلمي�س واجلمعة يف بافاريا.
وا�ضاف مربرا يجب ان جند حال مل�س�ألة الهجرة واذا ما اردنا ان جند حال
لها ،ف�إن فيكتور اوربان ودول جمموعة في�شيغراد �شركاء ا�سا�سيون.
ويف وقت الح��ق ،رد يف تغريدة على تويرت على االنتقادات واالحتجاجات
التي انت�شرت على و�سائل التوا�صل االجتماعي .وقال انه مل يكن يق�صد
ابدا ا�ستخدام هذا التعبري الذي ينطوي على داللة ،لأهداف حمددة.
و�أ�ضاف �سيكون بال معنى على االطالق ادراج هذه النية فيه.
و� �ش��دد االحت ��اد امل�سيحي االج�ت�م��اع��ي احل ��زب ال�شقيق ل�ل�ح��زب املحافظ
للم�ست�شارة انغيال مريكل ،على م�س�ألة الهجرة ،ال�ستعادة الأ�صوات التي
تركت لليمني املتطرف منذ و�صول اك�ثر من مليون الج��ىء يف 2015
و.2016

�إي ��ران مرتبط بحقوق الإن�سان
الأ�سا�سية لل�شعب االيراين و هذه
امل�س�ألة مرتبطة بال�سلم والأمن

الدوليني.
ومن جانبه عرب املندوب الفرن�سي
عن قلق ب�لاده ازاء العنف الذي
�صاحب امل�ظ��اه��رات خ�لال الأيام
الأخ �ي��رة يف �إي � ��ران و�أي �� �ض��ا �إزاء
�أع� ��دد ال���ض�ح��اي��ا وامل�ع�ت�ق�ل�ين من
بني املتظاهرين وطالب ال�سلطات
االي ��ران� �ي ��ة ب��ال �ت �ق �ي��د مبمار�سة
�ضبط النف�س وباحرتام احلريات
الأ�سا�سية وخا�صة حرية التعبري
والتوا�صل والتظاهر ال�سلمي.
وق��ال مندوب فرن�سا الإيرانيون
ي�ج��ب �أن ي�ت�م�ك�ن��وا م��ن التعبري
ع��ن �آرائ �ه��م ب�شكل �سلمي ويجب
علينا �أن ن�ب�ق��ى ي�ق�ظ�ين ح�ت��ى ال
تنتهك هذه احلريات واحلقوق..
ومن حق الإيرانيني �أن ينخرطوا
يف ح � � ��وار � �س �ل �م��ي ي �� �س �ت �ن��د �إىل
احل�ق��وق ..وطالب ب�ضرورة الرد
ع�ل��ى ال �ت �ط��ورات يف �إي ��ران ب�شكل
م�ن��ا��س��ب ويف �إط� ��ار م��ن اليقظة
ملنع اح�ت�م��االت وق��وع العنف بني

املتظاهرين وتفادى ت�سيي�س هذه
الأزمة.
و�أك ��د ع�ل��ى �أن التغيري يف �إي ��ران
ل��ن ي��أت��ي م��ن اخل ��ارج ،و�إمن ��ا من
ال�شعب الإيراين نف�سه.
ومن جانبه دعا املندوب الكويتي
يف جمل�س الأمن من�صور العتيبي
�إي��ران �إىل �ضرورة اح�ترام حرية
التعبري وحقوق املتظاهرين.
ك�م��ا دع��ا امل �ن��دوب ال�بري�ط��اين يف
جمل�س الأم ��ن �إي� ��ران �إىل وقف
العنف وح��ث حكومتها احلالية
ع �ل��ى ال�ت�ق�ي��د ب�ت�ع�ه��دات�ه��ا ب�ش�أن
حقوق الإن�سان.
وك��ان ال��وف��د ال��رو��س��ي يف جمل�س
الأم� ��ن ق��د دع ��ا �أع �� �ض��اء املجل�س
ل �ع �ق��د م� ��� �ش ��اورات م�غ�ل�ق��ة قبيل
اج �ت �م��اع امل�ج�ل����س �إت �ه��م خاللها
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ب��ال �ت��دخ��ل يف
ال���ش��ؤون الإي��ران�ي��ة كما اعرت�ض
على �إدراج م�س�ألة التظاهرات على
جدول �أعمال جمل�س الأمن.

ماكرون يزور بكني �سعيا لتعزيز العالقات
•• باري�س�-أ ف ب:

ي�غ��ادر الرئي�س الفرن�سي �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون باري�س
اليوم الأحد متوجها �إىل ال�صني يف زيارة ت�ستمر ثالثة
�أيام وتهدف �إىل �إقامة عالقة �شخ�صية مع نظريه �شي
جينبينغ وبناء حتالف يف ملفات متتد من البيئة �إىل
مكافحة الإره ��اب م��رورا مبو�ضوعي
كوريا و�سوريا.
وي��أم��ل الرئي�س الفرن�سي بالإعالن
من بكني عن خم�سني عقدا واتفاقا
خ�لال ال��زي��ارة التي يقوم بها برفقة
زوجته بريجيت التي حتظى ب�شعبية
ك �ب�يرة يف ال �� �ص�ين ،وم ��ع وف ��د ي�ضم
�أكرث من خم�سني رئي�س �شركة بينها
�أكور �أوتيل ،و�إف يف �إم �أ�ش ،و�إيربا�ص
و�أريفا و�سافران وبي �إن بي باريبا.
و�ستكون هذه �أول زيارة دولة لرئي�س
�أوروبي منذ م�ؤمتر احلزب ال�شيوعي
ال�صيني الذي عزز موقع �شي جينبينغ
يف ت�شرين الأول �أكتوبر املا�ضي.
و�أب��دت بكني �سرورها الختيار ماكرون ال�صني يف �أول
زي��ارة له �إىل �آ�سيا و�أعلنت وزارة اخلارجية ال�صينية
ال�ث�لاث��اء “ن�أمل �أن ت�ساعد ال��زي��ارة يف تعزيز الثقة
ال�سيا�سية امل�ت�ب��ادل��ة وال �ت��وا� �ص��ل اال��س�ترات�ي�ج��ي بني
الطرفني».
وهدف الزيارة اقت�صادي بقدر ما هو دبلوما�سي ومن
املوا�ضيع التي �ستطغى على ج��دول �أعمالها مكافحة
ظاهرة االح�ترار ،وهو ملف تلعب فيه ال�صني ،امللوث
الأول يف العامل �إمنا كذلك امل�ستثمر الأول يف الطاقات
النظيفة ،دورا �أ�سا�سيا منذ القرار الأمريكي االن�سحاب
من اتفاق باري�س ،على ما �أو�ضح ق�صر الإليزيه الذي

يطمح يف �أن تتقدم باري�س مع بكني اجلهود الدولية
بهذا ال�صدد.
ك�م��ا ت�ع�ت��زم ف��رن���س��ا ب�ح��ث م��و��ض��وع الأزم� ��ة م��ع كوريا
ال�شمالية حيث ميكنها القيام بدور و�سيط.
وعلى ال�صعيد االقت�صادي� ،سيدعو ماكرون �إىل �إعادة
التوازن للعالقات التجارية ،يف وقت ت�سجل فرن�سا �أكرب
خلل جتاري لها يبلغ  30مليار يورو
مع ال�صني ،البلد الذي يحتل املرتبة
ال�ث��ان�ي��ة ب�ين امل���ص��دري��ن �إىل فرن�سا
والثامنة بني امل�ستوردين منها.
ومن املحتمل �أن تربم باري�س �صفقات
لبيع ط��ائ��رات �إي��رب��ا���ص وحمركات
�سافران ،وعقدا لبناء م�صنع لتدوير
النفايات امل�شعة و�إقامة دور للم�سنني.
ك�م��ا ت ��أم��ل ف��رن���س��ا يف �إي �ج��اد منفذ
�أكرب ل�صادراتها الزراعية و�شبكاتها
امل�صرفية �إىل ال�سوق ال�صينية.
وع �ل��ى ��ص�ع�ي��د �آخ� � ��ر ،م ��ن املحتمل
توقيع عقود يف جماالت الرتاث ،مع
م�شروع لبناء مركز بومبيدو م�ؤقت
يف �شنغهاي ،وال��ذك��اء اال�صطناعي وامل��دن امل�ستدمية.
ويف امل �ج��ال اال��س�ترات�ي�ج��ي ،ي ��أم��ل م��اك��رون خ�صو�صا
يف احل���ص��ول على دع��م بكني للقوة الع�سكرية لدول
ال�ساحل اخلم�س ،بعدما ح�صل على دع��م وا�شنطن.
واختار الرئي�س الفرن�سي بدء زيارته يف ت�شيان ،مهد
احل�ضارة ال�صينية ،حيث �سيزور �ضريح الإمرباطور
ال�صيني كني �شي هوانغ تي وجي�شه ال�شهري املدفون
معه .وينتقل الثالثاء واالربعاء �إىل بكني حيث �سيزور
املدينة املحرمة و�أكادميية علوم الف�ضاء ،قبل �أن يعقد
م�ؤمترا �صحافيا مع الرئي�س ال�صيني.

مع تزايد �ضغوطها على �إ�سالم �أباد � ..أمريكا تدر�س �أي رد فعل �سلبي من باك�ستان
•• وا�شنطن-رويرتز:

ق ��ال م �� �س ��ؤول �أم��ري �ك��ي ك�ب�ير �إن
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ب� ��د�أت تدر�س
��س�ب��ل ت�خ�ف�ي��ف �أي رد انتقامي
باك�ستاين بعد �أن زادت �ضغوطها
على �إ�سالم �أب��اد لقمع املت�شددين
حمذرا من �أن الإجراء الأمريكي
قد يتجاوز القيام بتجميد جديد
للم�ساعدات.
وت� �ع ��د ب��اك �� �س �ت��ان ب� ��واب� ��ة مهمة
للإمدادات الع�سكرية الأمريكية
ل �ل �ق ��وات الأم ��ري� �ك� �ي ��ة وال� �ق ��وات
الأخ� � � ��رى ال� �ت ��ي ت �خ��و���ض حربا
منذ  16عامــــــا يف �أفغان�ســــــتان
امل �ج��اورة ال�ت��ي لي�س لها �سواحل
بحرية.
وح�ت��ى الآن ت�ق��ول وزارة الدفاع
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة(ال� �ب� �ن� �ت ��اج ��ون) �إن
ب��اك �� �س �ت��ان مل ت �ع��ط �أي عالمة
على �إغالقها جمالها اجل��وي �أو
الطرق �أمام الإمدادات الع�سكرية
وقلل وزي��ر ال��دف��اع جيم ماتي�س
م� ��ن � � �ش � ��أن ه � ��ذه امل � �خ� ��اوف ي ��وم
اجلمعة.
ولكن وا�شنطن بد�أت فقط للتو يف
تطبيق خطتها اجلديدة لتعليق
ما ي�صل �إىل نحو ملياري دوالر

من امل�ساعدات الأمنية الأمريكية
وال� �ت ��ي �أ ُع �ل �ن��ت ي ��وم اخل �م �ي ����س .
وجاءت اخلطة بعد �أيام فقط من
ت�صريح الرئي�س دون��ال��د ترامب
على تويرت ب�أن باك�ستان ردت على
امل�ساعدات التي قدمتها الواليات
امل �ت �ح��دة يف امل��ا� �ض��ي “بال �شيء
�سوى الأكاذيب واخلداع».
وق ��ال امل �� �س ��ؤول ال�ك�ب�ير ب� ��الإدارة
الأمريكية ال��ذي حتدث �شريطة
عدم ن�شر ا�سمه �إن وا�شنطن ت�أمل
ب�أن يكون تعليق امل�ساعدات كافيا
جل�ع��ل �إ� �س�ل�ام �أب� ��اد ت���ش�ع��ر بقلق
الواليات املتحدة.
ولكن امل���س��ؤول ح��ذر م��ن �أن هذا
ال�ت�ج�م�ي��د ل�ي����س �أي���ض��ا الو�سيلة
ال��وح�ي��دة امل�ت��اح��ة �أم ��ام الواليات
امل�ت�ح��دة لل�ضغط ع�ل��ى باك�ستان
م �� �ش�ي�را �إىل اح� �ت� �م ��ال جلوئها
لإجراءات �أخرى �إذا دعت احلاجة
لذلك.
وق� � ��ال “ندر�س �أم � � � ��ورا كثرية
خم �ت �ل �ف��ة ل �ي ����س ف� �ق ��ط ق�ضية
امل�ساعدة(املالية).
«�إن�ن��ا ننظر �أي�ضا يف رد باك�ستان
املحتمل ..ونبحث �سبل التعامل
مع ذلك ولتخفيف الأخطار على
هذه العالقة».

ولكن مع �سماح ترامب للجي�ش
الأم � ��ري� � �ك � ��ي ب� �ت� �ع ��زي ��ز ج� �ه ��وده
احل��رب �ي��ة �أي �� �ض��ا يف �أفغان�ستان
مب��ا يف ذل��ك ن�شر ع��دد �أك�ب�ر من
ال� �ق ��وات الأم��ري �ك �ي��ة �إىل جانب
القوات الأفغانية اعرتف امل�س�ؤول
ب��وج��ود �شعور ب��ال���ض��رورة امللحة
لهذا الأمر.
وتنحي الواليات املتحدة بالالئمة

يف م�ن��ذ ف�ت�رة ط��وي�ل��ة يف �إطالة
�أم ��د احل ��رب يف �أف�غ��ان���س�ت��ان على
امل�ل�اذات الآم �ن��ة للمت�شددين يف
باك�ستان والتي تعطي امل�سلحني
مب��ا يف ذل��ك �شبكة حقاين مكانا
للتخطيط لهجماتهم و�إعادة بناء
قواتهم.
و�أ�� � �ض � ��اف “نعتقد �أن � �ن� ��ا نعزو
�إليها �سبب ال�ضرر ال��ذي يلحق

ب��الأم��ري�ك�ي�ين يف �أف�غ��ان���س�ت��ان .ال
مي �ك �ن �ن��ا ب �ب �� �س��اط��ة جت ��اه ��ل هذه
امل �ل��اذات �إذا ك ��ان ل�ن��ا �أن نحقق
تقدما يف �أفغان�ستان».
وق � ��ال م��ات �ي ����س ل�ل���ص�ح�ف�ي�ين يف
البنتاجون �إنه ال ي�شعر بقلق ب�ش�أن
قدرة الواليات املتحدة ال�ستخدام
ب��اك���س�ت��ان ك�ب��واب��ة لإع� ��ادة تزويد
القوات الأمريكية يف �أفغان�ستان

بالإمدادات.
وق��ال �إن��ه مل يتلق �أي �إ��ش��ارة من
باك�ستان �إىل �أن�ه��ا ق��د تغلق هذه
ال � �ط� ��رق .و� �س ��اف ��ر م��ات �ي ����س �إىل
باك�ستان ال�شهر املا�ضي.
و�أ�ضاف”مازلنا نعمل مع باك�ستان
و��س�ن�ع�ي��د امل �� �س��اع��دات �إذا ر�أينا
خطوات حا�سمة �ضد الإرهابيني..
الذين ميثلون تهديدا لباك�ستان
بقدر ما ميثلون تهديدا لنا».
وق��ال��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �أي�ضا
�إن �ه ��ا ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��د ت�ف�ـ�ـ�ـ�ـ��رج ع ��ن بع�ض
املعونات املجمـــــدة على �أ�سا�س كل
حالة على حدة ولن يتـــــــم �إنفاق
�أي منها يف مكان �آخر تاركة الباب
م�ف�ت��وح��ا �أم� ��ام امل���ص��احل��ة ب�شكل
كامل.
واقت�صر رد فعل باك�ستان حتى
الآن على الت�صريحات املت�شددة
وقال وزير اخلارجية الباك�ستاين
خواجة �آ�صف �إن الوقت حان كي
تنف�صل باك�ستان ع��ن الواليات
املتحدة.
واع�ترف امل�س�ؤول الأمريكي ب�أن
�أي ق�ط�ي�ع��ة ب��اك���س�ت��ان�ي��ة �ستعقد
ب� ��� �ش� �ك ��ل ك � �ب �ي�ر ج � �ه � ��ود ت� ��زوي� ��د
القوات الأمريكية يف �أفغان�ستان
بالإمدادات.
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كر�س القطيعة النهائية بني الرئي�س وظله:
ّ

هذا م�ضمون الكتاب الذي �أراد ترامب م�صادرته!...
•• الفجر – اعداد خرية ال�شيباين
للكتب يف بع�ض الأحيان مكانة خا�صة يف احلياة
ال�سيا�سية ،ويبدو �أن الرئي�س االمريكي دونالد
ترامب على و�شك دفع ثمن كتاب ال�صحايف مايكل

وولف“ ،النار والغ�ضب :داخل بيت ترامب الأبي�ض”،
الذي فجر قنبلة �صغرية يف الواليات املتحدة .ومهما
كانت ال�شكوك التي ميكن اثارتها حول م�ؤلف الكتاب
مايكل وولف ،فان الكتاب ت�سبب يف ت�سونامي حقيقي
داخل الواليات املتحدة.

و�سنتوىل يف هذا العر�ض القاء نظرة عامة على
املقاطع الأك�ثر �أهمية التي ن�شرت يف ال�صحافة
االمريكية والفرن�سية ،و�أ�شعلت فتيل العالقات
املتوترة �أ�صال بني دونالد ترامب وم�ست�شاره ال�سابق
�ستيف بانون.

مقاطع ت�ؤكد هذه املرة ،ان القطيعة باتت نهائية
بني الرجلني ،فامل�ست�شار ال�سابق للرئي�س الأمريكي،
املنا�صر خلط قومي مت�شدد ،قطع كل اجل�سور بروايته
كوالي�س البيت الأبي�ض يف كتاب مايكل وولف ،كتاب
حاول حمامو دونالد ترامب حظره
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طموحات رئا�سية اليفانكا ترامب

�صحة ترامب العقلية
لقد ا�ستوال معا على البيت الأبي�ض،
ول�ك��ن احل ��رب �أع�ل�ن��ت ال �ي��وم بينهما،
وو��ص�ل��ت يف ك�ت��اب م��اي�ك��ل وول ��ف اىل
حد ان مدير موقع بريتبارت ،ت�ساءل
عن �صحة الرئي�س الأمريكي النف�سية
والعقلية كما ك�شفت التاميز.
وقد ظهرت هذه ال�شكوك بالنظر اىل
�إدارت� ��ه ،يف �شهر �أغ�سط�س ،لأحداث
� �ش��ارل��وت �� �س �ف �ي��ل ،ح �ي��ث ق �ت��ل نا�شط
مناه�ض للعن�صرية م��ن ق�ب��ل نازي
جديد �أ�صاب عدة متظاهرين ب�سيارة،
وحمّل دونالد ترامب حينها م�س�ؤولية
االح � ��داث ل�ل�ج��ان�ب�ين� ،أي ان ��ه �سوّى
ب�ين ال�ضحية واجل� �ل��اد .ب�ع��د هذا
ال�ت��دخ��ل ،ي�ق��ول م��اي�ك��ل وول ��ف “ ،مل
يعد النقا�ش ،كما �أو�ضح بانون ،حول
معرفة ما �إذا كان و�ضع الرئي�س �سيئا،
وامن��ا ح��ول ما �إذا ك��ان �سيئا مبوجب
ال �ت �ع��دي��ل اخل ��ام �� ��س والع�شرين».
و ُي���س�ت�ح���ض��ر ه ��ذا ال�ت�ع��دي��ل بانتظام
م�ن��ذ ت��ويل دون��ال��د ت��رام��ب من�صبه.
وي�سمح التعديل اخلام�س والع�شرين
ب�إقالة رئي�س لعجزه عقليا �أو ج�سديا،
ب�ن��اء على م�ب��ادرة م��ن ن��ائ��ب الرئي�س
و�أغلبية �أع�ضاء حكومته ،وح�سب
مايكل وول��ف ،قام �ستيف بانون بعدة
رهانات .فهو يرى �أن حظوظ دونالد
ترامب مت�ساوية �سواء يف �أن تتم �إقالته
او ا�ستقالته �أو البقاء يف من�صبه حتى
نهاية واليته .ويعترب �ستيف بانون يف
هذا الكتاب انه“ :لن ي�صل �إىل هناك،
انه يتدحرج».
« خمز وم�ضحك»
ويذهب مايكل وولف �أبعد من ذلك،
وي�ك�ت��ب �أن ت��أل�ي��ف ه��ذا ال�ك�ت��اب ترك
ل��دي��ه “انطباعا ال ميحى” مفاده
�أن داخ��ل ح��زام امل�ق��رب�ين م��ن دونالد
ترامب“ ،كلهم ،مائة باملائة  -و�صلوا
�إىل قناعة ب�أنه غري قادر على ممار�سة
م�س�ؤولياته” .وي���ش�ير امل ��ؤل��ف �إىل
طرفة حديثة“ :يف م��ار الغ��و (حيث
للرئي�س الأمريكي �إقامة كبرية) ،قبل
االحتفال بالعام اجلديد ،ف�شل ترامب
يف التعرف على العديد من �أ�صدقائه
القدامى».
وقد �سئلت اخلمي�س ،املتحدثة با�سم
ال�ب�ي��ت االب�ي����ض � �س��ارة ��س��ان��درز حول
ادع��اءات مايكل وول��ف ب�ش�أن ال�صحة
العقلية للرئي�س ،وك��ان رده��ا “هذا
خمز وم�ضحك” ،م�ضيفة “�إذا كان
غ�ي�ر � �ص��ال��ح وق � ��ادر ،م��ا ك ��ان ليكون
هنا».
ا�ست�شارة طبيب نف�سي
ولكن هذا ال�س�ؤال ال يبدو �سخيفا
ج� ��دا يف ن �ظ��ر ال �ع��دي��د م ��ن ال �ن ��واب
االمريكيني .ويف هذا ال�سياق ،ك�شفت
�صحيفة بوليتيكو الأربعاء ان العديد
م�ن�ه��م  -ح � ��وايل ع �� �ش��رة م ��ن بينهم
جمهوريني  -ا�ستمعوا طيلة يومني
لأ�� �س� �ت ��اذ يف ع �ل��م ال �ن �ف ����س ال�شرعي
يف ج��ام�ع��ة ي�ي��ل ال ��ذي ح�ل��ل ال�صحة
النف�سية لدونالد ترامب .وق��ال هذا
الأخ�ي��ر لبوليتيكو “انها تتدهور،
وعالماتها بادية للعيان».
ل �ي �� �س��ت ه � ��ذه ه� ��ي امل � � ��رة الأوىل
ال �ت��ي ي�ت��م ف�ي�ه��ا ط ��رح ال �� �س ��ؤال حول
ال���ص�ح��ة ال�ع�ق�ل�ي��ة ل��دون��ال��د ترامب.

دونالد ترامب يعك�س الهجوم

بانون :التحقيق الذي يجريه امل�ست�شار اخلا�ص روبرت مولر �سريكز على غ�سيل الأموال

ف �ف��ي �أغ �� �س �ط ����س� ،أط �ل �ق ��ت النائبة
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ك��اري��ن ب��ا���س عري�ضة
تدعو �إىل القيام بت�شخي�ص حالته.
وط��رح اخ��رون امل�سالة دون ان يكونوا
م��ن ��س�ل��ك الأط� �ب ��اء�“ :أنا ب�صراحة
�أعتقد �أن��ه لي�س رئي�سا يتمتع ب�صحة
عقلية ج�ي��دة ،ق��ال على �سبيل املثال،
م�ست�شار �سابق جل��ورج دبليو بو�ش يف
بداية والية دونالد ترامب
وفى  12يناير من املقرر ان يُجري
ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي فح�صه الطبي
ال�سنوي وال ��ذي �سيقوم ب��ه الدكتور
روين جاك�سون طبيب البيت االبي�ض.
و�سيتم ن�شر م�ع�ل��وم��ات مف�صلة عن
�صحته.

�ستيف بانون يك�شف امل�ستور
في�سلنيت�سكايا .وك��ان مع�سكر ترامب
قد وافق على لقائها امال يف �أن يكون
يف حوزتها معلومات تنال من هيالري
كلينتون وت�سيء اليها.
وينقل الكتاب عن بانون قوله ظن
الرجال الكبار الثالثة يف احلملة �أن
لقاء حكومة �أجنبية يف برج ترامب يف
قاعة امل�ؤمترات يف الطابق الـ  25من
دون حمامني ،فكرة جيدة .وي�ضيف
مل يكن برفقتهم �أي حمام.
ويقول “حتى لو كنت تعتقد �أن اللقاء
ل�ي����س خ �ي��ان��ة ول �ي ����س غ�ي�ر وط �ن��ي �أو
ق��ذارة ،و�أن��ا اعتقد �أن��ه ك��ل ذل��ك ،كان
الأجدى االت�صال مبكتب التحقيقات
الفدرايل (�إف بي �آي) فورا».

مقتطفات اخرى من الكتاب
ويف مقتطفات اخرى ،يروي �ستيف
ب��ان��ون ل �ق��اء االب ��ن ال�ب�ك��ر للرئي�س،
دونالد ترامب االبن ،و�صهره جاريد
كو�شرن ،وم��دي��ر حملته ال�سابق بول
مانافورت ،واملحامية الرو�سية ناتاليا

التحقيق م�ستمر
وقبل ال�سعي اىل حظر ال�ك�ت��اب ،رد
ال �ب �ي��ت الأب �ي ����ض ب��ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن دور
ب��ان��ون .وق��ال ت��رام��ب “�ستيف بانون
ال عالقة له بي �أو برئا�ستي .وعندما
�أُقيل ،ف�إنه مل يفقد وظيفته فح�سب

ب��ل ف�ق��د ع�ق�ل��ه �أي�ضا” ،م�ضيفا �أن
بانون مل تكن له عالقة تذكر بفوزه
بالرئا�سة يف  2016و�أن�ح��ى باللوم
عليه يف خ�سارة مقعد والية �أالباما يف
جمل�س ال�شيوخ يف دي�سمرب املا�ضي.
وتابع قائال “�ستيف يتظاهر ب�أنه يف
ح��رب م��ع و�سائل الإع�ل�ام التقليدية
ال�ت��ي ي�صفها ب�ح��زب امل�ع��ار��ض��ة لكنه
ق�ضى وقته يف البيت الأبي�ض ي�سرب
امل�ع�ل��وم��ات اخل��اط�ئ��ة ل�ل�إع�لام ليبدو
�أه��م كثريا مما ك��ان .وه��ذا هو الأمر
الوحيد الذي يجيده».
يذكر ان رحيل ب��ان��ون يف �أغ�سط�س
املا�ضي� ،أنهى التوتر ال�سائد يف فريق
ترامب بني اجلناح القومي املتطرف
وامل �ع �ت��دل�ي�ن ،ال ��ذي ��ن ي �ق��وده��م كبري
موظفي البيت االبي�ض جون كيلي.
وتبقى عواقب ما ك�شفه بانون على
جوهر التحقيق اجلاري غري م�ؤكدة.
ف �ف��ي ك �ت��اب م��اي �ك��ل وول� � ��ف ،يقول:
ان��ه ع�ل��ى ق�ن��اع��ة را��س�خ��ة ب��ان دونالد
ترامب االبن قدم ملخ�صا لوالده عن

االجتماع مع ناتاليا في�سلنيت�سكايا،
مبجرد �أن انتهى االجتماع.
وق��د نفى الرئي�س الأمريكي دائما
ان يكون على علم بذاك اللقاء .ولكنه
ال يقدم �أي دليل على ما يقوله .وهذا
ال يغري يف �شيء خط املدعي اخلا�ص
روب� ��رت م��ول��ر ،ال ��ذي ال ي ��زال يقود
التحقيق ح��ول العالقة ب�ين مع�سكر
ت ��رام ��ب ورو�� �س� �ي ��ا .وي �� �ض �ي��ف بانون
فقط� ،أن ه��ذا التحقيق �سوف يتجه
نحو غ�سيل الأم��وال ،وهنا اي�ضا دون
�إ�سناد ما يقوله� .سي�سحقون دونالد
االبن مثل بي�ضة ،مبا�شرة على �شا�شة
التلفزيون ،يقول منت�شيا يف الكتاب.
اخل�سارة ت�ساوي الفوز
ويف م�ق�ت�ط�ف��ات �أخ� � ��رى ،ن�ع�ل��م ان
دون � ��ال � ��د ت � ��رام � ��ب وامل � �ق� ��رب�ي��ن منه
ك��ان��وا ع�ل��ى ق�ن��اع��ة را� �س �خ��ة بخ�سارة
االن �ت �خ��اب��ات يف �أغ���س�ط����س .2016
وه ��ذا ال��و��ض��ع ينطبق عليهم جيدا،
ي �ق��ول ال���ص�ح�ف��ي الأم ��ري �ك ��ي ،الذي

الكتاب ال�صدمة للبيت االبي�ض
ي�ؤكد �أن فريق احلملة مل يفكر ابدا
يف ت�ضارب امل�صالح املحتمل يف حالة
االن �ت �� �ص��ار .ب �ع �ب��ارة اخ� � ��رى ،يوحي
ال�صحفي ب�أن فريق احلملة مل ي�ستعد
حقا لالنت�صار.
�إن ترامب مل يتجاهل فقط ت�ضارب
امل�صالح املحتمل مع �أعماله اخلا�صة،
بل انه رف�ض بجر�أة ن�شر ت�صريحاته
ال���ض��ري�ب�ي��ة .مل� ��اذا ك ��ان ع�ل�ي��ه القيام
بذلك؟ فبمجرد خ�سارة االنتخابات،
ك ��ان ت��رام��ب �سي�صبح ��ش�ه�يرا جدا،
و�ضحية مناف�سته هيالري .و�ست�صبح
اب�ن�ت��ه �إي �ف��ان �ك��ا و� �ص �ه��ره ج��اري��د من
امل�شاهري العامليني  ...اخل�سارة تنا�سب
اجلميع ..اخل�سارة ت�ساوي الفوز.
معزول يف غرفة نومه
وع �ل��ى ��ص�ع�ي��د �أخ� ��ف وزن � ��ا ،ي��روي
كتاب مايكل وول��ف كيف ان الرئي�س
الأم��ري �ك��ي ي���ش�ع��ر ب �ع��دم االرت �ي ��اح –
ان مل ي �ك��ن اخل� ��وف  -داخ� ��ل البيت
الأبي�ض ،وكيف انه ينعزل يف غرفته

ل �ق �� �ض��اء � �س �ه ��رات ت � ��روق ل ��ه �أك �ث��ر.
ف�ع�ن��د و� �ص��ول��ه �إىل ال�ب�ي��ت الأبي�ض
يف  20يناير ،طالب دون��ال��د ترامب
مبا�شرة ب�أن يكون قادرا على قفل باب
غرفة نومه ،مما ت�سبّب يف خ�صومة
ق�صرية مع �إدارة الأم��ن ،التي �أ�صرت
ع �ل��ى � � �ض� ��رورة ان ي �ك ��ون ب�إمكانها
ال ��دخ ��ول �إىل ال� �غ ��رف ��ة .ومعرتفا
بنف�سه ب�أنه يخاف اجلراثيم ،ي�صور
وولف دونالد ترامب باعتباره مرتعبا
م��ن ان يتم ت�سميمه يف ي��وم م��ا .وقد
مت ت��وب�ي��خ م��وظ�ف��ي ال�ب�ي��ت االبي�ض
اللتقاطهم قمي�صا ملقى على �أر�ضية
غ��رف�ت��ه ،اذ ال ي�سمح ل�ه��م بلم�س �أي
�شيء ،ال �سيما فر�شاة الأ�سنان .وهذا
الهو�س بالنظافة ه��و �أح��د الأ�سباب،
يقول ال�صحفي ،ال��ذي يجعله يحب
ت�ن��اول الطعام يف م��اك��دون��ال��دز ،حيث
مل يكن �أحد يعرف �أنه �سي�أكل ،وحيث
يتم �إعداد الطعام م�سبقا.
وا� �ض��اف “�إذا مل يكن ل��ه ع�شاء يف
ال�ساعة ال�ساد�سة ع�شرة و 30دقيقة

دونالد ترامب �أول رئي�س منذ كينيدي يقيم يف غرفة منف�صلة عن زوجته داخل البيت الأبي�ض

عودة النقا�ش حول �صحة ترامب العقلية وقناعة املقربني منه بعدم قدرته على ممار�سة م�س�ؤولياته
ي�ؤكد الكتاب اجتماع دونالد االبن
باملحامية الرو�سية يف برج ترامب

تبقى انعكا�سات ما ك�شفه بانون على
جوهر التحقيق اجلاري غري م�ؤكدة
مايكل وولف ..النار والغ�ضب داخل بيت ترامب الأبي�ض

حتلم �إيفانكا ترامب ب�أن تكون
�أول امر�أة رئي�سة بدل هيالري

ميالنيا وترامب ..لكل غرفته ..ولكل عامله

م��ع ��س�ت�ي��ف ب��ان��ون ،ف��ان��ه ي��ذه��ب اىل
��س��ري��ره وم�ع��ه ت�شيز ب��رج��ر ،وامامه
ث�لاث �شا�شات تلفزيون ،منغم�سا يف
اجراء مكاملات هاتفية  -نقطة ات�صاله
احلقيقية بالعامل «.
ويف حمادثاته الهاتفية“ ،يزايد على
ع�ي��وب و��ض�ع��ف ك��ل ع�ضو يف فريقه.
فقد ك��ان ب��ان��ون غ�ير خمل�ص ،وكان
بريبو�س مدير مكتبه لب�ضعة �أ�شهر
� �ض �ع �ي �ف��ا ،وك��و� �ش�ن�ر � �ص �ه��ر الرئي�س
متملقا ،و�شون �سبي�سر املتحدث با�سم
ال�ب�ي��ت الأب�ي����ض ال ��ذي اق�ي��ل ب�سرعة
غ �ب �ي��ا .وك ��ان ��ت ك ��ون ��واي م�ست�شارة
ت ��رام ��ب ك �ث�ي�رة ال �ت �� �ش �ك��ي ،وج ��اري ��د
كو�شنري وايفانكا ترامب ما كان يجب
قدومهما اىل وا�شنطن «.
وي�ضيف ال�صحفي �أن دونالد ترامب
ه��و �أول رئ�ي����س م�ن��ذ ك�ي�ن�ي��دي يقيم
يف غرفة منف�صلة ع��ن زوج�ت��ه داخل
البيت الأبي�ض .ويذكر كتاب وولف
�أي�ضا �أن ترامب مل يكن يعرف من هو
رئي�س جمل�س ال �ن��واب ال�سابق جون
بايرن ،وب�أنه ي�أكل وجبات ماكدونالدز
العتقاده ب�أنها �آمنة.
البيت الأبي�ض اداة
ج��اري��د ك��و��ش�نر و�إي �ف��ان �ك��ا ترامب
“ي�ؤطران ط�ب�ي�ع��ة ت��رام��ب املتقلبة
كما يفعل اجلميع يف البيت الأبي�ض،
ولأ��س�ب��اب مماثلة لأي �شخ�ص �آخر:
ال �ع �م��ل م ��ن اج� ��ل �أن ي �ق��وده��م فوز
ت ��رام ��ب امل �ف��اج��ئ �إىل م���س�ت�ق�ب��ل مل
يتجر�أ �أحد منهما على تخيله “ ،كتب
اي�ضا ال�صحفي الأمريكي.
«ب�ي�ن االث �ن�ي�ن ،ه �ن��اك ات �ف ��اق ،كما
ن �ق��ر�أ� ،إذا م��ا �أت�ي�ح��ت ال�ف��ر��ص��ة يوما
م��ا ،ف�ستكون ه��ي امل��ر��ش�ح��ة لرئا�سة
الواليات املتحدة� .أول ام��ر�أة رئي�سة،
حت��ب �أن حت �ك��ي �إي �ف��ان �ك��ا ،ل��ن تكون
ه�ي�لاري كلينتون� ..ستكون �إيفانكا
ترامب».
ي�شار اىل ان املتحدثة با�سم البيت
الأب�ي����ض � �س��ارة ��س��ان��درز ق��د �صرحت
�إن “الكتاب مليء باملعلومات الكاذبة
وامل�ضللة م��ن �أ�شخا�ص لي�س لديهم
� �ص�ل�ات ب��ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض �أو ت�أثري
لديه».
�س ّر مك�شوف
ول �ك��ن امل���ش�ك�ل��ة ،ل��دون��ال��د ترامب،
مزدوجة .كان الكتاب �سيكون ف�ضيحة
يف ك ��ل االح � � ��وال ،م �ه �م��ا ك ��ان تاريخ
ن�شره .ولكنه جاء بعد �أيام من تغريدة
ترامب حول الزر النووي الذي �أحيا
ال�ت�ك�ه�ن��ات ب �� �ش ��أن ��ص�ح�ت��ه العقلية.
و�صورة الرئي�س قد تت�أثر حتى لدى
بع�ض ناخبيه من اجلمهوريني.
اخلطر الثاين :مايكل وولف يحطم
رواي � ��ة ح��ا��ش�ي��ة ت�ت�ع��ام��ى ع �ل��ى عيوب
ت��رام��ب :يف � �س��رده ،ي�ع�ترف اجلميع
ب�أنه مثل طفل وتت�ساءل ا�ستخباراته
ع��ن ق��درت��ه على �أداء ه��ذه الوظيفة.
ه ��ذا احل �ك��م ،امل �ه�ين ل�ت�رام��ب ه��و ما
ي�سمى بال�سر املفتوح  -اي ال�سر الذي
مل يعد �سرا لأحد.
ان ن�شر هذا الكتاب احلارق هو حدث
ميكن �أن تكون تداعياته كبرية  ،حتى
وان كان  50باملائة فقط مما يقوله
مايكل وولف �صحيحا ،يو�ضح مراقب
حذر.
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املال والأعمال

«املوارد الب�شرية والتوطني» تعفي  3815من�ش�أة قارب �صيد من ر�سوم جميع خدماتها
•• دبي-وام:

�أعلنت وزارة امل��وارد الب�شرية والتوطني �إعفاء  3815قارب
�صيد مملوكة للمواطنني م��ن ر��س��وم جميع اخل��دم��ات التي
تقدمها ال ��وزارة ا�ضافة اىل اعفائها م��ن تقدمي ال�ضمانات
امل�صرفية على العمال الذين ترغب بت�شغيلهم.
وقال الدكتور عمر النعيمي وكيل ال��وزارة امل�ساعد لالت�صال
والعالقات الدولية ان االعفاء من ر�سوم خدمات وزارة املوارد
الب�شرية والتوطني وكذلك الإعفاء من ال�ضمانات امل�صرفية
�سي�سري ع�ل��ى �أي ��ة م�ن���ش��أة ج��دي��دة “قارب �صيد” مملوكة
للمواطنني يتم ت�سجيلها لدى الوزارة التي �ستعفي �أ�صحابها

من ر�سوم الت�سجيل اي�ضا والبالغة  2000درهم.
و�أو� �ض��ح ان من�ش�آت ق ��وارب ال�صيد اململوكة للمواطنني مت
ت�صنيفها يف ال�ف�ئ��ة الأوىل ��ض�م��ن ن �ظ��ام ت�صنيف املن�ش�آت
امل�سجلة لدى الوزارة كما مت �إعفاء تلك املن�ش�آت من �أية ر�سوم
ت�ستوفيها ال��وزارة من املن�ش�آت نظري اخلدمات التي تقدمها
ومن بينها ر�سوم �إ�صدار ت�صاريح العمل ملدة �سنتني وت�صاريح
انتقال العمال وجتديد ت�صاريح العمل.
ي�شار �إىل ان ر�سوم ا�صدار ت�صريح العمل للمن�ش�آت املدرجة
يف الفئة الأوىل والفئتني الأخريني يف نظام الت�صنيف املتبع
لدى ال��وزارة وهما الفئة الثانية مب�ستوياتها الأربعة والفئة
الثالثة ترتاوح بني  300اىل � 5آالف درهم وفقا لفئة املن�ش�أة

وامل�ستوى املهاري للعامل �سواء اكان عامال ماهرا �أو حمدود
امل �ه��ارة .و�أك��د النعيمي ان توفري االم�ت�ي��ازات ملن�ش�آت قوارب
ال�صيد ي�أتي يف اطار اخلطة اال�سرتاتيجية للوزارة واملن�سجمة
مع ر�ؤي��ة وخطة احلكومة وذل��ك من خالل تطبيق �سيا�سات
وب��رام��ج ت�ستهدف دع��م امل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة ال��وط�ن�ي��ة وتعزيز
م�شاركتهم يف �سوق العمل �سواء ك�أ�صحاب عمل �أو عاملني يف
م�ؤ�س�سات و�شركات ومن�ش�آت القطاع اخلا�ص.
و�أ� �ض��اف �أن ت�ل��ك االم �ت �ي��ازات م��ن ��ش��أن�ه��ا مت�ك�ين املواطنني
ال�ع��ام�ل�ين يف ق�ط��اع ال�صيد م��ن خ�ل�ال اع�ف��ائ�ه��م م��ن حتمل
تكاليف ا�ستقدام وت�شغيل العمالة وهو ما ينعك�س �إيجابا على
م�صاحلهم.
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تظاهرات يف ال�سودان �إثر ارتفاع �سعر اخلبز

•• اخلرطوم�-أ ف ب:

قال �شهود عيان ان جمموعات من الطالب واملواطنني تظاهروا ال�سبت يف مدينة بو�سط ال�سودان
�ضد ارتفاع ا�سعار اخلبز يف ظل دعوة احزاب املعار�ضة اىل التظاهر �سلميا .وت�ضاعفت ا�سعار اخلبز
اجلمعة يف ال�سودان بعد ان رفعت املطاحن �سعر طحني القمح ب�سبب قرار احلكومة وقف ا�سترياد
القمح والتخلي عن ذلك للقطاع اخلا�ص  .وهتف ع�شرات من طالب جامعة �سنار ( 366كلم جنوب
اخلرطوم) “طالب بحقوق يا مواطن “ قبل ان ين�ضم اليهم ع�شرات املواطنني بح�سب �شهود .واكد
احد مواطني املدينة لفران�س بر�س عرب الهاتف ان ال�شرطة اطلقت الغاز امل�سيل للدموع واغلقت
املحالت التجارية ابوابها يف ال�سوق الرئي�سي يف املدينة .وقال احد ا�صحاب املحالت التجارية لفران�س
بر�س اغلقت حملي عند و�صول التظاهرة اىل ال�سوق” .وقد ا�صطف �سودانيون غا�ضبون يف طوابري
اجلمعة ام��ام املخابز من اجل احل�صول على اخلبز ال��ذي ت�ضاعف �سعره اثر ق��رار احلكومة وقف
ا�سترياد القمح متخلية عن ذلك للقطاع اخلا�ص .واثر ذلك ،رفعت املطاحن �سعر كي�س الطحني زنة
 50كلغ من  167اىل  450جنيها �سودانيا ( 65دوالر).
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«موا�صفات» ت�ستحدث ا�شرتاطات �إلزامية لأماكن حت�ضري وتداول ال�شاورما
•• دبي-الفجر:

حدثت هيئة الإمارات للموا�صفات
واملقايي�س “موا�صفات” ،املتطلبات
ال � ��واج � ��ب ت� ��واف� ��ره� ��ا يف �أم� ��اك� ��ن
جت �ه �ي��ز وت � � ��داول �ساندويت�شات
ال �� �ش��اورم��ا امل�ح���ض��رة م��ن اللحوم
امل�ب�ردة وامل �ج �م��دة ،م�ن�ع�اً لتعر�ض
ه ��ذه امل�ن�ت�ج��ات ال�غ��ذائ�ي��ة للتلوث
ك��ون �ه��ا ��س��ري�ع��ة ال �ت �ل��ف ،وب�صورة
حتمي �أف��راد املجتمع من خماطر
التعر�ض لتناول �أغذية غري �آمنة
على ال�صحة العامة ،ب�سبب عدم
جودة حفظها وتخزينها.
و�أكد �سعادة عبد اهلل املعيني ،مدير
ع��ام هيئة الإم � ��ارات للموا�صفات
وامل �ق��اي �ي ����س “موا�صفات”� ،أن
الهيئة ط��ورت املوا�صفة القيا�سية
الإلزامية رقم UAE.S 1060
 : GSOاال� �ش�ت�راط��ات العامة
ل�ت�ج�ه�ي��ز وت� � ��داول ال �� �ش��اورم��ا ،يف
م�سعى ل�ضمان مطابقة املنتجات
لربامج الهيئة الإلزامية يف جمال
ال �� �س�ل�ام��ة واحل� �م ��اي ��ة ال�صحية
وت �ع��زي��ز االق �ت �� �ص��اد ال��وط �ن��ي يف
قطاعي ال�صناعة والتجارة ،ورفع

جودة املنتجات املتداولة يف الدولة،
ف �ق��د ك ��ان م ��ن ال� ��� �ض ��روري و�ضع
�ضوابط لتداول هذا املنتج ل�ضمان
حماية �صحة و�سالمة امل�ستهلكني.
و�أ� � � �ض� � ��اف �� �س� �ع ��ادت ��ه �أن منتج
�� �س ��ان ��دوي� ��� �ش ��ات ال � �� � �ش� ��اورم� ��ا من
ال ��وج� �ب ��ات ال �� �س��ري �ع��ة ال� �ت ��ي لها
�شعبية ل��دى �شريحة وا��س�ع��ة من
امل���س�ت�ه�ل�ك�ين� ،إذ ي �ب��اع م�ن�ه��ا �آالف
ال �� �س��ان��دوي �� �ش��ات �إل �ي �ه��م ي��وم �ي �اً يف
املطاعم واال�سرتاحات ب�شكل عام،
ولفئة ال�ط�لاب وال���ش�ب��اب كذلك،
وت�ضمن هيئة الإمارات للموا�صفات
وامل�ق��اي�ي����س “موا�صفات” �ضمن

�أه��داف �ه��ا اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،توفري
�أعلى معايري اجلودة وال�سالمة يف
املنتجات املتداولة يف الأ�سواق.
و�أو�� �ض ��ح امل�ع�ي�ن��ي �أن التحديثات
ت �� �ض �م �ن��ت � �� 7ض ��واب ��ط وا�ضحة
تتعلق باملكونات ،واملرافق و�أماكن
ال �ت �ج �ه �ي��ز ،والأدوات وامل � �ع ��دات،
ال �� �ش��روط ال���ص�ح�ي��ة ل�ل�ع��ام�ل�ين ،و
حت�ضري وجتهيز �سيخ ال�شاورما،
وال�ت�غ�ل�ي��ف وال �ت �خ��زي��ن ،والعر�ض
وال� �ب� �ي ��ع ،وه� ��ي �إج � � � ��راءات ي�سهم
ات �ب��اع �ه��ا يف حت �ق �ي��ق امل ��زي ��د من
م ��ؤ� �ش��رات الأم � ��ان وال �� �س�لام��ة يف
ال���س�ل�ع��ة اال��س�ت�ه�لاك�ي��ة ،وي�ضمن
حماية املجتمع من �أي خماطر ذات
عالقة ب�سوء التخزين �أو التداول.
م��ن ج�ه�ت��ه� � ،ش��رح امل�ه�ن��د���س خلف
خ�ل��ف ،م��دي��ر �إدارة امل��وا��ص�ف��ات يف
ال�ه�ي�ئ��ة� ،أب ��رز املتطلبات اخلا�صة
ب��امل �ك��ون��ات ال �غ��ذائ �ي��ة لل�شاورما
�إذ ت �� �ض �م �ن��ت� ،أن ت �ك ��ون اللحوم
امل�ستخدمة يف املنتج من حيوانات
مت ذب � �ح � �ه� ��ا يف م �� �س �ـ �ل ��خ ط �ب �ق �اً
للموا�صفة القيا�سية اخلليجية
املعتمدة ،كذلك �أن تكون اللحوم
امل�ستخدمة مطابقة للموا�صفات

ال�ق�ي��ا��س�ي��ة اخل �ل �ي �ج �ي��ة ،و�أن يتم
جت �ه �ي��ز امل �ن �ت��ج ط �ب �ق �اً لل�شروط
ال�صحية نف�سها ،و�أن يخلو املنتج
ب���ش�ك��ل ك��ام��ل م��ن ك��ل م��ا يخالف
�أحكام ال�شريعة اال�سالمية ،ف�ض ً
ال
ع��ن خلو املنتج م��ن التزنخ واملواد
ال �غ��ري �ب��ة وال �� �ش��وائ��ب والرائحة
والطعم غري املرغوب بهما.
و�أو�� � �ض � ��ح خ �ل ��ف �أن املتطلبات
اجلديدة تطرقت �إىل املرافق التي
حت���ض��ر ف�ي�ه��ا ال �� �ش��اورم��ا و�أماكن
ال �ت �ج �ه �ي��ز ،وا� �ش�ت�رط��ت �أن تكون
املن�ش�أة مرخ�صة قانوناً من اجلهات
الر�سمية املخت�صة ،و �أن تتنا�سب
م�ساحة املن�ش�أة مع حجم الإنتاج،
و�أن تكون �أماكن جتهيز ال�شاورما
م�ستوفية لل�شروط ال�صحية طبقاً
للموا�صفة القيا�سية اخلليجية،
والتقيد ب�شروط النقل والعر�ض
وال� �ت� �خ ��زي ��ن ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق بنقل
�أ��س�ي��اخ ال���ش��اورم��ا امل�ج�ه��زة �إذا كان
مكان التجهيز منف�ص ً
ال عن مكان
البيع.
و�أ� � �ش ��ار خ �ل��ف �إىل �أن املتطلبات
الإل � ��زام� � �ي � ��ة اجل � ��دي � ��دة حظرت
ممار�سة ن�شاط ال�شوي والبيع خارج

ح��دود املحل ،وذل��ك حلماية املواد
ال�غ��ذائ�ي��ة م��ن امل�ل��وث��ات اخلارجية
وم �� �ص��ادر الأت ��رب ��ة وال �ت �ل��وث ،مع
م ��راع ��اة ت��وف�ير و� �س��ائ��ل التهوية
وال�شفط املنا�سبة.
وت �ط��رق��ت امل�ت�ط�ل�ب��ات ك��ذل��ك �إىل
الأدوات وامل � �ع ��دات امل�ستخدمة،
م� ��� �ش�ي�راً �إىل وج � � ��وب �أن تكون
الأدوات امل �� �س �ت �خ��دم��ة يف جتهيز
وت � �ق� ��دمي ال� ��� �ش ��اورم ��ا م�صنوعة
م��ن م ��واد م���س�م��وح ب�ه��ا ومطابقة
للموا�صفات ،ف�ض ً
ال ع��ن �ضرورة
ف�صل الأدوات واملعدات امل�ستخدمة
يف تداول ال�شاورما اجلاهزة للأكل

واملقبالت عن الأدوات الأخرى.
ول �ف ��ت �إىل ال� ��� �ش ��روط ال�صحية
اخل��ا� �ص��ة ب��ال �ع��ام �ل�ين يف حمالت
ال���ش��اورم��ا ،ق��ائ� ً
لا ،ح ��ددت الهيئة
��ض��رورة �أن يكون العامل حا�صالً
على �شهادة �صحية �سارية املفعول
�صادرة من اجلهات الر�سمية ،و�أن
ي�خ�ل��و ال �ع��ام �ل��ون م ��ن الأم ��را� ��ض
املعدية و�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي
واجل � � � � ��روح وال � � �ق� � ��روح امل� �ع ��دي ��ة،
وااللتزام بقواعـد النظـافة العـامة
وال�شخ�صية وال���س�ـ�ل��وك ال�صـحي
�أث �ن��اء � �س��اع��ات ال�ع�م��ل م�ث��ل غ�سل
االيدي باملاء وال�صابون ،وا�ستخدام
املحارم الورقية النظيفة لتجفيف
ال �ع��رق وجت �ن��ب ال���س�ل��وك�ي��ات التي
قد ت�ؤدي �إىل تلوث ال�شاورما مثل
التدخني وغريها.
وح� � � � � ��ددت امل � �ت � �ط � �ل � �ب ��ات ك ��ذل ��ك
ا� � �ش�ت��راط� ��ات ت �ت �ع �ل��ق بتح�ضري
وجت�ه�ي��ز ��س�ي��خ ال �� �ش��اورم��ا ،كذلك
ا� � �ش�ت��راط� ��ات ت �ت �ع �ل��ق بالتغليف
وال� �ت� �خ ��زي ��ن ،وع �م �ل �ي��ة العر�ض
وال �ب �ي��ع ،ك �م��ا وم �ن �ع��ت املتطلبات
ت �ق �ط �ي��ع ال � �� � �ش ��اورم ��ا ق� �ب ��ل مت ��ام
الن�ضج و�أن ي�ك��ون تقطيعها على

��ش�ك��ل � �ش��رائ��ح رق �ي �ق��ة ،ك�م��ا منعت
تقطيعها بكميات تزيد عن الطلب،
و�أن جتهز �أم��ام ال��زب��ائ��ن ،ووجوب
ا�ستخدام امل�لاق��ط وامل�لاع��ق عند
و� �ض��ع ال �ل �ح��م وال �� �س �ل �ط��ات داخ ��ل
ال �� �س �ن��دوي �� �ش��ات وع � ��دم ا�ستخدام

الأيدي مبا�شرة ،وتنظيف ال�سكني
اخلا�ص بتقطيع ال�شاورما خا�صة
ب �ع��د مت��ري��ره��ا ب��امل���س��ن م�ن�ع��ا من
و�صول ال�شوائب والأو�ساخ وبرادة
احل� ��دي� ��د �إىل ال� �ل� �ح ��م ،م� ��ن بني
ا�شرتاطات �أخرى.

 485مليار درهم القيمة ال�سوقية لل�شركات املدرجة يف �سوق �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

«�أدنيك» تنهي ا�ستعداداتها ال�ست�ضافة
«�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة »2018
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض “�أدنيك”
عن �إكمال جميع ا�ستعداداتها وحت�ضرياتها ال�ست�ضافة
�أ� �س �ب��وع �أب��وظ �ب��ي ل�لا� �س �ت��دام��ة  2018والفعاليات
امل�صاحبة ل��ه وال�ت��ي تقام حت��ت رع��اي��ة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ،خالل الفرتة من
 13حتى  20يناير اجل��اري مبركز �أبوظبي الوطني
للمعار�ض .ويعد “�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة ”2018
التجمع الأك�بر حول اال�ستدامة والطاقة املتجددة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�أحد �أهم الأحداث الدولية يف
جدول فعاليات “�أدنيك” ،وي�ضم هذا احلدث ك ً
ال من
القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل ،والقمة العاملية للمياه،
وج��ائ��زة زاي ��د ل�ط��اق��ة امل���س�ت�ق�ب��ل ،واالج �ت �م��اع الثامن
للوكالة ال��دول�ي��ة للطاقة امل�ت�ج��ددة �آي��ري�ن��ا ،ومعر�ض
“�إيكو وي�ست».
ومن املقرر �أن يركز �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة يف دورة
ع��ام  2018على التوجهات العاملية الرئي�سية التي
ت�ؤثر على التحول �إىل الطاقة امل�ستدامة ،والتي ت�شمل
التغري املناخي والتح�ضر والرقمنة.
وقال خليفة يهويل القبي�سي املدير التنفيذي والتجاري
ل�شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض “�أدنيك” بالإنابة
جت ��ري اال� �س �ت �ع��دادات ال��س�ت���ض��اف��ة �أ� �س �ب��وع �أبوظبي
لال�ستدامة على ق��دم و�ساق حيث يعمل فريق �أدنيك
على م��دار ال�ساعة ملتابعة ك��اف��ة الإج� ��راءات الالزمة

وتوفري متطلبات الزوار والوفود وال�شركات العار�ضة
مبا يليق مبكانة هذا احلدث املهم ك�إحدى �أهم املن�صات
الدولية يف قطاع الطاقة املتجددة» .و�أ�ضاف القبي�سى
�أن �أدنيك تعمل على تنمية قطاع �سياحة الأع�م��ال يف
�أب��وظ�ب��ي م��ن خ�لال ال�ت�ع��اون م��ع االحت� ��ادات الدولية
ومنظمي الفعاليات ،كما �أنها �ساهمت بف�ضل مرافقها
العاملية يف ا�ستمرار جناح العديد من الفعاليات الدولية
املتخ�ص�صة ك�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة الأمر الذي من
�ش�أنه تر�سيخ مكانة �أبوظبي باعتبارها نافذة لل�شركات
العاملية لتعزيز تواجدها يف املنطقة واال�ستفادة من
م��زاي��اه��ا التناف�سية .ي�شار �إىل �أن “�أ�سبوع �أبوظبي
لال�ستدامة” ي�سعى �إىل تعزيز الفهم ال�ع��امل��ي حول
االجت��اه��ات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية التي
ت�ؤثر على ق�ضايا التنمية امل�ستدامة يف العامل ،ف�ض ً
ال
ع��ن و��ض��ع وتنفيذ ا�سرتاتيجيات فعالة وق ��ادرة على
الت�صدي لتداعيات التغري املناخ  ..وي�ستقطب احلدث
ال���س�ن��وي ق ��ادة دول ال �ع��امل و��ص�ن��اع ال�سيا�سات ورواد
الفكر واخلرباء والعلماء ورواد الأعمال والأكادمييني،
ل��درا��س��ة ومناق�شة وم�ع��اجل��ة ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تواجه
قطاع الطاقة واال�ستدامة م�ستقب ً
ال.
وي��وف��ر م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي الوطني للمعار�ض �أدن�ي��ك ما
يقارب � 133أل��ف مرت مربع من امل�ساحات الداخلية
واخل��ارج �ي��ة ال �ت��ي مي�ك��ن تكييفها وف �ق �اً الحتياجات
الأح� ��داث امل�ق��ام��ة  ..وق��د ا�ستقطب امل��رك��ز م��ا يقارب
 1.5مليون زائر خالل  480فعالية ا�ست�ضافها خالل
.2016

كلفة �أ�ضرار العوا�صف يف فرن�سا  200مليون يورو

•• باري�س�-أ ف ب:

احلق مرور عا�صفتي كارمن واليونور يف فرن�سا ا�ضرارا باكرث من  150الف �شخ�ص تقدر تكلفة الت�أمينات عليهم
بنحو  200مليون يورو ،كما افاد تقدير اويل للإحتاد الفرن�سي للت�أمني .واو�ضح بيان لأبرز منظمة يف قطاع الت�أمني
يف فرن�سا ان هذه االرقام ميكن ان تتطور بالنظر اىل خماطر الفي�ضانات التي ما زالت م�ستمرة .وقال رئي�س االحتاد
الفرن�سي للت�أمني برنار �سبيتز يف البيان الذي �صدر م�ساء اجلمعة ،ان �شركات الت�أمني تعمل ب�شكل تام مع االفراد
وامل�ؤ�س�سات “لدفع التعوي�ضات يف اقرب وقت ممكن .وقد عاد الهدوء اجلمعة بعد مرور العا�صفة اليونور الذي ا�سفر
عن م�صرع خم�سة ا�شخا�ص على االرا�ضي الفرن�سية ،لكن الفي�ضانات التي تلت الأمطار الغزيرة ما زالت تتطلب ت�أهبا
خا�صا .وقد تلت اليونور ،العا�صفة الرابعة هذا ال�شتاء ،العا�صفة كارمن التي اجتاحت قبل ايام منطقة بريتانيا و�ساحل
جنوب غرب فرن�سا ،وجزيرة كور�سيكا يف البحر املتو�سط مع رياح تفوق �سرعتها  130كلم يف ال�ساعة .وباال�ضافة اىل
فرن�سا ،بلغت الرياح العنيفة وامطار العا�صفة اليونور ،بريطانيا وايرلندا و�سوي�سرا واملانيا وبلجيكا وهولندا وا�سبانيا،
وت�سببت با�صابة ع�شرات اال�شخا�ص ،و�أخلت بانتظام حركة النقل اجلوي وحرمت �آالف املنازل من التيار الكهربائي.

ارتفعت القيمة ال�سوقية لل�شركات
امل��درج��ة يف ��س��وق �أب��وظ�ب��ي ل ل��أوراق
امل��ال �ي��ة ب�ن���س�ب��ة  2.1ب��امل��ائ��ة خالل
عام  2017لت�صل �إىل  485مليار
دره ��م م��ع ن�ه��اي��ة ال �ع��ام م�ق��ارن��ة مع
 475مليار درهم عام .2016
كما ارتفعت ح�صة ال�شركات املحلية
امل� ��درج� ��ة يف ال� ��� �س ��وق م ��ن القيمة
ال �� �س��وق �ي��ة الإج �م��ال �ي��ة ل�ت���ص��ل �إىل
 457مليار دره��م بنهاية 2017
بزيادة ن�سبتها 2.62باملائة مقارنة
بعام  2016ال��ذي بلغت فيه ح�صة
ال�شركات املحلية امل��درج��ة م��ن هذه
القيمة حوايل  444مليار درهم.
و�أعلن �سوق �أبوظبي للأوراق املالية
يف تقرير �أ� �ص��دره ام����س ع��ن �إغالق
م�ؤ�شره العام عند م�ستوى 4,398
ن�ق�ط��ة م��ع ن �ه��اي��ة ع ��ام � 2017أي
ب��ان�خ�ف��ا���ض ب�ل��غ  3.25ب��امل��ائ��ة عنه
يف ع� ��ام  2016ك �م��ا و� �ص �ل��ت قيم
ال � �ت� ��داوالت يف ال �� �س��وق خ �ل�ال عام
� 2017إىل  48م� �ل� �ي ��ار دره� ��م
ومبعدل قيم تداول يومي و�صل �إىل
نحو  192مليون درهم ..يف الوقت
الذي و�صلت فيه �أحجام التداول يف
ال�سوق خالل العام املا�ضي �إىل 28
م �ل �ي��ار ��س�ه��م مب �ع��دل ح �ج��م ت ��داول
يومي و�صل �إىل حوايل  112مليون
��س�ه��م .واك� ��د � �س �ع��ادة ح�م��د عبداهلل
ال�شام�سي رئي�س جمل�س �إدارة �سوق
�أبوظبي للأوراق املالية حر�ص �سوق
�أبوظبي للأوراق املالية على ا�ستكمال
جهوده ليكون وجهة مف�ضلة للإدراج
وال �ت��داول و�سعيه لرت�سيخ مكانته
ك���س��وق رائ ��د يف امل�ن�ط�ق��ة م��ن خالل
ت��وف�ير �أف���ض��ل املنتجات واخلدمات
املبتكرة التي من �ش�أنها ت�أمني بيئة
ع ��ادل ��ة و�آم� �ن ��ة ل�لا� �س �ت �ث �م��ار تتميز
بتطبيق �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات العاملية
يف جم� ��االت الإف �� �ص��اح وال�شفافية

وف � ��ق ب �ي �ئ��ة ق ��ان ��ون �ي ��ة وت�شريعية
م�ستقرة ..م�شريا �إىل �سعي ال�سوق
املتوا�صل لتعزيز االقت�صاد املحلي
ودع��م حتقيق التنمية االقت�صادية
امل�ستدامة يف �إم��ارة �أبوظبي يف �إطار
التزامه بربامج خطة �أبوظبي نحو
ت�ن�م�ي��ة وت �ط��وي��ر ق �ط��اع اخلدمات
املالية يف الإم ��ارة م��ن خ�لال تعزيز
البيئة التناف�سية ملمار�سة الأعمال
وجذب اال�ستثمارات يف الإمارة.
وذك ��ر ال�شام�سي ان ��س��وق �أبوظبي
ل �ل ��أوراق امل��ال�ي��ة �شهد خ�ل�ال العام
املا�ضي العديد من النقالت النوعية
والإجن � � � ��ازات يف جم � ��االت خمتلفة
� �س��وا ًء �أك ��ان ذل��ك م��ن ح�ي��ث تطوير
ب�ن�ي�ت��ه ال�ت�ح�ت�ي��ة �أم ت��وف�ير خدمات
م ��ال �ي ��ة �إ�� �ض ��اف� �ي ��ة للم�ستثمرين
وال �� �ش��رك��ات امل ��درج ��ة� ،أو التوا�صل
م��ع ال�ق�ط��اع امل��ايل ال�ع��امل��ي للرتويج
لل�سوق ب��اع�ت�ب��اره ال��وج�ه��ة املف�ضلة
ل�لا��س�ت�ث�م��ار يف امل �ن �ط �ق��ة .ويف هذا
ال � �� � �ص ��دد ،و� �ض �م ��ن خ �ط ��ة ال�سوق
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة جل � ��ذب و تفعيل
جمموعة وا�سعة من امل�ستثمرين و
جذب اال�ستثمار الأجنبي قام ال�سوق
بتنظيم حملة ترويجية يف مدينة
نيويورك الأمريكية مب�شاركة عدد
م��ن ال �� �ش��رك��ات امل ��درج ��ة وت�ضمنت
احلملة عقد اجتماعات مع نحو 50
م�ستثمر م�ؤ�س�سي من كربى �شركات
�إدارة الأ�صول اال�ستثمارية و�صناديق
التحوط العاملية التي ي�صل �إجمايل
الأ� �ص��ول ال�ت��ي ت��دي��ره��ا �إىل حوايل
 7تريليون دوالر ..ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
م���ش��ارك�ت��ه يف احل �م �ل��ة الرتويجية
لأ� � �س ��واق امل � ��ال يف م�ن�ط�ق��ة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف العا�صمة
الربيطانية ل�ن��دن و �أي���ض�اً امل�ؤمتر
ال���س�ن��وي ل�ل��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة الثقافية,
و ال��ذي عقد يف العا�صمة الأملانية
ب��رل�ين و ال ��ذي ي �ه��دف �إىل حتليل
اجت ��اه ��ات ال �ن �م��و يف االقت�صادات

العاملية وا�ستك�شاف �إمكانية تطوير
م���ص��ادر تنمية اق�ت���ص��ادي��ة متنوعة
لأج ��ل ا�ستخدامها ك�م�ح��رك للنمو
االقت�صادي امل�ستدام.
وعلى ال�صعيد الداخلي نظم ال�سوق
ث�لاث حمالت ترويجية حملية مع
جم�ل����س ال �ع �م��ل ال �ه �ن��دي وجمل�س
ال�ع�م��ل الأم��ري �ك��ي و جمل�س العمل
الباك�ستاين و ذلك للتعريف بالفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة يف ال�سوق خا�ص ًة
و �أن �سوق �أبوظبي يقدم واحدة من
�أكرب معدالت التوزيعات النقدية يف
العامل ،مبا ن�سبته 5.3باملائة.
وع �ل��ى ��ص�ع�ي��د ال �� �ش��رك��ات املدرجة
خالل عام  2017قام �سوق �أبوظبي
لل��أوراق املالية ب ��إدراج �أ�سهم �شركة
“�أدنوك للتوزيع” ��ض�م��ن قطاع
الطاقة يف �أول طرح عام �أويل يف �سوق
�أبوظبي للأوراق املالية منذ � 6أعوام
و�أك�بر ط��رح يف �سوق �أبوظبي خالل
ال �� �س �ن��وات ال�ع���ش��ر امل��ا��ض�ي��ة ومكنت
من�صة �سوق �أبوظبي للأوراق املالية
لالكتتاب الإلكرتونية e-Ktetab
ال�ب�ن��وك وم���ص��دري الأوراق املالية
واجلهات املعنية الرئي�سية من �إدارة
االكتتابات العامة الأولية كما �أتاحت
للم�ستثمرين �إمكانية تعبئة طلبات
االك �ت �ت��اب ل �ل �ط��رح الأويل ل�شركة
“�أدنوك للتوزيع” امل �ت��واف��رة عرب
م��وق��ع االك �ت �ت��اب ب���ش�ك��ل �إلكرتوين
ك ��ام ��ل ،ف �� �ض� ً
لا ع ��ن ت��وف�ي�ره��ا لكل
امل�ع�ل��وم��ات امل�ط�ل��وب��ة ع��ن االكتتاب،
ورب��ط البنوك امل�شاركة يف االكتتاب
ال �ع��ام م��ع ن �ظ��ام امل�ق��ا��ص��ة والإي � ��داع
لدى ال�سوق و قد جتاوز عدد طلبات
االكتتاب من قبل امل�ستثمرين على
“�أدنوك للتوزيع” عن طريق القنوات
الرقمية  27باملائة  ..كما قام ال�سوق
ب�إدراج �أ�سهم �شركة القدرة القاب�ضة
–�شركة م���س��اه�م��ة خ��ا��ص��ة� -ضمن
من�صة “ال�سوق الثانية” و التي
يبلغ ر�أ��س�م��ال�ه��ا  808.98مليون

دره��م وتعد �شركة القدرة القاب�ضة
�إح � ��دى ك�ب�رى � �ش��رك��ات اال�ستثمار
اال� �س�ترات �ي �ج��ي يف �إم � ��ارة �أبوظبي،
و�ساهمت منذ ت�أ�سي�سها بدفع عجلة
التنمية امل�ستدامة يف املنطقة وخلق
قيمة م�ضافة من خ�لال اال�ستثمار
يف قطاعات حيوية.
يف الوقت ذات��ه �أطلق ال�سوق خدمة
ال�ب�ي��ع ع�ل��ى امل�ك���ش��وف ال�ف�ن��ي ك� ��أول
��س��وق م��ايل يف امل�ن�ط�ق��ة يطلق هذه
اخل��دم��ة يف �إط � ��ار ج �ه��وده لتعزيز
ال�سيولة وجذب املزيد من اال�ستثمار
املحلي و الأج�ن�ب��ي .و ي�شار �إىل �أن
ط��ري�ق��ة اخ�ت�ي��ار ال���ش��رك��ات ت�شرتط
�أن يكون معدل دوران �أ�سهمها 50
رث و هي �إ�شراق العقارية
باملائة و�أك 
و �سوداتل ومنازل ودانة غاز و �شركة
ميثاق بالإ�ضافة �إىل ال�شركات التي
ي��زاول �صانع ال�سوق ن�شاطه عليها
و ه��ي ب�ن��ك �أب��وظ �ب��ي الأول و بنك
�أبوظبي التجاري و ات�صاالت و �شركة
ال ��دار ال �ع �ق��اري��ة ..و تعترب طريقة
االختيار هذه لقائمة ال�شركات هي
املعمول بها يف املمار�سات العاملية.
ك �م��ا م �ن��ح � �ش��رك��ة “�شعاع كابيتال
�إن�ترن��ا��ش�ي��ون��ال ليمتد” ترخي�صاً
مل��زاول��ة �أع�م��ال �صانع ال�سوق لي�صل
ع� ��دد ال �� �ش��رك��ات ال �ت��ي ت� � ��زاول هذا
الن�شاط يف �سوق �أب��وظ�ب��ي للأوراق
امل ��ال� �ي ��ة �إىل ث �ل��اث �� �ش ��رك ��ات و مت
تعيني �شركة الرمز كابيتال كموفر
لل�سيولة على �أ�سهم بنك اال�ستثمار
وذل ��ك ب�ع��د احل���ص��ول ع�ل��ى موافقة
ال�سوق و التي تعد �أول اتفاقية موفر
�سيولة يف ال�سوق املايل.
و�أ�ضاف �سعادة ال�شام�سي انه يف �إطار
�سعي �سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية
ل�ن���ش��ر ال ��وع ��ي ب��اال� �س �ت �ث �م��ار الآم ��ن
و �إمي ��ان ��ه ب ��أه �م �ي��ة ت��ر� �س �ي��خ ثقافة
اال��س�ت�ث�م��ار ب�ين الأج �ي��ال اجلديدة
وت� �ط ��وي ��ر م� �ه ��ارات� �ه ��م وق ��درات� �ه ��م
فقد نظم ال�سوق م�سابقة التداول
االفرتا�ضي ل�سوق �أبوظبي للأوراق
املالية  2017بالتعاون مع جامعة
�أب��وظ �ب��ي ،ومب���ش��ارك��ة م��ا ي��زي��د عن
 117فريق من طلبة بكالوريو�س
�إدارة الإعمال وتخ�ص�صاتها ميثلون
م ��ا ي ��زي ��د ع ��ن  16م ��ؤ� �س �� �س��ة من
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة
وق��د حققت امل�سابقة جن��اح �اً الفتاً
متيز بامل�شاركات النوعية والأفكار
املبتكرة.
و��ض�م��ن ج �ه��وده ل�ت�ق��دمي اخلدمات
وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات امل�ب�ت�ك��رة للمتعاملني
�أدار ��س��وق �أب��وظ�ب��ي ل�ل��أوراق املالية
 6جمعيات عمومية ل�ست �شركات
م� ��درج� ��ة يف ال� ��� �س ��وق؛ � 4شركات
م�ساهمة عامة و 2م�ساهمة خا�صة
بتقنية “البلوك ت�شني” حيث يعد
ال���س��وق �أول ��س��وق م��ايل يف منطقة
ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط و� �ش �م��ال �أفريقيا

وثالث �سوق مايل على م�ستوى العامل
يف تطبيق ه��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة ..ويف هذا
الإطار ح�صل �سوق �أبوظبي للأوراق
املالية خالل عام  2017على جائزة
“�أف�ضل مقدم خدمات من م�ؤ�س�سة
ح �ك��وم �ي��ة ل�ل��أف ��راد  »G2Cالتي
متنحها جملة “التقنية دوت جوف”
عن ا�ستخدام تقنية “البلوك ت�شني”
يف خدماته.
و متا�شياً مع م�ب��ادرة “عام اخلري”
التي �أطلقها �صاحب ال�سم ّو ال�شيخ
خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان رئي�س
ال ��دول ��ة “حفظه اهلل” وتفعي ً
ال
للمبادرات املجتمعية التي يحر�ص
�سوق �أب��وظ�ب��ي ل�ل��أوراق املالية على
تنظيمها وامل���س��اه�م��ة ف�ي�ه��ا و نحو
تعزيز �أطر التوا�صل والتن�سيق بني
احل�ك��وم��ة املحلية واالحت��ادي��ة وقع
�سوق ابوظبي للأوراق املالية مذكرة
تفاهم م��ع الهيئة ال�ع��ام��ة لل�ش�ؤون
الإ� �س�ل�ام �ي��ة والأوق� � � ��اف ت�ستهدف
تفعيل خدمة ال��وق��ف اخل�يري على
م�ستوى الأوراق املالية امل��درج��ة يف
ال �� �س��وق ح�ي��ث �سي�صبح م��ن املمكن
للم�ستثمر ال��راغ��ب يف وق��ف �أوراقه
املالية التقدم بطلب نقل ملكية هذه
الأوراق امل��ال�ي��ة �إىل ح���س��اب الوقف
املخ�ص�ص ل��ذل��ك حت��ت رع��اي��ة هيئة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف كونها
جهة الوقف الوحيدة املعتمدة لدى
ال�سوق وذلك وفق الإج��راءات املتفق
عليها بني ال�سوق والهيئة.
و�ضمن �أه ��داف ال�سوق نحو تعزيز
وت�ط��وي��ر ��ش��راك��ات��ه اال�سرتاتيجية
واطالع �شركاته املدرجة على �أحدث
اخل��دم��ات والآل� �ي ��ات ال �ت��ي يقدمها
م ��ا ي �� �س �ه��ل ع �ل �ي �ه��ا م��واك �ب��ة جميع
امل�ستجدات يف املجاالت املت�صلة بعمل
ال�سوق ،عقد �سوق �أبوظبي للأوراق
املالية ،ملتقيني �سنويني ل�شركاته
املدرجة من �إمارة �أبوظبي بالإ�ضافة
�إىل ت �ل��ك امل� ��درج� ��ة م ��ن االم� � ��ارات
الأخ � � � ��رى ..و ي �ه ��دف امل �ل �ت �ق��ى �إىل
تعريف ال�شركات ب�أحدث اخلدمات
والآل� � �ي � ��ات ال� �ت ��ي ي ��وف ��ره ��ا ال�سوق
و�ضمان التزام ال�شركات مبتطلبات
الإف�صاح وال�شفافية التي يعتمدها
ال�سوق.
وت �ن �ف �ي��ذاً ال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ال�سوق
ال��رام�ي��ة �إىل دع��م وتي�سري اجلهود
لل�شركات امل�ساهمة اخلا�صة للتحول
�إىل ��ش��رك��ات م�ساهمة ع��ام��ة وذلك
من خالل ت�سهيل وتو�سيع اخليارات
�أم ��ام� �ه ��ا ل �ل �ت �ح��ول ع �ن ��دم ��ا يحني
الوقت املنا�سب ال��ذي حت��دده �إدارات
ال�شركات املعنية الراغبة بالتحول
�إىل �شركات م�ساهمة عامة فقد قام
ال�سوق بتوقيع  11اتفاقية خدمة
�أم�ي�ن ��س�ج��ل م��ع � �ش��رك��ات م�ساهمة
خ��ا��ص��ة م��ن ��ض�م��ن ب��اق��ة اخلدمات
املقدمة من ال�سوق.
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فريق طلبة الإمارات يفوز بجائزة التميز من م�سابقة «هواوي» ملهارات تقنية املعلومات واالت�صاالت
•• �شنزن ال�صينية-وام:

14
18

ف��از فريق طلبة اجلامعات الإم��ارات�ي��ة ــ ال��ذي ت�شكل نتيجة تعاون م�شرتك
بني جمعية “البيت املتوحد” و�شركة “هواوي” ال�صينية ــ بجائزة التميّز
يف م�سابقة هواوي ملهارات تقنية املعلومات واالت�صاالت التي جرت يف مدينة
�شنزن ال�صينية .و�أعرب �سعادة �سيف علي القبي�سي رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
“البيت متوحد” عن �سعادته بالنتائج املتميزة التي احرزها فريق االمارات
مثمنا ال�شراكة الفاعلة مع �شركة ه��واوي ،ال�شركة الرائدة عامليا يف جمال
حلول املعلومات واالت�صاالت يف تنفيذ هذه امل�سابقة املهمة ،التي �شكلت فر�صة
مهمة للطالب للتعلم وتطوير مهاراتهم وخرباتهم يف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت من خالل توا�صلهم مع عدد من كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني يف
هذا املجال واملزودين الرائدين حللولها التقنية.

وق��ال القبي�سي �إن اخل�برة التي اكت�سبها الطلبة يف ه��ذه الرحلة �ستنعك�س
�إيجابا على على م�سريتهم العلمية والعملية وت�ساهم يف �إيجاد كوادر وطنية
م�ؤهله �ست�ساهم يف امل�ستقبل يف دفع م�سرية اخلري اىل االمام .
وكانت امل�سابقة قد �أطلقت يف ال�شرق الأو�سط يف اغ�سط�س  ،2017وتهدف
�إىل تعزيز اخلربات العملية لدى الطلبة واملطلوبة يف �سوق العمل ،و�إعدادهم
لي�صبحوا عنا�صر فاعلة وقيادية يف املجاالت العلمية.
وت�أهلت الفرق بعد �أن خا�ضت جوالت تناف�سية عديدة على امل�ستوى املحلي،
و�شارك الطلبة �أي�ضاً يف ور�ش العمل التقنية يف جماالت احلو�سبة ال�سحابية
وال�ك�ث�ير م��ن التقنيات امل�ت�ط��ورة واحل �ل��ول امل�ستخدمة يف عملية التحول
الرقمي.
وقالت خلود القمزي ،طالبة يف جامعة الإمارات العربية املتحدة ان ال�سعادة
تغمرنا لأننا قمنا بتمثيل الإمارات العربية املتحدة يف م�سابقة هواوي الدولية

لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ..و�أعطتنا هواوي فر�صة عظيمة لتح�سني
مهاراتنا وتو�سيع معارفنا ،م�شرية غلى �أنها ا�ستمتعت كثرياً بالتجربة التي
خا�ضتها يف ال�صني مع فريق الإمارات العربية املتحدة الذي ح�صل على جائزة
التميز .وقدم �سعادة علي عبيد علي الظاهري �سفري الدولة لدى جمهورية
ال�صني ال�شعبية اجلائزة للفريق الإماراتي خالل حفل التتويج بح�ضور كبار
ال�شخ�صيات املوفدة من الدول امل�شاركة.
وح�ضر احلفل ال�سيد دينغ ليانبو مدير مركز التبادالت ال�صينية  -اخلارجية
يف وزارة التعليم ال�صينية والربوفي�سور �شاو جيانهوا نائب مدير املركز
ال��دويل للتعليم العايل واالبتكار يف اليون�سكو ،وال�سيدة ت�شن ليفانغ ،نائب
الرئي�س الأول ل�شركة هواوي تكنولوجيز ،وال�سيد �سيمون ال�سي ،نائب رئي�س
�إدارة ال�ش�ؤون احلكومية العاملية يف هواوي ،وت�شارلز يانغ رئي�س �شركة هواوي
يف منطقة ال�شرق الأو�سط.

وق��ال ت�شارلز يانغ ،رئي�س “هواوي” يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط ،ان توفري
نخبة من �أهم املواهب الواعدة يف تقنية املعلومات واالت�صاالت يعترب �شرطاً
رئي�سياً لنجاح امل�ساعي احلكومية ال�ه��ادف��ة �إىل ال�ت�ح�وّل نحو االقت�صادات
القائمة على املعرفة ،م�شريا اىل ان “هواوي” بذلت ق�صارى جهودها يف ن�شر
املعرفة ب�صفتها �شركة رائدة عاملياً يف جمال االبتكار ولديها التزام مب�ساعدة
الآخرين يف حتقيق �أهدافها يف القطاعات العلمية.
واعرب عن فخره مبا حققته م�سابقة مهارات تقنية املعلومات واالت�صاالت من
نتائج ناجحة على مدار الأ�شهر اخلم�سة املا�ضية ..م�شريا �إىل �أن هذه امل�سابقة
�أظهرت �أن املواهب الواعدة املوجودة يف هذه املنطقة متتلك كافة امل�ؤهالت
التي متكنها من التحوّل �إىل خرباء متخ�ص�صني على م�ستوى العامل.
و�أكد االلتزام بالعمل جنباً �إىل جنب مع الطالب يف املنطقة لتجهيزهم لقيادة
م�ستقبل قطاع تقنية املعلومات واالت�صاالت».

خالل تفقد م�شروع ج�سر البديع املتوقع االنتهاء منه خالل الربع الثالث

وزير تطوير البنية التحتية :م�شاريع البنية التحتية تدعم م�ؤ�شر التناف�سية العاملية وتعزز النمو االقت�صادي للدولة
•• دبي-الفجر:

�أك � ��د م �ع ��ايل ال ��دك� �ت ��ور املهند�س
ع �ب��داهلل ب�ل�ح�ي��ف ال�ن�ع�ي�م��ي وزير
تطوير البنية التحتية� ،أن العمل
مب�شروع ج�سر البديع ي�سري وفق
اخل�ط��ة ال��زم�ن�ي��ة امل�ع�ت�م��دة ،حيث
م��ن امل �ق��رر االن �ت �ه��اء م��ن امل�شروع
ال��ذي بلغت ن�سبة �إجن ��ازه 70%
خ�ل�ال ال ��رب ��ع ال �ث��ال��ث م ��ن العام
اجلاري.
ول �ف��ت م �ع��ال �ي��ه �إىل �أن ال�شركة
امل �ن �ف��ذة � �س��وف تنتهي م��ن تنفيذ
احل� � � � ��ارات ال� �ث�ل�اث ��ة اخل ��ارج� �ي ��ة
بكال اجت��اه��ي ال�ط��ري��ق اب �ت��د�أ من
ج���س��ر ل�ب��دي��ع ول �غ��اي��ة ج���س��ر رقم
( 7ب �ط��ول  7كيلو م�ت�ر) ،بحيث
�سيتم حتول احلركة املرورية �إىل
تلك احل��ارات ليتم املبا�شر ب�إجناز
احل� ��ارات ال �ث�لاث ال��داخ�ل�ي��ة بكال
االجت��اه�ين ،على �أن يتم االنتهاء
منها مع نهاية امل�شروع.
جاء ذلك خالل تفقد معايل وزير
ت�ط��وي��ر ال�ب�ن�ي��ة التحتية يرافقه
امل�ه�ن��د���س �أح �م��د احل �م��ادي مدير
�إدارة ال �ط ��رق ب� ��ال� ��وزارة مل�شروع
ج �� �س��ر ال �ب��دي��ع ،ب �ه��دف الوقوف
ع�ل��ى �أخ� ��ر امل���س�ت�ج��دات بامل�شروع
وتوجيه ال�شركة املنفذة ب�ضرورة
االل� �ت ��زام ب��وق��ت الإجن � ��از املحدد،

لأه �م �ي��ة ال �ط��ري��ق ودوره يف دعم
منظومة البنية التحتية بالدولة،
والتخفيف من االزدح ��ام املروري
ب��امل�ن��اط��ق ال �ت��ي مي��ر م�ن�ه��ا ،حيث
�أن امل �� �ش��روع ب�ع��د �إجن� ��ازه �سريفع
ال�سعة اال�ستيعابية للطريق بن�سبة
ال���ض�ع��ف ع�م��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه �سابقا
لت�صل �إىل � 17ألفاً و 700مركبة
يف ال�ساعة.
كما �أ��ش��ار معاليه �إىل �أن امل�شروع
ع �ن��د ان �ت �ه��ائ��ه � �س��وف ي �� �س��اه��م يف

ح��ل �إ��ش�ك��ال�ي��ة االزدح � ��ام امل ��روري
للقادمني من دبي م�ساءً ،وباجلهة
امل�ع��اك���س��ة ��ص�ب��اح��ا ،وذل ��ك بف�ضل
زيادة ال�سعة اال�ستيعابية للطريق
االن��زالق��ي بثالثة �أ�ضعاف لت�صل
حل� � � � ��وايل  2500م� ��رك � �ب� ��ة يف
ال�ساعة ،كما �سي�ساهم �إن�شاء طريق
جممع وموزع بثالث حارات مل�سافة
2كم داخ ��ل دب ��ي ب��زي��ادة الطاقة
اال�ستيعابية للتقاطع ب�ـ 6000
مركبة يف ال�ساعة ما ينهي م�شكلة

�أك�ث�ر م��ن �� 100ش��رك��ة م�صنعة
واع �ت �م��اد �أك�ث�ر م��ن  700قطعة
م ��ن م �ع ��دات ال �ط��اق��ة ال�شم�سية
اجل��اه��زة للرتكيب .واك��د �سعادة
� �س �ع �ي��د حم �م��د ال �ط��اي��ر الع�ضو
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة
كهرباء ومياه دب��ي حر�ص الهيئة
ع�ل��ى ات �ب��اع �أع �ل��ى م�ع��اي�ير اجلودة
وال���ص�ح��ة وال���س�لام��ة يف خمتلف
ع�م�ل�ي��ات�ه��ا وع�م�ل�ه��ا م��ع ال�شركاء
ل�ل��و��ص��ول �إىل �أف �� �ض��ل م�ستويات
التميز واجل��ودة و�ضمان �أن يكون
جميع املهند�سني والفنيني على
دراي ��ة واط�ل�اع ب ��أح��دث التقنيات
وامل� �ع ��اي�ي�ر امل �ع �ت �م��دة والتطبيق
ال �ن��اج��ح ل�ت�ل��ك امل �ع��اي�ير لتحقيق
�أرق��ى م�ستويات اجل��ودة يف الأداء
و��ض�م��ان �أع �ل��ى م�ع��اي�ير ال�سالمة
والأم � ��ان ..ل��ذا ت��وف��ر الهيئة هذا
ال�ب�رن ��ام ��ج ال� �ت ��دري� �ب ��ي العتماد
اال�ست�شاريني واملقاولني املخت�صني
برتكيب �أنظمة الطاقة ال�شم�سية
يف امل �ب��اين وال� ��ذي يت�ضمن مواد

درا�سية وتطبيقات عملية تغطي
اجلوانب الفنية املتعلقة برتكيب
الوحدات ال�شم�سية الكهرو�ضوئية
�إ��ض��اف��ة �إىل تعريفهم باملتطلبات
ال� �ف� �ن� �ي ��ة وم � �ع� ��اي�ي��ر ال� ��� �س�ل�ام ��ة
و�إر� � �ش ��ادات ال�ه�ي�ئ��ة ف�ي�م��ا يخت�ص

االح �ت �ك��اك ب��ال���ش��اح�ن��ات ،وكذلك
�إن�شاء ج�سر اجتاهي نحو ال�شارقة
ب� �ث�ل�اث ح � � ��ارات و� �س �ع��ة 6000
م��رك �ب��ة حل ��ل م �� �ش �ك �ل��ة الطريق
االنزالقي.
و�أكد معاليه �أن الوزارة ت�سعى من
خ�لال تنفيذها امل�شاريع املختلفة
ومنها م�شاريع الطرق �إىل حتقيق
مكانة م��رم��وق��ة ل��دول��ة الإم ��ارات
دوليا يف جمال الطرق ويف م�ؤ�شر
ال�ت�ن��اف���س�ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ،واملحافظة

ع �ل��ى امل �ك �ت �� �س �ب��ات ال� �ت ��ي حققتها
ال ��دول ��ة ع��امل �ي��ا وم �ن �ه��ا ح�صولها
على امل��رك��ز الأول ب�ج��ودة الطرق
خلم�سة ��س�ن��وات متتالية ،ف�ضال
ع��ن م�ساهمتها يف ت�ع��زي��ز النمو
االقت�صادي ال��ذي ت�شهده الدولة
وحتقيق �أع�ل��ى م��ؤ��ش��رات ال�سعادة
للمواطنني واملقيمني على �أر�ض
الإمارات الأمر الذي ي�صب يف دعم
مئوية الإمارات .2071
م��ن ج��ان�ب��ه ل�ف��ت امل�ه�ن��د���س �أحمد

احل �م��ادي م��دي��ر �إدارة ال �ط��رق يف
وزارة تطوير البنية التحتية� ،أن
امل �� �ش��روع ع �ب��ارة ع��ن ج���س��ر يجمع
بني �شارع الإمارات و�شارع ال�شارقة
مليحة ال�سريعني ،ويعترب منفذاً
م��روري �اً م�ه�م�اً ك��ون��ه �أح ��د املعابر
اخل�م���س��ة ال��وا� �ص �ل��ة ب�ي�ن �إمارتي
ال�شارقة ودبي ،كما يكت�سب �أهميته
م��ن ك��ون��ه ذا �سعة م��روري��ة عالية
ن� �ظ ��راً ل �ع ��دد احل � � ��ارات امل ��روري ��ة
الكبرية على ال���ش��وارع املكونة له

“�ست ح��ارات على �شارع الإمارات
وث �ل�اث� ��ة ع �ل ��ى � � �ش� ��ارع ال�شارقة
مليحة” كما �أنه ي�ستقطب املرور
ال �ق��ادم م��ن الإم� � ��ارات ال�شمالية
وال�شرقية املتجهة �إىل �إمارتي دبي
و�أبوظبي.
و�أو� �ض ��ح� ،أن امل �� �ش��روع ي�ه��دف �إىل
ت�ط��وي��ر وت��و��س�ع��ة اجل���س��ر القائم
م��ن  3ح � ��ارات �إىل  6ح � ��ارات يف
االجت��اه�ي�ن ب��واق��ع ث�لاث��ة ح ��ارات
�إ�� �ض ��اف� �ي ��ة يف اجت � � ��اه دب � ��ي ر�أ� � ��س

اخل �ي �م��ة و 3ح � ��ارات �إ� �ض��اف �ي��ة يف
اجت ��اه ر�أ�� ��س اخل �ي �م��ة-دب��ي ،وكما
�سيتم تو�سعة ال�ط��رق االنزالقية
امل�ح�ي�ط��ة �إىل ح ��ارت�ي�ن يف �أربعة
اجت ��اه ��ات ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �إن�شاء
ط��ري��ق اجت��اه��ي ج��دي��د واملتكون
م ��ن ج �� �س��ر ف� ��وق ط ��ري ��ق مليحة
ونفق على طريق الإم��ارات ،وذلك
لتوفري حركة مرور حرة من دبي
�إىل ال���ش��ارق��ة ،ف�ض ً
ال ع��ن تو�سعة
ط��ري��ق الإم� ��ارات �إىل �ست حارات
و�إع� ��ادة �إن���ش��اء الأج� ��زاء املت�ضررة
م��ن ط��ري��ق الإم � ��ارات ال�ق��ائ��م �إىل
تقاطع رق��م  7على طريق الذيد
وطريق مليحة يف ح��دود امل�شروع
وربطه مع م�شروع تو�سعة طريق
م�ل�ي�ح��ة اجل� ��اري ت�ن�ف�ي��ذه حالياً،
و�أ��ش��ارت امل�صادر �إىل انتهائها من
الأعمال الإن�شائية لثالثة ج�سور
جديدة وهي الآن يف مرحلة �أعمال
الت�شطيبات املتقدمة ،كما مت �صب
�أج��زاء من النفق ح�سب الربنامج
الزمني املعتمد.
وذكر احلمادي �أن الهدف الرئي�س
مل�شروع تطوير ورفع كفاءة تقاطع
ال�ب��دي��ع ه��و حت�سني ت��دف��ق حركة
املرور واحلد من اختناقات حركة
امل��رور على �شارع الإم ��ارات العابر
« »E611ب�ي�ن االم� � � ��ارات التي
ت�شرتك يف هذا املحور احليوي.

كهرباء دبي منحت � 378شهادة خبري يف الطاقة ال�شم�سية بتقنية الألواح الكهرو�ضوئية «دار القرار» يطرح ن�سخة  2018من برنامج ت�أهيل و�إعداد املحكمني

•• دبي -وام:

ن �ظ �م ��ت ه �ي �ئ ��ة ك � �ه ��رب ��اء وم� �ي ��اه
دب��ي ال� ��دورة ال�ت��دري�ب�ي��ة احلادية
ع�شرة للمقاولني واال�ست�شاريني
امل �خ �ت �� �ص�ين يف �أن� �ظ� �م ��ة الطاقة
ال���ش�م���س�ي��ة ل�ي���ص��ل �إج� �م ��ايل من
اج�ت��ازوا ال��دورات التدريبية التي
نظمتها ال�ه�ي�ئ��ة ح�ت��ى ن�ه��اي��ة عام
� 2017إىل  378من املهند�سني
وال�ف�ن�ي�ين م��ن ��ش��رك��ات املقاوالت
واال�ست�شارات الذين ح�صلوا على
�شهادة “خبري يف الطاقة ال�شم�سية
بتقنية الألواح الكهرو�ضوئية” يف
�إط��ار م�ب��ادرة “�شم�س دبي” التي
تتيح للمتعاملني �إن �ت��اج الطاقة
ال���ش�م���س�ي��ة ع�ب�ر ت��رك �ي��ب الأل � ��واح
الكهرو�ضوئية فوق �أ�سطح املباين
وربطها ب�شبكة الهيئة.
ك�م��ا اع�ت�م��دت ال�ه�ي�ئ��ة � 69شركة
م �ق��اوالت و�� 9ش��رك��ات ا�ست�شارات
ه �ن��د� �س �ي��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ م�شروعات
“�شم�س دبي” �إ�ضافة �إىل ت�سجيل

خادم احلرمني ال�شريفني ي�أمر ب�صرف العالوة
ال�سنوية للموظفني وبدل غالء معي�شة

•• الريا�ض -وام:

�أم��ر خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ب�صرف
العالوة ال�سنوية للمواطنني من موظفي الدولة املدنيني والع�سكريني اعتبارا
من الأول من يناير اجل��اري و�صرف بدل غالء معي�شة �شهري ق��دره 1000
ريال للمواطنني من املوظفني املدنيني والع�سكريني ملدة �سنة و�إ�ضافة بدل غالء
معي�شة للمعا�ش التقاعدي الذي ي�صرف من امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد وامل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية للم�ستفيدين من املواطنني مببلغ  500ريال
وذلك ملدة �سنة �أي�ضا .و�أ�صدر العاهل ال�سعودي �أمرا ملكيا فجر ام�س ت�ضمن
�إ�ضافة بدل غالء معي�شة للمخ�ص�ص ال�شهري مل�ستفيدي ال�ضمان االجتماعي
مببلغ  500ري��ال ملدة �سنة و�صرف مكاف�أة قدرها  5000ري��ال للع�سكريني
امل�شاركني يف ال�صفوف الأمامية للأعمال الع�سكرية يف احلد اجلنوبي للمملكة
وزيادة مكاف�أة الطالب والطالبات من املواطنني بن�سبة  10يف املائة ملدة �سنة.
وت�ضمن الأم ��ر امللكي حتمل ال��دول��ة �ضريبة القيمة امل�ضاف ع��ن املواطنني
امل�ستفيدين من اخلدمات ال�صحية اخلا�صة والتعليم الأهلي اخلا�ص وكذلك
حتملها �ضريبة القيمة امل�ضافة مبا ال يزيد على مبلغ � 850ألف ريال من �سعر
�شراء امل�سكن الأول للمواطن .وبد�أت اململكة يف الأول من يناير اجلاري تطبيق
زيادات يف �أ�سعار الكهرباء والبنزين و�ضريبة القيمة امل�ضافة بن�سبة خم�سة يف
املئة وذلك يف �إطار ر�ؤية  2030التي ت�ستهدف �إعادة هيكلة االقت�صاد وتنويع
م�صادر الدخل ..وبد�أ يف نف�س اليوم �سريان �ضريبة قيمة م�ضافة بن�سبة خم�سة
يف املئة على جمموعة وا�سعة من ال�سلع واخلدمات .كما �صدرت توجيهات خادم
احلرمني ال�شريفني بتوحيد مواعيد �صرف الرواتب لكافة العاملني يف الدولة
لتكون يف اليوم ال�سابع والع�شرين من كل �شهر وفقاً للتقومي امليالدي وتوحيد
مواعيد فواتري اخلدمات لتكون خالل الأ�سبوع التايل ل�صرف الرواتب.

•• الريا�ض-وام:

ب�ترك�ي��ب الأل� ��واح الكهرو�ضوئية
على �أ�سطح املباين لإنتاج الطاقة
ال�شم�سية وربطها ب�شبكة الهيئة.
و�أ� �ش��ار الطاير �إىل �أن الهيئة قد
انتهت من ربط الأنظمة ال�شم�سية
ال �ك �ه��رو� �ض��وئ �ي��ة يف  548مبنى

��س�ك�ن��ي وجت � ��اري و� �ص �ن��اع��ي حتى
الآن ب �ق��درة �إج �م��ال �ي��ة ت���ص��ل �إىل
 20.1م�ي�ج��اوات وت�ع�م��ل الهيئة
على م�ضاعفة الرقم يف امل�ستقبل
و�صو ًال �إىل جميع مباين الإمارة
بحلول .2030

طرح مركز التحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية “دار القرار” ن�سخة  2018من برناجمه
االح�ت�رايف ت��أه�ي��ل و�إع ��داد املحكمني يف ك��ل م��ن الريا�ض
وجدة والبحرين و�أبوظبي وعمان.
و�أك��د �أح�م��د جن��م الأم�ي�ن ال�ع��ام ملركز التحكيم التجاري
لدول جمل�س التعاون ان املركز م�ستمر يف ادخال حت�سينات
جديدة يف برناجمه االحرتايف لتطوير جودته وخمرجاته؛
وذل ��ك ل�ي�ك��ون اخل��ري��ج م ��ؤه��ل لت�سلم ق���ض��اي��ا ونزاعات
وبالتايل لديه القدرة على القراءة ال�سليمة ملجريات النزاع
التحكيمي واالل �ت��زام ب ��الإج ��راءات ال�صحيحة للتحكيم
بحيث يتجنب اخلو�ض يف م�س�ألة الطعن يف احلكم لعدم
االل�ت��زام يف الإج ��راءات ال�صحيحة للتحكيم .و�أو��ض��ح ان
امل��رك��ز ي�سعى لالرتقاء مبخرجات الربنامج لي�س فقط
ليتم اعتماد امل�ؤهلني يف قوائم “دار القرار” فقط بل يف
وزارات ال�ع��دل وم��راك��ز التحكيم اخلليجية حيث ي�شهد
امل��رك��ز اهتماماً م�ت��زاي��داً م��ن قبل وزارات وهيئات الدول
لإقامة ه��ذا الربنامج ب�شكل خا�ص ملوظفيهم ،بل �أ�صبح
ه�ن��اك تكالب غ�ير م�سبوق على الت�سجيل يف الربنامج
املنتظم والذي يقوم املركز بعقده بدول جمل�س التعاون.
وبني جنم ب�أن “مفاهيم ومعايري هذه ال�شهادة االحرتافية
مت تكري�سهما من حيث �صياغة امل��ادة العلمية املتناغمة
مع ت�شريعات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
وق��واع��د الأون �� �س �ي�ترال وق��ان��ون�ه��ا ال�ن�م��وذج��ي واتفاقية

تقدير ًا لدوره املتم ّيز يف تقدمي خدمات ال�صريفة الإ�سالمية

ن�ي��وي��ورك ب���ش��أن االع�ت�راف ب �ق��رارات التحكيم الأجنبية
وتنفيذها لعام  .»1958وت��أت��ي املرحلة الت�أهيلية من
الربنامج  -والتي تعترب غري �إلزامية للقانونيني  -بعنوان
“التحكيم وطبيعته القانونية” وحتوي عدة نقاط منها
احللول البديلة لف�ض املنازعات بغري الطريق الق�ضائي،
ومفهوم التحكيم و�أنواعه ومميزاته وطبيعته ،ودور الإرادة
يف التحكيم ،وغريها من النقاط.
�أم��ا امل��رح�ل��ة الأوىل ب�ع�ن��وان “اتفاق التحكيم و�ضوابط
�صياغته” فتحتوي على التعريف باتفاق التحكيم ،واتفاق
التحكيم وفقا التفاقية نيويورك  1958امل��ادة الثانية
منها �إىل ج��ان��ب ال�ت�ط��رق �إىل غ�يره��ا م��ن امل��وا��ض�ي��ع ذات
ال�صلة ،فيما تت�ضمن املرحلة الثانية بعنوان “�إجراءات
و�إدارة دعوى التحكيم” بدء �إجراء التحكيم ،وت�شكيل هيئة
التحكيم بني التحكيم احلر والتحكيم امل�ؤ�س�سي ،وتداول
الق�ضية �أم��ام جلنة التحكيم ،ووثيقة ال�شروط املرجعية
للتحكيم ،وعوار�ض خ�صومة التحكيم.
وتطرق املرحلة الثالثة بعنوان “حكم التحكيم منهجية
�إ�صداره و�أ�صول �صياغته” �إىل �أنواع التحكيم ،منها احلكم
القطعي وغ�ير القطعي ،وال�شكل املتعارف عليه لأحكام
التحكيم ،و�أ�صول املداولة يف احلكم و�إ�صداره.
وتت�ضمن املرحلة الرابعة بعنوان “تنفيذ �أو بطالن حكم
التحكيم” االرت �ب��اط ب�ين نظامي تنفيذ حكم التحكيم
وطلب �إب�ط��ال��ه ،واملفاهيم الأ�سا�سية يف تنفيذ التحكيم،
وت�ن�ف�ي��ذ ال�ت�ح�ك�ي��م الأج �ن �ب��ي ،و�أخ�ي��را اخل��ام���س��ة بعنوان
“املحاكمة ال�صورية العملية».

م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي يفوز بجائزة االحتاد العاملي للأعمال لعام 2017
•• ال�شارقة-الفجر:

ح��از م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي
على ج��ائ��زة “التم ّيز يف الأعمال»
 BIZZل �ع��ام ُ 2017م ��ؤخ ��راً،
والتي مينحها ب�شكل �سنوي االحتاد
ال �ع ��امل ��ي ل�ل��أع� �م ��ال (World
Confederation
of
 ،)Businessوم �ق��ره مدينة
هيو�سنت الأمريكية ،وذلك تقديراً
ل ��دور امل���ص��رف ال��ري��ادي يف قطاع
ال���ص�يرف��ة الإ��س�لام�ي��ة م��ن خالل
تقدمي خدمات �صريفة �إ�سالمية
متم ّيزة وعالية اجلودة.
و�أك � � ��د امل �� �ص ��رف �أن ف � ��وزه بهذه
اجل��ائ��زة ميثل اع�تراف�اً مبا حققه
من �إجنازات على امل�ستويني املحلي
وال �ع ��امل ��ي خ �ل�ال ال� �ع ��ام ،2017
ودع��م �صناعة ال�ق��رار والتخطيط
اال�سرتاتيجي يف �إم ��ارة ال�شارقة،
مب ��ا ي� �ع� � ّزز ال �ت �ط��ور االقت�صادي
واالجتماعي التي ت�شهدها الإمارة.
وب� �ه ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة� ،أع � ��رب �سعادة

حممد عبد اهلل الرئي�س التنفيذي
مل���ص��رف ال���ش��ارق��ة الإ� �س�لام��ي عن
�سعادته وفخره بح�صول امل�صرف
ع�ل��ى اجل��ائ��زة ال�ع��امل�ي��ة املرموقة،
وال� �ت ��ي ت � ّع��د م� ��ؤ�� �ش ��راً ق ��وي� �اً على
�سرعة �أداء وتطور امل�صرف ودوره
الب ّناء يف االرتقاء بقطاع التمويل
الإ��س�لام��ي يف الإم� ��ارات واملنطقة
�إىل �آفاق جديدة من التم ّيز.
و�أ� �ض��اف ��س�ع��ادة حممد عبد اهلل:
“متثل ه��ذه اجل��ائ��زة �إجن ��ازاً لكل
�أف � ��راد امل ��ؤ� �س �� �س��ة ،ون �ح��ن ق� ��ادرون
ب �ف �� �ض��ل ال �ع �م��ل اجل� �م ��اع ��ي على
حت �ق �ي��ق م ��ا ن���ص�ب��و �إل� �ي ��ه ،وي�أتي
ف��وز م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي
بجائزة “التم ّيز يف الأعمال” لعام
 2017تتويجاً اللتزامنا ب�أعلى
معايري اجل��ودة يف تقدمي خدمات
ومنتجات ال�صريفة الإ�سالمية،
ون �ح ��ن ع �ل��ى ث �ق��ة ب� � ��أن التمويل
الإ� �س�لام��ي يحظى ب�ق�ب��ول �سريع
متخطياً الأ�سواق التقليدية ،وعلى
��ض��وء ذل��ك ،نبقى م�صممني على

االلتزام بجهودنا يف زيادة الإقبال
عليه» .وتعتمد الآلية التي يتبناها
االحتاد يف الرت�شيح للجوائز على
ق��واع��د بيانية و�إح���ص��اءات �صادرة
ع ��ن ج� �ه ��ات دول � �ي ��ة م ��رم ��وق ��ة يف
جماالت الأعمال وبحوث الأ�سواق
م �ث��ل زاوي � ��ة وك��وم �ب��ا���س� ،إ�ضافة
�إىل البيانات ال�ت��ي ت��وف��ره��ا غرف
ال �ت �ج��ارة وال �� �ص �ن��اع��ة ال �ع��امل �ي��ة يف
�أك�ث�ر م��ن  100دول ��ة ،ح�ي��ث يتم
ت�ق�ي�ي��م ت�ل��ك ال �ب �ي��ان��ات م��ن خالل
جل� �ن ��ة حت �ك �ي ��م ت ��اب� �ع ��ة ل�ل�احت ��اد
ووف��ق معايري حم��ددة يف جماالت
القيادة وج��ودة اخلدمات والإبداع
واالب �ت �ك��ار وامل���س��ؤول�ي��ة املجتمعية
ونتائج الأع�م��ال و�شهادات التميز
واجل � ��ودة واالع �ت�راف� ��ات الدولية
بالتميز والتفوق.
وي���ض��م االحت ��اد ال�ع��امل��ي للأعمال
�أك�ثر من  3000جهة وم�ؤ�س�سة
تعمل يف  75دول ��ة ح��ول العامل.
وي �ه��دف �إىل ال�ن�ه��و���ض بقطاعات
ال �ت �ع �ل �ي��م وامل � �ع ��رف ��ة والتطوير

الوظيفي والقيادة ملديري الأعمال،
وتكوين �شبكة عاملية للأعمال من
�أجل خلق عالقات وفر�ص جديدة،
�إ�ضافة �إىل الرتكيز على التميز يف
الأعمال بغر�ض حتفيز النمو.
ُي � ��ذك � ��ر �أن م� ��� �ص ��رف ال� ��� �ش ��ارق ��ة
الإ�� �س�ل�ام ��ي ،ق ��د ح �� �ص��د العديد
م ��ن اجل ��وائ ��ز امل ��رم ��وق ��ة املحلية
وال �ع��امل �ي��ة وال �ت �ك��رمي��ات� ،أب ��رزه ��ا
جائزة “�إن�سايت” ملراكز االت�صال
يف ال�شرق الأو�سط ،عن فئة �أف�ضل
خدمة رد �صوتي تفاعلي ،وجائزة
حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
�ضمن فئة اخل��دم��ات امل��ال�ي��ة ،كما
ُكلل امل�صرف بلقب �أف�ضل م�صرف
�إ�سالمي يف جمال هيكلة ال�صكوك
لعام  ،2015خ�لال حفل جوائز
التميز والإجن��از امل�صريف العربي،
وح ��از ع�ل��ى ت�ك��رمي ��س��وق �أبوظبي
ل�ل��أوراق امل��ال�ي��ة ،وغ�يره��ا الكثري،
ت�ث�م�ي�ن�اً ل�ل��إجن ��ازات ال �ت��ي حققها
يف القطاع امل�صريف الإ��س�لام��ي يف
املنطقة.
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تعيني �أحمد الظاهري رئي�سا تنفيذيا ل�شركة الإن�شاءات البرتولية الوطنية
•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل��ن �سعادة ح�سني جا�سم النوي�س رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الإن�شاءات
ال�ب�ترول�ي��ة الوطنية � -إح ��دى ال���ش��رك��ات التابعة لل�شركة القاب�ضة العامة
“�صناعات” �أب��وظ �ب��ي  -ع��ن تعيني امل�ه�ن��د���س عقيل ع �ب��داهلل م��ا��ض��ي نائبا
لرئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب فيها ،فيما مت تعيني املهند�س �أحمد
��س��امل ال�ظ��اه��ري مبن�صب الرئي�س التنفيذي لل�شركة خلفا ملا�ضي بعد �أن
ك��ان ال�ظ��اه��ري ي�شغل من�صب نائب الرئي�س التنفيذي  .ج��اء ه��ذا الإعالن
على هام�ش اجتماع جمل�س �إدارة �شركة الإن�شاءات البرتولية الوطنية الذي
عقد يف �أبوظبي الأ�سبوع املا�ضي برئا�سة �سعادة ح�سني جا�سم النوي�س رئي�س
جمل�س �إدارة ال�شركة ،وبح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة .وق��ال �سعادة ح�سني
جا�سم النوي�س ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الإن�شاءات البرتولية الوطنية :

ين�سجم ه��ذا الإع�لان مع �سيا�سة ال�شركة الرامية �إىل النهو�ض ب�أدائها من
خالل ا�ستقطاب الكفاءات الوطنية املتميزة والقادرة على دفع م�سرية النمو
وموا�صلة الإجن ��ازات التي مت حتقيقها خ�لال ما يزيد عن �أرب�ع��ة عقود من
الزمن .و�أ�ضاف النوي�س �أن التغيريات اجلديدة �ست�ساهم يف �إعطاء دفعة قوية
لتمكني ال�شركة من حتقيق املزيد من النجاحات والإجنازات التي متكنت من
حتقيقها خالل ال�سنوات والعقود املا�ضية ..م�ؤكدا �أن ال�شركة ا�ستطاعت تبوء
مكانة مرموقة يف جمال الأعمال الإن�شائية والهند�سية البرتولية .وتقدم
النوي�س بال�شكر �إىل املهند�س عقيل عبداهلل ما�ضي  ،الرئي�س التنفيذي ال�سابق
لل�شركة ،وذلك جلهوده التي بذلها خالل فرتة عمله يف ال�شركة التي امتدت
لنحو  19عاما وم�ساهمته الفاعلة يف كافة �إجنازات وجناحات ال�شركة وبرامج
تطويرها وا�ستقطاب الكوادر امل�ؤهلة التي �ساهمت بدورها يف تعزيز تناف�سية
ال�شركة على ال�صعيدين املحلي وال ��دويل ..الف �ت��ا �إىل �أن املهند�س ما�ضي

�سيوا�صل تقدمي الدعم وامل�شورة والتوجيه ل�ل�إدارة التنفيذية اجلديدة من
من�صبه اجلديد كع�ضو منتدب ونائبا لرئي�س جمل�س الإدارة .كما �أ�شاد النوي�س
بالرئي�س التنفيذي اجلديد املهند�س �أحمد �سامل الظاهري قائال �إن تويل
املهند�س الظاهري من�صب الرئي�س التنفيذي يف ال�شركة ميثل ثمرة ال�سيا�سة
التي اتبعتها ال�شركة نحو كوادرها املواطنة والقائمة على التدريب والت�أهيل
الفني والإعداد ليكونوا قادرين فيما بعد على تويل خمتلف املنا�صب الإدارية
العليا وامل�ضي يف م�سرية ال�شركة ،متمنيا له التوفيق يف مهامه اجلديدة معربا
عن ثقته ب�أنه �سوف يكون له ت�أثري �إيجابي يف م�سرية التطوير التي ت�شهدها
ال�شركة .وق��ال املهند�س عقيل عبداهلل ما�ضي الع�ضو املنتدب ونائب رئي�س
جمل�س �إدارة ال�شركة �إنه فخور بكل ما حققته ال�شركة من �إجنازات وق�ص�ص
جناح متنوعة خالل ال�سنوات املا�ضية قائال “ على مدار  19عاما من تويل
من�صب الرئي�س التنفيذي يف �شركة الإن���ش��اءات البرتولية الوطنية عملنا

خاللها ب��روح الفريق الواحد وبان�سجام عايل امل�ستوى ما مكننا من حتقيق
�إجنازات رائعة وت�أ�سي�س �شراكات ا�سرتاتيجية قوية وبناء �سمعة مرموقة حمليا
و�إقليميا وعامليا يف قطاع الإن�شاءات البرتولية» .ي�شار �إىل �أن املهند�س احمد
الظاهري حا�صل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة ال�صناعية من جامعة
ميامي يف العام  2000وماج�ستري �إدارة امل�شاريع من جامعة جورج وا�شنطن
بالإ�ضافة �إىل ماج�ستري يف �إدارة الأع�م��ال التنفيذية م��ن جامعة الإمارات
العربية املتحدة .وعمل املهند�س الظاهري الذي تدرج يف عدد من الوظائف
القيادية يف ال�شركة القاب�ضة العامة “�صناعات” وجمموعة �شركاتها كما
قام بدور بارز يف �إدارة برنامج التو�سعة الذي نفذته �شركة الإمارات ل�صناعات
احلديد بنجاح على مدار � 10سنوات قبل ان ي�صبح الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون
التجارية ومن ثم ع�ضو يف جمل�س �إداراتها  ،كما �شغل من�صب ع�ضو جمل�س
�إدارة منذ العام  2009يف �شركة الإن�شاءات البرتولية الوطنية.
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ف�ستيفال الند عجمان وجهة ت�سويقية ترفيهية رائدة يف �إمارة عجمان

امل�شروع ا�ضافة نوعية للقطاع ال�سياحي يف الإمارة
•• عجمان ـ الفجر

ف� �ع ��ال� �ي ��ات م �ت �ن ��وع ��ة وزوار من
ك ��اف ��ة اجل �ن �� �س �ي��ات يف ف�ستيفال
الن��د عجمان �أح��د اب��رز الوجهات
الت�سويقية والرتفيهية يف �إمارة
عجمان واحدثها ،وي�ضم امل�شروع
ع��دد م��ن الأج�ن�ح��ة وال �ق��رى التي
متثل العديد من الدول لت�ستعر�ض
�أه � ��م امل �ن �ت �ج��ات ال �ت��ي حت �ظ��ى بها
ت �ل��ك ال� � ��دول �إىل ج ��ان ��ب من�صة
للم�أكوالت مبختلف انواعها لتلبي
كافة االذواق واجلن�سيات وكذلك
من�صة للألعاب وتنظيم الفعاليات
واالح� �ت� �ف ��االت ب���ش�ك��ل ي��وم��ي مما
ي� �ج ��ذب ال� � � ��زوار وال � �ع ��ائ �ل�ات من
خمتلف اجلن�سيات لزيارة ف�ستيفال
الند عجمان طوال العام.
وي���ش�ه��د ف���س�ت�ي�ف��ال الن ��د عجمان،
على ت�سارع وت�يرة النمو ال�سياحي
يف �إم� ��ارة ع�ج�م��ان ن�ظ��را المتالك
االم ��ارة م�ق��وم��ات �سياحية فريدة
وم �ت �ن��وع��ة ج �ع �ل��ت م �ن �ه��ا مق�صدا
وم �ت �ن �ف �� �س��ا ل �ل �ج �م �ي ��ع ،لت�صبح
الوجهات الت�سويقية والرتفيهية
من اهم عنا�صر اجل��ذب ال�سياحي
ملختلف اجلن�سيات واالعمار.
واو� �ض��ح م �ب��ارك ال �ع��ام��ري رئي�س
جمل�س �إدارة ف�ستيفال الن ��د� ،أن
م �� �ش��روع ف���س�ت�ي�ف��ال الن ��د �سيخدم
امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين وال�سائحني
يف عجمان خا�صة واالمارات ب�شكل
عام نظرا للموقع املتميز يف �إمارة
عجمان و�سهولة و�سرعة الو�صول
ل��ه م��ن خمتلف االم� ��ارات ،م�شريا

اليا�س �شهيد

وائل علي
�إىل حر�ص القائمني على امل�شروع
بتوفري كافة �سبل الراحة والقدرة
اال�ستيعابية الهائلة لزوار امل�شروع
�إىل ج��ان��ب اع �ت �م��اد ال �ع��دي��د من
ال�ف�ع��ال�ي��ات وامل �ه��رج��ات ال�ضخمة
ط��وال ال �ع��ام ،وك��ذل��ك تنظيم عدد
م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات اخل��ا� �ص��ة بقرى

ان�س مروان
ال��دول امل�شاركة وح�ضور اجلاليات
ودع � ��وة ال��دب�ل��وم��ا��س�ي�ين م��ن تلك
الدول.
ويتوقع ا�صحاب املحالت والبائعني
زي � � ��ادة اع � � ��داد ال� � � ��زوار واملبيعات
م � ��ؤك� ��دي� ��ن �أن ف �� �س �ت �ي �ف��ال الن ��د
ع�ج�م��ان ي�ع��د متنف�سا ل�ك�ث�ير من
ال�ع��ائ�لات ن�ظ��را لأن��ه ي�شتمل على
خم�ت�ل��ف ال���س�ل��ع وامل�ن�ت�ج��ات لكافة
ال �ف �ئ��ات والأع� �م ��ار وك��ذل��ك وجود
االم� ��اك� ��ن ال�ت�رف �ي �ه �ي��ة ف� �ي ��ه ،كما
ي�شهد ح�ضور الفت من مواطنني
وم �ق �ي �م�ين م ��ن ك��اف��ة اجلن�سيات
خ�ل�ال اي ��ام ال�ع�ط�لات ال��س�ي�م��ا �أن
ف�ستيفال الند ميتلك العديد من
املقومات ومنها موقعة املتميز يف
�إم ��ارة عجمان وق��رب��ة م��ن الطرق
الرئي�سية و�سهولة الو�صول اليه
وتوافر كافة اخلدمات وعلى ر�أ�سها
توفري املواقف املجانية للمت�سوقني
والزوار.

�سيف الدين
واو� � �ض� ��ح ع� �م ��رو ع �ب ��درب ��ه ـ حمل
ان �ط��ون �ي�لا ،ان ف���س�ت�ي�ف��ال الن ��د يف
ت �ط��ور م���س�ت�م��ر � �س��واء م��ن ناحية
امل � �ح�ل��ات ال� �ع ��ار�� �ض ��ة او تقدمي
اخل � ��دم � ��ات م� ��ن ق �ب ��ل املنظمني،
م � ��ؤك� ��دا ع �ل��ى ج� �ه ��ود امل�س�ؤولني
ب �ت��وف�ير خ ��دم ��ات رائ � ��دة وتنظيم
فعاليات متنوعة ت�ستقطب افراد
اجلمهور وتخاطب ك��اف��ة االعمار
واجلن�سيات ،كما ان ف�ستيفال الند
ميثل �أهمية ملحبي الت�سوق نظرا
ل �� �ش �م��ول��ه ل �ل �ع��دي��د م ��ن املحالت
املتنوعة واملنتجات املختلفة م�ؤكدا
على اهمية العرو�ض امل�ستمرة يف
ج ��ذب ال � ��زوار وامل �ت �� �س��وق�ين طوال
ال�سنة.
و�أك ��د ال�ي��ا���س �شهيد ـ حم��ل عطور
وبخور� ،أن ف�ستيفال الند عجمان
يتميز مب�ك��ان ا��س�ترات�ي�ج��ي ي�صب
يف جن��اح امل�ح�لات امل���ش��ارك��ة ويزيد
م��ن اع� ��داد ال � ��زوار ،ك�م��ا ان موقع

عمرو عبدربه

عي�سى يو�سف
ف�ستيفال الند بعيد كل البعد عن
الأماكن املزدحمة و�سهل الو�صول
�إليه� ،إ�ضافة لقربه من عدة �إمارات
مثل ال�شارقة و�أم القيوين ور�أ�س
اخل �ي �م��ة  ،ك �م��ا ي�ت�م�ي��ز ب ��أن ��ه دائ ��م
ومتعدد املعرو�ض وه��ذا م��ا يجعل
له زائرين وزبائن مرتددين عليه

ط ��وال ال �ع��ام مم��ا ي��زي��د م��ن ن�سبة
مبيعات املحالت .وطالب ب�ضرورة
زيادة الدعاية والرتويج والتعريف
ب��ال�ف�ع��ال�ي��ات امل���ص��اح�ب��ة اوال ب ��أول
بهدف زي��ادة اع��داد زوار ف�ستيفال
الند ب�شكل م�ستمر.
وق��ال �سيف الدين وعي�سى يو�سف
ـ حمل خلطات ام عي�سى ،ان املحل
ي �� �ش �م��ل امل �ن �ت �ج��ات الفل�سطينية
وال �� �ش��ام �ي��ة وم �� �ش �ت �ق��ات الزيتون
واملجففات وغ�يره��ا م��ن املنتجات،
وق ��ال �أن ف�ستيفال الن ��د عجمان
ي �ع �ت�بر �إ�� �ض ��اف ��ة ك �ب�ي�رة بالن�سبة
للإمارة �سواء �سياحيا �أو اقت�صاديا
وخ��ا� �ص��ة مب��وق �ع��ه امل �ت �م �ي��ز ،ويعد
مكمال ل�سل�سلة جن��اح��ات الإم ��ارة
م ��ن ن��اح �ي��ة دف� ��ع ع �ج �ل��ة التنمية
االقت�صادية تن�شيط ال�سياحة ب�شكل
عام ،كما �أكد على �أهمية ف�ستيفال
الن��د عجمان وم��ا ي�ضمه من �سلع
ومنتجات وت�ن��وع يف امل�ح�لات التي

ي�شملها امل�شروع ،و�أ��ش��اد بالتنظيم
امل�ت�م�ي��ز وح��ر���ص امل �� �س ��ؤول�ين على
افتتاح اق�سام ج��دي��دة ،م�ضيفاً �أن
ف�ستيفال الن��د عجمان يعد مكان
ترفيهي لكل �أفراد العائلة.
وق � � ��ال وائ � � ��ل ع� �ل ��ي ـ حم� ��ل �آزال
للع�سل اليمني والتحف الف�ضية،
�أن ف�ستيفال الن��د ع�ج�م��ان مكان
ترفيهي بجانب الت�سوق وعمليات
ال�شراء  ،وخا�صة ب��وج��ود املطاعم
و�أم ��اك ��ن ت��رف�ي��ه االط �ف ��ال  ،وقال
�أن��ه متنف�س للكثري من الأ�سر من
�أع �ب��اء ال�ع�م��ل و��ض�غ��وط��ات احلياة
 ،ك �م��ا ان � ��ه ي �ف �ت��ح جم� � ��االت عمل
ل �ل �ك �ث�يري��ن وي ��زي ��د م ��ن دخولهم
 ،وي���س�ه��م امل �� �ش��روع ب �ح��د ك �ب�ير يف
تن�شيط ال�سياحة لأن��ه ي�ستقطب
�أع� � ��داد ك �ب�ي�رة م��ن امل�ج�ت�م��ع ومن
جميع اجلن�سيات .من جانبه �أ�شاد
�أن�س مروان ـ مناحل اليمان ،بن�سب
احل�ضور متوقعا ان ي�شهد ف�ستيفال

الن��د زي��ادة يف �أع ��داد ال ��زوار خالل
الفرتات القادمة ال�سيما ان موقع
امل�شروع �سهل الو�صول اليه �إ�ضافة
لتميز اخل��دم��ات ال�ت��ي يحظى بها
امل�شروع.
وق��ال��ت ب�سمة ع�ل��ي ،ان ف�ستيفال
الن��د يعترب م��ن اف���ض��ل الوجهات
الت�سويقية والرتفيهية يف �إمارة
عجمان م�ؤكدة على متيز امل�شروع
بتنظيم فعاليات ت�ستهدف االطفال
والعوائل ب�شكل م�ستمر يف ال�ساحة
اخل ��ارج �ي ��ة ل �ل �م �� �ش��روع ،وطالبت
ب ��أه �م �ي��ة ت�ن�ظ�ي��م ف �ع��ال �ي��ات داخ ��ل
القرى جل��ذب ال��زوار �إىل التعرف
على املحالت امل�شاركة يف ف�ستيفال
الند ب�شكل اكرب.
ه��ذا ويت�ضمن امل�شروع حاليا عدة
�أج �ن �ح��ة وق� ��رى م�ن�ه��ا الإماراتية
وال�ك��وي�ت�ي��ة وال���ش��ام�ي��ة وال�صينية
ع �ل��ى ان ت�ف�ت�ت��ح ع ��دد م��ن القرى
خالل الفرتة القادمة.

�سوق �أبوظبي للأوراق املالية يك�شف عن حتقيق �إجنازات نوعية خالل عام 2017

•• �أبوظبي-الفجر:

�أع�ل��ن �سوق �أبوظبي ل�ل��أوراق املالية،
ال�سوق الرائد يف املنطقة ،عن �إغالق
م�ؤ�شره ال�ع��ام عند م�ستوى 4,398
ن �ق �ط��ة م ��ع ن �ه��اي��ة ع� ��ام � 2017أي
بانخفا�ض بلغ  3.25%عنه يف عام
2016؛ كما و�صلت قيم التداوالت
يف ال �� �س��وق خ �ل�ال ع ��ام � 2017إىل
 48مليار درهم ،ومبعدل قيم تداول
ي��وم��ي و��ص��ل �إىل ن�ح��و  192مليون
دره ��م .،يف ال��وق��ت ال ��ذي و��ص�ل��ت فيه
�أحجام التداول يف ال�سوق خالل العام
امل��ا��ض��ي �إىل  28م�ل�ي��ار �سهم مبعدل
حجم ت��داول يومي و�صل �إىل حوايل
 112مليون �سهم.
كما ك�شف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية
عن ارتفاع القيمة ال�سوقية لل�شركات
امل��درج��ة يف ال�سوق بن�سبة نحو 2%
خ�لال ع��ام  2017لت�صل �إىل 485
مليار دره��م م��ع نهاية ال�ع��ام ،مقارنة
م��ع  475مليار دره��م ع��ام .2016
كما ارتفعت ح�صة ال�شركات املحلية
املدرجة يف ال�سوق من القيمة ال�سوقية
الإج�م��ال�ي��ة لت�صل �إىل  457مليار
دره��م بنهاية  2017ب��زي��ادة ن�سبتها
 2.62%مقارنة بعام  2016الذي
ب�ل�غ��ت ف�ي��ه ح���ص��ة ال �� �ش��رك��ات املحلية
املدرجة من هذه القيمة حوايل 444
مليار درهم.
و�أك��د �سعادة حمد عبداهلل ال�شام�سي،
رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة � �س��وق �أبوظبي
ل�ل��أوراق املالية ،على ا�ستكمال �سوق
�أبوظبي للأوراق املالية جهوده ليكون
وج �ه��ة مف�ضلة ل �ل ��إدراج وال �ت ��داول،
و� �س �ع �ي��ه ل�ت�ر� �س �ي��خ م �ك��ان �ت��ه ك�سوق

رائ� ��د يف امل�ن�ط�ق��ة م ��ن خ�ل�ال توفري
�أف���ض��ل املنتجات واخل��دم��ات املبتكرة
ال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا ت ��أم�ين ب�ي�ئ��ة عادلة
و�آم� �ن ��ة ل�لا��س�ت�ث�م��ار ت�ت�م�ي��ز بتطبيق
�أف�ضل املمار�سات العاملية يف جماالت
الإف�صاح وال�شفافية وفق بيئة قانونية
وت�شريعية م�ستقرة ،و�أ�شار �سعادته �إىل
�سعي ��س��وق �أب��وظ�ب��ي ل �ل��أوراق املالية
امل�ت��وا��ص��ل ل�ت�ع��زي��ز االق�ت���ص��اد املحلي
ودع ��م حت�ق�ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة االقت�صادية
امل�ستدامة يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي يف �إطار
ال�ت��زام��ه ب�برام��ج خطة �أب��وظ�ب��ي نحو
تنمية وتطوير قطاع اخلدمات املالية
يف الإم � ��ارة م��ن خ�ل�ال ت�ع��زي��ز البيئة
التناف�سية ملمار�سة الأع �م��ال وجذب
اال�ستثمارات يف الإمارة.
وق ��ال ��س�ع��ادة ال�شام�سي� :شهد �سوق
�أب ��وظ� �ب ��ي ل � �ل� � ��أوراق امل ��ال� �ي ��ة خ�ل�ال
ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ال �ع��دي��د م��ن النقالت
ال �ن��وع �ي��ة والإجن � � � � ��ازات يف جم ��االت
خمتلفة� � ،س��وا ًء �أك ��ان ذل��ك م��ن حيث
ت �ط��وي��ر ب�ن�ي�ت��ه ال �ت �ح �ت �ي��ة� ،أم توفري
خدمات مالية �إ�ضافية للم�ستثمرين
وال�شركات امل��درج��ة� ،أو التوا�صل مع
القطاع املايل العاملي للرتويج لل�سوق
باعتباره الوجهة املف�ضلة لال�ستثمار
يف املنطقة .ويف ه��ذا ال�صدد ،و�ضمن
خ�ط��ة ال���س��وق اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة جلذب
وت� �ف� �ع� �ي ��ل جم � �م ��وع ��ة وا� � �س � �ع� ��ة من
امل�ستثمرين وجذب اال�ستثمار الأجنبي
قام ال�سوق بتنظيم حملة ترويجية يف
مدينة نيويورك الأمريكية مب�شاركة
عدد من ال�شركات املدرجة ،وت�ضمنت
احلملة عقد اجتماعات مع نحو 50
م�ستثمر م�ؤ�س�سي من كربى �شركات
�إدارة الأ�صول اال�ستثمارية و�صناديق

التحوط العاملية التي ي�صل �إجمايل
الأ��ص��ول التي تديرها �إىل ح��وايل 7
تريليون دوالر.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل م���ش��ارك�ت��ه يف احلملة
ال�تروي�ج�ي��ة لأ� �س��واق امل��ال يف منطقة
ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط و� �ش �م��ال �أفريقيا
يف ال �ع��ا� �ص �م��ة ال�بري �ط��ان �ي��ة ل �ن��دن و
�أي�ضاً امل��ؤمت��ر ال�سنوي للدبلوما�سية
ال�ث�ق��اف�ي��ة ,وال ��ذي ع�ق��د يف العا�صمة
الأمل��ان �ي��ة ب��رل�ين وال � ��ذي ي �ه��دف �إىل
حتليل اجتاهات النمو يف االقت�صادات
العاملية وا�ستك�شاف �إمكانية تطوير
م �� �ص��ادر ت�ن�م�ي��ة اق �ت �� �ص��ادي��ة متنوعة
لأج ��ل ا��س�ت�خ��دام�ه��ا ك�م�ح��رك للنمو
االقت�صادي امل�ستدام .وعلى ال�صعيد
الداخلي ,نظم ال�سوق ث�لاث حمالت
ترويجية حملية م��ع جمل�س العمل
ال�ه�ن��دي وجم�ل����س ال�ع�م��ل الأمريكي
و جمل�س ال�ع�م��ل ال�ب��اك���س�ت��اين وذلك
ل �ل �ت �ع��ري��ف ب��ال �ف��ر���ص اال�ستثمارية
امل�ت��اح��ة يف ال���س��وق خ��ا��ص� ًة و�أن �سوق
�أب ��وظ� �ب ��ي ي� �ق ��دم واح � � ��دة م ��ن �أك �ب�ر
معدالت التوزيعات النقدية يف العامل،
مب��ا ن���س�ب�ت��ه  .5.3%وع �ل��ى �صعيد
ال�شركات املدرجة خالل عام ،2017
قام �سوق �أبوظبي للأوراق املالية ب�إدراج
�أ�سهم �شركة “�أدنوك للتوزيع” �ضمن
قطاع الطاقة يف �أول طرح عام �أويل يف
�سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية منذ 6
�أع ��وام ،و�أك�ب�ر ط��رح يف ��س��وق �أبوظبي
خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،ومكنت
من�صة �سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية
لالكتتاب الإلكرتونية e-Ktetab
ال �ب �ن��وك وم �� �ص��دري الأوراق املالية
واجل�ه��ات املعنية الرئي�سية من �إدارة
االكتتابات العامة الأولية ،كما �أتاحت

للم�ستثمرين �إمكانية تعبئة طلبات
االك� �ت� �ت ��اب ل �ل �ط��رح الأويل ل�شركة
«�أدن��وك للتوزيع» املتوافرة عرب موقع
االك �ت �ت��اب ب���ش�ك��ل �إل � �ك �ت�روين كامل،
ف���ض� ً
لا ع��ن ت��وف�يره��ا ل�ك��ل املعلومات
املطلوبة عن االكتتاب ،وربط البنوك
امل�شاركة يف االك�ت�ت��اب ال�ع��ام م��ع نظام
املقا�صة والإي� ��داع ل��دى ال���س��وق و قد
جت��اوز ع��دد طلبات االكتتاب من قبل
امل�ستثمرين على �أدن��وك للتوزيع عن
طريق القنوات الرقمية  . 27%كما
قام ال�سوق ب�إدراج �أ�سهم �شركة القدرة
القاب�ضة –�شركة م�ساهمة خا�صة-
�ضمن من�صة “ال�سوق الثانية” والتي
ي�ب�ل��غ ر�أ� �س �م��ال �ه��ا  808.98مليون
دره��م ،وتعد �شركة ال�ق��درة القاب�ضة
�إح� � ��دى ك�ب��رى � �ش��رك��ات اال�ستثمار
اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي يف �إم � � ��ارة �أبوظبي،
و�ساهمت منذ ت�أ�سي�سها بدفع عجلة
التنمية امل�ستدامة يف املنطقة وخلق
قيمة م�ضافة من خالل اال�ستثمار يف
قطاعات حيوية .يف الوقت ذاته� ,أطلق
ال���س��وق خ��دم��ة ال�ب�ي��ع ع�ل��ى املك�شوف
ال�ف�ن��ي ك � ��أول � �س��وق م ��ايل يف املنطقة
يطلق ه��ذه اخل��دم��ة ,و ذل��ك يف �إطار
جهوده لتعزيز ال�سيولة وجذب املزيد
م ��ن اال� �س �ت �ث �م��ار امل �ح �ل��ي والأجنبي.
وي�شار �إىل �أن طريقة اختيار ال�شركات
ت�شرتط �أن يكون معدل دوران �أ�سهمها
 50%و�أكرث و هي �إ�شراق العقارية,
� �س��ودات��ل ,م �ن��ازل ,دان ��ة غ��از و �شركة
ميثاق ،بالإ�ضافة �إىل ال�شركات التي
ي��زاول �صانع ال�سوق ن�شاطه عليها و
هي بنك �أبوظبي الأول ,بنك �أبوظبي
ال �ت �ج��اري ,ات �� �ص��االت و ��ش��رك��ة ال ��دار
ال�ع�ق��اري��ة .و تعترب طريقة االختيار

هذه لقائمة ال�شركات هي املعمول بها
يف املمار�سات العاملية .كما منح �شركة
“�شعاع كابيتال �إنرتنا�شيونال ليمتد”
ترخي�صاً ملزاولة �أعمال �صانع ال�سوق،
لي�صل عدد ال�شركات التي تزاول هذا
ال�ن���ش��اط يف ��س��وق �أب��وظ �ب��ي ل �ل��أوراق
املالية �إىل ثالث �شركات ،و مت تعيني
�شركة الرمز كابيتال كموفر لل�سيولة
على �أ�سهم بنك اال�ستثمار وذل��ك بعد
احل�صول على موافقة ال�سوق و التي
ت�ع��د �أول ات�ف��اق�ي��ة م��وف��ر ��س�ي��ول��ة يف
ال�سوق امل��ايل .و�أ�ضاف �سعادة رئي�س
جمل�س �إدارة ال�سوق“ :يف �إط��ار �سعي
��س��وق �أب��وظ�ب��ي ل�ل��أوراق املالية لن�شر
ال��وع��ي ب��اال��س�ت�ث�م��ار الآم ��ن و �إميانه
ب�أهمية تر�سيخ ثقافة اال�ستثمار بني
الأجيال اجلديدة وتطوير مهاراتهم
وقدراتهم فقد نظم ال�سوق م�سابقة
ال�ت��داول االف�ترا��ض��ي ل�سوق �أبوظبي
ل�ل�أوراق املالية  2017بالتعاون مع
جامعة �أبوظبي ،ومب�شاركة ما يزيد
عن  117فريق من طلبة بكالوريو�س
�إدارة الإعمال وتخ�ص�صاتها ميثلون ما
يزيد عن  16م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف الدولة ،وقد حققت
امل�سابقة جناحاً الفتاً متيز بامل�شاركات
النوعية والأفكار املبتكرة».
و� �ض �م��ن ج �ه ��وده ل �ت �ق��دمي اخلدمات
وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات امل�ب�ت�ك��رة للمتعاملني،
�أدار � �س��وق �أب��وظ �ب��ي ل �ل ��أوراق املالية
 6ج�م�ع�ي��ات ع�م��وم�ي��ة ل���س��ت �شركات
مدرجة يف ال�سوق؛ � 4شركات م�ساهمة
ع��ام��ة و 2م���س��اه�م��ة خ��ا��ص��ة ،بتقنية
“البلوك ت�شني” ،حيث يعد ال�سوق
�أول � �س��وق م ��ايل يف م�ن�ط�ق��ة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا وثالث �سوق

م��ايل على م�ستوى العامل يف تطبيق
هذه التقنية .ويف هذا الإط��ار ،ح�صل
�سوق �أبوظبي ل�ل��أوراق املالية خالل
عام  2017على جائزة “�أف�ضل مقدم
خدمات من م�ؤ�س�سة حكومية للأفراد
 »G2Cالتي متنحها جملة “التقنية
دوت جوف” ع ��ن ا� �س �ت �خ��دام تقنية
“البلوك ت�شني” يف خدماته.
و متا�شياً مع مبادرة «عام اخلري» ،التي
�أطلقها �صاحب ال�سم ّو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة-حفظه
اهلل ، -وتفعي ًال للمبادرات املجتمعية
التي يحر�ص �سوق �أبوظبي للأوراق
املالية على تنظيمها وامل�ساهمة فيها,
و نحو تعزيز �أطر التوا�صل والتن�سيق
بني احلكومة املحلية واالحتادية ,وقع
�سوق ابوظبي ل�ل�أوراق املالية مذكرة
ت�ف��اه��م م��ع الهيئة ال�ع��ام��ة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف ت�ستهدف تفعيل
خدمة ال��وق��ف اخل�يري على م�ستوى
الأوراق امل��ال �ي��ة امل ��درج ��ة يف ال�سوق
حيث �سي�صبح من املمكن للم�ستثمر
الراغب يف وقف �أوراق��ه املالية التقدم
بطلب نقل ملكية هذه الأوراق املالية
�إىل ح�ساب ال��وق��ف املخ�ص�ص لذلك
حتت رعاية هيئة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف كونها جهة الوقف الوحيدة
امل �ع �ت �م��دة ل ��دى ال �� �س��وق وذل � ��ك وفق
الإج � ��راءات املتفق عليها ب�ين ال�سوق
والهيئة .و�ضمن �أه��داف ال�سوق نحو
تعزيز وتطوير �شراكاته اال�سرتاتيجية
واط�لاع �شركاته املدرجة على �أحدث
اخل��دم��ات والآل�ي��ات التي يقدمها ،ما
ي�سهل عليها مواكبة جميع امل�ستجدات
يف املجاالت املت�صلة بعمل ال�سوق ،عقد
�سوق �أبوظبي للأوراق املالية ،ملتقيني

�سنويني ل�شركاته امل��درج��ة من �إمارة
�أبوظبي بالإ�ضافة �إىل تلك املدرجة
من االمارات الأخرى .و يهدف امللتقى
�إىل تعريف ال�شركات ب�أحدث اخلدمات
والآليات التي يوفرها ال�سوق ،و�ضمان
ال�ت��زام ال�شركات مبتطلبات الإف�صاح
وال�شفافية التي يعتمدها ال�سوق.
وت� �ن� �ف� �ي ��ذاً ال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ال�سوق
ال��رام �ي��ة �إىل دع ��م وت�ي���س�ير اجلهود
لل�شركات امل�ساهمة اخلا�صة للتحول
�إىل � �ش��رك��ات م���س��اه�م��ة ع��ام��ة وذلك
من خ�لال ت�سهيل وتو�سيع اخليارات
�أمامها للتحول عندما يحني الوقت
املنا�سب الذي حتدده �إدارات ال�شركات
املعنية الراغبة بالتحول �إىل �شركات
م �� �س��اه �م��ة ع ��ام ��ة ,ف �ق��د ق� ��ام ال�سوق
بتوقيع  11اتفاقية خدمة �أمني �سجل
مع �شركات م�ساهمة خا�صة من �ضمن
باقة اخلدمات املقدمة من ال�سوق.
ك�م��ا و ق��د ح��اف��ظ ال���س��وق ع�ل��ى ن�سبة
التوطني العالية خالل العام 2017
ح�ي��ث مي�ث��ل ال�ع�ن���ص��ر االم ��ارات ��ي ما
ي � �ق ��ارب  87%م ��ن �إج � �م� ��ايل ع��دد
موظفي ال�سوق و ي�شغلون ما ن�سبته
 100%من الوظائف اال�شرافية و
العليا .كما و ميثل العن�صر الن�سائي
امل ��واط ��ن ن �ح��و  51%م ��ن �إجمايل
ع��دد املوظفني املواطنني و وبلغ عدد
امل��وظ�ف��ات االم��ارات �ي��ات يف منا�صب
م� � ��دراء �أق �� �س ��ام ور�ؤ� � �س� ��اء �إدارات 8
م��وظ�ف��ات �أي م��ا ن�سبته نحو 30%
من �إجمايل هذه املنا�صب يف ال�سوق.
ه ��ذا و ي���ض��ع ال �� �س��وق دائ �م��ا اخلطط
واال�سرتاتيجيات التي تكفل بناء كوادر
مواطنة مدربة وم�ؤهلة ب�شكل م�ستمر
و يعطي �أولوية لال�ستثمار يف الكادر

املواطن من حيث التوظيف والت�أهيل
والتدريب ،كما و يعترب ال�سوق موطناً
ل�ل�ك�ف��اءات ال��وط�ن�ي��ة ،وراف� ��داً للقطاع
امل ��ايل ب �خ�ب�رات م��واط �ن��ة ق� ��ادرة على
التكيف مع التقدم االقت�صادي املت�سارع
احلا�صل يف عامل اليوم.
و �إمياناً من ال�سوق ب�أهمية التدريب
يف ت�ط��وي��ر امل��وظ�ف�ين ورف ��ع كفاءتهم
��س�ع� ًي��ا ل�ل�ارت �ق��اء ب��ال�ع�م��ل احلكومي
وح�ف� ً
�اظ��ا على م�صلحة امل��وظ��ف فقد
ق ��ام ال �� �س��وق ب�ع�ق��د دورات تدريبية
مل��وظ�ف�ي��ه امل��واط �ن�ي�ن ت �ع��ادل 3500
�ساعة تدريبية يف .2017
كما و قد حققت ال�شركات املدرجة يف
�سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية �أرباحاً
ب�ق�ي�م��ة  31م �ل �ي��ار دره� ��م م��ع نهاية
ال��رب��ع الثالث ل�ع��ام  ،2017بارتفاع
ن���س�ب�ت��ه  21%م �ق��ارن��ة م��ع 25.6
م�ل�ي��ار دره ��م ل�ل�ف�ترة ذات �ه��ا م��ن عام
 .2016وبلغت ن�سبة زيادة الأرباح يف
قطاع الطاقة حتى نهاية الربع الثالث
م��ن ع��ام  2017نحو  ،199%ويف
ق�ط��اع اخل��دم��ات ن�ح��و  ،163%ويف
قطاع الت�أمني نحو  ،30%وارتفعت
ن�سبة الأرب��اح يف قطاع البنوك خالل
الفرتة ذاتها بنحو .16%
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جناح كبري لك�أ�س رئي�س الدولة الخرتاق ال�ضاحية حتت �شعار (�شكرا حممد بن زايد) نادي الفرو�سية يحت�ضن �سباق م�ضمار ال�شارقة الرابع
��ش�ه��د ك ��أ���س � �ص��اح��ب ال���س�م��و رئ �ي ����س ال ��دول ��ة الخ�ت�راق
ال�ضاحية للعموم وال�شباب والنا�شئني ال��ذي اقيم حتت
��ش�ع��ار ��ش�ك��را حم�م��د ب��ن زاي ��د تناف�سا م�ث�يرا وجناحات
كبرية.
وكانت البطولة التي ت�أتي �ضمن ن�شاط احتاد االمارات
لأل �ع��اب ال�ق��وى ال��ذي ي�ستهل ب��ه ع��ام زاي��د  2018قد
اقيمت على مم�شى حديقة اخل��وان�ي��ج ب��دب��ي مب�شاركة
 250العبا بالفئات الثالث و توج يف نهايتها فريق �شباب
االهلي دبي بطال ملرحلة العموم بر�صيد  43نقطة ونال
امليداليات الذهبية وتاله يف املركز الثاين فريق الن�صر
بر�صيد  60نقطة ونال امليداليات الف�ضية وحل يف املركز
الثالث فريق العني بر�صيد  81نقطة ون��ال امليداليات
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االم� ��ارات لأل �ع��اب ال �ق��وى اه�م�ي��ة ال�ن�ج��اح ال ��ذي حققته
بطولة ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة لهذا املو�سم
خا�صة وان الأن��دي��ة �شاركت حت��ت ال�شعار ال��ذي �أطلقه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل
“�شكرا حممد بن زايد” م�شيدا بامل�ستوى الذي ظهرت
به الفرق يف جميع الفئات والذي يرتجم اهتمام االندية
بخامتة �سباقات ال�ضاحية هذا املو�سم والتي ا�ستحقت ان
تكون م�سك اخلتام .
ونوه اىل ان ما ي�ضاعف من جناحات البطولة هو ظهور
خامات واعدة على �صعيد فئة ال�شباب والنا�شئني وهو ما
يب�شر باخلري ملنتخباتنا الوطنية .

الربونزية .ويف فئة ال�شباب ت�صدر نادي العني امل�سابقة
بر�صيد  50نقطة وا�ستحق امليداليات الذهبية وتاله
نادي احلمرية يف املركز الثاين بر�صيد  57نقطة ونال
امليداليات الف�ضية ثم فريق اجلزير احلمراء ثالثا ونال
امليداليات الربونزية بر�صيد  66نقطة .
ام��ا فئة النا�شئني وال�ت��ي كانت �أك�ثر ق��وة حيث تقاربت
امل�ستويات اىل حد كبري فقد انتزع فريق احلمرية الفوز
وامليداليات الذهبية من بني انياب فريق الن�صر وحقق
ر�صيدا ق��درة  52نقطة بينما حقق الن�صر  55نقطة
ونال امليداليات الف�ضية وتالهما فريق االمارات مبتعدا
بع�ض ال���ش��يء ب��ر��ص�ي��د  122نقطة ل�ي�ن��ال امليداليات
الربونزية .و�أكد �صالح حممد ح�سن االمني العام الحتاد

ن�ظ��م ن ��ادي ال���ش��ارق��ة للفرو�سية وال���س�ب��اق ام����س “�سباق
م�ضمار ال�شارقة ال��راب��ع “ بالتعاون م��ع هيئة الإم ��ارات
ل�سباق اخليل وبرعاية �شركة لوجنني ال��راع��ي الر�سمي
مل��و� �س��م ال �� �س �ب��اق  -2018 2017يف ن � ��ادي ال�شارقة
للفرو�سية مب���ش��ارك��ة ق��وي��ة ل�ل�خ�ي��ول ال�ع��رب�ي��ة الأ�صيلة
وخيول الإنتاج املحلي واخليول املهجنة الأ�صيلة مبجموع
 105ج��واداً حيث يتكون ال�سباق من � 6أ�شواط ملختلف
امل���س��اف��ات وامل���س�ت��وي��ات وخ�ص�ص ال���ش��وط الأول للخيول
العربية الأ�صيلة من الإنتاج املحلي بعمر � 4سنوات ف�أكرب
مل���س��اف��ة  1200م�تر وب �ج��وائ��ز ق��دره��ا � 30أل ��ف درهم
مب�شاركة  16ج ��واداً م��ع وج��ود  4ج�ي��اد على االحتياط
 ...فيما خ�ص�ص ال�شوط الثاين برعاية لوجنني ما�سرت

كولك�شن للخيول العربية الأ�صيلة املبتدئة الأ�صيلة من
�إنتاج دولة الإمارات العربية املتحدة بعمر � 4سنوات ف�أكرب
مل�سافة  1200م�تر وبجوائز ت�صل �إىل � 35أل��ف درهم
مب�شاركة  16جواداً مع وجود  4جياد على االحتياط .
وي�أتي ال�شوط الثالث برعاية لنجني الغراند كال�سيك
الن�سائية وه��و خم�ص�ص للخيول املهجنة امل�صنفة بعمر
� 4سنات ف�أكرب مل�سافة  1200مرت بجائز ت�صل اىل 35
�ألف درهم مب�شاركة  16ج��اداً مع وجود جواد واحد على
االحتياط� .أما ال�شط الرابع لنجني كونكوي�ست كال�سيك
خ�ص�ص للخيل العربية الأ�صيلة وامل�صنفة بعمر � 5سنوات
ف�أكرب مل�سافة  2000مرت جوائزه � 40ألف درهم مب�شاركة
 14جواداً.

حممد بن را�شد يتوج الفار�س �سيف املزروعي بطال لل�سباق الرئي�سي لك�أ�س �سموه للقدرة
•• دبي-وام:

توج �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
“رعاه اهلل” الفار�س �سيف امل��زروع��ي بط ًال لل�سباق
الرئي�سي لك�أ�س �سموه للقدرة مل�سافة  160كيلومرتا
يف مدينة دبي الدولية للقدرة ب�سيح ال�سلم ومب�شاركة
نخبة من فر�سان دولة الإمارات ودول العامل.
وت��اب��ع ��ص��اح��ب ال�سمو ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س

جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي خمتلف مراحل ال�سباق
ال��ذي �أقيم بتنظيم ن��ادي دبي للفرو�سية وبالتعاون
والتن�سيق مع احتاد الفرو�سية وحتت �إ�شراف االحتاد
الدويل ،وبح�ضور �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�شيخ من�صور
بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة و�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم رئي�س نادي دبي ال��دويل للريا�ضات
البحرية و�سمو ال�شيخ نا�صر ب��ن حمد �آل خليفة

رئ�ي����س ال�ف��ري��ق امل�ل�ك��ي ال�ب�ح��ري�ن��ي ل�ل�ق��درة ورئي�س
اللجنة الأوملبية البحرينية وال�شيخ خالد بن عبداهلل
ال خليفة ال�ن��ائ��ب الأول ل��رئ�ي����س االحت ��اد الدويل
للفرو�سية و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير عام
دائ ��رة الت�شريفات وال�ضيافة ب��دب��ي و��س�ع��ادة �سعيد
حميد ال�ط��اي��ر رئ�ي����س جمل�س �إدارة م �ي��دان ،نائب
رئي�س نادي دبي للفرو�سية وعدد من امل�س�ؤولني.
وان �ت��زع ال�ف��ار���س �سيف �أح�م��د امل��زروع��ي لقب �سباق
ال �ـ  160كيلومرتا ممتطيا �صهوة اجل��واد نابويل

ديلما لإ�سطبالت “�إم�.آر�.إم” م�سجال زمنا وقدره
� � 06:32:20س��اع��ة  ،وج � ��اء يف امل ��رك ��ز الثاين
الفار�س عبداهلل غامن امل��ري ممتطيا �صهوة اجلواد
ف��رع��ان لإ�سطبالت اف ث��ري وم�سجال زمنا وقدره
� 06:32:21ساعة واحتل املركز الثالث الفار�س
�سعيد حممد املهريي ممتطيا �صهوة اجلواد نابي دو
كا�سو م�سجال زمنا وقدره � 06:32:45ساعة.
وق��د اكت�سبت ن�سخة ه��ذا ال�ع��ام م��ن ال�سباق �أهمية
كربى بعد الدعم الكبري من �صاحب ال�سمو ال�شيخ

حممد بن را�شد �آل مكتوم  ،الذي �أمر بتحويل هذه
البطولة �إىل مهرجان كبري �ضم �سباقني خ�ص�ص
الأول ل�ل�إ��س�ط�ب�لات اخل��ا��ص��ة واال� �ش�ت�راك الفردي
مل�سافة  100كيلومرت ،فيما خ�ص�ص الثاين لل�سيدات
مل�سافة  100كيلومرت ،و�سباق جميلتي مل�سافة 120
كيلومرتا واختتم ام�س بك�أ�س �سموه مل�سافة 160
كيلومرتا  3-جنوم.
وي�ع��د ه��ذا احل ��دث ال��ري��ا��ض��ي ال�ك�ب�ير واملتخ�ص�ص
يف � �س �ب��اق��ات اخل �ي ��ول ل �ل �ق��درة وال �ت �ح �م��ل م ��ن �أه ��م

ال�ب�ط��والت يف روزن��ام��ة املو�سم ويرتقبها نخبة من
املهتمني بهذا النوع من ال�سباقات من داخل الدولة
وخ��ارج �ه��ا ل�ي�ن��ال��وا ��ش��رف امل���ش��ارك��ة وحت�ق�ي��ق نتائج
ت��رف��ع ت�صنيفاتهم ومت�ن�ح�ه��م امل��زي��د م��ن ال�شهرة
والزخم العاملي �إذ حظيت هذه ال��دورة من املهرجان
مب�شاركة �أك�ثر من �أل��ف ومائتي فار�س وفار�سة من
�أبرز الفر�سان يف العامل �إىل جانب نخبة من فر�سان
القدرة بالإمارات والعامل العربي ودول اخلليج مثلوا
 32دولة.

الدورة تقام للمرة الأوىل بالإمارات لتطوير الكوادر التدريبية الن�سائية

 24دار�سة من  7دول يح�صلن على الرخ�صة الآ�سيوية «�سي»
اخ�ت�ت�م��ت م���س��اء �أول �أم ����س الرخ�صة
التدريبية الأ��س�ي��وي��ة “�سي” ،والتي
ن�ظ�م�ه��ا وا� �س �ت �� �ض��اف �ه��ا احت � ��اد الكرة
مب �ق��ره ب��اخل��وان �ي��ج ،خ�ل��ال الفرتة
م��ن  23دي���س�م�بر ول �غ��اي��ة  4يناير
اجلاري ،وهي الدورة التي ُتقام للمرة
الأوىل ل�ل�ك��وادر الن�سائية على �أر�ض
ال��دول��ة وال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى م���س�ت��وى دول
غ ��رب �آ� �س �ي��ا ،ومب �� �ش��ارك��ة  24دار�سة
من  7دول هي :الإم��ارات ،ال�سعودية،
الأردن�� ،س��وري��ا ،ت��ون����س� ،أفغان�ستان،
والفلبني ،و�أ��ش��رف��ت على املحا�ضرات
النظرية والعملية ل�ل��دورة املحا�ضر
الآ�سيوي حورية الطاهري ،بالإ�ضافة

حماكم دبي

للمحا�ضر الآ� �س �ي��وي ع �ب��داهلل ح�سن
مُقيم املحا�ضرين.
وق��ال��ت ح��وري��ة ال �ط��اه��ري� ،أن هذه
ال� ��دورة ُت �ق��ام ل�ل�م��رة الأوىل يف دولة
الإم ��ارات ،بعد �أن ا�ست�ضافت الأردن
ال � ��دورة الأوىل ع �ل��ى م���س�ت��وى غرب
�آ�سيا ،وت��أت��ي �ضمن خطط جلنة كرة
قدم ال�سيدات لتطوير اللعبة يف دولة
الإم��ارات ،والتي �شهدت زي��ادة يف عدد
الالعبات املمار�سات للعبة كرة القدم
خ�لال ال�سنوات املا�ضية ،بالتايل كان
لزاماً علينا تطوير الكادر التدريبي،
وال ��ذي �سينعك�س م ��ردوده الإيجابي
على �أداء الالعبات �أنف�سهن ،وتابعت،

حماكم دبي

�أن ه �ن��اك  6الع �ب ��ات م ��ن منتخبنا
ال ��وط� �ن ��ي الأول ل �ل �� �س �ي��دات �ضمن
امل�شاركات ،ومدربات مراكز التدريب
ال�ت��اب�ع��ة للجنة ك ��رة ق ��دم ال�سيدات،
بالإ�ضافة �إىل م�شاركة العنود غازي
الع �ب��ة امل�ن�ت�خ��ب ال �� �س��وري ،و��ش�ب��ه مت
العبة املنتخب الأفغاين واملحرتفة يف
الدوري الدمناركي.
و�أ�ضافت الطاهري ،ت�ضمنت الدورة
خ�ل�ال ف�ت�رة ان�ع�ق��اده��ا جم�م��وع��ة من
امل �ح��ا� �ض��رات ال �ن �ظ��ري��ة ،مت خاللها
التطرق ل�شخ�صية امل��درب ،واملهارات
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ل�ل�اع �ب ��ات ك � ��رة ال� �ق ��دم،
وك�ي�ف�ي��ة تنظيم احل���ص��ة التدريبية،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7

يف الدعوى رقم  2017/4040تنفيذ جتاري

يف الدعوى رقم  2017/4059تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده -1/جريت هو�سبيتاليتي لال�ستثمار �ش.ذ.م.م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ال�شركة ال�ع��رب�ي��ة االمريكية
للتكنولوجيا  -ارامتك وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�صباغ
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )73127.22درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ ��ض��ده -1/مطعم ث�يرون ذ.م.م جمهول حم��ل االق��ام��ة مبا
ان طالب التنفيذ/ال�شركة العربية االمريكية للتكنولوجيا  -ارامتك
وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�صباغ قد �أقام عليك الدعوى
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة امل ��ذك ��ورة اع�ل�اه وال ��زام ��ك ب��دف��ع امل�ب�ل��غ امل�ن�ف��ذ ب��ه وق ��دره
( )54067.97دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

مذكرة اعالن املدعى عليها بالن�شر
اىل املدعي عليه/كون�سوليدايتد انترينا�شيوال للمقاوالت
���ش.ذ.م.م وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/10ال�ساعة 8:30
�صباحاً بالقاعة رقم .5
م

رقم الق�ضية

 1عمايل جزئي 12203/2017
 2عمايل جزئي 12224/2017

ا�سم املدعي

مبلغ املطالبة

اتيامان كابيالن كابيالن
وقا�ص ر�ضا حممد ابراهيم

 96934درهم  +تذكرة العودة
 35966درهم  +تذكرة العودة

لذا فانتم مكلفون باحل�ضور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على االقل.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

واكت�شاف املوهوبات ،كما حر�صنا على
ح�ضور الدار�سات امل�شاركات يف الدورة
للمباريات ال��ودي��ات ال�ث�لاث لأبي�ض
ال �ف �ت �ي��ات م��ع ن �ظ�ي�ره الأذرب �ي �ج ��اين،
بالإ�ضافة مل�شاهدتهن مباراة منتخبنا
الوطني الأول مع املنتخب ال�سعودي
ال�شقيق يف بطولة خليجي  23املقامة
ح��ال �ي �اً يف دول ��ة ال �ك��وي��ت ،وحتليلهن

للمباريات لتحديد �سلبيات و�إيجابيات
�أداء الالعبات والالعبني� ،أما اجلانب
العملي فت�ضمن ت��دري�ب��ات تطبيقية
للمحا�ضرات النظرية على مالعب
�إحت��اد الكرة ،ومت اال�ستعانة بالعبات
منتخبنا الوطني للفتيات حت��ت 15
��س�ن��ة ،يف ت�ط�ب�ي��ق احل� ��االت واملواقف
املطلوب �شرحها للدار�سات.

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  12217بتاريخ 2018/1/7
اعادة اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  02/09805/2017جتاري
اىل املدعى عليه :وهيبه حممد حممد
مبا �أن املدعي  :اخلاجة للعقارات قد �أقام �ضدكم الدعوى  02/09805/2017جتاري
ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل :
مطالبة مالية -ان��ه تر�صد بذمة املدعى عليها مبلغ  54000دره��م كقيمة ايجارية
للفرتة من  2012/11/16وحتى  2013/11/15ورغ��م اخطارة يف  2015/9/14عدلياً
وتعذر االعالن بتاريخ  2015/9/20ومت ن�شره بتاريخ  2016/3/17ميتنع عن ال�سداد.
الزام بتل�سيم م�ستندات ان امل�ست�أجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه وال بد
من تطهري امل�أجور من تلك االلتزامات ليمكن اعادة االنتفاع به.
مطالبة مالية :الزام املدعى عليه بر�سوم وم�صاريف الدعوى.
وقررت اللجنة الق�ضائية اعادة اعالنكم بالن�شر للح�ضور بجل�سة يوم االربعاء املوافق
 2018/1/10ال�ساعة  2.30م ام��ام اللجنة الق�ضائية (اللجنة ال�ساد�سة) بالدائرة
الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى  ،وقد �أمر
بتق�صري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر  .ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات .

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7

العدد  12217بتاريخ 2018/1/7

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/احلازمية
للمقاوالت العامة رخ�صة رقمCN 1268808:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النمر اال�سود لتجارة
النحا�س واالملنيوم والبطاريات امل�ستعملة
رخ�صة رقم CN 1197316:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ناديه احمد ندى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداحلميد حممد عبداحلميد را�شد احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حلويات
اللوت�س رخ�صة رقمCN 1744585:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مغ�سلة
الظفرة رخ�صة رقمCN 1300812:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل جمل�س �إدارة نادي التعاون
ا��س�ت�ق�ب��ل ��س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د ب��ن � �س �ع��ود ب��ن �صقر
ال�ق��ا��س�م��ي ويل ع�ه��د ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة ام ����س بالديوان
الأم�يري رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة ن��ادي التعاون
وفريق الدراجات احلائز على عدد من البطوالت.
و�أ�شاد �سمو ويل عهد ر�أ�س اخليمة ب�أبطال الدراجات
من نادي التعاون وبالإجنازات التي حققوها  ..داعيا
�إىل موا�صلة اجلهد واملثابرة لرفع علم دولة الإمارات
يف املحافل اخلليجية والإقليمية والتحلي بالأخالق
احلميدة والعمل على االرتقاء مب�ستواهم الفني من
خالل التدريبات اجلادة.

ُت� � � � ِّوج ال� �ق ��ارب ن��ا���س  10بقيادة
الثنائي �سعيد عبيد القامة وفالح
املن�صوري بط ً
ال ل�سباق القوارب
اخل�شبية ال�سريعة -اجلولة الثانية
م��ن ب �ط��ول��ة الإم � � ��ارات -2017
 2018وال��ذي نظمه ن��ادي دبي
ال � � ��دويل ل �ل ��ري ��ا� �ض ��ات البحرية
وحمل مبادرة (�شكرا_حممد_
ب ��ن_زاي ��د) جت��اوب��ا م��ع احلملة
ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي �أط �ل �ق �ه��ا �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي -رعاه
اهلل -يف ذكرى تويل �سموه مقاليد
احل� �ك ��م يف �إم� � � ��ارة دب � ��ي بتوجيه
ال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة.
وا�ست�ضاف �شاطئ ال�صفوح يف �إمارة
دب��ي ي��وم �أم����س ال�سبت التظاهرة
ال� �ك� �ب�ي�رة ح� �ي ��ث ح� �ظ ��ي ال�سباق
مب �� �ش��ارك��ة  16ق ��ارب ��ا ا�صطفت
جميعها قبالة هالل نخلة جمرياا
ال �� �ش��رق��ي يف �أن � �ظ� ��ار رف� ��ع العلم
الأخ�ضر �إيذانا بانطالقة ال�سباق
وال �ت �ن��اف ����س ع �ل��ى ل �ق��ب ال�سباق
الكبري وال��ذي حمل معان الوفاء
واالمتنان للقيادة الر�شيدة بو�ضع
�صورة وعبارة (�#شكرا حممد بن
زايد) على جميع القوارب امل�شاركة
كما ازدانت من�صة الأبطال بال�شعار

وث �م��ن ��س�ع��ادة ع �ب��داهلل ح�سن ح �م��اد ال���ش�ح��ي رئي�س
جمل�س �إدارة ال�ن��ادي ال��دع��م وال��رع��اي��ة ال�ت��ي يوليها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة و��س�م��و ال�شيخ
حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س
اخل�ي�م��ة ل�ل��ري��ا��ض��ة وال��ري��ا��ض�ي�ين يف الإم � ��ارة والتي
�ساهمت يف حتقيق ه��ذا االجن��از لفريق ال��درج��ات يف
نادي التعاون.
وكان فريق الدراجات بنادي التعاون قد نال العديد
م��ن امل�ي��دال�ي��ات ال��ذه�ب�ي��ة وال�ف���ض�ي��ة وال�برون��زي��ة يف

�#شكر ًا حممد بن زايد حتلق يف �شواطئ دبي

القارب نا�س  10بطل �سباق اخل�شبية ال�سريعة
الفريق الكويتي رهيب و�صيف ًا وامل�شخ�ص مارين ثالث ًا

اجلميل.
وجن��ح ال�ق��ارب نا�س  10يف ت�أكيد
قوته جتهيزه ومتيزه يف �سباقات
املو�سم الريا�ضي البحري -2017
 2018م��ن خ�ل�ال االنق�ضا�ض
ع �ل��ى امل �ق��دم��ة وال �� �س �ي �ط��رة على
مراحل ال�سباق حيث قطع م�سافة
ال�سباق ال�ت��ي و�صلت �إىل 27.2
م �ي�لا بحريا و� �ش �م �ل��ت  6لفات
منها ل�ف��ة ال�ب��داي��ة يف زم��ن قدره
 31.01.72دقيقة.
وع � ��زز ط��اق��م ال� �ق ��ارب ن��ا���س 10
ب� �ق� �ي ��ادة ال� �ث� �ن ��ائ ��ي � �س �ع �ي��د عبيد
ال�ق��ام��ة وف��ال��ح امل�ن���ص��وري موقفه
يف �صدارة الرتتيب العام لبطولة
الإم � � � � ��ارات ل� �ل� �ق ��وارب اخل�شبية
ال�سريعة  2018-2017رافعا
ر�صيده �إىل  800نقطة حمتفظا
بالعالمة الكاملة ومتفوقا على
جميع ال �ق��وارب ال�ت��ي ظ�ه��رت من
خالل اجلولتني الأوىل والثانية.
وتقدم القارب نا�س  10على جميع
املناف�سني وباقي القوارب امل�شاركة
ومن بينها القارب الكويتي رهيب
 17ب �ق �ي��ادة امل�ت���س��اب��ق املخ�ضرم

تقا�سم ف��ري�ق��ا �أف  3وال�ظ�ف��رة �أل �ق��اب �أ�شواط
فئة قرمو�شة ال�شيوخ يف ال �ي��وم ال��راب��ع� ،أم�س
الأول اجلمعة ،يف بطولة فزاع لل�صيد بال�صقور
التلواح ،التي تعد �أوىل بطوالت ال�صيد بال�صقور
للمو�سم اجلديد لبطوالت فزاع الرتاثية ،والتي
ت �ق��ام ب�ت�ن�ظ�ي��م م ��ن م��رك��ز ح �م ��دان ب ��ن حممد
لإح� �ي ��اء ال �ت��راث ،يف م�ن�ط�ق��ة ال ��روي ��ة يف دبي،
مب�شاركة وا�سعة من نخبة ال�صقارين الباحثني
عن التتويج ب�أغلى الألقاب.
ويف �� �ش ��وط ق ��رم ��و� �ش ��ة ف � ��رخ -ال � ��رم � ��ز ،حقق
“الظفرة” املركزين الأول والثاين ،حيث جاء
ال�ط�ير ج��ي  18ب��امل��رك��ز الأول ق��اط�ع��ا امل�سافة
بزمن  18.300ثانية ،وحقق الطري جي 13
املركز الثاين بزمن  18.659ثانية ،ونال املركز
الثالث �سي  45من اليالي�س بزمن 18.988
ثانية.
ويف ��ش��وط ق��رم��و��ش��ة ف��رخ – ال���س�ي��ارة� ،سيطر
“الظفرة” على املراكز الثالث الأوىل ،بعدما
ج ��اء ال �ط�ير ج��ي  157ب��امل��رك��ز الأول بزمن
 19.083ثانية ،وحقق املركز الثاين جي 69
بزمن  19.165ثانية ،وجاء باملركز الثالث جي
 134بزمن  19.270ثانية.

عبداللطيف العماين وجا�سم نادر
ال��رج�ي��ب وال ��ذي ان�ه��ي ال�سباق يف
املركز الثاين م�سجال زمنا قدره
 31.11.03دق �ي �ق��ة ليتقدم
خ �ط��وة م�ه�م��ة يف ��س�ل��م الرتتيب
العام لبطولة الإم��ارات يف املو�سم
 2018-2017راف �ع��ا ر�صيده
�إىل  525نقطة يف املركز الثاين
ب��ال���ش��راك��ة مع ال �ق��ارب امل�شخ�ص
مارين  3بقيادة ال�شقيقني خليفة
وذي � ��اب ح�م�ي��د ب��ن ذي �ب��ان وال ��ذي
وا��ص��ل ت�ألقه يف مناف�سات املو�سم
حم�ق�ق��ا ه ��ذه امل ��رة امل��رك��ز الثالث
يف ال�ترت�ي��ب ال�ع��ام لل�سباق منهيا
ال�سباق يف زمن قدره 31.22.23
دق �ي �ق��ة ل �ي �ح �ت �ف��ظ ب �ح �ظ��وظ��ه يف
املناف�سة ع�ل��ى ل�ق��ب امل��و��س��م حيث
ميلك حاليا  525نقطة �أي�ضا.
وب��رز يف مناف�سات �سباق القوارب
اخل�شبية ال�سريعة يوم �أم�س ال�سبت
ال�ق��ارب الكويتي رهيب  4بقيادة
ال�ث�ن��ائ��ي م�صطفي ع�ب��د الوهاب
د�شتي وعبدالرحمن ها�شم العبد
اهلل وال ��ذي �أن�ه��ى دورات ال�سباق
يف زم� � ��ن ق� � � ��دره 31.40.09

دقيقة بينما جنح ال�ق��ارب النوبي
لل�سباقات  5بقيادة الثنائي عبد
اهلل ال�ن��وب��ي ي��و��س��ف و��س�ع�ي��د عبد
اهلل النوبي يف ال�صعود �إىل من�صة
الأب �ط��ال م��ع نهاية ال�سباق املثري
حمتال امل��رك��ز اخلام�س وم�سجال
زمنا قدره  31.44.15دقيقة.
ويف باقي امل��راك��ز ج��اء ق��ارب نادي
احل�م��ري��ة ال�ث�ق��ايف ال��ري��ا��ض��ي رقم
 55بقيادة ح�سن علي ال�شام�سي
وماجد علي عبد اهلل امل��رزوق��ي يف
املركز ال�ساد�س بينما احتل املركز
ال���س��اب��ع ال �ق��ارب ره�ي��ب  7بقيادة
ح���س�ين � �ش��وي��رد وال �ع �م��اين ثاين
ال�ب��و��س�ع�ي��دي وح��ل ث��ام�ن��ا القارب
احل �م��ري ل�ل���س�ب��اق��ات  20بقيادة
ال �ث �ن��ائ��ي حم �م��د اح �م��د الهاملي
وماجد عثمان خلف وجنح القارب
ره�ي��ب  11بقيادة الثنائي �سعود
ن� � ��ادر ال ��رج� �ي ��ب واح � �م� ��د حممد
ال�سويدي يف احتالل املركز التا�سع
بينتما ذه ��ب امل��رك��ز ال�ع��ا��ش��ر �إىل
القارب الكراج الكويتي  99بقيادة
حم �م��د خ �ل��ف امل � �ه �ي�ري وحممد
حم�سن علي.

التتويج
وجرت بعد نهاية ال�سباق مبا�شرة
م��را� �س��م ت �ت��وي��ج �أ� �ص �ح��اب املراكز
اخلم�س الأوىل �أط�ق��م ال�ق��وارب (
نا�س  10ورهيب  17وامل�شخ�ص
م ��اري ��ن  3وره� �ي ��ب  7والنوبي
لل�سباقات  )5وذلك بح�ضور حممد
عبد اهلل حارب ع�ضو جمل�س �إدارة
ال �ن��ادي امل��دي��ر التنفيذي واملقدم
ع�ل��ي ع�ب��د اهلل ال�ق���ص�ي��ب النقبي
رئ�ي����س ق���س��م الإن �ق��اذ ال�ب�ح��ري يف
�شرطة دب��ي وامل �ل�ازم ث��اين �سعيد
الدليل من ق�سم الإنقاذ البحري
وحممد عبد اهلل ال�شام�سي.
�إ�شادة
و�أ� � �ش� ��اد حم �م��د ع �ب��د اهلل ح ��ارب
ع �� �ض��و جم �ل ����س �إدارة ن � ��ادي دبي
ال � � ��دويل ل �ل ��ري ��ا� �ض ��ات البحرية
امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي وال� ��ذي ا�شرف
على ال�سباق بالنجاح الكبري الذي
حت� �ق ��ق يف احل � � ��دث ح� �ي ��ث اظهر
اجلميع تعاونا مع اللجنة املنظمة
الأم��ر ال��ذي �أدي يف الو�صول �إىل
نهاية �سعيدة وخ��رج اجلميع وهو
را�ض عن ال�سباق.

البطولة العربية الثامنة للم�ضمار التي �أقيمت يف
ال�شارقة دي�سمرب املا�ضي حيث حقق الالعب عبداهلل
املن�صوري امليدالية الذهبية والربونزية بينما ح�صل
الالعب ح�سن عبداهلل ال�شحي على ميدالية ذهبية
وميداليتني ف�ضيتني كما حقق امليدالية الربونزية يف
ك�أ�س �آ�سيا لل�شباب التي اقيمت يف الهند .2017
ح�ضر اللقاء �سعادة �سيف حممد ب��ن �صالح رئي�س
جمل�س الإدارة ال�سابق للنادي وع��دد م��ن الأع�ضاء
وحم �م��د ب��ره��ان ع��رج��ه م ��درب ف��ري��ق ال ��دراج ��ات يف
النادي.

ون� � ��وه حم �م ��د ح� � ��ارب بالتعاون
ال�ل�اف ��ت ب�ي�ن ال� �ن ��ادي وال�شركاء
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي�ي�ن ل� �ل� �ن ��ادي من
ال ��دوائ ��ر احل�ك��وم�ي��ة وامل�ؤ�س�سات
ال��وط�ن�ي��ة ال��داع �م��ة لإجن� ��اح كافة
الأحداث والبطوالت التي ينظمها
النادي ومن بينها القيادة العامة
ل�شرطة دبي وجهاز حماية املن�شات
احليوية وال�سواحل (قيادة ال�سرب
ال��راب��ع) والإدارة ال�ع��ام��ة للدفاع
املدين بدبي وم�ؤ�س�سة دبي للإعالم
قناة دبي الريا�ضية و�سلطة مدينة
دبي املالحية.
�إهداء
اه� ��دي ط��اق��م ال� �ق ��ارب ن��ا���س 10
بقيادة الثنائي �سعيد عبيد القامة
وف ��ال ��ح امل �ن �� �ص��وري اجن � ��از الفوز
والت�ألق يف �سباق القوارب اخل�شبية
ال�سريعة �إىل ال��ري��ا��ض��ي ال�شامل
��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن حممد
ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ويل عهد
دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي
ل ��دع� �م ��ه امل� �ت ��وا�� �ص ��ل للريا�ضة
والريا�ضيني.
وق � ��ال � �س �ع �ي��د ع �ب �ي��د لإق� ��ام� ��ة �أن
ال�ت�ن�ظ�ي��م اجل �ي��د وامل �� �س��ار الرائع
� �س��اع��د امل �ت �� �س��اب �ق�ين ع �ل��ى تقدمي
��س�ب��اق م�ت�م�ي��ز ون��اج��ح م ��ؤك��دا �أن
اجل�م�ي��ع خ ��رج ��س�ع�ي��دا مب��ا حتقق
م�شيدا بجهود ن��ادي دب��ي الدويل
للريا�ضات البحرية يف �إجناح كافة
الأن�شطة والبطوالت.

بطولة فزاع لل�صيد بال�صقور (التلواح)

«�أف  » 3و«الظفرة» يتقا�سمان �ألقاب قرمو�شة ال�شيوخ
تتويج الفائزين باملراكز الأوىل يف �أول � 4أيام

ويف �شوط قرمو�شة جرنا�س – ال�سيارة ،حقق
�أف  3املراكز الثالث الأوىل ،وجاء باملركز الأول
ال �ط�ير  3ب��زم��ن  18.708ث��ان �ي��ة ،وباملركز
الثاين فوك�س بزمن  18.744ثانية ،وباملركز
الثالث من�ساوية بزمن  18.814ثانية.
ويف ��ش��وط قرمو�شة ج��رن��ا���س – ال��رم��ز ،ك�سب
�أف  3املراكز الثالث الأوىل �أي�ضا ،وجاء باملركز
الأول ال�ط�ير �ضجه ب��زم��ن  17.789ثانية،
وباملركز ال�ث��اين ك��ويف بزمن  17.955ثانية،
وباملركز الثالث فتنة بزمن  18.488ثانية.
ويف خ �ت��ام امل �ن��اف �� �س��ات ق��ام��ت ال�ل�ج�ن��ة املنظمة
بتتويج الفائزين باملراكز الأوىل يف الأ�شواط
ال�ت��ي �أقيمت يف الأي ��ام الأرب �ع��ة الأوىل و�شملت

فئات متنوعة يف ال�شيوخ ،ومتيزت بتفوق فريق
�أف  3و�سط ح�ضور قوي من الظفرة ومزاحمة
بقية الفرق ومنها �أم �أر �أم واليالي�س ،علما �أن
البطولة �شارك فيها فرق منها النيف وجمموعة
ال�صقر.
واع �ت�بر دم �ي �ث��ان ب��ن � �س��وي��دان ،رئ�ي����س اللجنة
املنظمة� ،أن “التح�ضري االلكرتوين” �ساهم
يف اخ�ت��زال الكثري من الوقت وجهد امل�شاركني
وامل �ن �ظ �م�ين ،وان�ع�ك����س ذل ��ك يف امل�ن��اف���س��ات عرب
�إ� �ص��دار ق��رع��ة الأ� �ش��واط ب�شكل ��س��ري��ع و�سل�س
وقبل وقت ٍ
كاف من كل مناف�سة ،وقال “تابعنا
يف ه ��ذا امل��و� �س��م ال �ق �ي��ام ب �خ �ط��وات “التح�ضري
االلكرتوين” وهي التي تت�ضمن قيام ال�صقارين
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بت�سجيل الطيور وتثبيت �أرق��ام احللقة الذكية
املثبتة بها� ،إىل جانب حتديد م�شاركة كل طري يف
�أي �سباق وذلك بخطوات وا�ضحة وب�سيطة متكن
امل�شاركون من �إجنازها عرب املوقع االلكرتوين
مل��رك��ز ح �م��دان ب��ن حم�م��د لإح �ي��اء ال �ت�راث ،مبا
يعك�س مواكبة التطورات التكنولوجية لبطوالت
�صيد ال�صقور مع متطلبات ال�صقارين امل�شاركني
وت�سهيل كافة الإجراءات عليهم».
حت�ضريات على مدار العام
ك�شف جراح عبيد �سامل بن �شنه الكتبي� ،صقار
فريق الظفرة� ،أن ال�سر وراء امل�ستويات القوية
ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا ال �ف��ري��ق ت �ع��ود �إىل التدريبات
والتح�ضريات مل�شاركة ال�صقور يف هذه البطوالت

تتم على م��دار العام ولي�س لوقت حمدد فقط،
وقال “تزيد اجلرعة التدريبية يف الفرتة التي
ت �ق�ترب ف�ي�ه��ا ال �ب �ط��والت م��ن االن� �ط�ل�اق ،لكن
ب�شكل ع��ام ف ��إن حت�ضرياتنا ع�بر العناية بهذه
ال�صقور والقيام بتدريبها تتم طوال العام دون
توقف ،ومبتابعة حثيثة لكل طري بعينه النتقاء
الأف���ض��ل منها الح�ق��ا للم�شاركة يف البطوالت
بح�سب ال�سرعة والدقة التي ميتلكها كل طري
منها والفئة املحددة له ،وذلك يتم بجهود فريق
كامل ولي�س ال�صقار لوحده فقط».
ح�ضور جماهريي يف العطلة
جاء احل�ضور اجلماهريي �أكرب خالل مناف�سات
يوم اجلمعة نظرا لكونه يوم عطلة ،وهو ما جعل

ال�ع��دي��د م��ن ع���ش��اق ه��ذا ال �ن��وع م��ن الريا�ضات
ال�ت�راث �ي��ة ي �ت��واف��دون �إىل م��وق��ع ال �ب �ط��ول��ة يف
منطقة ال��روي��ة يف دب��ي ،ومنهم م��ن ا�صطحب
�أطفاله �أي�ضا لالطالع على هذه الريا�ضة وتعلم
كيفية التناف�س فيها.
ولفت يف احل�ضور اجلماهريي تواجد مقيمني
وزوار �أج��ان��ب ،مم��ن ي�سعون ملعرفة ه��ذا النوع
م��ن الريا�ضات التقليدية والتعمق يف الرتاث
الإم ��ارات ��ي امل���ص��اح��ب ل�ل�ت�ط��ور ال�ك�ب�ير يف كافة
املجاالت احلياتية يف تنوع نادر يجمع بني املا�ضي
واحلا�ضر وامل�ستقبل.
م�سابقات العامة تنطلق اليوم الأحد
تنطلق اليوم الأح��د  7يناير م�سابقات العامة
التي جتري مناف�ساتها ح�سب الأ�شواط اخلم�سة
املعتمدة ،وهي :فرخ -رمز ،فرخ –�سيارة ،فرخ –
نقدي ،جرنا�س –رمز ،جرنا�س –�سيارة.
و�ستقام اليوم االحد  7يناير مناف�سات فئة جري
�شاهني ف��رخ  +ج��رن��ا���س ،على �أن ت�ق��ام ي��وم غد
االث�ن�ين  8يناير فئة ج�ير تبع ف��رخ +جرنا�س،
وي��وم ال�ث�لاث��اء  9يناير فئة ب�ي��ور ج�ير ف��رخ +
جرنا�س  ،ويوم الأربعاء  10يناير فئة قرمو�شة
فرخ +جرنا�س.
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انطالق مباريات الدور التمهيدي لبطولة نادي �أبو ظبي الدولية
ال�سابعة ع�شرة لل�شباب وال�شابات للتن�س الأر�ضي
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انطلقت �صباح �أم����س باملالعب اخل��ارج�ي��ة الرئي�سية ال�صلبة ب�ن��ادي �أب��و ظبي
الريا�ضي مبنطقة امل�شرف يف �أبو ظبي مباريات الدور التمهيدي لبطولة نادي
�أب��و ظبي الدولية ال�سابعة ع�شرة لل�شباب وال�شابات للتن�س الأر�ضي (امل�ستوى
الرابع) التي تقام حتت رعاية �سمو ال�شيخ نهيان بن زايد �آل نهيان رئي�س جمل�س
�أبو ظبي الريا�ضي �ضمن �سل�سلة بطوالت (جونيور) التي ي�ست�ضيفها النادي حتى
 13يناير /كانون الثاين احلايل مب�شاركة  255العباً والعبة من  50دولة
يف مقدمتهم العبي الإم��ارات امل�شاركني يف ال��دور التمهيدي بجانب  20العب
والعبه من �آ�سيا و 4من �أفريقيا ،و 30من �أوروبا و�أمريكا يف الدورين التمهيدي
والرئي�سي وغريهم من الالعبني يف الدور التمهيدي املفتوح ،والتي ت�ستمر ملده

� 6أي��ام على فرتتني �صباحية وم�سائية .وقد �شهدت اجلولة االفتتاحية �إقامة
 16مباراة مبختلف مالعب النادي على فرتتني قبل ا�ستكمالها اليوم لتحديد
الالعبني الأربعة الذين يحق لهم االن�ضمام للدور الرئي�سي الـ  32الذي تلعب
مبارياته بطريقة خ��روج امل�ه��زوم وال��ذي تبد�أ مبارياته اعتبارا من �صباح يوم
غد االثنني وفقاً لالئحة االحتاد الدويل للتن�س والتي ينظمها احتاد الإمارات
وب�إ�شراف االحتاد الدويل  ITFوي�شرف على مناف�ساتها اليومية اللجنة الفنية
التي ت�ضم �صالح الرباملي �سكرتري االحتاد واحلكم الدويل العام حممود العجيلي
واحلكم امل�ساعد مثيم حممد واحلكم امل�ساعد الثاين ليث العاين ومدرب نادي �أبو
ظبي للتن�س ر�ضا بو�سعادة ودمي��ا االبراهيم �سكرترية اللجنة الريا�ضية .وقد

�أ�سفرت مباريات اجلولة الأوىل االفتتاحية من الدور التمهيدي التي تلعب بنظام
خ��روج املهزوم عن فوز الهندي �ساهدا�س على ال�سوري ح�سن ب��ارودي ب�شوطني
 ، 3-6 3--6وفاز االيطايل ماركو على الهندي بار�شار ب�شوطني �6-صفر-
، 3-6والفرن�سي تري�سان على الهندي املقيم جون ماهيل ب�شوطني ، 2-6-1-6
وااليطايل رو�ستي على الفرن�سي املقيم �أنوار ب�شوطني  ، 1-6-1-6والهولندي
بارت على الكندي فايز حيدر  0-6 – 1-6والأذربجاين غارييف على الهندي
ع�شان لومبا ب�شوطني  0-6-3-6والذي �سيلتقي يف ختام تلك املجموعة امل�صنف
الأول يف تلك البطولة الهولندي فان �ساميك وت�ستكمل مباريات الدور الت�أهيلي
اليوم ب�صعود �أربعة العبني للدور الرئي�سي امل�ؤهل للبطولة الرئي�سية.

«جتارب مبدعة» يف ملتقى الإبداع الريا�ضي التا�سع

جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للإبداع الريا�ضي تعتمد برنامج اجلل�سات واملتحدثني
�أع �ل �ن��ت الأم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة لـجائزة
حممد بن را�شد �آل مكتوم للإبداع
ال��ري��ا� �ض��ي ع���ض��و م� �ب ��ادرات حممد
بن را�شد �آل مكتوم العاملية برنامج
جل�سات ملتقى الإب� ��داع الريا�ضي
التا�سع ال��ذي تنظمه اجلائزة حتت
ع�ن��وان “جتارب مبدعة” ي��وم بعد
غ� ��د ال� �ث�ل�اث ��اء  9ي �ن��اي��ر اجل � ��اري
يف ق��اع��ة ج��ودل �في��ن ب �ف �ن��دق �أب� ��راج
الإم ��ارات ،و�سيتحدث فيه ع��دد من
ال�ف��ائ��زي��ن ب�ف�ئ��ات ال� ��دورة التا�سعة
للجائزة الأكرب من نوعها من حيث
قيمة اجلوائز وعدد الفئات ،واالوىل
على الإط�ل�اق يف العامل التي تعنى
بجانب الإبداع يف العمل الريا�ضي.
وه ��و احل ��دث ال���س�ن��وي امل �ه��م الذي
تنظمه اجلائزة قبل ي��وم واح��د من
موعد حفل تكرمي الفائزين الذي

�سيقام ي��وم الأرب �ع��اء  10ي�ن��اي��ر يف
ق ��اع ��ة را�� �ش ��د مب ��رك ��ز دب� ��ي العاملي
للم�ؤمترات.
ويت�ضمن ب��رن��ام��ج امللتقى التا�سع
خ�م���س��ة ج�ل���س��ات وي� �ب ��د�أ الت�سجيل
�اح��ا وتبد�أ
يف ال���س��اع��ة ال�ث��ام�ن��ة ��ص�ب� ً
اجلل�سة الأوىل يف ال�ساعة الثامنة
وال �ن �� �ص��ف � �ص �ب��اح �اً وحت �م��ل عنوان
“جتارب مبدعة” ويتحدث فيها كلاً
من التون�سي طارق ال�صويعي الفائز
يف ف�ئ��ة احل �ك��م ال �ع��رب��ي ،والأخ � ��وان
اجلزائريان ف�ؤاد وعبداللطيف بقة
ال �ف��ائ��زان يف ف�ئ��ة �أ� �ص �ح��اب الهمم،
ويدير اجلل�سة د .جمال عبا�س من
جمل�س دبي الريا�ضي.
وتنطلق اجلل�سة الثانية يف ال�ساعة
�صباحا ،و�ستحمل
العا�شرة �إىل ربع
ً
عنوان “جتارب ريا�ضية” ويتحدث

ف�ي�ه��ا ك�ًل�اً م��ن ال���س�ب��اح��ة امل�صرية
فريدة ه�شام �أحمد عثمان الفائزة
يف ف�ئ��ة ري��ا� �ض��ي ح�ق��ق �إجن� ��از رفيع
امل �� �س �ت��وى ،وال �� �س �ع��ودي حم �م��د بن
م �� �ص �ط �ف��ى ب� ��ن � �س �ل �م��ان ال�سويق
الفائز يف فئة ريا�ضي نا�شئ عربي
ح �ق��ق جن��اح��ات م�ت�م�ي��زة يف املجال
الريا�ضي ،ويدير اجلل�سة الإماراتية
رمي عبداحلميد الأم�يري الطالبة
مبدر�سة دبي الدولية فرع القوز.
فيما تتحدث يف اجلل�سة الرئي�سية
�صاحبة ال�سمو امللكي الأم�يرة رميا
بنت بندر بن �سلطان �آل �سعود وكيل
الهيئة العامة للريا�ضة للتخطيط
والتطوير ،رئي�س االحتاد ال�سعودي
للريا�ضة املجتمعية ،الفائزة يف فئة
�شخ�صية ريا�ضية �أ�سهمت يف �إثراء
احل��رك��ة الريا�ضية العربية ،وذلك

تيفيز يرتك ال�صني ويعود اىل بوكا جونيورز
�أعلن ن��ادي بوكا جونيورز االرجنتيني لكرة القدم ان يف التاريخ .وك��ان متحدث با�سم النادي ال�صيني �أكد
املهاجم كارلو�س تيفيز عاد اىل �صفوفه ،بعد عام من ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س اجل�م�ع��ة ان �شنغهاي �شينخوا
انتقاله اىل نادي �شنغهاي �شينخوا يف �صفقة جعلت منه يخو�ض يف مباحثات مع تيفيز لإنهاء عقده.
وطبعت اال��ص��اب��ات امل��و��س��م الأول لتيفيز يف ال�صني،
�أحد �أغلى العبي كرة القدم جلهة الراتب.
وغ��اب ع��ن نهائي م�سابقة الك�أ�س املحلية التي
وب��ذل��ك� ،سيخو�ض تيفيز ( 33عاما)،
�أحرز ناديه لقبها ،علما انه مل ي�سجل �سوى
املهاجم ال�سابق ملان�ش�سرت يونايتد
�أرب�ع��ة �أه��داف منذ ان�ضمامه اىل �صفوف
الإن �ك �ل �ي��زي وي��وف�ن�ت��و���س االيطايل،
�شنغهاي.
جتربته الثالثة مع نادي ن�ش�أته.
وع�ل��ى رغ��م االه�ت�م��ام الكبري ال��ذي �أحاط
وق� ��ال ب��وك��ا ع�ب�ر ح �� �س��اب��ات��ه على
ب� �ق ��دوم ��ه اىل ال� ��� �ص�ي�ن ،واع� �ت� �ب ��اره
مواقع التوا�صل “تيفيز عائد!”،
“رمزا” لنمو ك��رة ال�ق��دم يف
م�ضيفا ان��ه “ان�ضم اىل الفريق
ال���ص�ين و��س�ع��ي العمالق
ام�س الأول اجلمعة وبد�أ بالتدرب
الآ�سيوي اىل ان ي�صبح
مع زمالئه».
�أحد كبار اللعبة على
ووزع النادي �صورة لتيفيز
ال���ص�ع�ي��د العاملي،
يف ق��اع��ة ال�ت��دري��ب البدين
�إال ان العالقة
وه � � ��و ي � ��رت � ��دي قمي�ص
تدهورت �سريعا
ال �ن��ادي ،علما ان الأخري
ب � �ي� ��ن ت� �ي� �ف� �ي ��ز
مل يك�شف ق�ي�م��ة �صفقة
وامل �� �ش �ج �ع�ي�ن
االنتقال.
ال� � � � � ��ذي� � � � � ��ن
وك� � � ��ان ت �ي �ف �ي��ز �أمت يف
� � � �ش � � �ك � � �ك � ��وا
ن �ه��اي��ة ك ��ان ��ون الأول
با لتز ا مهم
دي �� �س �م�بر ،2016
ح� � � � � � �ي � � � � � ��ال
�صفقة انتقال اىل
ال � � � � �ن� � � � ��ادي،
ال� �ن ��ادي ال�صيني،
و�أي � � � �� � � � �ض� � � ��ا
وق � ��درت التقارير
با لتز ا مهم
ال���ص�ح��اف�ي��ة راتبه
على امل�ستوى
ال�سنوي بنحو 40
ال � � � � �ك � � � � ��روي
م � �ل � �ي � ��ون ي � � � ��ورو،
واع � �ت � �ن � ��ائ � ��ه
م � � ��ا ج� � �ع � ��ل منه
ب� � �ل� � �ي � ��اق� � �ت � ��ه
واح ��دا م��ن �أعلى
البدنية.
ال�ل�اع �ب�ي�ن راتبا

كوريا ال�شمالية ت�شارك يف �أوملبياد «اجلنوبية»
�صرح م�س�ؤول �أوملبي ك��وري �شمايل رفيع امل�ستوى ال�سبت ان
بالده �ست�شارك على الأرجح يف دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية
يف ك��وري��ا اجلنوبية ال�شهر امل�ق�ب��ل ،يف اع�ل�ان ي�شكل م�ؤ�شرا
ج��دي��دا اىل ا�ستئناف ال�ع�لاق��ات الطبيعية ال��ذي ب��د�أ اخريا
يف �شبه اجلزيرة الكورية .وذكر ممثل كوريا ال�شمالية لدى
اللجنة االوملبية الدولية �شانغ اونغ يف ت�صريح ن�شرته وكالة
االن�ب��اء اليابانية ك�ي��ودو ،ان ك��وري��ا ال�شمالية �ست�شارك على
الأرجح يف الألعاب الأوملبية التي �ستجرى يف بيونغ�شانغ من
 9اىل � 25شباط فرباير.
واو�ضحت الوكالة ان امل���س��ؤول ال�ك��وري ال�شمايل �أدىل بهذا
الت�صريح املقت�ضب لل�صحافيني خالل توقفه يف مطار بكني
ال��دويل .وا�ضافت كيودو �أن �شانغ توقف يف بكني يف طريقه
�إىل �سوي�سرا حيث مقر اللجنة الأوملبية .واعتربت م�صادر
مل حت��دد كيودو هويتها �أن ه��دف الرحلة ميكن ان يتمحور
بالتحديد حول مناق�شة �إمكانية م�شاركة بيونغ يانغ يف �ألعاب
بيونغ�شانغ .وتندرج ت�صريحات امل�س�ؤول الكوري ال�شمايل يف
�سياق امل�ؤ�شرات التي برزت يف االيام االخرية وت�سري يف اجتاه
تهدئة التوتر يف �شبه اجلزيرة الكورية ،بعد ا�شهر من الت�صعيد
والتهديد بني بيونغ يانع ووا�شنطن .واتفقت �سيول وبيونغ
يانغ اجلمعة على اجراء مناق�شات للمرة االوىل منذ �سنتني.
و�سيعقد اللقاء ،االول من نوعه منذ كانون الأول دي�سمرب
 ،2015الثالثاء يف قرية بامنوجنوم احل��دودي��ة التي وقع
فيها وقف اطالق النار يف احلرب الكورية (.)1953-1950
واتفقت وا�شنطن و�سيول من جهة �أخرى على ان ت�ؤجال اىل
ما بعد دورة الألعاب االوملبية مناوراتهما الع�سكرية ال�سنوية
التي ت�ؤدي يف كل مرة اىل تفاقم التوترات يف �شبه اجلزيرة.
وكانت بكني ومو�سكو ،احلليفتان التقليديتان لبيونغ يانغ،
دعتا من جهة اخرى اىل تعليقها.
من جانبه ،اعلن الزعيم ال�ك��وري ال�شمايل كيم جونغ-اون
يف ر�سالته ملنا�سبة العام اجلديد ،ان بالده تتمنى جناح هذه

االلعاب االوملبية وتنوي ار�سال وفد للم�شاركة فيها.
وت�أمل �سيول ومنظمو الألعاب يف ان ت�شارك فيها بيونغ يانغ،
م��ن اج��ل خف�ض ال�ت��وت��ر ال�ن��اج��م ع��ن ال�برن��اجم�ين النووي
والبال�ستي اللذين تتابعهما كوريا ال�شمالية خالفا لقرارات
االمم املتحدة .وقامت بيونغ يانغ يف اال�شهر االخرية ب�إطالق
ع��دد كبري من ال�صواريخ ،واج��رت يف ايلول �سبتمرب جتربة
نووية �ساد�سة ،هي الأقوى حتى اليوم.
ويف الر�سالة نف�سها للعام اجلديد االثنني املا�ضي ،دع��ا كيم
جونغ-اون كوريا ال�شمالية اىل انتاج ر�ؤو�س نووية و�صواريخ
بال�ستية ب�أعداد كبرية .و�أكد اي�ضا ان كوريا ال�شمالية حققت
هدفها الذي يق�ضي بان ت�صبح دولة نووية.
ورد الرئي�س االمريكي دونالد ترامب على التجارب الكورية
ال�شمالية ب ��إط�لاق ت�ه��دي��دات  --تعهد يف االمم امل�ت�ح��دة ب
“التدمري التام” لكوريا ال�شمالية اذا ما �شنت بيونغ يانغ
هجوما  --وال�شتائم لكيم جونغ-اون الذي و�صفه ب�أنه “رجل
ال�صواريخ ال�صغري».
وما زالت الكوريتان تقنيا يف حالة حرب منذ  1953تاريخ
انتهاء احل��رب يف �شبه اجل��زي��رة التي مل تت�سم �سوى بهدنة
ولي�س مبعاهدة �سالم .و�شهدت ه��ذه ال�سنوات ال�ستون من
التوتر عددا كبريا من احلوادث واملواجهات.
وكان جمل�س االمن الدويل �أقر اواخر كانون الأول دي�سمرب
جمموعة جديدة من العقوبات على بيونغ يانغ عرب ت�صويت
بالإجماع على ق��رار ام�يرك��ي ،مبنع ت�سليم كوريا ال�شمالية
ح��واىل  75%من املنتجات النفطية امل�ك��ررة ،وا��ص��دار �أمر
ب�إعادة جميع الرعايا الكوريني ال�شماليني الذين يعملون يف
اخلارج اىل بالدهم قبل نهاية .2019
واع�ل�ن��ت ال���ص�ين ان�ه��ا ب ��د�أت بتطبيق ه��ذه ال�ق�ي��ود اجلديدة
ال�سبت .وتلقت اح��زاب املعار�ضة يف ك��وري��ا اجلنوبية بحذر
م�ؤ�شرات عودة العالقات يف �شبه اجلزيرة ،حمذرة من تنازالت
لل�شمال ل�ضمان م�شاركته يف االلعاب االوملبية.

ت �ق��دي � ًرا لإ� �س �ه��ام��ات �ه��ا يف ت�أ�سي�س
ال��ري��ا� �ض��ة ال �ن �� �س��ائ �ي��ة ال�سعودية
وتنظيمها من خالل �إدخ��ال ريا�ضة
امل � ��ر�أة يف امل ��دار� ��س ال �ع��ام��ة ،وتبد�أ
�صباحا،
اجلل�سة يف ال�ساعة 10:40
ً
وحت �م��ل ع �ن��وان “جتربة �إدارية”،
وي��دي��ر اجلل�سة م�شعل القحطاين
الإعالمي يف قناة دبي الريا�ضية.
وت �ب��د�أ اجلل�سة ال��راب�ع��ة يف ال�ساعة
�صباحا ،وهي حتمل عنوان
11:15
ً
“جتربة ملهمة” وي�ت�ح��دث فيها
ب�ط�لا الأومل �ب �ي��اد ال�ت��ون���س��ي حممد
ال �ق �م��ودي وامل �غ��رب��ي ه���ش��ام القروج
ال� �ف ��ائ ��زان يف ف �ئ��ة ج ��ائ ��زة الإب � ��داع
الريا�ضي الأومل �ب��ي ،وت��دي��ر اجلل�سة
ل �ي �ل��ى ب� �ن ��ت ف� ��رح� ��ات الإع�ل�ام� �ي ��ة
بالتلفزيون اجلزائري.
وتبد�أ اجلل�سة اخلام�سة والأخرية يف

ال�ساعة الثانية ع�شر ظه ًرا وت�ستمر
مل��دة �ساعة وحت�م��ل ع�ن��وان “جتارب
م�ؤ�س�سية مبدعة” ويتحدث فيها:
ممثل احت��اد الإم ��ارات للجوجيت�سو
ال �ف��ائ��ز يف ف �ئ��ة امل ��ؤ� �س �� �س��ة املحلية،
ومم�ث��ل االحت ��اد ال ��دويل للدراجات
الفائز يف فئة امل�ؤ�س�سة العاملية ،ويدير
اجلل�سة �سامي عبد الإمام �أخ�صائي
الإع �ل��ام مبجل�س دب ��ي الريا�ضي.
و� �س �ي �ت��م ب ��ث ج �ل �� �س��ات امل �ل �ت �ق��ى عرب
�شا�شات قناة دبي الريا�ضية ال�شريك
اال� �س�ترات �ي �ج��ي ل �ل �ج��ائ��زة و كذلك
ع�بر امل��وق��ع االل �ك�تروين والتطبيق وي �ع ��د م �ل �ت �ق��ى امل �ب��دع�ي�ن م ��ن �أه ��م
ال��ذك��ي الر�سمي للجائزة ك��ي تكون ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�سنوية ال�ت��ي تنظمها
اجلل�سات متاحة �أم��ام اجلميع من اجل ��ائ ��زة ك��ون��ه ي�ت�ي��ح ل�ل�ع��ام�ل�ين يف
داخل و خارج الدولة لتعميم الفائدة القطاع الريا�ضي فر�صة االطالع
من هذه اجلل�سات الغنية بالتجارب على التجارب الإب��داع�ي��ة للفائزين
مبختلف فئات اجلائزة من قياديني
الإبداعية املميزة.

و�إداريني ومدربني وحكام وريا�ضيني،
والتحاور معهم من �أجل تعزيز نهج
الإب��داع يف العمل الريا�ضي وحتفيز
العاملني يف القطاع الريا�ضي على
العمل والإجناز وفق هذا النهج.
ي��ذك��ر �أن االم��ان��ة ال�ع��ام��ة للجائزة

قد وجهت الدعوة ملنت�سبي القطاع
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي و اجل � �ه� ��ات املرتبطة
ب��ال�ع�م��ل ال��ري��ا��ض��ي والأك ��ادمي ��ي ،و
ممثلي امل�ؤ�س�سات الإعالمية حل�ضور
ج �ل �� �س��ات امل �ل �ت �ق��ى ول� �ق ��اء املبدعني
الفائزين.

ختام ناجح لبطولة الرماية

تد�شني النظام الذكي لر�صد درجات االختبارات للمت�سابقني
•• ر�أ�س اخليمة – الفجر

�شهد اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي  ،القائد العام ل�شرطة ر�أ�س
اخليمة احلفل اخلتامي لبطولة الرماية ال�سنوية وتكرمي �أف�ضل رماة
القيادة العامة ل�شرطة ر�أ���س اخليمة وذل��ك يف ميدان الرماية مبنطقة
ال�سوان بح�ضور العميد عبداهلل خمي�س احلديدي نائب قائد عام �شرطة
ر�أ�س اخليمة وعدد من مدراء الإدارات ور�ؤ�ساء الأق�سام والأفرع.
ويف كلمته �أكد القائد العام لل�شرطة �أن ريا�ضة الرماية تعترب من �أهم
الأركان الأ�سا�سية يف خطة الن�شاط الريا�ضي التي تتبعها القيادة العامة
ل�شرطة ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة وه��ي م��ن العنا�صر الرئي�سية ل��رج��ل ال�شرطة
باعتبارها �أحد �أهم املهارات التي ميكن �أن يكت�سبها رجل ال�شرطة لإبراز
هوايتهم ب�ه��ذا امل�ج��ال ومنحهم الفر�صة لإث�ب��ات ق��درات�ه��م ،و ُت�ع��د هذه
البطولة �ضمن ب��اك��ورة �أن�شطة ال�ق�ي��ادة العامة وال�ت��ي تحُ ْ �ف��ل �أجندتها
بالكثري من الن�شاطات التي ت�سهم يف االرتقاء ب�أداء منت�سبيها على �أر�ض
ال جيداً ومواكباً
الواقع  ،م�شرياً ب�أن ت�أهيل وتدريب رجل ال�شرطة ت�أهي ً
ومتخ�ص�صاً �أ�صبح من �أهم حم�صنات الأمن الوطني واالجتماعي يف �أي
جمتمع من املجتمعات ،ال�ستدامة الأمن واال�ستقرار يف املجتمع  ،م�شيداً
�سعادته بالنتائج وما تو�صل �إليه منت�سبو �شرطة ر�أ�س اخليمة من قدرات
وكفاءة عالية ت�ؤهلهم للم�شاركة يف خمتلف املحافل العاملية والدولية ،
م�ؤكداً دعمه واهتمامه وحر�صه الالحمدود يف تقدمي كافة الإمكانيات
وال��دع��م ال�لازم جلميع الفعاليات وملنت�سبي ال�شرطة لتنمية مواهبهم
و�إمكانياتهم.
وبد�أ احلفل بعزف �سالم القائد  ،ثم توجه �سعادة القائد العام ب�إطالق طلقة
البداية �إيذاناً بانطالق احلفل ،ثم عر�ض لفيلم وثائقي �أو�ضح التطورات
التي ا�ستحدثت �ضمن برنامج الرماية والتي تتما�شى مع ا�سرتاتيجية
وزارة الداخلية ال�ساعية نحو التطوير وتطبيق �أح��دث اال�سرتاتيجيات
احلديثة التي من �ش�أنها حتقيق الإنتاجية ودعم الكفاءات  ،ثم قام �سعادة
القائد العام بتد�شني عملية ر�صد الدرجات الإلكرتونية للرماة.
وقام القائد العام يف ختام احلفل بتكرمي �أف�ضل الرماة بالقيادة العامة
ل�شرطة ر�أ�س اخليمة مبنحهم ال�شهادات التقديرية وال��دروع التذكارية
من العن�صرين ال��رج��ايل والن�سائي عن فئة ال�ضباط و�صف ال�ضباط
والأف��راد �ضمن مناف�سات رماية امل�سد�س  ،وبلغ عددهم نحو  40را ِم ،
بالإ�ضافة �إىل تكرمي اجلهات اخلارجية امل�شاركة يف اجناح البطولة.

كوتينو �إىل بر�شلونة مبدئي ًا فيدرر يقلب ت�أخره �أمام زفرييف يف ك�أ�س هومبان
قلب ال�سوي�سري روجيه فيدرر ت�أخره مبجموعة �أمام االملاين لقبا يف البطوالت ال�ك�برى (رق��م قيا�سي) م��ن �أ�سلوب لعبه
�أل�ك���س�ن��در زف�يري��ف يف ن�ه��ائ��ي ك ��أ���س ه��ومب��ان ل�ك��رة امل�ضرب يف املجموعتني الثانية والثالثة ،وخفف من االيقاع ال�سريع
بـ  160مليون يورو
للمنتخبات املختلطة ام�س ال�سبت ،اىل فوز �أبقاه دون خ�سارة ال��ذي ك��ان يفيد زف�يري��ف ،واعتمد ب�شكل كبري على الكرات

ك�شفت و�سائل �إعالم ا�سبانية ام�س عن تو�صل ناديي ليفربول الإنكليزي وبر�شلونة
اال�سباين اىل اتفاق مبدئي على انتقال الربازيلي فيليبي كوتينيو من الأول اىل
الثاين ،يف �صفقة قد ت�صل اىل  160مليون يورو.
و�أ�شارت �صحيفة �سبورت الكاتالونية اىل ان قيمة ال�صفقة �ستوزع بني  120مليون
يورو كبدل انتقال ،و 40مليون يورو كحوافز ومكاف�آت ،ما �سيجعل من كوتينيو
ثالث �أغلى العب يف تاريخ اللعبة.
و�أوردت ال�صحيفة ان فيليبي كوتينيو �سي�صبح العبا يف �صفوف بر�شلونة يف الأيام
اخلم�سة املقبلة� ،إال يف حال انهارت املفاو�ضات حول التفا�صيل النهائية ،م�ضيفة ان
بر�شلونة ح�صل على اتفاق مبدئي من ليفربول ب�ش�أن القيمة النهائية لل�صفقة.
ويف �سياق مت�صل� ،أوردت �صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية ان ليفربول يطلب
مبلغا يناهز  160مليون يورو ،على ان يتوزع بني قيمة انتقال وحوافز ومكاف�آت
�سهلة التحقيق.
وقالت ال�صحيفة ان كوتينيو نف�سه م�ستعد لدفع ما ي�صل اىل  15مليون يورو
لت�سهيل ال�صفقة التي كان يرغب يف �إجنازها ال�صيف املا�ضي.
وي�ت�ردد ا�سم كوتينيو وه��ذه ال�صفقة منذ �أ��ش�ه��ر ،واكت�سبت م��ع ان�ط�لاق مو�سم
االنتقاالت ال�شتوية ال��ذي ي�ستمر حتى نهاية كانون الثاين يناير احل��ايل ،زخما
م�ضاعفا .وحاول بر�شلونة مرارا ال�صيف املا�ضي �ضم كوتينيو ،يف حماولة لتعوي�ض
انتقال مواطنه نيمار اىل باري�س �سان جرمان الفرن�سي يف �صفقة قيا�سية بلغت
 222مليون يورو� .إال ان ليفربول رف�ض �أكرث من عر�ض لالعب الذي تقدم بنف�سه
بطلب للرحيل .ويف مراحل الحقة ،ك�شف م�س�ؤولون يف نادي بر�شلونة ان ليفربول
كان يطلب احل�صول على  200مليون يورو للتخلي عنه .وغاب كوتينيو عن �أول
مباراتني لليفربول يف  ،2018مع ت�أكيد مدربه االملاين يورغن كلوب انه م�صاب.
�إال ان تقارير �إعالمية انكليزية وا�سبانية� ،أ�شارت اىل ان الالعب �أبلغ ناديه انه غري
راغب يف اللعب معه بعد الآن ،وي�سعى لإمتام �صفقة بر�شلونة يف �أ�سرع وقت.

يف الفردي منذ انطالق البطولة.
وف��از ف�ي��درر على زف�يري��ف �6- ،)7-4( 7-6صفر
و ،2-6يف �أوىل م�ب��اري��ات ن�ه��ائ��ي الك�أ�س
امل �ق��ام��ة يف م��دي �ن��ة ب�ي�رث اال�سرتالية،
ع�ل�م��ا ان ��ه ف ��از يف م �ب��اري��ات��ه ال �ث�ل�اث يف
ف ��ردي ال��رج��ال ق�ب��ل ال ��دور ال�ن�ه��ائ��ي� .إال
ان الأمل ��اين ال���ش��اب ال��ذي �سبق ل��ه التغلب
على ال�سوي�سري املخ�ضرم مرتني يف خم�س
م �ب��اري��ات ب�ي�ن�ه�م��ا يف دورات الالعبني
امل �ح�ت�رف�ي�ن ،دخ ��ل امل �ج �م��وع��ة الأوىل
بقوة ،ومتكن من جر فيدرر اىل �شوط
فا�صل تفوق فيه �أي�ضا.
وبينما بدا زفرييف يف طريقه اىل تكرار
ال�ف��وز ال��ذي حققه ال�ع��ام امل��ا��ض��ي على
فيدرر يف ك�أ�س هومبان ،يف مباراة مل
حت�سم جمموعاتها الثالث �سوى يف
�أ��ش��واط فا�صلة ،متكن فيدرر من
قلب الأم��ور ل�صاحله ،على رغم
ان ال�ت��وت��ر ب��دا عليه �أك�ث�ر من
م��رة ،اذ رم��ى م�ضربه �أر�ضا
وقام ب�ضرب كرة يف اجتاه
��س�ق��ف امل �ل �ع��ب .وبدل
ف�ي��درر امل�صنف ثانيا
ع��امل �ي��ا وامل � �ت ��وج ب� �ـ 19

ال�ساقطة يف ملعب االملاين على مقربة من ال�شبكة .ومع تقدم
فيدرر ،انقلبت الآية وبدا التوتر على زفرييف امل�صنف رابعا
عامليا ،وجت��ادل مع احلكم على خلفية قرار الأخ�ير �إعادة
�إر�ساله .ومكن هذا الفوز فيدرر من و�ضع �سوي�سرا يف
املقدمة بنتيجة �1-صفر يف النهائي ،علما ان��ه ي�سعى
اىل �إح ��راز ك��أ���س ه��ومب��ان للمرة الثانية يف م�سريته،
بعد �أوىل ع��ام  2001مع مارتينا هينغي�س.
وق��ال ال�سوي�سري “لعبت ب�شكل جيد
ع �ل��ى م ��دى امل �ج �م��وع��ات الثالثا،
و�سا�شا زفرييف تراجع م�ستواه
بع�ض ال�شيء يف املجموعتني
الثانية والثالثة ..متكنت
م��ن و�ضع �سوي�سرا يف
امل�ق��دم��ة ل��ذل��ك �أنا
� �س �ع �ي��د» .ويف
مباراة فردي
ال � �� � �س � �ي� ��دات،
ت � � � � � �ل � � � � � �ع � � � � ��ب
ال� ��� �س ��وي� ��� �س ��ري ��ة
ب�ل�ي�ن��دا ب�ي�ن���س�ي�ت����ش �ضد
االملانية �أجنليك ك�يرب��ر ،قبل
م �ب ��اراة يف ال ��زوج ��ي املختلط
ب� �ي ��ن ال � �ث � �ن� ��ائ � �ي�ي��ن االمل � � � ��اين
وال�سوي�سري.

جمتمع االمارات
فندق ديوك�س دبي ينال جائزة من م�ؤ�س�سة �سلو فود دبي

فاز فندق ديوك�س دبي الفاخر من فئة اخلم�س جنوم يف نخلة جمريا بجائزة ( )Snail of Approvalمن
م�ؤ�س�سة «�سلو فود دبي» .وتهدف هذه اجلائزة �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أبرز منتجي الأغذية واملهنيني يف هذا املجال
بالإ�ضافة �إىل منافذ البيع واملطاعم واملقاهي التي تنتهج فل�سفة قائمة على اعتماد املمار�سات ال�صديقة للبيئة.
وميكن �أن ت�شمل هذه املمار�سات والتدابري احلد من ا�ستخدام املواد الكيميائية وا�ستخدام املعادن الغذائية املحلية
واملنخف�ضة واحلفاظ على ال�سالالت احليوانية والأ�صناف النباتية ،واملمار�سات ال�صديقة للحيوانات ،ودعم �صغار
املنتجني ،وال�سعي �إىل �إيجاد �أغذية جيدة ونظيفة.
وبهذه املنا�سبة قال تري�ستان ديال بورت دو ثيل ،املدير العام لفندق ديوك�س دبي� :إننا حري�صون للغاية على حتمل
م�س�ؤوليتنا املتمثلة بحماية البيئة عرب ا�ستخدام �أف�ضل املكونات املو�سمية امل�ستدامة من املنتجني املحليني لإعداد
وجبات الطعام يف مطاعمنا .كما �أننا نقوم ب�إعادة تدوير نفاياتنا ون�ستخدم نظاماً خا�صاً لل�سماد يف الفندق .ويجب
�أن يكون الفائز بهذه اجلائزة التي مت �إطالقها يف دبي عام  ،2015م�ستوفياً ل�شرط �أ�سا�سي وهو �أن يكون  %50على
الأقل من موظفيه �أع�ضاء يف م�ؤ�س�سة �سلو فود �إنرتنا�شونال.

األحد  7يناير  2018م  -العـدد 12217

Sunday 7 January 2018 - Issue No 12217

�ضيف االحتاد وفيزا يك�شفان عن �أ�سماء الفائزين مب�سابقة مليونري الأميال
�أهدى �ضيف االحتاد وفيزا ،الرائدة عامل ًيا يف خدمات الدفع الرقمية� ،أحد ع�شر ع�ض ًوا �سعيد احلظ
من �أع�ضاء برنامج الوالء �ضيف االحتاد ،هدية العام اجلديد ،وهي عبارة عن مليون ميل من �أميال
امل�سافر الدائم لكل منهم وذلك عرب م�سابقة مليونري الأميال .وحظي �أع�ضاء �ضيف االحتاد
الذين �سجلوا يف احلملة الرتويجية
وحجزوا رحالتهم مع االحتاد
للطريان م�ستخدمني بطاقات فيزا
قبل � 21أكتوبر ،بفر�صة الفوز ب�أحد
املاليني الإحدى ع�شر من �أميال
�ضيف االحتاد .وهن�أ يا�سر اليو�سف،
املدير الإداري لربنامج �ضيف
االحتاد ،الفائزين خالل حفل تقدمي
اجلوائز ،الذي �أقيم يف املقر الرئي�سي
لالحتاد للطريان يف �أبوظبي.
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امل�شرق يح�صد ت�سع جوائز من جلوبل فاينن�س يف لندن

ح�صل بنك امل�شرق ،امل�ؤ�س�سة املالية
الرائدة يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ،على ت�سع جوائز خالل
م�ؤمتر وجوائز اخلدمات امل�صرفية
الرقمية الذي ت�ست�ضيفه جملة
“جلوبال فاينن�س” يف لندن .و�شهد
احلفل الذي ا�ست�ضافته دار �آر �إ�س �آيه
يف لندن فوز امل�شرق باجلوائز التالية:
• �أف�ضل خدمات م�صرفية عرب

الهاتف املحمول للعمالء يف العامل
• �أف�ضل خدمات م�صرفية عرب
الهاتف املحمول يف ال�شرق الأو�سط
• �أف�ضل تطبيق خدمات م�صرفية
للهاتف املحمول يف ال�شرق الأو�سط
• �أف�ضل بنك رقمي للعمالء يف
ال�شرق الأو�سط
• �أف�ضل بنك رقمي للعمالء يف دولة
الإمارات العربية املتحدة

داي�سو تتو�سع يف منطقة اخلليح
ب�أفتتاح متجرها الـ52

عززت داي�سو العالمة اليابانية املتخ�ص�صة يف بيع منتجات التجزئة،
تواجدها يف عجمان بعد افتتاح متجرها الثاين يف الإمارة .لي�صل �إجمايل
عدد متاجرها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي �إىل  52متجرا .اكت�سبت
داي�سو اليابان �شعبية هائلة بني امل�ستهلكني املحليني .وتفتخر العالمة
التجارية مبكانتها كمتجر التجزئة املف�ضل الذي يقدم جميع احتياجات
الأ�سرة .بعد �أن حازت �شركة داي�سو اليابان على ثقة امل�ستهلكني يف دولة
الإمارات والكويت والبحرين واململكة العربية ال�سعودية ،تفتتح داي�سو
متجرها الثاين للعمالء يف �إمارة عجمان يف �سيتي �سنرت عجمان .حيث
يقدم املتجر اجلديد للعمالء �أحدث املنتجات املبتكرة.

�أكرث من � 100ألف �شخ�ص ي�شاركون يف احتفاالت
ا�ستقبال العام اجلديد يف دبي ف�ستيفال �سيتي

ا�ستقبل دبي ف�ستيفال �سيتي ،امل�شروع ال�ضخم متعدد الأغرا�ض الذي
طورته جمموعة الفطيم للعقارات� ،أكرث من � 100,000شخ�ص احتفلوا
بقدوم العام اجلديد.
وا�ست�ضافت الوجهة املحببة جمموعة من العرو�ض ال�ش ّيقة ،من عرو�ض
الألعاب النارية اجلميلة �إىل الأطباق ال�شهية والأن�شطة املجتمعية احلافلة
املرح ،لتقدم فعاليات ممتعة للجميع احتفا ًال باملنا�سبة املميزة.
�أما معلم «تخ ّيل» يف ف�ستيفال باي فقد �أ�ضاء ال�سماء بعر�ضه اجلميل حامل
الرقم القيا�سي ،فيما ا�ستمتع الزوار بعر�ض رائع للألعاب النارية طيلة
الأم�سية ابتدا ًء من التا�سعة لي ً
ال و�صو ًال �إىل منت�صف الليل.
وا�ستكما ًال لالحتفاالت ،ا�ست�ضاف م�سرح ف�ستيفال �أرينا يف فندق
�إنرتكونتيننتال ف�ستيفال �سيتي نخبة من جنوم العرب لإحياء حفل ر�أ�س
ال�سنة ،وهم حممد حماقي ونان�سي عجرم ون�صيف زيتون .وكانت تذاكر
احلفل قد بيعت بالكامل نظراً لكونه واحداً من �أبرز الفعاليات املرتقبة
للمو�سم.

• البنك الرقمي الأكرث ابتكاراً
للأفراد يف ال�شرق الأو�سط
• �أف�ضل ابتكار للمنتجات ،ال�سحب
النقدي دون بطاقة با�ستخدام
اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت
• �أف�ضل خدمات دفع الفواتري يف
ال�شرق الأو�سط.
• �أف�ضل بنك -م�ؤ�س�سة مالية رقمي
يف قطر .

ا�ستك�شاف الألعاب ال�شعبية الإماراتية بر�ؤية فنية معا�صرة
يختتم معر�ض «الألعاب ال�شعبية
الإماراتية» الذي تنظمه دائرة
الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي
اليوم الأحد بعد عر�ض �أعمال
تكليف فنية �أبدعها �ستة فنانني
من الإمارات منذ نوفمرب املا�ضي

يف مركز القطارة للفنون مبنطقة
العني .قدم املعر�ض ر�ؤية معا�صرة
لزمن الب�ساطة ،من خالل �أعمال
لفنانني من الإمارات مت تكليفهم
بها م�سبقا ً هذا العام ،فقدم
الفنانون �أعما ًال مرتبطة بالألعاب

ال�شعبية التي كان ميار�سها الأطفال
يف املجتمع الإماراتي قدمياً ،والتي
�أبتكرتها العقول ال�صغرية بهدف
الت�سلية وبا�ستخدام املواد املتاحة.
ومع الوقت �أ�ضحت تلك الألعاب
جزءاً �أ�صي ً
ال من الرتاث املحلي.

وي�سلط املعر�ض ال�ضوء على �ستة
�ألعاب �شعبية هي؛ (التيلة وحبيل
الزبيل والد�سي�س وا َل ُّزبوُّت والكرابي
واملريحانة).
و�أبدع الفنانون �أمين زيداين،
و�أريب م�سعود ،ورو�ضة ال�شام�سي،

ٍ
ٍ
ومغامرات �صحراوية مذهلة
بباقات
«مليحة» ت�ستقبل ف�صل ال�شتاء
مع حلول ف�صل ال�شتاء واعتدال درجات احلرارة يف املنطقة باتت الآن الفر�صة �سانحة لال�ستمتاع بالأن�شطة اخلارجية يف الهواء الطلق ،حيث يفتح “مركز مليحة للآثار” يف �إمارة ال�شارقة �أبوابه �أمام الزوار
موفراً لهم فر�صة مميزة ومزيجاً فريداً بني اال�سرتخاء والت�أمل ،واال�ستمتاع ب�سحر غروب ال�شم�س والنجوم لي ًال و�سط �صحراء مليحة .وت�شمل الباقات ال�صحراوية الليلية «اال�سرتاحة الأملا�سية» التي
متنح الزوار فر�صة التنقل يف مركبات فاخرة م�صممة للقيادة على الطرق
الوعرة ،واال�ستمتاع برحلة �صحراوية مميزة عرب املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل
م�شاهدة غروب ال�شم�س خلف الأفق ،تليها الوجبات اخلفيفة اللذيذة �أو
امل�شروبات العربية التقليدية .وميكن للزوار من خالل اختيار باقة خم�ص�صة
�أن ي�ستمتعوا يف �أجواء اال�سرتاحة بتناول الع�شاء الذي ي�شمل خم�سة �أطباق
�شهي ،يلي ذلك جتربة ر�صد النجوم وا�ستك�شاف
متتالية بالإ�ضافة �إىل �شوا ٍء ّ
عجائب الف�ضاء برفقة دليل من اخلرباء بعلم الفلك .وي�ستطيع الراغبون
باال�سرتخاء ب�صحبة �أفراد عائالتهم �أو �أ�صدقائهم اال�ستمتاع بباقة «ا�سرتاحة
الغروب» بالقرب من �صخرة الأحفور التي تبد�أ مب�شهد خ ّالب لغروب ال�شم�س،
تليها رحلة ا�ستك�شاف �صخرة الأحفور م�شياً على الأقدام ،وتناول طعام الع�شاء
– الذي يت�ضمن امل�أكوالت امل�شوية – حتت النجوم ،بالإ�ضافة �إىل جتربة ر�صد
النجوم لي ًال ،ومتتد هذه التجربة على مدار �أربع �ساعات ،يتخللها رحلة ق�صرية
عرب الكثبان الرملية و الطرق الوعرة ،كما ميكن للمغامرين من م�ستك�شفي
ال�صحراء وع�شاقها تعزيز جتربتهم من خالل �إ�ضافة خيار مغامرة درجات
الكثبان الرملية (الباغي).

وعائ�شة حا�ضر املهريي ،ومايكل
راي�س ،ومرمي ال�سويدي� ،أعما ًال من
وحي �ألعاب �شعبية من اختيارهم،
تعك�س مالمح كل لعبة ومهاراتها
املتفردة ،ودمج اجلانب التقليدي
للألعاب يف عمل فني.

«برواز دبي » �أهم مبنى �سياحي
ترفيهي يف العامل خالل 2017
اختار موقع هوتل اندري�ست دوت
كوم hotelandrest.com
االخباري (برواز دبي) ك�أهم وابرز
مبنى �سياحي ترفيهي يف العامل مت
�إجنازه خالل . 2017
وقال املوقع االخباري املتخ�ص�ص يف
ال�سياحة ان (برواز دبي) الذي مت
افتتاحه م�ؤخراً يف حديقة زعبيل،
لي�س مق�صدا ترفيهياً فح�سب ,وامنا
ابداع هند�سي فني ومعماري ينقل
زواره اىل ارتفاع  150مرتاً ،وعرب
ج�سر علوي طولة  93مرتاً لق�ضاء
�أوقات جميلة مل�شاهدة الأبراج
وناطحات ال�سحاب و�أفق دبي املفتوح
على ابرز ح�ضارة عمرانية يف منطقة
اخلليج وال�شرق الأو�سط والتي
تناف�س ح�ضارات معمارية مماثلة يف
الواليات املتحدة االمريكية وهونغ
كونغ و�سنغافورة وغريها .

«مهرجان ال�شارقة للمو�سيقى العاملية»
ُي ّ
نظم �أم�سية «�سحر الكال�سيك يف ليلة اجلاز»
�أعلن “مهرجان ال�شارقة للمو�سيقى العاملية”  ،2018الذي تقدمه
“هيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير” (�شروق) ب�شراكة ا�سرتاتيجية
مع “هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي يف ال�شارقة ”،و”م�سرح املجاز”،
وينظمه “مركز فرات قدوري للمو�سيقى” ،عن ا�ستعداده لإحياء �أم�سية
مو�سيقية مميزة جتمع بني �سحر املو�سيقى الكال�سيكية ومو�سيقى اجلاز،
تقام على م�سرح جزيرة العلم يوم  18يناير اجلاري.
ويحيي احلفل الفنانة املجرية كاتيت�سا �إيليني ،املغنية وعازفة الكمان
احلا�صلة على عدد من اجلوائز ،و املاي�سرتو العراقي حممد عثمان
�صدّيق ،الذي يقود «�أورك�سرتا مهرجان ال�شارقة للمو�سيقى العاملية» ،يف
�أم�سية مو�سيقية مميزة من ليايل الدورة اخلام�سة من املهرجان الذي
ُيقام يف الفرتة املمتدة من  12حتى  19يناير اجلاري.
وح�صلت الفنانة كاتيت�سا �إيليني على �أرفع اجلوائز الفنية يف دولة املجر،
حيث نالت �ألبوماتها املو�سيقية الذهبية والبالتينية مبيعات عالية على
امل�ستوى العاملي ،وعززت مكانتها كفنانة مبدعة ،تلمع مواهبها يف عدد
من الأنواع والثقافات املو�سيقية.

و ُيعترب املاي�سرتو حممد عثمان �صد ّيق واحداً من �أبرز املو�سيقيني
العراقيني ،حيث يقود «�أورك�سرتا مهرجان ال�شارقة للمو�سيقى العاملية»،
التي ت�ضم نخبة من العازفني املوهوبني املتخ�ص�صني باملو�سيقى
الكال�سيكية ،التي �أ�س�سها الفنان فرات قدّوري ،مدير مهرجان ال�شارقة
للمو�سيقى العاملية.
وتتميز �أعمال املاي�سرتو حممد عثمان �صدّيق بدمج جمموعة من الآالت
املو�سيقية العربية ال�شرقية ،ويلعب دوراً بارزاً بالرتويج للمو�سيقى
العربية ون�شرها على امل�ستوى العاملي ،من خالل �سبعة م�ؤلفات مو�سيقية
بعنوان «�شرقيات».
وي�ست�ضيف املهرجان نخبة من �أبرز املو�سيقيني والفنانني العامليني
من  11دولة ،من بينها م�صر ،و�سوريا ،والعراق ،و�إ�سبانيا ،والأرجنتني،
واملجر ،يف  14حف ً
ال مو�سيقياً خمتلفاً ،تتطلب خم�سة منها �شراء تذاكر،
و ُتقام يف م�سرح املجاز وم�سرح جزيرة العلم..
فيما ُتقام احلفالت الت�سعة الأخرى املجانية يف الهواء الطلق بالق�صباء،
وواجهة املجاز املائية.

بنك االحتاد الوطني مينح ً
مليونا �آخر
لفائزة جديدة يف �شهادات الأول االدخارية

�أعلن بنك االحتاد الوطني عن الفائزة يف �سحب املليون ل�شهادات الأول
االدخارية .فقد كانت �سعيدة احلظ الفائزة مبليون درهم يف ال�سحب الربع
�سنوي ل�شهادات الأول االدخارية ال�سيدة/ختون نو�شاد� ،إماراتية اجلن�سية،
و قد مت تكرمي الفائزة من قبل الإدارة العليا بفرع البنك بديرة يف دبي.
وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة عربت ال�سيدة ختون نو�شاد عن فرحتها قائلة:
لقد �شعرت بفرح كبري عندما و�صلني االت�صال الهاتفي من بنك االحتاد
الوطني لإبالغي بالفوز ..و�أريد �أن �أ�شكر العاملني بالفرع وذلك حل�سن
تعاملهم وتقدمي �أف�ضل اخلدمات دائماً لعمالئهم ..و�أريد كذلك �أن �أ�شجع
جميع �أ�صدقائي و�أفراد عائلتي للإ�ستثمار ب�شهادات الأول االدخارية فقد
يحظى �أحدهم بفر�صة لربح جوائز اخرى.
و �صرح ال�سيد  .حممد ح�سني ،نائب رئي�س �أول ورئي�س �إدارة الفروع ،لبنك
االحتاد الوطني نتوجه بالتهنئة �إىل ال�سيدة ختون نو�شاد على فوزها يف
�سحب �شهادات الأول االدخارية بقيمة مليون درهم� .إن �شهادات الأول
االدخارية تالقي جناحاً كبرياً بني عمالء البنك وجتذب ا�ستثماراتهم
ملا لها من مميزات وملنحها فر�ص فوز عديدة للعمالء وذلك من خالل
ال�سحوبات على  2151جائزة �شهرية.
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حت�صل على لقب �أقبح عرو�س يف العامل

حتتفظ بجثتي ر�ضيعيها يف الثالجة

ال تلقب العرو�س يف ي��وم زفافها �إال ب��الأم�يرة �أو مبلكة
ي��وم�ه��ا ،ل�ك��ن م ��اذا �ستكون ردة فعلها ل��و ق�ي��ل ل�ه��ا �إنها
قبيحة .فهذه العرو�س الرو�سية �أُطلق عليها عام 2010
ل�ق��ب "�أقبح ع��رو���س بالعامل"� ،إذ ��س�خ��ر اجل�م�ي��ع من
�شكلها وحجمها ،ومت ت��داول �صورها على نطاق وا�سع
و��س��ط تهكم وا� �ض��ح .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال���ص��ور الكثرية
التي تظهر �سعادتها يوم زفافها� ،إال �أن كثرياً من النا�س
قالوا �إن عالقة ه�ؤالء الزوجني ال ميكن �أن تدوم كثرياً،
و�أنهما �سوف ينف�صالن قريباً ،وذلك ل�شكلهما املتعار�ض
واملختلف ،حيث تبدو الزوجة �ضخمة جداً ،بينما زوجها
�صغري احلجم بجانبها.
ولكنها فاج�أت اجلميع ب�شكلها اجلديد وج�سمها الر�شيق
واجلميل ،حيث قامت ب�إنقا�ص الكثري من وزنها ،و�أجرت
العديد من التغيريات .ال�شابة اجلميلة التي �أ�صبحت
�أماً لطفل ،خ�ضعت لعملية جراحية ،والتزمت بحميات
غ��ذائ�ي��ة ��ص��ارم��ة� ،أ��ص�ل�ح��ت �أ��س�ن��ان�ه��ا ،وغ�َّيعشرَّ ت �شعرها،
وا�ستمرت بالتمارين الريا�ضية حتى و�صلت �إىل �شكلها
اجلميل الذي �أ�صاب اجلميع بالده�شة .وح�سب ما ورد يف
موقع �سي �إن �إن تورك ،ف�إنها بعزمها و�إ�صرارها و�صلت
�إىل ال�شكل الذي �أرادت �أن ت�صل اليه.

ع�ثرت ال�شرطة الأملانية على جثتني لر�ضيعني داخ��ل ثالجة يف
�شقة ببلدة بندورف يف والية �سك�سونيا�-أنهالت ،بح�سب �صحيفة
"بيلد" الأملانية.
وبح�سب ال�صحيفة ف�إن ال�شرطة الأملانية يف مدينة هالة �أحجمت
عن ذكر مكان اكت�شاف جثث الأطفال الر�ضع ،وذكرت �أن ال�شرطة
�أو�ضحت �أن طليق �أم الطفلني هو الذي �أبلغ �أفراد ال�شرطة ،الفتة
�إىل �أن الرجل حتدث م�ساء الثالثاء املا�ضي عن ر�ضيع واحد� ،إال
�أن �أفراد ال�شرطة عرثوا على الطفل الثاين.
وك��ان قد مت �إلقاء القب�ض على الأم  46عاما ب�شكل م�ؤقت فيما
مل يت�ضح حتى الآن �سبب وفاة الطفلني ،وذكرت ال�شرطة �أنها ال
ت�ستبعد �أن يكون هناك جرمية وراء ذل��ك ،مو�ضحة �أن ال�شرطة
اجلنائية حتقق يف الأمر.

ممر�ضة ت�سخر من املر�ضى وهم يحت�ضرون
انت�شرت يف رو�سيا م�ؤخراً ظاهرة تعر�ضت لالنتقاد ب�شكل وا�سع
على م��واق��ع التوا�صل االجتماعي ،حيث د�أب��ت بع�ض املمر�ضات
والعاملني يف احلقل الطبي ،على ن�شر �صور �سيلفي مع مر�ضى
وهم يحت�ضرون على �أ�س ّرة امل�ست�شفى.
وتخ�ضع ممر�ضة رو�سية للتحقيق ،بعد �أن ن�شرت جمموعة من
ال�صور على مواقع التوا�صل االجتماعي ،تظهر فيها وهي ت�سخر
من مر�ضى يحت�ضرون خلفها ،مع تعليقات غري الئقة.
كما ن�شرت املمر�ضة �آنا كيم ،جمموعة من التعليقات ،حول مري�ض
كبري يف ال�سن ،بحاجة �إىل حفا�ضات ،و�أب��دت ا�ستياءها و�شعورها
باال�شمئزاز منه ،بح�سب ما نقلت �صحيفة مريور الربيطانية.
وعلى الرغم من تعليقاتها امل�سيئة ،ون�شرها ��ص��وراً �ساخرة من
املر�ضى ،وخا�صة كبار ال�سن� ،إال �أن كيم مل تطرد من عملها ،مما
�أثار غ�ضب الكثري من املعلقني على مواقع التوا�صل االجتماعي.

عرو�س تفارق احلياة بعد �ساعات على زفافها
تزوجت امر�أة �أمريكية من والية كونيتيكت يف م�ست�شفى
قبل � 18ساعة من وفاتها ،بعد �صراع مع �سرطان الثدي.
وارتدت هيذر مو�شر ف�ستان الزفاف ،وا�ستلقت يف �سرير
وع�ل��ى فمها ق�ن��اع الأك���س�ج�ين ،ح�سب م��ا �أظ �ه��رت �صور
ن�شرت �أخريا.
وبينما كانت على �سريرها ،عقد قرانها على ديفيد مو�شر
يف  22دي�سمرب يف م�ست�شفى مبدينة هارتفورد ،قبل �أن
تفارق احلياة يف اليوم التايل.
وكانت هيذر ،البالغة من العمر  31عاما ،وقعت يف حب
ديفيد ،بعدما التقيا خالل دورة للتدريب على الرق�ص.
و� �ص��رح دي�ف�ي��د ملنظمات �إع�لام�ي��ة ب ��أن��ه يف ال �ي��وم الذي
خطط فيه للتقدم خلطبة هيذر يف  23دي�سمرب 2016
مت ت�شخي�صها ب�أنها م�صابة بال�سرطان.
ولكنه م�ضى قدما يف عر�ض ال��زواج عليها .وكان ديفيد
وه�ي��ذر يخططان ل�ل��زواج يف  30دي�سمرب  ،2017لكن
الأطباء ن�صحوهما بالقيام بهذا يف وقت �أقرب.
وانتهى احلال بيوم زفافها ،ب�أن بات يوم جنازتها.

باع �صديقه هريوين فقتله
�أيدت حمكمة اال�ستئناف العليا يف البحرين حك ًما بال�سجن امل�ؤبد
على بحريني باع �صديقه كمية من الهريوين فمات ب�سبب جرعة
زائدة منها ،ثم تركه و�شقيقه و�آخر مبواقف م�ست�شفى ال�سلمانية
يف �سيارته وغادروا.
وك�شف يف التحقيقات� ،أن املتوفى توجه �إىل �شقة املتهم الأول
م��ع �شقيقه املتهم ال �ث��اين ،حيث ب��اع املتهم الأول امل�ت��وف��ى كمية
من املخدرات ومت تعاطيها داخل ال�سيارة ،ونتيجة تناوله جرعة
زائ��دة ت��ده��ورت حالته ،فقام الأول و�شقيقه املتهم الثاين بنقله
�إىل م�ست�شفى ال�سلمانية واالت�صال باملتهم الثالث للح�ضور �إليهم
و�أخذهم يف �سيارته.
و�أف ��ادت ال�شرطة �أن املتهم الأول �أق��ر عند ��س��ؤال��ه ببيع املخدر
وتعاطيه ،فيما تبينّ من تقرير الطب ال�شرعي �أن الوفاة وقعت
ب�سبب تعاطي املتوفى جرعة زائدة من املخدر.
و�أك ��دت ال�ت�ح��ري��ات �أن املتهم ال�ث��ال��ث ك��ان برفقة الأول والثاين
واملتوفى وجميعهم يتعاطون املخدرات ،بينما اعرتف املتهم الأول
بحيازة املخدرات بق�صد البيع والتعاطي ،وثبت �أنه باع الهريوين
للمتوفى ،وقال �إنه يتعاطى منذ عام  1995ولكنه يبيع املخدرات
منذ � 3أ�شهر فقط.

ينتحل �شخ�صية رجل �أمن بهدف ال�سرقة

املمثلة ريز ويذر�سبون خالل ح�ضورها حفل ع�شاء جوائز ( )AFI 2017يف لو�س �أجنلو�س( .رويرتز)

بيع �سمكة تونة بـ 36مليون ين

هاجي�س ينفي اتهامات
ب�سوء ال�سلوك
نفى املخرج احلائز على جائزة �أو�سكار
بول هاجي�س اتهامات ب�سوء ال�سلوك
اجلن�سي والتي �ساقتها �أرب��ع �سيدات
بينهن اثنتان اتهمتاه باالغت�صاب.
و�أوردت وك��ال��ة �أ��س��و��ش�ي�ي�ت��د بر�س
ات�ه��ام��ات م��ن ثل��اث ن���س��اء عملن يف
�صناعة الرتفيه تت�ضمن �أن هاجي�س
�أق � ��دم ع �ل��ى ت�ق�ب�ي�ل�ه��ن عنوة،خالل
ال �ف�ترة ب�ين  1996و  .2015كما
ات�ه�م��ت واح ��دة م��ن ال�ن���س��اء الثالث
ه��اج�ي����س ب��اغ�ت���ص��اب�ه��ا .ومل يحدد
ال �ت �ق��ري��ر �أ� �س �م��اء ال �ن �� �س��اء .وقالت
كري�ستني ليبريا حمامية هاجي�س
يف بيان �أر�سلته �إىل رويرتز"ال�سيد
ه��اج�ي����س ي�ن�ف��ي ب���ش�ك��ل ك��ام��ل هذه
االدعاءات املجهولة" .وكان هاجي�س
قد رفع ال�شهر املا�ضي دعوى ق�ضائية
��ض��د ام ��ر�أة راب �ع��ة ع��رف��ت يف تقرير
ب��ا��س��م ه��ايل بري�ست وال �ت��ي اتهمته
باغت�صابها يف � ،2013أم��ام حمكمة
يف م��ان�ه��ات��ن ب��والي��ة ن �ي��وي��ورك .ويف
ه ��ذه ال ��دع ��وى ن �ف��ى ه��اج �ي ����س هذا
االدع ��اءات وات�ه��م بري�ست باالبتزاز
وب��أن�ه��ا طلبت ت�سعة م�لاي�ين دوالر
مقابل عدم الإعالن عن مزاعمها.

بيعت �سمكة تونة عمالقة ذات زعانف زرق��اء مقابل  36.45مليون ين (
� 323.400أل��ف دوالر) يف طوكيو يف �أول م��زاد خالل عام  2018يف �سوق
ت�سوكيجي ال�شهري لبيع الأ�سماك.
ومت �صيد �سمكة التونة العمالقة البالغ وزن�ه��ا  405كلغ� ،أي �أن قيمة
الكيلوجرام الواحد منها تبلغ � 90ألف ين ،يف �أوما على الطرف ال�شمايل
بجزيرة هون�شو الرئي�سية يف اليابان ،وتعرف تلك املنطقة ب�أنها واحدة من
�أف�ضل مناطق �صيد �أ�سماك التونة يف البالد.
وهذا �آخر مزاد يجرى يف مطلع ال�سنة اجلديدة يف �سوق ت�سوكيجي قبل
نقله املثري للجدل �إىل موقع �آخر.
ومن املقرر �أن يحل حمل ال�سوق البالغ من العمر  82عاماً �سوقاً جديداً
يف منطقة تويو�سو يف طوكيو يف �أكتوبر املقبل ،وي�أتي التغيري على الرغم
من املخاوف امل�ستمرة ب�ش�أن تلوث الرتبة والهواء من اال�ستخدام ال�سابق
للموقع كم�صنع لإنتاج الغاز.

ال�صني تالحق احلمري يف �أفريقيا
�أدى ارتفاع الطلب على جلود احلمري يف ال�صني �إىل �أزم��ة حقيقية تهدد
وج��ود ه��ذه احليوانات خا�صة يف القارة الإفريقية التي �أ�صبحت حمطة
رئي�سية للتنني ال�صيني ذو ال�شهية املفتوحة ملادة جيالتينية خارقة تدعى
�إيجياو ،بح�سب �صحيفة نيويورك تاميز الأمريكية.
ففي ال�صني ذاتها ،هبط عدد احلمري من  11مليون ر�أ�س �إىل  6ماليني
فقط ،مع توقعات بانخفا�ض �أعدادها �إىل  3ماليني ،وهو ما دعا ال�شركات
ال�صينية �إىل ا�سترياد كميات �ضخمة من جلود احلمري من اخلارج.
ومن بني  44مليون حمار يف العامل ،يتم ذبح نحو  1.8مليون حمار �سنويا
لإنتاج الـ"�إيجياو" ،وهي مادة جيالتينية كانت خم�ص�صة كدواء للأ�سرة
امللكية يف ال�صني يف الع�صور القدمية.
وت�ستخل�ص ه��ذه امل��ادة من جلود احلمري ،و�ساد اعتقاد ق��دمي �أنها تعمل
كمحفز جن�سي وتعالج الأرق ومتنع ظهور �أعرا�ض ال�شيخوخة.
ووج��دت �أفريقيا نف�سها �ضحية للمعتقدات ال�صينية ب�ش�أن احلمري ،فقد
�أقامت ال�شركات ال�صينية ع�شرات امل�سالخ يف �أنحاء القارة ال�سمراء ،حيث
يتم ذب��ح �آالف احلمري يوميا .وبح�سب املدير التنفيذي ملنظمة "دونكي
�سانكت�شري" يف بريطانيا ،مايك بيكر� ،إن ثمن الكيلوغرام الواحد من
الـ"�إيجياو" ي�صل �إىل  375دوالرا .وقال �سيمون بوب ،مدير اال�ستجابة
ال�سريعة واحلمالت يف املنظمة" :هناك �شهية كبرية للإيجياو يف ال�صني

�سرقة �أغلى زجاجة
فودكا يف العامل

حتقق �شرطة العا�صمة الدمناركية كوبنهاغن
يف �سرقة زجاجة فودكا يعتقد �أنها الأغلى يف
العامل وثمنها  1.3مليون دوالر ،ح�سبما �أفادت
�أ�سو�شيتد بر�س.
وق ��ال حم�ق��ق ال���ش��رط��ة ك �ن��ود ه�ف��ا���س �إن ��ه من
ال�سابق لأوانه حتديد ما �إذا كان منفذ ال�سرقة
يف ح��ان��ة "كافيه  "33ق��د اق�ت�ح��م امل �ك��ان �أم
ا�ستخدم مفتاحا .ومل ي�سرق الل�ص �أي �شيء
�آخر ،وفق هفا�س الذي �أ�ضاف �أن ال�شرطة �أبلغت
بال�سرقة الثالثاء املا�ضي .وقالت قناة "تي.يف
 "2الدمناركية �إن زجاجة فودكا رو�سو -بالتيك
�صنعت من  3كلغ من الذهب ،وما يعادلها من
ال�ف���ض��ة م��ع غ�ط��اء م��ر��ص��ع ب��الأمل��ا���س .و�صرح
مالك احلانة براين �إنغربغ الذي ت�ضم حانته
نحو  1200زج��اج��ة ف��ودك��ا ل�صحيفة �إك�سرتا
بالديت الدمناركية� ،أن الزجاجة ت�شبه مقدمة
�سيارة عتيقة.

متكنت اجلهات الأمنية يف العا�صمة ال�سعودية ،الريا�ض،
من التو�صل لهوية �شخ�ص ظهر يف جمموعة من ال�صور،
منتحلاً �صفة رج��ل �أم��ن؛ بهدف االحتيال على عاملي
وموظفي حمالت جتارية وم�ستو�صفات باخلرج؛ ل�سرقة
�أموالهم.
ويف التفا�صيل ،ف�إن اجلهات الأمنية حترت عن ال�صور،
وعن مقطع �صوتي مت تداوله ،حتى جنحت يف التو�صل
�إىل هوية املتهم ،حيث تبني �أنه مواطن خم�سيني ،ف�ألقت
القب�ض عليه ،وك�شفت التحقيقات ارتباطه بثالث �سرقات
م�شابهة؛ فتم �إيقافه وحتويله �إىل النيابة العامة.

طريقة لتوفري  % 35من م�صروفاتك

مع بداية العام اجلديد ،يحاول الكثريون �إعادة
النظر يف الكثري من �ش�ؤون حياتهم ،وما يحتاج
�إىل ت�غ�ي�ير م�ن�ه��ا ،وخ��ا� �ص��ة م��ا يتعلق بالأمور
املالية .ولعل �أبرز ما نفكر فيه بهذا ال�ش�أن ،هو
كيف ميكن �أن نوفر من م�صروفاتنا ال�شهرية،
مع احلفاظ على م�ستوى حياة الئق.
الإج��اب��ة على ه��ذه املع�ضلة ،قد تكمن يف تقنية
يابانية لتوفري امل ��ال ،ت�ع��رف با�سم "كاكيبو"،
وي� �ق ��ول اخل� �ب ��راء� ،إن� �ه ��ا ت �� �س��اع��د يف تخفي�ض
م�صروفاتك ال�شهرية ،بن�سبة ت�صل �إىل ،% 35
�أي �أك�ثر من الثلث ،بح�سب �صحيفة ديلي ميل
الربيطانية.
واحلقيقة �أن كاكيبو ،ع�ب��ارة ع��ن ك�ت��اب ياباين
تقليدي ،ي�ضم عدداً كبرياً من جداول البيانات،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ر��س��ائ��ل حت�ف�ي��زي��ة ،ت���س��اع��دك يف
حت�ق�ي��ق الأه� � ��داف اخل��ا� �ص��ة ب ��ك ،ف�ي�م��ا يتعلق
بال�ش�ؤون املالية.
وي�شجع الكتاب ال�ق��راء ،على اجللو�س يف بداية

ك��ل �شهر ،والتخطيط لكافة امل���ص��روف��ات على
م��دى الأ��س��اب�ي��ع الأرب �ع��ة ال�ق��ادم��ة ،ويعني ذلك
معرفة كم تخطط للتوفري ،والبحث يف النفقات
اخلا�صة بك يف �أربع فئات حمددة.
وت�شمل ه��ذه ال�ف�ئ��ات :ال�ب�ق��اء على قيد احلياة
وت���ش�م��ل ال �ط �ع��ام وال �ن �ق��ل والأم� � ��ور ال�صحية،
والأم��ور االختيارية وت�شمل الت�سوق واملطاعم ،
والثقافية الكتب وال�سينما واحلفالت املو�سيقية،
وال�ش�ؤون الأخ��رى الهدايا والت�صليحات وغري
ذلك.
ويتوجب عليك الإج��اب��ة على � 4أ�سئلة رئي�سية
 :كم لديك من امل��ال؟ وكم تريد �أن توفر؟ وكم
تنفق فعل ّياً؟ وهل ميكنك حت�سني ذلك؟
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ي �ق��دم ال�ك�ت��اب �صناديق
التفكري ،حتى تتمكن م��ن معرفة ،م��ا �إذا كنت
تفعل ما يكفي لتلبية �أه��داف��ك ،ووفقاً للموقع
املايل "موين نينجا" ت�ساعد هذه الطريقة ،على
توفري نحو  % 35من امل�صروفات ال�شهرية.

ما �سبب ارتفاع تذاكر
حفل �سويفت؟

ك��ان م��ن املتوقع �أن حتيي النجمة العاملية تايلور �سويفت  33حفال يف �أمريكا
وحدها� .إال �أنّ �سعر تذاكر حفالتها انت�شرت على جميع ال�صحف العاملية .فلم يباع
منها �إال عدد قليل جدا ب�سبب ارتفاع �أ�سعارها ب�شكل مبالغ فيه ،وهو ما يهدد ب�إلغاء
اجلولة التي كان من املفرت�ض �أن تقدمها .ولكن ،وبح�سب �أحد �أ�صدقاء �سويفت
املقربني ،فال دخل لها بتحديد �أ�سعار تذاكر حفالتها ،و�أنها حت�صل على ن�سبة
حمددة من ال�شركة املنظمة جلولتها الفنية عند توقيع العقد ،وال�شركة هي التي
حتدد �أ�سعار التذاكر ح�سب العر�ض والطلب ووفق ح�سابات خا�صة بها.

ف�ضائح التحر�ش تخيم
على جولدن جلوب

بُ�سطت ال�سجادة احلمراء وا�ستعد
اجلميع لت�سليم التماثيل الذهبية
املرموقة للفائزين بجوائز جولدن
جلوب ال�سينمائية.
ل �ك��ن يف ظ ��ل ف �� �ض��ائ��ح التحر�ش
اجلن�سي ال�ت��ي تخيم على مو�سم
اجل� ��وائ� ��ز يف ه ��ول� �ي ��وود �سيكون
حفل جولدن جلوب اليوم الأحد
�أول اخ�ت�ب��ار على ال �ه��واء مبا�شرة
لتعامل �صناعة ال�سينما مع هذه
الق�ضية التي تق�ض م�ضاجع عامل
العرو�ض والرتفيه.
وق ��ال ت ��وم �أون �ي��ل م��ؤ��س����س موقع
ج ��ول ��د دي ��رب ��ي دوت ك� ��وم "هذه
ق�ضية يف ب� ��ؤرة ال���ض��وء بالن�سبة
ل�ه��ول�ي��وود وت�ل�ق��ي ب�ظ�لال�ه��ا على
حفالت �إعالن اجلوائز".
وب� �ع ��د �أن ك� ��ان ب �ع ����ض امل�شاهري
واملخرجني جنوما ملو�سم اجلوائز
��ص��درت ال �ق��رارات با�ستبعادهم �أو
حرمانهم من امل�شاركة يف �أعمال
�سينمائية �أو �شطب �أ�سمائهم من
قوائم املر�شحني للجوائز.
و� �س �ت �ت �� �ش��ح ن �� �س��اء ب��ال �� �س��واد على
ال�سجادة احل�م��راء حلفل جولدن
ج�ل��وب دع�م��ا ل�ضحايا التحر�ش.
وق � � ��ررت وك ��ال ��ة ك� �ب�ي�رة لرعاية
امل��واه��ب �إل�غ��اء حفل تقيمه �سنويا
خالل �أح��داث جولدن جلوب على
�أن تنفق الأم � ��وال املخ�ص�صة له
على الدفاع القانوين عن �ضحايا
مثل هذه الق�ضايا.
و�سيقت�صر ت �ق��دمي ح�ف��ل جوائز
(نقابة ممثلي ال�شا�شة) املقرر يف
يناير كانون الثاين على الن�ساء.

