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احتجاجات اإيران تتوا�صل 
لإطالق �صراح املعتقلني

•• عوا�صم-وكاالت:

بينما تعلن ال�صلطات االإيرانية انتهاء املظاهرات االحتجاجية، تتوا�صل 
الدعوات ال�صتمرار املظاهرات، ومظاهرة كربى يوم اجلمعة املقبل، كما 
ا�صتمرت املنا�صدات بالتجمعات من اأجل املطالبة باإطالق �صراح املعتقلني 
خالل االحتجاجات االأخرية. وبث نا�صطون مقاطع تظهر هجوم عنا�صر 
االأمن و�صربهم للمتظاهرين بالع�صي والهراوات يف حماولة لتفريقهم، 
و�صط دعوات لتجديد االعت�صامات اأمام �صجن ايفني وال�صجون االأخرى 

يف طهران واملحافظات االأخرى.
كما تداول نا�صطون مقطعا يظهر كيفية تعامل قوات مكافحة ال�صعب 
النا�س  بع�س  ح���اول  بينما  ب��ق�����ص��وة،  و���ص��رب��ه��م  م��ت��ظ��اه��ري��ن  م��ع  بعنف 

تخلي�صهم من خالل رمي احلجارة على عنا�صر مكافحة ال�صغب.
اإحراق  التوا�صل مقطعا يظهر  نا�صطون عرب مواقع  ن�صر  من جهتهم، 
اأ�صعل  �صاب  االأربعاء، من قبل  العا�صمة طهران، فجر  للبا�صيج يف  مقر 

النريان مبدخل املقر.
االأربعاء،  االإي��ران��ي��ة،  للمقاومة  ال��وط��ن��ي  املجل�س  اأن�����ص��ار  نظم  ك��ذل��ك 
وزير  بها  يقوم  اأن  املقرر  التي من  الزيارة  �صد  بروك�صل  احتجاجات يف 
اخلارجية، حممد جواد ظريف، للقاء نظرائه يف االحتاد االأوروبي. كما 

دعا املحتجون االحتاد لدعم احتجاجات اإيران. 
وجت��م��ع ���ص��ب��اح االأرب���ع���اء جم��م��وع��ة م��ن امل��ت��درب��ني م��ن ���ص��رك��ات النفط 
مبنطقة غرب كارون، يف اإقليم االأهواز العربي، اأمام مبنى قائم مقامية 
يف  العمل  فر�س  ومنح  توظيفهم  عدم  على  احتجاجا  احلويزة،  مدينة 

�صركات النفط للمهاجرين من مناطق اأخرى.
كما جتمع عدد من مزارعي منطقة الباوية، �صمال مدينة االأه��واز، يف 
املدينة احتجاجا على ا�صتمرار اإلغاء احلقوق الزراعية وعدم فتح �صبكات 
مياه الري يف مدينتي وي�س ومال ثاين، من قبل ال�صركة التي تعمل يف 
جمال مياه الري ملنطقة �صمال �صرق االأهواز، ما اأدى اإىل اإحلاق اأ�صرار 

ج�صيمة مبحا�صيل مزارعهم.

حممد بن را�صد خالل زيارته اأحمد خليفة ال�صويدي  )وام(

حممد بن را�صد يزور اأحمد ال�صويدي ويطمئن على �صحته

•• عوا�صم-وكاالت:

الفائت  دي�صمرب  خ��الل  االإره��اب��ي��ة  احل��وث��ي  ملي�صيا  تلقت 
نوعية  عمليات  عرب  قا�صمة  �صربات  اجل��اري  يناير  ومطلع 
بقيادة  العربي  والتحالف  اليمني  الوطني  اجلي�س  لقوات 
احلوثي  ق��وات  اأن  وا�صحاً  وب��دا  ال�صعودية،  العربية  اململكة 
االإي��ران��ي��ة دخ��ل��ت م��رح��ل��ة االإن��ه��ي��ار ال��ك��ل��ي. وع��م��د اجلي�س 
اإىل  امل��وؤدي��ة  اجلبهات  فتح  اإىل  العربي  والتحالف  الوطني 
�صنعاء دفعة واحدة مما خلق حالة من االإرباك بني امللي�صيا 
العديد  دفع  ما  املركزية،  بالقيادة  ات�صالها  وقطع  احلوثية 

منها اإىل الفرار اأو اال�صت�صالم.
�صقوط  و�صط  حاالتها  اأ�صوء  يف  احلوثية  امللي�صيات  وتعي�س 
، وهو  واأ�صري  الع�صكريني وامليدانيني بني قتيل  اأبرز قادتها 
ما قابله احلوثيون بت�صعيد وترية انتهاكاتها يف حق املدنيني 
العزل عرب فر�س التجنيد االإجباري على الطلبة واالعتداء 
من  اأبعد  اإىل  احلوثي  ملي�صيات  وذهبت  امل��دار���س.  معلمات 
اأموالها  ذلك عرب �صرقة �صركات ال�صرافة واال�صتيالء على 
بالقوة، وانعك�صت تلك املمار�صات وغريها يف تنامي ان�صقاقات 
لتلك  واإع��الن رف�صهم  الع�صكريني  القياديني  الع�صرات من 

املمار�صات. .. ال�صاحل الغربي.
                                    )التفا�صيل �س15(

الدويل،  املجتمع  اليمنية  اخلارجية  وزارة  طالبت  ذلك  اىل 
احلوثي  ميلي�صيات  ت��ه��دي��دات  م��ع  ال��ت�����ص��اه��ل  ب��ع��دم  ام�����س، 
االإيرانية حلركة املالحة يف البحر االأحمر واملمرات الدولية 
القريبة. وقالت الوزارة يف بيان اإن التهديدات احلوثية جاءت 
على ل�صان اأحد قادة االنقالب، خالل لقائه مع نائب مبعوث 
لوح  اإذ  ���ص��رمي،  لليمن معني  املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام  االأم���ني 
يتم  التي  اال�صرتاتيجية  اخليارات  �صماها  اللقاء مبا  خالل 
ا�صتخدامها يف طريق الالعودة، ومنها خيارات اإغالق البحر 

االأحمر وقطع طريق املالحة الدولية، ح�صب تعبريه.
و�صددت احلكومة اليمنية، يف البيان، على اأن قادة االنقالب، 
وبهذا التهديد الوا�صح وال�صريح، يعلنون حتديهم للمجتمع 
الدويل وقرارات االأمم املتحدة والقوانني واملواثيق الدولية، 
وين�صفون كل اجلهود املبذولة لتحقيق ال�صالم، كتعبري عن 
النوايا احلقيقية للميلي�صيات احلوثية يف حتقيق االأجندات 

االإيرانية.
ا�صتهداف  يف  تتمثل  االإي��ران��ي��ة  االأج��ن��دة  اأن  البيان  واأو���ص��ح 
وحتقيق  البحرية  امل��م��رات  على  وال�صيطرة  املنطقة  اأم���ن 

االأطماع التو�صعية االإيرانية واالإ�صرار باأمن وم�صالح اليمن 
واملنطقة واإقالق االأمن العاملي.

من جهة اأخرى، جنحت قوات النخبة اليمنية يف حمافظة 
من  القاعدة  تنظيم  م�صلحي  طرد  يف  البالد،  جنوبي  �صبوة 
ع�صكرية خاطفة مدعومة من  ال�صعيد، يف عملية  مديرية 

التحالف دعم ال�صرعية يف اليمن.
وذك����رت م�����ص��ادر اأم��ن��ي��ة، ام�����س االأرب���ع���اء، اأن ق���وات النخبة 
املنطقة،  دخولها  اأثناء  التنظيم  م�صلحي  من  ع��ددا  اعتقلت 
اليمنية  ال��ق��وات  م�صتهدفة  مفخخة  �صيارة  انفجرت  فيما 

اأثناء تطهري جيوب تابعة للقاعدة.
وانطلقت العملية الع�صكرية من عزان اإىل ال�صعيد، بعد اأن 
تلقى جنود النخبة تدريبات ع�صكرية على يد قوات التحالف 

العربي، يف مدينة املكال عا�صمة حمافظة ح�صرموت.
وتعمل قوات النخبة على تاأمني معظم مديريات �صبوة حيث 

كان ين�صط تنظيم القاعدة فيها.
ق��ب��ائ��ل، مت  ع���دة  النخبة م��ن جم��ن��دي��ن م��ن  ق���وات  و�صكلت 
ملهارات  اأه��ل��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب  م��ع�����ص��ك��رات  اإىل  توجيههم 
ا�صتخدام االأ�صلحة واالآليات، االأمر الذي برزت نتائجه ب�صكل 
وا�صح خالل عمليات نفذت �صد م�صلحي القاعدة يف اليمن.

دفء العطاء ت�صلم الهالل الأحمر 450 �صندوقا 
من املالب�س ال�صتوية لتوزيعها على املحتاجني

•• اأبوظبي-وام:

املالب�س  من  �صندوقا   450 االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  ت�صلمت 
موؤ�ص�صة  نظمتها  التي  العطاء  دفء  حملة  ح�صيلة  املتنوعة  ال�صتوية 
الهيئة  تتوىل  حيث  اخل��ري  ع��ام  يف  مبادراتها  �صمن  االأ���ص��ري��ة  التنمية 

اإي�صالها اإىل املحتاجني يف املناطق التي تتعر�س ملوجات برد �صديدة.
جاء ذلك خالل ا�صتقبال �صعادة حممد يو�صف الفهيم نائب االأمني العام 
املن�صوري  مبارك  را�صد  و�صعادة  االأحمر  الهالل  يف  امل�صاندة  للخدمات 
نائب االأمني العام لل�صوؤون املحلية مبقر الهيئة ام�س وفدا من املوؤ�ص�صة 
العام  امل��دي��ر  امل�صاندة  اخل��دم��ات  دائ���رة  م��دي��ر  الغفلي  علي  �صعيد  �صم 
الظاهري  وعلي  االإعالمي  امل�صت�صار  اجلابري  و�صيخة حممد  بالوكالة 
مدير اإدارة امل�صرتيات والدعم اللوج�صتي ومرمي م�صلم املزروعي مدير 

منطقة الظفرة.                                          )التفا�صيل �س10(

ات�صالت متكن اأولياء الأمور من 
الإ�صراف على حمتوى الإنرتنت 

•• اأبوظبي- وام:

اأع��ل��ن��ت ات�����ص��االت ام�����س ع��ن ت��وف��ري خ��دم��ة ج��دي��دة ح�صريا لعمالئها 
يف دول���ة االإم�����ارات مت��ك��ن اأول���ي���اء االأم����ور م��ن اال����ص���راف ع��ل��ى املحتوى 
االلكرتوين وفرتات الولوج اىل �صبكة االنرتنت عرب تقنية �صريكل وذ 
ديزين بال�صراكة مع Circle Media Labs الرائدة يف جمال تطوير 

التقنيات اللي ت�صتخدمها االأ�صر الإدارة االأجهزة املت�صلة.
جمموعة  يف  االأف����راد  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س  اخل���ويل  خ��ال��د  وق���ال 
املنتجات واخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  دائما  ت�صعى  ات�صاالت  اإن  ات�صاالت 
ذات اجلودة العالية واالآمنة لعمالئها يف الدولة ما �صي�صهم يف اإحداث 

نقلة نوعية يف جمال االأمن االإلكرتوين.             )التفا�صيل �س7(

•• العني-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ق��ام 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ام�س بزيارة معايل 
اأحمد خليفة ال�صويدي ممثل �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة وذلك يف 
�صحته،  على  لالطمئنان  العني  مبدينة  املويجعي  مبنطقة  منزله 
ح��ي��ث ت��ب��ادل ���ص��م��وه احل��دي��ث م��ع ال�����ص��وي��دي م��ع��رب��ا ل��ه ع��ن خال�س 

اأحمد  معايل  اأع��رب  جانبه  من  والعافية.  ال�صحة  مبوفور  اأمنياته 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  والعرفان  ال�صكر  بالغ  عن  ال�صويدي  خليفة 
اأبناء  بجميع  وعنايته  �صموه  الهتمام  مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
الوطن وحر�صه على توفري كافة اأوجه العناية والرعاية لهم، امتدادا 
لنهج �صموه يف التوا�صل امل�صتمر مع املجتمع وتقدمي منوذج يحتذى 

يف مدى التالحم بني القيادة وال�صعب.
)التفا�صيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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�لأمم �ملتحدة تتحدث عن كارثة �إن�شانية يف غوطة دم�شق

رو�صيا تتهم املخابرات الأمريكية بالتورط يف الهجوم على قاعدة حميميم 
•• عوا�صم-وكاالت:

مب�صاعدة   وا�صنطن  ال��رو���ص��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  اتهمت 
ع��ل��ى قاعدة  ال�����ص��وري��ة ع��ل��ى تنفيذ ه��ج��وم  امل��ع��ار���ص��ة 

حميميم الرو�صية بوا�صطة طائرات بدون طيار.
حلقت  اأمريكية  ا�صتطالع  طائرة  اإن  ال���وزارة  وقالت 
ف���وق ���ص��وري��ا حل��ظ��ة ه��ج��وم ال���ط���ائ���رات ب����دون طيار 
اأن  الرو�صية  الدفاع  وزارة  اأعلنت  كما  حميميم.  على 
منطقة  من  اأقلعت  حميميم  هاجمت  التي  الطائرات 
جنوب غربي منطقة خف�س الت�صعيد يف اإدلب والتي 
ت�صيطر عليها ت�صكيالت املعار�صة املعتدلة، معتربة اأن 

هذا الهجوم مت مب�صاعدة ال� �صي اآي اإيه.
85 مدنيا  اأن  ام�س،  املتحدة،  االأمم  اأعلنت  اىل ذلك، 
على االأقل قتلوا يف الغوطة ال�صرقية املحا�صرة ب�صوريا 
احلكومية  ال���ق���وات  تكثيف  م��ع  دي�����ص��م��رب،   31 م��ن��ذ 

لل�صربات اجلوية والهجمات.

وقال مفو�س االأمم املتحدة ال�صامي حلقوق االإن�صان، 
االأمري زيد بن رعد احل�صني، اإن ت�صاعدا يف ال�صربات 
اجلوية والهجمات الربية التي تنفذها قوات احلكومة 
املحا�صرة  ال�صرقية  الغوطة  منطقة  على  ال�صورية 
واخلا�صعة ل�صيطرة املعار�صة امل�صلحة اأ�صفر عن مقتل 

ما ال يقل عن 85 مدنيا.
واأو�صح االأمري زيد يف بيان: يف الغوطة ال�صرقية حيث 
�صبب احل�صار ال�صديد كارثة اإن�صانية تتعر�س املناطق 
مما  واجل��و،  ال��رب  من  ل�صربات  ونهارا  ليال  ال�صكنية 

يدفع املدنيني لالختباء يف االأقبية.
اىل ذلك، اأفاد املر�صد ال�صوري حلقوق االإن�صان، ام�س 
النظام  ق��وات  م��ن  واإ���ص��اب��ة عنا�صر  االأرب��ع��اء، مبقتل 
بالريف  اأ���ص��ل��ح��ة  عنيفة مب�����ص��ت��ودع  ان��ف��ج��ارات  ج���راء 

ال�صرقي ملدينة الالذقية. 
باأ�صباب  يحيط  ي��زال  ال  الغمو�س  اأن  املر�صد  واأو�صح 

االنفجار.

جنود االحتالل تغلق مداخل مدينة نابل�س )رويرتز(

عمال يفح�صون االأ�صرار التي حلقت مبحل كارفور جنوب العا�صمة )ا ف ب(

مواقــيت ال�صالة

�حلكومة �ليمنية حتذر من �لت�شاهل مع تهديد�ت �ملالحة

احلوثي ينهار .. وملي�صياته بني فار واأ�صري

�لحتالل يحا�شر نابل�س بعد مقتل م�شتوطن

اجتماع لوزراء اخلارجية العرب اأول فرباير حول القد�س

مئات اجلرحى واملوقوفني باحتجاجات ليلية يف تون�س

•• عوا�صم-وكاالت:

ف������ر�������ص������ت ق��������������وات االح�������ت�������الل 
ح�صارا  ام�س،  �صباح  االإ�صرائيلي، 
على مدينة نابل�س، �صمايل ال�صفة 
اأغ���ل���ق���ت معظم  ال���غ���رب���ي���ة، ح��ي��ث 
اأو  دخ��ول  ومنعت  املدينة  م��داخ��ل 

خروج املواطنني.
وي��اأت��ي االإج����راء االإ���ص��رائ��ي��ل��ي بعد 
يكون  اأن  ي�����ص��ت��ب��ه  رج�����ل،  اإط�����الق 
�صيارة  م����ن  ال����ن����ار  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ا، 
���ص��ي��ارة م�صتوطن  ع��ل��ى  م�����ص��رع��ة، 
وقعت  وق��د  مقتله،  اإىل  اأدى  مم��ا 
املتاخمة  ال�����ص��وارع  ق��رب  العملية 

ملدينة نابل�س.
االح���ت���الل  ق�����وات  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
االإ�صرائيلي اعتقلت 11 فل�صطينيا 
الليلة املا�صية من خمتلف املناطق، 

فيما �صادرت اأمواال من اخلليل.
اأن���ب���اء  اىل ذل������ك، ذك������رت وك����ال����ة 
ال�����ص��رق االأو���ص��ط امل�����ص��ري��ة، ام�س 
العربية  “اجلامعة  اأن  االأرب���ع���اء، 
م�صتوى  ع��ل��ى  اج��ت��م��اع��اً  ���ص��ت��ع��ق��د 
القاهرة  يف  اخل����ارج����ي����ة  وزراء 
فرباير)�صباط(  م���ن  االأول  يف 
على  ال���رد  �صبل  ب��ح��ث  ال�صتكمال 
دونالد  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ق���رار 
بالقد�س  االع����������رتاف  ت�����رام�����ب، 

•• تون�س-وكاالت:

بجروح  االأ�صخا�س  ع�صرات  اأ�صيب 
واأوق������ف������ت ال�������ص���ل���ط���ات اأك�������ر من 
�صخ�س خالل مواجهات يف   200
ما  بح�صب  بتون�س،  امل��دن  خمتلف 
الداخلية، ام�س غداة  اأعلنت وزارة 
على  اال�صطرابات  من  ثانية  ليلة 
خلفية االحتجاجات على اإجراءات 

التق�صف.
وقال املتحدث با�صم وزارة الداخلية، 
تابعاً  متجراً  اإن  ال�صيباين،  خليفة 
يف  للنهب  تعر�س  كارفور  ل�صل�صلة 
 49 اأن  م�صيفاً  العا�صمة،  جنوب 
���ص��رط��ي��اً اأ���ص��ي��ب��وا ب���ج���روح خالل 
�صدامات يف خمتلف اأنحاء البالد، 
اأ�صخا�س   206 توقيف  مت  بينما 

�صالعني يف اال�صطرابات.
ال�صرطة  م����ن  ع��ن��ا���ص��ر  وان���ت�������ص���ر 
واجل��ي�����س خ���الل امل�����ص��اء وال��ل��ي��ل يف 
من  التون�صية  امل���دن  م��ن  ال��ع��دي��د 
غرب  ك���ل���م   30( ط���ربب���ة  ب��ي��ن��ه��ا 

ح���ول  ق���ائ���م���اً  ي�������زال اجل�������دل  وال 
 45 البالغ  الرجل  وف��اة  مالب�صات 
ال�صلطات  ت��ع��ل��ن  مل  بينما  ع���ام���اً، 
ن��ت��ي��ج��ة ال��ت�����ص��ري��ح ال������ذي اأج�����ري 

الثالثاء.
يكون  اأن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ون��ف��ت 
ال�صرطة،  ب����اأي����دي  ق���ت���ل  ال����رج����ل 
موؤكدة اأن جثمانه مل تكن عليه اأي 

اآثار عنف.

والعودة  ان��ع��ق��اد  ح��ال��ة  يف  املجل�س 
�صهر  اأق�صاه  موعد  يف  لالجتماع 
ل��ت��ق��ي��ي��م ال��و���ص��ع وال���ت���واف���ق على 

خطوات م�صتقبلية.
اأن االج��ت��م��اع امل��ق��ب��ل قد  وت��اب��ع��ت 
ق��رار بعقد قمة عربية  ي�صفر عن 

ا�صتثنائية يف االأردن.
ومي����ث����ل ال�����ق�����رار ال��������ذي ات���خ���ذه 
االأول(  دي�صمرب)كانون  ترامب يف 
باإعالن القد�س عا�صمة الإ�صرائيل 
اإليها  ال�����ص��ف��ارة االأم��ري��ك��ي��ة  ون��ق��ل 
االأمريكية  ال�صيا�صة  ع��ن  ع����دواًل 

عا�صمة الإ�صرائيل”.
وقالت الوكالة الر�صمية، نقاًل عن 
االأمانة  اأر�صلتها  ر�صمية  م��ذك��رة 
ال�����دول  اإىل  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ال���ع���ام���ة 
االجتماع  عقد  “تقرر  االأع�����ص��اء: 
امل�صتاأنف ملجل�س اجلامعة العربية 
على امل�صتوى الوزاري يف االأول من 

فرباير)�صباط( املقبل”.
وزراء  االج���ت���م���اع  اأن  واأ�����ص����اف����ت 
ال��ذي عقد يف  ال��ط��ارئ  اخلارجية 
التا�صع من دي�صمرب)كانون االأول( 
لبحث قرار ترامب ن�س على اإبقاء 

ال��ع��ا���ص��م��ة(، ح��ي��ث ن���زل ���ص��ب��ان اإىل 
رجل  ت�صييع  بعد  باملئات  ال�����ص��وارع 

تويف يف �صدامات ليل الثالثاء.
قف�صة  يف  اأي�صاً  �صدامات  ووقعت 
)و�صط(  وال��ق�����ص��ري��ن  )ج����ن����وب( 
انطلقت  ح��ي��ث  ب����وزي����د،  و����ص���ي���دي 
���ص��رارة االح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي �صكلت 
دي�صمرب  يف  العربي  الربيع  ب��داي��ة 

كانون االأول 2010.

االإجماع  وع��ن  ع��ق��ود  منذ  املتبعة 
ال���دويل على ���ص��رورة ت��رك و�صع 
امل��دي��ن��ة مل��ف��او���ص��ات ال�����ص��الم بني 

االإ�صرائيليني والفل�صطينيني.
واأثار القرار غ�صب العرب وحلفاء 

اأمريكا حول العامل.
العرب  اخل���ارج���ي���ة  وزراء  وك�����ان 
ط���ال���ب���وا ال������والي������ات امل���ت���ح���دة يف 
املا�صي  ال�صهر  اجتماعهم الطارئ 
اإن��ه يقو�س  ال��ق��رار وق��ال��وا  باإلغاء 

جهود حتقيق ال�صالم.
)التفا�صيل �س11(

اخلميس   11   يناير    2018  م  -  23 ربيع اآلخر  1439  العدد  12221    
Thursday  11   January   2018  -  Issue No   12221

تنت�صر  ال�صريع  الدعم  قوات 
ال�صودان ولي���ات  جميع  يف 

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت ق����وات ال��دع��م ال�����ص��ري��ع يف 
جميع  يف  ان��ت�����ص��اره��ا  ال���������ص����ودان، 
الواليات حلفظ االأمن، بقرار من 

الرئي�س عمر الب�صري.
�صمتهم  م����ن  ال�����ق�����وات  وح��������ذرت 
العبث  يحاولون  الذين  املتفلتني، 
اإنها  وق���ال���ت  ال����ب����الد،  ب��اق��ت�����ص��اد 
�صتالحقهم حتى املعابر احلدودية 
م��ع ال����دول. وق���ال امل��ت��ح��دث با�صم 
الرحمن  ع��ب��د  ال��ع��ق��ي��د  ال����ق����وات 
�صحفي  م������وؤمت������ر  يف  اجل����ع����ل����ي 
ال�صريع  ال���دع���م  اإن  ب���اخل���رط���وم، 
احلدود  كافة  يف  منت�صرة  �صتكون 
اخلرطوم،  ف��ي��ه��ا  مب���ا  وال����والي����ات 
اجلمهورية  رئا�صة  ل��ق��رار  تنفيذا 

اخلا�س بحملة جمع ال�صالح.
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اأخبـار الإمـارات
وزارة الدفاع ت�صتقبل وفد اجلمعية 

الربملانية يف حلف الناتو 
•• اأبوظبي-وام:

اال�صرتاتيجية  وال�صوؤون  لل�صيا�صات  امل�صاعد  الوكيل  القحطاين  فالح  طيار  الركن  اللواء  ا�صتقبل 
بوزارة الدفاع وفد اجلمعية الربملانية يف حلف �صمال االأطل�صي الناتو الذي يزور الدولة حاليا.

وبحث اجلانبان خالل االجتماع - الذي عقد م�صاء ام�س بح�صور عدد من كبار �صباط وم�صوؤويل 
وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات امل�صلحة ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل - جماالت التن�صيق 
والتعاون اال�صرتاتيجي يف عدد من الق�صايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�صرتك. كما جرى 
خالل االجتماع بحث �صبل تعزيز التعاون الع�صكري بني دولة االإمارات وحلف �صمال االأطل�صي »الناتو« 

يف خمتلف املجاالت ومبا يعزز االأمن واال�صتقرار االإقليمي.

جائزة ال�صارقة لالت�صال احلكومي ت�صهد زيادة بن�صبة 40 باملائة يف عدد امل�صاركني
•• ال�صارقة-وام: 

االإعالمي  للمكتب  ال��ت��اب��ع  لل�صحافة  ال�����ص��ارق��ة  ن���ادي  اأع��ل��ن 
حلكومة ال�صارقة عن اإغالق باب الت�صجيل يف الدورة اخلام�صة 
زيادة  �صهدت  التي  احلكومي  لالت�صال  ال�صارقة  ج��ائ��زة  م��ن 
40 باملائة  ال�صابقة بلغت  ال��دورة  امل�صاركات عن  يف ن�صبة عدد 

بواقع 239 م�صاركة.
واأو�صح النادي اأن اللجان املخت�صة بداأت مرحلة الفرز االأوىل 
وح�صر امللفات املر�صحة وفق ال�صروط واالأحكام اخلا�صة بكل 

فئة حيث ت�صتمر هذه املرحلة حتى نهاية يناير اجلاري.
املخت�صة  ال��ل��ج��ان  تبا�صر  االأوىل  امل��رح��ل��ة  م��ن  االن��ت��ه��اء  وب��ع��د 

التقييم  ومرحلة  التحقق  مرحلة  ث��م  الثانية  ال��ف��رز  مرحلة 
ال��ت��ي ت��ت��م م��ن ِق��ب��ل جل��ن��ة حت��ك��ي��م ت�����ص��م ن��خ��ب��ة م��ن اخل���رباء 

واملتخ�ص�صني.
اأن  لل�صحافة  ال�صارقة  ن��ادي  مديرة  اجلويعد  اأ�صماء  واأك���دت 
ن�صبة الزيادة يف عدد امل�صاركات واالإقبال الكبري الذي �صهدته 
ال�����دورة اخل��ام�����ص��ة ت��واك��ب روؤي����ة امل��ك��ت��ب االإع���الم���ي حلكومة 
ت�صهم  التي  احلكومي  االت�صال  قطاع  لدعم  الهادفة  ال�صارقة 
لدولة  احل��ك��وم��ي  االت�����ص��ال  ا�صرتاتيجية  اأه����داف  حتقيق  يف 

االإمارات العربية املتحدة 2017 – 2021.
واأ�صارت اجلويعد اإىل اأن الدورة اخلام�صة �صهدت تفاعاًل كبرياً 
من املوؤ�ص�صات احلكومية بدولة االإمارات ودول جمل�س التعاون 

اخلليجي ال�صيما مع التو�صع الذي �صهدته الدورة احلالية من 
اأن  اإىل  زي��ادة فئاتها وتو�صيع نطاقها اجلغرايف ..الفتة  خالل 
املميزة  واملمار�صات  االإجن��ازات  الأ�صحاب  تقديراً  تاأتي  اجلائزة 
يف قطاع االت�صال احلكومي حيث تعد حافزاً ي�صاهم يف حتقيق 

املزيد من التميز والتطور يف هذا القطاع احليوي.
وبلغ عدد فئات اجلائزة بالدورة احلالية 13 فئة �صمن الفئات 
املُختارة والتي يتم اختيارها  الفئات  املُر�صحة و4 فئات �صمن 
ال��ف��ائ��زي��ن يف  ع��ن  االإع����الن  التحكيم و�صيتم  ِق��ب��ل جل��ن��ة  م��ن 
املنتدى  القادم خالل فعاليات  �صهر مار�س  الفئات يف  خمتلف 
ال�����دويل ل��الت�����ص��ال احل��ك��وم��ي ال����ذي ي��ن��ظ��م��ه ���ص��ن��وي��اً املكتب 

االإعالمي حلكومة ال�صارقة.

حممد بن را�صد يزور اأحمد ال�صويدي 
ويطمئن على �صحته

•• العني-وام: 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  قام 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ام�س بزيارة معايل اأحمد خليفة 
مبنطقة  منزله  يف  وذل��ك  ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  ممثل  ال�صويدي 
املويجعي مبدينة العني لالطمئنان على �صحته، حيث تبادل �صموه احلديث 
مع ال�صويدي معربا له عن خال�س اأمنياته مبوفور ال�صحة والعافية. من 
والعرفان  ال�صكر  ب��ال��غ  ع��ن  ال�صويدي  خليفة  اأح��م��د  م��ع��ايل  اأع���رب  جانبه 

ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، الهتمام �صموه وعنايته 
بجميع اأبناء الوطن وحر�صه على توفري كافة اأوجه العناية والرعاية لهم، 
امتدادا لنهج �صموه يف التوا�صل امل�صتمر مع املجتمع وتقدمي منوذج يحتذى 
يف مدى التالحم بني القيادة وال�صعب، داعيا اهلل عز وجل اأن يحفظ دولة 
�صمو  الزيارة  �صموه خالل  راف��ق  ال��دوام.  الر�صيدة على  االإم���ارات وقيادتها 
ال�صيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني ، ومعايل 
حممد اإبراهيم ال�صيباين مدير عام ديوان �صاحب ال�صمو حاكم دبي و�صعادة 

خليفة �صعيد �صليمان مدير عام دائرة الت�صريفات وال�صيافة يف دبي.

•• اأبوظبي-وام: 

بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�صة  ����ص���وؤون  وزي����ر  ال������وزراء 
بق�صر  ����ص���م���وه  مب���ك���ت���ب  ام���������س 
نائب  نياز  ب��ردي  �صعادة  الرئا�صة 

وزير خارجية تركمان�صتان.
ا�صتعرا�س  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني دول���ة 
وبحث  وتركمان�صتان  االإم�����ارات 
اال�صتثمارية  املوا�صيع  م��ن  ع��دد 
امل�����ص��رتك��ة ب��ني اجل��ان��ب��ني و�صبل 
ت��ع��زي��زه��ا وت��ط��وي��ره��ا مب���ا يعود 
وال�صعبني  البلدين  على  بالنفع 

ال�صديقني.
ح�صر اللقاء معايل اأحمد جمعة 
ال����زع����اب����ي ن���ائ���ب وزي������ر ����ص���وؤون 
ال���رئ���ا����ص���ة وم����ع����ايل ���ص��ه��ي��ل بن 
حممد فرج فار�س املزروعي وزير 

حمد  ومعايل  وال�صناعة  الطاقة 
عبدالرحمن املدفع االأمني العام 
لالحتاد  االأعلى  املجل�س  ل�صوؤون 

حم��م��د ع��ب��داهلل ال��رم��ي��ث��ي وكيل 
لقطاع  ال��رئ��ا���ص��ة  ����ص���وؤون  وزارة 
را�صد  و�صعادة  وامل�صرتيات  املالية 

�صوؤون  وزارة  وك���ي���ل  ال��رم��ي��ث��ي 
الرئا�صة  املرا�صم  لقطاع  الرئا�صة 
الع�صب  ع��ب��داهلل  ح�صن  و���ص��ع��ادة 

ومعايل  الرئا�صة  �صوؤون  وزارة  يف 
امل�صت�صار  املزروعي  حممد  فار�س 
و�صعادة  الرئا�صة  ���ص��وؤون  ب����وزارة 

���ص��اح��ي احل���م���ريي وك��ي��ل وزارة 
الرئا�صة لقطاع اخلدمات  �صوؤون 
امل�������ص���ان���دة و����ص���ع���ادة ج��م��ع��ة علي 

وزارة  وك���ي���ل  ال���ع���ام���ري  ���ص��ع��ي��د 
التن�صيق  لقطاع  الرئا�صة  �صوؤون 
�صلطان  و�����ص����ع����ادة  احل����ك����وم����ي 

تركمان�صتان  لدى  الدولة  �صفري 
وال����وف����د امل����راف����ق ل���ن���ائ���ب وزي����ر 

خارجية تركمان�صتان.

من�ص�ور ب��ن زاي��د ي�ص��تقبل ن��ائ�ب وزي�ر خ�ارجي�ة ت�ركم�ان�ص�ت�ان

•• اأبوظبي-وام: 

ا�صتقبل �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
خارجية  وزي��ر  جباييه  ورقينه  معايل  ام�س  مبكتبه  الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر 

اأثيوبيا.
مت خالل اللقاء ا�صتعرا�س العالقات الثنائية بني دولة االإمارات وجمهورية 
اأثيوبيا و�صبل تعزيزها وتطويرها مبا يعود بالنفع على البلدين ال�صديقني 

اإ�صافة اإىل بحث اآخر تطورات االأو�صاع يف املنطقة.  
ح�صر اللقاء معايل اأحمد جمعه الزعابي نائب وزير �صوؤون الرئا�صة ومعايل 
فار�س  االأعلى لالحتاد ومعايل  املجل�س  ل�صوؤون  العام  االأم��ني  املدفع  حمد 
عبداهلل  حممد  و�صعادة  الرئا�صة  �صوؤون  ب��وزارة  امل�صت�صار  املزروعي  حممد 
و�صعادة  وامل�صرتيات  املالية  لقطاع  الرئا�صة  ���ص��وؤون  وزارة  وكيل  الرميثي 
را�صد �صعيد العامري وكيل وزارة �صوؤون الرئا�صة لقطاع التن�صيق احلكومي 
لقطاع  ال��رئ��ا���ص��ة  ���ص��وؤون  وزارة  وك��ي��ل  احل��م��ريي  �صاحي  �صلطان  و���ص��ع��ادة 
اخلدمات امل�صاندة و�صعادة جمعة علي الرميثي وكيل وزارة �صوؤون الرئا�صة 

لقطاع املرا�صم الرئا�صة والوفد املرافق لوزير اخلارجية االأثيوبي.

من�ص��ور ب��ن زاي��د ي�ص��تقبل وزي��ر خ�ارجي�ة اأثي�وبي�ا

كلية الدفاع الوطني واأكادميية الإمارات الدبلوما�صية توقعان مذكرة تفاهم 
•• اأبوظبي-وام:

امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة  الدبلوما�صية مع  االإم��ارات  اأكادميية  وقعت 
االأكادميية  املجاالت  يف  التعاون  ب�صاأن  تفاهم،  مذكرة  الوطني  الدفاع  كلية 

والبحثية والفنية.
وقع املذكرة �صعادة اللواء الركن طيار ر�صاد حممد �صامل ال�صعدي قائد كلية 
االإمارات  اأكادميية  رئي�س  مدير  ليون  برناردينو  و�صعادة  الوطني  ال��دف��اع 

الدبلوما�صية وذلك يف نادي �صباط القوات امل�صلحة باأبوظبي.
االأكادميي  امل��ج��ال  يف  التعاون  وتعزيز  تطوير  اىل  التفاهم  م��ذك��رة  تهدف 

والتعاون يف املجال البحثي يف امل�صائل وال�صوؤون اال�صرتاتيجية ذات االهتمام 
والدبلوما�صية  واال�صرتاتيجية  وال��دف��اع  ب��االأم��ن  تخت�س  وال��ت��ي  امل�صرتك 

وال�صوؤون الدولية واملعلومات.
ذات  امل�صائل  م��ن  ع��دد  ح��ول  بالتعاون  امل��ذك��رة  مبوجب  ال��ط��رف��ان  و�صيقوم 
االه��ت��م��ام امل�����ص��رتك وت��ن��ظ��ي��م احل��ل��ق��ات ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة ع��ن ال��ق�����ص��اي��ا الدولية 
واالإقليمية وامل�صاركة يف الدورات التعليمية والتدريبية واال�صرتاك يف اإعداد 
والندوات  وامل��وؤمت��رات  العمل  وور���س  بالندوات  املخت�صة  واللجان  البحوث 

املبا�صرة.
وبهذه املنا�صبة �صرح �صعادة اللواء الركن طيار ر�صاد حممد �صامل ال�صعدي 

لتج�صيد حر�س  االتفاقية جاء  توقيع هذه  باأن  الوطني  الدفاع  كلية  قائد 
خمتلف  بني  امل�صرتك  التعاون  وتعزيز  دع��م  على  للدولة  الر�صيدة  القيادة 
موؤ�ص�صات الدولة لتحقيق ر�صالتها ومبا يخدم امل�صالح الوطنية ويف �صبيل 
اأف�صل املعايري،  امل�صتويات ووفق  باأعلى  اإعداد العن�صر املواطن ليتم تاأهيله 
كما ياأتي التعاون ترجمة لتوجيهات القيادة العامة للقوات امل�صلحة بالتعاون 
والتكامل مع خمتلف اجلهات احلكومية وتذليل العقبات نحو تكامل اجلهود 
االأداء  م�صتوى  رفع  يف  ي�صاهم  مبا  واالأهلية  احلكومية  املوؤ�ص�صات  كافة  مع 

ومواكبة معايري اجلودة التي تنتهجها اال�صرتاتيجيات الوطنية.
اجلامعات  م��ع  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على  الوطني  ال��دف��اع  كلية  حر�س  اأك��د  كما 

واالأكادمييات ومراكز البحث املحلية واالإقليمية والدولية مبا يحقق اأهداف 
والعلمية  البحثية  املوؤ�ص�صات  مع  اال�صرتاتيجية  ال�صراكات  وتعزيز  الكلية 

املتميزة .
واأ�صاف ال�صعدي باأن كلية الدفاع الوطني لن تاألو جهداً يف ت�صخري خرباتها 
تخريج  يف  وامل�صاهمة  الدبلوما�صية  االإم���ارات  اأكادميية  لدعم  واإمكانياتها 
االأجيال اجلديدة من الدبلوما�صيني ال�صباب القادرين على متثيل االإمارات 
كامل  وا�صتيعاب  وا�صعة  دراي���ة  م��ن  ذل��ك  يتطلبه  مب��ا  ال��دول��ي��ة  املحافل  يف 
للتطورات االإقليمية والعاملية يف خمتلف املجاالت، وامل�صاهمة يف فهم وظائف 

اأدوات القوة الناعمة للدولة وتوظيفها.
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�صباب �صرطة اأبوظبي يناق�س مبادراته يف عام زايد
•• ابوظبي-وام:

ن��اق�����س جم��ل�����س ���ص��ب��اب ���ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي يف اأوىل 
جل�صاته اال�صت�صرافية لعام 2018 اأجندة مبادراته 

وم�صاريعه خالل “عام زايد”.
واأكد املجل�س اأن تكون تلك املبادرات وامل�صاريع قائمة 
وم�صتمدة من نهج وفكر املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ 

زايد بن �صلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”.
وقال الرائد الدكتور اأحمد الرحمي رئي�س جمل�س 
احلوارية  اجلل�صة  خ��الل  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة  �صباب 

العامة  ال��ق��ي��ادة  مقر  يف  االول  اأم�����س  نظمها  ال��ت��ي 
اإىل  للتو�صل  ي�صعى  املجل�س  اإن  اأبوظبي،  ل�صرطة 
واخلارجية  الداخلية  وامل�صاريع  املبادرات  من  عدد 
القيادة  ل��ه��ا  تتطلع  ال��ت��ي  ال���روؤي���ة  حتقيق  ب��ه��دف 
ال�����ص��ب��اب واإعطائهم  ال��ر���ص��ي��دة م��ن خ���الل مت��ك��ني 
اإبداعاتهم  واإظ���ه���ار  بطريقتهم  للعمل  ال��ف��ر���ص��ة 
ومبادرات  م�صاريع  اإىل  وترجمتها  وطموحاتهم 

على اأر�س الواقع.
واأفكاراً  مبادرات  املجل�س  اأع�صاء  من  عدد  وعر�س 
متهيداً العتمادها وعر�صها على اللجنة التنفيذية 

اأجندة املجل�س لعام  اأبوظبي لتكون �صمن  ب�صرطة 
.2018

اأع�����ص��اء جم��ل�����س ���ص��ب��اب ���ص��رط��ة اأبوظبي  واأج���م���ع 
الفرتة  يف  املكت�صبة  ال�صراكات  تفعيل  �صرورة  على 
ا�صرتاتيجية  م�����ص��اري��ع  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  ال�����ص��اب��ق��ة 
و�صباب  لل�صباب  االإم����ارات  جمل�صي  م��ع  بالتعاون 

اإمارة اأبوظبي.
نفذ  اأبوظبي  �صرطة  �صباب  جمل�س  اأن  اإىل  وي�صار 
2017 على  عدداً من االأن�صطة واملبادرات يف عام 

نحو عزز جهوده ومكانته حملياً ودولياً.

»كليفالند كلينك اأبوظبي« ينجح يف زرع كلية تربعت بها طالبة اإماراتية ل�صقيقتها املري�صة
•• اأبوظبي-الفجر: 

م�صت�صفى  يف  االأط�������ب�������اء  جن�����ح 
اأحد  اأبوظبي«،  كلينك  »كليفالند 
عاملية  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  م��راف��ق 
مبادلة  ل�صركة  التابعة  امل�صتوى 
تربعت  كلية  زرع  يف  لال�صتثمار، 
ل�صقيقتها  اإم����ارات����ي����ة  ف���ت���اة  ب��ه��ا 
امل��ري�����ص��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��اين من 

ف�صل كلوي. 
ال�صابة  ف��اط��م��ة،  م��ع��ان��اة  وب������داأت 
املري�صة التي تبلغ من العمر 27 
عاماً، مع ف�صل الكلية قبل عامني، 
وبينت الفحو�صات الطبية الكثرية 
اأجرتها يف م�صت�صفيات حول  التي 
 5 بن�صبة  تعمل  كليتها  اأن  العامل 
يف املائة فقط واأنها بحاجة ملحة 
ل���زرع ك��ل��ي��ة. وه��ن��ا ت��دخ��ل��ت اأختها 
ل��ت��ت��ربع لها  22 ع���ام���اً،  ���ص��ي��م��اء، 

ال�صفر  ال��ب��داي��ة  يف  العائلة  ق��ررت 
الإج������راء  اجل���ن���وب���ي���ة  ك����وري����ا  اإىل 
العملية، لكنهم علموا عرب و�صائل 
التوا�صل االجتماعي عن اخلربات 
واالإم�����ك�����ان�����ي�����ات ال����ت����ي ي���وف���ره���ا 
كلينك  »ك���ل���ي���ف���الن���د  م�����ص��ت�����ص��ف��ى 
الكلية،  زراع��ة  جمال  يف  اأبوظبي« 
�صفحة  ع��ل��ى  ال���ف���ت���ات���ان  وق�������راأت 
اأول  عن  في�صبوك  على  امل�صت�صفى 
فيه،  اأج����ري����ت  ك��ل��ي��ة  زرع  ع��م��ل��ي��ة 
ملعرفة  ف�صولهما  اأث����ار  م��ا  وه���ذا 
ذلك  واإث���ر  التفا�صيل،  م��ن  امل��زي��د 
العملية  ب���اإج���راء  ال��ق��رار  ات��خ��ذت��ا 
العائلة  و���ص��ط  ال��دول��ة  داخ���ل  فيه 
باالت�صال  �صيماء  وبادرت  واالأهل. 
بامل�صت�صفى يف بداية �صهر رم�صان، 
ب�صرعة  م���وع���د  ح���ج���ز  مت  ح���ي���ث 
بفرتة  ب��ع��ده��ا  العملية  واأج���ري���ت 

قليلة. 

من العائلة. يكابد املر�صى الذين 
يعانون من حاالت م�صابهة حلالة 
فاطمة الكثري ب�صبب غ�صيل الكلى، 
واإنقاذ  م�����ص��اع��دت��ه��م  ف����اإن  ل��ذل��ك 
يف  تثري  الطريقة  ب��ه��ذه  حياتهم 
النف�س ال�صعادة وال�صعور بالر�صا. 
اآمل اأن تكون ق�صتنا م�صدر اإلهام 
الأ�صخا�س اآخرين يعي�صون ظروفاً 
ال�صجاعة  فيهم  تبث  واأن  مماثلة 

التخاذ القرارات ال�صائبة«. 
»مل�صت  قالت فاطمة:  من جانبها، 
حت�صناً كبرياً جداً يف �صحتي بعد 
اأف�صل كثرياً  اأنني  اأ�صعر  العملية. 
اأ�صتطيع  ك��ن��ت  ب��اأ���ص��ي��اء م��ا  واأق����وم 
مري�صة.  كنت  عندما  بها  القيام 
التي  الأختي  واالمتنان  ال�صكر  كل 

منحتني هذه الهدية الثمينة«. 
»كليفالند  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  و����ص���ه���د 
تاريخياً  ح��دث��اً  اأب��وظ��ب��ي«،  كلينك 

بكلية وتنقذ حياتها. 
مل  اأن��ه��ا  احلب�صي  �صيماء  واأك����دت 
تربعها  ب����ق����رار  ل��ل��ح��ظ��ة  ت������رتدد 
املري�صة  ل�����ص��ق��ي��ق��ت��ه��ا  ب��ال��ك��ل��ي��ة 
اأراف��ق فاطمة دوماً  »كنت  وقالت: 
غ�صيل  اإىل  حت��ت��اج  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا 
ي���وم���ني، وع�صت  ال��ك��ل��ى م����رة ك���ل 
ال�صعبة،  االأوق���������ات  ت���ل���ك  م��ع��ه��ا 
�صاعات  ي�����ص��ت��غ��رق  االأم�����ر  ك����ان  اإذ 
و���ص��اع��ات وق��د اأره��ق��ه��ا ك��ث��رياً اإىل 
يعد  مل  م��رح��ل��ة  اإىل  و���ص��ل��ن��ا  اأن 
مب��ق��دورن��ا اال���ص��ت��م��رار ه��ك��ذا. لذا 
الكلية،  زرع  اإىل  ال��ل��ج��وء  ق���ررن���ا 
الدم  فحو�صات  جميعاً  فاأجرينا 
العائلة  ال��وح��ي��دة يف  اأن��ن��ي  وت��ب��ني 
م���ن زم�����رة ال�����دم ن��ف�����ص��ه��ا، وف�����وراً 
بالتربع  برغبتي  اأ���ص��رت��ي  اأب��ل��غ��ت 
اأتدخل  مل  اإذا  ل�صقيقتي.  بكليتي 

اأنا مل�صاعدتها، فمن �صيفعل؟«

اأوقات �صعبة بالن�صبة لهم«. 
حول هذه التجربة، قالت �صيماء: 
»����ص���ارت االأم������ور ب�����ص��ال���ص��ة خالل 
ال��ع��م��ل��ي��ة وب��ع��ده��ا. ك��ان��ت فاطمة 
ق��ل��ق��ة م���ن ت���اأث���ري ال��ع��م��ل��ي��ة على 
بخري  اأنني  اأ�صعر  لكنني  �صحتي، 
وب�����ص��ح��ة ج���ي���دة. واأف�������ص���ل م���ا يف 
التح�صن  ه���ذا  اأرى  اأن���ن���ي  االأم�����ر 
اأخ���ت���ي. فقبل  ال���الف���ت يف ���ص��ح��ة 
بالتعب  ت�����ص��ع��ر  ك���ان���ت  ال��ع��م��ل��ي��ة 
واملر�س وتعاين الكثري من غ�صيل 
اأنها  ن�صعر  االآن فنحن  اأما  الكلى. 
ب�صكل  تاأكل  اأنها  اإذ  متاماً،  تعافت 
�صحي وقد زاد وزنها وباتت تتمتع 

بطاقة وحيوية اأكر بكثري«. 
وو�صفت �صيماء �صعورها حيال ما 
قامت به بقولها: »ن�صعر بال�صعادة 
عندما ن�صاعد االآخرين، فكيف اإذا 
فرد  مب�صاعدة  يتعلق  االأم���ر  ك��ان 

اأجرى العملية فريق من االأطباء 
�صنكري،  ب�صري  ال��دك��ت��ور  برئا�صة 
التخ�ص�صات  م���ع���ه���د  رئ����ي���������س 
يتمتع  ال��ذي  الدقيقة،  اجلراحية 
ب��خ��ربة اأك����ر م��ن 25 ع��ام��اً من 
العمل لدى كليفالند كلينك وقد 
اأج���رى اأك��ر م��ن األ��ف عملية زرع 

كلية خالل م�صريته املهنية.
م�صت�صفى  اأن  ���ص��ن��ك��ري  د.  واأك�����د 
»كليفالند كلينك اأبوظبي« يتمتع 
والت�صهيالت  اخل�����ربات  ب��ج��م��ي��ع 
املرموقة  املراكز  اأحد  جتعله  التي 
االإمارات،  دول��ة  االأع�صاء يف  ل��زرع 
واأ�صاف: »ينتابنا ال�صعور بال�صعادة 
ونحن نلم�س هذا االإقبال من قبل 
زرع  عمليات  اإج���راء  على  املر�صى 
الكلية هنا داخل الدولة بداًل من 
يف  ال��ع��الج  على  للح�صول  ال�صعي 
اخل�����ارج وحت��م��ل ع��ن��اء ال�����ص��ف��ر يف 

يف  اأط����ب����اوؤه  جن���ح  اإذ   ،2017 يف 
اإمتام اأول عملية زرع قلب يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة وعمليتني 
ُيذَكر  زرع كلى من متربع متويف. 
مري�س  األفي  من  اأك��ر  هناك  اأن 
غ�صيل  لعمليات  حالياً  يخ�صعون 
االإم���ارات.  دول��ة  املنتظم يف  الكلى 
»كليفالند  م�صت�صفى  حر�س  وقد 
جهود  ب��ذل  على  اأبوظبي«  كلينك 
لدعم  يلزم  م��ا  ك��ل  لتوفري  كبرية 
عمليات  م���ن  وا����ص���ع���ة  جم��م��وع��ة 
باإمكان  ح��ي��ث  االأع�������ص���اء،  زراع�����ة 
النموذج  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة  امل��ر���ص��ى 
التي  الطبية  للممار�صة  ال��ف��ري��د 
تعتمد  والتي  امل�صت�صفى  ينتهجها 
ع��ل��ى ت��وف��ري االأط����ب����اء م���ن طيف 
لتحقيق  االخت�صا�صات  من  وا�صع 
امل���م���ك���ن���ة لدى  ال���ن���ت���ائ���ج  اأف�������ص���ل 

املر�صى.

�صفرية الدولة غري املقيمة لدى الفاتيكان ت�صارك يف لقاء البابا فران�صي�صكو ال�صنوي

بالتعاون مع موؤ�ش�شة �ل�شارقة للتمكني �لجتماعي

�صرطة ال�صارقة ت�صتجيب لرغبات جمموعة من اأ�صحاب الهمم 
وحتقق اأمنياتهم مبمار�صة مهنة » �صرطي مرور «

•• الفاتيكان -وام:

ق��ام��ت ���ص��ع��ادة ال���دك���ت���ورة ح�صة 
الدولة  �صفرية  العتيبة  ع��ب��داهلل 
�صفرية  اال���ص��ب��ان��ي��ة  اململكة  ل���دى 
غري مقيمة لدى دولة الفاتيكان 
دول������ة  اإىل  ر�����ص����م����ي����ة  ب�������زي�������ارة 
قدا�صة  لدعوة  تلبية  الفاتيكان، 
البابا فران�صي�صكو للقائه ال�صنوي 
الدبلوما�صي  ال�صلك  اأع�صاء  مع 
امل����ع����ت����م����دي����ن ل��������دى ال���ك���ر����ص���ي 
الر�صويل لتبادل التهاين بحلول 

العام اجلديد 2018.
ون��ق��ل��ت ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ورة ح�صة 
اأطيب  ال��ب��اب��ا  ل��ق��دا���ص��ة  ال��ع��ت��ي��ب��ة 
�صاحب  م��ن  ك��ل  ومتنيات  تهاين 
اآل  ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و���ص��اح��ب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
“رعاه اهلل” و�صاحب  حاكم دبي 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�صلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
العالقات  توطيد  اأهمية  موؤكدة 
التي  الطيبة  ال�صداقة  واأوا���ص��ر 
جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن، واأه��م��ي��ة الدور 

الدبلوما�صي،  ال�����ص��ل��ك  اأع�����ص��اء 
لتهنئتهم مبنا�صبة العام اجلديد، 
م�صتعر�صاً اأبرز العالقات الثنائية 
ب���ني حكومة  اإجن����ازه����ا  ال��ت��ي مت 
دولة الفاتيكان واحلكومات التي 
لديها عالقات دبلوما�صية معها.

�صرورة  فران�صي�س  ال��ب��اب��ا  واأك���د 
التاريخية  املكانة  على  احل��ف��اظ 
القد�س  مل���دي���ن���ة  وال����ق����ان����ون����ي����ة 
للديانات  مقد�صة  مدينة  كونها 
واأهمية  ال�����ث�����الث،  ال�������ص���م���اوي���ة 
االإ�صرائيليني  بني  البّناء  احل��وار 
هذه  يف  خا�صة  والفل�صطينيني، 
املنطقة  فيها  ت�صهد  التي  االأي���ام 

توتراً متزايداً.
التوترات  زي��ادة  ودع��ا اىل جتنب 
املتحدة،  ق��رارات االأمم  واح��رتام 
القائم  ال��و���ص��ع  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
اإىل  تطرق  ..كما  القد�س  ملدينة 
ي�صهدها  التي  الدامية  االأح��داث 
العامل وخا�صة يف منطقة ال�صرق 
االأو�صط، وانت�صار موجات العنف 
�صحيتها  ي��روح  والتي  واالإره���اب 
والتي  االأب������ري������اء،  م����ن  ال���ك���ث���ري 
تفاقمت فاأدت اإىل اأزمة النازحني 
..موؤّكداً �صرورة التعاون امل�صرتك 
ملواجهة العنف وحماربته واإحالل 

ال�صالم يف العامل.

••  ال�صارقة-الفجر:

يف اإطار التعاون القائم بني القيادة 
العامة ل�صرطة ال�صارقة وموؤ�ص�صة 
 ، االج��ت��م��اع��ي  للتمكني  ال�����ص��ارق��ة 
�صباح  ال�صارقة  �صرطة  ا�صت�صافت 
ام�س االأربعاء ، جمموعة من اأبناء 
موؤ�ص�صة  منت�صبي  م���ن  ال��ت��م��ك��ني 
 ، بال�صارقة  االج��ت��م��اع��ي  التمكني 
مبمار�صة  رغباتهم  حتقيق  بهدف 

مهنة ) �صرطي مرور  ( .
وبناء على توجيهات العميد �صيف 
ال�صام�صي قائد عام �صرطة  الزري 
املرور  اإدارة  قامت  فقد   ، ال�صارقة 
ال�صارقة  ب�����ص��رط��ة  وال������دوري������ات 
بتنظيم برنامج الإ�صراك املنت�صبني 
امليداين  ال��ع��م��ل  م���ه���ام  ب��ع�����س  يف 
امل���روري���ة ح��ي��ث قاموا  ل��ل��دوري��ات 
اأثناء  ال�صرطة  عنا�صر  مب��راف��ق��ة 
ال�صري  ت��ن��ظ��ي��م  ع��م��ل��ه��م يف  ت���اأدي���ة 
توجيه  واالإ����ص���راف على   ، وامل����رور 
ح��رك��ة امل����رور يف ع���دد م��ن املواقع 
باالإ�صافة   ، وال�صوارع  والتقاطعات 
التي ي�صطلع  امل��ه��ام  اإىل ع��دد م��ن 

بها رجال املرور و رقباء ال�صري..
وي��اأت��ي ذل��ك يف اإط���ار دع��م القيادة 

�صرائح  خم��ت��ل��ف  م����ع  ال���ت���وا����ص���ل 
املجتمع تعزيزاً ملد ج�صور التوا�صل 
معهم ، والتفاعل مع كافة الهيئات 

واملوؤ�ص�صات بالدولة.
االأ�صتاذة  ق��ال��ت  اأخ����ر  ج��ان��ب  م���ن 
ق�صم  رئ����ي���������س  اهلل  م�������ال  م�������رمي 
موؤ�ص�صة  يف  ال��ن��ف�����ص��ي��ة  اخل���دم���ة 
االجتماعي  ل��ل��ت��م��ك��ني  ال�������ص���ارق���ة 
، ت�����ص��ع��ى امل���وؤ����ص�������ص���ة م����ن خ���الل 
امل��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى الوقوف  ب��راجم��ه��ا 
وحتقيق  اأب��ن��اءه��ا  احتياجات  على 
التخل�س  اأه��م��ه��ا  ع��دت خم��رج��ات 
من ال�صلوكيات اخلاطئة واإحاللها 
لتحقيق  اإي���ج���اب���ي���ة  ب�����ص��ل��وك��ي��ات 

ال�صحة النف�صية ال�صليمة لهم.
كانت  ال�����ص��ارق��ة  ���ص��رط��ة  اأن  ي��ذك��ر 
بادرت  ال��ت��ي  امل��وؤ���ص�����ص��ات  طليعة  يف 
الهمم  اأ�صحاب  باأيدي  االأخ��ذ  اإىل 
واإت���اح���ة ف��ر���س ال��ع��م��ل اأم��ام��ه��م ، 
اإدارات���ه���ا  م��ن  ع���دد  يف  وت�صغيلهم 
طبيعة  وف��ق   ، املختلفة  واأجهزتها 
 ، وقدراتهم  واإمكانياتهم  حاالتهم 
انطالقا من روؤية وزارة الداخلية 
واهتمامها اخلا�س بهذه ال�صريحة 
�صرائح  م����ن  وال���ف���اع���ل���ة  امل���ه���م���ة 

املجتمع .

ال����ذي ي��ق��وم ب��ه ق��دا���ص��ت��ه بدعوة 
للعمل  ال��ع��امل  و�صعوب  حكومات 

من اأجل ال�صالم والت�صامح.
البابا  قدا�صة  اأ���ص��اد  جانبه،  وم��ن 
االنفتاح  ب�صيا�صة  فران�صي�صكو 
القيادة  تنتهجها  التي  والت�صامح 
احلكيمة يف دولة االإمارات، والتي 
تعترب مثااًل يحتذى به يف املنطقة 
من حيث الت�صامح واحرتام الغري 
وح���ري���ة مم��ار���ص��ة ك��اف��ة االأدي�����ان 

كما  اأرا���ص��ي��ه��ا.  ع��ل��ى  للمقيمني 
العتيبة  ال��دك��ت��وره  �صعادة  التقت 
بارولني،  ب��ي��رتو  امل��ط��ران  غبطة 
ونقلت  الفاتيكان  حكومة  رئي�س 
له تهنئة اأ�صحاب ال�صمو والقيادة 
احلكيمة لدولة االإمارات. بدوره 
امل����ط����ران بيرتو  غ��ب��ط��ة  اأع�������رب 
ت�صهده  مل��ا  ارتياحه  ع��ن  ب��ارول��ني 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
من تقارب و�صداقة.  كما التقت 

املطران  غبطة  ال�صفرية  �صعادة 
ب����ول ري��ت�����ص��ارد ج���االج���ري وزي���ر 
ونقلت  الفاتيكان  دول��ة  خارجية 
ال�صيخ  �صمو  ومتنيات  تهاين  ل��ه 
وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون ال�����دويل، 
وتطلعاته اإىل املزيد من التعاون 

املثمر بني البلدين.
فران�صي�صكو  البابا  قدا�صة  واألقى 
ال�صعادة  اأ����ص���ح���اب  اأم������ام  ك��ل��م��ة 

للجهود  ال�صارقة  ل�صرطة  العامة 
موؤ�ص�صة  ب���ه���ا  ت�������ص���ط���ل���ع  ال����ت����ي 
يف  االجتماعي  للتمكني  ال�صارقة 
، والنهو�س بواقعها  رعاية االأيتام 
واالإ�صهام  امل�صاركة  م��ن  ومتكينها 
، وت���ع���ب���ريا عن  امل��ج��ت��م��ع  ب���ن���اء  يف 
توليه  ال�����ذي  اخل���ا����س  االإه���ت���م���ام 
ال�صارقة  ل�صرطة  العامة  القيادة 
لفئة اأ�صحاب الهمم وحر�صها على 
املوؤ�ص�صات  التعاون مع كافة  تعزيز 

برعايتهم  ت��ق��وم  ال��ت��ي  واجل���ه���ات 
ودعمهم ومتكينهم من االإنخراط 

يف م�صرية البناء والتنمية .
حورية  امل�������الزم  م����ع  وب���احل���دي���ث 
القيادة  ب���ني  امل��ن�����ص��ق��ة  ال���زرع���وين 
العامة ل�صرطة ال�صارقة وموؤ�ص�صة 
هذه  ان  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���م���ك���ني 
ال��ع��دي��د من  ت��اأت��ى �صمن  امل���ب���ادرة 
القيادة  ت��ب��ن��ت��ه��ا  ال���ت���ي  امل�����ب�����ادرات 
بالتعاون  ال�صارقة  ل�صرطة  العامة 

م����ع م��وؤ���ص�����ص��ة ال��ت��م��ك��ني م��ن��ه��ا ) 
– وبرنامج  االيتام  كفالة  برنامج 
ت�صيع منت�صبي املوؤ�ص�صة على العمل 

التطوعي ومبادرة �صتاء دافئ (.
وقال املالزم اأول �صعود ال�صيبة من 
ب�صرطة  وال���دوري���ات  امل����رور  اإدارة 
�صمن  م�صاركتنا  ت��اأت��ي   ، ال�صارقة 
حتر�س  التي  املجتمعية  امل��ب��ادرات 
ال�صارقة  ل�صرطة  العامة  القيادة 
ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا اإ����ص���ه���ام���اً م��ن��ه��ا يف 

بطولت واأدوار م�صرفة لقواتنا امل�صلحة
•• ابوظبي-وام:

ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  اأن تقليد �صاحب  ال�صاعة  اأخبار  ن�صرة  اأكدت 
را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
رعاه اهلل، واأخيه، �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 
االول،  اأم�س  اأول  امل�صلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
“و�صام  امل�صلحة  ال��ق��وات  اأب��ط��ال  م��ن  ع���دداً  ال��ع��ني،  امل��ق��ام يف  يف ق�صر 
عملية  يف  عملهم  اأداء  خ��الل  البطولية  ملواقفهم  وذل��ك  ال�صجاعة”، 
امل�صرف  للدور  وا�صح  تقدير  على  ينطوي  اليمن،  يف  االأمل”  “اإعادة 
الذي تقوم به قواتنا امل�صلحة يف جندة ال�صعب اليمني ال�صقيق، ودعم 
اليمني،  الرتاب  كامل  �صيادتها على  ت�صتعيد  ال�صرعية حتى  احلكومة 
يف  اليمني  ال�صعب  تطلعات  وحتقيق  واالإع��م��ار  البناء  ملعركة  لتتفرغ 

االأمن والتنمية واال�صتقرار.
لقواتنا  م�صرفة  واأدوار  “بطوالت  عنوان  حتت  افتتاحيتها  يف  وقالت 
حر�س  ذات��ه  الوقت  يف  ي��وؤك��دان  والتكرمي  التقدير  ه��ذا  امل�صلحة” اأن 
الوطن  اأبناء  لدى  واالنتماء  الوفاء  قيم  غر�س  على  الر�صيدة  القيادة 
تعزيز  يف  امل�صلحة  القوات  اأبناء  وت�صحيات  بطوالت  وا�صتلهام  جميعاً، 
والتنمية  البناء  ملوا�صلة م�صرية  الوطن  اأبناء  االإرادة لدى جميع  قوة 

يف املجاالت كافة.
واأ�صافت الن�صرة �� التي ت�صدر عن مركز االإمارات للدرا�صات والبحوث 
ف  اال�صرتاتيجية �� اأنه ال يخفى على اأحد طبيعة الدور البطويل وامل�صرِّ
الذي تقوم به قواتنا امل�صلحة يف اليمن ال�صقيق منذ انطالق عمليتي 
2015، �صواء يف تقدمي  عام  االأمل” يف  و”اإعادة  احلزم”،  “عا�صفة 
ميلي�صيا احلوثي  اليمني يف مواجهة  لقوات اجلي�س  وامل�صاندة  الدعم 
اليمني ورفع جاهزيته  تاأهيل وتدريب قوات اجلي�س  اأو يف  االإرهابية، 
اإعادة تاأهيل املدن واملحافظات املحررة، وامل�صاعدة على  اأو يف  القتالية، 
رئي�صي يف مواجهة  ب��دور  القيام  اأو يف  االأم��ن واال�صتقرار فيها،  حفظ 
وعدن  امل��ك��ال  خ��ا���ص��ة  اليمنية،  امل���دن  بع�س  االإره��اب��ي��ة يف  اجل��م��اع��ات 
وحلج واأبني، ما اأدى اإىل حت�صن الو�صع االأمني يف املحافظات املحررة. 
العديد  حترير  يف  رئي�صي  ب��دور  اأ�صهمت  امل�صلحة  قواتنا  اأن  واأو�صحت 
خا�صة  منها،  االإرهابية  احلوثي  ميلي�صيا  وطرد  اليمنية،  املناطق  من 
اليمنية  ال�صواحل  حترير مدينة وميناء املخا وعملية حترير وتاأمني 
على البحر االأحمر، كما قامت بدور فاعل يف االنت�صارات االأخرية التي 
حققتها قوات ال�صرعية اليمنية مبحافظة احلديدة غرب اليمن، َفَتْحَت 
الغطاء اجلوي لقوات االإمارات تقدمت ال�صرعية اليمنية اإىل منطقة 
االإيرانية بني  العمالة  ميلي�صيات  اإمدادات  خطوط  “حي�س” وقطعت 

تعز واحلديدة.
اأمر  اليمن  يف  امل�صلحة  لقواتنا  وامل�صرف  البطويل  االأداء  اأن  وذك���رت 
جيو�س  اأك��ر  من  اأ�صبحت  اأنها  ويوؤكد  والطماأنينة،  الثقة  اإىل  يدعو 
بواجباتها  تقوم  الأنها  لي�س فقط  وت�صليحاً،  واحرتافاً  تدريباً  املنطقة 
على النحو االأمثل، يف الدفاع عن اأمن االأ�صقاء، واإمنا اأي�صاً الأنها باتت 
قوة فاعلة يف اإر�صاء اأ�ص�س االأمن واال�صتقرار يف املنطقة بوجه عام، حيث 
ت�صارك يف قوات حفظ ال�صالم يف مناطق ال�صراعات، وتعمل على تاأمني 
اأنها  كما  املختلفة،  واالأزم��ات  الكوارث  االإن�صانية يف مناطق  امل�صاعدات 

تقف دوماً اإىل جانب احلق والعدل وال�صرعية.
وا�صارت اإىل اأن االأمثلة ال ح�صر لها على هذا الدور الفاعل، فقد �صاركت 
بفاعلية �صمن قوات “درع اجلزيرة” يف الت�صدي ملحاولة اإثارة الفتنة 
الدفاع  �صاركت يف  2011، كما  البحرين يف عام  والفو�صى يف مملكة 
الكويت  دول��ة  اإىل  ت��غ��ادر  ق��وة  اأول  فكانت  و�صعبها،  الكويت  دول��ة  ع��ن 
ال�صقيقة �صمن قوات درع اجلزيرة عام 1990، كما اأ�صهمت بدور فاعل 
يف مهام قوات حفظ ال�صالم العاملي، يف كثري من دول العامل، وحملت 
عملها  ميادين  يف  الطبية  وامل�صاعدة  االإغ��اث��ة  عمليات  يف  م�صاهماتها 
بالتقدير  حتظى  ومهام  واجبات  من  به  تقوم  ملا  اإن�صانياً  طابعاً  كافة، 

الدويل.
ولفتت اإىل اأن االأدوار املتعددة التي قامت بها قواتنا امل�صلحة يف اخلارج 
من  ب��ه  تتميز  وم��ا  االإم��ارات��ي��ة  الع�صكرية  ع��ن  اإيجابية  ���ص��ورة  قدمت 
تقاليد عريقة اكت�صبتها عرب �صنوات طويلة من العمل والتدريب، ومن 
التي عملت  املواقع  الكثري من  واملتميزة يف  الفاعلة  خالل م�صاركاتها 
ا�صتثنائيني  ودع��م  باهتمام  حتظى  فاإنها  ولهذا  ال�صالم،  حلفظ  فيها 
من جانب القيادة الر�صيدة يف االإمارات، التي ال تتوانى عن العمل على 
الب�صري  العن�صر  كفاءة  رف��ع  �صعيد  على  �صواء  وحتديثها،  تطويرها 
العامل،  اإنتاجها يف  يتم  التي  االأ�صلحة  باأحدث  اإمدادها  اأو على �صعيد 
حتى تكون قادرة على القيام بدورها واال�صطالع مبهامها وفقاً الأرقى 
واأحدث املعايري العاملية؛ كي تظل دائماً �صمام االأمن واالأمان لوطننا 
االأمن  ق�صايا  والفاعل يف خدمة  املتميز  دوره��ا  توا�صل  ولكي  الغايل، 

وال�صلم على ال�صعيدين االإقليمي والدويل.

�أخبار �ل�شاعة :
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اأخبـار الإمـارات

»�إعالن �أ�شماء �لفائزين �أبريل �ملقبل«

بدء فرز طلبات املر�صحني جلائزة خليفة الرتبوية يف دورتها ال��� 11
�أمل �لعفيفي: تطوير �شامل للموقع �لإلكرتوين و�آلية تلقي وفرز وتقييم طلبات �ملر�شحني

•• اأبوظبي : رم�صان عطا

جلائزة  ال���ع���ام���ة  االأم����ان����ة  ب������داأت 
طلبات  ف�����رز  ال���رتب���وي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
ع�صرة  احلادية  للدورة  املر�صحني 
بعد  وذل������ك   ،2018/2017
املخ�ص�صة لتقدمي  الفرتة  اختتام 
االأعمال  �صجلت  وق���د  ال��ط��ل��ب��ات، 
منو  ن�صبة  ال���دورة  لهذه  املر�صحة 
بزيادة %27 عن الدورة املا�صية، 
ومن املقرر اأن تعلن اجلائزة اأ�صماء 
الفائزين يف هذه الدورة يف اأبريل 

املقبل. 
واأكدت اأمل العفيفي االأمني العام 
اأن  على  الرتبوية  خليفة  جلائزة 
االأعمال  اأع�����داد  يف  ال���زي���ادة  ه���ذه 
اجلائزة  مكانة  ت��رتج��م  املر�صحة 
التي تت�صع يوماً بعد يوم يف امليدان 
الدولة وخارجها،  التعليمي داخل 

التي  االب���ت���ك���اري���ة  وامل�������ص���روع���ات 
وتفتح  الطالب،   �صخ�صية  ت�صقل 
الع�صر  ي�صهده  م��ا  ع��ل��ى  م��دارك��ه 
وتقني يف جميع  علمي  تطور  من 

املجاالت. 
باالإ�صافة اإىل تهيئة بيئة تعليمية 
جميع  يف  االأداء  مبوؤ�صرات  ترتقي 
باأرقى  وتاأخذ  الدرا�صية،   املراحل 
والبحث  ال��ت��دري�����س  يف  امل���ع���اي���ري 

العلمي وخدمة املجتمع.
اإن  ال��ع��ام للجائزة  االأم���ني  وق��ال��ت 
للدورة  ال���رت����ص���ح  ع��ل��ى  االإق����ب����ال 
احل����ال����ي����ة ك������ان ك�����ب�����رياً وج������اءت 
التعليمي  امل�����ي�����دان  ا����ص���ت���ج���اب���ة 
للجهد  م���رتج���م���ة  وال������رتب������وي 
ال���ك���ب���ري ال�������ذي ب���ذل���ت���ه االأم����ان����ة 
العامة للجائزة من خالل خطتها 
التعريفية لهذه الربامج والور�س 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال���ت���ي ط��ب��ق��ت��ه��ا منذ 

اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
اأب���و ظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
واإخوانهم اأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ 
لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ص��اء 
التعليم  مل�����ص��رية  االإم������ارات  ح��ك��ام 

ك��م��ا ت��ع��ك�����س ث��ق��ة امل���ي���دان يف دور 
النهو�س  يف  ور���ص��ال��ت��ه��ا  اجل���ائ���زة 
وحتفيز  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة 
خم��ت��ل��ف ع��ن��ا���ص��ر ع���ل���ى االإب�������داع 
املجتمع  وخدمه  العلمي  والتميز 

ومواكبة حتديات ع�صر املعرفة. 
هذه  اأهمية  اإىل  العفيفي  واأ�صارت 
اجلائزة  بها  تد�صن  ال��ت��ي  ال����دورة 
»عقدها الثاين« يف م�صرية التميز 
ال��ت��ي ن�صرف  ل��ل��ج��ائ��زة  وال���ري���ادة 
ب����اأن حت��م��ل ا���ص��م �صاحب  ج��م��ي��ع��اً 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
اهلل  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
مل�صرية  �صموه  ب��رع��اي��ة  م�صيدة   ،«

اجلائزة.
كما اأ�صادت برعاية �صاحب ال�صمو 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
و�صاحب  دب������ي،  ح���اك���م  ال���������وزراء 

تد�صني  ع��ل��ى  ���ص��م��وه��م  وح���ر����س 
الهوية  ت���ع���زز  ت��ع��ل��ي��م  م��ن��ظ��وم��ة 

الوطنية وتواكب الع�صر . 
الذي  باالهتمام  العفيفي  واأ�صادت 
ي��ول��ي��ه ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�صة  ����ص���وؤون  وزي����ر  ال�������وزراء، 
اجلائزة  اأم����ن����اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
مل�����ص��رية اجل���ائ���زة، وح��ر���س �صموه 
ع��ل��ى اأن ت���ك���ون ه����ذه اجل���ائ���زة يف 
يف  املتخ�ص�صة   اجل��وائ��ز  ���ص��دارة 

دعم التعليم حملياً وعربياً.  
اجلائزة  اأن  العفيفي  واأو���ص��ح��ت 
العام  يف  انطالقها  منذ  �صاهمت 
التعليم  نه�صة  تعزيز  يف   2007
العاملية  االآف��اق  اإىل  واالإنطالق به 
التميز،  ث��ق��اف��ة  ن�����ص��ر  خ���الل  م���ن 
وت�صجيع العاملني يف هذا القطاع 
احل���ي���وي ع��ل��ى اإط�����الق امل���ب���ادرات 

)فئة  العام  والتعليم  االعتبارية، 
 ، العايل  والتعليم   ، امل��ب��دع(  املعلم 
واالإبداع يف تدري�س اللغة العربية 
)فئة االأ�صتاذ اجلامعي(، والبحوث 
الرتبوي  وال��ت��األ��ي��ف  ال���رتب���وي���ة، 
والربامج  وامل�����ص��روع��ات  ل��ل��ط��ف��ل، 

التعليمية املبتكرة.
اللجان  اأن  اإىل  العفيفي  ول��ف��ت��ت 
فرز  بعملية  امل��ع��ن��ي��ة  املتخ�ص�صة 
ب�����داأت عملها  امل��ر���ص��ح��ني  ط��ل��ب��ات 

انطالق الدورة احلالية يف �صبتمرب 
املا�صي، مو�صحة اأن جماالت هذه 
ال��دورة  �صملت 9 جم��االت تغطي 
داخ���ل  جم�����االت  م��ن��ه��ا  ف��ئ��ة   19
العام،  ال��ت��ع��ل��ي��م  وت�����ص��م��ل  ال���دول���ة 
وذوي االإعاقة ) اأ�صحاب الهمم (، 
واالإبداع يف تدري�س اللغة العربية، 
وعلى  املجتمع،  وخدمة  والتعليم 
العربي  ال��وط��ن  ال��دول��ة  م�صتوى 
الرتبوية  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  جم�����االت 

اإط���ار �صامل من  اأم�����س، وذل���ك يف 
بها  تاأخذ  التي  املطلقة  ال�صفافية 
اجلائزة يف خمتلف مراحل العمل، 
م�صرية اإىل اأن هذه الدورة �صهدت 
للموقع  ���ص��ام��اًل  ت��ق��ن��ي��اً  ت��ط��وي��راً 
الطلبات  ت�صلم  واآلية  االإلكرتوين 
م����ن ق���ب���ل امل���ر����ص���ح���ني واجل���ه���ات 
واجلهد  ال��وق��ت  وف���ر  مم��ا  املعنية 
وع������زز ال���ت���وا����ص���ل ب����ني اجل���ائ���زة 

واملر�صحني. 

�صعيد بن طحنون يح�صر اأفراح 
املقر�صي وال�صاعدي

•• العني-وام:

اأقامه  اأم�س االأول حفل اال�صتقبال الذي  اآل نهيان م�صاء  ح�صر معايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون 
اإىل كرمية علي را�صد  اأبناء املرحوم �صامل را�صد حممد املقر�صي مبنا�صبة زفاف �صقيقهم حممد 

حممد ال�صاعدي.
كما ح�صر احلفل - الذي اأقيم ب�صالة الظاهر يف منطقة العني - عدد من وجهاء القبائل وكبار 
ال�صخ�صيات وامل�صوؤولني واأعيان البالد وجمع من املدعوين واملهنئني من �صلطنة عمان ال�صقيقة 

وزمالء العري�س. وت�صمن احلفل عرو�صا فنية �صعبية منوعة ابتهاجا باملنا�صبة.

الحتادية للكهرباء و�صرطة راأ�س اخليمة توطدان عالقتهما باتفاقية  
•• راأ�س اخليمة – الفجر

راأ����س اخل��ي��م��ة، م��ذك��رة تفاهم م��ع الهيئة  ال��ع��ام��ة ل�صرطة  ال��ق��ي��ادة  وْق��ّع��ت 
التعاون  عالقات  لتوطيد  تعزيزاً  اخليمة،  براأ�س  واملاء  للكهرباء  االحتادية 
وتبادل  اجل��ه��ود  تكامل  نحو  �صعياً  ال��ط��رف��ني،  ب��ني  والتن�صيق  وال�����ص��راك��ة 
لتوجيهات  اخلربات وحتقيق اف�صل موؤ�صرات االداء اال�صرتاتيجية تنفيذاً 
موؤ�ص�صات  بني  ال�صراكة  عالقات  تفعيل  اإىل  الرامية  االحت��ادي��ة  احلكومة 

الدولة املختلفة.
حيث وّقع االتفاقية من جانب �صرطة راأ�س اخليمة العميد عبد اهلل خمي�س 
احلديدي نائب قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة، ومن جانب الهيئة االحتادية 
االأعمال  ا�صتمرارية  اإدارة  املازمي مدير  علي ح�صن  �صعادة  وامل��اء،  للكهرباء 
بالهيئة االحتادية للكهرباء واملاء براأ�س اخليمة، بح�صور مدراء االإدارات ، 

ونوابهم، وعدد من �صباط اإدارة العمليات.
راأ�س  ل�صرطة  العامة  القيادة  حر�س  م��ن  انطالقاً  االتفاقية  ه��ذه  وت��اأت��ي 
اأف��راد جمتمع االإم��ارة، وفقاً  العامة جلميع  اخليمة، على حتقيق امل�صلحة 
امل��راد حتقيقها،  واالأه���داف  ال��روؤي��ة  االإم���ارة، ووف��ق  النافذة يف  للت�صريعات 
مبا ي�صمن التقدم واالرتقاء بخدمات العمل ال�صرطي وتطويره، بت�صافر 
اجلهود يف �صبيل تقدمي خدمات جمتمعية متميزة حتقق طموحات الوزارة 

وتطلعاتها.
واأكد نائب قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة، عقب توقيع االتفاقية على اأهمية 
هذا التعاون بني اجلهاز ال�صرطي والهيئة االحتادية للكهرباء واملاء براأ�س 
اخليمة، م�صرياً اإىل مدى حر�س القيادة العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة، على 
توطيد اأوا�صر التعاون املثمر مع خمتلف املوؤ�ص�صات بالدولة، مبا ي�صهم يف 

دعم التنمية وت�صهيل مهام العمل االأمني وتطويره.

»�صندوق خليفة« يطلع على اأف�صل املمار�صات 
املوؤ�ص�صية يف جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية

درا�صة: توفري 20 مليون جالون �صنويا و25 باملائة 
من ا�صتهالك الكهرباء يف 50 م�صجدا بال�صارقة

•• اأبوظبي - الفجر

للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  ا�صتقبل 
الغذائية يف مقره الرئي�صي مبدينة 
اأبوظبي موؤخراً وفداً من �صندوق 
بهدف  امل�����ص��اري��ع،  لتطوير  خليفة 
اإجراء مقارنة معيارية حول اأف�صل 
املمار�صات التي يطبقها اجلهاز من 
جمال  يف  املختلفة  اإدارت�����ه  خ���الل 
املوؤ�ص�صي، وذلك  والتميز  التطوير 
�صمن حر�صه على ت�صدير املعرفة 
وتبادل اخلربات واملهارات العملية 
املتميزة  وال����دوائ����ر  اجل���ه���ات  م���ع 
التطوير  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ص��ه��م  مب���ا 
الوفد  واط��ل��ع  املوؤ�ص�صي.  والتميز 
والعمليات  التنظيمي  الهيكل  على 
االإلكرتونية  واالأنظمة  الرئي�صية 
جماالت  يف  اجل��ه��از  يتبعها  ال��ت��ي 
اجلودة  واإدارة  امل��وؤ���ص�����ص��ي،  التميز 

اإمارة  العاملة يف  الغذائية  املن�صاآت 
اأبوظبي وذلك عن طريق االإ�صراف 
املتطلبات  بتطبيق  االل��ت��زام  على 
و�صمان  امل��ح��ل��ي��ة،  وال��ت�����ص��ري��ع��ات 
وا�صتمرارية  املخاطر  اإدارة  فعالية 
االأع����م����ال يف اجل���ه���از وذل�����ك من 
مع  واال���ص��ت��ج��اب��ة  التن�صيق  خ���الل 
الهيئات املحلية واالحتادية. واأ�صاد 
التي  امل��ت��م��ي��زة  ب���اجل���ه���ود  ال���وف���د 
تعزيز  ���ص��ب��ي��ل  ي��ب��ذل��ه��ا اجل���ه���از يف 
واالرتقاء  املوؤ�ص�صي  االأداء  م�صتوى 
من  والعمليات  اخل��دم��ات  ب��ج��ودة 
بناًء  امل�����ص��ت��م��ر  ال���ت���ط���وي���ر  خ�����الل 
االأداء  ن���ت���ائ���ج  م����ن  ال��ت��ع��ل��م  ع���ل���ى 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  وف��ق  املوؤ�ص�صي 
با�صتخدام  وذلك  والعاملية  املحلية 
اأعمال  لتنفيذ  م��ب��ت��ك��رة  اأ���ص��ال��ي��ب 
وت�صجيع  اإبداعية،  بطرق  اجلهاز 
االبتكار واالإبداع من خالل قنوات 

والبيئة وال�صحة وال�صالمة، ونظام 
وم�صوؤولية  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة  احل��وك��م��ة 
واطلعوا  ال��ع��م��ل،  خم��اط��ر  تقييم 
الهادفة  الن�صائح  اأهم  على  كذلك 
التجارب  ع���ل���ى  ب����ن����اًء  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
ال�صابقة. وقدم فريق اجلهاز عر�صاً 
الأه���م امل��ع��ل��وم��ات واخل��دم��ات التي 
م��ن ���ص��اأن��ه��ا رف���ع ج���ودة اخلدمات 
الداخلية واخلارجية التي يقدمها 
والتوجهات  املتطلبات  يخدم  مب��ا 
احل���ك���وم���ي���ة، وال����ت����ي ي�����ص��ع��ى من 
يكون  ب��اأن  روؤيته  لتحقيق  خاللها 
م��وؤ���ص�����ص��ة م���ع���رتف ب��ه��ا ع���امل���ي���اً يف 
جمال الزراعة وال�صالمة الغذائية 
وذل���ك م��ن خ���الل ���ص��م��ان تطبيق 
متوافقة  ���ص��ام��ل��ة  اإداري������ة  اأن��ظ��م��ة 
العاملية،  املوا�صفات  متطلبات  مع 
باالإ�صافة اإىل رفع الوعي بجوانب 
ال��ب��ي��ئ��ة وال�����ص��ح��ة وال�����ص��الم��ة يف 

كافة  للمقرتحات مب�صاركة  فعالة 
كفاءة  ورف��ع  اجل��ه��از،  يف  العاملني 

اخلدمات وطرق تقدميها.
للرقابة  اأبوظبي  جهاز  ويحر�س 
ال����غ����ذائ����ي����ة ع���ل���ى ال���ت���ن�������ص���ي���ق مع 
ال�صركاء اال�صرتاتيجيني واجلهات 
وامل�صاريع  الربامج  لتنفيذ  املعنية 
امل�����ص��رتك��ة ب�����ص��ك��ل م��ت��ك��ام��ل وفق 
احتياجات  ت��ل��ب��ي  م��وح��دة  خ��ط��ط 
اأ�����ص����ح����اب ال����ع����الق����ة وت���وج���ه���ات 
العمليات  توافق  و�صمان  االإم���ارة، 
اال�صرتاتيجية  م��ع  واالإج�������راءات 
نتائج  وف��ق  حتديثها  على  والعمل 
املوؤ�ص�صي  االأداء  اإدارة  نظم  تقارير 
العمليات  وحت�������ص���ني  امل���خ���ت���ل���ف���ة، 
با�صتخدام  اجل���ه���از  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
اأ�����ص����ال����ي����ب م���ن���ا����ص���ب���ة الإدارت������ه������ا 
وتطويرها من خالل نظم اجلودة 

املوؤ�ص�صية املطبقة.

•• ال�صارقة -وام: 

هيئة  ن���ف���ذت���ه���ا  درا������ص�����ة  ك�������ص���ف���ت 
ك���ه���رب���اء وم����ي����اه ال�������ص���ارق���ة حول 
واملياه  الكهرباء  ا�صتهالك  تر�صيد 
النتائج  م��ن  ع��دد  ع��ن  امل�صاجد  يف 
اأبرزها توفري اكر من  االإيجابية 
بعد  ���ص��ن��وي��اً  ج��ال��ون  م��ل��ي��ون   20
املر�صدة  واالأدوات  القطع  تركيب 
م�صجدا   50 يف  امل��ي��اه  وم��ن��ظ��م��ات 
 48 حيث مت توفري ما يزيد على 
ت�صتهلكها  ال��ت��ي  امل��ي��اه  ب��امل��ائ��ة م��ن 

هذه امل�صاجد.
واأو������ص�����ح�����ت ال�����درا������ص�����ة اأن��������ه مت 
ا�صتهالك  ب��امل��ائ��ة م��ن   25 ت��وف��ري 
الكهرباء بعد االنتهاء من م�صروع 
ذكيا  ح�����رارة  م��ن��ظ��م   88 ت��رك��ي��ب 
اوىل  كمرحلة  م�صاجد  خم�صة  يف 
الكهرباء  ا����ص���ت���ه���الك  ل���رت����ص���ي���د 
لتكون  ال�����ص��ارق��ة  مب�صاجد  وامل��ي��اه 
منوذجا ملوؤ�ص�صات املجتمع املختلفة 
اأئمة  ب��ني  الرت�صيد  ثقافة  ون�صر 
وم���رت���ادي امل�����ص��اج��د وت��ف��ع��ي��ل دور 
�صرائح  ك��اف��ة  ت��وع��ي��ة  امل�����ص��اج��د يف 
ا�صتهالك  تر�صيد  باأهمية  املجتمع 
الكهرباء واملياه وذلك �صمن خطة 
الهيئة لرت�صيد اال�صتهالك بن�صبة 

باملائة.  30
واأكد �صعادة الدكتور املهند�س را�صد 
ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  الليم 
الهيئة ت�صعى للتعاون  اأن  ال�صارقة 
لن�صر  املجتمع  موؤ�ص�صات  كافة  مع 
كافة  وت����وف����ر  ال���رت����ص���ي���د  ث���ق���اف���ة 
حملة  لتفعيل  الالزمة  االإمكانات 

تر�صيد اال�صتهالك.
امل�صاجد  اأه����م����ي����ة  اإىل  م���������ص����رياً 
والعلم  الهدى  م��ن��ارات  باعتبارها 
يف  امل�صاجد  دور  وتفعيل  واملعرفة 
التوعية بق�صية تر�صيد اال�صتهالك 
ياأتي لتحقيق اال�صتفادة من دورها 
الرائد يف املجتمع توجيهاً وتعليماً 

اأهمية  امل�صلني عن  اخلواطر على 
واملياه  الكهرباء  ا�صتهالك  تر�صيد 
احلياة  ال����ص���ت���م���رار  واأه��م��ي��ت��ه��م��ا 
والتطور وتركيب القطع واالأدوات 
املر�صدة للمياه وال�صيانة امل�صتمرة 
م�صروعات  اإن�صاء  يف  والتو�صع  لها 
ت����دوي����ر امل����ي����اه وا����ص���ت���خ���دام���ه���ا يف 
���ص��ن��ادي��ق ال���ط���رد ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
ع���م���ل م�����ص��ل��ي��ات ����ص���غ���رية داخ����ل 
امل�صاجد الكبرية من خالل فوا�صل 
املرتددين  ل��ع��دد  ت��ك��ف��ي  زج��اج��ي��ة 
الأداء ال�صلوات بامل�صاجد بحيث ال 
يتم ت�صغيل جميع اأجهزة التكييف 
واالإ�����ص����اءة ب��امل�����ص��ج��د وت�����ص��غ��ي��ل ما 
وتبديل  ف��ق��ط،  امل�صلون  يحتاجه 

امل�صابيح باأخرى موفرة للطاقة.
من جانبها اأو�صحت املهند�صة غادة 
الرت�صيد  اإدارة  �صامل مدير  جمعة 
االإدارة  نفذتها  التي  ال��درا���ص��ة  اأن 
ك�صفت عن توفري اأكر 700 األف 
درهم �صنوياً نتيجة تركيب القطع 
املياه  ومنظمات  املر�صدة  واالأدوات 
ب��ي��ن��م��ا مل  50 م�����ص��ج��دا  ع����دد  يف 
تتجاوز التكلفة 14 األف درهم مما 
يوؤكد ا�صرتجاع التكلفة خالل 14 
االأخرى  املزايا  بجانب  فقط  يوما 
واحلفاظ  اال�صتهالك  تر�صيد  من 

والفئات  ال�����ص��رائ��ح  لكافة  وت��رب��ي��ة 
العمرية وتاأثريها باعتبارها قدوة 

للموؤ�ص�صات االأخرى.
م�صاعيها  توا�صل  الهيئة  اأن  واأك��د 
للتكامل مع كافة اجلهات للتوعية 
باأهمية االلتزام برت�صيد ا�صتهالك 
للمحافظة  وامل�����ي�����اه  ال���ك���ه���رب���اء 
ع��ل��ى ال��ط��اق��ة وامل�����وارد امل��ائ��ي��ة من 
للمواطنني  املنفعة  حتقيق  اأج���ل 

واملقيمني واالأجيال القادمة.
برناجماً  اأع��دت  الهيئة  اأن  واأو�صح 
تر�صيد  ث���ق���اف���ة  ل��ن�����ص��ر  حم��������دداً 
ا�����ص����ت����ه����الك ال����ك����ه����رب����اء وامل����ي����اه 
بالتعاون  ال�������ص���ارق���ة  مب�������ص���اج���د 
االإ�صالمية  ال�������ص���وؤون  دائ�����رة  م���ع 
واللوحات  الن�صرات  توفري  ي�صمل 
دورات  واإقامة  بامل�صاجد  التوعوية 
ت���دري���ب���ي���ة واإل������ق������اء حم���ا����ص���رات 
بامل�صاجد  واملوؤذنني  توعية لالأئمة 
واملمار�صات  ال���ط���رق  اأف�����ص��ل  ع���ن 
بامل�صاجد  تطبيقها  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
الكهرباء  ا����ص���ت���ه���الك  ل���رت����ص���ي���د 
وامل�����ي�����اه وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ي��ه��ا من 
التكييف  اأج���ه���زة  واإغ�����الق  ال��ه��در 
عقب  بامل�صاجد  االإن���ارة  وم�صابيح 
مع  وال����ت����ع����اون  ال�������ص���ل���وات  اأداء 
واإلقاء  ل�صياغة  وامل��وؤذن��ني  االأئمة 

على البيئة كما ك�صفت الدرا�صة عن 
األف درهم   412 اأكر من  توفري 
�صنويا بعد تركيب منظمات حرارة 
ذكية الأجهزة التكييف واالإن��ارة يف 
األف   64 بتكلفة  م�صاجد   5 ع��دد 
درهم مما يوؤكد ا�صرتجاع التكلفة 

يف مدة ال تتجاوز �صهرين.
ق�صم  رئي�س  املح�صار  اأحمد  واأ�صار 
التي  االأج���ه���زة  اأن  ال��ف��ن��ي  ال��دع��م 
تعمل  امل�������ص���اج���د  يف  ت��رك��ي��ب��ه��ا  مت 
لدرجات  اوتوماتيك  تنظيم  على 
مواقيت  م��ع  للم�صاجد  احل�����رارة 
ال���������ص����الة م�����ع ت�����وف�����ري ال�����راح�����ة 
وتر�صيد  ال�صلوات  وقت  للم�صلني 
الطاقة فى االوقات بني ال�صلوات 
وتتميز هذه االجهزة اي�صا ب�صهولة 
الرتكيب والربجمة و�صا�صة ميكن 
اغالقها برقم �صرى لعدم التالعب 
الربنامج  ان���ه مي��ك��ن جت����اوز  ك��م��ا 
اىل  ..الف��ت��ا  املختلفة  املنا�صبات  يف 
ال�صارقة  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  ان 
وادارة الرت�صيد بالهيئة ت�صعى اىل 
بالدوائر  اجل��ه��ود  جميع  ت�صافر 
واخلا�صة  احلكومية  واملوؤ�ص�صات 
واملياه بجميع  الطاقة  تر�صيد  اىل 
اأكر  م��ب��اِن  اىل  وحتويلها  امل��ب��اين 

ا�صتدامة و�صديقة للبيئة.
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اأخبـار الإمـارات

وزارة ال�صحة تبحث تبادل اخلربات الطبية مع كندا
•• دبي-وام:

بحث �صعادة الدكتور حممد �صليم العلماء وكيل وزارة ال�صحة ووقاية 
الدولة  ل��دى  كندا  �صفري  ح�صني  م�صعود  �صعادة  لقائه  خ��الل  املجتمع 
ت��وث��ي��ق ال��ت��ع��اون ال�����ص��ح��ي ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وت���ب���ادل اخل����ربات يف جمال 
االبتكار وا�صت�صراف امل�صتقبل و�صبل التعاون يف جمال الرعاية ال�صحية 
عي�صى  الدكتور  بح�صور  امل�صتمر  الطبي  والتعليم  الطبية  واملمار�صات 

املن�صوري مدير اإدارة العالقات ال�صحية الدولية.

اأثناء اللقاء الذي جرى يف مقر وزارة ال�صحة  وا�صتعر�س اجلانبان - 
وال�صبل  البلدين  بني  الثنائية  العالقات   - باأبوظبي  املجتمع  ووقاية 
مذكرة  توقيع  فر�س  ودرا���ص��ة  ال�صحي  القطاع  يف  بتعزيزها  الكفيلة 
تفاهم وتبادل اخلربات الطبية والتعاون يف جمال التدريب والتعليم 
الطبي امل�صتمر والتن�صيق لزيارات وفود بني البلدين وابتعاث االأطباء 
وال��ف��ن��ي��ني وار����ص���ال امل��ر���ص��ى ل��ل��ع��الج وا���ص��ت��ق��ط��اب االأط���ب���اء الزائرين 
والتن�صيق والعمل يف معر�س ال�صحة العربي الذي يقام يف دبي خالل 

الفرتة من 29 يناير اجلاري ولغاية االأول من فرباير املقبل.

واأكد الدكتور العلماء اأهمية هذا اللقاء لفتح اآفاق التعاون املثمر وتطوير 
العالقات ال�صحية بني البلدين وا�صت�صراف الفر�س امل�صتقبلية ملواكبة 
اجل��ودة يف خدمات  ورف��ع معايري  العاملية  العالجية  االأ�صاليب  اأح��دث 
الرعاية ال�صحية ..م�صريا اإىل االإجن��ازات النوعية التي حتققها دولة 
ال��ك��وادر الطبية  االإم���ارات يف جم��ال ج��ودة اخلدمات ال�صحية وكفاءة 
بف�صل دعم القيادة الر�صيدة نحو حتقيق اأهداف وزارة ال�صحة ووقاية 
املجتمع يف تقدمي الرعاية ال�صحية ال�صاملة واملتكاملة وتطوير نظم 
وتقدمي  ال�صحية  وال�صالمة  اجلودة  اأنظمة  وبناء  ال�صحية  املعلومات 

خدمات ادارية متميزة وتر�صيخ ثقافة االبتكار.
االإمارات  النوعية لدولة  باالإجنازات  الكندي  ال�صفري  اأ�صاد  من جانبه 
يف قطاع ال�صحة وامل�صتوى الرفيع للخدمات ال�صحية ومتيز املنظومة 
ال�صحية  العالقات  بتعزيز  ب��الده  حكومة  اهتمام  ..مبديا  ال�صحية 
ال�صياحة  تعزيز  جانب  اإىل  العلمي  البحث  وتفعيل  اخل��ربات  وت��ب��ادل 
العالجية بني البلدين وامل�صاركة يف املعار�س واملوؤمترات الطبية التي 
تعقد يف البلدين موؤكدا اأن اللقاء �صكل فر�صة ثمينة لتنمية العالقات 

ال�صحية بني البلدين وا�صتك�صاف فر�س تعزيز التعاون املثمر.

خمالفة �إلقاء خملفات �ل�شيار�ت حلماية �لبيئة 

�صرطة راأ�س اخليمة تناق�س ال�صتعدادات للحملة املرورية 
•• راأ�س اخليمة- الفجر

تراأ�س العقيد علي �صعيد العلكليم 
وال����دوري����ات  امل�����رور  اإدارة  م���دي���ر 
االجتماع  اخليمة،  راأ����س  ب�صرطة 
التن�صيقي حول مناق�صة اال�صتعداد 
املرورية  الفرعية  احلملة  لتنفيذ 
حتت �صعار »�صالمتنا من �صالمة 
�صعادة  بح�صور  امل��روري��ة«  بيئتنا 
اأحمد �صعيد النقبي نائب  العقيد 
وال����دوري����ات،  امل�����رور  اإدارة  م��دي��ر 
العامة،  اخلدمات  دائ��رة  وممثلي 
املدينة  ���ص��رط��ة  م��رك��ز  و���ص��ب��اط 
ال�����ص��ام��ل، و���ص��ب��اط م��رك��ز �صرطة 

اجلزيرة احلمراء ال�صامل.
حيث مت خالل االجتماع، مناق�صة 
اال�صتعداد لتنفيذ احلملة الفرعية 
امل���روري���ة »���ص��الم��ت��ن��ا م��ن �صالمة 
تطلقها  ال��ت��ي  امل����روري����ة«،  بيئتنا 
ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ص��رط��ة راأ�����س 
املرور  اإدارة  يف  متمثلة  اخل��ي��م��ة، 
والدوريات، بالتعاون مع عدد من 
3 ثالثة  ملدة  و�صت�صتمر  اجلهات، 
حممد  ال�صيخ  طريق  على  اأ�صهر  
ب���ن زاي�����د، وج��ب��ل ج��ي�����س، وبقية 

�صرطة راأ�س اخليمة باأن م�صوؤولية 
���ص��م��ان ح���ي���اة راق���ي���ة وم���زده���رة 
اأن  ميكن  ال  امل�صتقبلية  لالأجيال 
للم�صكالت  نت�صد  مل  م��ا  يتحقق 
ب�صورة  امل��ل��ح��ة  ال��راه��ن��ة  البيئية 
قواعد  ف���وري���ة و���ص��ل��ي��م��ة، م��ث��م��ن��اً 
واإج�����������راءات ال�����ص��ب��ط امل�������روري، 

ال�صياحية والرتفيهية يف  املناطق 
االإم�����ارة، م��ن اأج���ل احل��ف��اظ على 

نظافة و�صالم البيئة.
واأكد العقيد علي �صعيد العلكليم، 
مطلب  ه����ي  ال��ب��ي��ئ��ة  ح���م���اي���ة  اأن 
م�صتدام  من���و  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اأ���ص��ا���ص��ي 
توؤمن  ك��م��ا  و����ص���ام���ل،  وم����ت����وازن 

وال��ت��ع��دي��الت ال��ت��ي اأج���ري���ت على 
املخالفات املرورية ل�صمان حماية 
ال��ب��ي��ئ��ة، وذل���ك م��ن خ���الل فر�س 
ممار�صات  ���ص��د  خم���ال���ف���ات  ع����دة 
العام،  بالطريق  املخلفات  اإل��ق��اء 
من  اأ���ص��ي��اء  ت�صاقط  اأو  وت�����ص��ري��ب 

حمولة املركبات الثقيلة.

�صلطان القا�صمي يراأ�س الجتماع ال�44 ملجل�س اأمناء جامعة ال�صارقة وي�صيد باإجنازاتها العاملية
•• ال�صارقة-وام:

حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ���ص��اد 
رئي�س  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
جامعة ال�صارقة بالتقدم الذي حققته اجلامعة يف نه�صتها 

االأكادميية والعلمية على امل�صتوى االإقليمي والعاملي.
جاء ذلك يف م�صتهل االجتماع ال� 44 ملجل�س اأمناء جامعة 
حاكم  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  ام�س  عقد  ال��ذي  ال�صارقة 

ال�صارقة مبكتب �صموه باجلامعة.
واأ�صار �صموه يف هذا ال�صدد اإىل متكن اجلامعة بف�صل من 
اهلل تعاىل وتوفيقه ثم بجهود القائمني على نه�صتها من 
حتقيق اإجنازين هامني بفوزها باملركز االأول على م�صتوى 
الدولة واملركز 452 على م�صتوى جميع دول العامل �صمن 
امل�صتدامة  التنمية  العاملي للجامعات يف ميادين  الت�صنيف 
وااللتزام مبعايري البيئة حيث متكنت من توفري االأدوات 
اأنواعها  اختالف  وعلى  و�صعتها  التي  واالأه��داف  واملعايري 
تعزيز  متطلبات  لتلبية  االأكادميية  وبراجمها  وجماالتها 

تقدمها العلمي العاملي.
اأ�صهر  الثاين كان قبل ب�صعة  اأن االإجن��از  اإىل  ولفت �صموه 
امل�صتوى  ع��ل��ى  مكانتها  ال�����ص��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  ج�����ص��دت  ع��ن��دم��ا 
عامليتني  منظمتني  قبل  من  بت�صنيفها  واالإقليمي  املحلي 
كواحدة من كربيات  التاميز  و   QS  : هما  متخ�ص�صتني 
اجل���ام���ع���ات ال�����ص��ام��ل��ة وامل��ت��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى املحلي 
واالإقليمي يف ميادين البحث العلمي اعتمادا على العديد 
والباحثني  العلماء  م��ن  ملجموعة  العلمية  ال��ب��ح��وث  م��ن 
واملتخ�ص�صني يف اجلامعة يف اإطار تلبية متطلبات خطتها 
اخلم�صية اال�صرتاتيجية والتي و�صعت �صمن معايري تعزيز 

مكانتها يف االآفاق العاملية.
من  امل��زي��د  �صيتبعها  وال��ت��ي  النه�صة  ه��ذه  اأن  �صموه  واأك���د 
التقدم واالإجنازات العلمية �صرت�صخ مكانة جامعة ال�صارقة 
يف ال�صفوف االأوىل بني اجلامعات النظرية على امل�صتويات 
اآخر  جانب  وم��ن  جانب  من  والعاملية  واالإقليمية  املحلية 
�صتعزز اآمالنا وطموحاتنا يف تهيئة البيئة العلمية والعملية 
يف اإعداد وتاأهيل العلماء والباحثني من طلبة اجلامعة على 
�صموه  .. موجها  والتخ�ص�صية  العلمية  درجاتهم  اختالف 
ال�صكر والتقدير الأع�صاء جمل�س االأمناء واإدارة اجلامعة. 

التطوير  مناهج  اإن  ال�صارقة:  حاكم  ال�صمو  �صاحب  وق��ال 
االأكادميي والبحث العلمي التي تعمل عليها اجلامعة تعرب 

وعلى نحو مبا�صر وثابت عن داأبنا يف تعزيز مكانة جامعة 
متطلبات  �صمن  عام  كل  يف  تقدمها  يتزايد  التي  ال�صارقة 
والتقنية  ال��ع��ل��م��ي��ة  ل��ل��ن��ه�����ص��ة  اجل���ام���ع���ات  ه����ذه  م��واج��ه��ة 

الع�صرية العاملية املت�صارعة.
ال�صارقة  جامعة  اأمناء  جمل�س  اأع�صاء  توجه  جهتهم  من 
بوافر ال�صكر والتقدير اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
واملعنوي  امل��ادي  الدعم  على  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
الذي يقدمه �صموه ملجل�صهم وللجامعة حتى يتمكنا معا من 
تنفيذ ما يتطلع اإليه �صموه من اإجنازات جلامعة ال�صارقة. 
كان اجتماع املجل�س قد بداأ بامل�صادقة على حم�صر اجتماعه 
ال�صابق لي�صتمع بعد ذلك اإىل تقرير قدمه الدكتور حميد 
جمول النعيمي مدير جامعة ال�صارقة عن منجزاتها خالل 
بداأه  وال��ذي  اجل��اري  االأكادميي  العام  املا�صية من  املرحلة 
ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  ل�صاحب  والتقدير  ال�صكر  بتوجيه 
التي و�صفها  �صموه  ال�صارقة على توجيهات  رئي�س جامعة 
بال�صديدة ودعمه املادي واملعنوي للجامعة .. موؤكدا اأن هذا 
الدعم هو االأ�صا�س يف حتقيق اجلامعة لتقدمها وتطورها 
العايل  التعليم  يف  متميزة  كموؤ�ص�صة  ال���ب���ارزة  ومكانتها 
باالإلهام  ح��ول��ه  م��ن  ك��ل  مي��د  �صموه  واأن  العلمي  والبحث 
وتاأمني  املجتمعات  حياة  لتح�صني  روؤى  من  به  يتمتع  مبا 
االإم��ارات ومنطقة  ال�صارقة ودولة  م�صتقبل م�صرق الإمارة 

ال�صرق االأو�صط وعموم الوطن العربي.
ه��دف جامعة  اأن  النعيمي  الدكتور حميد جم��ول  واأو���ص��ح 
هو  املجل�س  على  ي�صتعر�صه  ال��ذي  التقرير  م��ن  ال�صارقة 
اأع�صاء  املعنيني من  اإجن��ازات اجلامعة مع جميع  م�صاركة 
واالإداري����ة  التدري�صية  الهيئات  واأع�����ص��اء  االأم��ن��اء  جمل�س 

والطالبية وخريجي اجلامعة.
بعد  للجامعة  التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل  ال��ت��ق��ري��ر  وا���ص��ت��ع��ر���س 
االأفرع  ل�صوؤون  اجلامعة  مدير  م�صاعد  باإ�صراف  حتديثه 
اأف��رع اجلامعة من  على االأن�صطة االأكادميية واالإداري��ة يف 
وتطبيق  واالإداري����ة  االأك��ادمي��ي��ة  لل�صوؤون  م�صاعديه  خ��الل 
الطب  كلية  يف  كامل  ب�صكل  للطلبة  االإل��ك��رتون��ي��ة  امللفات 
واإكمال امللفات االإلكرتونية الأع�صاء هيئة التدري�س بن�صبة 
دمج م�صادر  اإىل  اجلامعة  مدير  تقرير  واأ�صار   .100%
يف  العلمي  البحث  وت�صمني  الدرا�صية  املناهج  يف  التعلم 
اأعمال امل�صاقات والربامج والبحث يف اإمكانية طرح م�صاقات 
م�صاعدة  ب��ه��دف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  تخطيط  يف  اخ��ت��ي��اري��ة 
من  امل��زي��د  اإدخ����ال  ع��ن  ف�صال  اجل��ي��د  االأداء  ذوي  الطلبة 

وبرامج  والتقييم  والتدري�س  التعلم  يف  املبتكرة  االأ�صاليب 
تطوير اأع�صاء هيئة التدري�س من اأجل مواكبة امل�صتجدات 

و�صهولة التاأقلم معها.
ال�����ص��ارق��ة يف االع���ت���م���اد الوطني  اإجن�������ازات ج��ام��ع��ة  وع����ن 
اأكد الدكتور حميد جمول النعيمي  لرباجمها االأكادميية 
يف تقريره اأن جهود اجلامعة اأثمرت اعتماد جميع براجمها 
االعتماد  هيئة  م��ن  ب��رن��اجم��ا   96 وه��ي  حاليا  امل��ط��روح��ة 
لهذه  ال��دويل  لالعتماد  بالن�صبة  اأم��ا  الوطني  االأك��ادمي��ي 
الربامج فاإن اجلامعة عملت للح�صول على هذه االعتمادات 
واالعرتافات برباجمها من هيئات اعتماد واعرتاف دويل 

عديدة وبجهود حثيثة .
من  الكثري  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  حققت  اجلامعة  اأن  اإىل  ولفت 
االإجن�������ازات م��ن��ه��ا : اع��ت��م��اد امل��ج��ل�����س االأم���ري���ك���ي لربامج 
برامج  ح�صلت  حيث   ABET والتكنولوجيا  الهند�صة 
اعتماد  عن  ف�صال  اعتماده  على  والعلوم  الهند�صة  كليتي 
جمعية تطوير كليات اإدارة االأعمال AACSB للربامج 
جمل�س  اعتماد  وكذلك  االأعمال  اإدارة  كلية  تطرحها  التي 
واالت�������ص���ال اجلماهريي  ال�����ص��ح��اف��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م يف  اع��ت��م��اد 

االت�صال. كلية  تطرحها  التي  للربامج   ACEJMC
واأكد التقرير اأن جامعة ال�صارقة تطرح حاليا 96 برناجما 
معتمدا وهناك 37 برناجما قيد االإجناز ومن املتوقع طرح 

هذه الربامج خالل االأعوام 2019-2018.
و�صفها  ال��ت��ي  االإجن�����ازات  م��ن  ع���ددا  التقرير  وا�صتعر�س 
عمليات  يف  اجل��ام��ع��ة  وج��ه��ود  العلمي  ال��ب��ح��ث  يف  باملهمة 
توطني الوظائف التي بلغت ن�صبتها نتيجة لهذه اجلهود “ 
%40 “ واأن عدد خريجي جامعة ال�صارقة بلغ 26400 

طالبا وطالبة %65 منهم اإناث و%35 ذكور.
املالية  اللجنة  عر�صت  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  تقرير  وب��ان��ت��ه��اء 
منذ  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��وؤون  يف  امل�صتجدات  اآخ���ر  االأم��ن��اء  ملجل�س 
بداية العام املايل احلايل وحتى اليوم والتدقيق اخلارجي 

وتقييمها لنظام بانر االإلكرتوين.
والتدقيق  االل��ت��زام  جلنة  تقرير  على  املجل�س  اط��ل��ع  كما 
واعتمد ترقية عدد من اأع�صاء الهيئة التدري�صية قدمتها 
ال��ل��ج��ن��ة االأك���ادمي���ي���ة مل��ج��ل�����س االأم����ن����اء. واع��ت��م��د املجل�س 
الفنون  كلية  واإج�����راءات  و�صيا�صات  ل��وائ��ح  على  تعديالت 
والت�صميم ومقرتحات لربامج جديدة كربنامج  اجلميلة 
ماج�صتري  وب��رن��ام��ج  املعلومات  اأم��ن  يف  العلوم  ماج�صتري 
عليا  درا�صات  ودبلوم  احليوية  الطبية  الهند�صة  يف  العلوم 

يف طب االأ�صنان الرتميمي وبرنامج بكالوريو�س العلوم يف 
هند�صة االأمن االإلكرتوين وبرنامج بكالوريو�س العلوم يف 
هند�صة حتلية املياه وبرنامج بكالوريو�س العلوم ال�صيا�صية 
واع��ت��م��د امل��ج��ل�����س دم����ج ق�����ص��م ال��ه��ن��د���ص��ة ال���ن���ووي���ة وق�صم 
مطلوبة  وتعديالت  واح���د،  ق�صم  يف  امليكانيكية  الهند�صة 
ع��ل��ى ف��ئ��ات م��وظ��ف��ي اجل��ام��ع��ة. ك��م��ا اع��ت��م��د اإن�����ص��اء مكتب 
يف  املجل�س  و�صادق  ال��دويل  والت�صنيف  الدولية  العالقات 
متطلبات  اأنهوا  الذين  الطلبة  تخريج  على  جل�صته  ختام 
واملاج�صتري  ال��دك��ت��وراة  درج���ات  على  واحل�����ص��ول  ال��ت��خ��رج 
-2016  : ال�����ص��ي��ف  ال��ع��ل��ي��ا يف ف�صل  ال��درا���ص��ات  ودب���ل���وم 
2017 وف�صل اخلريف: 2017-2018 وكذلك الطلبة 
درجة  ع��ل��ى  واحل�����ص��ول  ال��ت��خ��رج  اأن���ه���وا متطلبات  ال��ذي��ن 
وف�صل   2017-2016 ال�صيف  ف�صل  يف  البكالوريو�س 

اخلريف 2018-2017.
رئي�س  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  وتنفيذا 
ال�صارقة  حكومة  موظفي  بتاأهيل  تق�صي  التي  اجلامعة 
وموظفاتها وافق جمل�س االأمناء على طرح عدد من درجات 
التخ�ص�صات  خمتلف  ويف  وامل��ه��ن��ي��ة  االأك��ادمي��ي��ة  ال��دب��ل��وم 
ما  ومنها  العامة  الثانوية  حلملة  خم�ص�س  ه��و  م��ا  منها 
تو�صيع  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  حلملة  خم�ص�س  ه��و 
درجات  اإىل  االأك��ادمي��ي��ة  الدبلومات  م��ن  التج�صري  ب��رام��ج 

البكالوريو�س.
ح�صر االج��ت��م��اع ك��ل م��ن �صعادة ال��دك��ت��ور ط���ارق ب��ن خادم 
رئي�س دائرة املوارد الب�صرية يف حكومة ال�صارقة والدكتور 
را�صد الليم رئي�س هيئة كهرباء ومياه ال�صارقة و�صعادة نورة 
جواهر  ال�صيخة  ل�صمو  التنفيذي  املكتب  رئي�صة  النومان 
التنفيذي  الرئي�س  عبداهلل  وحممد  القا�صمي  حممد  بنت 
الها�صمي  حمدثة  والدكتورة  االإ�صالمي  ال�صارقة  مل�صرف 
مدير كليات التقنية العليا يف ال�صارقة والدكتور عبيد بن 
الفجرية  يف  التقنية  للكليات  ال�صابق  املدير  املهريي  علي 

واأحمد الر�صيد املحامي وامل�صت�صار القانوين.
كما ح�صر االجتماع الدكتور جونرت ماير اأ�صتاذ يف جامعة 
ماينز يف اأملانيا والدكتور كمال يو�صف التومي اأ�صتاذ الهند�صة 
والطاقة  النقية  امل��ي��اه  مل��رك��ز  امل�����ص��ارك  امل��دي��ر  امليكانيكية 
اأمريكا  يف  للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�س  معهد  يف  النظيفة 
االأمري  جامعة  مدير  ملكاوي  ح�صني  اهلل  عبد  وال��دك��ت��ور 
فهد بن �صلطان باململكة العربية ال�صعودية والدكتور مارتن 
االأكادميية  لل�صوؤون  الن�ص�صرت  جامعة  مدير  نائب  بار�صتو 
ورئي�س مركز اأبحاث الف�صاء يف اجلامعة ورئي�س اجلمعية 
نائب  �صايغ  حممد  والدكتور  الربيطانية  امللكية  الفلكية 
رئي�س اجلامعة االأمريكية يف بريوت لل�صوؤون الطبية ومات 

اأيا�صدون نائب مدير اجلامعة لل�صوؤون االإدارية واملالية.

اقت�صادية راأ�س اخليمة تزور املواطن حممد احلب�صي املبتكر لطائرة مروحية
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اخليمة  راأ���س  القت�صادية  التابع  زاي��د  عيال  فريق  م��ب��ادرات  الإح��دى  تنفيذا 
نيوف احلب�صي يف  اأحمد  امل��واط��ن  حممد  الفريق  اأع�صاء  زار  زاي��د«  »رحالة 
منزله يف منطقة �صيح الغب، للتعرف عليه عن قرب تفا�صيل ابتكاره لطائرة 
موؤ�ص�س  جتاه  الوطنية  مل�صاعره  وتعبريا  زاي��د،  بعام  احتفاء  رمزية  مروحية 
الدولة طيب اهلل ثراه، حيث ا�صتقبل اأع�صاء الفريق برتحيب وحفاوة وبداأ يف 
�صرد ق�صته مع ابتكار هذه الطائرة، فقد ارتبطت بذاكرته م�صهد زيارة ال�صيخ 
زايد ملنطقة التي يقطنها يف طفولته، وهو قادم بطائرة مروحية، حيث كان 
مع اأبناء ع�صريته يف انبهار من م�صهد الطائرة التي كانت نادرة اال�صتخدام 
اآنذاك، وارتبط بذهنه م�صهد ال�صيخ زايد مع الطائرة املروحية، ومع اإعالن 
2018 عام ال�صيخ زاي��د، فقد قرر حينها  حكومة دولة االإم��ارات بجعل عام 

حتويل هذا احللم اإىل واقع ملمو�س، والتي ق�صى على اإعدادها ما يقارب 6 
اأ�صهر، بجهد ومثابرة �صخ�صية منه دون م�صاعدة من اأي جهة، وعرب احلب�صي 
الرمزية، وذكر   الطائرة  الدولة على  زايد وعلم  �صعار عام  �صعيد بدمج  باأنه 
احلب�صي كذلك »باأين كلما �صعرت باالإرهاق وطول مدة االإجناز يراودين �صعور 
الرتدد والرتاجع عن الفكرة، ولكن اأرجع مرة اأخرى باإ�صرار اأكرب ومثابرة 
 – ب��ه«. وم��ن جانبها ذك��رت م��رمي حاجي حممد  اأحلم  حتى حققت ما كنت 
ع�صوة يف فريق عيال زايد – باأننا تعرفنا على ق�صة املواطن حممد احلب�صي 
عند ت�صفحنا الأحد ال�صحف املحلية، وحينها قررنا فيما بيننا كاأع�صاء اإىل 
كانت  فقد  االبتكار،  هذا  مع  حكايته  على  والتعرف  منزله  يف  زيارته  اأهمية 
ختام  ويف  الفكرة،  هذه  لتحقيق  اإ���ص��راره  ق�صة  اإىل  با�صتماع  ممتعة  اجلل�صة 
اللقاء �صكر الفريق با�صم الدائرة التنمية االقت�صادية املواطن احلب�صي على 

هذه املبادرة متمنني له املزيد من النجاح واالبتكارات يف امل�صتقبل. 
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اأخبـار الإمـارات

خريية حممد بن را�صد ومالية دبي تطلقان اأول م�صاريع عام زايد يف طاجك�صتان
•• دبي-وام: 

نفذت موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية واالإن�صانية 
املالية بحكومة دبي عددا من امل�صاريع االإن�صانية يف جمهورية  ودائ��رة 
طاجك�صتان �صمن مبادرات عام زايد كاأول تعاون م�صرتك بني اجلهتني 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأعلن  اأن  منذ 

الدولة حفظه اهلل اأن عام 2018 �صيحمل �صعار عام زايد .
اأمناء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  بوملحه  اإب��راه��ي��م  امل�صت�صار  �صعادة  وق���ال 

اإن  واالإن�صانية  لالأعمال اخلريية  اآل مكتوم  را�صد  بن  موؤ�ص�صة حممد 
زيارة وفد املوؤ�ص�صة ودائرة املالية لطاجك�صتان تاأتي تد�صينا للم�صاريع 
امل�صرتكة بني اجلهتني �صمن مبادرات عام زايد وكاأوىل اجلهات التي 

تنفذ مبادرات م�صرتكة بني اجلانبني .
اأن الوفد امل�صرتك �صارك يف و�صع حجر االأ�صا�س ملدر�صتني هما  وذكر 
ف�صول  بخم�صة  ح�صار  مدينة  يف  العامة  املتو�صطة  اليف  اآل  مدر�صة 
64 طالبا مع  ل�  228 طالبا وطالبة و�صكن طالبي  ل�  تت�صع  درا�صية 
التجهيز والتاأثيث والتدفئة واملرافق بتكلفة قدرها 705 اآالف درهم 

مع فرتة ت�صييد متتد ل�صتة اأ�صهر اأما املدر�صة االأخرى فهي مدر�صة زايد 
الطاجيكي  ال�صعب  اأبناء  لتعليم  جيحون  مبحافظة  دو�صتي  مدينة  يف 
ومكاتب  ف�صول  خم�صة  على  وحتتوي  احلديثة  الع�صر  علوم  ال�صقيق 
االإدارة واملعلمني واملرافق والتدفئة لل�صفوف الدرا�صية ومن املقرر اأن 

متتد فرتة بناء املدر�صة الأربعة اأ�صهر بتكلفة 320 األف درهم .
واأ�صار اإىل اأن الوفد وزع كميات من املالب�س ال�صتوية والهدايا على اأكر 
وال�صرور يف  البهجة  اأدخ��ل  املنطقتني ما  اأطفال  420 طفال من  من 
والدفايات  التدفئة  فحم  من  طنا   27 توزيع  ومت  ال�صغرية  نفو�صهم 

ملائة اأ�صرة.
من جانبه اأ�صاد �صعادة عبدالرحمن �صالح اآل �صالح املدير العام لدائرة 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  وموؤ�ص�صة  ال��دائ��رة  ب��ني  بالتعاون  امل��ال��ي��ة 
لالأعمال اخلريية واالإن�صانية ..معتربا اأن هذه املبادرة ت�صكل انطالقة 
قوية نحو عام مليء باالإجنازات يف ظل قيم اخلري واالإن�صانية والعطاء 
التي غر�صها املغفور له ال�صيخ زايد يف االإماراتيني ال �صيما مع ارتباط 
هذه امل�صاريع ب� بناء االإن�صان اإحدى القيم االأربع التي ي�صتند عليها عام 

زايد وت�صم احلكمة واال�صتدامة واالحرتام.

تتو��شل �مل�شرية على مد�ر �شبعة �أيام بطاقة طبية مكثفة

جواهر القا�صمي تعتمد انطالق م�صرية القافلة الوردية الثامنة يف 28 فرباير املقبل
•• ال�صارقة-الفجر:

ال�صمو  ���ص��اح��ب  ق��ري��ن��ة  اع��ت��م��دت 
ال�صيخة  ���ص��م��و  ال�������ص���ارق���ة  ح���اك���م 
القا�صمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���واه���ر 
الرئي�س املوؤ�ص�س جلمعية اأ�صدقاء 
مر�صى ال�صرطان، �صفرية االحتاد 
ال�����������دويل مل���ك���اف���ح���ة ال�������ص���رط���ان 
لل�صرطان،  ال���ع���امل���ي  ل�����الإع�����الن 
ال����دويل ملكافحة  ���ص��ف��رية االحت����اد 
االأطفال،  ل�����ص��رط��ان��ات  ال�����ص��رط��ان 
القافلة  ف��ر���ص��ان  م�����ص��رية  م��وع��د 
ال��ث��ام��ن��ة، وال��ت��ي �صتمتد  ال���وردي���ة 
اأي���ام، خالل  �صبعة  العام على  ه��ذا 
 6 وحتى  فرباير   28 من  الفرتة 

مار�س 2018.
انطالقتها  م��ن��ذ  االأوىل  ول��ل��م��رة 
�صتقت�صر   ،2011 ال�����ع�����ام  يف 
اأي�����ام امل�������ص���رية، ال��ت��ي ت��ع��د اإح����دى 
مر�صى  اأ�صدقاء  جمعية  مبادرات 
بداًل  اأي����ام  �صبعة  ع��ل��ى  ال�����ص��رط��ان، 
عن ع�صرة، جتول خاللها خمتلف 
اإمارات الدولة بطاقة طبية عالية، 
كادر  ف��ي��ه  يتح�صر  مكثف  وج��ه��د 
طبي متخ�ص�س، ومزود مبختلف 

اأكر  مب�صاركة  ال�صبع،  االإم����ارات 
و700 متطوع،  فار�صاً   490 من 
األ��ف �صاعة   200 اأك��ر من  بذلوا 
اأك���ر من  ي��ع��ادل  م��ا  اأي  تطوعية، 
هذه  الإجن����اح  ك���ام���اًل،  ع��ام��اً   23
ق��دم��ت حما�صرات  ك��م��ا  امل���ب���ادرة. 
مدر�صة،   87 يف  ع���م���ل  وور���������س 
فحو�صات  اإج����������راء  ج����ان����ب  اإىل 
الثدي  �صرطان  عن  املبكر  الك�صف 
ل�48873 �صخ�صاً، منهم 9643 
�صرطان  اأن مر�س  ورغ��م  رج���اًل.  
الثدي ي�صيب الرجال والن�صاء من 
االأعمار كافة، اإال اأنه يعد اأحد اأكر 
اأنواع ال�صرطان انت�صاراً بني الن�صاء 
ميّثل  اإذ  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف 
ال�صرطانات  ج��م��ي��ع  م��ن   16%
باأن  الفئة، علماً  التي ت�صيب هذه 
يتم  ال��ت��ي  احل�����االت  م���ن   98%
اكت�صاف املر�س خاللها يف مراحله 
و�صفاوؤها  ع��الج��ه��ا  ي��ت��م  االأوىل، 
مت����ام����اً. وه���ن���اك اأك�����ر م���ن 1.1 
ت�صخي�صهن  ي��ت��م  ام������راأة  م��ل��ي��ون 
ب�������ص���رط���ان ال����ث����دي ومن  ����ص���ن���وي���اً 
ب�صبب  اآالف   410 يتوفى  ه���وؤالء 

مر�صهن. 

املعدات واالأجهزة الطبية الالزمة 
الإجراء الفحو�صات.

وجن����ح����ت ال���ق���اف���ل���ة ال������وردي������ة يف 
عن  امل��غ��ل��وط��ة  امل��ف��اه��ي��م  ت�صحيح 
وت�صجيع  ال��ث��دي،  �صرطان  مر�س 
والرجال، من جميع  الن�صاء  اآالف 
مناطق  خمتلف  ويف  اجل��ن�����ص��ي��ات، 
دول�������ة االإم��������������ارات، ع���ل���ى اإج�������راء 

ت�صكل  زاي��������د  ع������ام  يف  ال������وردي������ة 
ا���ص��ت��م��راراً مل��اآث��ر ال�����ص��ي��خ زاي����د بن 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه،  �صلطان 
االإن�صان حمور عملية  ال��ذي جعل 
التنمية، واأ�صهمت اال�صرتاتيجيات 
يف  ال��دول��ة  اتبعتها  التي  ال�صحية 
والوقاية  التوعية  �صبل  كل  توفري 
�صحة  على  للمحافظة  واحلماية 

اأر�س االإمارات،  اإن�صان يعي�س على 
التي اأ�صبحت بف�صل هذا النموذج 
امل��ت��ف��رد م���ن ال��ع��م��ل امل��ج��ت��م��ع��ي يف 
جناحاً  االأك��������ر  ال��������دول  ط��ل��ي��ع��ة 

مبكافحة �صرطان الثدي«. 
جواهر  ال�����ص��ي��خ��ة  ����ص���م���و  ودع�������ت 
القا�صمي الفر�صان، املجتمع املدين، 
واخلا�صة،  احلكومية  واملوؤ�ص�صات 

تعزيز  اإىل  اإ�صافة  املبكر،  الفح�س 
حاجزّي  واإزال���ة  باملر�س،  التوعية 
نفو�س  م�����ن  واخل�����ج�����ل  اخل��������وف 
�صرطان  ج��ع��ل��ت  ك��م��ا  ال��ك��ث��ريي��ن. 
يت�صارك  جم��ت��م��ع��ي��اً،  ه��م��اً  ال��ث��دي 

اجلميع بفاعلية يف مواجهته.
جواهر  ال�����ص��ي��خ��ة  ���ص��م��و  واأك�������دت 
القافلة  اأن  القا�صمي  حممد  بنت 

اأبنائها.
املبادرة  ه��ذه  »اإن  �صموها:  وق��ال��ت 
اخلوف  اأزال��ت  ال�صحية  االإن�صانية 
االآالف  مئات  نفو�س  من  واخلجل 
لت�صهم  واملقيمني،  املواطنني  م��ن 
وت�صجعهم  اأرواح����ه����م  ح��م��اي��ة  يف 
جعل  ما  وه��و  فيها،  امل�صاركة  على 
كل  اإىل  ت�صل  التوعوية  جهودها 

اإىل اال�صتعداد للم�صاركة يف امل�صرية 
ال�صنوية، وبذل كل جهد ممكن من 
اأجل متكينها من حتقيق اأهدافها، 
املجتمع  ح��ا���ص��ر  ت���خ���دم  ال  ال���ت���ي 
االأجيال  م�صتقبل  واإمن���ا  فح�صب، 
املقبلة. ومتكنت امل�صرية على مدى 
امل�صريات ال�صبع ال�صابقة من قطع 
عرب  م���رتاً  كيلو   1640 م�صافة 

رمي الها�صمي تلتقي وزير خارجية اأثيوبيا

الرقابة املالية باأم القيوين : عام زايد منا�صبة لتجديد 
العهد لل�صري على خطى باين نه�صة الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

دولة  وزي��رة  الها�صمي  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  التقت 
ورقينه  الدكتور  معايل  ام�س  ال��دويل  التعاون  ل�صوؤون 
اجلانبان  وناق�س  االأث��ي��وب��ي.  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  جباييه 
خالل اللقاء - الذي عقد بديوان عام وزارة اخلارجية 
العالقات  تطوير  �صبل   - باأبوظبي  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 

القطاعات  يف  خا�صة  البلدين  ب��ني  القائمة  الثنائية 
االقت�صادية والتجارية. كما جرى تبادل وجهات النظر 
وال��دول��ي��ة وجممل  االإقليمية  م��ن  الق�صايا  ع��دد  ح��ول 
املوا�صيع  ومناق�صة  ال��راه��ن��ة  وال��ت��ط��ورات  امل�صتجدات 
يف  التعاون  تعزيز  �صبل  وبحث  امل�صرتك  االهتمام  ذات 
جماالت ال�صلم والتنمية مبا ي�صاهم يف حتقيق امل�صالح 

امل�صرتكة بني البلدين وال�صعبني ال�صديقني.

•• اأم القيوين-وام:

اأكد �صعادة حممد �صيف التالى مدير 
عام دائرة الرقابة املالية باأم القيوين 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اإع������الن  اأن 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
2018 عام  ع��ام  ال��دول��ة حفظه اهلل 
نحتفي  ه��ام��ة  وط��ن��ي��ة  منا�صبة  زاي���د 
بها بفخر واعتزاز مباآثر زايد اخلري 
والقيم اال�صيلة التي زرعها يف نفو�س 
اإن ع���ام زايد  ال��ت��الي  اأب��ن��ائ��ه. وق����ال 
على  لل�صري  العهد  لتجديد  منا�صبة 
وباين  االم���ارات  دول��ة  موؤ�ص�س  خطى 
باخلري  ا�صمه  اق��رتن  ال��ذي  نه�صتها 
حتى اأ���ص��ب��ح زاي���د اخل��ري م��ع��روف��ا يف 
املغفور  اأن  واأك��د  جميع بقاع االأر���س. 
له ال�صيخ زايد طيب اهلل ثراه حي يف 

قلوب ابناء وبنات االإمارات من خالل 
وان�صانيته  وقيمة  وب�صماته  روؤي��ت��ه 
ك����ل اجن������از حتققه  ف���ه���و ح���ا����ص���ر يف 
االمارات ويف كل خطوة تخطوها نحو 
التميز والريادة والعطاء. واأ�صاف اإن 

ا�صتطاع  ث��راه  اهلل  طيب  زاي��د  ال�صيخ 
االحتاد  لكيان  كبريا  والء  يوؤ�ص�س  ان 
احلقوق  مفهوم  تر�صيخ  على  وع��م��ل 
والواجبات لدى املواطن و�صهد بعدله 

وكرمه اجلميع.

�صحة دبي تناق�س احللول اجلذرية لتقليل وقت انتظار املراجعني يف من�صاآتها الطبية
•• دبي -وام:

حزمة  بدبي  ال�صحة  هيئة  بحثت 
ق�صرية  امل���ه���م���ة  امل������ب������ادرات  م����ن 
وطويلة املدى ت�صمل جمموعة من 
ال��ت��ي ت�صتهدف  احل��ل��ول اجل��ذري��ة 
املتعاملني  ان���ت���ظ���ار  وق����ت  ت��ق��ل��ي��ل 
وم��واع��ي��د امل���راج���ع���ات ال��ط��ب��ي��ة يف 
وذلك  ال�صحية  من�صاآتها  جميع 
�صمن توجهات الهيئة والتزاماتها 
بتقدمي خدمات نوعية ويف الوقت 
اجلمهور  ت��وق��ع��ات  ت��ف��وق  املنا�صب 
ر�صاهم  وحتقق  املر�صى  وخا�صة 

و�صعادتهم .
ر�صا  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  م�����ص��وؤول��و  واأك�����د 
املتعاملني يعد اأولوية ق�صوى واأن 
التطوير  وحم��اور  م�صارات  جميع 
اأ����ص���ا����س توفري  ب�����ص��ك��ل  ت�����ص��ت��ه��دف 
اجل�������ودة �صمن  ع���ال���ي���ة  خ����دم����ات 
تت�صم  وعالجية  ت�صخي�صية  رحلة 
بال�صال�صة وتلبي حاجة املتعاملني 
الطبية  م��ن اخل���دم���ات  وامل��ر���ص��ى 
الهيئة وفق  توفرها  التي  املتنوعة 

م�صتويات رفيعة امل�صتوى .
الع�صف  جل�صة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 

احللول  حزمة  على  ي�صتمل  زمني 
العملية وذلك من خالل مبادرات 
ق�صرية وطويلة املدى ت�صتهدف يف 
ال  التي  االأم��را���س  جميع  البداية 
حتتمل مواعيد طويلة اأو الدخول 
يف ق��ائ��م��ة االن���ت���ظ���ار ف�����ص��ال عن 
اإقباال  ت�صهد  ال��ت��ي  التخ�ص�صات 
دائم  ب�صكل  اجلمهور  من  متزايدا 
وق��ب��ل ذل���ك احل����االت ال��ت��ي حتتاج 

اإىل تدخل طبي عاجل.
جمهور  اأن  القطامي  معايل  واأك��د 
املتعاملني هو امل�صتهدف االأول من 
التطوير واأن الهيئة ال تدخر و�صعا 
يف تب�صيط جميع مراحل احل�صول 
املتنوعة  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات  ع��ل��ى 
واملري�س  املتعامل  رحلة  وحت�صني 
ع��ل��ى وج����ه ال��ت��ح��دي��د وذل�����ك مع 
م����راع����اة اأع����ل����ى درج�������ات اجل�����ودة 
واأف�صل املعايري واملمار�صات املهنية 

املعمول بها عامليا .
وذكر معاليه اأن جميع م�صت�صفيات 
الهيئة ومراكزها وعيادتها الطبية 
�صبل  اأرق���������ى  ب���ت���ق���دمي  م���ل���ت���زم���ة 
كما  للمتعاملني  والعناية  الرعاية 
بتح�صني رحلة عالج  اأنها ملتزمة 

الذهني التي نظمتها الهيئة ام�س 
ب��ح�����ص��ور م���ع���ايل ح��م��ي��د حممد 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  القطامي 
بدبي  ال�صحة  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
امل�����ص��ووؤل��ني من  وم�����ص��ارك��ة جميع 
للقطاعات  التنفيذين  امل��دي��ري��ن 
امل�صت�صفيات  ومديري  املتخ�ص�صة 
واملراكز ال�صحية ومراكز الرعاية 
الطبية  اللياقة  وخدمات  االأول��ي��ة 
واالإدارات املعنية يف مقدمتها اإدارة 
ال�صيا�صات واال�صرتاتيجيات وفرق 
التطوير  وف�����رق  امل����ب����ادرات  ع��م��ل 

واالبتكار .
القطاعات  م���دي���رو  وا���ص��ت��ع��ر���س 
امل�صت�صفيات  وم��دي��رو  التنفيذية 
وامل�������راك�������ز ج���م���ل���ة امل����و�����ص����وع����ات 
بوقت  ال���ع���ال���ق���ة  واالإ�����ص����ك����ال����ي����ات 
تواجه  التي  والتحديات  االنتظار 
من�صاآت الهيئة ويف مقدمتها زيادة 
ع��ل��ى خدمات  امل��ت��وا���ص��ل  ال��ط��ل��ب 
العديد  ت�صتمل على  والتي  الهيئة 
م�����ن امل����ن����اط����ق يف رب�������وع ال����دول����ة 
املتعاملني  جمهور  اإىل  باالإ�صافة 

يف مدينة دبي .
واتفق احل�صور على و�صع برنامج 

اأن هيئة ال�صحة  املري�س ..موؤكدا 
ب��دب��ي م��ا���ص��ي��ة ن��ح��و خ��ف�����س وقت 
اخلدمات  م��ن  اأي  على  احل�����ص��ول 
الدنيا  احل���������دود  اإىل  ال���ط���ب���ي���ة 

واملقبولة من املر�صى.
واأ�صار اإىل اأن اأعمال التطوير التي 
ت�صهدها من�صاآت الهيئة �صواء على 
م�صتوى البنية التحتية والتو�صعات 
واالإح����������الل وامل�����راف�����ق اجل���دي���دة 
وكذلك التقنيات احلديثة وو�صائل 
والتطبيقات  وال����ربام����ج  ال���ع���الج 
توفري  ت�صتهدف  جميعها  الذكية 
بيئة مميزة لتلقي اخلدمات �صمن 
تخفيفاً  وب�صيطة  �صل�صة  اإج��راءات 
وت����وف����رياً جلهدهم  امل��ر���ص��ى  ع���ن 

ووقتهم .
واأو�صح معاليه ان اجلهود املبذولة 
م�����ص��ت��وى وكفاءة  رف����ع  اأج�����ل  م���ن 
ال�صحية  وامل����راك����ز  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 
والعيادات الطبية ترمي اأي�صاً اإىل 
و�صعادتهم  املتعاملني  ر�صا  حتقيق 
يت�صدر  الهدف  ه��ذا  اأن  اإىل  الفتا 
ج��م��ي��ع االأه���������داف وي���ت���واف���ق مع 
التطوير  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  منهجية 
ومعايري   2021  -  2016

ال����ه����دف  وي���������ص����ب يف  احل����وك����م����ة 
اإىل  الو�صول  وه��و  اال�صرتاتيجي 

جمتمع اأكر �صحة و�صعادة .
جل�صة  خ�����الل  م���ع���ال���ي���ه  واأع���������رب 
تقديره  ع����ن  ال���ذه���ن���ي  ال��ع�����ص��ف 
اخل��ا���س وت��ق��دي��ر ال��ه��ي��ئ��ة جلميع 
ا�صتعر�صوا  ال���ذي���ن  امل�������ص���وؤول���ني 
احل�����ل�����ول امل����ث����ل����ى خل���ف�������س وق����ت 
العرو�س  اأن  اإىل  الف��ت��ا  االن��ت��ظ��ار 
ال����ت����ي ق���دم���ه���ا امل���������ص����وؤول����ون عن 
واملراكز  وامل�صت�صفيات  القطاعات 
الطبية تظهر  والعيادات  ال�صحية 
اإ�صرار اجلميع على تقدمي كل ما 
الهيئة  مع  للمتعاملني  اأف�صل  هو 
ال�صديد  اأي�صاً احلر�س  كما تظهر 
ع����ل����ى حت�������ص���ني رح�����ل�����ة امل���ر����ص���ى 

واملراجعني بوجه عام.
الهيئة  يف  ال���ع���ام���ل���ني  اإن  وق������ال 
ي����درك����ون م�����ص��وؤول��ي��ات��ه��م واأن���ه���م 
الوعي  م����ن  ع���ال���ي���ة  درج������ة  ع���ل���ى 
والر�صالة  االإن�صاين  الدور  باأهمية 
اأجلها  م��ن  يعملون  ال��ت��ي  النبيلة 
وخ�صو�صية  طبيعة  ي��درك��ون  كما 
تقدميها  واأهمية  الطبية  اخلدمة 

يف الوقت املنا�صب .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ت���وا����ص���ل 
ج���ه���وده���ا احل��ث��ي��ث��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
مظهر املدينة وحماية البيئة من اأي 
نفذ مركز  االإط���ار  ه��ذا  ملوثات، ويف 
ملواجهة  وا�صعة  حملة  م�صفح  بلدية 
يف  امل��رتوك��ة  املهملة  املركبات  ظاهرة 
العامة  واالأم��اك��ن  ال�صكنية،  االأح��ي��اء 
ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة دون االه��ت��م��ام بها، 

وتركها مغطاة باالأتربة.
مناطق  �صملت  التي  احلملة  وخ��الل 
م�����ص��ف��ح ال�����ص��ن��اع��ي��ة و���ص��واح��ي��ه��ا مت 
واأكدت  مهملة،  مركبة   178 اإن���ذار 
التي  امل�صتمرة  اجل���والت  اأن  البلدية 
ي���ق���وم ب��ه��ا م��ف��ت�����ص��وه��ا ت�����ص��ف��ر وقبل 
عملية  تنفيذ  اأو  خمالفة  اأي  توجيه 
احلجز  �صاحات  اإىل  املركبات  �صحب 
اأ�صحاب  ب��ح��ق  اإن������ذارات  ت��وج��ي��ه  ع��ن 

ال�صيارات املهملة، حيث ن�س القانون 
احلفاظ  ب�صاأن   2012 لعام   2 رق��م 
على املظهر العام وال�صحة وال�صكينة 
والالئحة  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  العامة 
التنفيذية مت تعديل القانون واالإجراء 
املتبع فيه، حيث مت تعديل مدة و�صع 
االنذار اأو املل�صق اإىل 3 اأيام بدل 14 
باإخطار  املراقب  يقوم  وبعدها  يوماً، 
املركبة  الإزال��ة  املركبات  �صحب  �صركة 
احل�صاري  للمظهر  ت�صويهها  نتيجة 
للمدينة، والقانون يف تعريفه ي�صمل 
جميع املركبات واملقطورات والقوارب 
ح��ك��م��ه��ا، وج��م��ي��ع��ه��ا ميكن  وم�����ا يف 
�صحبها اإىل �صاحة احلجز يف منطقتي 

الوثبة واملفرق ال�صناعية.
اأفراد  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ودع��ت 
مظهر  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اإىل  املجتمع 
تنظيف  دون  تركها  وعدم  �صياراتهم، 
املالية  ل��ل��غ��رام��ات  اأو  للحجز  ت��ف��ادي��اً 

وعند  دره��م   3000 اإىل  ت�صل  التي 
يعر�س  البلدية  اإىل  املخالف  ح�صور 
ع��ل��ي��ه ال��ت�����ص��ال��ح م��ع ال��ب��ل��دي��ة، ودفع 

%50 من قيمة املخالفة، ولكن عند 
اإ�صافة  الغرامة،  تت�صاعف  تكرارها 
والتي  اليومية،  احلجز  تكاليف  اإىل 

املركبة  نوع  ح�صب  على  ح�صابها  يتم 
�صحبها  مت  التي  واملنطقة  امل�صحوبة، 

منها.

كما اأ�صارت بلدية مدينة اأبوظبي اإىل 
احلمالت  لتنفيذ  امل�صتمر  حر�صها 
لتعريف  وال��ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة  ال���ت���وع���وي���ة 

اجل��م��ه��ور ب��اآث��ار ه��ذه ال��ظ��اه��رة على 
املجتمع والبيئة، ودعوتهم للم�صاهمة 
امل�صوهات  م���ن  ل��ل��ح��د  ج���ه���وده���ا  يف 

اأ�صكالها، و�صرورة احلفاظ  مبختلف 
واجلمالية  احل�صارية  النواحي  على 

يف اأبوظبي.

•• عجمان-وام:

حملة  ع��ج��م��ان  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  نظمت 
بيئية لتنظيف خور عجمان، حر�صاً على �صالمة 

البيئة البحرية وامل�صاهمة يف حمايتها من اأ�صرار 
النفايات وامللوثات املوؤثرة على احلياة البحرية.

وقال املقدم علي جرب ال�صام�صي مدير اإدارة مراكز 
ال�صرطة ال�صاملة ب�صرطة عجمان اإن الهدف من 

تنظيم هذه احلملة هو ا�صتدامة البيئة يف االإمارة 
ال�صلبة  النفايات  من  عجمان  خور  قاع  بتنظيف 
وال�صوائب التي توؤثر على احلياة البحرية وتلوث 
البيئة، وحماربة ظاهرة اإلقاء النفايات واملخلفات 

فريق  مب�صاركة  احلملة  تنفيذ  ومت  بها.  ال�صلبة 
ل�صرطة عجمان،  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  غ��وا���ص��ي  م��ن 
غوا�صو  عمل  حيث  البحرية،  احل��ار���س  ودوري����ة 
والنفايات  امل��خ��ل��ف��ات  ا���ص��ت��خ��راج  ع��ل��ى  ال�����ص��رط��ة 

ال�صيد  و���ص��ب��اك  وال��ك��را���ص��ي  ك��االأك��ي��ا���س  ال�صلبة 
التالفة التي وجدت يف مياه اخلور. 

ال�صاملة  ال�����ص��رط��ة  م���راك���ز  اإدارة  م��دي��ر  وح����ث 
البيئة  جت��اه  بامل�صوؤولية  ال�صعور  على  اجلمهور 

ال��ب��ح��ري��ة واحل����ف����اظ ع��ل��ي��ه��ا، وع�����دم اإل����ق����اء اأي 
خملفات اأو نفايات فيها، وهذا بدوره يعزز حماية 
الطبيعية  البيئة  على  ويحافظ  البحري  االإرث 

من التلوث.

�أكدت مو��شلة جهودها للحفاظ على مظهر �ملدينة �حل�شاري و�جلمايل

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة ملواجهة ظاهرة املركبات املهملة يف م�صفح ال�صناعية وتنذر 178 �صيارة

•• اأبوظبي-وام:

اخلليجية  الرتاثية  التقليدية  احل��رف  اأ�صحاب  يتالقى 
زايد  ال�صيخ  مهرجان  �صمن  الوثبة  اأر���س  على  والعربية 
تراث  اإح��ي��اء  على  وحر�صهم  منتجاتهم  الإب����راز  ال��رتاث��ي 

بالدهم ونقله لالأجيال املقبلة.
الرتاثي  زايد  ال�صيخ  املغربية يف مهرجان  اململكة  وت�صارك 
للعام الثالث على التوايل بجناح على م�صاحة 2500 مرت 
مربع ي�صم اأكر من 21 حرفيا وحرفية من جميع واليات 
اململكة �صمن 21 رواقاً تعر�س منتجات الكثري من احلرف 

الرتاثية املغربية التقليدية.
ويتجول الزوار بني اأروقة اجلناح على نغمات فرقة الطربي 

االأندل�صي وفرقة قناوى اللتني تقدمان عرو�صهما املتميزة 
على امل�صرح امل�صيد و�صط �صاحة اجلناح طوال اليوم خالل 

فرتة املهرجان.
متميزة  جمموعة  ل��ل��زوار  اجلناح  يف  االأول  ال���رواق  ويقدم 
من �صروج اخليل وقطع زينتها وكل ما يخ�س اخليل من 
رواق  يجاوره  الطبيعية  اجللود  اإك�ص�صوارات م�صنوعة من 
يعر�س من�صوجات متثل املنطقة ال�صمالية باملغرب ثم رواق 

منتجات اجللود الطبيعية.
ويتميز اجل��ن��اح امل��غ��رب��ي ب����رواق ي��ع��ر���س حت��ف��اً رائ��ع��ة من 
وامل�صنع  ف��ا���س  منطقة  ب��ه  تتميز  ال���ذي  امل��غ��رب��ي  اخل���زف 
رواق  واالأل��وان يجاوره  الزخارف  واأ�صكال متنوعة  باأحجام 
يعر�س ال�صجاد اليدوي املغربي ثم جناح يعر�س امل�صابيح 

والتي  االإ���ص��الم��ي��ة  ال��ت�����ص��ام��ي��م  ذات  امل�����ص��ي��ئ��ة  ال��ن��ح��ا���ص��ي��ة 
ت�صتخدم يف مداخل الفلل والق�صور والفنادق.

اأركان  و�صط  امل�صيدة  ال�صحراوية  املغربية  اخليمة  وتلقى 
اإقبااًل كبرياً من ال��زوار، حيث يتم  اجلناح بطريقة مميزة 
ال�صحراوي  املغربي  ال�صاي  حت�صري  طريقة  عر�س  فيها 
على يد خمت�س يرتدي الزي املغربي ال�صحراوي التقليدي 

بينما يعمل زميله باخليمة على ت�صنيع هودج اجلمل.
ويتميز اجلناح املغربي بركن يعر�س زيت االأرجان املغربي 
ا���ص��ت��خ��دام��ات��ه يف االأك����ل وامل�����ص��اج ولل�صعر  ب��ع��دد  امل���ع���روف 
والنحا�س  الف�صيات  على  احل��ف��ر  ج��ن��اح  ي��ج��اوره  وغ��ريه��ا 
واأحزمة  ن�صائية  حقائب  م��ن  اجللدية  للمنتجات  وج��ن��اح 

وغريها.

وميار�س املخت�س بحرفة الزليج البلدي املغربي لالأر�صيات 
االأروقة  اأح��د  يف  مهنته  يدوياً  امل�صنع  املزخرف  واحلوائط 
اأمام الزوار لتعريفهم مبراحل الت�صنيع واملواد امل�صتخدمة.. 
كما ي�صم اجلناح ق�صماً خا�صاً باالأكل املغربي به الكثري من 
االأع�صاب املغربية اجلبلية وزيت الزيتون املغربي باالإ�صافة 
اإىل ركن للحلوى املغربية التقليدية وركن االأكالت املغربية 

ال�صهرية.
الثاين  للعام  الكويتي  اجلناح  ي�صارك  اآخ��ر..  جانب  وعلى 
ب�14  امل��ه��رج��ان  يف  اخلليجي  احل���ي  �صمن  ال��ت��وايل  ع��ل��ى 
التاريخ  م��ن  اأ�صياًل  ج���زءاً  متثل  حم��اًل   12 �صمن  حرفة 
وامل��وروث الكويتي، حيث ت�صم املحال الكثري من املنتجات 
على  حري�صون  كويتيون  حرفيون  اأبدعها  التي  الرتاثية 

حفظ الرتاث لالأجيال املقبلة.
وتاأتي م�صاركة اجلناح حتت مظلة املجل�س الوطني للثقافة 
واالآداب يف الكويت بهدف اإحياء الرتاث الكويتي والتعريف 
به للزوار عن طريق عدد من احلرفيني املهتمني بالرتاث 

من كافة االأعمار.
وتعر�س املحال منتجات حرفيي ال�صفن ال�صراعية وامل�صابح 
والب�صوت الرجالية والعباءات الن�صائية و�صناعات اخليزران 
وم�صغوالت يدوية ن�صائية وبهارات وعطوراً ولوحات فنية 
وا�صطوانات قدمية توثق التاريخ الفني يف منطقة اخلليج 
احلرفيني  منطقة  يف  كويتي  ح��ريف  وج��ود  اإىل  باالإ�صافة 
املبيتة  ال�صناديق  �صناعة  حرفة  مبمار�صة  يقوم  العامليني 

مبا�صرة اأمام زوار املهرجان.

م�صاركة مغربية وكويتية مميزة يف مهرجان ال�صيخ زايد الرتاثي بالوثبة 

�ص���رط����ة عجم����ان تنظ���م حمل����ة لتنظي����ف خ����ور عجم�����ان

مركز الإمارات للدرا�صات ي�صدر ت�صنيفه العلمي 2016-2017 لتقييم مراكز البحوث

�صاعر املليون يبداأ العد العك�صي للحلقات املبا�صرة والرحلة نحو البريق

•• اأبوظبي-وام:

االإم��ارات للدرا�صات والبحوث اال�صرتاتيجية  اأ�صدر مركز 
والدولية  ال��ع��رب��ي��ة  وال��ب��ح��وث  ال��درا���ص��ات  مل��راك��ز  تقييمه 
تراتبيا لقائمة  علميا  ت�صنيفا  يت�صمن   2017-2016
مراكز البحوث العربية والعاملية بهدف �صبط املعايري التي 

تتبعها بع�س اجلهات العربية واالأجنبية يف هذا ال�صاأن.
املعايري عن قائمتني تت�صمن  نتائج تطبيق هذه  واأ�صفرت 
والثانية  العربي..  العامل  يف  بحثية  مراكز  ع�صرة  االأوىل 
ت�صمني  يتم  ومل  دول��ي��ا..  بحثيا  مركزا  ع�صرين  تت�صمن 
اال�صرتاتيجية يف  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ص��ات  االإم�����ارات  م��رك��ز 
لي�س موؤ�ص�صة  اأنه  والنزاهة كما  للحيادية  التقييم مراعاة 

ربحية وال ي�صعى للح�صول على اأي متويل.
العربي  العامل  يف  البحثية  املراكز  بت�صنيف  يتعلق  وفيما 
جاء مركز االأهرام للدرا�صات ال�صيا�صية واال�صرتاتيجية - 
جمهورية م�صر العربية - يف املرتبة االأوىل.. ومركز امللك 
العربية  اململكة   - االإ�صالمية  والدرا�صات  للبحوث  في�صل 
را�صد  ب��ن  حممد  وكلية  الثانية..  املرتبة  يف   - ال�صعودية 
ل��الإدارة احلكومية - دول��ة االإم���ارات العربية املتحدة - يف 
اململكة   - اال�صرتاتيجية  الدرا�صات  الثالث.. ومركز  املركز 
ال��راب��ع��ة.. يف حني ح�صل  املرتبة  - يف  الها�صمية  االأردن��ي��ة 
مركز البحرين للدرا�صات اال�صرتاتيجية والدولية والطاقة 
- مملكة البحرين - على املرتبة اخلام�صة.. وح�صل املركز 

دولة   - ه��داي��ة  العنيف  التطرف  ملكافحة  للتميز  ال���دويل 
االإمارات العربية املتحدة - على املركز ال�صاد�س.. ومنتدى 
املرتبة  على   - الها�صمية  االأردنية  اململكة   - العربي  الفكر 
ال�صابعة.. ومركز درا�صات اخلليج واجلزيرة العربية - دولة 
للدرا�صات  امل�صري  واملركز  الثامنة..  املرتبة  يف   - الكويت 
املرتبة  يف   - ال��ع��رب��ي��ة  م�����ص��ر  -ج��م��ه��وري��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 
العلوم  واالأبحاث يف  الدرا�صات  بينما حل مركز  التا�صعة.. 

االجتماعية - اململكة املغربية - يف املرتبة العا�صرة.
ومن �صمن قائمة املراكز الدولية ح�صلت اأعلى ع�صرة مراكز 
اال�صرتاتيجية  الدرا�صات  وهي مركز  الت�صنيف  على  منها 
والدولية - الواليات املتحدة االأمريكية - املرتبة االأوىل.. 
واملعهد امللكي لل�صوؤون الدولية “ت�صاتام هاو�س” - اململكة 
كارنيجي  ومعهد  الثانية..  املرتبة   - الربيطانية  املتحدة 
املرتبة  االأمريكية - يف  املتحدة  الواليات   - العاملي  لل�صالم 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات   - ران��د  وموؤ�ص�صة  الثالثة.. 
الدولية  للعالقات  الفرن�صي  واملعهد  الرابعة  املرتبة  يف   -
وح�صل  اخلام�صة..  املرتبة  يف   - الفرن�صية  اجلمهورية   -
املتحدة  اململكة   - اال�صرتاتيجية  للدرا�صات  ال��دويل  املعهد 
العالقات  وجمل�س  ال�صاد�صة..  املرتبة  على   - الربيطانية 
املرتبة  على   - االأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة  ال��والي��ات   - اخل��ارج��ي��ة 
املرتبة  على   - بلجيكا  مملكة   - ب��روج��ل  وم��رك��ز  ال�صابعة 
الثامنة ومعهد �صتوكهومل الأبحاث ال�صالم العاملي - مملكة 
ال�صويد - على املرتبة التا�صعة.. يف حني ح�صل مركز وودرو 

 - االأمريكية  املتحدة  الواليات   - للعلماء  ال��دويل  ويل�صون 
على املرتبة العا�صرة.

االإم����ارات  م��رك��ز  ي�����ص��دره  ال���ذي  العلمي  التقييم  وي�صتند 
الدرا�صات  مل��راك��ز  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ص��ات 
املعايري  م��ن  جمموعة  على  وال��دول��ي��ة  العربية  والبحوث 
نف�صها  باملوؤ�ص�صة  ترتبط  معايري   - اأوال  وه��ي  املو�صوعية 
ون�صبة ما ير�صد منها  العامة  وامل��وارد  املوازنة  مثل حجم 
امل��وؤ���ص�����ص��ة ع��ل��ى جلب  ال��ع��ل��م��ي وال��ت��دري��ب وق����درة  للبحث 
املوؤ�ص�صات  م��ن  العلمي  للبحث  املنح  وا�صتقطاب  التمويل 
ال��ع��ام��ة واخل��ا���ص��ة وال��ب��ي��ئ��ة امل���ادي���ة وال��ت��ج��ه��ي��زات وتنوع 
جم���االت ال��ب��ح��ث وع���دد ال��ب��اح��ث��ني يف امل��وؤ���ص�����ص��ة.. ث��ان��ي��ا - 
وت�صمل  البحثية  املوؤ�ص�صة  ومهام  بن�صاط  ترتبط  معايري 
التي  االأه����داف  حتقيق  يف  البحثية  املوؤ�ص�صة  جن��اح  م��دى 
اأن�صئت من اأجلها وحجم الن�صاطات البحثية التي تقوم بها 
املوؤ�ص�صة ومدى تنوعها وقدرة املوؤ�ص�صة البحثية على جذب 
النخبة عامليا واإقليميا من �صناع قرار ومفكرين وباحثني 
املختلفة  ن�صاطاتها  يف  للم�صاركة  وخ����رباء  واأك��ادمي��ي��ني 
البحثية  املوؤ�ص�صات  على  البحثية  املوؤ�ص�صة  انفتاح  وم��دى 
االأخ�����رى وق��درت��ه��ا ع��ل��ى اال���ص��ت��ج��اب��ة ال��ف��وري��ة لالأحداث 
والتطورات واملتغريات املحلية واالإقليمية والعاملية.. ثالثا 
و�صناع  القرار  اتخاذ  دعم  على  بالقدرة  ترتبط  معايري   -
البحثية  املوؤ�ص�صة  بني  التوا�صل  درج��ة  وت�صمل  ال�صيا�صات 
املوؤ�ص�صة  و�صناع القرار وال�صيا�صات يف الدولة املعنية ودور 

اال�صرتاتيجيات  وتطوير  الوطني  القرار  دعم  يف  البحثية 
والدرا�صات  التقارير  وع��دد  وخارجيا  داخليا  وال�صيا�صات 
على  البحثية  املوؤ�ص�صة  وق��درة  القرار  �صناع  اإىل  املرفوعة 
يواجهها  ال��ت��ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  وواق��ع��ي��ة  ح��ل��ول عملية  ط���رح 
املجتمع وجت�صري الفجوة بني الروؤى النظرية وال�صيا�صات 
االإ�صهام  بالقدرة على  ترتبط  - معايري  رابعا  التنفيذية.. 
دورية  البحثية  املوؤ�ص�صة  اإ�صدار  ومنها  الفعال  االأك��ادمي��ي 
تعدها  ال��ت��ي  ال��ب��ح��وث  وح��ج��م  حمكمة  علمية  دوري����ات  اأو 
اأو  اإقبال الباحثني على الن�صر يف الدورية  املوؤ�ص�صة ومدى 
الدوريات العلمية املحكمة التي ت�صدرها املوؤ�ص�صة البحثية 
وعدد اإ�صدارات املوؤ�ص�صة البحثية املن�صورة وجهود املوؤ�ص�صة 
البحثية يف التطوير االأكادميي للكوادر الب�صرية من خالل 
التدريب والتاأهيل الداخلي واخلارجي.. خام�صا - معايري 
حجم  وت�صمل  املجتمع  م��ع  التوا�صل  يف  بالكفاءة  ترتبط 
و�صائل  يف  اإعالميا  وباحثيها  البحثية  املوؤ�ص�صة  م�صاركة 
بالتوا�صل  البحثية  املوؤ�ص�صة  واهتمام  التقليدية  االإع��الم 
مع اجلمهور العام من خالل و�صائل التوا�صل االجتماعي 
اجلمهور  واإقبال  اإلخ  ويوتيوب...  وفي�صبوك  تويرت  مثل: 
على التفاعل مع املوؤ�ص�صة البحثية من خالل هذه الو�صائل 
املجتمع والدور  البحثية دوري��ات خلدمة  املوؤ�ص�صة  وتوفري 
وتوافر  وال��ت��دري��ب  وال��ت��اأه��ي��ل  التعليم  ب��ه يف  ت��ق��وم  ال���ذي 
ال�����ص��ف��اف��ي��ة وال�����ص��دق��ي��ة واحل���ي���ادي���ة وال��ع��ل��م��ي��ة يف تناول 

املو�صوعات والق�صايا املرتبطة باملجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

اأم�س االول حلقاته  املليون، م�صاء  اختتم برنامج �صاعر 
جوالت  طياتها  يف  ت��ن��اول��ت  ال��ت��ي  اخلم�صة  الت�صجيلية 
اأرب���ع مدن  ال��ربن��ام��ج يف عوا�صم  اأع�����ص��اء جلنة حتكيم 
ع��رب��ي��ة ه��ي االأردن وال��ك��وي��ت وال�����ص��ع��ودي��ة واالإم������ارات، 
واالأخرية  اخلام�صة  الت�صجيلية  احللقة  اإىل  باالإ�صافة 
ال�صعراء  وزي��ارات ومقابالت  اختبارات  ا�صتعر�صت  التي 
ال� 150 النهائية الختيار قائمة ال� 48 �صاعر. وبذلك 
ي��ك��ون ق���د ب����داأ ال��ع��د ال��ع��ك�����ص��ي الن���ط���الق ب���ث احللقات 

املبا�صرة للربنامج ال�صعري االأ�صخم من نوعه يف العامل 
يف  املقبل  الثالثاء  م�صاء  مبا�صرة  ال��ه��واء  على  العربي 
16 يناير. و�صهدت احللقة الت�صجيلية اخلام�صة، التي 
بثت على قناتي بينونة واالإم��ارات، تق�صيم ال�صعراء اإىل 
بع�س  اإىل  زي����ارات  تنظيم  ث��الث جم��م��وع��ات، حيث مت 
توجهت  وقد  التاريخية،  واملواقع  الرتاثية  املهرجانات 
زايد  مدينة  يف  الظفرة  مهرجان  اإىل  االأوىل  املجموعة 
مبنطقة الظفرة، واملجموعة الثانية اإىل ق�صر املويجعي 
يف منطقة العني، فيما زارت املجموعة الثالثة مهرجان 
ال�صيخ زايد الرتاثي يف منطقة الوثبة، ومت يف ختام هذه 

ليتم  ���ص��وؤااًل،  ال��زي��ارات منح كل مت�صابق ورق��ة تت�صمن 
االإجابة عليه من قبل ال�صعراء ومن ثم ت�صليمها للجنة 
الحقاً. وعر�صت احللقة م�صاهد من االختبارات املتعددة 
التي خ�صع لها ال�صعراء املتناف�صني ال� 150 يف العا�صمة 
النبطي وبحوره  ال�صعر  والتي متحورت حول  اأبوظبي، 
االختبارات  ه��ذه  وتعد  ال�صعرية،  ال�صاحة  يف  وح�صوره 

جزءاً من مراحل التحدي يف برنامج �صاعر املليون.
ملا  االأخ��ري  التحدي  مرحلة  االختبارات  ه��ذه  وت�صمنت 
قبل اختيار قائمة ال� 48 �صاعر، بح�صور اأع�صاء جلنة 
التي  جمتمعة  اال�صت�صارية  واللجنة  الربنامج  حتكيم 

ت�صم كل من االأ�صتاذ �صلطان العميمي، والدكتور غ�صان 
احل�صن، واالأ�صتاذ حمد ال�صعيد، واالأ�صتاذ تركي املريخي، 
اأبيات  اأربعة  �صاعر  كل  قدم  بدر �صفوق، حيث  واالأ�صتاذ 
عن الوجهة التي زارها اأمام اللجنة التي اأبدت بدورها 
النقد البّناء يف حوارية بني ال�صاعر واأع�صاء اللجنة عن 
االأبيات. كما �صهدت هذه املرحلة ا�صتماع اأع�صاء اللجنة 
اإىل اأربعة اأبيات من ق�صائد ال�صعراء امل�صاركني، ومن ثم 
قام كل �صاعر اأثناء م�صاركته ب�صحب ورقة من �صندوق 
الأبيات �صعرية خمتلة الوزن وطلبت اللجنة منه اكت�صاف 

هذا اخللل يف الوزن وت�صحيحه.

ات�صالت متكن اأولياء الأمور من 
الإ�صراف على حمتوى الإنرتنت 

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت ات�صاالت ام�س عن توفري خدمة جديدة ح�صريا لعمالئها يف دولة االإمارات 
الولوج اىل  وف��رتات  املحتوى االلكرتوين  اال�صراف على  االأم��ور من  اأولياء  متكن 
 Circle Media بال�صراكة مع  �صبكة االنرتنت عرب تقنية �صريكل وذ ديزين 
جمال تطوير التقنيات اللي ت�صتخدمها االأ�صر الإدارة االأجهزة  يف  الرائدة   Labs
املت�صلة. وقال خالد اخلويل الرئي�س التنفيذي لقطاع االأفراد يف جمموعة ات�صاالت 
العالية  اجل��ودة  ذات  املنتجات واخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  دائما  ت�صعى  ات�صاالت  اإن 
االأمن  اإح���داث نقلة نوعية يف جم��ال  �صي�صهم يف  ال��دول��ة ما  واالآم��ن��ة لعمالئها يف 
اال�صتخدام  تبعيات  م��ن  االأط��ف��ال  �صالمة  على  احل��ف��اظ  على  ف�صال  االإل��ك��رتوين 
اخلاطئ ل�صبكة االإنرتنت . و�صيتوفر اجلهاز اجلديد مببلغ 550 درهما يدفع ملرة 
25 درهما فقط .. كما  اأق�صاط �صهرية مرنة تبداأ من  اأو من خالل خطة  واحدة 
449 درهما خالل فعاليات مهرجان دبي للت�صوق  اأن اجلهاز متوفر حاليا ب�صعر 
ومتوفر اأي�صا عرب املوقع االإلكرتوينEtisalat.ae/circle مع خدمة تو�صيل 
الرئي�س  كارل�س  الن�����س  ق��ال  جانبه  م��ن  ات�����ص��االت.  منافذ  خ��الل  م��ن  اأو  جمانية 
التنفيذي ل�صركة Circle Media Labs اإن م�صاألة اإدارة ا�صتخدام االأطفال 
العاملي  امل�صتوى  على  االأهمية  يف  غاية  جمال  تعد  املت�صلة  االإلكرتونية  لالأجهزة 
حيث اأن الكثري من اأولياء االأمور يتطلعون اىل ابتكار حلول الإدارة املحتوى الذي 
ا�صتخدام  يف  يق�صونه  الذي  بالوقت  التحكم  اإمكانية  وتوفري  اأبنائهم  عليه  يطلع 

�صبكة االإنرتنت �صواء داخل املنزل اأو خارجه.
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العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
برواكتف  ال�ص�����ادة/�صمارت  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتدريب واال�صت�صارات االداريه
رخ�صة رقم:CN 2122500  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صالح �صامل الطهبو�س %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف علي عبداهلل عبدالرحمن علي املرزوقي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
ال�صمعة  ال�ص�����ادة/حمل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العمال االملنيوم والزجاج
رخ�صة رقم:CN 1033257  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عادل �صعيد �صامل نا�صر املعمري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف اكرب ح�صني عبدالر�صيد
تعديل وكيل خدمات/حذف عادل �صعيد �صامل نا�صر املعمري

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
باطوق  ال�ص�����ادة/حمل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلياطة املالب�س الن�صائية
رخ�صة رقم:CN 1032081  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة احمد علي حممد ح�صن باطوق %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل علي حممد ح�صن باطوق

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
لل�صفر  ال�ص�����ادة/�صيلهيت  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�صياحة ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 2242516  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عائ�صه قا�صم الدجلي ال�صيعري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداهلل عو�س احمد املهري

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
لتجارة  ال�ص�����ادة/ليوبارد  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

معدات واجهزة ال�صالمة واطفاء احلريق ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1879366  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
عبداهلل ال�صيد ابوبكر ح�صني احلامد بني ها�صم من 51% اىل %75

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صريا بيبي اهلل يار خان

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صمارت 

الند للقرطا�صية
رخ�صة رقم:CN 1991659 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/مريال  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الدارة العقارات وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم:CN 2108444 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/املزارع اخل�صراء - منفذ بيع فرع 

1 رخ�صة رقم:CN 1150143-1 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 2.50*0.40 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ املزارع اخل�صراء - منفذ بيع فرع 1

GREEN FARMS - RESALE OUTLET - BRANCH 1

اىل/جرين با�صل للفواكه واخل�صروات

GREEN BASIL FRUITS & VEGETABLES

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/تنفيذ مل�صك الدفاتر املحا�صبية 

ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 2406456 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ تنفيذ مل�صك الدفاتر املحا�صبية ذ.م.م

TANFEETH FOR ACCOUNTING BOOK KEEPING LLC

اىل/تنفيذ للخدمات املحا�صبية ذ.م.م

TANFEETH FOR ACCOUNTING SERVICES LLC

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مدر�صة املعايل الدولية اخلا�صة  

رخ�صة رقم:CN 1000427 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل را�س املال/من 0 اىل 150000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 3*1 اىل 6*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/ مدر�صة املعايل الدولية اخلا�صة
AL MALI INTENATIONAL PRIVATE SCHOOL

اىل/ مدر�صة املعايل الدولية اخلا�صة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
AL MALI INTENATIONAL PRIVATE SCHOOL - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ليجند للهواتف املتحركة

رخ�صة رقم:CN 1140084 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 3.60*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ ليجند للهواتف املتحركة

LEGEND MOBILE PHONE

اىل/ليجند العمال املعدات الكهروميكانيكية و�صيانتها

LEGEND FOR ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT WORKS AND MAINTENANCE

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فطائر نور ال�صرق

رخ�صة رقم:CN 1045895 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*3

تعديل ا�صم جتاري من/ فطائر نور ال�صرق
NOUR ALSHARQ PASTRY

اىل/فطائر البوار
AL POIRE PASTRY

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بون بوتيك لالزياء

رخ�صة رقم:CN 1316311 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي ال�صهامة اجلديدة ق 77 - حمل 2 املالك/

 54632  6 غرب  ابوظبي  جزيرة  ابوظبي  اىل  ال�صام�صي  بالعبده  �صيف  حمد 

54632 �صعيد حممد منخ�س

تعديل اال�صم التجاري/من بون بوتيك لالزياء اىل رمله بوتيك

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�لغاء �عالن �شابق
الرخ�صة   االقت�صادية بخ�صو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ال�صكتون  التجاري  باال�صم    CN رقم:2244866 
الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م.  العامه  لل�صيانة 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
وال�صياحة   لل�صفر  واوالده  احمد  بن  ال�ص�����ادة/دروي�س  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 2240784 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير/ا�صافة احمد �صيف دروي�س احمد الكتبي

تعديل ن�صب ال�صركاء/عبداهلل دروي�س احمد الكتبي من 23% اىل %25
تعديل ن�صب ال�صركاء/�صيف دروي�س احمد الكتبي من 32% اىل %30

تعديل مدير/حذف �صيف دروي�س احمد الكتبي
تعديل را�س املال/من null اىل 1300000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*3
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ت�صامن اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري من/ دروي�س بن احمد واوالده لل�صفر وال�صياحة
DARWISH BIN AHMED & SON TRAVEL & TOURISM

اىل/دروي�س بن احمد لل�صفر ذ.م.م
DARWISH BIN AHMED TRAVEL LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �صرق 12 قطعة رقم 178 بناية �صيف بن دروي�س اىل ابوظبي 
جزيرة ابوظبي �صرق 16-1 62887 62887 �صيف دروي�س احمد
تعديل ن�صاط/حذف تنظيم الرحالت ال�صياحية )7912001(

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

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

»بيت العجائب للهدايا- ذ.م.م«
حما�صبون  واملراجعة-  للمحا�صبة  االحتاد  موؤ�ص�صه  تعلن 
قانونيون- ابوظبي انه مبوجب قرار اجلمعيه العموميه غري 

العادية بتاريخ 2017/02/01 بحل وت�صفية �صركة
 »بيت �لعجائب للهد�يا - ذ.م.م«

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
 026349416 فاك�س    026349400 رقم  هاتف   املعني  امل�صفى 
حممد  موزه  بناية  اال�صتقالل  �صارع  ابوظبي   46765 �س.ب  
فا�صل املزروعي الطابق )ميزانني1( مكتب رقم )1( واإح�صار 
من  يوم   45 اأق�صاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�صتندات 

تاريخ هذا االعالن

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

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

�صروق ال�صحراء لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم:CN 1013281 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون 

نور امل�صتقبل للرجال
رخ�صة رقم:CN 1196668 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ق�صر البنات للتطريز

رخ�صة رقم:CN 1140385 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل را�س املال/من null اىل 20000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 3.5*1.5 اىل 1*4
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ت�صامن اىل موؤ�ص�صة فردية

تعديل ا�صم جتاري من/ ق�صر البنات للتطريز
GIRLS PALACE

اىل/ق�صر البنات للتطريز
GIRLS PALACE

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عفراء ابراهيم عبيد ثاين البلو�صي
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
املالب�س  خلياطة  الدار  ال�ص�����ادة/جنم  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرجالية رخ�صة رقم:CN 1172897 قد تقدموا الينا بطلب
null*null تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*3.5 اىل

تعديل ا�صم جتاري من/ جنم الدار خلياطة املالب�س الرجالية
NAJM AL DAR GENTS TAILORING

اىل/كافيه حزة كرك
HAZZAT KARK CAFE

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
تعديل ن�صاط/حذف خياطة املالب�س الرجالية العربية )1410903(

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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•• الفجرية -وام:

اأكد �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن 
الفجرية  ال�صرقي ويل عهد  حممد 
�صاحب  ت���وج���ي���ه���ات  ب��ف�����ص��ل  اأن�������ه 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���د ب����ن حممد 
ال�صرقي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم 
تعزيز  االإم��ارة يف  �صاهمت  الفجرية 
املبادرات البيئية التي تكر�س الوعي 
وامل�������ص���وؤول���ي���ة جت����اه احل���ف���اظ على 
التعاون  وتكثيف  ال��ب��ح��ري��ة  امل����وارد 
والتن�صيق فيما يت�صل بحفظ التنوع 

البيولوجي البحري.
افتتاح �صموه ام�س  جاء ذلك خالل 
الدويل  ال��ف��ج��رية  م��وؤمت��ر  فعاليات 
وال�صواحل  البحرية  للبيئة  الثاين 

“ التخطيط لل�صياحة  حتت عنوان 
ا�صتدامة  لتعزيز  الناجحة  البيئية 
املدن واملناطق ال�صاحلية “ بح�صور 
ال�صيخ املهند�س حممد بن حمد بن 
�صيف ال�صرقي رئي�س دائرة احلكومة 

االإلكرتونية بالفجرية.
و�صدد �صمو ويل عهد الفجرية على 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  مناق�صة  اأه��م��ي��ة 
ال���ب���ي���ئ���ي���ة ل���ل���ت���ع���ام���ل م����ع حت���دي���ات 
وفر�صها  امل�������ص���ت���دام���ة  ال�������ص���ي���اح���ة 
اإىل  باالإ�صافة  االإب��داع��ي��ة  وحلولها 
واقت�صاديا  �صياحيا  امل���دن  ت�صويق 
البيئية  لل�صياحة  وج��ه��ة  وج��ع��ل��ه��ا 
امل�صتدامة ..م�صريا اإىل اأهمية اتباع 
الت�صدي  اأك��ر تكامال يف  اج���راءات 
يف  ت�صاهم  ال��ت��ي  امل���ح���اوالت  جلميع 

بحرية  بيئة  وخ��ل��ق  بالبيئة  العبث 
نظيفة.

الفجرية  ع��ه��د  ويل  ���ص��م��و  و���ص��ه��د 
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى امل���ي���ث���اق االأخ���الق���ي 

الفجرية  دب����ا  ب��ل��دي��ة  ب���ني  ال��ب��ي��ئ��ي 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات وال��ف��ن��ادق امل��وؤث��رة على 

ال�صاحلية  البيئة  وجمالية  نظافة 
تعميق  ب���ه���دف  ال���ف���ج���رية  الإم��������ارة 
بامل�صوؤولية املجتمعية جتاه  االإلتزام 
ال�صاحلية  املناطق  ا�صتدامة  تعزيز 
اال�صرتاتيجية  ال����روؤي����ة  وحت��ق��ي��ق 
للفجرية 2040 .. كما كرم �صموه 
امليثاق  يف  وامل�صاركني  امل��وؤمت��ر  رع��اة 

االأخالقي البيئي.
من جانبه قال معايل الدكتور ثاين 
ب���ن اأح���م���د ال���زي���ودي وزي����ر التغري 
املناخي والبيئة يف كلمته االفتتاحية 
اإن مفهوم ال�صياحة البيئية امل�صتدامة 
حقق جناحا كبريا يف الدولة لدوره 
الكبري يف حتقيق التوازن بني املنافع 
البيئية  واالع��ت��ب��ارات  االق��ت�����ص��ادي��ة 
�صتطلق  ال����وزارة  اأن  اإىل  م�صريا   ..

ال�صاحلية  املناطق  مبادرتني لتنمية 
األ����ف من   30 ب���زراع���ة  وال��ب��ح��ري��ة 
اأ�صجار القرم واإن�صاء حدائق املرجان 

خالل العام اجلاري.
اأكد املهند�س ح�صن اليماحي  بدوره 
مدير عام بلدية دبا حر�س البلدية 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون م���ع اجلهات 
االإج����راءات  وات��خ��اد  بالبيئة  املعنية 
البيئة  م�������وارد  حل���م���اي���ة  ال����الزم����ة 
البحرية وتنميتها ومكافحة التلوث 

البحري.
ح�صر االفتتاح �صعادة �صامل الزحمي 
الفجرية  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��ب  م��دي��ر 
ال�صبيح  اأح��م��د  امل��ه��ن��د���س  وم��ع��ايل 
العربية  امل��دن  ملنظمة  العام  االأم��ني 
م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت ومعايل 

مدينة  ع����م����دة  ����ص���دي���ق���ي  حم���م���د 
واملهند�س  ونائبه  باملغرب  ال��رب��اط 
ح�����ص��ن ���ص��امل ال��ي��م��اح��ي م��دي��ر عام 
بلدية دبا الفجرية وعدد من مديري 
احلكومية  وامل���وؤ����ص�������ص���ات  اجل����ه����ات 
واالحت���ادي���ة وامل��خ��ت�����ص��ني يف جمال 

البيئة البحرية وال�صياحة.
املوؤمتر  تنظيم  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
منتجع  يف  ليومني  ي�صتمر  ال��ذي   -
ل��و م��ريي��دي��ان ���ص��اط��ئ ال��ع��ق��ة بدبا 
ي���اأت���ي م���ن ق��ب��ل بلدية  ال��ف��ج��رية - 
للمدن  البيئة  ومركز  الفجرية  دب��ا 
مب�صاركة  دب����ي  وب���ل���دي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
م��ن��ظ��م��ات حم��ل��ي��ة ودول����ي����ة ونخب 
عاملية متخ�ص�صة يف جمال ال�صياحة 

البيئية وا�صتدامة املدن.

•• دبي -وام:

الهيئة  العور مدير عام  املنان  الرحمن عبد  الدكتور عبد  �صعادة  اأكد 
االحتادية للموارد الب�صرية احلكومية اأهمية تكامل اجلهود احلكومية 
ال��ب�����ص��ري وتنفيذ  امل���ال  راأ�����س  وت��ط��وي��ر  وامل��ح��ل��ي��ة لتنمية  االحت���ادي���ة 
تو�صيات االجتماعات ال�صنوية حلكومة دولة االإمارات العربية املتحدة 
واخلا�صة مبحور املوارد الب�صرية احلكومية الذي اأدارته الهيئة خالل 

االجتماعات التي عقدت يف �صبتمرب املا�صي باأبوظبي.
م��وؤخ��را يف  الهيئة  ال��ذي عقدته  اللقاء  تروؤ�صه  خ��الل  العور  واأو���ص��ح 

امل��وارد الب�صرية يف احلكومات املحلية  مقرها بدبي مع ممثلي دوائ��ر 
اأن اللقاء هدف اإىل بحث اآليات تن�صيق وتكاتف اجلهود وتكاملها بني 
الب�صرية يف احلكومات املحلية لتنفيذ وتطبيق  املوارد  الهيئة ودوائر 
التي مت اعتمادها خالل االجتماعات  ال�صت  الب�صرية  املوارد  مبادرات 
بتنمية  اخلا�صة  املوؤ�صرات  وحتقيق  االإم��ارات  دولة  حلكومة  ال�صنوية 
راأ�س املال الب�صري احلكومي وتبادل االآراء واالتفاق على امل�صوؤوليات 
الهيئة  ال��ت��زام  م��وؤك��دا   .. امل���ب���ادرات  تنفيذ  لعملية  الزمنية  واالأط����ر 
املبادرات  تلك  بتنفيذ  املعنية  االأط��راف  كافة  مع  والتن�صيق  بالتعاون 

وتقدمي الدعم وامل�صورة الالزمني لها.

ح�صر اللقاء �صعادة عائ�صة ال�صويدي املدير التنفيذي لقطاع �صيا�صات 
التنفيذي  املدير  ال�صويدي  ليلى  و�صعادة  الهيئة  يف  الب�صرية  امل��وارد 
عن  وممثلون  الهيئة  يف  الب�صرية  امل���وارد  وتخطيط  ال��ربام��ج  لقطاع 

اجلهات املعنية باملوارد الب�صرية يف احلكومات املحلية وهي : 
هيئة املوارد الب�صرية حلكومة اأبوظبي ودائرة املوارد الب�صرية حلكومة 
التنفيذي  واملجل�س  ال�صارقة  حلكومة  الب�صرية  امل���وارد  ودائ���رة  دب��ي 
ودائرة  القيوين  اأم  حلكومة  التنفيذي  واملجل�س  عجمان  حلكومة 
املوارد الب�صرية حلكومة راأ�س اخليمة ودائرة املوارد الب�صرية حلكومة 

الفجرية.

من جانبها ا�صتعر�صت نورة جا�صم ر�صا رئي�س ق�صم قيا�س موؤ�صرات 
منها  املاأمولة  واملخرجات  ال�صت  امل��ب��ادرات  الهيئة  يف  واملتابعة  االأداء 

واملطلوب من كل االأطراف و�صوال للهدف املن�صود.
الب�صرية  امل��وارد  اإطالقها لتمكني  التي مت  ال�صت  املبادرات  اأن  وذك��رت 
الب�صرية  امل���وارد  واأنظمة  �صيا�صات  وتكامل  م��واءم��ة  ه��ي:  احلكومية 
بيانات موحدة  قاعدة  واإن�صاء  الب�صرية  امل��وارد  ن�صج  وتقييم م�صتوى 
للموارد الب�صرية احلكومية وبرنامج ال�صا�صات الذكية الأنظمة املوارد 
نادي  ومبادرة  للوظائف  امل�صتقبلية  املهارات  درا�صة  ومبادرة  الب�صرية 

املوارد الب�صرية.

الحتادية للموارد الب�صرية تبحث تنفيذ تو�صيات اجتماعات حكومة الإمارات

•• ال�صارقة-الفجر:

افتتحت واجهة املجاز املائية، اإحدى اأبرز الوجهات 
اإمارة ال�صارقة،  ال�صياحية والرتفيهية العائلية يف 
مدينة م�صَغرة لتعليم قيادة ال�صيارات ميني�صيتي 
ال�����ص��الم��ة على  م���ه���ارات  االأط���ف���ال  تعليم  ب��ه��دف 
ال��ط��ري��ق، وت��ع��زي��ز ال��وع��ي ل��دي��ه��م  ح��ول القواعد 
م�صتقباًل  لهم  ي�صمن  مب��ا  امل���روري���ة،  وال��ق��وان��ني 
بقيادة  ي�صتمتعون فيه  الذي  الوقت  اأمناً، يف  اأكر 

ال�صيارات الكهربائية.
وتهدف مدر�صة تعليم قيادة ال�صيارات، التي حتاكي 

فيها  تنت�صر  م��روري��ة  مب�����ص��ارات  م�صَغرة  مدينة 
الطرق،  تعليمات  حتمل  التي  االإر�صادية  اللوحات 
واالإ�صارات ال�صوئية واإ�صارات التوقف والتقاطعات 
الدائرية وااللتزام بامل�صارات، اإ�صافة اإىل جم�صمات 
اإىل  ال�صياحية،  واملعامل  ال�صكنية  للمباين  م�صَغرة 
ال�صالمة  واأ�ص�س  القيادة  م��ب��ادئ  االأط��ف��ال  تعليم 
اأهمية مراعاة  على الطريق، وتعزيز وعيهم حول 
ال��ق��واع��د وال��ق��وان��ني امل���روري���ة، وغ��ر���س مفاهيم 
احرتام االآخرين على الطرق واالن�صباط املروري 

ل�صمان م�صتقبل اأكر اأمناً لالأطفال.
وتوفر املدينة امل�َصغرة، التي مت ت�صميمها لالأطفال 

من عمر �صنتني حتى 10 �صنوات، بيئة اآمنة للتعلم 
واآداب  اأ�صا�صيات  تعلم  ل��الأط��ف��ال  وتتيح  وال��ل��ع��ب، 

الطريق العام وقواعد ال�صالمة املرورية.
املزروعي،  قال حممد  ال�صدد،  بهذا  له  تعليق  ويف 
املدينة  افتتاح  ي�صكل  املائية:  املجاز  واجهة  مدير 
املرورية  وال�����ص��الم��ة  ال��ق��واع��د  لتعليم  امل�����ص��َغ��رة 
لالأطفال، املبادرة التثقيفية االأوىل من نوعها  يف 
جمال اخلدمات التي تقدمها اأي وجهة ترفيهية، 
والتعليم، ونهدف  الرتفيه  من خالل اجلمع بني 
م���ن خ���الل ه���ذه امل��دي��ن��ة امل�����ص��َغ��رة، ال��ت��ي حتظى 
الفر�صة  اإت��اح��ة  اإىل  للغاية،  مهم  عملي  بجانب 

ال�صالمة على  اأ�صا�صيات ومهارات  لالأطفال لتعلم 
ال��ط��ري��ق.  وا���ص��اف امل��زروع��ي: تعُد واج��ه��ة املجاز 
املائية جزءاً من جمتمع ال�صارقة وهي تفخر باأن 
افتتاحها  خ��الل  م��ن  ه��ام��اً  جمتمعياً  دوراً  تلعب 
تعلم  لالأطفال  تتيح  التي  امل�صَغرة،  املدينة  لهذه 
قواعد ال�صالمة واالن�صباط املروري، واال�صتمتاع 

باللعب واملرح  يف اآٍن واحد.
�صيارة   20 اإىل   10 م��ن  امل�صَغرة  املدينة  وت�صم 
�صيتم ت�صغيلها على امل�صار امل�صَغر يف الهواء الطلق، 
خم�ص�صة  نظرية  درو����س  يف  االأط��ف��ال  و�صي�صارك 
حول مهارات القيادة واأ�صا�صيات ال�صالمة املرورية 

مهاراتهم  ومم��ار���ص��ة  بتطبيق  ي��ق��وم��وا  اأن  ق��ب��ل 
اجلديدة ب�صكل عملّي خلف عجلة القيادة يف اإحدى 

ال�صيارات الكهربائية امل�صّغرة.
و���ص��ي��ح��ظ��ى االأط�����ف�����ال ب���ع���د االن���ت���ه���اء م����ن هذه 
قيادة  ورخ�صة  �صخ�صية  تذكارية  بهدية  ال���دورة 
اإعادة  من  ميكنهم  والتي  امل�صَغرة  باملدينة  خا�صة 
على  ال��ق��ي��ادة  مبمار�صة  لال�صتمتاع  ا�صتخدامها 

الطرق يف امليني�صيتي.
وت�صتمد املدينة امل�صَغرة اأهميتها من عدة حماور، 
اأبرزها: اأنها معتمدة من ال�صركاء اال�صرتاتيجيني 
لواجهة املجاز، وهم هيئة ال�صحة، وهيئة االإمناء 

العامة  والقيادة  بال�صارقة،  وال�صياحي  التجاري 
ل�صرطة ال�صارقة، وهيئة الطرق واملوا�صالت. 

وت��ب��داأ اأ���ص��ع��ار ال��ت��ذاك��ر م��ن 35 دره��م��اً لكل طفل 
ال�صالمة  در�س  يف  الت�صجيل  لالأطفال  تتيح  حيث 
�صبع  مل��دة  قيادة  بجولة  واال�صتمتاع  الطريق  على 
التذكرة  ت��وف��ر  امل���ح���دد، فيما  امل�����ص��ار  ع��ل��ى  دق��ائ��ق 
االأطفال  لي�صتمتع  دره��م��اً    50 بقيمة  امل��م��ت��ازة 
ب��ت��ن��اول ال����ذرة ال�����ص��ف��راء وح��ل��وى ال��ق��ط��ن )غزل 
وتوفر  ال���ب���اردة،  الع�صائر  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ب��ن��ات(، 
عند  راب��ع  لطفل  جمانية  فر�صة  امل�صَغرة  املدينة 

�صراء ثالث تذاكر.

واجهة املجاز املائية تفتتح مدينة م�صغرة لتعليم الأطفال مهارات وقواعد ال�صالمة املرورية

حممد ال�صرقي يفتتح موؤمتر الفجرية الدويل الثاين للبيئة البحرية وال�صواحل 
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•• ابوظبي-الفجر:

ي��وا���ص��ل االأر���ص��ي��ف ال��وط��ن��ي لدولة 
املتحدة م�صاركته  العربية  االإم��ارات 

بور�س قرائية وطنية، وب�صخ�صياته 
“�صتاوؤنا  م��ه��رج��ان  يف  ال��ك��رت��ون��ي��ة 
الذي  اأبوظبي  يف  بالقراءة”  يحلو 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت��ه 

الوطنية  ال�صيا�صة  م��ب��ادرات  �صمن 
التي  امل�صاركة  ه��ذه  وتاأتي  للقراءة، 
اجلاري  9-12يناير  م��ن  ت�صتمر 
التي  ال�صراكة اال�صرتاتيجية  �صمن 

جت��م��ع االأر����ص���ي���ف ال��وط��ن��ي ب����وزارة 
واٍع  جيل  لتن�صئة  والتعليم  الرتبية 

ومتفهم ملتطلبات نه�صة وطنه.
وي�����ص��ع��ى االأر�����ص����ي����ف ال���وط���ن���ي من 

اإىل تعزيز دور  ال�صراكة  خالل هذه 
الرتبية والتعليم يف تر�صيخ املفاهيم 
الرتبوية احلديثة يف اأذهان الطلبة، 
وربطها  ال����ق����راءة  اأه��م��ي��ة  وت���اأك���ي���د 

العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  ب���ت���اري���خ 
االأر�صيف  يعك�صها  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة، 
التاريخية  مب��ق��ت��ن��ي��ات��ه  ال���وط���ن���ي 
امل���وث���ق���ة. وت��ت��م��ث��ل م�����ص��ارك��ة فريق 

االأر����ص���ي���ف ال��وط��ن��ي ب��ت��ق��دمي��ه 32 
الذي  املهرجان  ل��زوار  ق��راءة  ور�صة 
يقام يف دملا مول للت�صوق- اأبوظبي، 
وركزت الور�صة يف قراءات الإ�صدارات 
االأر���ص��ي��ف ال��وط��ن��ي امل��رت��ب��ط��ة بعام 
التحدي  زاي��د من  زاي��د، مثل كتاب 
ال����ور�����س  وع���ك�������ص���ت  االحت����������اد،  اإىل 
القرائية جوانب من �صخ�صية زايد 

القيادية واالإن�صانية والعاملية. 
ومن اأجل مزيد من الت�صويق ا�صتعان 
عر�س  بو�صائل  ال��وط��ن��ي  االأر���ص��ي��ف 
ال�صخ�صيات  يف  مت��ث��ل��ت  ت�����ص��وي��ق��ي��ة 
باالأر�صيف  اخل���ا����ص���ة  ال��ك��رت��ون��ي��ة 
التي  واجل��د  وح�صة  حمد  الوطني 
ب�صكل كبري، وقد  الطلبة  ت�صتقطب 
باالأر�صيف  امل�����ص��ارك��ني  ت��ع��ري��ف  مت 
ودوره  ومهامه  واأن�صطته  الوطني 
الوطن، ومت توزيع  ذاك��رة  يف حفظ 
الطلبة  من  امل�صاركني  على  الهدايا 

وزوار دملا مول حيث يقام الن�صاط.
اإطالع  القرائية  ال��ور���س  وتت�صمن 
ال�صيخ  قيم  على  امل�صاركني  الطلبة 

زاي����د وم����اآث����ره، وع��ل��ى ج���وان���ب من 
بذل  مب��ا  وتعريفهم  ح��ي��ات��ه،  ت��اري��خ 
املدار�س  ب��ن��اء  �صبيل  يف  ج��ه��ود  م��ن 
ال�صعيدة  واحل��ي��اة  التعليم،  واإت��اح��ة 
التي تعي�صها االإمارات اليوم، خا�صة 
اإىل  ال��ت��ح��دي  زاي����د م��ن  ك��ت��اب  واأن 
ي����دور ح���ول م��ول��د القائد  االحت����اد 
اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  املوؤ�ص�س 
نهيان – طيب اهلل ث��راه- وتعليمه، 
اأجل  العظيمة من  ون�صاأته وجهوده 
ت�صييد �صرح االحتاد، ويوؤكد الكتاب 
اأن ال�صيخ زايد �صيظل رمز ال�صجاعة 
والت�صحية يف �صبيل الق�صايا النبيلة 
االأجيال  وق���ل���وب  ذاك�����رة  يف  م���اث���اًل 

القادمة يف االإمارات.
واأ�صهمت الور�س القرائية يف تعريف 
دولة  تاريخ  من  بجوانب  امل�صاركني 
وبتنمية  املتحدة،  العربية  االإم��ارات 
ت�صجيع  ويف  لديهم،  ال��ق��راءة  مهارة 
اأبنائهم  حتفيز  على  االأم���ور  اأول��ي��اء 
بوابة  ب���اع���ت���ب���اره���ا  ال�����ق�����راءة  ع���ل���ى 

املعرفة.

ك�صف عبد اهلل علي بن زايد الفال�صي، 
الرب«،  »دار  جلمعية  التنفيذي  املدير 
ع��ن م�����ص��روع ح�����ص��اري اإن�����ص��اين ثقايف 
���ص��ام��ل، ت��ن��ف��ذه ج��م��ع��ي��ة دار ال����رب يف 
»مك�صيكو �صيتي«، ي�صم اأول م�صجد يف 
العا�صمة املك�صيكية، ويهدف اإىل ن�صر 
ب��االإ���ص��الم وتعزيز  ال��ع��ل��م وال��ت��ع��ري��ف 
االعتدال  ث��ق��اف��ة  وت��ر���ص��ي��خ  الت�صامح 
والو�صطية وحماربة التطرف والغلو.

اجلمعية  اأن  الفال�صي  اهلل  عبد  واأك��د 
احل�صاري  م�������ص���روع���ه���ا  يف  ت��ن��ط��ل��ق 
احلنيف،  دي���ن���ن���ا  ق���ي���م  م����ن  اجل����دي����د 
واالعتدال  ال��ت�����ص��ام��ح  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
ال�صعوب  ب����ني  وامل���ح���ب���ة  وال���ت���ع���اي�������س 
الدولة  وروؤي������ة  ال��ب�����ص��ري��ة،  واأط���ي���اف 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  ون��ه��ج  و�صيا�صتها 
على  جاهدة  تعمل  التي  وتوجيهاتها، 

ن�صر الو�صطية واالعتدال.
خرييا  وف�����دا  اإن  ال���ف���ال����ص���ي:  وق�����ال 
اإن�����ص��ان��ي��ا م��ن اجل��م��ع��ي��ة، ���ص��م ال�صيد 
عمران حممد عبد اهلل، رئي�س قطاع 
الكرمي  وع���ب���د  اخل����ريي����ة،  امل�������ص���اري���ع 

م�صاريع  اإدارة  مدير  احل�صن،  جعفر 
املك�صيك  زار  ال�صرقية،  واأوروب���ا  اآ�صيا 
للوقوف  امل���ا����ص���ي���ة،  االأي���������ام  خ������الل 
امل�����ص��روع الهام  ال��ع��م��ل يف  ���ص��ري  ع��ل��ى 
واحل��ي��وي، ال��ذي تنفذه »دار ال��رب« يف 
مركزا  وي�صم  املك�صيكية،  العا�صمة 

للرجال  ه���ام���ا  وت��ث��ق��ي��ف��ي��ا  ت��ع��ل��ي��م��ي��ا 
هناك.  للم�صلمني  وم�صجد  والن�صاء، 
وتعود اأهمية امل�صروع اإىل كونه مركزا 
لن�صر  ومنطلقا  وتعليميا،  ح�صاريا 
ب��االإ���ص��الم وتعزيز  ال��ع��ل��م وال��ت��ع��ري��ف 
اللغة  ال��ت�����ص��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س وت��ع��ل��ي��م 

تعاىل،  اهلل،  اإىل  وال���دع���وة  ال��ع��رب��ي��ة، 
الو�صطية،  م���ن  را���ص��خ��ة  اأ���ص�����س  ع��ل��ى 
وتعزيز  امل�����ص��ل��م��ني  الل��ت��ق��اء  وم���رك���زا 

القيم االإ�صالمية بينهم.
و نوه عمران حممد عبد اهلل، رئي�س 
قطاع امل�صاريع اخلريية يف »دار الرب« 

على اأن اجلمعية حري�صة كل احلر�س 
على ا�صتمرار دورها الريادي وتعزيزه 
يف جماالت عملها اخلريية واالإن�صانية 
والثقافية والتنموية، املبنية على قيم 
معاناة  من  واحل��د  والت�صامح  العطاء 
ال���ف���ق���راء وامل��ح��ت��اج��ني، م���ن خمتلف 

�صعوب العامل، انطالقا من قيم ديننا 
احلنيف وقيم اأبناء االإمارات، و�صيا�صة 

الدولة ونهج قيادتها احلكيمة.
زيارة  اأن  اإىل  حم��م��د  ع��م��ران  واأ����ص���ار 
ت��ن��درج يف  للمك�صيك  ال���رب«  »دار  وف��د 
اإط���ار ج��ه��وده��ا االإن�����ص��ان��ي��ة واخلريية 

امل��م��ت��دة ع��رب ب��ق��اع وا���ص��ع��ة ومرتامية 
لر�صالتها  وا���ص��ت��ك��م��اال  ال���ع���امل،  م���ن 
فيما  والثقافية،  واخلريية  االإن�صانية 
اط���ل���ع ال���وف���د، خ����الل ال����زي����ارة، على 
والثقافية،  اخل��ريي��ة  امل�صاريع  بع�س 

التي تنفذها جمعية دار الرب هناك.

احل�صن،  ج��ع��ف��ر  ع���ب���دال���ك���رمي  وب����ني 
واأوروب�����ا  اآ���ص��ي��ا  م�����ص��اري��ع  اإدارة  م��دي��ر 
نفذها  ال��ت��ي  ال���زي���ارة،  اأن  ال�����ص��رق��ي��ة، 
لر�صد  ك��ب��رية  فر�صة  �صكلت  ال��وف��د، 
احتياجات الفقراء ومتطلبات التنمية 
يف هذا البلد، حيث التقى بع�س اأهايل 
ومهمة  الزيارة  �صملتها  التي  املناطق، 
»املهتدين اجلدد«،  العمل، وع��ددا من 
حديثا،  االإ������ص�����الم  اع���ت���ن���ق���وا  ال����ذي����ن 
وتطلعاتهم  طموحاتهم  اإىل  وا�صتمع 
م�صاريع  م���ن  ي��ح��ت��اج��ون��ه  م���ا  ب�����ص��اأن 
»دار  ب��ه��ا  ت��ت��ك��ف��ل  اأن  ت��ن��م��وي��ة، مي��ك��ن 

الرب«.
اآ�صيا  م�����ص��اري��ع  اإدارة  مل���دي���ر  ووف���ق���ا 
التي  املهام،  �صملت  ال�صرقية،  واأوروب��ا 
املك�صيك،  يف  ال���رب«  »دار  وف���د  ن��ف��ذه��ا 
االطالع على بع�س امل�صاريع التنموية 
وم�صاريع االأ�صر املنتجة، التي مولتها 
لها  وك��ان  هناك،  االإماراتية  اجلمعية 
الظروف  حت�����ص��ني  يف  م��ل��م��و���س  اأث�����ر 
امل��ع��ي�����ص��ي��ة وامل�����ادي�����ة ل��ب��ع�����س االأ����ص���ر 

الفقرية.

•• اأبوظبي-وام:

 450 االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  ت�صلمت 
ح�صيلة  املتنوعة  ال�صتوية  املالب�س  من  �صندوقا 
حملة دفء العطاء التي نظمتها موؤ�ص�صة التنمية 
االأ���ص��ري��ة �صمن م��ب��ادرات��ه��ا يف ع��ام اخل��ري حيث 
تتوىل الهيئة اإي�صالها اإىل املحتاجني يف املناطق 

التي تتعر�س ملوجات برد �صديدة.
يو�صف  �صعادة حممد  ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الفهيم نائب االأمني العام للخدمات امل�صاندة يف 
املن�صوري  مبارك  را�صد  و�صعادة  االأحمر  الهالل 
نائب االأمني العام لل�صوؤون املحلية مبقر الهيئة 
الغفلي  �صعيد علي  املوؤ�ص�صة �صم  ام�س وفدا من 
م��دي��ر دائ�����رة اخل���دم���ات امل�����ص��ان��دة امل���دي���ر العام 
امل�صت�صار  اجل���اب���ري  حم��م��د  و���ص��ي��خ��ة  ب��ال��وك��ال��ة 
االإعالمي وعلي الظاهري مدير اإدارة امل�صرتيات 
والدعم اللوج�صتي ومرمي م�صلم املزروعي مدير 

منطقة الظفرة.
عام  مدير  الرميثي  حممد  مرمي  �صعادة  وقالت 
املوؤ�ص�صة  اإن م�صاركة   : التنمية االأ�صرية  موؤ�ص�صة 
يف دعم وتفعيل مبادرات عام اخلري 2017 تاأتي 
�صمن مبادرات حكومة اأبوظبي التي عملت على 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات  ترجمة 
ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 

باإعالن عام 2017 عاما للخري .
واأكدت الرميثي اأن حر�س �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  و�صاحب  اهلل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�����ص��م��و ال�صيخ  ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل و���ص��اح��ب 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�صلحة واإخوانهم اأ�صحاب 
ال�صمو اأع�صاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات على 
االإمارات  جمتمع  يف  والعطاء  اخلري  قيم  تعزيز 
اأر�صى  التي  العطاء  مل�صرية  وا�صتكمال  امتداد  هو 
اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور  دعائمها 
ا�صتمرت قيادة دولة  نهيان طيب اهلل ثراه حيث 
االإمارات يف حتقيق تلك الروؤى واال�صرتاتيجيات 

وعلى نطاق عاملي كما هو املحلي .
م�صاهماتها  و���ص��م��ن  ال�����ص��ي��اق  ه���ذا  يف   : وق��ال��ت 
االإمارات  اأم  توجيهات  على  وبناء  اخل��ري  ع��ام  يف 
�صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة االحتاد 
لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�صة  العام  الن�صائي 
مل��وؤ���ص�����ص��ة التنمية  ال��رئ��ي�����ص��ة االأع��ل��ى  وال��ط��ف��ول��ة 
اأمناء  جمل�س  واأع�صاء  رئي�س  ومتابعة  االأ�صرية 
كانت  اخل���ري  ل��ع��ام  ف��ري��ق  ت�صكيل  مت  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ق���رار  تفعيل  ال��رئ��ي�����ص��ة  مهمته 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ 
�صاأنها  م��ن  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  واق����رتاح  حفظه اهلل 
اإثراء عام اخلري باأفكار وم�صاريع جديدة وحتفيز 
موظفي املوؤ�ص�صة على مزيد من البذل والعطاء 
�صعيا لتكري�س مفهوم وقيم اخلري بكافة �صوره 

واأ�صكاله .
املوؤ�ص�صة  م���ب���ادرات  ب���ني  وم���ن  اأن����ه  اإىل  ول��ف��ت��ت 
التي اقرتحها فريق عام اخلري كانت  االإن�صانية 
موظفو  فيها  ���ص��ارك  ال��ت��ي  ال��ع��ط��اء  دفء  حملة 
املوؤ�ص�صة وكانت ح�صيلتها 450 �صندوقا اإن�صانيا 
مبحتويات للمالب�س ال�صتوية ومتعلقاتها والتي 
بهدف  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  اإىل  ت�صليمها  مت 
توزيعها على املحتاجني يف املناطق التي تتعر�س 

ملوجات برد �صديدة.
الهالل  هيئة  مع  �صراكتنا  اإن   : الرميثي  وقالت 
بح�صب  ي�صعى  وكلنا  وم�صتمرة  دائ��م��ة  االأح��م��ر 
واملفاهيم  القيم  تكري�س  اإىل  ومهامه  اهتمامه 
االإمارات  دول��ة  حتر�س  التي  النبيلة  االإن�صانية 
على غر�صها وتكري�صها لي�س على امل�صتوى املحلي 
فقط واإمنا على امل�صتويات العاملية وعاملية اخلري 
التي تن�صرها االإمارات تكاد تنفرد بها عن عديد 

من الدول وب�صكل الفت .
اإىل  وتقديرها  �صكرها  الرميثي خال�س  ووجهت 
مل��ا تبذله من  االإم���ارات���ي  ال��ه��الل االأح��م��ر  هيئة 
ن�صر  �صبيل  يف  ت�صحيات  من  تقدمه  وم��ا  جهود 
بقاع  �صتى  املحتاجني يف  معاناة  وتخفيف  اخلري 

االأر�س.
من جانبه اأعرب الدكتور حممد عتيق الفالحي 
تقدير  االأح��م��ر عن  الهالل  لهيئة  العام  االأم��ني 
الهيئة ملبادرة موؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية وجتاوبها 
مع فعاليات عام اخلري الذي حقق اأهداف القيادة 

الر�صيدة يف تعزيز جماالت اال�صتجابة االإن�صانية 
مع الق�صايا العاجلة وامللحة لل�صعوب التي تعاين 

من وطاأة الظروف .
وقال : اإن املبادرة التي جاءت اأي�صا يف مطلع عام 
يعي�صها  التي  للظروف  تنم عن فهم عميق  زايد 
املتاأثرون من موجات الربد وال�صقيع يف عدد من 
ال��ذي ت�صطلع  ال��دور  ال��دول من حولنا وجت�صد 
والتنموية  االجتماعية  املجاالت  يف  املوؤ�ص�صة  به 

وتعزيز م�صرية االإمارات االإن�صانية .
ت��اأت��ي امتدادا  امل���ب���ادرة  اأن ه���ذه  ال��ف��الح��ي  واأك����د 
االأحمر  ال��ه��الل  ب��ني  القائمة  ال�صراكة  مل��ج��االت 
وموؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية يف الكثري من املجاالت 
احليوية وتعترب نقلة نوعية يف جهود الطرفني 
للمزيد من التعاون والتن�صيق امل�صتقبلي لتحقيق 
والتنموية  االإن�����ص��ان��ي��ة  امل��ك��ت�����ص��ب��ات  م���ن  امل���زي���د 
الهالل  هيئة  ت��رع��اه��ا  ال��ت��ي  وال��ف��ئ��ات  لل�صرائح 

االأحمر داخل الدولة وخارجها.
االأحمر عن  الهالل  العام لهيئة  االأم��ني  واأع��رب 
اأم��ل��ه يف ت��ك��ون امل���ب���ادرة داف��ع��ا للجهات االأخ���رى 
وال��ت��ج��اوب مع  ال��ت�����ص��ام��ن  امل��زي��د م��ن  لتحقيق 
موؤكدا   .. وامللحة  العاجلة  االإن�صانية  الق�صايا 
املوؤ�ص�صة  ت��ربع  اإي�����ص��ال  على  �صتعمل  الهيئة  اأن 
ل��ل��م�����ص��ت��ه��دف��ني خ�����ارج ال���دول���ة ب��ال�����ص��رع��ة التي 

تتطلبها ظروفهم الراهنة.

زايد لالإ�صك�ان وج�امعة ال�صارقة يتعاونان لر�صد الحت�ياجات ال�صكنية امل�صتقبل�ية
•• دبي- وام: 

ت��ع��اون مع  اتفاقية  ل��الإ���ص��ك��ان  زاي���د  ال�صيخ  ب��رن��ام��ج  وق��ع 
اإىل  تهدف  ا�صت�صرافية  درا���ص��ات  الإع��داد  ال�صارقة  جامعة 
االإمارات  دول��ة  يف  امل�صتقبلية  ال�صكنية  االحتياجات  ر�صد 
�صعادة حممد  االتفاقية كل من  وق��ع   .2040 ع��ام  حتى 
امل�صاندة  للخدمات  التنفيذي  املدير  لوتاه  عبداللطيف 
بالطيب  معمر  والدكتور  لالإ�صكان  زايد  ال�صيخ  بربنامج 
والدرا�صات  العلمي  البحث  ل�صوؤون  اجلامعة  مدير  نائب 

العليا.
على  االتفاقية  ه��ذه  مبوجب  ال�صارقة  جامعة  و�صتعمل 

متعلق  االأول  خمتلفة  حم���اور  ث��الث��ة  يف  درا���ص��ات  تنفيذ 
باالحتياجات ال�صكنية امل�صتقبلية من خالل جمع البيانات 
واحلقائق املتوفرة مثل عدد ال�صكان وعدد االأ�صر ومعدل 
تكوين االأ�صر ال�صنوي وتعداد امل�صاكن املتوفرة وذلك من 
خالل البلديات وبرامج االإ�صكان بالدولة ومركز االإح�صاء 
الوطني. ويت�صمن املحور الثاين تنفيذ درا�صة على عينة 
م�صتوى  على  اأ�صرة   2000 تعدادها  املواطنني  اأ�صر  من 
لدرا�صة  وذل��ك  ري��ف وح�صر  اإىل  الدولة مق�صمة  اإم���ارات 
الواقع احلايل لالأ�صر املواطنة وحاالت ال�صكن حيث �صيتم 
خالل هذا املحور تنفيذ ا�صتبيان مق�صم اإىل ثالثة اأجزاء 
والثاين  بال�صكن  واملقيمني  االأ�صرة  ببيانات  خا�س  االأول 

خ��ا���س ب��ح��ال��ة ال�����ص��ك��ن وامل�����ص��ت��وى االق��ت�����ص��ادي لالأ�صرة 
وروؤية  احل��ايل  ال�صكن  عن  الر�صا  بقيا�س  خا�س  والثالث 
امل�صاكن امل�صتقبلية لل�صكن وموا�صفاته فيما ي�صم املحور 
اال�صت�صرافية  ل��ل��درا���ص��ات  متكامل  اإخ���راج  تنفيذ  الثالث 
يف  امل�صتقبلي���������������ة  ال�صكني���������ة  االحت��ي�������اج�����������ات  لر�ص������د 
ال��دول��������ة حت�����ى ع������������ام 2040 .  و�صتدعم هذه الدرا�صات 
 - اأ�صهر  اأرب��ع��ة  خ��الل  ال�صارقة  جامعة  �صتنفذها  التي   -
قطاع االإ�صكان و�صتعزز من فهم االحتياجات ال�صكانية يف 
الدولة والتبادل االأكادميي مع اجلامعات واملراكز العلمية 
والبحثية والتي ميثل التعاون معها عامال مهما يف تطوير 

قطاع االإ�صكان يف الدولة واملنطقة.

دفء العطاء ت�صلم الهالل الأحمر 450 �صندوقا من املالب�س ال�صتوية لتوزيعها على املحتاجني

ي�شم �أول م�شجد يف �لعا�شمة �ملك�شيكية

»دار الرب« ت�صيد مركزًا ح�صاريًا يف »مك�صيكو« لن�صر الت�صامح والعتدال 

بالتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم

الأر�صي��ف الوطن��ي ي�ص��ارك يف مه��رج��ان »�صتاوؤن��ا يحل��و بالق��راءة«
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عربي ودويل

بينما تتخذ اليابان واأمريكا موقف “الرتقب واالنتظار” للمحادثات 
تعاوناً  متثل  اإن��ه��ا  على  اإليها  ُينظر  التي  الكوريتني  ب��ني  ال��وزاري��ة 
حمدوداً فقط يف اأوملبياد بيونغ �صانغ، اأبدت طوكيو ووا�صنطن موقفاً 
حذراً من اإعطاء الكوريتني اأولوية الإعادة الوحدة ل�صعبيهما، طبقاً 

ملا ذكرته �صحيفة “ماينيت�صي” اليابانية ام�س االأربعاء.
يانغ  بيونغ  على  ال�صغط  �صيا�صية  اخلطوة  تلك  تعرقل  اأن  وميكن 
ب�صبب اأ�صلحتها النووية وبراجمها ال�صاروخية التي ميار�صها املجتمع 
يو�صيهيدي  الياباين،  ال���وزراء  اأم��ن��اء جمل�س  ال���دويل. ورح��ب كبري 
ال�صتوية  لالأوملبياد  وفدها  اإر���ص��ال  ال�صمالية  كوريا  ب��اإع��الن  �صوغا 
املقبلة، قائاًل يف موؤمتر �صحايف: االأوملبياد متثل حدثاً لل�صالم. نقدر 
ب��وزارة اخلارجية  التغيري يف موقف بيونغ يانغ. وقال م�صوؤول بارز 
اليابانية: “ال نعرف ما �صتناق�صه الكوريتان” معرباً عن نية بالده 
ملراقبة اخلطوات امل�صتقبلية، ال�صيما من قبل كوريا اجلنوبية. ويف 
الوقت نف�صه، مل ي�صدر عن الواليات املتحدة رد ر�صمي على اجتماع 
االأمريكية عن  االإع��الم  و�صائل  �صرعان ما حتدثت  الكوريتني، لكن 
اإعالن بيونغ يانغ للم�صاركة يف اأوملبياد بيونغ �صانغ، وو�صفت �صحيفة 
“نيويورك تاميز” ذلك ب�تقدم مفاجئ رمزي بعد اأ�صهر من ت�صاعد 
قدما  مت�صي  التي  وال�صاروخية  النووية  الربامج  ب�صاأن  التوترات 

ب�صرعة من قبل ال�صمال.

اأن كتيبة ج��دي��دة من  ال��ق��رم،  �صبه ج��زي��رة  اأم��ن��ي يف  اأف����اد م�����ص��در 
ُقرب مدينة  ن�صرها  �صيتم  تريومف”  “اإ�س-400  اأنظمة �صواريخ 
ت�����ص��ون��غ��ار و  ب��ني  امل��ج��ال اجل����وي  ���ص��ي��ف��ا���ص��ت��وب��ول، و�صت�صيطر ع��ل��ى 

اأرميان�صك على حدود مع اأوكرانيا.
وقال امل�صدر ل��صبوتنيك، اإن “مهمة الكتيبة الثانية ملنظمات الدفاع 
لزم  اإذا  والتدمري،  منا�صب  وق��ت  الك�صف يف  اإ�س-400 هي  اجل��وي 
التي ت�صكل  اأوك��ران��ي��ا  القادمة م��ن جهة  ل��الأه��داف اجل��وي��ة  االأم���ر، 
دي�صمرب  يف  اأعلنت  الرو�صية  ال��دف��اع  وزارة  وكانت  للقرم«.  تهديداً 
املا�صي، اأن كتيبة منظومات “اإ�س-400 تريومف” �صتدخل يف 12 
الدائمة يف مدينة �صيفا�صتوبول يف  القتالية  يناير اجلاري اخلدمة 
القرم وهي كتيبة “اإ�س-400” الثانية التي ُتن�صر يف �صبه اجلزيرة، 
بالقرب   2017 ربيع  يف  “اإ�س-400”  من  اأوىل  كتيبة  ن�صر  بعد 
الرئا�صة  با�صم  الر�صمي  املتحدث  اأعلن  جهته،  ومن  فيودو�صيا.  من 
الرو�صية، دميرتي بي�صكوف، اليوم االأربعاء اأن ن�صر كتيبة �صاروخية 
يف القرم “ال يجب اعتباره تهديداً الأحد«. وقال بي�صكوف اإن “ن�صر 
—400 عند  اإ���س  الدفاع اجل��وي  كتيبة �صاروخية من منظومات 
مدينة �صيفا�صتوبول يف �صبه جزيرة القرم، من التدابري ال�صرورية 

لتوفري اأمنال بالد، وال يجب اعتباره تهديداً الأحد«.

اأعلن وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�صاو�س اأوغلو، ام�س االأربعاء، 
احلكومة  ب��ني  حمتملة  و�صاطة  �صيبحثون  اأت���راك  “م�صوؤولني  اأن 
العراقية و�صلطات اإقليم كرد�صتان العراق خالل زيارة اإىل بغداد يف 
21 يناير احلايل«. وقال اأوغلو: “هناك دعوات للو�صاطة. �صنتوجه 
امللفات  اإىل  اإ�صافًة  امل�صاألة  يف  و�صنتباحث  يناير،   21 يف  بغداد  اإىل 
الثنائية«. ومل يحدد ت�صاو�س اأوغلو اجلهات التي دعت اإىل الو�صاطة 
العراق،  كرد�صتان  يف  امل�صري  تقرير  ا�صتفتاء  على  اأ�صهر  اأربعة  بعد 
الذي نددت به بغداد واأنقرة. وف�صل اال�صتفتاء الذي دعا اإليه رئي�س 
االإقليم م�صعود بارزاين، رغم ت�صويت غالبية كربى على اال�صتقالل 
عن بغداد، خا�صًة بعد رف�صه من �صبه غالبية دول املنطقة وخارجها. 
خ�صر  بعدما  من�صبه  من  تنحيه  ب��ارزاين  اأعلن  نوفمرب،  بداية  ويف 
غالبية املناطق املتنازع عليها مع بغداد، خا�صًة تلك الغنية بالنفط 
واتخذت  حمتملة.  ل��دول��ة  مت��وي��ل  م�صدر  ل��ه  �صتوؤمن  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
منها  اال�صتفتاء،  بعد  اأرب��ي��ل  �صد  العقابية  اإج���راءات  بغداد  حكومة 
غالبية  االإقليم  االإق��ل��ي��م. وخ�صر  م��ط��اري  على  اجل��وي  امل��ج��ال  غلق 
االأرا�صي التي �صيطرت عليها قوات الب�صمركة الكردية منذ 2003، 
خا�صًة حمافظة كركوك النفطية، خالل اأيام فقط ودون مواجهات 

ع�صكرية تذكر مع القوات االحتادية املركزية.

عوا�صم

طوكيو

�أنقرة

مو�سكو

�صفقة ب� 50 مليون دولر للبحث 
عن الطائرة املاليزية املفقودة

•• كواالملبور-رويرتز:

يف  متخ�ص�صة  اأمريكية  �صركة  م��ع  �صفقة  االأرب��ع��اء  اأم�����س  ماليزيا  وقعت 
عثور  حالة  يف  دوالر  مليون   50 اإىل  قيمتها  ت�صل  البحر  بقاع  التنقيب 
ال�صركة على طائرة اخلطوط اجلوية املاليزية التي اختفت يف رحلتها رقم 

)اإم.اإت�س 370(، وذلك يف بحث مبنطقة جديدة، جنوب املحيط الهندي.
مار�س  يف  بكني  اإىل  كواالملبور  من  رحلتها  خ��الل  الطائرة،  اختفاء  ومثل 
ال��رح��الت اجلوية  اأك���ر  م��ن  واح���دة  راك��ب��اً،   239 وع��ل��ى متنها   2014

غمو�صاً يف العامل.
200 مليون  اأ�صرتاليا وال�صني وماليزيا بحثاً غري مثمرة كلف  واأوقفت 
اأن  رغ��م  املا�صي،  يناير  يف  اأمريكي(  دوالر  مليون   157( اأ���ص��رتايل  دوالر 
األف   25 م�صاحتها  منطقة  اإىل  البحث  نطاق  بتو�صيع  اأو���ص��وا  حمققني 

كيلومرتاً مربع �صمايل املنطقة التي اأجريت فيها عملية البحث.
اإنفينيتي  اأو���ص��ن  “�صركة  اإن  الي  تيونغ  ليو  امل��ال��ي��زي  النقل  وزي���ر  وق���ال 
تكون  اأن  على  الطائرة  عن  �صتبحث  االأمريكية،  هيو�صتون  من  اخلا�صة، 
اأولوية البحث يف تلك املنطقة التي تبلغ م�صاحتها 25 األف كيلومرتاً واأال 

تتقا�صى ال�صركة مقاباًل مادياً اإال يف حالة العثور على الطائرة«.
البحث  عملية  ت�صتغرق  اأن  املتوقع  “من  �صحايف:  موؤمتر  خ��الل  واأ���ص��اف 
اإىل  �صفينة  تتجه  ف��ي��ه،  ن��ت��ح��دث  ال���ذي  ال��وق��ت  “يف  وت��اب��ع:  يوماً”،   90
منطقة البحث م�صتغلة فر�صة االأحوال اجلوية املواتية يف جنوب املحيط 

الهندي«.

�لإحتالل يغلق مد�خل نابل�س ردً� على مقتل حاخام م�شتوطن 

ال�صلطة الفل�صطينية جتدد رف�صها ا�صتقبال نائب ترامب 

غارة جوية على مو�قع متفرقة للحوثيني يف �شنعاء  25

حتذيرات من تهديد احلوثيني للمالحة يف البحر الأحمر

خاليا لتنظيم داع�س يف كابول 

قا�ٍس فدرايل مينع تنفيذ قرار اجتماع لوزراء اخلارجية العرب اأول فرباير حول القرار الأمريكي ب�صاأن القد�س
ترامب باإنهاء برنامج »داكا« 

•• وا�صنطن-رويرتز:

وقف  من  ترامب  دونالد  الرئي�س  اإدارة  اأمريكي  قا�س  منع 
العمل بربنامج يوفر احلماية لالأطفال الذين جلبهم اآباوؤهم 

اإىل الواليات املتحدة ب�صكل غري قانوين من الرتحيل.
با�صم  امل��ع��روف  ال��ربن��ام��ج  اإل��غ��اء  ت��رام��ب يف �صبتمرب  وق���رر 

“داكا«. 
اأم�س  فران�صي�صكو  ���ص��ان  يف  األ�����ص��وب،  ول��ي��ام  القا�صي  وق���ال 
ال��ث��الث��اء، اإن ال��ربن��ام��ج ي��ج��ب اأن ي��ظ��ل ق��ائ��م��اً ح��ت��ى ك�صف 

تفا�صيل النزاع الق�صائي حول قرار ترامب.

الوزاري  امل�صتوى  على  العربية  اجلامعة  ملجل�س  امل�صتاأنف  االجتماع  عقد 
يف يوم االأول من �صهر فرباير املقبل وذلك يف �صوء ما تقرر يف االجتماع 

الوزاري العربي امل�صغر الذي عقد يف االأردن يوم 6 يناير اجلاري.
واأ�صافت االأمانة العامة للجامعة العربية يف املذكرة الر�صمية، التي ح�صلت 
عليها وكالة اأنباء ال�صرق االأو�صط، اأنه مت االتفاق على عقد هذا االجتماع 
ال��ع��ام��ة للجامعة وك���ل م��ن جمهورية  ب��ع��د م�����ص��اورات مت��ت ب��ني االأم���ان���ة 
الوزاري  امل�صتوى  على  العربية  اجلامعة  ملجل�س  احلايل  الرئي�س  جيبوتي 
واململكة االأردنية الها�صمية الرئي�س احلايل للقمة العربية والوفد الوزاري 

العربي امل�صغر .
 9 يف  عقدت  التي  العادية  غري  دورت��ه  يف  العربية  اجلامعة  جمل�س  وك��ان 
دي�صمرب املا�صي لدرا�صة �صبل الت�صدي الإعالن الواليات املتحدة االأمريكية 
اعرتافها بالقد�س لدولة االإحتالل االإ�صرائيلي ونقل �صفارتها اإليها ، قرر 

•• القاهرة-وام:

وزراء  م�صتوى  على  العربية  ال���دول  جامعة  ملجل�س  اج��ت��م��اع  عقد  ت��ق��رر 
اخلارجية العرب يف االأول من �صهر فرباير املقبل يف مقر االأمانة العامة 
االأمريكي  القرار  لتداعيات  الت�صدي  لبحث  بالقاهرة  العربية  للجامعة 

ب�صاأن القد�س.
واأفادت االأمانة العامة للجامعة العربية ام�س يف مذكرة ر�صمية بعثت بها 
اإىل الدول االأع�صاء باأنه يف �صوء مات�صمنه قرار جمل�س اجلامعة العربية 
على امل�صتوى الوزاري رقم 8221 بتاريخ 9 دي�صمرب املا�صي، والذي ن�س 
على اإبقاء املجل�س يف حالة انعقاد والعودة لالجتماع يف موعد اأق�صاه �صهر 
لتقومي الو�صع والتوافق على خطوات م�صتقبلية يف �صوء امل�صتجدات مبا 
يف ذلك عقد قمة عربية ا�صتثنائية يف اململكة االأردنية الها�صمية ،فقد تقرر 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الفل�صطينية  ال�����ص��ل��ط��ة  اأك�������دت 
مت�����ص��ك��ه��ا مب��ق��اط��ع��ة زي�����ارة نائب 
بن�س،  م��اي��ك  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س 
االإدارة  دام����ت  م���ا  امل��ن��ط��ق��ة،  اإىل 
االأم���ري���ك���ي���ة م��ت��م�����ص��ك��ة ب���اإع���الن 
الرئي�س دونالد ترامب االعرتاف 

بالقد�س عا�صمة الإ�صرائيل.
لكنها اأكدت يف الوقت ذاته، اأن هذا 
الفل�صطينية  القيادة  اأن  يعني  ال 
ت��خ��ل��ت ع���ن م��وق��ف��ه��ا م���ن عملية 

ال�صالم. 
وقال اأمني �صر اللجنة التنفيذية 
التحرير �صائب عريقات،  ملنظمة 
الفل�صطيني،  املركزي  املجل�س  اإن 
مطلع  اهلل  رام  يف  �صيلتئم  ال���ذي 
البحث  �صيعيد  امل��ق��ب��ل،  االأ���ص��ب��وع 
يف جممل العالقات مع اإ�صرائيل، 
“ال�صرق  �صحيفة  ذك��رت  ما  وفقا 

االأو�صط” ام�س االأربعاء.
وكان البيت االأبي�س اأعلن اأن نائب 
الرئي�س، �صيزور اإ�صرائيل واالأردن 
يناير  و23   19 ب����ني  وم�������ص���ر 
احلايل، بعد اأن تاأجلت زيارته اإىل 

املنطقة مرتني.
اخل�����ارج�����ي�����ة  وزارة  وح�����������ص�����ب 
لدى  بن�س  �صيلتقي  االإ�صرائيلية، 
رئي�س  اإ����ص���رائ���ي���ل  اإىل  و����ص���ول���ه 
نتانياهو  ب���ن���ي���ام���ني  احل���ك���وم���ة 
وال��رئ��ي�����س االإ���ص��رائ��ي��ل��ي روؤوب����ني 
ري���ف���ل���ني، و����ص���ي���ل���ق���ي خ���ط���اب���اً يف 
“احلائط  وي���������زور  ال���ك���ن���ي�������ص���ت، 
عند  ال������رباق  ح���ائ���ط  الغربي”، 

امل�صلمني، يف القد�س القدمية.
اأكد م�صت�صار الرئي�س  ومن جهته 

وت���ع���ق���ي���ب���ا ع���ل���ى ال����ه����ج����وم، ق���ال 
الدين  ع��ز  كتائب  با�صم  املتحدث 
امل�����ص��ل��ح حلركة  ال��ق�����ص��ام اجل���ن���اح 
مقت�صب  ت�����ص��ري��ح  يف  ح���م���ا����س، 
الر�صمي  االل��ك��رتوين  املوقع  على 
للكتائب ان عملية نابل�س هي اأول 
رد عملي بالنار لتذكري قادة العدو 
م���ا تخ�صونه  ب����اأن  وراءه������م  وم���ن 
العيا�س  ي��ح��ي��ى  ���ص��ف��ة  واأن  ق����ادم 
�صتبقى  ال���ه���ن���ود  اب�����و  وحم����م����ود 
اإ�صارة  يف  خا�صرتكم،  يف  خ��ن��ج��راً 
اىل القياديني الع�صكريني لكتائب 

الق�صام اللذين مت اغتيالهما.
من جانبها قالت حركة حما�س يف 
نابل�س  عملية  “تبارك  انها  بيان 
نتيجة  ت����اأت����ي  ال���ت���ي  ال��ب��ط��ول��ي��ة 
ال�صهيوين  االح��ت��الل  النتهاكات 
ال�صفة  يف  اأه��ل��ن��ا  بحق  وج��رائ��م��ه 

والقد�س وامل�صجد االأق�صى«.
الغربية  ال�صفة  ا�صرائيل  وحتتل 
فيها  وت����ق����ي����م   1967 م����ن����ذ 
املجتمع  ي��ع��ت��ربه��ا  م�����ص��ت��وط��ن��ات 
الدويل غري �صرعية. ويقيم نحو 
هذه  يف  ا���ص��رائ��ي��ل��ي  ال����ف   400

امل�صتوطنات.
كما يقيم نحو مئتي الف ا�صرائيلي 
التي �صمتها  ال�صرقية  القد�س  يف 
اإ�صرائيل عام 1980 يف خطوة مل 

يعرتف بها املجتمع الدويل.

االأول  ام�����س  م�����ص��اء  ع��ام��ا(   35(
ال���ث���الث���اء اث����ر ت��ع��ر���ص��ه الإط����الق 
ب�صيارته  م������ارا  ك�����ان  ب��ي��ن��م��ا  ن�����ار 
ب��ال��ق��رب م��ن ب���وؤرة ح��اف��ات جلعاد 
اال���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة ال��ع�����ص��وائ��ي��ة حيث 
�صمال  نابل�س  مدينة  ق��رب  يقيم، 

ال�صفة املحتلة.
ومت���ي���ز ا����ص���رائ���ي���ل ق���ان���ون���ي���ا بني 
امل�����ص��ت��وط��ن��ات ال��ت��ي واف���ق���ت على 
تعط  مل  ال����ت����ي  وت����ل����ك  ب���ن���ائ���ه���ا 
احل����ك����وم����ة ال���������ص����وء االخ�������ص���ر 
الإقامتها وتو�صف بانها ع�صوائية. 
واال�صرة  امل��ت��ح��دة  االمم  وت��ع��ت��رب 
اال�صرائيلية  امل�صتوطنات  الدولية 
والقد�س  ال���غ���رب���ي���ة  ال�����ص��ف��ة  يف 
ال�صرقية غري �صرعية �صواء اقيمت 

اخلارجية  للعالقات  الفل�صطيني 
اأن  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س  ���ص��ع��ث،  نبيل 
متم�صكة  الفل�صطينية  ال�صلطة 
مبوقفها املتمثل يف رف�س ا�صتقبال 
بعد  املعلن  بقرارها  التزاماً  بن�س، 

اإعالن ترامب حول القد�س.
اجل����ي���������س  اأع��������ل��������ن  ذل������������ك،  اىل 
اطالق عمليات  ام�س  اال�صرائيلي 
ب��ح��ث مكثفة واق��ام��ة ح��واج��ز يف 
املحتلة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ص��ف��ة  ���ص��م��ال 
لتعقب منفذي اطالق نار ادى اىل 
مقتل م�صتوطن ما دفع م�صوؤولني 
ا�صرائيليني اىل املطالبة مبعاقبة 
وت�صريع  الفل�صطينية  ال�صلطة 

البوؤر اال�صتيطانية الع�صوائية.
�صيفاح  رزي��ئ��ي��ل  احل���اخ���ام  وق��ت��ل 

مبوافقة احلكومة اال�صرائيلية ام 
ال.

وذكرت اذاعة اجلي�س اال�صرائيلي 
اث���ر   22 ع���ل���ى  ال���ع���ث���ور  مت  ان������ه 

ر�صا�صة على �صيارته.
“قوات  واأعلن اجلي�س يف بيان ان 
االم���������ن وب������دع������م م������ن ال�����ق�����وات 
اخل���ا����ص���ة ت���ق���وم ب��ع��م��ل��ي��ات بحث 
مو�صحا  الهجوم”،  منطقة  يف 
ال���داخ���ل���ني  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني  ان 
واخل��ارج��ني م��ن ال��ق��رى املجاورة 
“لتدقيق  ي��خ�����ص��ع��ون  ل��ن��اب��ل�����س 

امني«.
فل�صطينية  امنية  م�صادر  وقالت 
عملية  اي  حت���������ص����ل  مل  ان���������ه 
ت��وق��ي��ف ح��ت��ى االن. وا���ص��اف��ت ان 

•• كابول-اأ ف ب:

ع��زز تنظيم داع�����س االإره��اب��ي وج���وده يف ك��اب��ول يف االأ�صهر 
االأخرية عرب تعبئة افغان من الطبقة الو�صطى عقائديا ما 
اخطر  من  واح��د  اىل  االأفغانية  العا�صمة  حتويل  يف  �صاهم 

االماكن يف افغان�صتان.
وتبنى التنظيم االإرهابي الذي كان متمركزا يف �صرق البالد 
حواىل ع�صرين هجوما يف العا�صمة خالل 18 �صهرا، نفذتها 
حملية  خاليا  واالمريكية  االفغانية  ال�صلطات  اع��ني  ام��ام 

�صمت بني افرادها طالبا وا�صاتذة جامعات وجتارا.
ي��ث��ري ه���ذا ال��ت��وج��ه ق��ل��ق امل��دن��ي��ني ال���ذي ان��ه��ك��وا ب��ع��د عقود 
م��ن احل����روب وق����وات ح��ف��ظ ال��ن��ظ��ام االف��غ��ان��ي��ة وحلفائها 
االمريكيني الذين يواجهون �صعوبة ا�صال يف احتواء حركة 

طالبان.

وقال املحلل مايكل كوغلمان من مركز ويل�صون يف وا�صنطن 
حم�صورة  جمموعة  داع�����س  )تنظيم  ان��ه  �صحيحا  “لي�س 
جدا  عنيفة  هجمات  ي�صن  ان��ه  االف��غ��اين.  ال�صرق  اري���اف  يف 
ووا���ص��ح��ة ج��دا يف و���ص��ط العا�صمة واع��ت��ق��د ان��ه ام��ر مثري 

للقلق«.
“الدولة  ا�صم  حتمل  التي  للتنظيم  املحلية  ال���ذراع  ظهرت 
اال�صالمية-خرا�صان” يف املنطقة يف 2014 وكانت حينذاك 
مكونة اىل حد كبري من مقاتلني �صابقني ان�صقوا عن طالبان 
واآ�صيا  وافغان�صتان  باك�صتان  يف  اخرى  متطرفة  جماعات  او 

الو�صطى.
وقد تبنى اول اعتداء يف كابول �صيف 2016 و�صاعف منذ 

ذلك احلني الهجمات على االقلية ال�صيعية وقوات االمن.
لتنفيذ  متطوعون  ينق�صه  ال  التنظيم  ان  املحللون  ويقول 
هذه الهجمات. فاأفغان�صتان ت�صهد منذ عقود تيارا متطرفا 

ن��اف��ذا وم��ن��ت�����ص��را يف ك��ل ط��ب��ق��ات امل��ج��ت��م��ع ح��ت��ى يف �صفوف 
ال�����ص��ب��اب م��ن ���ص��ك��ان امل����دن. وق���ال ب��ره��ان ع��ث��م��ان امل��ح��ل��ل يف 
جمموعة االزمات الدولية )انرتنا�صيونال كرايز�س غروب( 
العنف  ا�صكال  مبختلف  االح�صا�س  فقد  جيل  عن  “نتحدث 
بع�س  ان  اح��د  يفاجئ  اال  “يفرت�س  وا���ص��اف  والتطرف”. 
اجلديد  ال�صكل  ويتبعون  املتطرفة  العقيدة  ت�صربوا  ال�صبان 
ان  ب��دون  يعي�صون  وه���وؤالء  االع��ن��ف«.  وه��و  املتطرف  للتيار 
يف  ويلتقون  ويدر�صون،  يعملون  حيث  العا�صمة  يف  يختبئوا 
الليل ليتحدثوا عن حربهم املقد�صة او لتخطيط هجمات يف 

مدينة يعرفونها جيدا.
انهم يعرفون مثال كيف يك�صفون مثال االج��راءات االمنية 
اودى  ال���ذي  الكبري  االع��ت��داء  بعد  فر�صت  ال��ت��ي  تلك  مثل 
وقال  املا�صي.  مايو  اأي��ار  يف  �صخ�صا   150 من  اك��ر  بحياة 

دبلوما�صي غربي “انها بنية تتكيف وترد«.

ر�صقوا  ا�صرائيليني  م�صتوطنني 
باحلجارة �صيارات فل�صطينيني يف 

مكان الهجوم.
متكن  للم�صت�صفى،  ن��ق��ل��ه  وق��ب��ل 
اجراء مكاملة هاتفية،  الرجل من 
التي  احلكومية  االذاع����ة  بح�صب 
“ا�صبت  وق�����ال  االت�������ص���ال.  ب��ث��ت 
جلعاد”،  حافات  قرب  بالر�صا�س 
قبل اأن ينهار. وقد دفن يف البوؤرة 
لي�صبح  الع�صوائية،  اال�صتيطانية 
هناك  ي��دف��ن  �صخ�س  اول  ب��ذل��ك 

برغبة من عائلته.
واأكد الرئي�س االإ�صرائيلي روؤوفني 
ريفلني يف بيان ثقته يف اأن “قوات 
وحتيلهم  اجلناة  �صتتعقب  االأم��ن 

للعدالة«.
اجلي�س  ارك�������ان  رئ���ي�������س  وت����وج����ه 
اال���ص��رائ��ي��ل��ي غ���ادي اي��زن��ك��وت اىل 
ال��ن��ار ام�س  م��وق��ع عملية اط���الق 

االأربعاء.
النار،  اط���الق  ع��ن  االع���الن  بعيد 
ن���دد م�����ص��وؤول��ون ا���ص��رائ��ي��ل��ي��ون به 
ودعوا اىل ت�صريع البوؤر الع�صوائية 
وات����خ����اذ اج�������راءات ع��ق��اب��ي��ة �صد 

ال�صلطة الفل�صطينية.
افيغدور  احل�����رب  وزي�����ر  واع���ل���ن 
بدرا�صة  وزارت��ه  امر  انه  ليربمان 
اإمكانية ت�صريع بوؤرة حافات جلعاد 
دون  من   2002 يف  اقيمت  التي 

موافقة احلكومة اال�صرائيلية.
اال�صكان  وزي���ر  اق���رتح  جهته  م��ن 
ي���واف غ��االن��ت يف ح��دي��ث الإذاع���ة 
“تدمري  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي  اجل��ي�����س 
االرهابيني  اأ���ص��م��اه��م  م��ن  م��ن��ازل 
الذين يقتلون بدم بارد ا�صرائيليني 

وطرد ا�صرهم اىل �صوريا«.

والتوافق  الو�صع  �صهر لتقومي  اأق�صاه  له يف موعد  اجتماع م�صتاأنف  عقد 
ا�صتثنائية  عقد  ذل��ك  يف  مبا  امل�صتجدات  �صوء  يف  م�صتقبلية  خطوات  على 
عربية يف اململكة االأردنية الها�صمية ب�صفتها رئي�صا للدورة احلالية للقمة.

كما عقد اجتماع للوفد الوزاري العربي امل�صغر والذي ي�صم وزراء خارجية 
كل من االأردن “رئي�صا” وم�صر وفل�صطني وال�صعودية واالإمارات واملغرب 
وذلك   ، الغيط  اأب��و  اأحمد  العربية  للجامعة  العام  االأم��ني  اإىل  باالإ�صافة 
يخالف  ال��ذي  االأمريكي  القرار  تداعيات  ملواجهة  ال�صبل  اأف�صل  لتدار�س 
ينهي  �صيا�صي  حلل  اجلهود  تكثيف  و���ص��رورة  الدولية،  ال�صرعية  ق���رارات 
امل�صتقلة  الفل�صطينية  الدولة  واإق��ام��ة  االإ�صرائيلي،  الفل�صطيني  ال�صراع 
وعا�صمتها القد�س ال�صرقية مع التاأكيد على مدى خطورة القرار االأمريكي 
يف �صوء املكانة التاريخية والدينية للقد�س ، كما قرر عقد اجتماع مو�صع 

للمجل�س الوزاري العربي لبحث املوقف ب�صاأن القد�س.

لالأمن  وتهديداً  خطراً  اأ�صبح  بل 
االإقليمي والعاملية«.

وك����ان ���ص��ال��ح ال�����ص��م��اد رئ��ي�����س ما 
االأعلى  ال�صيا�صي  باملجل�س  ي�صمى 
جمعه  ل��ق��اء  يف  ���ص��رح،  للحوثيني 
بنائب  املا�صي  االإث��ن��ني،  اأم�س  اأول 
معني  اليمن  اإىل  االأمم��ي  املبعوث 
ا�صتمرار  ح���ال  “يف  ب���اأن���ه  ����ص���رمي، 
باجتاه  ت�����ص��ع��ي��ده  يف  ال�����ع�����دوان، 
حمافظة احلديدة، �صيتم الدخول 
�صيتم  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  خ���ي���ارات  يف 
الالعودة،  ط��ري��ق  يف  ا�صتخدامها 
ومنها خيارات قطع البحر االأحمر 

واملالحة الدولية«.
اىل ذل���ك، ه��زت ان��ف��ج��ارات عنيفة 
االأربعاء،  ام�س  �صنعاء  العا�صمة 
ملقاتالت  غ��ارات جوية  �صل�صلة  اإثر 

التحالف العربي.
وقالت م�صادر حملية، اإن مقاتالت 
التحالف �صنت اأكر من 25 غارة 
همدان  �صالع  مع�صكر  على  جوية 
النهدين  وج��ب��ل  العا�صمة  �صمال 
جنوب  ال����رئ����ا�����ص����ة  ع����ل����ى  امل����ط����ل 
ال�صواريخ  األ��وي��ة  ومقر  العا�صمة 
يف ج��ب��ل ف��ج ع��ط��ان ج��ن��وب غربى 

•• عوا�صم-وكاالت:

ح����ذر م�����ص��در مي��ن��ي م�������ص���وؤول يف 
للحكومة  التابعة  اخلارجية  وزارة 
املجتمع  االأرب��ع��اء،  ام�س  ال�صرعية 
الت�صاهل مع  ال��دويل من خماطر 
“تهديدات احلوثيني للمالحة يف 
البحر االأحمر واملمرات الدولية«.

الر�صمية  االأن���ب���اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
“قيادة  اأن  امل�����ص��در  ع��ن  ال��ي��م��ن��ي��ة 
التهديد  وبهذا  احلوثي  االنقالب 
تتحدى  وال���������ص����ري����ح  ال����وا�����ص����ح 
االأمم  وق�����رارات  ال����دويل  املجتمع 
امل���ت���ح���دة وال����ق����وان����ني وامل���واث���ي���ق 
اجلهود  ك����ل  وت���ن�������ص���ف  ال����دول����ي����ة 
تعبرياً  ال�صالم  لتحقيق  املبذولة 
للميلي�صيا  احلقيقية  النوايا  ع��ن 
احل���وث���ي���ة يف حت��ق��ي��ق االأج����ن����دات 
املنطقة  اأمن  با�صتهداف  االإيرانية 
البحرية  املمرات  على  وال�صيطرة 
التو�صعية  االأط������م������اع  وحت���ق���ي���ق 
االإيرانية واالأ�صرار باأمن وم�صالح 
ال��ي��م��ن وامل��ن��ط��ق��ة واإق�����الق االأم���ن 

العاملي«.
“احلكومة  اأن  اإىل  امل�صدر،  واأ���ص��ار 

بجدية،  ال��ت��ه��دي��د  ت��اأخ��ذ  اليمنية 
ا�صتهداف  ل��ل��م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا  و����ص���ب���ق 
الدولية  املمرات  يف  وبواخر  �صفن 
والبحر  امل���ن���دب  ب����اب  م�����ص��ي��ق  يف 

االأحمر«.
امليلي�صيا  “هذه  امل�صدر:  واأ���ص��اف 
تثبت للعامل من خالل ممار�صاتها 
اأنها غري  اآخر  بعد  يوماً  الهمجية 
موؤهلة الأن تكون �صريكاً يف ال�صالم 
اإليه ونقدم التنازالت  الذي ن�صعى 

من اأجل حتقيقه«.
“احلكومة  اأن  امل���������ص����در،  واأك�������د 
ال���ي���م���ن���ي���ة وم������ن م��ن��ط��ل��ق ال���ق���وة 
و�صيا�صياً  ع�������ص���ك���ري���اً  وال������ق������درة 
مت���د ي��ده��ا ل��ل�����ص��الم ال��ق��ائ��م على 
امل��ت��ف��ق عليها  امل��رج��ع��ي��ات ال��ث��الث 
حملياً واإقليمياً ودولياً واملتمثلة يف 
الوطني  خمرجات موؤمتر احل��وار 
اخلليجية  وامل������ب������ادرة  ال�������ص���ام���ل 
وقرارات جمل�س االأمن ذات ال�صلة 

وباالأخ�س قرار 2216«.
الدويل  املجتمع  امل�����ص��در،  وح��م��ل 
هذه  ع���ن  “التغا�صي  م�����ص��وؤول��ي��ة 
ال���ت���ه���دي���دات اخل����ط����رية ال���ت���ي ال 
وح�صب  اليمن  على  خطراً  ت�صكل 

�صنعاء، وجميعها خا�صعة ل�صيطرة 
احلوثيني.

���م���ع دوي  ����صُ امل�����������ص�����ادر،  وح�������ص���ب 
األ�صنة  و�صوهدت  عنيفة  انفجارات 
تت�صاعد من  دخ��ان  واأع��م��دة  لهب 

تت�صح  اأن  دون  امل�صتهدفة،  املواقع 
اخل�صائر التي خلفها الق�صف.

مقاتالت  ت������زال  ال  االآن  وح���ت���ى 
التحالف حتلق يف اأجواء العا�صمة 

ب�صكل مكثف.

وتعد ه��ذه ال��غ��ارات، االأع��ن��ف على 
العا�صمة �صنعاء منذ بداية العام.

وت���اأت���ي ال���غ���ارات ب��ع��د ي��وم��ني من 
املالحة  بقطع  احلوثيني،  تهديد 

الدولية على البحر االأحمر.

الرئي�س الأملاين يزور 
لبنان نهاية يناير 

•• برلني-وكاالت:

يزور الرئي�س االأملاين فرانك فالرت 
���ص��ت��اي��ن��م��اي��ر، ل��ب��ن��ان يف ال��ف��رتة من 
وقال  احل����ايل.  ي��ن��اي��ر   31 اإىل   29
مكتب االإعالم يف الرئا�صة اللبنانية 
يف ب��ي��ان ���ص��ح��ف��ي، ام�����س االأرب���ع���اء: 
تلبية لدعوة من رئي�س اجلمهورية 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال���ع���م���اد م��ي�����ص��ال ع����ون، 
اأملانيا  جمهورية  رئي�س  لبنان  ي��زور 
االحتادية فرانك فالرت �صتاينماير، 
كانون   29 م��ن  امل��م��ت��دة  ال��ف��رتة  يف 
الثاين احلايل اإىل 31 منه، ترافقه 

زوجته ووفد ر�صمي.
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اجناز الوجيز لل�صيانة العامة ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1149465 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�صب ال�صركاء/ا�صرف رم�صان م�صطفى رم�صان من 34% اىل %49

تعديل ن�صب ال�صركاء/عبدالعزيز عبداهلل علي با�صليب امل�صجري من 33% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل عبدالعزيز علي احلمريي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/ اجناز الوجيز لل�صيانة العامة ذ.م.م

ENJAZ ALWAJEEZ GENERAL MAINTENANCE LLC
اىل/انتجريتد بلدينج �صي�صتمز للمقاوالت العامة ذ.م.م

INTEGRATED BUILDING SYSTEMS GENERAL CONTRACTING LLC
تعديل ن�صاط/ا�صافة مقاوالت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�صاط/حذف �صيانة املباين )4329901(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/االيادي البي�صاء لل�صيانة العامة ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1056764 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ثاين بطي ثاين طار�س ال�صام�صي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ ثاين بطي ثاين طار�س ال�صام�صي من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف احمد مهدي كاظم

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 0.40*0.60 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية

تعديل ا�صم جتاري من/ االيادي البي�صاء لل�صيانة العامة ذ.م.م
WHITE HANDS GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/االيادي البي�صاء لل�صيانة العامة
WHITE HANDS GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صاحله 

لالكرتونيات
رخ�صة رقم:CN 1238061 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اجلرنا�س 

الغربي للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم:CN 2177898 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل االطفال للخياطة

 رخ�صة رقم:CN 1117510 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عفراء ابراهيم عبيد ثاين البلو�صي
تعديل راأ�س املال/من 30000 اىل 2000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*8 اىل 1*8
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ت�صامن اىل موؤ�ص�صة فردية

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة حممد اليا�س لالعمال ال�صحية 

رخ�صة رقم:CN 1009418 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ميزان الرحمن مفيذ الرحمن %100

تعديل وكيل خدمات/ا�صافة �صعيد م�صبح حارب عبداهلل ال�صام�صي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد اليا�س ليت امني الرحمن ليت اعظم �صودري

تعديل وكيل خدمات/حذف �صعيد م�صبح حارب ال�صام�صي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة حممد اليا�س لالعمال ال�صحية
MOHAMMED ELTAS SANITARY WORKS EST

اىل/موؤ�ص�صة خط التعادل لالعمال الكهربائية
KHAT AL TAADEL ELECTRICAL WORKS EST

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/حممد زاهد االمني لتجارة قطع غيار 

ال�صيارات اجلديدة ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1802408 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبيد �صامل خمي�س غامن ال�صام�صي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد ر�صا الكرمي �صديق %12
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد ار�صد �صودري %12

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف هند بنت خ�صر بن حممد ال خ�صعان
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ذيب علي �صعيد �صالح ال�صام�صي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*3.96 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/ حممد زاهد االمني لتجارة قطع غيار ال�صيارات اجلديدة ذ.م.م
MOHAMMED ZAHIDUL AMIN AUTO NEW SPARE PARTS LLC

اىل/حممد زاهد االمني للكمبيوتر ذ.م.م
MOHAMMED ZAHIDU AMEN COMPUTER LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة ت�صميم نظم وبرامج احلا�صب االيل )6201001(
تعديل ن�صاط/حذف جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�صيارات )4530001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/م�شنع ليف دروب للمياه ذ.م.م  

IN - 1002053 :رقم الرخ�صة ال�صناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل االآتي:

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
��شافة عايده طايع �شعيد �ملري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عازم عبد�لباري بخيت عبيد �ل�شعدي\

لت�صبح الرخ�صة باال�صماء:
نو�شاد �شينكيل حم�شن %49

عايده طايع �شعيد �ملري %51
وعلى كل من لديه اعرتا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
اأية  املكتب  يقبل  فلن  واإال   ، االإعالن  ن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع  خالل  ال�صناعه 

اعرتا�س بعد انق�صاء مدة االإعالن .

منوذج �إعالن �لن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك : خبز و�صاورما

Bread & Shawarma طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:خبز و�صاورما
املودعة بالرقم  : 281696     بتاريخ : 2017/10/25

باإ�صم :خبز و�صاورما
- �صندوق  ه�����ات�����ف:0509992414   - زاي���د  ب��ن  ال�صيخ خليفة  ���ص��ارع  ال��ع��ني   - :ال��ع��ني  وع��ن��وان��ه 

saif_aljaberi@hotmail.com:الربيد:65277 -  امييل
�شورة �لعالمة

بالفئة : 43 مطعم وجبات �صريعة يقدم �صندوي�صات  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�صلع  وذلك لتمييز 
ووجبات خا�صة بال�صاورما.

و�صف العالمة:هي عبارة عن �صكل ل�� �صيخ �صاورما بجنبه كلمة خبز و�صاورما
.Bread & Shawarma

االإ�صرتاطات:.
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 

االإقت�صاد اأو اإر�صالة بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  يناير 2018 العدد 12221

العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/10379/2017 جتاري 
اإىل املدعي عليه: زين �صامل نا�صر الكيومي وبرا�صانت �صا�صيدهاران ناير نريينانه بيلي. 
اأق��ام �صدكم  العقارية قد  العي�صي  العي�صي وموؤ�ص�صة  املدعي حممد علي عبداهلل  اأن  مبا 
الدعوى 02/10379/2017 ايجارات اأمام املركز بطلب الزامكم بالتايل: - اخالء عقار اأن 
املدعي عليه ميتنع عن �صداد االأجرة للماأجور للفرتة من 10-3-2016 وحتى 2016-8-28 
فرت�صد بذمته مبلغ 25.000 درهم وميتنع عن �صداده رغم اإخطاره بال�صداد اأو االإخالء 
يف 11-10-2017 . مطالبة ماليه اأنه تر�صد بذمة املدعي عليه مبلغ 25000 درهم كقيمة 
ايجارية للفرتة من 10-3-2016 وحتى 28-8-2016 رغم اإخطاره بال�صداد اأو االإخالء يف 
11-10-2017. مطالبة مالية بالزام املدعي عليهما بالت�صامن باأن يوؤديان للمدعية مبلغ 
وقدره 910  درهم ت�صعمائة وع�صرة درهم عبارة عن  ر�صم ت�صجيل االإنذار العديل ب�صداد 
الن�صر يف  بالن�صر ور�صم  الت�صريح  التحري ور�صم  باالإنذار ور�صم  االإعالن  االأجرة ور�صم 
اجلريدة . اإلزام بت�صليم م�صتندات اأن امل�صتاأجر هو امللزم بقيمة ا�صتهالك الكهرباء واملياه 
والبد من تطهري املاأجور من تلك االلتزامات ليمكن اإعادة االنتفاع به . مطالبة مالية 
اإلزام  اإيجار بواقع 50000 �صنويا وحتى االإخالء الفعلي . مطالبة مالية  ما ي�صتجد من 
املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. وقررت اللجنة الق�صائية اإعادة اإعالنكم بالن�صر 
الق�صائية  اللجنة  اأم��ام  2:30م  ال�صاعة  املوافق 2018-1-14  االأح��د  يوم  بجل�صة  للح�صور 
اللجنة الرابعة بالدائرة االبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االيجارية لنظر 

الدعوى وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�صر.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/10463/2017   جتاري 
بابو. مبا  واأي��وب خان خيام خاين  الكتبي  �صعيد علي اخل�صوين  عليه: علي  املدعي  اإىل 
اأق��ام �صدكم  العقارية �صد  العي�صي   العي�صي وموؤ�ص�صة  املدعي : حممد علي عبداهلل  اأن 
الدعوى 02/10463/2017 جتاري ايجارات اأمام املركز بطلب اإلزامكم بالتايل – اإخالء 
اإن املدعي عليه ميتنع عن �صداد االأج��رة للماأجور للفرتة من 15-10-2016 وحتى  عقار 
14-4-2017 فرت�صد بذمته مبلغ 25000 درهم وميتنع عن �صداده رغم اإخطاره بال�صداد 
اأو االإخالء يف 11-10-2017 . مطالبة مالية اإنه تر�صد بذمة املدعي عليه مبلغ 25.000 
�صداده.  للفرتة من 15-10-2016 وحتى 14-4-2017 وميتنع عن  ايجارية  درهم كقيمة 
وق��دره 910  للمدعية مبلغ  يوؤديان  باأن  بالت�صامن  املدعي عليهما  بالزام  مطالبة مالية 
درهم ت�صعمائة وع�صرة درهم عبارة عن ر�صم ت�صجيل االإنذار العديل ب�صداد االأجرة ور�صم 
االإعالن باالإنذار ور�صم التحري ور�صم الت�صريح بالن�صر ور�صم الن�صر يف اجلريدة. الزام 
بت�صليم م�صتندات اأن امل�صتاأجر هو امللزم بقيمة ا�صتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري 
املاأجور من تلك االلتزامات ليمكن اإعادة االنتفاع به. مطالبة مالية ما ي�صتجد من ايجار 
بر�صوم  عليه  املدعي  ال��زام  مالية  مطالبة  الفعلي.  االإخ��الء  وحتى  �صهريا   4.167 بواقع 
بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اإعالنكم  اإعادة  الق�صائية  اللجنة  الدعوى. وقررت  وم�صاريف 
الرابعة  اللجنة  الق�صائية  اللجنة  اأم��ام  2:30م  ال�صاعة   2018-1-14 املوافق  االأح��د  ي��وم 
بالدائرة االبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االيجارية لنظر الدعوى وقد 

اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�صر.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/10145/2017   جتاري 
.ذم.م  ���س  التموين  خل��دم��ات  �صوليو�صنز  �صبيتاليتي  ه��و  ت��وت��ال  عليه:  امل��دع��ي  اإىل 
وميثلها عبد اللطيف كافيل فالبيل هندي اجلن�صية . مبا اأن املدعي : كلثم اأحمد 
عبدالرحمن قد اأ�صام �صدكم الدعوى 2017-10145-2  جتاري ايجارات اأمام املركز 
بطلب الزامكم بالتايل: مطالبة مالية الزام املدعي عليا باأن توؤدي للمدعية مبلغ 
بدل  والرابعة من  والثالثة  الثانية  الدفعات  وال��ذي ميثل  دره��م   1845000 مقداره 
الدعوى واملحرر عنها  العقد مو�صوع  االأوىل من مدة  ال�صنة  امل�صتحق عن  االيجار 
اإليها  اأعيدت دون �صرف م�صافا  ال�صيكات الثالث املو�صحة مبنت ال�صحيفة والتي 
امل�صاريف البنكية التي تكبدتها املدعية من جرا  ارجتاع ال�صيكات دون �صرف واملتفق 
عليها بالبنداأ من االتفاقية املرفقة باالأوراق . مطالبة مالية الزام املدعي عليه بر�صوم 
للح�صور  بالن�صر  اإعالنكم  اإع���ادة  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت  ال��دع��وى.  وم�صاريف 
بجل�صة يوم االأحد املوافق 15-1-2018  ال�صاعة 2:30 م اأمام اللجنة الق�صائية اللجنة 
اخلام�صة  بالدائرة االبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االيجارية لنظر 

الدعوى وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�صر.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    
   اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/10647/2017 جتاري 
 : امل��دع��ي  اأن  مب��ا   . اأك���رم  وعبدالرحمن  جريي�صال�صي  �صيوم  �صيويت  عليه:  امل��دع��ي  اإىل 
الدعوى  �صدكم  اأق���ام  ق��د   . العقارية  العي�صي  وموؤ�ص�صة  العي�صي  ع��ب��داهلل  علي  حممد 
اأن  عقار  اإخ��الء  بالتايل:  الزامكم  بطلب  املركز  اأم��ام  ايجارات  02/10647/2017 جت��اري 
املدعي عليهم ميتنعوا عن �صداد االأجرة للماأجور للفرتة من 10-12-2016 وحتى 3-9-

2017 فرت�صد بذمتهم مبلغ 13.500 درهم وميتنعوا عن �صداده رغم اإخطارهم بال�صداد اأو 
االإخالء يف 19-9-2017 . مطالبة مالية انه تر�صد بذمة املدعي عليهم مبلغ 13.500 درهم 
كقيمة ايجارية للفرتة من 10-12-2016 وحتى 9-4-2017 وميتنعوا عن �صداده. مطالبة 
مالية الزام املدعي عليهم بالت�صامن باأن يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 320 درهم ثالثمائة 
االإعالن  ور�صم  االأج��رة  ب�صداد  العديل  االإن���ذار  ت�صجيل  ر�صم  عن  عبارة  دره��م  وع�صرون 
باالإنذار. الزام بت�صليم م�صتندات اأن امل�صتاأجر هو امللزم بقيمة ا�صتهالك الكهرباء واملياه 
والبد من تطهري املاأجور من تلك االلتزامات ليمكن اإعادة االنتفاع به. مطالبة مالية ما 
ي�صتجد من ايجار بواقع 4.167 درهم �صهريا وحتى االإخالء الفعلي. مطالبة مالية الزام 
املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. وقررت اللجنة الق�صائية اإعادة اإعالنكم بالن�صر 
اأمام اللجنة الق�صائية  للح�صور بجل�صة يوم االثنني املوافق 15-1-2018 ال�صاعة 2:30م 
اللجنة الثانية بالدائرة االبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االيجارية لنظر 

الدعوى وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�صر.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    
   اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/10651/2017 جتاري 
اإىل املدعي عليه: فينكات للمقاوالت الكهروميكانيكية �س. ذ.م.م وجايابر اكا�س بي�صاموتو 
 . العقارية  العي�صي  وموؤ�ص�صة  العي�صي  اهلل  عبد  علي  حممد  املدعي:  اأن  مبا  بي�صاموتو. 
اإلزامكم  بطلب  املركز  اأم��ام  ايجارات  02/10651/2017 جتاري  الدعوى  �صدكم  اأق��ام  قد 
اإن املدعي عليه ميتنع عن �صداد االأجرة للماأجور للفرتة من 17- بالتايل: اإخالء عقار 
�صداده رغم  درهم وميتنع عن  بذمته مبلغ 39000  2-2016 وحتى 16-2-2017 فرت�صد 
اإخطاره بال�صداد اأو االإخالء يف 11-10-2017 . مطالبة ماليه اأنه تر�صد بذمة املدعي عليه 
مبلغ 39000 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 17-2-2016 وحتى 16-2-2017 وميتنع عن 
�صداده. مطالبة ماليه الزام املدعي عليهما بالت�صامن باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدرهم 
790 درهم �صبعمائة وت�صعون درهما عبارة عن  ر�صوم ت�صجيل االإنذار العديل ب�صداد االأجرة 
ور�صم االإعالن باالإنذار ور�صم الت�صريح بالن�صر ور�صم الن�صر يف اجلريدة . اإلزام بت�صليم 
م�صتندات اأن امل�صتاأجر هو امللزم بقيمة ا�صتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري املاأجور 
من تلك االلتزامات ليمكن اإعادة االنتفاع به. مطالبة ماليه ما ي�صتجد من ايجار بواقع 
بر�صوم  عليه  املدعي  اإل��زام  مالية  مطالبة  الفعلي.  االإخ��الء  وحتى  �صنويا  دره��م   34000
بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اإعالنكم  اإعادة  الق�صائية  اللجنة  الدعوى. وقررت  وم�صاريف 
الثالثة  اللجنة  الق�صائية  اللجنة  اأم��ام  م   2.30 ال�صاعة    2018-1-14 املوافق  االأح��د  يوم 
بالدائرة االبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االيجارية لنظر الدعوى وقد 

اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�صر.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    
   اعالن احل�سور

يف اللتما�س رقم 211 ل�سنة 2017 
من امللتم�س : �صبام ح�صرموت للبهارات والقهوة اليمنية �س ذ.م.م مبا اأن امللتم�س �صده 

ال�صندباد لتنظيم املعار�س واملوؤمترات وحممد نا�صر هزاع نا�صر �صاملني املن�صوري قد اأقام 

�صدكم االلتما�س رقم 03002112017 قبلكم بطلب التايل: اأوال: من حيث ال�صكل قبول 

التما�س اإعادة النظر �صكال لتقدميه يف املواعيد القانونية م�صتوفيا كافة �صروطه. ثانيا: 

والق�صاء  فيه  امللتم�س  احلكم  بتعديل  لها  الق�صاء  امللتم�صة  تلتم�س  املو�صوع  حيث  من 

جمددا بالطلبات الواردة يف �صحيفة افتتاح الدعوى واإعادتها ملحكمة اال�صتئناف للف�صل 

فيها من جديد وبحث ما جاء بالئحة اال�صتئناف املاثلة حتى يتمكن من ندب خبري اأو 

املحاماة عن  واأتعاب  وم�صاريف  بر�صوم  �صدها  امللتم�س  لزام  مع   االإثبات  ال�صهود  �صماع 

بالن�صر  اإعالنكم  اإعادة  اللجنة الق�صائية  . وقررت  اللجنة  التقا�صي. وقررت  كل درجات 

مركز  مبقر  واملنعقدة    2:00 ال�صاعة   2018-1-15 املوافق  االأح��د  ي��وم  بجل�صة  للح�صور 

اأيام  اإىل ثالثة  امل�صافة  بتق�صري مدة  اأمر  الدعوى وقد  االيجارية لنظر  املنازعات  ف�س 

من تاريخ الن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�صتندات . يتم اإ�صدار هذه الوثيقة الكرتونيا وال تتطلب اأي ختم اأو توقيع .

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    
300 /  2017SCT  : رقم املطالبة

هيئة حتكيم الدعاوى ال�صغرية 
اىل املدعي عليها : حممد عبدالكرمي ابو العاطي 

ويجب  التجاري  ابوظبي  بنك  من  �صدك  مطالبة  تقدمي  مت  قد  بتاريخ 2017/10/23 
عليك اما االعرتاف باملطالبة او تقدمي الدفاع عن املطالبة او تقدمي طلب للطعن يف 
الدائمة  اللجنة  املقدمة من  اإقرار اخلدمة  ا�صتمارة  االخت�صا�س مدعوما باالدلة على 
املعينة بقانون العالمات التجارية ، يجب عليك ان تقدم مع دفاعك اي م�صتندات ترغب 
يف االعتماد عليها يف اجراءات الت�صاور ، ونحيكم علما باأنه يف حالة عدم الرد على هذه 
الت�صاور يف غ�صون  باإجراءات  ال�صغرية  الدعاوى  املطالبة �صيقوم م�صجل هيئة حتكيم 
7 ايام من انتهاء مدة تقدمي الدفاع ، اذا مل تتمكن من ح�صور اإجراءات الت�صاور يجوز 

لقا�صي للجنة الدائمة ان يقر املطالبة ال�صغرية وي�صدر اأمرا �صدك
ختم/ عبداهلل الناخي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية  

حماكم مركز دبي املايل العاملي  

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11

تنويه
باال�صارة اىل االعالن ال�صادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12202 بتاريخ 2017/12/19 
الكنافة  فن  التجاري:  باال�صم   )CN-2326733( التجارية  الرخ�صة  بخ�صو�س 

للحلويات ذ.م.م تنوه دائرة التنمية االقت�صادية بانه ورد خطاأ يف االعالن امل�صار اليه:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة اأحمد عبداهلل ا�صماعيل ح�صني احلو�صني %61

وال�صحيح هو
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة اأحمد عبداهلل ا�صماعيل ح�صني احلو�صني %62

لذا وجب التنويه
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقو ق او دعوى بعد 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

فقدان جواز �سفرت
/هارالين  امل��دع��وة  ف��ق��دت 
غ�����ون�����زال�����ي�����������س رام������و�������س 
اجلن�صية  ف���ل���ب���ي���ن���ي���ة   ،
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -

)8349690EC(
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 056/3690062

فقدان جواز �سفرت
خان  نافيد   / امل��دع��و  فقد 

باك�صتاين   ، خ�����ان  م���ن���ري 

اجلن�صية - جواز �صفره رقم 

)4131841(  من يجده 

عليه االت�صال بتليفون رقم 

 050/6763087

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / رحمان لطيف 

باك�صتاين   ، لطيف  حممد 

اجلن�صية - جواز �صفره رقم 

)8487502(  من يجده 

عليه االت�صال بتليفون رقم 

 050/8150408

فقدان جواز �سفرت
ع����رف����ان   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
�صفيق  حم���م���د  ت���اب���ا����ص���وم 
اجلن�صية  ب���اك�������ص���ت���اين   ،
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عربي ودويل
توقع زيادة عدد �صحايا ال�صيول يف كاليفورنيا وا�صنطن تعجز عن تف�صري الهجوم على دبلوما�صييها يف كوبا  

 •• لو�س اجنلي�س-رويرتز:

توقعت ال�صلطات يف والية كاليفورنيا االأمريكية اأن يزيد عدد 
القتلى جراء ال�صيول والتدفقات الطينية والذي بلغ 13 قتيال 
على االأقل حتى االآن، لكنها اأ�صارت اإىل اأن جهود االإنقاذ �صتكون 
اأي�صر خالل ام�س بعد اأن تتجه العا�صفة املطرية القوية غربا 
وتنق�صع الغيوم. ووا�صل اأفراد االإنقاذ �صباح اليوم جهود البحث 
عن ال�صحايا يف مقاطعة �صانتا باربره حيث اجتاحت االأوحال 
م��ن��ازل وغ��ط��ت ط��رق��ا �صريعة وج��رف��ت م��رك��ب��ات بعد �صقوط 
براون  بيل  وق��ال  املعتاد.  املعدل  اأمطار غزيرة جت��اوزت كثريا 
قائد �صرطة �صانتا باربره خالل موؤمتر �صحفي اأم�س الثالثاء 
“نتوقع اأن يزيد العدد مع ا�صتمرار بحثنا عن املفقودين، واإن 

كنا ناأمل اأال يحدث ذلك«.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

لهجوم  وعائالتهم  امريكيا  دبلوما�صيا   24 تعر�س  على  ع��ام  م��ن  اك��ر  بعد 
غام�س يف هافانا، ما زالت الواليات املتحدة عاجزة عن تف�صري ما حدث، لكن 

االمر الوا�صح الوحيد هو ان وا�صنطن حتمل كوبا امل�صوؤولية.
اله�س بني  االن��ف��راج  ق��دم��ا يف  للم�صي  ك��ل حم��اول��ة  الق�صية  ه��ذه  وع��رق��ل��ت 
بينهما  ال�صفارات  فتح  اعيد  اللتني  الباردة  احل��رب  منذ  املتعاديتني  الدولتني 

وتبادلتا ال�صفراء يف 2015 للمرة االوىل منذ 1961.
امرا  هناك  ان  يبدو  للتحرك،  هافانا  على  وا�صنطن  �صغط  ا�صتمرار  مع  لكن 
بالغ االأهمية مفقودا يف الق�صية، وهو ان امل�صوؤولني االمريكيني ال يعرفون بكل 

ب�صاطة من او ماذا وراء اإ�صابة دبلوما�صييها باأعرا�س ت�صبه �صدمة دماغية.

اخلارجية يف جمل�س  العالقات  ام��ام جلنة  ا�صتماع  م�صوؤولون يف جل�صة  وق��ال 
ال�صيوخ يف وا�صنطن ان االدارة االمريكية �صت�صكل جلنة لدرا�صة رد فعل وزارة 

خارجيتها على الهجمات على دبلوما�صيني وعائالتهم يف كوبا.
جلنة  لت�صكيل  اخلارجية  وزارة  على  االخ��رية  اال�صهر  يف  ال�صغوط  ت�صاعدت 
تكلف معرفة كيف جرت التحقيقات يف هذه الهجمات التي ادت اىل ا�صابة 24 
دبلوما�صيا يعملون يف هافانا بال�صمم وا�صطرابات يف االدراك ويف النوم، ومل 
يعرف م�صدرها. وكانت ال�صلطات االمريكية حتدثت عن هجمات �صوتية لكن 
اآي( مل  بي  الفدرايل )اف  التحقيقات  ان مكتب  قالت  اعالم امريكية  و�صائل 
يتمكن من تاأكيد ا�صباب هذه امل�صاكل.  واكد م�صوؤولون يف وزارة اخلارجية مثلوا 
املوؤ�صرات تدل مع ذلك على ح��دوث هجوم.  ان  ال�صيوخ  ام��ام جلنة يف جمل�س 
دي�صمرب  االأول  كانون  يف  ق��رر  تيلر�صون  ريك�س  اخلارجية  وزي��ر  ان  واأو�صحوا 

ينوي  وك��ان  اخلارجية  وزارة  فعل  رد  للتحقيق يف  اللجنة  ت�صكيل هذه  املا�صي 
اإبالغ الكونغر�س بت�صكيلتها يف االأيام املقبلة. وقال ال�صناتور اجلمهوري الكوبي 
“ما حدث  ان  ال�����ص��وؤون اخلارجية  روب��ي��و خ��الل اجتماع جلنة  م��ارك��و  اال���ص��ل 
لهوؤالء النا�س جنم عن تكنولوجيا متطورة، وب�صراحة متطورة اىل درجة اننا ال 
نفهمها«. واكد م�صوؤولو وزارة اخلارجية وروبيو انه نظرا حلجم �صبكة املراقبة 
التي متلكها، ال ميكن لهافانا ان تدعي انها ال تعرف من ارتكب هذه الهجمات. 
وقال روبيو ان احلكومة الكوبية “ال تقول ذلك الأنها الهجمات جاءت اما من 
اآخر«. بعيد ذلك، قالت امل�صوؤولة  جمموعات م�صتقلة داخل النظام او من بلد 
عن العالقات مع الواليات املتحدة يف وزارة اخلارجية الكوبية جوزيفينا فيدال 
ان احلكومة الكوبية “ال تتحمل اي م�صوؤولية يف هذه الهجمات على ال�صحة 

التي نقلها الدبلوما�صيون االمريكيون«.

•• وا�صنطن-وكاالت:

ال����غ����رب����ي����ة على  ال������������ردود  ج���������اءت 
االأح����داث االأخ���رية يف اإي���ران الفتة 
ب���ق���در االأح��������داث ذات����ه����ا. ف��م��ع اأن 
ال�صورة معقدة، ولكن براأي ناتايل 
نوغايريد، كاتبة عمود يف �صحيفة 
“غارديان” الربيطانية، من اخلطاأ 
الرتدد يف اتخاذ موقف وا�صح داعم 

للمحتجني االإيرانيني.
اأي  اأن  ال��ك��ات��ب��ة،  ب��ح�����ص��ب  وي���ب���دو، 
حت���رك ي��ع��رب ع��ن ت��ط��ل��ع��ات �صعبية 
ب���ات م�����ص��ك��وك��اً ف��ي��ه. ف��ب��ع��د حركات 
العربي، واالأخبار  الربيع  ما ي�صمى 
ال���زائ���ف���ة ال���ت���ي ت��ن�����ص��ر ب���ني احلني 

واالآخر، مل تعد ال�صورة وا�صحة. 

�شكوك
وتقول نوغايريد اإن ما كان جديراً 
ب���ال���دع���م ك��ت��ح��رك اإي�������راين ث���وري 
م�صكوكاً  ال��ي��وم  ي��ب��دو  دمي��ق��راط��ي، 
اأمل.  م�صدر  يكون  اأن  عو�صاً  فيه، 
نظام  �صد  غا�صب  حت��رك  واأ���ص��ب��ح 
مغامرات  على  م���وارده  يبدد  فا�صد 
بربودة  ي�صتقبل  خارجية،  ع�صكرية 
�����ص����دور بع�س  ل����درج����ة  و���ص��ل��ب��ي��ة، 
ما  اأن  اإىل  ال�����ص��ري��ع��ة،  االإ������ص�����ارات 
و�صعتها  موؤامرة  عن  عبارة  يجري 
خلطة  ت��ن��ف��ي��ذاً  اأو  اأي”،  اآي  “�صي 

اإ�صرائيلية. 

نظرية �ملوؤ�مرة
وترى الكاتبة اأن امل�صكلة يف ذلك هو 
ا�صتفادة اأنظمة طاغية من نظريات 
ب�صاأن  تكهنات  ف���اإن  ت��ل��ك.  امل���وؤام���رة 

م�صر واأمريكا تبحثان مواجهة 
التهديدات الإرهابية 

•• القاهرة-وكاالت:

الدفاع  وزي����ر  م�����ص��اع��د  ا���ص��ت�����ص��اف 
الدويل  االأم��ن  ل�صوؤون  االأمريكي 
روبرت كارم وقائد القوات اجلوية 
امل�صري  يون�س  ال��ف��ري��ق  امل�صرية 
اجتماعاً للجنة التعاون الع�صكري 

يومي 8 و9 يناير اجلاري.
وق�����ال�����ت ال���������ص����ف����ارة االأم���ري���ك���ي���ة 
االجتماع  ه�����ذا  اإن  ال���ق���اه���رة  يف 
الع�صكري  التعاون  للجنة  ال�صنوي 
امل�صرتكة  ال����ل����ق����اءات  اأب�������رز  ُي���ع���د 
ا�صرتاتيجية  ولتن�صيق  للتخطيط 
ال���ت���ع���اون االأم����ن����ي ب���ني ال���والي���ات 
امل���ت���ح���دة وم���������ص����ر.  وم�����ن خالل 
الدولتان  ع����ززت  االج��ت��م��اع،  ه���ذا 
ال�������ص���راك���ة اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة بني 
اجل���ي�������ص���ني وح����������ددت اأول������وي������ات 
م����واج����ه����ة ال���ت���ح���دي���ات االأم���ن���ي���ة 
االإرهابية  كالتهديدات  امل�صرتكة 
كلمته  ويف  ال��ع��ن��ي��ف.  وال���ت���ط���رف 
وزير  م�صاعد  اأ���ص��ار  االف��ت��ت��اح��ي��ة، 
اأن  اإىل  ك����ارم  االأم���ري���ك���ي  ال���دف���اع 
يعّر�صون  وداع����م����ي����ه  االإره�����������اب 
اال�صتقرار االإقليمي واالأمن العاملي 
االجتماع  هدف  اإن  وق��ال  للخطر، 
واالرتقاء  ���ص��راك��ت��ن��ا  “تعزيز  ه���و 
بعالقتنا اإىل م�صتوى اأعلى ملواجهة 
اال�صرتاتيجية  ال��ت��ح��دي��ات  ه���ذه 
م�صاعد  اج��ت��م��ع  وق���د  معاً.” ه���ذا 
اأي�صاً  االأمريكي كارم  الدفاع  وزير 
الفريق  امل�صري  ال��دف��اع  وزي��ر  مع 
ناق�صا  حيث  �صبحي  �صدقي  اأول 

التعاون الثنائي.

وقوف قوى خارجية وراء انتفا�صات 
وا�صطرابات، يقدم حلكام م�صتبدين 
خ���دم���ة م��ب��ا���ص��رة حل����رف االأن���ظ���ار 
االنتفا�صة.  ���ص��ب��ب  ع���ن  وال���ع���ق���ول 
ما يكون  وبح�صب نوغايريد، غالباً 
النظرية  م��ن  تعقيداً  اأ���ص��د  ال��واق��ع 
البع�س  ق����ال  وف��ي��م��ا  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة. 
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ت��غ��ري��دات  اإن 
االإي��ران��ي��ني مل  امل��وؤي��دة للمحتجني 
وقوف  فاإن  اأ�صرتهم،  بل  تخدمهم، 

اآن���ذاك،  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  امتنع 
باراك اأوباما، عن اإظهار اأي اهتمام 

بال�صعب االإيراين.
اإىل  بالتو�صل  م��ه��وو���ص��اً  ك��ان  فقد   
ذات  النظام، وهو  نووية مع  �صفقة 
حتركه  ع���دم  يف�صر  ال���ذي  ال��ه��دف 

حيال �صوريا.
 وراأى عدد من العرب وامل�صلمني يف 
ذلك املوقف من قبل اأوباما، مبثابة 

هزمية كبرية لهم. 

املا�صي، امليزانية االإيرانية التي بيت 
كانت  م��ع��ون��ات  اق��ت��ط��اع  �ص���يتم  اأن���ه 
متدنية  اأ���ص��ر  حياة  ب�صرايني  اأ�صبه 
ال����دخ����ل. وك�����ان ذل����ك ه���و ال���داف���ع 
االنتفا�صة  وراء  م����ن  احل��ق��ي��ق��ي 
االإي��ران��ي��ة. ف��ق��د جت��م��ع��ت، يف مدن 
اإيرانية  ح�����ص��ود  ���ص��غ��رية،  وب���ل���دات 
ل��ل��ت��ع��ب��ري ع���ن خ��ي��ب��ة اأم���ل���ه���ا حيال 
وعدم  بالظلم  ع��ام  و�صعور  ت�صخم 

امل�صاواة. 

ال�صلبي  امل��ت��ف��رج  ���ص��ورة  ال��غ��رب يف 
يبدو اأكر �صرراً.

د�فع حقيقي
ع����دم وج���ود  اإىل  ال��ك��ات��ب��ة  وت��ل��ف��ت 
اإيران  يف  م�صتقلة  �صحفية  تغطية 
يجري،  عما  حمايدة  �صورة  تعطي 
معلومات  الغرب  لدى  تتوافر  لكن 
على  موقفه  يبني  اأن  ميكن  مفيدة 
ال�صهر  ف��ق��د ���ص��درت، يف  اأ���ص��ا���ص��ه��ا. 

•• وا�صنطن-وكاالت:

يتوقع عدد من اخلرباء وال�صا�صة 
االإيرانية  االن��ت��ف��ا���ص��ة  تنتهي  اأال 
موؤقتاً،  اأ�صكتت  لو  وحتى  احلالية، 
الأن املحتجني االإيرانيني، جتاوزوا 
خ��ط��اً ج����دي����داً، ول����ن ي���ع���ودوا اإىل 
ال�������وراء. وك���ت���ب ع��ل��ى ر����ص���ا ن����ادر، 
الدولية  ال�صيا�صات  يف  ب��ارز  حملل 
الربحية،  راند غري  لدى موؤ�ص�صة 
االأمريكية،  ب��ول��ي��ت��ي��ك��و  جم��ل��ة  يف 
���ص��ه��دت عدة  امل��ع��ا���ص��رة  اإي�����ران  اأن 
انتفا�صات وحركات مترد وثورات، 
لعام  الد�صتورية  ال��ث��ورة  من  ب��دءاً 
و�صواًل   ،1979 وث���ورة   ،1905
عام  يف  اخل�����ص��راء  االنتفا�صة  اإىل 
�صهدت  اإي������ران  ول���ك���ن    .2009
انتفا�صة  ومثلت  جديدة،  عا�صفة 
تواجهه  حت��ٍد  اأك���رب   ،2017 ع��ام 
تاأ�صي�صها  م��ن��ذ  ال��دي��ن��ي��ة  ال�صلطة 

قبل قرابة 40 �صنة.
الغ�صب  ح���دة  اإن  ن����ادر،  وب��ح�����ص��ب 
ومكاتب  اأمنية  قوات  �صد  والعنف 
حكومية ونطاقه، يجعلها خمتلفة 
عام  يف  اخل�����ص��راء  االنتفا�صة  ع��ن 
معظم  خ����رج����ت  ف���ق���د   .2009
ال���ت���ظ���اه���رات خ�����ارج ط���ه���ران، ويف 
االإيرانية  وامل����دن  ال��ب��ل��دات  م��ئ��ات 

ال�صغرية. 
غ�صبهم  امل��ح��ت��ج��ون  ����ص���ّب  وق����د 
علي خامنئي،  االأعلى  املر�صد  على 
وم��زق��وا ���ص��وره، وه��و اأم��ر ن��ادر يف 

ال��ن��ووي من اأك��رب اأخ��ط��اء النظام، 
اأي��ة فوائد ل�صالح  اإذ مل يثمر عن 
ت�صبب  ب����ل  االإي������������راين،  ال�������ص���ع���ب 
اأ�صعفت  واأمريكية  بعقوبات دولية 
�صركات  وت����وق����ف����ت  االق����ت���������ص����اد، 
العمل يف  اأجنبية عن  وا�صتثمارات 
ونتيجة  االإ���ص��الم��ي��ة.  اجلمهورية 
ان�صب غ�صب  ذك��ره،  �صبق  لكل ما 
املوؤ�ص�صة  ك��ام��ل  ���ص��د  االإي���ران���ي���ني 
االإي�����ران�����ي�����ة، مب����ا ف��ي��ه��ا روح�����اين 

واالإ�صالحيني الذين دعموه. 

العامل من دول دميقراطية. وذلك 
اإعالمها  و�صائل  اأي�صاً  به  تقوم  ما 
امل�صللة عندما تن�صر اأخباراً مزيفة 
حول متظاهرين �صلميني لكي تربر 

قمعها لهم.

حالة جديدة
يجري  م��ا  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب��ة  وت��ل��ف��ت 
كان  ع��م��ا  يختلف  اإي�����ران  يف  ح��ال��ي��اً 
عليه الو�صع يف عام 2009، عندما 

ثورة �لبي�س
املعلقني  بع�س  اإن  الكاتبة  وت��ق��ول 
اأط���ل���ق���وا ع��ل��ى احل���رك���ات االأخ�����رية 
البي�س”  “ثورة  و���ص��ف  اإي�����ران  يف 
ك���ن���اي���ة ع����ن ارت����ف����اع اأ����ص���ع���ار امل�����واد 
اجلمهورية  يف  االأ�صا�صية  الغذائية 

االإ�صالمية.
اأن جت��اه��ل مثل  ن��وغ��اي��ري��د  وت���رى 
بال�صبط  ه���و  اال���ص��ط��راب��ات  ت��ل��ك 
م���ا ت���ري���ده اأن��ظ��م��ة م�����ص��ت��ب��دة حول 

نظامها  اأ����ص���ب���ح  ف����ق����رية،  اإي��������ران 
يعاين  وب��ي��ن��م��ا  اأغ����ن����ى.  ال���دي���ن���ي 
غ����دا حلفاء  ع����ادي����ون،  اإي���ران���ي���ون 

النظام اأغنياء ومت�صلطني. 
الغ�صب  يكن  مل  ال��ك��ات��ب،  وب����راأي 
ال�����ذي ����ص���اد ب���ني اإي���ران���ي���ني وليد 
اللحظة، بل بداأ منذ عقود ب�صبب 
البالد  مل����وارد  ال��ن��ظ��ام  اإدارة  ���ص��وء 
ول���ق���م���ع���ه ����ص���ع���ب���ه ووح�������ص���ي���ت���ه يف 

التعامل مع معار�صيه.
من جانب اآخر، كان برنامج اإيران 

 ،1979 اإي��ران، ويذكر بثورة عام 
اإي���ران���ي���ون متاثيل  ع��ن��دم��ا ح��ط��م 

ال�صاه يف كل مكان. 
عربوا  الإي��ران��ي��ني  الكاتب  وي�صري 
خامنئي  ���ص��د  لي�س  غ�صبهم  ع��ن 
الدينية  املوؤ�ص�صة  �صد  بل  لوحده، 
ك�صفت  كما  بكاملها.  وال�صيا�صية 
االن���ت���ف���ا����ص���ة ع����ن خ���ل���ل ك���ب���ري يف 
فقد  االإي��ران��ي��ة.  االأمنية  املوؤ�ص�صة 
تبني اأن احلر�س الثوري قد يظهر 
ال�����ص��رق االأو�����ص����ط، لكن  ق���وي���اً يف 
ع����دداً م��ن االإي��ران��ي��ني ع���ربوا عن 
ا�صتيائهم حيال �صيا�صاته اخلارجية 

واالقت�صادية واالجتماعية. 
اأمام  ن��ادرة  وق��د يوفر ه��ذا فر�صة 
وا���ص��ن��ط��ن ك���ي ت���ع���زز ق��وت��ه��ا �صد 
اإيران  ط��ه��ران، يف ���ص��وء اإجن����ازات 

املزعومة يف املنطقة. 
اأ�صارت  ت��ق��اري��ر  اإىل  ن����ادر  وي��ل��ف��ت 
الطبقة  اأب����ن����اء  م�������ص���ارك���ة  ل���ع���دم 
يرتكزون   ( ط���ه���ران  يف  ال��غ��ن��ي��ة 
املدينة(  م��ن  ال�����ص��م��ايل  الق�صم  يف 
يف االن��ت��ف��ا���ص��ة.  ول��ك��ن ذل���ك نوع 
توقع  ال��ن��ظ��ام  الأن  الت�صليل،  م��ن 
طهران  يف  ا����ص���ط���راب���ات  ح�����دوث 
اأخ��رى، ون�صر قواته  وم��دن كربى 
وم�صادر ا�صتخباراته هناك، بعيداً 

عن املدن ال�صغرية. 
وف��ي��م��ا ي��ع��اين ���ص��ك��ان ط��ه��ران من 
�صائقة معي�صية، فقد تلقوا بع�س 
االإعانات االقت�صادية بعد التوقيع 
اأكرب  وكان  النووية.  ال�صفقة  على 

تدعمها  كربى  و�صركات  الدينية، 
الدولة، والتي يعتربها عدد كبري 

من االإيرانيني م�صدراً للف�صاد.
وي�����ص��ري ن���ادر حل��ال��ة م��ن الغ�صب 
ب���االإي���ران���ي���ني م���ن عامة  ت�����ص��ت��ب��د 
ال�صعب الذين ي�صارعون من اأجل 
الأطفالهم  ال��ع��ي�����س  ل��ق��م��ة  ت���اأم���ني 
مليارات  ح��ك��وم��ت��ه��م  ت��ن��ف��ق  بينما 
على م�صاريعها اخلارجية يف لبنان 
و����ص���وري���ا وال����ع����راق وال���ي���م���ن، ويف 
اأ�صبحت  وف��ي��م��ا  اأخ�����رى.  م��ن��اط��ق 

امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ت��ل��ك االإع���ان���ات 
م���ن ل��ه��م ع���الق���ات وت���وا����ص���ل مع 
االإيرانيني  بقية  ولكن  احلكومة. 
اإف��ق��ار، حيث ت�صل  واج��ه��وا ح��ال��ة 
م�صتويات البطالة، يف بع�س املدن 

املتمردة، ملا بني 40 و%60.
االإيرانية  امل��ي��زان��ي��ة  ك�صفت  وق���د 
ال���ت���ي ت�����ص��رب��ت ت��ف��ا���ص��ي��ل��ه��ا قبل 
امل�صاعدات  قطع  ع��ن  االنتفا�صة، 
حجم  ت�صاعف  فيما  الفقراء  ع��ن 
متويل احلر�س الثوري واملوؤ�ص�صات 

�مل�شكلة تكمن يف ��شتفادة �أنظمة طاغية من نظريات �ملوؤ�مرة 

جتاهل الحتجاجات الإيرانية جرمية...نظرية املوؤامرة تخدم املاليل

ك�شفت �لنتفا�شة خلاًل كبريً� يف �ملوؤ�ش�شة �لأمنية �لإير�نية

الحتجاجات الإيرانية �صمتت موؤقتًا..ل عودة اإىل الوراء 
رو�صيا ترحب باتفاقات حمادثات الكوريتني 

•• مو�صكو-رويرتز:

ترحب  رو�صيا  اإن  االأرب��ع��اء  ام�س  بيان  يف  الرو�صية  اخلارجية  وزارة  قالت 
باالتفاقات التي مت التو�صل اإليها خالل حمادثات بني الكوريتني.

�صبه  يف  التوترات  تهدئة  يف  تطبيقها  يخدم  اأن  “ناأمل  ال���وزارة  واأ�صافت 
اجلزيرة الكورية وتعزيز اال�صتقرار يف املنطقة«. واأجريت املحادثات اأم�س 
االأول باجلانب الكوري اجلنوبي من املنطقة منزوعة ال�صالح التي تق�صم 
�صبه اجلزيرة  ا�صتمر طويال يف  توتر  بعد  1953، وذلك  الكوريتني منذ 

ب�صبب برامج كوريا ال�صمالية ال�صاروخية والنووية.

 اجلليد يعيق عبور املهاجرين 
جبال الألب اإىل فرن�صا 

•• باري�س-رويرتز:

حماوالت  االأ���ص��ب��وع  ه��ذا  اإيطاليا  �صمال  يف  بكثافة  ال��ث��ل��وج  ت�صاقط  اأع���اق 
اإي��ط��ال��ي��ا اإىل  األ���ب م��ن  اأف��ارق��ة لعبور ط��ري��ق وع��ر ع��رب ج��ب��ال  مهاجرين 
اإىل  للو�صول  �صحراء  منهم  كثري  عرب  الذين  املهاجرون،  وي�صل  فرن�صا. 
ليبيا كي ي�صتقلوا قوارب متهالكة يديرها مهربون يف البحر املتو�صط، اإىل 
حمطة قطار يف بلدة باردونيكيا ب�صمال غرب اإيطاليا زمنها تبداأ رحلتهم 
مل  املهاجرين  واأغ��ل��ب  فرن�صا.  اإىل  للو�صول  اجلليد  يغطيها  جبال  ف��وق 
اأو بدنيا للقيام بهذه الرحلة.  يروا اجلليد من قبل وغري موؤهلني نف�صيا 
وحتاول جمموعات من ثالثة اأو اأربعة مهاجرين ال�صري عبور ممر طوله 
كيلومرتا فوق م�صتوى   1762 ارتفاع  كيلومرتات عرب ممر على  ع�صرة 
�صطح البحر. وعادة ما يفقد املهاجرون اأحذيتهم ويواجهون خطر التجمد 
حتى املوت. وكثريا ما يقابل منقذون متطوعون مهاجرين اأثناء رحلتهم يف 
اأي من �صاعات الليل اأو النهار ويرافقوهم للعودة اإىل اجلانب االإيطايل من 
اجلبل. وي�صاعد الطبيب ليبريو �صيوفريدا الذي يعمل يف وكالة تطوعية 
القطار ويقدم لهم طعاما ومكانا للنوم كما يحاول  املهاجرين يف حمطة 
جدير  االأم��ر  ان  ي��رون  كثريين  اإن  يقول  ولكنه  اجلبل  عبور  عن  اإثنائهم 

باملخاطرة.
ومعظم املهاجرين الذين متكنون من ا�صتكمال الرحلة وعبور احلدود اإىل 
فرن�صا ت�صبطهم ال�صرطة الفرن�صية. ويقول مكتب رئي�س بلدية باردونيكيا 
800 مهاجر  اأن  اأنه يعتقد  اإال  اإنه على رغم من �صعوبة حتديد االأع��داد 

تقريبا حاولوا القيام بهذه الرحلة منذ اأغ�صط�س اآب 2017.

قمة لدول جنوب اأوروبا لبحث ملف الهجرة 
•• روما-اأ ف ب:

يلتقي ق��ادة �صبع دول من جنوب االحت��اد االوروب���ي يف 
روم���ا لتاأكيد وح���دة �صفهم وال��ب��ح��ث م��رة ج��دي��دة يف 
مو�صوع الهجرة الذي يطرح حتديا على العديد منهم. 
والربتغال  واإ�صبانيا  وفرن�صا  اإيطاليا  ق��ادة  وي�����ص��ارك 
يليه  اج��ت��م��اع ق�صري  وال��ي��ون��ان وق��رب���س وم��ال��ط��ا يف 

موؤمتر �صحايف م�صرتك ثم ع�صاء عمل.
وهو رابع لقاء من نوعه بعد القمة امل�صغرة االأوىل التي 
رئي�س  2016 مب��ب��ادرة من  �صبتمرب  اأي��ل��ول  عقدت يف 
قمتان  وتلتها  ت�صيربا�س،  األك�صي�س  اليوناين  ال���وزراء 
عام 2017 يف ل�صبونة يف كانون الثاين يناير ومدريد 

يف ني�صان اأبريل.
وياأتي مو�صوع الهجرة يف طليعة جدول اأعمال قمة روما، 
ون�صر  اليورو،  منطقة  م�صتقبل  اأي�صا  ي�صمل  اأن��ه  غري 
روؤية تقوم على حماية النمو والوظائف واال�صتثمارات، 

من   2019 ع��ام  االأوروب��ي��ة  لالنتخابات  والتح�صري 
وم�صروع  ال����دول،  ع��رب  ق��وائ��م م�صرتكة  و���ص��ع  خ���الل 
الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون باإجراء ا�صت�صارات 
�صعبية. و�صكل العام 2017 بالن�صبة الإيطاليا منعطفا 
يف  للمهاجرين  متزايد  تدفق  من  البلد  ه��ذا  انتقل  اإذ 
الن�صف االأول اإىل بدايات هجرة انتقائية، وقد ا�صطر 
اأث��ارت جدال  اأج��ل ذل��ك اإىل عقد اتفاقات يف ليبيا  من 
غ��ري اأن��ه��ا لقيت ت��رح��ي��ب��ا اأوروب���ي���ا، وق���د ح���دت اأع���داد 
الوافدين اإىل 119 األف مهاجر، برتاجع %35 عن 
اإ�صبانيا، فارتفع عدد املهاجرين  اأما يف   .2017 العام 
جزائريني  ان�صمام  مع  البالد  �صواحل  اإىل  الوافدين 
األ��ف مهاجر   23 اإىل ح��واىل  اإل��ي��ه��م، لي�صل  وم��غ��ارب��ة 
ويف   .2016 2017 باملقارنة مع �صتة اآالف عام  عام 
اليونان اأدى االتفاق بني االحتاد االأوروبي وتركيا اإىل 
خف�س عدد املهاجرين الوافدين اإىل 28 األف مهاجر، 

اي اأدنى ب�صت مرات من العام 2016.

وفاة 43 �صخ�صا يف مناجم مهجورة بالكامريون 
•• ياوندي-اأ ف ب:

لقي 43 �صخ�صا على االأقل حتفهم يف الكامريون خالل 2017 يف مواقع 
اأبلغت  ما  بح�صب   ، منجمية  �صركات  ا�صتثمرتها  بعدما  مهجورة  مناجم 
فران�س  وك��ال��ة  احلكومية  غ��ري  ف��ودر  الريفية  والتنمية  ال��غ��اب��ات  منظمة 
ارتفع  املناجم..  ُحَفر  الذين توفوا يف  ان عدد  املنظمة  ام�س. وقالت  بر�س 
اىل 43 �صخ�صا خالل ع�صرة ا�صهر يف 2017، وخ�صو�صا يف منطقة �صرق 
الكامريون االدارية. وت�صعى منظمة الغابات اىل ردم الفجوات الكبرية التي 
واو�صحت  �صينية.  �صركات  وال�صيما  مناجم،  مواقع  م�صتثمرون يف  خلفها 
املنظمة الكامريونية غري احلكومية، ان ت�صعة منقبني عن الذهب توفوا 
اواخر كانون االأول دي�صمرب، بعد ان �صقطوا يف حفرة داخل منجم مفتوح 
ال�صحايا  ان  وا�صافت  ال�صينية.  املنجمية  والن��غ  لو  ل�صركة  موؤهل  وغ��ري 
فوجئوا بانهيار ار�صي فيما كانوا ي�صتعدون للبدء بالتنقيب يف حفر وا�صعة 
تقع على عمق حواىل مئتي مرت. وحتدثت االإذاعة الر�صمية عن املاأ�صاة. ويف 
بداية اأيلول �صبتمرب، تويف �صبي يف الثانية ع�صرة من عمره غرقا يف بحرية 
ا�صطناعية ت�صكلت يف موقع منجمي �صابق ا�صتثمرته �صركة منجمية اخرى 

هي ميتاليكون ا�س اآي، كما ذكرت منظمة الغابات والتنمية الريفية.
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انذار عديل بالن�سر

   رقم 2017/1/275939   
�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي

�ملنذر �ليه:جوديل�شون نول�شكو بار��س
�ملو�شوع:

انذار عديل ب�صداد املبالغ امل�صتحقة بقيمة:50.375 )خم�صون الف وثالثمائة وخم�صة و�صبعون درهم( 
 - اللوحة 83351 - جهة الرتخي�س:ابوظبي  اك��ورد - موديل 2014 - رقم  - بخ�صو�س مركبة هوندا 

خ�صو�صي فئة 14.
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 50.375 )خم�صون الف وثالثمائة وخم�صة و�صبعون درهم( وذلك خالل �صبعة ايام 
من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد 

هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم 67/2018   

�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليها:مها عبد�هلل مبارك �لقحطاين

�ملو�شوع:
انذار عديل ب�صداد املبالغ امل�صتحقة بقيمة:106.484 درهم )مائة و�صتة االف واربعمائة واربعة وثمانون 
درهم( - بخ�صو�س مركبة ني�صان باترول - موديل 2014 - رقم اللوحة 43315 - جهة الرتخي�س:ابوظبي 

- خ�صو�صي فئة 10.
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 106.484 درهم )مائة و�صتة االف واربعمائة واربعة وثمانون درهم( وذلك خالل 
القانونية  ال�صداد �صيتم اتخاذ االج��راءات  ، ويف حالة رف�س  ا�صتالم هذا االن��ذار  اي��ام من تاريخ  �صبعة 

بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2018/1/68   

�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليه:حممد �نور رزوق

�ملو�شوع:
انذار عديل ب�صداد املبالغ امل�صتحقة بقيمة:178.511 )مائة ثمانية و�صبعون الف وخم�صمائة واحدي ع�صر 
درهم( - بخ�صو�س مركبة دوج �صارجر - موديل 2015 - رقم اللوحة 62160 - جهة الرتخي�س:ابوظبي 

- خ�صو�صي فئة 15.
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 178.511 )مائة ثمانية و�صبعون الف وخم�صمائة واحدي ع�صر درهم( وذلك خالل 
القانونية  ال�صداد �صيتم اتخاذ االج��راءات  ، ويف حالة رف�س  ا�صتالم هذا االن��ذار  اي��ام من تاريخ  �صبعة 

بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم  61/2018   

�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليه:مي�شر �حمد ك�شاب �ملر�شد

�ملو�شوع:
وخم�صون  �صبعة  و�صبعمائة  الف  واربعون  )ثالثة  بقيمة:43.757  امل�صتحقة  املبالغ  ب�صداد  عديل  ان��ذار 
درهم( - بخ�صو�س مركبة تويوتا كامري - موديل 2013 - رقم اللوحة 40584 - جهة الرتخي�س:ابوظبي 

- خ�صو�صي فئة 16.
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 43.757 )ثالثة واربعون الف و�صبعمائة �صبعة وخم�صون درهم( وذلك خالل �صبعة 
ايام من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    
انذار عديل بالن�سر

   رقم  62/2018   
�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي

�ملنذر �ليه:نوره ر��شد حممد ر��شد �لربيعي
�ملو�شوع:

انذار عديل ب�صداد املبالغ امل�صتحقة بقيمة:106.513 )مائة و�صتة الف وخم�صمائة وثالثة ع�صر درهم( 
- بخ�صو�س مركبة هايونداي �صانتايف - موديل 2015 - رقم اللوحة 96436 - جهة الرتخي�س:ابوظبي 

- خ�صو�صي فئة 10.
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 106.513 )مائة و�صتة الف وخم�صمائة وثالثة ع�صر درهم( وذلك خالل �صبعة ايام 
من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد 

هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    
انذار عديل بالن�سر

   رقم  66/2018   
�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي

�ملنذر �ليه:فيمال تاند�لل فيجايان تاند�لل فيجايان
�ملو�شوع:

واربعة  و�صبعمائة  ال��ف  وثمانون  )ت�صعة  دره��م  ب��ق��ي��م��ة:89.734  امل�صتحقة  املبالغ  ب�صداد  ع��ديل  ان���ذار 
وثالثون درهم( - بخ�صو�س مركبة لكز�س ال اك�س 570 - موديل 2011 - رقم اللوحة 37879 - جهة 

الرتخي�س:ابوظبي - خ�صو�صي فئة 11.
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 89.734 درهم )ت�صعة وثمانون الف و�صبعمائة واربعة وثالثون درهم( وذلك خالل 
القانونية  ال�صداد �صيتم اتخاذ االج��راءات  ، ويف حالة رف�س  ا�صتالم هذا االن��ذار  اي��ام من تاريخ  �صبعة 

بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم  56/2018   

�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليه:��شرف هز�ع �ل�شمادي

�ملو�شوع:
درهم(  و�صبعون  و�صبعمائة  الف  وع�صرون  )ثالثة  بقيمة:23.770  امل�صتحقة  املبالغ  ب�صداد  عديل  ان��ذار 
- بخ�صو�س مركبة انفينيتي جي 35 - موديل 2008 - رقم اللوحة 82556 - جهة الرتخي�س:ال�صارقة 

- خ�صو�صي فئة 1.
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 23.770 )ثالثة وع�صرون الف و�صبعمائة و�صبعون درهم( وذلك خالل �صبعة ايام 
من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد 

هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم  59/2018   

�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليه:��شرف هز�ع �ل�شمادي

�ملو�شوع:
انذار عديل ب�صداد املبالغ امل�صتحقة بقيمة:46.957 )�صته واربعون الف وت�صعمائة �صبعة وخم�صون درهم( 
 - الرتخي�س:ابوظبي  جهة   -  47571 اللوحة  رقم   -  2015 موديل   - �صبورجت  كيا  مركبة  بخ�صو�س   -

خ�صو�صي فئة 14.
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 46.957 )�صته واربعون الف وت�صعمائة �صبعة وخم�صون درهم( وذلك خالل �صبعة 
ايام من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم  60/2018   

�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليه:مبارك خلف خدمي �جلابري

�ملو�شوع:
وخم�صمائة  الف  واربعون  وواح��د  )مائتان  درهم  بقيمة:241.542  امل�صتحقة  املبالغ  ب�صداد  عديل  ان��ذار 
واثنان واربعون درهم( - بخ�صو�س مركبة تويوتا الند كروزر - موديل 2015 - رقم اللوحة 17765 - 

جهة الرتخي�س:ابوظبي - خ�صو�صي فئة 15.
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 241.542 درهم )مائتان وواحد واربعون الف وخم�صمائة واثنان واربعون درهم( 
وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات 

القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    
انذار عديل بالن�سر

   رقم  57/2018   
�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي

�ملنذر �ليه:�ن�س عطا �ملنان �حمد حممد
�ملو�شوع:

وع�صرون  �صتة  وثمانيمائة  الف  و�صبعون  )خم�صة  بقيمة:75.826  امل�صتحقة  املبالغ  ب�صداد  عديل  ان��ذار 
درهم( - بخ�صو�س مركبة كيا كادنزا - موديل 2014 - رقم اللوحة 16537 - جهة الرتخي�س:ابوظبي 

- خ�صو�صي فئة 12.
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 75.826 )خم�صة و�صبعون الف وثمانيمائة �صتة وع�صرون درهم( وذلك خالل �صبعة 
ايام من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم  57/2018   

�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليه:�شعيد عبد�لفتاح ر�شو�ن �حمد

�ملو�شوع:
و�صتون  و�صت  وثمامنائة  ال��ف  وخم�صون  )ثالثة  بقيمة:53.866  امل�صتحقة  املبالغ  ب�صداد  ع��ديل  ان��ذار 
درهم( - بخ�صو�س مركبة هوندا اكورد - موديل 2012 - رقم اللوحة 91379 - جهة الرتخي�س:دبي 

.L خ�صو�صي فئة -
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 53.866 )ثالثة وخم�صون الف وثمامنائة و�صت و�صتون درهم( وذلك خالل �صبعة 
ايام من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم  50/2018   

�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليه:علي حيدر ندمي حممد ر�أفت ندمي

�ملو�شوع:
 - دره��م(  وت�صعون  وخم�صمائة  وارب��ع��ون  )ثالثة  بقيمة:43.590  امل�صتحقة  املبالغ  ب�صداد  ع��ديل  ان��ذار 
بخ�صو�س مركبة ني�صان �صنرتا - موديل 2015 - رقم اللوحة 39818 - جهة الرتخي�س:دبي - خ�صو�صي 

.F فئة
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 43.590 )ثالثة واربعون وخم�صمائة وت�صعون درهم( وذلك خالل �صبعة ايام من 
تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم  51/2018   

�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليه:حامد طالب حممد علي كاهور

�ملو�شوع:
و�صبعون  وخم�صة  واربعمائة  الف  وثمانون  )�صبعة  بقيمة:87.475  امل�صتحقة  املبالغ  ب�صداد  عديل  انذار 
درهم( - بخ�صو�س مركبة ني�صان التيما - موديل 2016 - رقم اللوحة 85233 - جهة الرتخي�س:دبي 

.R خ�صو�صي فئة -
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
وذل��ك خالل  دره��م(  و�صبعون  واربعمائة وخم�صة  الف  وثمانون  )�صبعة   87.475 وق��دره  باجمايل مبلغ 
القانونية  ال�صداد �صيتم اتخاذ االج��راءات  ، ويف حالة رف�س  ا�صتالم هذا االن��ذار  اي��ام من تاريخ  �صبعة 

بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    
انذار عديل بالن�سر

   رقم  63/2018   
�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي

�ملنذر �ليه:يا�شر عثمان يو�شف عثمان
�ملو�شوع:

انذار عديل ب�صداد املبالغ امل�صتحقة بقيمة:42.697 )اثنان واربعون الف و�صتمائة و�صبعة وت�صعون درهم( 
- بخ�صو�س مركبة تويوتا ياري�س - موديل 2015 - رقم اللوحة 89268 - جهة الرتخي�س:راأ�س اخليمة 

.A خ�صو�صي فئة -
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 42.697 )اثنان واربعون الف و�صتمائة و�صبعة وت�صعون درهم( وذلك خالل �صبعة 
ايام من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم  64/2018   

�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليه:�بر�هيم ��شعد �بر�هيم

�ملو�شوع:
 - دره��م(  وثالثون  وثالثة  ال��ف  وت�صعون  )اربعة  بقيمة:94.033  امل�صتحقة  املبالغ  ب�صداد  ع��ديل  ان��ذار 
بخ�صو�س مركبة ني�صان باثفايندر - موديل 2015 - رقم اللوحة 77418 - جهة الرتخي�س:راأ�س اخليمة 

.A خ�صو�صي فئة -
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 94.033 )اربعة وت�صعون الف وثالثة وثالثون درهم( وذلك خالل �صبعة ايام من 
تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم  65/2018   

�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليه:حممد بالل �نو�ر حممد �نو�ر ندمي

�ملو�شوع:
انذار عديل ب�صداد املبالغ امل�صتحقة بقيمة:128.069 )مائة وثمانية وع�صرون الف وت�صعة و�صتون درهم( 
- بخ�صو�س مركبة تويوتا الند كروزر - موديل 2014 - رقم اللوحة 8996 - جهة الرتخي�س:عجمان 

.B خ�صو�صي فئة -
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 128.069 )مائة وثمانية وع�صرون الف وت�صعة و�صتون درهم( وذلك خالل �صبعة 
ايام من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    
انذار عديل بالن�سر

   رقم  52/2018   
�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليها:نعيمة �ل�شرب

�ملو�شوع:
 - دره��م(  وخم�صون  ال��ف  وثمانون  واثنان  )مئة  بقيمة:182.050  امل�صتحقة  املبالغ  ب�صداد  ع��ديل  ان��ذار 
بخ�صو�س مركبة راجن روفر - موديل 2015 - رقم اللوحة 79831 - جهة الرتخي�س:دبي - خ�صو�صي 

.Q فئة
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 182.050 )مئة واثنان وثمانون الف وخم�صون درهم( وذلك خالل �صبعة ايام من 
تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم  53/2018   

�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليه:حممد حمد �شامل دعفو�س �ملن�شوري

�ملو�شوع:
انذار عديل ب�صداد املبالغ امل�صتحقة بقيمة:350.347 درهم )ثالثمائة وخم�صون الف وثالثمائة و�صبعة 
اللوحة 4570 - جهة  رق��م   - - موديل 2014  �صبورت  روف��ر  - بخ�صو�س مركبة راجن  دره��م(  وارب��ع��ون 

.O الرتخي�س:دبي - خ�صو�صي فئة
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 350.347 درهم )ثالثمائة وخم�صون الف وثالثمائة و�صبعة واربعون درهم( وذلك 
خالل �صبعة ايام من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية 

بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم  47/2018   

�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليه:مهند ن�شر �شرف

�ملو�شوع:
انذار عديل ب�صداد املبالغ امل�صتحقة بقيمة:70.480 )�صبعون الفا واربعمائة وثمانون درهم( - بخ�صو�س 

.P مركبة فورد فيوجن - موديل 2014 - رقم اللوحة 40078 - جهة الرتخي�س:دبي - خ�صو�صي فئة
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 70.480 )�صبعون الفا واربعمائة وثمانون درهم درهم( وذلك خالل �صبعة ايام من 
تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم  48/2018   

�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليه:�يليجيو جر بيليز �ريو ميرنو

�ملو�شوع:
وت�صعون  �صتة  وت�صعمائة  ال��ف  وث��الث��ون  )�صبعة  ب��ق��ي��م��ة:37.996  امل�صتحقة  املبالغ  ب�صداد  ع��ديل  ان��ذار 
درهم( - بخ�صو�س مركبة هوندا �صيفيك - موديل 2010 - رقم اللوحة 25027 - جهة الرتخي�س:دبي 

.N خ�صو�صي فئة -
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 37.996 )�صبعة وثالثون الف وت�صعمائة �صتة وت�صعون درهم( وذلك خالل �صبعة 
ايام من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    
انذار عديل بالن�سر

   رقم  46/2018   
�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي

�ملنذر �ليه:حممد عرفان �أ�شرف خان حممد �أ�شرف خان
�ملو�شوع:

انذار عديل ب�صداد املبالغ امل�صتحقة بقيمة:65.775 درهم )خم�صة و�صتون الفا و�صبعمائة وخم�صة و�صبعون 
درهم( - بخ�صو�س مركبة تويوتا كوروال - موديل 2015 - رقم اللوحة 97157 - جهة الرتخي�س:دبي 

.R خ�صو�صي فئة -
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 65.775 درهم )خم�صة و�صتون الفا و�صبعمائة وخم�صة و�صبعون درهم( وذلك خالل 
القانونية  ال�صداد �صيتم اتخاذ االج��راءات  ، ويف حالة رف�س  ا�صتالم هذا االن��ذار  اي��ام من تاريخ  �صبعة 

بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم  45/2018   

�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليه:�حمد ح�شام حممد �بو ن�شره

�ملو�شوع:
ع�صر  و�صتة  الفا وخ�صمائة  و�صبعون  )واح��د  درهم  بقيمة:71.516  امل�صتحقة  املبالغ  ب�صداد  ان��ذار عديل 
درهم( - بخ�صو�س مركبة �صيفروليه كمارو - موديل 2012 - رقم اللوحة 23001 - جهة الرتخي�س:دبي 

.Q خ�صو�صي فئة -
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 71.516 درهم )واحد و�صبعون الفا وخ�صمائة و�صتة ع�صر درهم( وذلك خالل �صبعة 
ايام من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم  58/2018   

�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليه:جمد �شمري قباين

�ملو�شوع:
و�صتون  ومائة خم�صة  الف  )ت�صعة وثالثون  درهم  بقيمة:39.165  امل�صتحقة  املبالغ  ب�صداد  ان��ذار عديل 
درهم( - بخ�صو�س مركبة فورد ايدج - موديل 2011 - رقم اللوحة 95015 - جهة الرتخي�س:اأبوظبي 

- خ�صو�صي فئة 11.
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 39.165 درهم )ت�صعة وثالثون الف ومائة خم�صة و�صتون درهم( وذلك خالل �صبعة 
ايام من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم  44/2018   

�ملنذر:بنك دبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليها:�شمانة يو�شف �فتخاري

�ملو�شوع:
وت�صعون  وخم�صمائة  الفا  وخم�صون  )�صبعة  درهم  بقيمة:57.590  امل�صتحقة  املبالغ  ب�صداد  عديل  ان��ذار 
درهم( - بخ�صو�س مركبة �صوزوكي �صويفت - موديل 2013 - رقم اللوحة 52190 - جهة الرتخي�س:دبي 

.C خ�صو�صي فئة -
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحه جملة وتف�صيال ب�صدر هذا االنذار 
باجمايل مبلغ وقدره 57.590 درهم )�صبعة وخم�صون الفا وخم�صمائة وت�صعون درهم( وذلك خالل �صبعة 
ايام من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
الدميقراطيون ي�صتهدفون ترامب يف تقرير عن النتخابات 

•• وا�صنطن-رويرتز:

اإدارة  االأم��ري��ك��ي  الكوجنر�س  يف  دميقراطيون  اأع�صاء  دع��ا 
مع  التعامل  اإىل  االأرب���ع���اء  ام�����س  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س 
ال��ت��دخ��ل اخل��ارج��ي يف االن��ت��خ��اب��ات ب��اع��ت��ب��اره اأزم���ة وطنية 
واإن�صاء وكالة واحدة لتن�صيق الرد االأمريكي يف هذا ال�صدد 
وو�صع جمموعة جديدة من العقوبات ملعاقبة امل�صوؤولني عن 
اخلارجية  العالقات  جلنة  يف  الدميقراطيون  ون�صر  ذل��ك. 
تفا�صيل  يت�صمن  االأرب��ع��اء  اليوم  تقريرا  ال�صيوخ  مبجل�س 
ما قالوا اإنها جهود رو�صية على مدى ما يقرب من عقدين 
للتاأثري يف االنتخابات يف دول اأوروبية وانتقدوا ترامب الأنه 

ال�صناتور  وكان  امل�صكلة.  تلك  ملعاجلة  يذكر  يبذل جهدا  مل 
التقرير  اإعداد  اللجنة طلب  الدميقراطي بن كاردن ع�صو 
و�صدر  بعد فوز ترامب املفاجيء يف انتخابات عام 2016. 
اأمريكية  ا�صتخبارات  وك��االت  تاأكيد  من  ع��ام  بعد  التقرير 
اأن رو�صيا تدخلت يف احلملة ل�صالح ترامب مر�صح احلزب 
الدميقراطية  املر�صحة  موقف  الإ�صعاف  وذلك  اجلمهوري 
ه����ي����الري ك��ل��ي��ن��ت��ون. وق�����د ن���ف���ت م��و���ص��ك��و ه�����ذا االت����ه����ام. 
التقرير ثمانية ف�صول وع��ددا من املالحق تورد  ويت�صمن 
رو�صيا  اإن  الكوجنر�س  حمققو  ق��ال  التي  االأدوات  تفا�صيل 
وتت�صمن  اأوروب����ا  يف  االن��ت��خ��اب��ات  يف  للتاأثري  ا�صتخدمتها 
املزيد من  30 تو�صية ح��ول كيفية منع ح��دوث  اأك��ر من 

التدخل يف اأوروبا والواليات املتحدة والدول االأخرى. واتهم 
الدميقراطية  ال��دول  اإ�صعاف  مبحاولة  مو�صكو  املحققون 
يف  ال��ط��اق��ة  اأم���ن  وت��ه��دي��د  خبيثة  م�صللة  معلومات  بن�صر 
ل�صرقة  االنرتنت”  “جمرمي  وا���ص��ت��خ��دام  اأخ�����رى  دول 
املوؤ�ص�صات  العمل على دعم  التو�صيات  املعلومات. وت�صمنت 
انتخاباتها  يف  للتدخل  املعر�صة  ال���دول  يف  الدميقراطية 
االإرهاب  ملكافحة  الوطني  للمركز  م�صابهة  موؤ�ص�صة  واإن�صاء 
ال��ت��دخ��ل. وطالب  ه���ذا  مل��ث��ل  االأم��ري��ك��ي  ال��ف��ع��ل  رد  لتن�صيق 
الكرملني  اأم����وال  بتجميد  وح��ل��ف��اءه��ا  وا���ص��ن��ط��ن  ال��ت��ق��ري��ر 
“القذرة” ون�صر اأي معلومات عن اأر�صدة الرئي�س الرو�صي 

فالدميري بوتني يف اخلارج.

تركيا تدعو رو�صيا واإيران لوقف الهجوم على ادلب 

�صحيفة: وا�صنطن تدر�س �صن 
هجوم حمدود �صد بيونغ يانغ

•• وا�صنطن-وكاالت:

ك�صفت تقارير �صحافية، اأن م�صئولني يف االإدارة االأمريكية يدر�صون �صن هجوم حمدود 
�صد كوريا ال�صمالية دون الت�صبب يف حرب ب�صبه اجلزيرة الكورية.  ويدر�س هذا االحتمال 
االإلكرتوين  موقعها  على  االأمريكية  جورنال  وول�صرتيت  �صحيفة  ح�صب  �صري،  ب�صكل 
الهجوم  اأن  ال�صحيفة،  وتوؤكد  املطبوع.  ن�صختها  االأوىل يف  ال�صفحة  بارز من  ويف مكان 
اأنف نظام بيونغ يانغ، رداً على اأي جتربة  الع�صكري حمدود النطاق قد ي�صتهدف ك�صر 
نووية اأو بالي�صتية تنفذها كوريا ال�صمالية. ورمبا يكون الهدف من العملية، اإعالم نظام 
ن�صرته  ال��ذي  للتقرير  وفقاً  ت�صرفاته،  يدفعه مقابل  قد  ال��ذي  ب�الثمن  اأون  كيم جونغ 

وول�صرتيت جورنال بتوقيع مدير مكتبها يف وا�صنطن، جريارلد �صيب.

واقتحمت ميلي�صيات احلوثي عددا 
من �صركات ال�صرافة يف العا�صمة 
�صنعاء وا�صتولت على مبالغ مالية 
بالقوة.. معلنة بذلك بدء مرحلة 
�صركات  اأم����وال  م��ن نهب  ج��دي��دة 
ب�صعر  التالعب  بحجه  ال�صرافة 
ال�����ص��رف. م��وؤ���ص��ر اآخ���ر على قرب 
احلوثي  االإره��اب��ي  امل�صروع  انهيار 
القياديني  م���ن  ال��ع�����ص��رات  اأع���ل���ن 
و�صمت  ان�صقاقهم،  الع�صكريني 
قائد  منها  ب��ارزة  ق��ي��ادات  القائمة 
املدفعية بلواء الدفاع ال�صاحلي يف 
احلديدة العقيد الركن هاين قيوع 
م�صوؤول  اإب��راه��ي��م  حمري  وال�صيخ 
جبهة حي�س واخلوخة والذي �صلم 

نف�صه للقوات االإماراتية.

املدعو  بينهم قادة ميدانيون مثل 
حلي�صي  ���ص��ل��ي��م��ان  حم��م��د  ع��ل��ي 
واآخر  هيكل  ق��ا���ص��م  حميد  ون����ادر 

يكنى ب�”اأبو مالك . 
وت����رية  ت�������ص���اع���دت  امل����ق����اب����ل،  ويف 
مليل�صيات  ال��وح�����ص��ي��ة  امل��م��ار���ص��ات 
احل��وث��ي بحق امل��دن��ي��ني ال��ع��زل يف 
خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق ال��ي��م��ن��ي��ة حيث 
حلقوق  فا�صح  انتهاك  يف  فر�صت 
االإجباري  التجنيد  نظام  االإن�صان 
واملواطنني،  امل���دار����س  طلبة  ع��ل��ى 
املدار�س  معلمات  على  اعتدت  كما 
�صنعاء  ال��ي��م��ن��ي��ة  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف 
اللواتي حاولن منعهم من اقتحام 
حلمالت  وال���ت�������ص���دي  امل����در�����ص����ة 

التجنيد االإجبارية.

وخالل �صهر دي�صمرب املا�صي فقد 
ج��ب��ه��ة �صرواح  ق��ائ��د  احل��وث��ي��ون 
ال�صعباين  علي  حممد  اإ�صماعيل 
البارز  والقيادي  جهاد  باأبو  املكنى 
ق�صى  الذي  االأحمر  في�صل  يا�صر 
للتحالف  بغارات  اآخرين   30 مع 
الغربي..  ال�����ص��اح��ل  يف  ال���ع���رب���ي 
امليدانيان  ال���ق���ائ���دان  ق��ت��ل  ك��م��ا 
ال�����ص��و���ص��وة مينية،  حم��م��د ح�����ص��ن 
واأب����و اب��ت�����ص��ام ال�����ص��ع��داوي خالل 
م��واج��ه��ات م��ع ق��وات ال�صرعية يف 

حمافظة البي�صاء.
�صنتها  ج���وي���ة  غ������ارات  واأ����ص���ف���رت 
مقاتالت التحالف العربي يف 12 
 100 مقتل  عن  املا�صي  دي�صمرب 
احلوثية  امل��ي��ل�����ص��ي��ات  م���ن  ع��ن�����ص��ر 

••اأبوظبي-وام:

االإرهابية  احلوثي  ميلي�صيا  تلقت 
ال��ف��ائ��ت ومطلع  خ���الل دي�����ص��م��رب 
قا�صمة  ���ص��رب��ات  اجل�����اري  ي��ن��اي��ر 
عرب عمليات نوعية لقوات اجلي�س 
الوطني اليمني والتحالف العربي 
ال�صعودية،  العربية  اململكة  بقيادة 
احلوثي  ق����وات  اأن  وا���ص��ح��اً  وب����دا 
االإيرانية دخلت مرحلة “االنهيار 

الكلي«. 
وعمد اجلي�س الوطني والتحالف 
املوؤدية  اجلبهات  فتح  اإىل  العربي 
اإىل �صنعاء دفعة واحدة مما خلق 
امللي�صيا  ب��ني  االإرب������اك  م��ن  ح��ال��ة 
بالقيادة  ات�صالها  وقطع  احلوثية 
املركزية، ما دفع العديد منها اإىل 

الفرار اأو اال�صت�صالم.
وتعي�س امللي�صيات احلوثية يف اأ�صوء 
حاالتها و�صط �صقوط اأبرز قادتها 
قتيل  بني  وامليدانيني  الع�صكريني 
احلوثيون  قابله  ما  وهو   ، واأ�صري 
ب��ت�����ص��ع��ي��د وت�����رية ان��ت��ه��اك��ات��ه��ا يف 
ح��ق امل��دن��ي��ني ال��ع��زل ع��رب فر�س 
الطلبة  على  االإج��ب��اري  التجنيد 

واالعتداء معلمات املدار�س.
وذه������ب������ت م���ل���ي�������ص���ي���ات احل����وث����ي 
�صرقة  ع���رب  ذل����ك  م���ن  اأب���ع���د  اإىل 
واال�صتيالء  ال�����ص��راف��ة  ���ص��رك��ات 
وانعك�صت  ب��ال��ق��وة،  اأم��وال��ه��ا  ع��ل��ى 
تنامي  يف  وغريها  املمار�صات  تلك 
ان�صقاقات الع�صرات من القياديني 

الع�صكريني واإعالن رف�صهم لتلك 
املمار�صات.. ال�صاحل الغربي.

ال�صاحل  حترير  عمليات  و�صكلت 
املحاور  اأه���م  اأح���د  لليمن  ال��غ��رب��ي 
العمليات  يف  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
ميناء  ي�������ص���ك���ل���ه  مل������ا  امل����ي����دان����ي����ة 
لوجي�صتي  دع��م  م�صدر  احل��دي��دة 
االأ�صلحة  تهريب  لعمليات  ومم��ر 
مل��ل��ي�����ص��ي��ات احل����وث����ي االإي����ران����ي����ة. 
القوات  يف  م�صوؤول  م�صدر  واأعلن 
االأ�صبوع  يف  االإم���ارات���ي���ة  امل�صلحة 
االأول من دي�صمرب حترير مدينة 

“اخلوخة” بالكامل.
ويف امل����ح����ور ذات������ه و����ص���ل���ت ق����وات 
مل�صارف  اليمني  الوطني  اجلي�س 
و”حي�س”  “التحيتا”  مدينتي 
خط  ق��ط��ع  فعليا  فيها  مت  وال��ت��ي 
اإم������داد م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات احل���وث���ي بني 
احل���دي���دة وت��ع��ز وال����واق����ع جنوب 
مقاتالت  ودك����ت  ح��ي�����س.  م��دي��ن��ة 
ال��ع��رب��ي معاقل  ال��ت��ح��ال��ف  ق����وات 
يف  االإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�صيات 
���ص��م��ال مدينة  ال��ق��ط��اب��ا  م��ن��ط��ق��ة 
اخل���وخ���ة يف م��ع��رك��ة ح��ا���ص��م��ة مت 
خاللها تدمري قوات العدو احلوثي 
،اأغلبهم  منهم  الع�صرات  ومقتل 
امل��ي��دان��ي��ة. و�صكل  ال���ق���ي���ادات  م���ن 
التقدم ال�صريع نحو احلديدة من 
ال�صاحل ال�صرقي حمطة مف�صلية 
ال�صامل  ال��ت��ح��ري��ر  ط���ري���ق  ع��ل��ى 
القوات  فيه  قامت  وال��ذي  لليمن، 
االأكرب  بالدور  االإماراتية  امل�صلحة 

مبحافظة  ع�صيالن  مديرية  ويف 
الوطني  اجل���ي�������س  ح���ق���ق  ����ص���ب���وة، 
انت�صارات  ال�����ص��ع��ب��ي��ة  وامل���ق���اوم���ة 
مواجهات  ب��ع��د  ج��دي��دة  ع�صكرية 
االنقالبية  احلوثية  امللي�صيا  م��ع 
ومت�����ك�����ن م������ن حت�����ري�����ر م����واق����ع 

ا�صرتاتيجية.
ون��ق��ل��ت ال���وك���ال���ة ال��ر���ص��م��ي��ة عن 
اللواء  اإن  قولها  ميدانية  م�صادر 
21 ميكا ورج��ال املقاومة متكنوا 
التي  ال�صليم  ن��ق��ط��ة  حت��ري��ر  م��ن 
ملديريات  اجل��ن��وب��ي  امل��دخ��ل  متثل 
العكدة  م���واق���ع  ب��ي��ح��ان وحت���ري���ر 
وال��ع��ل��م وخل��ي�����ص��ر وب��ل��ب��وم و�صط 
امللي�صيا  ل��ع��ن��ا���ص��ر  ج��م��اع��ي  ف����رار 

االنقالبية.
ومت����ك����ن اجل���ي�������س ال����وط����ن����ي من 
�صعيد  ال�����ص��ي��خ  ال��ت��م��رك��ز يف ج��ب��ل 
امللي�صيات  اال�صرتاتيجي بعد دحر 
ال�صيطرة  واإحكام  منه  االنقالبية 
عليه، وي�صكل اجلبل اأهمية كبرية 
ك��ون��ه ي��ط��ل ع��ل��ى م��ن��اط��ق العفري 
وقهبان  اليمن  وعزلة  والكويحة 

ومواقع امللي�صيات االنقالبية.
�شرق �شنعاء ..

ال���ي���م���ن���ي على  ���ص��ي��ط��ر اجل���ي�������س 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف حمور  م��ن��اط��ق 
����ص���رق ���ص��ن��ع��اء ح���ي���ث مت���ك���ن من 
الد�صو�س  ج��ب��ال  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ط��رة 
القنا�صني  وت��ب��ة  ال��ن��ف��اح��ة  وج��ب��ل 
بعد  نهم،  مبديرية  امل�صنة  وجبل 
خاللها  ���ص��ق��ط  ع��ن��ي��ف��ة  م����ع����ارك 

ووجهت من خالله �صربة قا�صية 
مل���ا ميثله  ل��ل��م�����ص��روع االن���ق���الب���ي 
ميناء احلديدة - الذي باتت قوات 
اأهم  اجلي�س اليمني قريبة منه - 
تهريب  عمليات  تهريب  حمطات 

االأ�صلحة وال�صواريخ للحوثيني.
اجلي�س  يتقدم  �صعدة  حم��ور  ويف 
طريان  ب��اإ���ص��ن��اد  اليمني  ال��وط��ن��ي 
ال�صيطرة  بعد  ال��ع��رب��ي  التحالف 
ع���ل���ى م����واق����ع ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة يف 
تطهري  اإىل  اإ����ص���اف���ة  “البقع” 
مع�صكر طيبة االإ�صم، واجلمي�صات، 
واالأج���ا����ص���ر، وخم��ن��ق ���ص��ل��ة، وتبة 
�صيطر  كما  وحم��ج��وب��ة،  الطلعة، 
اجلي�س الوطني على طريق كتاف، 
امللي�صيا  ومركز امارة من �صيطرة 
تاأمني  اإىل  اإ����ص���اف���ة  احل���وث���ي���ة، 
وتكبدت  البقع.   - اليتمة  ط��ري��ق 
كبرية  خ�صائر  احلوثية  امللي�صيات 
نهم  مديرية  يف  وقعت  معارك  يف 
�صرق �صنعاء، ونقلت وكالة االأنباء 
الر�صمي  ال���ن���اط���ق  ع���ن  ال��ي��م��ن��ي��ة 
ال�صابعة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
���ص��ن هجوما  “ اإن اجل��ي�����س  ق��ول��ه 
كبريا على مواقع امللي�صيا ومتكن 
م��ن حت��ري��ر ق��ري��ة احل���ول وجبال 
الرباك و�صعاب ال�صليف و�صد بني 
اخلندق  على  �صيطرت  كما  عامر، 
الرئي�صي الذي ت�صتخدمه امللي�صيا 
الإمداد مقاتليها يف تبة القنا�صني 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وت��ط��ه��ريه��ا من 

االألغام.

احلوثية  امليلي�صيا  م��ن  الع�صرات 
ب���ني ق��ت��ي��ل وج����ري����ح.. ف��ي��م��ا �صن 
ط�����ريان ال��ت��ح��ال��ف ال���ع���رب���ي عدة 
وتعزيزات  م���واق���ع  ع��ل��ى  غ������ارات 

امللي�صيات .
ال�صرعية  ح����ررت  ال��ب��ي�����ص��اء،  ويف 
موقع  اأهمها  ا�صرتاتيجية  مواقع 
الثعالب، فيما �صهد حمور اجلوف 
قبيل مطلع العام اجلاري حترير 
الع�صة  ومنطقة  املها�صمة  مناطق 
مبديرية خب وال�صعف مبحافظة 
اجل��وف، بعد معارك مع ميلي�صيا 

احلوثي االنقالبية.
ال�����ق�����رن  ج�����ب�����ل  ب���������ات  حل�������ج  ويف 
اال����ص���رتات���ي���ج���ي يف اأي�������دي ق����وات 
يناير  ب��داي��ة  م��ع  اليمني  اجلي�س 
هجوًما  ���ص��ن��ت  اأن  ب��ع��د  اجل������اري 
ميلي�صيا  م����واق����ع  ع���ل���ى  ن���وع���ًي���ا 
احلوثي االنقالبية مبديرية طور 
اإىل حترير اخلط  اإ�صافة  الباحة، 
اليتمة  منطقة  ال���راب���ط  ال����دويل 
م��ع منطقة  اجل���وف  ���ص��رق  �صمال 
كامل  وب�صكل  �صعدة  �صمال  البقع 
احلوثي  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا  ق��ب�����ص��ة  م����ن 

االنقالبية.
�نهيار�ت ..

يف  احل��وث��ي��ة  امليلي�صيات  وت��ع��ي�����س 
حالة انهيار و�صدمة ب�صبب مقتل 
اأبرز قادتها الع�صكريني وامليدانيني 
ب��ف��ع��ل ال�����ص��رب��ات ال��دق��ي��ق��ة التي 
التحالف  ق����وات  ط����ريان  ي��ن��ف��ذه��ا 

العربي.

»احلوثي« ينهار .. وميلي�صياته بني فار واأ�صري

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

ورو�صيا  اي��ران  ام�س  تركيا  ح�صت 
الهجوم  ل����وق����ف  ال���ت���دخ���ل  ع���ل���ى 
على  ال�صورية  القوات  ت�صنه  ال��ذي 
باتفاق  امل�صمولة  ادل���ب  حمافظة 
خف�س التوتر الذي ت�صمنه الدول 
الثالث، ما يدل على توتر متزايد 
�صالم  حم��ادث��ات  قبل  بينها  م��ا  يف 

جديدة.
وثيق  ب�صكل  تتعاون  التي  وتركيا 
ا���ص��ه��ر م���ع رو����ص���ي���ا يف امللف  م��ن��ذ 
ال�صغوط  ����ص���ع���دت  ال�����������ص�����وري، 
مو�صكو  ع��ل��ى  امل��ا���ص��ي��ة  االي�����ام  يف 
النظام  ق��وات  تكثيف  مع  وطهران 

ال�صوري ق�صفها على ادلب.
منذ  ال�صوري  النظام  ق��وات  وت�صن 
25 كانون االأول دي�صمرب هجوماً 
اجلنوبي  ال��ري��ف  ع��ل��ى  لل�صيطرة 
ال�صرقي الإدلب، املحافظة الوحيدة 
دم�صق  ����ص���ل���ط���ة  ع�����ن  اخل������ارج������ة 
وت�صيطر عليها ب�صكل رئي�صي هيئة 

حترير ال�صام )الن�صرة �صابقا(.
الرتكي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  وق�����ال 
لوكالة  اوغ���ل���و  ت�����ص��او���س  م���ول���ود 
ان  الر�صمية  ال��رتك��ي��ة  االن��ا���ص��ول 
تتحمال  ان  يجب  ورو�صيا  “ايران 

م�صوؤولياتهما يف �صوريا«.
كنتم  “اذا  اوغلو  ت�صاو�س  وا�صاف 
كذلك،  واحل�������ال  ����ص���ام���ن���ة،  دوال 
االم��ر هناك  النظام.  فيجب وقف 
ال ي��ت��ع��ل��ق مب���ج���رد ه���ج���وم ج���وي، 
ال��ن��ظ��ام ل��دي��ه ن���واي���ا اأخ�����رى وهو 

يتقدم يف ادلب«.

جانب  م��ن   .2011 يف  ان���دالع���ه 
ال�صورية  امل��ع��ار���ص��ة  اع��ل��ن��ت  اآخ����ر، 
ع�����ن ج����ول����ة حم�����ادث�����ات ج���دي���دة 
احل������ادي  يف  ال�صوري  النزاع  حول 
الثاين  كان������ون  م��ن  وال��ع�����ص��ري��ن 
ي���ن���اي���ر احل�������ايل يف ج���ن���ي���ف حتت 
امل��ت��ح��دة، ع��ل��ى ان  ا����ص���راف االمم 

ت�صتمر لثالثة ايام.
دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة خطرية  ازم�����ة  ب��ع��د 
نوفمرب  الثاين  ت�صرين  يف  جنمت 
الطريان  اإ����ص���ق���اط  ع���ن   2015
ال����رتك����ي م���ق���ات���ل���ة رو����ص���ي���ة على 
ال�����ص��وري��ة، ع��م��ل��ت انقرة  احل�����دود 
العالقات  حت�صني  على  ومو�صكو 

ت��ق��ع حم��اف��ظ��ة ادل����ب ع��ل��ى حدود 
ت��رك��ي��ا ال���ت���ي ت��ت��خ��وف م���ن تدفق 
الجئني اىل ارا�صيها يف حال كثفت 

القوات ال�صورية هجومها.
اخلارجية  وزارة  ا���ص��ت��دع��ت  وق���د 
ايران  �صفريي  ال��ث��الث��اء  الرتكية 
ورو���ص��ي��ا يف ان���ق���رة ل���الع���راب عن 
قبل  ال��ه��ج��وم  ازاء  “ا�صتيائها” 
يفرت�س  اج���ت���م���اع  م����ن  ا����ص���اب���ي���ع 
كانون   30 و   29 يف  ي��ج��م��ع  ان 
النظام  ع��ن  ممثلني  يناير  ال��ث��اين 
امل  على  �صوت�صي،  يف  وامل��ع��ار���ص��ة 
التو�صل اىل حل للنزاع الذي اأوقع 
340 ال���ف ق��ت��ي��ل منذ  اأك����ر م��ن 

بينهما وتعاونتا يف امللف ال�صوري.
لكن خالفات عميقة ال تزال قائمة 
للمعار�صة  ال��داع��م��ة  ت��رك��ي��ا  ب���ني 
واي��ران حليفتي  ورو�صيا  ال�صورية، 
حول  وخ�صو�صا  ال�صوري  النظام 
م�صري الرئي�س ب�صار اال�صد الذي 
و���ص��ف��ه ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رجب 
املا�صي  ال�����ص��ه��ر  اردوغ��������ان  ط��ي��ب 

ب”االرهابي«.
انقرة  ت��رف�����س  اآخ�����ر  م���ن ج���ان���ب 
االأك���راد ممثلني يف حزب  م�صاركة 
ال��دمي��وق��راط��ي ووحدات  االحت���اد 
ح���م���اي���ة ال�������ص���ع���ب ال�����ك�����ردي�����ة، يف 
�صوت�صي،  يف  امل��رت��ق��ب  االج���ت���م���اع 

اوغلو  ت�صاو�س  ك��رره  موقف  وه��و 
االربعاء.

الكرملني  ب��ا���ص��م  ال���ن���اط���ق  وق�����ال 
“ات�صاالت  ان  بي�صكوف  دمي��رتي 
مكثفة جدا على م�صتوى اخلرباء 
التح�صري  بهدف  حاليا”  جت��ري 
الجتماع �صوت�صي موؤكدا يف الوقت 
نف�صه انه من غري املرتقب ح�صول 
روؤ�صاء  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ات�����ص��ال  اي 

الدول “يف الوقت الراهن«.
ان  اىل  اوروب����ي  دبلوما�صي  ول��ف��ت 
“رو�صيا �صتواجه �صعوبة يف ايجاد 
ح��ل ���ص��ي��ا���ص��ي. ل��ق��د ف�����ص��ل اجتماع 
نتائج  اح����راز  يف  م��رت��ني  �صوت�صي 
و�صوح  ع�����دم  وه����ن����اك  م��ل��م��و���ص��ة 
عن  م��ع��ربا  للم�صاركة”  بالن�صبة 

“�صكوكه” ازاء فر�س جناحه.
وت��راق��ب ت��رك��ي��ا ع��ن ك��ث��ب الو�صع 
يف ادلب حيث ن�صرت قوات يف هذه 
املحافظة احلدودية لو�صع مراكز 
اقامة  ات����ف����اق  اط������ار  يف  م���راق���ب���ة 

مناطق خف�س التوتر.
وم��ا زاد م��ن ح��دة ال��ت��وت��ر، اعالن 
التي  امل�صرية  الطائرات  ان  رو�صيا 
���ص��وري��ا قبل  ق��واع��ده��ا يف  هاجمت 

ايام انطلقت من حمافظة ادلب.
نقلت  ك��م��ا  ال���دف���اع  وزارة  وق���ال���ت 
زفيزدا  ك��را���ص��ن��اي��ا  �صحيفة  عنها 
ان  ت���ب���ني  “لقد  االأرب�����ع�����اء  ام�������س 
الطائرات امل�صرية اطلقت من بلدة 
ادلب  الواقعة جنوب غرب  امل��وزرة 
التوتر  خف�س  ب��ات��ف��اق  امل�����ص��م��ول��ة 
جمموعات  ل�صيطرة  واخل��ا���ص��ع��ة 

م�صلحة من املعار�صة املعتدلة«.

رئي�س كوريا اجلنوبية منفتح ازاء عقد قمة مع ال�صمال  

ماكرون يغادر بكني بدعوة اإىل اللحمة الأوروبية  

•• �صيول-اأ ف ب:

اأبدى رئي�س كوريا اجلنوبية مون جاي ان ام�س انفتاحا 
ال�صمالية غداة حمادثات  كوريا  قمة مع  فكرة عقد  اإزاء 
نادرة بني الطرفني فيما رحبت املجموعة الدولية بقرار 
بيونغ يانغ امل�صاركة يف االألعاب االأوملبية ال�صتوية املرتقبة 

يف اجلنوب.
وبعد �صنتني من ت�صاعد التوتر يف �صبه اجلزيرة الكورية 
يانغ،  لبيونغ  والبال�صتية  النووية  الربامج  ت�صارع  ب�صبب 

�صهد الو�صع هدوءاً ب�صكل مفاجئ منذ راأ�س ال�صنة.
االأوىل  للمرة  ال��ث��الث��اء  ال��ط��رف��ني  ع��ن  وال��ت��ق��ى ممثلون 

2015 يف  دي�صمرب  االأول  كانون  منذ 
ال�صمالية خالله  اعلنت كوريا  اجتماع 
ل��ل��ج��ن��وب يف �صباط  ار����ص���ال وف���د  ع���ن 
االوملبية  االلعاب  للم�صاركة يف  فرباير 
 25 اىل   9 م���ن  امل��رت��ق��ب��ة  ال�����ص��ت��وي��ة 
�صباط/فرباير يف بيونغ ت�صانغ، بعدما 
ك��ان��ت ق��اط��ع��ت يف 1988 االل��ع��اب يف 

�صيول.
وداف����ع رئ��ي�����س ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة الذي 
للحوار،  وامل��وؤي��د  مايو  اأي���ار  يف  انتخب 
الدبلوما�صي  اخل����ي����ار  ع����ن  جم������ددا 
ل��ت�����ص��وي��ة اح����د ا���ص��ع��ب امل���ل���ف���ات ام���ام 

اال�صرة الدولية.
وق�����ال خ����الل م���وؤمت���ر ���ص��ح��ايف “هذه 

املرحلة  كانت  “باالأم�س  م�صيفا  البداية”  �صوى  لي�صت 
االأوىل واعتقد انها بداية جيدة«.

امل�����ص��ارك��ة يف  ع��ل��ى  ال�صمالية  ك��وري��ا  ح��م��ل  “ان  وا����ص���اف 
املرحلة  �صيكون  ال��ن��ووي��ة  االأ�صلحة  ن��زع  ح��ول  حم��ادث��ات 
ا�صتعداده  اجل��ن��وب��ي  ال��ك��وري  الرئي�س  واب���دى  امل��ق��ب��ل��ة«. 
مع  ل��ك��ن  م��وع��د  اي  يف  ال�صمالية  ك��وري��ا  م��ع  ق��م��ة  لعقد 
“لن يكون لقاء من اجل  ال�صروط اجليدة. وقال  توافر 
املبداأ فقط” م�صيفا “لكي حت�صل قمة، يجب ان تتوافر 

ال�صروط اجليدة وان يتم �صمان بع�س النتائج«.
ال تزال كوريا ال�صمالية وكوريا اجلنوبية عمليا يف حالة 
انتهت   1953-1950 ب���ني  احل����رب  ان  ح��ي��ث  ح����رب، 

فقط  قمتان  وعقدت  �صالم.  اتفاق  ولي�س  هدنة  بتوقيع 
و   2000 اعلى م�صتوى يف عامي  منذ ذلك احلني على 

 .2007
يف  للم�صاركة  جهتها  م��ن  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  وت�����ص��رتط 
وقد  النووية.  التجارب  يانغ  بيونغ  توقف  ان  املحادثات 

اجرت كوريا ال�صمالية ثالث جتارب يف عامني.
واأكد مون “لي�س لدينا اي اختالف يف الراأي مع الواليات 
هدفها  العقوبات  ب��ان  نف�صه  الوقت  يف  مذكرا  املتحدة” 

دفع ال�صمال نحو املفاو�صات.
تفاقم  ان  ميكن  اق��وى  و�صغوطات  عقوبات  “ان  وا�صاف 
التوتر ب�صكل ا�صايف وتت�صبب بنزاعات م�صلحة عر�صية”، 
“لكن حل�صن احلظ ان كوريا ال�صمالية 
جاءت للحوار قبل ان تتفاقم التوترات 

اكر«.
الوقت  يف  تفكر  ال  �صيول  ان  واو���ص��ح 
الراهن ان تخفف اجراءاتها االحادية 
الكوري  الرئي�س  واك��د  ال�صمال.  �صد 
اال�صلحة  ن����زع  ان  جم�����ددا  اجل��ن��وب��ي 
النووية يف �صبه اجلزيرة الكورية “هو 
ال��ط��ري��ق ن��ح��و ال�����ص��الم وه���و هدفنا” 
ا�صبحت  انها  يانغ  بيونغ  قالت  فيما 
ق��������ادرة ع���ل���ى ت���ه���دي���د ك����ل االأرا������ص�����ي 
ويف  ال��ن��ووي��ة.  باأ�صلحتها  االأم��ريك��ي��ة 
ب��ي��ان م�����ص��رتك اع��ل��ن��ت ال��ك��وري��ت��ان يف 
ختام حمادثات الثالثاء ان بيونغ يانغ 
“�صرت�صل وفدا من اللجنة االوملبية الوطنية وريا�صيني 
ا�صتعرا�صي  وف���ري���ق  وم���راق���ب���ني  وف��ن��ان��ني  وم�����ص��ج��ع��ني 
اجلنوبية  كوريا  توؤمن  ان  على  و�صحافيني  للتايكواندو 
الوزراء  رئي�س  وق��ال  ال�صرورية«.  والت�صهيالت  امل��راف��ق 
ير�صل  ان  املتوقع  انه من  يون  ناك  اجلنوبي يل  الكوري 
�صخ�س”  و500   400 ب���ني  ���ص��خ��م��ا  “وفدا  ال�����ص��م��ال 
االألعاب  �صاهمت  “كما  يقول  وم�صى  ت�صانغ.  بيونغ  اىل 
االأوملبية يف 1988 يف اإنهاء احلرب الباردة ناأمل ب�صدق 
ت�صانغ  بيونغ  يف  ال�صتوية  االأومل��ب��ي��ة  االأل��ع��اب  حت�صن  ان 
الو�صع يف �صبه اجلزيرة الكورية ... وان ت�صاهم يف ال�صالم 

العاملي من خالل تقليل املخاطر«.

•• بكني-اأ ف ب:

اختتم الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون ام�س زيارته االأوىل 
قوة  م��واج��ه��ة  االأوروب���ي���ني يف  ال��ت��ح��ام  اإىل  ب��دع��وة  ال�صني  اإىل 
البلد مرة جديدة عن وزنه  اأثبت هذا  ال�صينية، يف وقت  النار 
�صخمة  طلبية  عن  االأخ��رية  اللحظة  يف  باالإعالن  االقت�صادي 

على طائرات اإيربا�س.
وفيما كان ماكرون ي�صتعد ملغادرة ال�صني بعيد الظهر يف ختام 
زيارة دولة ا�صتمرت ثالثة اأيام، اأعلنت الرئا�صة اأن بكني قدمت 
ومل  طلبية على 184 طائرة اإيربا�س من طراز “اإيه 320”. 
ب�18 مليار دوالر بح�صب  اأنها تقدر  تعلن قيمة ال�صفقة، غري 

�صعر القائمة.
وهيمنت على زيارة ماكرون مبادرة “طرق احلرير اجلديدة”، 
البلد  ت��رب��ط  حتتية  ب��ن��ى  الإق���ام���ة  ال�����ص��خ��م  ال�صيني  امل�����ص��روع 
ب���اأوروب���ا واآ���ص��ي��ا، وه���و م��ا ي��ث��ري خم���اوف م��ن مت���دد ن��ف��وذ بكني 

املبادرة،  ال�صيا�صي غربا. ومن بني الدول التي ت�صتهدفها هذه 
اإىل  اأوروب��ا وجنوبها، وهي عموما ت�صارع  عدد من بلدان �صرق 
ال�صينية مبا يف ذلك يف قطاعات ا�صرتاتيجية،  قبول االأم��وال 
مثل اليونان التي باعت ق�صما من مرفاأ برييو�س ل�صركة �صحن 

�صينية عمالقة .
وق����ال م���اك���رون االأرب���ع���اء خ���الل م��وؤمت��ر ���ص��ح��ايف ع��ر���س فيه 
امل�صالح  ع��ل��ى  ان��ف��ت��اح��ا  اأك���ر  ال����دول  “بع�س  زي��ارت��ه  ح�صيلة 
ال�صينية، واأحيانا على ح�صاب امل�صلحة االأوروبية. ال ميكن اأن 
ناأخذ عليها ذلك، الأننا اأرغمناها على القيام بعمليات خ�صخ�صة 

األيمة جدا«.
اأوروب��ا ال تلقى الكثري من االح��رتام يف ال�صني طاملا  اأن  وتابع 
اأنها منق�صمة وعاجزة عن الدفاع عن قطاعاتها اال�صرتاتيجية، 
داعيا دول االحتاد االأوروبي اإىل تبني موقف م�صرتك يف مواجهة 
على  الوطنية  م�صاحلها  على  االأوروب��ي��ة  امل�صلحة  يغلب  بكني 
املدى القريب. وقال بهذا ال�صدد �صيتحتم علينا و�صع موقف 

اجلديدة  احلرير  ط��رق  اإزاء  االأوروب���ي  امل�صتوى  على  م�صرتك 
قررنا  اأننا  �صيعني  فهذا  املبادرة ال ميكننها جتاهلها،  الأن هذه 
الر�صوخ لها، وهذا �صيكون خطاأ ا�صرتاتيجيا ج�صيما، مقرا باأن 

امل�صروع ال�صيني يثري انق�صامات يف التكتل االأوروبي.
الدول  م��ن  ق��ارة حيث ق�صم  اأن حت��رتم  واأك���د ال ميكن لل�صني 
اأ�صا�صية فيه ملن يقدم  اأبوابه ويبيع بنى حتتية  االأع�صاء ي�صرع 
اأف�صل عر�س. وبالتايل، حني تقوم فرن�صا اأو اأوروبا بالدفاع عن 

قطاعاتها اال�صرتاتيجية، فهذا اأمر جيد لنا وللحوار يف اآن.
ماكرون  ب��ني  قمة  عقد  م��ع  ال��زي��ارة  ذروة  الثالثاء  ي��وم  و�صكل 
ع���دد من  وت��وق��ي��ع  ال�����ص��ع��ب  ق�����ص��ر  ���ص��ي جينبينغ يف  ون���ظ���ريه 

االتفاقات التجارية.
اأث���ار  اإي��رب��ا���س  ل�����ص��رك��ة  ال�����ص��ني طلبية  اأن ع���دم ت��ق��دمي  غ��ري 
االكتفاء  اإىل  �صت�صطر  االأوروبية  املجموعة  كات  اإذ  اأم��ل،  خيبة 
بربوتوكول اتفاق لزيادة وترية اإنتاج طائرات “اإيه 320” يف 

موقع تركيب لها يف ال�صني.
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انذار عديل بالن�سر

   رقم  55/2018   
�ملنذر:�شركة �ل�شيخ/حممد بن مكتوم بن جمعه �ل مكتوم لال�شتثمار

�ملنذر �ليه:مالتورو بروجيتي
�ملو�شوع:

فان املخطر يلزم املخطر اليه ب�صرورة �صداد باقي املبلغ املتبقي يف ذمته املقدر مببلغ )50.000( درهم 

يف موعده غايته )7( ايام من تاريخ اعالنه بهذا االخطار كما ان املخطر يلزم املخطر اليه ب�صرورة اداء 

املبلغ يف احلال كما يلتزم املخطر اليه بااللتزام الكامل بالعقد املربم فيما بينهما واداء كافة امل�صتحقات 

ويف حالة رف�س املخطر اليه وذلك فان املخطر �صي�صطر نحو امل�صي قدما يف الرجوع على املخطر اليه 

بكل الطرق القانونية املمكنة يف �صبيل اداء حقوقه املالية والقانونية ح�صب االتفاقية املربمة.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم  54/2018   

�ملنذر:�شركة �ل�شيخ/حممد بن مكتوم بن جمعه �ل مكتوم لال�شتثمار
�ملنذر �ليه:��شبوع �ملو�شة �لعاملية

�ملو�شوع:
تنفيذ  وع��دم  اخل��ربة  الن��ع��دام  اليه  املخطر  مع  �صركة  تاأ�صي�س  امكانية  بعدم  اليه  املخطر  ينذر  املخطر  ف��ان 
ذلك مبوجب  يتم  ان  وب�صرط  اخر حمله  املمانعه يف حلول طرف  بعدم  كما يخطره  عليها  املتفق  التزاماته 
اتفاقية جديدة مع ال�صريك اجلديد وب�صرط ان يكون يف مقدوره تلبية املتطلبات الالزمة وااللتزام بالقوانني 
واللوائح املقررة وتوفري طاقم هند�صي متخ�ص�س وان يقوم باداء الر�صوم وامل�صروفات والنفقات املقررة وتوفري 
التزاماته وان  اداء  �صبيل  املقررة يف  والنفقات  الر�صوم وامل�صروفات  باداء  طاقم هند�صي متخ�ص�س وان يقوم 
يقوم بالرد عليه يف خالل )7( ايام من تاريخ اعالنه بهذا االخطار ويف حالة رف�صه املخطر اليه وذلك فان 
املخطر �صي�صطر نحو امل�صي قدما نحو الغاء االتفاقية املربمة واملوؤرخة يف )9( دي�صمرب 2015 وله احلق يف 

الرجوع على املخطر اليه بكل الطرق القانونية املمكنة يف �صبيل اداء حقوقه املالية والقانونية.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       

يف التظلم رقم 2017/7598  تظلم امر على عري�سة رقم 2017/6003 ال�سارقة        
املتظلم:البنك  ان  بامباين هاري�س - هندي اجلن�صية حيث  املتظلم �صده:�صوبهنا  اىل 
فيها  املحكمة ويطالب  اعاله لدى هذه  املذكور  التظلم  اقام عليك  املتحد قد  العربي 
بالغاء القرار املتظلم منه والق�صاء جمددا مبنع املتظلم �صده من ال�صفر وحجز جواز 
�صفره والتعميم بذلك على كافة منافذ الدولة باال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة . لذلك يقت�صي ح�صوركم امام هذه املحكمة )دائرة االمور امل�صتعجلة( 
على  لالجابة  وذلك  يوم:2018/1/21  �صباح  من  والن�صف  الثامنة  ال�صاعة  متام  يف 
الدعوى وتقدمي مالديكم من بينات،  ويف حالة تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال 

وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       

يف التظلم رقم 2017/7600  تظلم امر على عري�سة رقم 2017/6001 ال�سارقة        
ان  حيث  اجلن�صية  هندي   - مببهاين  ان  هاري�س  مببهاين  �صده:ادفيت  املتظلم  اىل 
املذكور اعاله لدى هذه املحكمة  التظلم  اقام عليك  املتحد قد  العربي  املتظلم:البنك 
ويطالب فيها بالغاء القرار املتظلم منه والق�صاء جمددا مبنع املتظلم �صده من ال�صفر 
الر�صوم  اىل  باال�صافة  الدولة  منافذ  كافة  على  بذلك  والتعميم  �صفره  جواز  وحجز 
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . لذلك يقت�صي ح�صوركم امام هذه املحكمة )دائرة 
االمور امل�صتعجلة( يف متام ال�صاعة الثامنة والن�صف من �صباح يوم:2018/1/21 وذلك 
لالجابة على الدعوى وتقدمي مالديكم من بينات،  ويف حالة تخلفكم عن احل�صور او 
عدم ار�صال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    
با�صم/ع�صري  )اأ�صماك(  القاب�صة  العاملية  �صركة  من  �صادرة  ا�صهم  �صهادات  فقدت 

عبداهلل مرزوق املن�صوري واأبناوؤه وزوجاته بياناتها كالتايل:
1720128  1720122 �صهادة رقم:    1720115  
1720129  1720123  1720116  
1720130  1720124  1720117  
1720131  1720125  1720118  

1720126  1720119  
1720127  1720120  

1720121  
با�صم/عبداهلل ع�صري  ا�صهم  �صهادات  ، وفقدت  �صهم  عدد اال�صهم لكل منهم 2400 
يحيى  احمد  ومنى    1200 اال�صهم  عدد  رقم:1720043  ع�صري  مرزوق  عبداهلل 

املنهايل �صهادة رقم:1720044 عدد اال�صهم 1200.
فعلى من يعر عليها برجاء ت�صليمها اىل ال�صركة املذكورة اعاله  او االت�صال على 

رقم: 0501149000  

    فقدان �سهادة ا�سهم
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

  اعالن بالن�سر
املرجع : 34

يرغب  اجلن�صية  - هندي  كانوتانكاندي حميد  اجمل  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/عبدال�صالم �صانغاروت 
ابراهيم حاجي - هندي اجلن�صية يف الرخ�صة با�صم:�صوبرماركت مدينة االحباب تاأ�ص�صت 

بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم:708206
�صان  يف   2013 ل�صنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  من    )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ مال اهلل 
ح�صني يو�صف احلمادي - اجلن�صية االمارات  وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل( 
يف ح�صته البالغه 100% يف اال�صم التجاري:معمل ال�صويفه للقواقري ن�صاط الرخ�صة جتهيز 
القواقري ، واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة مهنية رقم:505062 
ال�صادة/جمعيه  اىل  بخورفكان  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  يف  ب��ت��اري��خ:2000/6/17  ال�صادر 
معمل  من  التجاري  اال�صم  بتغري  يرغبون  الذين  اال�صماك  ل�صيادي  التعاونية  خورفكان 
ال�صويفه للقراقري اىل جمعية خورفكان للقراقري.ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء 

ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ 
مبارك جمعه م�صعود �صرور اليا�صي - اجلن�صية االمارات 

اال�صم  يف   %100 البالغه  ح�صته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�صمن  حم��رر  على  الت�صديق  وطلب 
 ، ال�����ص��ي��ارات  �صيانة  الرخ�صة  ن�صاط  ال�����ص��ي��ارات  ل�صيانة  ال�����ص��امل  ال��ت��ج��اري:ور���ص��ة 
رقم:563068  مهنية  رخ�صة  خورفكان  يف  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س 
ال�صادر بتاريخ:2008/5/4 يف دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان اىل ال�صيد/علي 
ح�صن علي ح�صن النقبي ،اجلن�صية االمارات.ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�شبة 
العنز هاتف   دي��رة- هور  ال�صعايل-  العنوان: مكتب رقم 204 ملك عبداهلل 
التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-2389722 ف��اك�����س:   04-2389721
االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية �ك�شرتمي 
دبي �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/10/16 واملوثق 
اأي  لديه  من  وعلى    2016/10/16 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�شبة 
العنز هاتف   دي��رة- هور  ال�صعايل-  العنوان: مكتب رقم 204 ملك عبداهلل 
التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-2389722 ف��اك�����س:   04-2389721
االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية   �لقمة 
موتورز �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/1/3 واملوثق 
ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2018/1/3  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�شبة 
العنز هاتف   دي��رة- هور  ال�صعايل-  العنوان: مكتب رقم 204 ملك عبداهلل 
التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-2389722 ف��اك�����س:   04-2389721
االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية   �لغامن 
ريتيل �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/1/3 واملوثق 
ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2018/1/3  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/�شكور بل�س لتدقيق �حل�شابات 
العنوان: مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب- 
ديرة- بور �صعيد هاتف:2973060-04 فاك�س: 2973071-04 مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة 
لت�صفية تي ففتي �شفن للتجارة �لعامة �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2017/12/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/12/7  
املعني يف مكتبه  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من 
امل�صتندات  ك��اف��ة  معه  م�صطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة:  �ك�شرتمي دبي �س ذ م م  
العنوان: مكتب خا�س ملك - ند ال�صبا ال�صكل القانوين: ذات م�صوؤولية حمدودة. 
هذا  مبوجب   1128505 ال��ت��ج��اري:  بال�صجل  القيد  رق��م    701706 الرخ�صة:  رق��م 
التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  اأع��اله، وذل��ك مبوجب  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها 
وعلى   2017/10/16 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2017/10/16
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني �جلريودي للتدقيق 
العنز  ه��ور  دي��رة-  ال�صعايل-  عبداهلل  ملك   204 رق��م  مكتب  العنوان:  و�ملحا�شبة 
هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة:  �لقمة موتورز �س ذ م م  
ال�صكل  االوىل  ال��ق��وز  ال��ع��ق��اري��ة-  لال�صتثمارات  ام  ا���س  ملك   15 مكتب  ال��ع��ن��وان: 
بال�صجل  القيد  رق��م    710124 الرخ�صة:  رق��م  حم��دودة.  م�صوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1137163 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/1/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2018/1/3
�جلريودي للتدقيق و�ملحا�شبة العنوان: مكتب رقم 204 ملك عبداهلل ال�صعايل- 
العنز هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�صطحباً معه كافة  ديرة- هور 

امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة:  �لغامن ريتيل �س ذ م م  
ال�صكل  �صعيد  بور  دي��رة-  �صلطان لال�صتثمار-  405 ملك جمموعة  العنوان: مكتب 
بال�صجل  القيد  رق��م    620476 الرخ�صة:  رق��م  حم��دودة.  م�صوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1039279 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/1/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2018/1/3
�جلريودي للتدقيق و�ملحا�شبة العنوان: مكتب رقم 204 ملك عبداهلل ال�صعايل- 
العنز هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�صطحباً معه كافة  ديرة- هور 

امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة:  تي ففتي �شفن للتجارة �لعامة �س ذ م م  
العنوان: مكتب 704 ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية- الرقة- ديرة ال�صكل القانوين: ذات 
م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 721234  رقم القيد بال�صجل التجاري: 1148325 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  اأع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
بتاريخ 2017/12/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/12/7 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني �شكور بل�س لتدقيق �حل�شابات 
العنوان: مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب- ديرة- 
بور �صعيد هاتف:2973060-04 فاك�س: 2973071-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    
اعالن بالن�سر

   رقم 2018/103   
امل��ن��ذر: خ��واج��ه حممد ���ص��االر ن��دمي اأن���ور: امل��ن��ذر اإل��ي��ه: م��ا هيا ان�صات 
برتول توريزم تيكريت ليمتد فرع �صركة اأجنبية . ينذر املنذر املنذر اإليه 
ب�صرورة اإخالء العقار مو�صوع االإخالء وذلك خالل 30 يوم من تاريخ 
الن�صر وت�صليم العقار مو�صوع االإخالء خاليا من ال�صواغر وباحلالة التي 
ت�صلمها املنذر اإليه و�صداد قيمة امل�صتحقات االيجارية املتاأخرة مع ت�صليم 
�صي�صطر  واإال  واالت�صاالت  والكهرباء  املياه  هيئة  من  خمال�صة  املنذر 
مع  حقوقه  بحماية  الكفيلة  القانونية  االإج����راءات  كافة  باتخاذ  املنذر 

حتميل املنذر اإليه بكافة ر�صوم وم�صاريف املحاماة.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12221 بتاريخ 2018/1/11    
انذار عديل بالن�سر

   رقم 2018/89   
املنذر: حممد حممد يعقوب بورا هندي اجلن�صية مالك بوكالة املحامية اأمل خمي�س  املنذر 
اإليها : جنمة املدينة للنقل الرببي العام �س ذ م م م�صتاأجرة جمهول حمل االإقامة . ينذر 
املنذر حممد حممد يعقوب بورا املنذر اإليه ب�صرورة اإخالء العني املوؤجرة خالية من ال�صواغل 
وت�صليمها للمنذر لعدم جتديد عقد االيجار املنتهي بتاريخ 2-6-2017 و�صداد بدل االيجار 
امل�صتحقة بتاريخ 12-3-2017 بقيمة 8280 درهم والقيمة  اإليها  امل�صار  امل�صتحق عن الدفعة 
االيجارية امل�صتجدة حتى تاريخ االإخالء وذلك خالل 30 يوما من تاريخ الن�صر باجلريدة 
عدم  حالة  يف  لل�صرر  اجلابر  التعوي�س  مع  ايجارية  قيمة  من  ي�صتجد  وم��ا  االإن���ذار  لهذا 

االإخالء واالمتناع عن ال�صداد مع حتميلكم الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اأتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
    يف الدعوى رقم 2017/3385 جتاري جزئي - دبي 

   املدعي عليه : حممد ر�صوان حممد اأ�صلم يف الدعوى املذكور اأعاله بناء على 
تكليف حمكمة دبي الدائرة اجلزئية التجارية ال�صابعة رقم 136 بندبي خبريا 
م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اأعاله املرفوعة اأبوظبي التجاري املدعي �صدكم 
وعليه يرجي ح�صوركم يف جل�صة اخلربة اأو وكيال معتمدا ميثلكم وتقدمي ما 
لديكم من م�صتندات تخ�س الدعوى وذلك يوم االأحد املوافق 14-1-2018 يف 
متام ال�صاعة 12:00 ظهرا يف مقر مكتب اخلبري: عبد املجيد املرزوقي والكائن 
مبدينة دبي ديره �صارع بن يا�س بناية برج امل�صرف  الطابق 15 مكتب رقم 1504 

موبايل : 0506111421 ت: 042555363 فاك�س 042555433
  �خلبري �مل�شريف /عبد �ملجيد حممد �ملرزوقي 

ح�سور اجتماع خربة
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    يف الدعوى رقم 2017/639 جتاري كلي 

املدعي: بنك دبي التجاري. �س م ع . املدعي عليهم : 1- ف�ي تيك ل�صناعة الزيوم ذ.م.م 2- حممد عبدالرقيب حممد 
عبدالر�صيد اخل�صم املدخل: 1- كا�صف ح�صني اأحمد ح�صني 2- حممد عبدالرفيع حممد عبد الر�صيد 3- جلوبال 
لوبر يكانت�س وميثلها نيلي�س كومار ناتو ار الل باريهار ب�صفته املفو�س بالتوقيع على ال�صيكات املخ�صومة 4- �صركة 
على  بالتوقيع  املفو�س  ال�صخ�س  ب�صفته  عبداجلليل  حممد  االإ���ص��الم  اأم��ني  حممد  وميثلها  العامة  للتجارة  داك��ا 
ال�صيكات املخ�صو�صة 5- �صركة اوربتامي�س انرتنا�صيونال وميثلها ري�س بانكا جبهاي باريخ بانكا جيهاي باريخ ب�صفته 
الهادي  ح�صن  ه��ادي  حممد  عقيل  الدكتور-  اخلبري  يعلن  املخ�صومة.  ال�صيكات  على  بالتوقيع  املفو�س  ال�صخ�س 
واملعني من قبل حمكمة دبي االبتدائية خبريا م�صرفيا يف الدعوى رقم 639-2017 جتاري كلي واملقامة من املدعي 
بنك دبي التجاري �س. م. ع وتنفيذا للمهمة فاإن املدعي عليه 1.يف تيك ل�صناعة الزيو م ذ م.م. حممد عبدالرقيب 
حممد عبدالر�صيد واخل�صم املدخل: 1- كا�صف ح�صني اأحمد ح�صني 2- حممد الرفيع حممد عبدالر�صيد 3- جلوبال 
لوبريكانت�س وميثلها نيلي�س كومار ناتوار الل باريهار ب�صفته املفو�س بالتوقيع على ال�صيكات املخ�صومة.4- �صركة 
داكا للتجارة العامة وميثلها حممد اأمني االإ�صالم حممد عبداجلليل  ب�صفته ال�صخ�س املفو�س بالتوقيع على اليكات 
املخ�صومة 5- �صركة وبتامي�س انرتنا�صيونال وميثلها ري�س بانكا جيهاي باريخ ناكاي جيهاي ياريخ ب�صفته ال�صخ�س 
املفو�س بالتوقيع على ال�صيكات املخ�صومة مدعون حل�صور اجتماع اخلربة امل�صرفية اأو بوا�صطة وكيل معتمد واملقرر 
ال�صاعة احلادية والن�صف �صباحا موعدا لالجتماع يف مقر مكتبنا  املوافق 17-1-2018 يف متام  عقده يوم االأربعاء 
�صارع رقم 27  �صابقا  الو�صل بزن�س �صنرت بجوار فندق جي فندق روتانا  بناية  اإم��ارة دبي ديره بور�صعيد  الكائن يف 
الطابق التا�صع مكتب رقم 902 رقم مكاين 94178 32428 لذا نرجو منكم التكرم  باحل�صور يف املوعد املحدد اأعاله 

واح�صار جيمع االأوراق وامل�صتندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا .
�خلبري �مل�شريف/ د.عقيل حممد هادي ح�شن �لهادي

اإعالن بالن�سر حل�سور 
اجتماع اخلربة امل�سرفية

اإعالن فقدان ا�سهمت
فقد ال�صيد/ �صالح عبدالرحمن 
�صادرة  اأ�صهم  �صهادة  احل��م��داين 
لال�صتثمار  دب������ي  ����ص���رك���ة  ع�����ن 
 )20495( رقم  لل�صهادة  ���س.م.ع 
�صهم.   )1000( ع����دد  وحت���م���ل 
يرجى ممن يعر عليها االت�صال 
 0505512612 ال��ه��ات��ف:  ع��ل��ى 
الرقم  بال�صركة على  اأو االت�صال 

املبا�صر 048122305

لإعالناتكم يف 
يرجى �لت�شال على
هاتف:024488300  
فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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الدعوة رقم 320-2017 جتاري كلي حمكمة راأ�س اخليمة 

االومي  �صركة  �صد  م.  م  ذ  القاب�صة  االحت���اد  �صركة  م��ن:  امل��رف��وع��ة 
اجتماع اخلربة  تقرر عقد  باأنه  نفيدكم  م.م  ذ.   . �س  وودف��ل��ورز  ري��ال 
يف الدعوى املذكورة اأعاله وذلك يف يوم االأربعاء املوافق 2018-1-17 
ال�صاعة 5 ع�صرا وذلك مبكتب اخلبري بال�صارقة �صارع الزهراء خلف 
اأو وكيل من  حمم�صة الدوري وعليه يرجي ح�صور اأطراف الدعوى 
املحددين م�صطحبني معكم كافة  واملكان  املوعد  الدعوى يف  اأط��راف 

االأوراق وامل�صتندات التي تتعلق بالدعوى املذكور.
�خلبري �حل�شابي  حممد علي �لزرد
0569549541-0504812673 

اإعالن اإجتماع خبـرة بالن�سر
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الفجر الريا�ضي
ايقاف عداءة �صينية 8 �صنوات لتناولها من�صطات جلنة املحرتفني  تخ�ص�س اجلولة 12 من الدوري ملبادرة �صكرا حممد بن زايد  

ع�صر من  الثانية  اجلولة  املحرتفني  دوري  تخ�ص�س جلنة 
ال�صكر  لتوجيه  القدم  لكرة  العربي  اخلليج  دوري  بطولة 
اآل نهيان ويل عهد  ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة .
و�صيدخل الالعبون واحلكام وحملة االأعالم خالل مباريات 
اجلولة مرتدين قم�صان كتب عليها �صكرا حممد بن زايد 
وال�صا�صة  امللعب  ح��ول  االل��ك��رتون��ي��ة  ال��ل��وح��ات  حتمل  كما 

الكربى عبارة �صكراً حممد بن زايد.
التي  زاي��د   م��ب��ادرة �صكراً حممد بن  ذل��ك جتاوبا مع  ياأتي 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأطلقها 

ال��وزراء حاكم دبي رعاه  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل . من جهة اأخرى اختتمت جلنة دوري املحرتفني دورة 
بال�صراكة  التي نظمتها  الريا�صية  الفعاليات واملرافق  اإدارة 
كرة  احت��اد  اأكادميية  ام�س مبقر  الكرة  احت��اد  اأكادميية  مع 
القدم بح�صور حمد اجلنيبي مدير اإدارة تطوير وتراخي�س 
االأندية باللجنة والذي قام بت�صليم ال�صهادات على امل�صاركني 

من منت�صبي االأندية املحرتفة.
وكانت الدورة قد انطلقت يف ال�صابع من ال�صهر اجلاري حيث 
تناولت املبادئ واملهارات املطلوبة الإدارة املرافق والفعاليات 
الريا�صية، وقدمت �صرحاً مف�صاًل ملختلف اجلوانب اخلا�صة 

باإدارة املرافق والفعاليات كما غطت الدورة املحاور املتعلقة 
بتخطيط وتنفيذ احلدث.

يذكر اأن جلنة دوري املحرتفني درجت على تنظيم �صل�صلة 
اإىل  ال��رام��ي��ة  خطتها  اإط����ار  يف  التخ�ص�صية  ال�����دورات  م��ن 
واال�صهام  االأن��دي��ة  يف  االح����رتايف  العمل  منظومة  تطوير 
العاملني  تاأهيل  خ��الل  م��ن  االح����رتاف،  ثقافة  تر�صيخ  يف 
ب��االأن��دي��ة امل��ح��رتف��ة وال�����ص��ع��ي ل��رف��ع ق��درات��ه��م يف خمتلف 
التي  وامل��ع��ارف  اخل���ربات  اإك�صابهم  على  وال��ع��م��ل  امل��ج��االت 
القيام مبهامهم على الوجه االأكمل يف خدمة  متكنهم من 

اأنديتهم.

اإيقاف عداءة  ام�س  القوى  الألعاب  ال�صيني  االحت��اد  اأعلن 
املاراثون وانغ جيالي ملدة ثماين �صنوات بعد �صقوطها يف 
وخ�صعت  م�صريتها.  يف  الثانية  للمرة  املن�صطات،  فح�س 
ال�صينية  االل��ع��اب  ب����دورة  ال��ف��ائ��زة  ع��ام��ا(  ج��ي��الي )31 
للمن�صطات  لفح�س   2017 املاراثون يف  ل�صباق  الوطنية 
خارج املناف�صات يف اآب اغ�صط�س وثبت وجود مادة “ايبو” 
على  ال�صيني  االحت���اد  ف��ر���س  كما  عينتها.  يف  امل��ح��ظ��ورة 
ج��ي��الي غ��رام��ة م��ال��ي��ة ق��دره��ا 40 ال���ف ي���وان )6 االف 
و�صبق  احل��ي��اة.  م��دى  كيانغ  ليو  مدربها  واوق���ف  دوالر(، 
جليالي ان اوقفت يف 2013 ملدة عامني خلرقها قواعد 
املحلية.  �صينخوا  وكالة  ذك��رت  ما  ح�صب  اي�صا  املن�صطات 
و���ص��ارك��ت ال���ع���داءة ال�����ص��ي��ن��ي��ة يف اومل��ب��ي��اد ل��ن��دن 2012 

وح��ل��ت يف امل��رك��ز ال�����ص��اب��ع واخل��م�����ص��ني. م��ن ج��ه��ة اأخ���رى، 
انها عاقبت  املن�صطات  ملكافحة  ال�صينية  الوكالة  اأو�صحت 
تناولوا مواد حمظورة، موؤكدة  املا�صي  العام  ريا�صيا   77
املن�صطات  تناول  هام�س  ت�صيق  ال�صني  ان  على  دليل  ان��ه 
اجلنوبية  كوريا  يف  ال�صتوية  االأوملبية  االأل��ع��اب  دورة  قبل 
ال�صهر املقبل. واوقفت ال�صني هذا اال�صبوع اي�صا ريا�صي 
التزلج ال�صريع ت�صي جياو جوان ملدة عامني لتناوله مادة 
 17 انها اجرت  ال�صينية  الوكالة  حمظورة اي�صا. واكدت 
العام  املن�صطات  ع��ن  للك�صف  قيا�صي(  )رق��م  اختبار  ال��ف 
وان  املن�صطات،  يف  الغ�س  على  بالق�صاء  وتعهدت  املا�صي، 
اي  تفر�س  مل  لكنها  اي��ج��اب��ي��ة،  ك��ان��ت  منها   152 نتائج 
عقوبة على 55 ريا�صيا تناولوا مادة كلينبوتريول ب�صبب 

تنطلق يف 2 فرب�ير �ملقبل مب�شاركة �أكرث من 1000 لعبة وخمت�شة 

ال�صيدات 2018«  »عربية  يف  يتناف�صون  دولة   17 من  ناديًا   69
مالعب �ل�شارقة ترفع �شعار »�لعامل ملعِبك.. �شاركوها حلظات �لفوز« على مدى 11 يومًا

لالأندية  االألعاب  ل��دورة  املنظمة  العليا  اللجنة  ك�صفت 
التي  الرابعة  ن�صختها  يف   ،2018 لل�صيدات  العربية 
تنطلق يف الفرتة ما بني 2 وحتى 12 فرباير املقبل، 
حتت رعاية قرينة �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة، �صمو 
املجل�س  القا�صمي، رئي�صة  ال�صيخة جواهر بنت حممد 
ل�����ص��وؤون االأ����ص���رة، رئ��ي�����ص��ة م��وؤ���ص�����ص��ة ال�صارقة  االأع���ل���ى 
دولة   17 من  ن��ادي��اً   69 م�صاركة  امل���راأة، عن  لريا�صة 
عربية يف مناف�صات الدورة، التي تعد االأكرب من حيث 
عدد امل�صاركة، �صواء على م�صتوى الالعبات اأو االأندية 
 11 م��دى  على  بينها  فيما  �صتتناف�س  التي  ال���دول  اأو 
ي��وم��اً.   ج��اء ذل��ك خ��الل م��وؤمت��ر �صحفي عقد �صباح 
بن  خالد  ال�صيخ  بح�صور  الق�صباء،  يف  االأرب��ع��اء  اأم�س 
لدورة  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  القا�صمي،  اأحمد 
بن  وال�صيخ �صقر  لل�صيدات،  العربية  لالأندية  االألعاب 
ال�صارقة  جمل�س  رئي�س  القا�صمي،  خ��ال��د  ب��ن  حممد 
اللجنة  رئي�س  نائب  النقبي،  ن��دى  و�صعادة  الريا�صي، 
عام  ومدير  التنفيذية،  اللجنة  رئي�س  العليا،  املنظمة 
موؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة املراأة، و�صعادة حممد ح�صن 
و�صعادة  ل��الإع��الم،  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  خلف، 
عبد العزيز ترمي، م�صت�صار الرئي�س التنفيذي - مدير 
روؤ�صاء  ال�صمالية، وعدد من  عام “ات�صاالت” االإمارات 
الدولة،  يف  والريا�صية  احلكومية  املوؤ�ص�صات  وم���دراء 

وح�صد من ممثلي و�صائل االإعالم. 
2012، ت�صهد  وللمرة االأوىل منذ انطالقتها يف عام 
ن�صختها  يف  لل�صيدات  العربية  لالأندية  االأل��ع��اب  دورة 
الرابعة م�صاركة 17 دولة من اأ�صل 22 دولة عربية، 
لت�صكل بذلك التمثيل العربي االأكرب يف دورة ريا�صية 
اإقليمية، حيث ت�صمل هذه الدول كاًل من: ال�صعودية، 
وال��ي��م��ن، وفل�صطني،  وامل���غ���رب،  ول��ب��ن��ان،  وال��ب��ح��ري��ن، 
وُعمان،  والكويت،  واجلزائر،  وم�صر،  واالأردن،  وليبيا، 
وال�صودان، والعراق، وال�صومال، وجيبوتي، اإ�صافة اإىل 

دولة االإمارات.
مناف�شات يف ت�شع ريا�شات 

امل�صاركة  ال�69  العربية  الن�صوية  االأندية  و�صتتناف�س 
ال��ط��ائ��رة يف  ال�صلة وك���رة  ك���رة  يف ت�صع ري��ا���ص��ات ه���ي: 
والقو�س  وامل��ب��ارزة  الطاولة  وك��رة  اجلماعية،  االأل��ع��اب 
الفردية  االألعاب  يف  القوى  واألعاب  والرماية  وال�صهم 
التي  الكاراتيه  وريا�صة  احل��واج��ز(،  )قفز  والفرو�صية 
اأن  ويتوقع  املناف�صات،  ج��دول  يف  االأوىل  للمرة  تدخل 
واإبراز  امل�صاركة  حجم  حيث  م��ن  ك��ب��رياً  جن��اح��اً  حتقق 
اأع��الم بلدانهن يف  ق��ادرات على رف��ع  بطالت جديدات 

املحافل الريا�صية االإقليمية والدولية.  
املبارزة،  لعبة  يف  عربية  ن�صوية  اأندية  ثالثة  وت�صارك 
وكرة  والكاراتيه،  ال�صلة،  ك��رة  لعبة  من  كل  يف  و�صبعة 
يف  عربية  ن�صوية  اأندية  خم�صة  ت�صارك  فيما  الطائرة، 
كل من مناف�صات قفز احلواجز والرماية، وثمانية يف 
ت�صع  ت�صارك  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  ال��ط��اول��ة،  ك��رة  م�صابقات 
و�صتة  وال�صهم،  القو�س  لعبة  يف  عربية  ن�صوية  اأن��دي��ة 

يف مناف�صات األعاب القوى. وت�صارك ال�صعودية بخم�صة 
اأن��دي��ة يف خم�س األ���ع���اب، ك��م��ا ت�����ص��ارك دول���ة االإم����ارات 
الت�صعة،  االأل��ع��اب  يف  اأن��دي��ة  بثالثة  االأل��ع��اب  نف�س  يف 
األعاب،  ثمانية  يف  اأندية  بثمانية  واجلزائر  والبحرين 
واالأردن وم�صر وال�صومال باأربعة اأندية يف اأربع األعاب، 
بنادي  وفل�صطني  واح��د،  بناٍد  األ��ع��اب  ث��الث  واليمن يف 
واحد يف مناف�صتني، وليبيا وعمان بثالثة اأندية لثالث 
األعاب، والكويت يف خم�س األعاب بنادي واحد، والعراق 
يف ثالثة األعاب بناديني. وت�صارك بقية الدول يف لعبة 

واحدة وبناٍد واحد، وهي ال�صودان، وجيبوتي.
من�شاآت جديدة   10

ريا�صية  م��ن�����ص��اآت   10 اإ���ص��اف��ة  املقبلة  ال����دورة  ت�صهد 
�صالتي  ت�صت�صيف  حيث  املناف�صات،  الحت�صان  جديدة 
لريا�صة  ال�����ص��ارق��ة  موؤ�ص�صة  يف  وال��رم��اي��ة  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
امل���راأة مباريات وت��دري��ب��ات ك��رة ال��ط��ائ��رة، وال��رم��اي��ة يف 
م�صابقة 10 مرت بندقية وم�صابقة 10 مرت م�صد�س، 
فيما ت�صت�صيف �صالة مدر�صة املنار بال�صارقة تدريبات 
كرة الطائرة فقط، وتتقا�صم كل من �صالتي الريا�صة 
فرع  الريا�صي  ال�صارقة  ون��ادي  املوؤ�ص�صة،  يف  والرماية 
يف  ال�صلة،  ك��رة  وتدريبات  مباريات  ا�صت�صافة  �صمنان، 
ال�صلة  ك��رة  تدريبات  ال�صارقة  جامعة  ت�صت�صيف  حني 

فقط. 
وتقام مناف�صات ريا�صة املبارزة يف �صالة �صجايا فتيات 
للمعاقني  ال��ث��ق��ة  ن����ادي  ي�صت�صيف  ب��ي��ن��م��ا  ال�����ص��ارق��ة، 
مباريات وتدريبات األعاب القوى القو�س وال�صهم، فيما 
مناف�صات  ال��ث��ق��ايف،  الريا�صي  ال��ذي��د  ن��ادي  ي�صت�صيف 
اأما بالن�صبة لكرة  25 مرتاً م�صد�س،  الرماية مل�صابقة 
العليا  التقنية  كليات  يف  مناف�صاتها  فتقام  ال��ط��اول��ة 
لعبة  للفرو�صية  ال�صارقة  نادي  وي�صت�صيف  بال�صارقة، 
الفرو�صية قفز حواجز، واأخرياً يحت�صن نادي ال�صارقة 

الريا�صي فرع احلزانة مناف�صات الكاراتيه.
حفل �لفتتاح وبرنامج �لدورة

م�صرح  يحت�صنه  ال��ذي  االفتتاح  بحفل  ال��دورة  تنطلق 
املجاز يف ال�صارقة، عند ال�صاعة ال�صابعة م�صاًء يف الثاين 
كبار  م��ن  نخبة  �صيجمع  وال����ذي  امل��ق��ب��ل،  ف��رباي��ر  م��ن 
ال�صخ�صيات الر�صمية الريا�صية والدولية، من اأبرزهم: 
االأم��رية رميا بنت بندر بن �صلطان بن عبد العزيز اآل 
الهيئة  يف  والتطوير  للتخطيط  الرئي�س  وكيل  �صعود، 
خالد  املهند�س  ومعايل  بال�صعودية،  للريا�صة  العامة 
بن عبد العزيز، وزير ال�صباب والريا�صة رئي�س املكتب 
العرب،  وال��ري��ا���ص��ة  ال�صباب  وزراء  ملجل�س  التنفيذي 
وتوما�س باخ، رئي�س اللجنة االأوملبية الدولية واللجنة 
االأوملبية االأملانية، والالعبة الرو�صية اإينا ديريغالزوفا 

احلائزة على ذهبية املبارزة يف اأوملبياد ريو 2016.
ال�صلة،  ك��رة  مناف�صات  ان��ط��الق  ال��ث��اين  ال��ي��وم  وي�صهد 
كرة  م��ن��اف�����ص��ات  تنطلق  بينما  وال��ك��ارات��ي��ه،  وامل���ب���ارزة، 
التاأهيلي  وال���دور  10م،  امل�صد�س  والرماية  الطائرة، 
ال���دورة،  م��ن  الثالث  ال��ي��وم  يف  وال�صهم  القو�س  للعبة 

10م  البندقية  والرماية  الطاولة  ك��رة  م�صابقات  اأم��ا 
من  اخلام�س  يف  فتنطلق  احلواجز  القفز  والفرو�صية 
فرباير، يف حني تقام مناف�صات األعاب القوى يف ال�صابع 
من ال�صهر نف�صه، وم�صابقات الرماية 25 مرتاً م�صد�س 
يف اليوم الثامن، بينما �صي�صهد اليوم اخلتامي للدورة 
اإقامة نهائيات كرة ال�صلة يف موؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة 

املراأة يف 12 فرباير.
ريادة م�شتحقة لل�شارقة يف متكني �ملر�أة

اأحمد  بن  خالد  ال�صيخ  قال  ال�صحفي  املوؤمتر  وخ��الل 
بن �صلطان القا�صمي، يف كلمته اأمام احل�صور: “نرفع 
اأ�صمى اآيات �صكرنا وتقديرنا اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  الدكتور 
ال�صيخة جواهر  ال�صارقة، وقرينته �صمو  االأعلى حاكم 
ل�صوؤون  االأعلى  املجل�س  رئي�س  القا�صمي،  حممد  بنت 
على  امل��راأة،  لريا�صة  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  رئي�س  االأ���ص��رة، 
نحو  الطريق  مّهدت  التي  الكرمية  ورعايتها  دعمهما 
بيئة  ريا�صاتها يف  لتمار�س  للمراأة  توفري مناخ مالئم 
تراعي خ�صو�صيتها، وتطور من قدراتها وخرباتها يف 

جميع املناف�صات«.
القا�صمي:  �صلطان  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�صيخ  واأ�صاف 
ال�صارقة  يف  تاأ�ص�صت  احلكيمة  ال���روؤى  ه��ذه  “بف�صل 
العديد من املن�صاآت واملرافق املتوافقة مع اأعلى املعايري 
اأوجدت  وال��ت��ي  ال��ري��ا���ص��ي،  القطاع  يف  املتبعة  العاملية 
حالة متطورة ومتقدمة من الرعاية الريا�صية جلميع 
يف  وي�صعهن  قدراتهن  تنمية  يف  ي�صهم  مبا  ال�صيدات، 

طليعة املناف�صات للظفر باأرفع االألقاب«.
االألعاب  ل���دورة  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  واأك��م��ل 
الن�صخة  ه���ذه  “تاأتي  ل��ل�����ص��ي��دات:  ال��ع��رب��ي��ة  ل��الأن��دي��ة 
ك��غ��ريه��ا م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات واالأن�����ص��ط��ة ال��ت��ي حتت�صنها 
وتدعمها اإمارة الثقافة، من�صجمة مع توجهات ال�صارقة 
التي عّودتنا دوم��اً على احت�صان االأح��داث التي ت�صّب 
قدراتها  وت��ط��وي��ر  امل�����راأة،  وري����ادة  مت��ك��ني  م�صلحة  يف 
وحتقيق  طريقها  ���ص��ّق  على  ق���ادرة  لتكون  وم��ه��ارات��ه��ا، 

اأحالمها وطموحاتها بجدارة وثقة«.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال ال�����ص��ي��خ ���ص��ق��ر ب��ن حم��م��د ب��ن خالد 
اإن  الريا�صي”  ال�����ص��ارق��ة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ص��م��ي 
واالإدارات  املوؤ�ص�صات  اأب��دت��ه  ال��ذي  وال��ت��ع��اون  التكاتف 
الدورة  لهذه  دعمها  يف  بال�صارقة،  واخلا�صة  الر�صمية 
اإمنا هو جت�صيد لتوجيهات ومبادرات قياداتنا الر�صيدة 
زايد  ال�صيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  قواعدها  اأر�صى  التي 
طيب اهلل ثراه، والذي اعترب النهو�س باملراأة واالرتقاء 
بواقعها نهو�س للمجتمع باأ�صره، وبالنظر اإىل النتائج 
املحافل  االإماراتية يف  امل��راأة  التي حققتها  واالإجن���ازات 
الريا�صية، فاإن الرهان عليها بات اأكرب واأ�صمل لتمثيل 
دول����ة االإم�������ارات، وحت��ق��ي��ق االإجن�������ازات ال��ري��ا���ص��ي��ة يف 

خمتلف املحافل الدولية«.
واأ�صاف رئي�س جمل�س ال�صارقة الريا�صي” ياتي تنظيم 
العربية  ل��الأن��دي��ة  االأل���ع���اب  ل����دورة  ال��راب��ع��ة  الن�صخة 

على  اعتمدت  وخطط  مل��ج��ه��ودات،  انعكا�صاً  لل�صيدات، 
ال  بها،  تفخر  اأن  ال�صارقة  الإم���ارة  فحق  حكيمة،  روؤى 
منذ  االأ�صخم  امل�صاركة  ت�صهد  ال���دورة  ه��ذه  واأن  �صيما 
الذي  وال��ن��ج��اح  االنت�صار  م��دى  يعك�س  م��ا  انطالقها، 
والتح�صريية  التنظيمية  االأ�صعدة  كافة  على  حققته 
والرتويجية، ما ي�صكل جناحاً واإجنازاً اآخر ي�صاف اإىل 
خالل  ال�صارقة  اإم��ارة  حققتها  التي  االإجن���ازات  قائمة 

ال�صنوات القليلة املا�صية«.
�لتميز يف �لرتقاء بو�قع �ملر�أة

اأثنت �صعادة ندى ع�صكر النقبي خالل كلمتها  بدورها 
على اجلهود التي بذلها اأع�صاء اللجان، وال�صركاء من 
االإعالمية  واملوؤ�ص�صات  احلكومية،  والدوائر  املوؤ�ص�صات 
واالإع���الم���ي���ني واالإع���الم���ي���ات، م�����ص��ي��دة ب��ج��ه��وده��م يف 
تغطية الفعاليات التي ت�صهدها اإمارة ال�صارقة مبهنية 

عالية. 
ب�صورة  �صابقة  دورات  ال�صارقة ثالث  “نظمت  وقالت: 
وجعلت  اخل��ربات،  من  مزيداً  كوادرها  اأك�صبت  مميزة، 
منها املكان االأمثل لتنظيم الن�صخة الرابعة، اإىل جانب 
االهتمام الكبري الذي توليه قيادتنا الر�صيدة، لالرتقاء 

بواقع املراأة يف خمتلف املجاالت وامليادين«.
اعتمدناه  ال���ذي  ال��ن��ه��ج  “وا�صلنا  ال��ن��ق��ب��ي:  واأ���ص��اف��ت 
بالبناء على النجاحات واالإجنازات التي نحققها، وكان 
تنظيمها  مت  التي  ال�صابقة  ل��ل��دورات  النجاح  لتوظيف 
االأث����ر ال��ك��ب��ري يف ت��ع��زي��ز واإر����ص���اء م��زي��د م��ن التجارب 
الرائدة على �صعيد الريا�صة الن�صوية يف دولة االإمارات، 
ال �صيما اأنها تاأتي يف �صياق ا�صتكمال امل�صرية الناجحة، 
ال�صارقة ودولة  اإمارة  الريا�صي يف  امل�صهد  �صتعزز  التي 

االإمارات«.
وك�صفت النقبي اأن اللجنة العليا املنظمة و�صعت عدداً 
من املحاور الرئي�صية التي من �صاأنها االرتقاء بالدورة، 
اعتمدت خاللها ثالث كوؤو�س يتم ت�صليمها اإىل ثالث 
ف��ئ��ات ه���ي: ك��اأ���س ال��ت��ف��وق ال��ري��ا���ص��ي، وك���اأ����س التميز 
الريا�صي، وكاأ�س اللعب النظيف. ولفتت اإىل اأن اللجنة 
تر�صيخ  اإىل  ال�صاعية  ال�صارقة  اإم���ارة  توجهات  راع���ت 
الن�صخة  اإعالنها  خالل  من  خ�صراء،  كاإمارة  مكانتها 
الرابعة دورًة �صديقة للبيئة، بتقلي�س عدد املطبوعات، 
اإلكرتونية،  ���ص��ي��غ  يف  وامل��ط��ب��وع��ات  ال��ك��ت��ي��ب��ات  ون�����ص��ر 
على  للحفاظ  تدويرها  املعاد  االأوراق  على  واالعتماد 

البيئة.
الريا�صية  املناف�صات  لقوانني  ال��دورة  مراعاة  وب�صاأن   
ندى  اأك���دت  للمن�صطات،  املخربية  الفحو�صات  ح��ول 
جلنة  خ��الل  م��ن  اعتمدت  املنظمة  اللجنة  اأن  النقبي 
وخارج  داخ���ل  م��ن  عينة   45 املن�صطات  على  ال��رق��اب��ة 
اإطار املناف�صات، م�صرية اإىل اعتماد خمترب بر�صلونة يف 
اإ�صبانيا لفح�س املن�صطات، وهو اأحد املختربات املعتمدة 
من قبل الوكالة الدولية ملكافحة املن�صطات، باالإ�صافة 
اإىل اعتماد خمترب باري�س بفرن�صا كمخترب بديل، كما 
يف  املن�صطات  على  للرقابة  الوطنية  اللجنة  �صت�صارك 

االجتماعات الفنية لالألعاب.
�ت�شالت: �ل�شارقة وجهة ر�ئدة للريا�شة �لن�شوية

الرئي�س  م�صت�صار  ت����رمي،  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
التنفيذي - مدير عام “ات�صاالت” االإمارات ال�صمالية، 
خالل اإلقائه كلمة ال�صريك احل�صري للن�صخة الرابعة 
�صكرنا  بعظيم  املنرب  “ اأتقدم من خالل هذا  للدورة: 
وامتناننا ل�صمو ال�صيخة جواهر بنت حممد القا�صمي، 
املجل�س  رئي�صة  ال�صارقة،  حاكم  ال�صمو  �صابح  قرينة 
االأعلى ل�صوؤون االأ�صرة، ورئي�صة نادي �صيدات ال�صارقة، 
على روؤاه��ا النافذة وخطواتها امل�صهودة يف جمال دعم 
كما  امل��ي��ادي��ن،  ك��اف��ة  يف  دوره���ا  وتفعيل  العربية  امل����راأة 
نفخر بفر�صة امل�صاهمة يف االرتقاء بالريا�صة الن�صائية 
وتطويرها، مبا يعزز مكانة دولة االإمارات على خارطة 

الريا�صة الن�صائية«.
الدورة  ل��ه��ذه  ودعمنا  �صراكتنا  ت��اأت��ي  ترمي”  واأ���ص��اف 
من واقع اإمياننا بدور املراأة كعن�صر فاعل يف املجتمع، 
املجتمع  ن�صيج  من  يتجزاأ  ال  ج��زء  ات�صاالت  وباعتبار 
ت��راب��ط��ه ومبادئ  ال���ذي ج�صد م��ن خ���الل  االإم���ارات���ي، 
امل�صوؤولية املجتمعية جتاه املراأة، وخا�صة االإماراتية، من 
خالل تقدمي الدعم الالزم لها يف م�صريتها الريا�صية، 
من اأجل حتقيق مزيد من النجاحات واالإجنازات التي 
الريا�صية  املحافل  خمتلف  يف  االإم����ارات  بعلم  ت�صمخ 

حملياً وعربياً ودولياً«.
واأكمل “باتت اإمارة ال�صارقة واحدة من اأبرز الوجهات 
واالأن�صطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  حت��ت�����ص��ن  ال���ت���ي  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
بالريا�صة  ت��ت��ع��ل��ق  ال���ت���ي  ت��ل��ك  ���ص��ي��م��ا  ال  ال��ري��ا���ص��ي��ة، 
الوا�صعة  واخل��ربات  ال�صابقة  للتجارب  نظراً  الن�صوية، 
التي متتلكها الكوادر االإمارتية املوؤهلة يف هذا املجال، 
الرابعة  االألعاب  دورة  من  الن�صخة  هذه  تنظيم  وياأتي 
حدثاً  باعتباره   ،2018 لل�صيدات  العربية  لالأندية 
مهماً على �صعيد ريا�صة املراأة لدولة االإمارات، والدول 
اأنها تاأتي ا�صتكمااًل للنجاحات  العربية امل�صاركة، �صيما 
املا�صية،  القليلة  االأع��وام  ال�صارقة خالل  التي حققتها 
الن�صوية،  للريا�صة  حا�صنة  من�صة  منها  جعلت  والتي 
املبدعات  اأم���ام  امل��ج��ال  لفتح  ال��وق��ت  نف�س  يف  وداع��م��ة 
يف  امل�صاركة  العربية  ال���دول  خمتلف  م��ن  الريا�صيات 

املناف�صات والفعاليات التي تقيمها االإمارة«.
ال�صارقة لالإعالم: نقل حي ومبا�صر للمناف�صات

موؤ�ص�صة  “اإن  خلف:  ح�صن  حممد  �صعادة  ق��ال  ب���دوره 

م�صوؤولية  ع��ات��ق��ه��ا  ع��ل��ى  اأخ�����ذت  ل���الإع���الم  ال�����ص��ارق��ة 
على  ت��ق��ام  ال��ت��ي  والفعاليات  االأح����داث  جميع  مواكبة 
على  امل�صاهدين  جلميع  نافذة  لتكون  ال�صارقة،  اأر���س 
تغطية مهنية  م��ن خ��الل  وج��وده��م، تطلعهم  ام��ت��داد 
تقودها الطواقم االإعالمية العاملة لديها، مبا ي�صهم 
االإمارة  ب��واق��ع  تليق  م�صرقة  ح�صارية  ���ص��ورة  نقل  يف 
دورنا  على  “نوؤّكد  خ��ل��ف:  واأ���ص��اف  ب��اأ���ص��ره«.   للعامل 
ك�صركاء اإعالميني يف دعم الريا�صة الن�صوية يف الدولة 
ال�صارقة  العربية، حيث خ�ص�صنا يف موؤ�ص�صة  واملنطقة 
وال�صارقة  الف�صائية،  ال�����ص��ارق��ة  ق��ن��اة  وع��رب  ل��الإع��الم 
جمريات  جلميع  ومواكبة  �صاملة  تغطيات  الريا�صية، 
الدورة الريا�صية، من خالل بث حي ومبا�صر، وكذلك 
عرب ا�صتديو حتليل ريا�صّي من ميدان احلدث ملتابعة 

جمريات املناف�صات«.
واأع���ل���ن���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة ع���ن اإق���ام���ة املركز 
بلو،  رادي�����ص��ون  ف��ن��دق  ل��ل��دورة يف  الرئي�صي  االإع��الم��ي 
الفرق  اإقامة  اأماكن  االإعالمية  التغطية  ت�صمل  فيما 
وجلان  التحكيم،  وجل���ان  الفنية،  وال��ل��ج��ان  امل�����ص��ارك��ة، 
ال�����دورة، وال�����ص��ي��وف وك��ب��ار ال�����ص��خ�����ص��ي��ات، يف ك��ل من 
وفندق  بيل،  �صوي�س  وفندق  ال�صارقة،  �صرياتون  فندق 
ماربيال  ومنتجع  ال��ب��ح��رية،  اإنرتنا�صيونال  هوليدي 
ف��ي��ال ال�����ص��ارق��ة، وف���ن���دق ك���وب���رون، وف���ن���دق جولدن 

توليب، وفندق �صنرتو.
اللجنة  اأع�����ص��اء  ن��اق�����س  ال�صحفي  امل���وؤمت���ر  خ��ت��ام  ويف 
الراعية،  اجلهات  من  وامل�صاركني  واحل�صور،  املنظمة، 
اأهم الفعاليات امل�صاحبة للدورة املقبلة، كما ا�صتعر�صوا 
اأهم االإجنازات الريا�صية التي حققتها اإمارة ال�صارقة، 
واأب����رزه����ا ن�����ص��ر ال��ث��ق��اف��ة ال��ري��ا���ص��ي��ة ال��ن�����ص��ائ��ي��ة لدى 
االإمارة  مكانة  تعزيز  بتو�صيات  اخل��روج  بهدف  امل��راأة، 
باعتبارها من اأكر املناطق جذباً واحت�صاناً للفعاليات 

واالأحداث الريا�صية وغريها. 
املوؤمتر  اأقامت على هام�س  قد  املنظمة  اللجنة  وكانت 
من  ع���دداً  حتاكي  م�صّغرة  ريا�صية  فعالية  ال�صحفي 
ت�صع  فيها  �صاركت  ال���دورة،  ت�صت�صيفها  التي  االأل��ع��اب 
لريا�صة  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  اإىل  املنت�صبات  من  العبات 
املراأة، يف خطوة ترويجية فتحت املجال اأمام االإعالميني 
واجلمهور للتعّرف ب�صكل مبا�صر على طبيعة املناف�صات 
الريا�صي  احل���دث  ه���ذا  يف  ال��الع��ب��ات  تخو�صها  ال��ت��ي 

االأكرب من نوعه عربياً. 

اأك����د ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ع��ود ب��ن �صقر 
راأ�س  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي 
�صاحب  برئا�صة  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  اأن  اخليمة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو 
بدعم  عناية خا�صة  ت��ويل  اهلل   ال��دول��ة حفظه 
ا�صحاب الهمم  ومتكينهم ودجمهم يف املجتمع 
حيث  بهم  اخلا�صة  ال��ري��ا���ص��ات  خ��ا���س  وب�صكل 
امل�صتوى  على  م��رم��وق��ة  مكانة  ال��دول��ة  ت��ب��واأت 

العاملي يف ريا�صة اأ�صاحب الهمم .
جاء ذلك خالل ا�صتقبال �صاحب ال�صمو حاكم 
�صموه يف مدينة �صقر  راأ���س اخليمة يف ق�صره 
بن حممد ام�س �صعادة حممد عبداهلل اجلنيبي 
اأبوظبي  ال���ص��ت�����ص��اف��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
اع�صاء  ي��راف��ق��ه   2019 اخل���ا����س  االأومل���ب���ي���اد 

اللجنة العليا .
ورح����ب ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ح��اك��م راأ������س اخليمة 
�صموه  موجها  العليا  اللجنة  واع�صاء  برئي�س 
بتقدمي  االم����ارة  يف  االخت�صا�س  ذات  اجل��ه��ات 
الريا�صي  ال��ت��ع��اون يف �صبيل جن��اح احل��دث  ك��ل 
العاملي الكبري الذي �صوف ت�صت�صيفه العا�صمة 
ابوظبي 2019 كاأول مدينة يف منطقة ال�صرق 
االأو�صط و�صمال اأفريقيا واطلع �صاحب ال�صمو 
ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة خ���الل ال��ل��ق��اء ع��ل��ى اأب���رز 
التاريخي  للحدث  االأ�صا�صية  واملالمح  الربامج 
..مثمنا �صموه جهود اللجنة العليا الجناح هذا 
احلدث الذي يعك�س ثقة العامل باإمكانيات دولة 
اكرب  تنظيم  يف  الوطنية  وك���وادره���ا  االإم�����ارات 
الوجه  واإب���راز  الريا�صية  واالح���داث  املناف�صات 

اأنظار  حم��ط  باتت  التي  ل��الإم��ارات  احل�صاري 
املتوا�صل  ال��دع��م  اىل  �صموه  ..م�����ص��ريا  ال��ع��امل 
بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  الذي يقدمه �صاحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
االحتياجات  ل���ذوي  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى 
وت�صجيعهم  ب�����ص��وؤون��ه��م  وااله���ت���م���ام  اخل��ا���ص��ة 
التحديات  كافة  وتذليل  املجتمع  يف  واإدماجهم 
حتقيق  م��ن  ومتكينهم  اأمامهم  م��ن  وال�صعاب 
االإجنازات والبطوالت على امل�صتويني االإقليمي 

والدويل.
االإمارات  اأب��ن��اء  بقدرة  ثقته  عن  �صموه  واأع���رب 
على و�صع مل�صات اإ�صافية ومهمة يف م�صرية هذه 
اللجنة  �صموه لرئي�س واع�صاء  االألعاب متمنيا 
العليا وللجميع التوفيق والنجاح يف خدمة هذه 

الريا�صة املهمة على امل�صتوى العاملي.
ح�����ص��ر ال���ل���ق���اء ال�����ص��ي��خ ���ص��ق��ر ب���ن حم��م��د بن 

راأ�س  ل��ن��ادي  االأع��ل��ى  الرئي�س  القا�صمي  �صقر 
و����ص���ع���ادة را�صد  ال���ث���ق���ايف  ال���ري���ا����ص���ي  اخل��ي��م��ة 

�صويدان اخلاطري مدير عام دائرة الت�صريفات 
وال�صيافة وعدد من امل�صئولني.

حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل رئي�س اللجنة العليا 
ل�صت�صافة اأبوظبي الأوملبياد اخلا�س
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�ليوم �لثامن للمناف�شات

بطولة فزاع لل�صيد بال�صقور )التلواح( تزداد تناف�صا وندية
حمد�ن �شعيد جابر يحقق ثنائية »بيور جري جرنا�س«

حمدان بن حممد يكرم الفائزين بجائزة حممد بن را�صد لالإبداع الريا�صي 

يف بطولة نادي �أبو ظبي �لدولية �لـ 17 لل�شباب و�ل�شابات للتن�س �لأر�شي

الالعب التون�صي حممد �صليم بن علي �صفريًا للعرب
اأ�صبح الالعب التون�صي حممد �صليم بن علي »17�صنة« �صفرياً للعرب يف 
للتن�س  وال�صابات  لل�صباب  ال�صابعة ع�صرة  الدولية  اأبو ظبي  نادي  بطولة 
االأر�صي التي تختتم بعد غد ال�صبت باملالعب اخلارجية بنادي اأبو ظبي 
حتت  املقبل  ال�صبت  يوم  م�صاء  تختتم  والتي  امل�صرف  مبنطقة  الريا�صي 
رعاية �صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأبو ظبي الريا�صي 
والتي �صهدت م�صاركة اأكر من 250 العبا والعبة من 50 دولة الأبطال 
ال�صفراء  الكرة  الذين ينتظرهم م�صتقبل كبري يف عامل  الرابع  امل�صتوى 
التي تتوا�صل مبارياتها يف اأجواء مثالية هياأها نادي اأبو ظبي الريا�صي 
بدعم من جمل�س اأبو ظبي الريا�صي بالتعاون مع احتاد االإمارات للتن�س 
واإ�صراف االحتاد الدويل للتن�س. وقد جنح العب تون�س الواعد يف عك�س 

م�صتوى التن�س العربي التون�صي من خالل م�صاركته يف الزوجي مع زميله 
اأزمات  املكون  الرو�صي  االوزبكي  الزوجي  على  بفوزها  �صاه  معن  الهندي 
اأحد اأبرز العبي الفردي وزميله راخيموف ب�صوطني 4/6-2/6 ليتاأهال 
للدور ربع النهائي الذي يقام اليوم ، وتقام بعد اجلمعة مباريات ن�صف 
واحده  �صهدت  قد  اأم�س  وك��ان جولة   ، البطولة  ا�صتعدادا خلتام  النهائي 
من مفاجاآت االأدوار النهائية بخروج الالعب الرو�صي مرارات �صاريبوف 
امل�صنف ال�صاد�س يف البطولة من دور الثمانية اأثر خ�صارته اأمام الالعب 
غاي  الهولندي  فوز  الت�صفيات  و�صهدت   .1-2 �صامبيك  فان  الهولندي 
دن على الفرن�صي مارتني ب�صوطني نظيفني والربيطاين كونور توم�صن 
على الفرن�صي ثيو �ص�صاندر -2�صفر، والرو�صي كا�صمزوف على الفرن�صي 

على  ال��ف��وز  م��اري��ا  ال�����ص��اد���ص��ة  امل�صنفة  ال��رو���ص��ي��ة  وح��ق��ق   ،  1-2 كلمنت 
الالعب  جند  العرب  الالعبات  قائمة  ويف   .. ب�صوطني  ك��ورال  اال�صبانية 
بطولة  مناف�صات  خالل  متقدمة  م�صتويات  قدمت  التي  اجل��زويل  �صارة 
مهرا،  الهندية  زميلتها  بجانب  ال��زوج��ي  يف  حاليا  تلعب  والتي  ال��ف��ردي 
ودعت  اأن  بعد  اأي�صا  الزوجي  مناف�صات  يف  امل��الح  روال  امل�صرية  وت�صارك 
الزوجي  يف  وتلعب  الثانية  املرحلة  يف  ال�صابات  ف��ردي  ت�صفيات  ب��دوره��ا 
االأنظار  تتجه  اآخ��ر  جانب  من  بيلون.   زوي  الفرن�صية  زميلتها  بجانب 
فور انتهاء بطولة اأبو ظبي نحو بطولة الفجرية ال�صنوية والتي تتجدد 
امل�صتوى  الأبطال  احل��ايل  يناير   20 اإىل   15 الفرتة من  خ��الل  اإقامتها 

الرابع اأي�صا على املالعب اخلارجية ال�صلبة.

ارتفعت حدة املناف�صة والندية مع دخول امل�صابقات اليوم 
الثامن يف بطولة فزاع لل�صيد بال�صقور التلواح، التي 
اجلديد  للمو�صم  بال�صقور  ال�صيد  بطوالت  اأوىل  تعد 
لبطوالت فزاع الرتاثية، والتي تقام بتنظيم من مركز 
حمدان بن حممد الإحياء الرتاث، يف منطقة الروية يف 
الباحثني عن  ال�صقارين  وت�صهد م�صاركة  نخبة  دبي، 
التتويج باأغلى االألقاب. وتوا�صلت مناف�صات فئة العامة 
مع اإقامة اأ�صواط فئة بيور جري فرخ وجرنا�س، وفيها 
بيور جري جرنا�س،  ثنائية  �صعيد جابر  ح�صد حمدان 
فيما توزعت املراكز االأوىل للفرخ. ويف �صوط بيور جري 
جرنا�س – ال�صيارة، حقق املركز االأول االأملح حلمدان 
�صعيد جابر حمققا زمنا وقدره 18.007 ثانية، وجاء 
ثانيا 2 ل�صعيد هالل �صامل املن�صوري بزمن 18.430 
عبداهلل  �صعيد  ملحمد  �صركان  الثالث  وباملركز  ثانية، 
املن�صوري بزمن 18.476 ثانية. ويف �صوط بيور جري 
7 حلمدان  ب��ي  االأول  امل��رك��ز  – ال��رم��ز، حقق  جرنا�س 
باملركز  وج���اء  ث��ان��ي��ة،   17.470 ب��زم��ن  ج��اب��ر  �صعيد 
الهاجري  �صايف  اآل  مذكر  نا�صر  خلالد  ن�صوان  الثاين 
بزمن 17.749 ثانية، وباملركز الثالث و�صاح حل�صني 
بيور  �صوط  ويف  ثانية.   17.949 بزمن  لوتاه  نا�صر 
– ال��رم��ز، حقق امل��رك��ز االأول ال��ط��ري براق  ج��ري ف��رخ 
زمنا  حمققا  احلريز  حممد  �صيف  جمال  �صيف  ملالكه 
األ  اأت�س  الطري  ثانيا  وج��اء  ثانية،   16.967 وق��دره 
28 ملالكه ح�صني نا�صر لوتاه بزمن 17.018 ثانية، 
وباملركز الثالث الطري مهول ملحمد خلفان بطي �صامل 

القبي�صي بزمن 17.088 ثانية.
ويف ���ص��وط ب��ي��ور ج��ري ف���رخ – ال�����ص��ي��ارة، ح��ق��ق املركز 

االأول الوهيبي عرب خلفان بطي �صامل القبي�صي بزمن 
ثانية، وجاء ثانيا طماع ل�صيف جمال �صيف   17.373
وباملركز  ث��ان��ي��ة،   17.599 ب��زم��ن  الفال�صي  احل��ري��ز 
الثالث خ�صو�صي ل�صيف جمال �صيف احلريز الفال�صي 
 – بيور جري فرخ  �صوط  ثانية. ويف   17.900 بزمن 
النقدي، حقق املركز االأول الع�صب ملروان اأحمد ال�صيخ 
الثاين  باملركز  وج��اء  ثانية،   18.242 بزمن  جم��رن 
ثانية،   18.349 بزمن  ل��وت��اه  نا�صر  حل�صني  ج��راي 
احلريز  �صيف  ج��م��ال  ل�صيف  م��دل��ل  ال��ث��ال��ث  وب��امل��رك��ز 
ال�صيد  واع��ت��رب  ث��ان��ي��ة.   18.361 ب��زم��ن  ال��ف��ال���ص��ي 
دميثان بن �صويدان، رئي�س اللجنة املنظمة، اأن هطول 
يف  �صاهم  للمناف�صات  ال�صابقة  الليلة  خ��الل  االأم��ط��ار 
لل�صقور،  مثالية  اأج��واء  وتقدمي  الرياح  �صرعة  تهدئة 
وقال “الرياح تزداد �صرعة قبل هطول االمطار، وبعد 
للتحليق  ممكن  جو  اأف�صل  لل�صقور  وتقدم  تهداأ  ذلك 
الهواء،  يف  والغبار  الرمال  ن�صبة  تراجع  مع  خ�صو�صا 
اليوم  يف  للغاية  مم��ي��زة  اأرق��ام��ا  نتابع  جعلنا  م��ا  وه��و 
الثامن، من اأبرزها حتطيم حاجز ال�17 ثانية بدخول 
االأرقام  جانب  اإىل  ثانية،   16 دائ��رة  يف  ال�صقور  اأح��د 
االأخرى التي تزداد قوة كلنا تقدما يف املناف�صات يوما 
بعد يوم، خ�صو�صا مع م�صاركة �صقارين متخ�ص�صني 
يف هذا النوع من ال�صباقات الذين ظهر عدد كبري منهم 

يف هذه الفئات«.
مو�شما ��شتثنائيًا

ي�صارك  ال���ذي  القبي�صي  بطي  خلفان  املت�صابق  وع��ل��ق 
مرة  بالعودة  �صعادته  ع��ن  ج��اب��ر،  �صعيد  ح��م��دان  با�صم 
اأخ����رى وحت��ق��ي��ق ال��ف��وز م��ن ب��داي��ة م��و���ص��م البطوالت 

البطولة  القائمني على  بال�صكر جلميع  “اتوجه  وقال 
ال�صمو و�صمو ويل عهد دبي على  واملنظمني وا�صحاب 
رعايته للبطولة ودعمه املتوا�صل يف تهيئة �صاحة تتيح 
ا�صتمرارية  على  والعمل  واالإب����داع  للتميز  امل��ج��ال  لنا 
مل  بال�صقور.  لل�صيد  االإم��ارات��ي  االجتماعي  امل���وروث 
املا�صي  ال��ع��ام  ال��ي��ه  ا�صبو  م��ا كنت  م��ن حتقيق  امت��ك��ن 
ب�صبب امرا�س عانت منها معظم الطيور لدي، ولكن 
املقايي�س،  بكل  ا�صتثنائيا  ك��ان  هلل،  احلمد  املو�صم  ه��ذا 
اأو  للبطولة  املتميزة  التنظيمية  الناحية  م��ن  ���ص��واء 
يف  جهد  بعد  حققته  ال���ذي  “النامو�س”  اأو  بالن�صر 

تدريب ال�صقور وجتهيزها للمناف�صة«.  
م�شاركة مز�رع لالإنتاج �ملحلي

بني  الالمعة  االأ�صماء  اأح��د  يعترب  لوتاه  نا�صر  ح�صني 
ال�����ص��ق��اري��ن، اإىل ج��ان��ب م�����ص��ارك��ات��ه ال��دائ��م��ة يف فئات 
العامة، ا�ص�س لوتاه مركز ال�صقور ل�صب جل اهتمامه 
يف التهجني واالإنتاج املحلي الأف�صل اأنواع ال�صقور التي 
البيور  راأ�صها  العربية على  االإم���ارات  دول��ة  بها  ت�صتهر 
جمرد  بال�صقور  لل�صيد  ف��زاع  بطوالت  تعد  مل  ج��ري. 
املالزمة  وال��ق��وة  ال�����ص��رع��ة  الخ��ت��ب��ار  مناف�صات  ���ص��اح��ة 
ل��ل�����ص��ق��ور، ب���ل اي�����ص��اً م���ي���دان ل��ع��ر���س االإن���ت���اج املحلي 

االإماراتي، واإظهار مدى �صرعته وقوته. 
وعن البطولة قال لوتاه “نقدم اأهم �صالالت ال�صقور 
بها  للم�صاركة  �صنوياً جمموعة كبرية  املحلية، ونختار 
يف البطوالت. البطولة هذا املو�صم، تت�صم بنظام اأكر 
متاأهبني  وكنا  عالية،  حرفية  يتطلب  اأن��ه  اإال  �صهولة، 
منذ انطالق فئات العامة، وح�صدنا مراكزا متقدمة«. 

للبطوالت طري   60

“ ن�صارك بخم�صة  الفال�صي  املت�صابق حمد جمعة  قال 
وق��د خ�ص�صنا معظم  ط���رياً،   60 نحو  ولدينا  ط��ي��ور، 
تقام  ال��ت��ي  ال��ب��ط��والت  يف  بها  للم�صاركة  الطيور  ه��ذه 
فزاع  ب��ط��والت  امل�صاركني يف  اول  م��ن  كنت  ال��دول��ة.  يف 
ل��دع��م هذه  ت��ع��زي��زاً  ب��داي��ت��ه��ا  ب��ال�����ص��ق��ور م��ن��ذ  لل�صيد 
الريا�صة الرتاثية التي نعتربها تكملة مل�صرية الوالد، 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه«. 
فريق النخبة : جمموعة من ال�صباب االإماراتي

جمموعة من ال�صباب االإماراتي، دفعها الطموح وحب 
ال�صيد بال�صقور - القن�س اإىل تاأ�صي�س فريق، للم�صي 
يف احرتاف ال�صقارة من او�صع ابوابها، وتبادل اخلربات 
الثقايف  ال��رتاث  احياء  م�صتقبل  نحو  تطلعاً  الفردية، 
املحلي والعمل على زيادة االنتاج االإماراتي من خالل 
الفالحي  جمعة  علق  ال�صدد  ب��ه��ذا  التهجني.  م���زارع 
“قبل تاأ�صي�س فريق النخبة، تعلمنا ال�صقارة والقن�س 
م��ن االأه����ل واالأ����ص���دق���اء، وب���داأن���ا م��ن��ذ ���ص��ن��وات عديدة 
وباقي  بال�صقور  لل�صيد  ف���زاع  ب��ط��والت  يف  بامل�صاركة 
�صنوات،  ب�صعة  منذ  ال��دول��ة.  يف  تقام  التي  البطوالت 
لتبادل  ا�صخا�س،   4 م��ن  م��وؤل��ف  ف��ري��ق  تكوين  ق��ررن��ا 
وامل�صاركة  ال�صقور،  املحلي من  االإنتاج  ودعم  اخلربات 
املخ�ص�صة  وال�����ص��ب��اق��ات  امل��ه��رج��ان��ات  ج��م��ي��ع  ب��ق��وة يف 
لل�صقور. احلمد هلل، ح�صلنا على مراكز جيدة يف فئات 

العامة حتى االآن ونطمح الأن نحقق املراكز االأوىل«.
الطيارة الال�صلكية تنطلق اليوم اخلمي�س

تنطلق اليوم اخلمي�س 11 ينايرن  املناف�صات التاأهيلية 
للطيارة الال�صلكية، بحيث تقام يف اليوم االأول مل�صابقة 
ال�صيوخ على اأن تقام يف اليوم الثاين اجلمعة 12 يناير 

الال�صلكية  ال��ط��ي��ارة  نهائي  اأن  علما  ال��ع��ام��ة،  مل�صابقة 
لل�صيوخ والعامة �صيقام يوم االأثنني املقبل 15 يناير. 

حممد  ب��ن  ح��م��دان  ملركز  الر�صميني  ال��رع��اة  اأّن  يذكر 

ل��ل�����ص��ي��ارات والندروفر  ال��ط��اي��ر  ال�����رتاث، ه��م  الإح���ي���اء 
)العربية  الر�صتماين  ال��واح��د  وع��ب��د  دب��ي  وم��ط��ارات 

لل�صيارات( والقرية العاملية واإذاعة االأوىل. 

ك��رم �صمو ال�صيخ ح��م��دان ب��ن حممد ب��ن را���ص��د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�صي 
لالإبداع  مكتوم  اآل  را�صد  بن  راع��ي  جائزة حممد 
الريا�صي  الفائزين يف الدورة التا�صعة من اجلائزة 
اإحدى  مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية  
اأكرب مبادرات تنموية وان�صانية من نوعها - الذين 
ال��دول��ة ومن  ان��ح��اء  دب��ي م��ن خمتلف  جتمعوا يف 
اجلائزة  درع  ال���ص��ت��الم  وال���ع���امل  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول 
جوائزها  قيمة  حيث  من  عامليا  نوعها  من  االأك��رب 
تعنى  ال��ت��ي  االط���الق  على  واالأوىل  فئاتها  وت��ن��وع 
الريا�صي وت�صعى لرت�صيخه كنهج  االإب��داع  مبجال 
يف العمل الريا�صي. وقال �صموه :  نرحب باملبدعني 
ال��ري��ا���ص��ي��ني يف وط���ن ات��خ��ذ م��ن االإب�����داع منهجا 
املبدعني  حتت�صن  خ�صبة  اأر���ص��ا  واأ���ص��ب��ح  للعمل 
وترعى اأعمالهم ليعم خريها اأر�س الوطن وجميع 
العربي  ال��وط��ن  يف  وال�����ص��دي��ق��ة  ال�صقيقة  ال����دول 
كن�صاط  بالريا�صة  االرت��ق��اء  يف  وت�صاهم  وال��ع��امل 
ان�صاين مهم وجمال تناف�صي مرموق يعك�س مدى 

تطور االأمم  .
للجائزة  ال��ت��ا���ص��ع��ة  ال�����دورة  اإن    : ���ص��م��وه  واأ����ص���اف 
ت��ق��ام يف م��ط��ل��ع عام  ك��ون��ه��ا  ك��ب��رية  ق��ي��م��ة  تكت�صب 
زايد  وهو العام الذي يرتبط بعطاء ونهج موؤ�ص�س 
الدولة املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان  
طيب اهلل ثراه  وهو النهج الذي ن�صري عليه جميعا 
يف عملنا وجميع مبادراتنا ومن بينها هذه اجلائزة 
ب��ن��اء م�صتقبل  ت��دع��م اجل��م��ي��ع وت��ه��دف اىل  ال��ت��ي 
راعي  �صمو  وث��م��ن     . وري��ا���ص��ت��ن��ا  ل�صبابنا  اأف�����ص��ل 
اجل��ائ��زة ع��ط��اء امل��ب��دع��ني م��ن ق��ي��ادي��ني و اإداري���ني 
وريا�صيني العبني ومدربني وحكام .. وقال :  لقد 
اجنازات  وحققوا  ا�صتثنائية  جهودا  الفائزون  بذل 
كما  الريا�صي  التناف�س  م�صتوى  من  رفعت  كبرية 
قدمت املوؤ�ص�صات الريا�صية املحلية والدولية برامج 
ومبادرات دعمت جهود اجلائزة التي ج�صدها حمور 
التا�صعة من اجلائزة وهو متكني  التناف�س للدورة 
الفوز  �صرف  نيل  جميعا  فا�صتحقوا  ريا�صيا  امل��راأة 
بهذه اجلائزة التي ولدت تنفيذا لروؤية املبدع االأول 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
دبي رعاه اهلل  يف تر�صيخ نهج االإبداع يف العمل من 
خالل تكرمي املبدعني ودعم جهودهم كما ت�صرفت 
اإحدى  تكون  واأن  �صموه  ا�صم  حتمل  ب��اأن  اجل��ائ��زة 

مبادراته العاملية .
الفائزين بجائزة حممد بن  وقد بداأ حفل تكرمي 

ال�صالم  بعزف  الريا�صي  لالإبداع  مكتوم  اآل  را�صد 
الوطني لدولة االإمارات تاله عر�س فيلم ت�صجيلي 
اأهدافها يف حتفيز  ق�صري حول اجلائزة ا�صتعر�س 
الهمم والطاقات لبناء قطاع ريا�صي منوذجي اأكر 
لالإبداعات  املنا�صب  املناخ  وخلق  و�صعادة  تناف�صية 
الريا�صية حمليا وعربيا وعامليا واالرتقاء باملجتمع 
لتكون الريا�صة ثقافة وحياة وتر�صيخ نهج االإبداع 

لنه�صة ريا�صية على امل�صتويات كافة.
بن  بندر  بنت  االأم��رية رميا  املكرمني  كلمة  واألقت 
للريا�صة  العامة  الهيئة  وكيل  �صعود  اآل  �صلطان 
ال�صعودي  االحت����اد  رئ��ي�����س  وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط 
ل�صمو  ال�صكر  بتوجيه  بداأتها  املجتمعية  للريا�صة 
راع����ي اجل���ائ���زة وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه��ا .. م���وؤك���دة اأن 
ال�����ص��ب��اب ال��ع��رب��ي ه��م م��ن ي��ح��م��ل��ون راي����ة االإب����داع 
امل�صرتك  العن�صر  اأن  منوهة   .. للمنطقة  والتقدم 
ال����ذي ي��رب��ط ب���ني ك���ل امل��ب��دع��ني ال��ري��ا���ص��ي��ني هو 
لتحقيق  يدفعهم  ال��ذي  الرا�صخ  العربي  انتماوؤهم 

الريادة العربية يف خمتلف املحافل الدولية .
وت��خ��ل��ل ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي ف��ق��رة ري��ا���ص��ي��ة ت�صمنت 
ا�صتعرا�س املهارات االأ�صا�صية لبع�س الريا�صات يف 
تعبري عن روح التحدي والقوة والطموح واالإبداع 
التتويج  من�صة  اإىل  منهم  املتميزين  ت��ق��ود  ال��ت��ي 
االأ�صبال  اأح��د  تقدم  حيث  البطولة  حلم  وحتقيق 
�صور  يحمل  ق��دم  لكرة  مبج�صم  الفقرة  نهاية  يف 
الذين  ال�صتة  النا�صئني  االإم��ارات��ي��ني  الريا�صيني 

كرمتهم اجلائزة .
مكتوم  اآل  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  وق���ام 
راعي اجلائزة بالتوقيع على املج�صم واعتماد حمور 
وهو   بال�صباب  واخلا�س  للجائزة  العا�صرة  ال��دورة 

نحن �صناع امل�صتقبل الريا�صي  .
عقب ذل��ك ق��ام �صمو ويل عهد دب��ي رئي�س جمل�س 
مقدمتهم  ويف  ال��ف��ائ��زي��ن  بتكرمي  ال��ري��ا���ص��ي  دب��ي 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�صيخ  م��ع��ايل 
املحلية  الريا�صية  ال�صخ�صية  فئة  ع��ن  الت�صامح 
تقديرا جلهوده يف اإثراء امل�صهد الريا�صي يف دولة 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئا�صته  خ��الل  من  االإم���ارات 
وتوجيهاته  وال��ري��ا���ص��ة  ال�����ص��ب��اب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة 
الوطنية  الريا�صية  االحت����ادات  ل��دع��م  وم��ب��ادرات��ه 
واالأندية وتو�صيع قاعدة ممار�صة الريا�صة وت�صييد 
اإجن���ازات  وحتقيق  وال�صبابية  الريا�صية  املن�صاآت 
كما    . للهيئة  رئا�صته  كبرية خالل فرتة  ريا�صية 
العربية  الريا�صية  ال�صخ�صية  فئة  يف  �صموه  ك��رم 
االأمرية رميا بنت بندر بن �صلطان اآل �صعود وكيل 

والتطوير  للتخطيط  للريا�صة  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
رئي�س االحتاد ال�صعودي للريا�صة املجتمعية وذلك 
الن�صائية  الريا�صة  تاأ�صي�س  يف  الإ�صهاماتها  تقديرا 
ال�صعودية وتنظيمها من خالل اإدخال ريا�صة املراأة 

يف املدار�س العامة.
و�صمن فئة جائزة االإبداع الريا�صي االأوملبي والتي 
للمبدعني  تقديرا  ال��دورة  ه��ذه  يف  ا�صتحداثها  مت 
ال����دورات االأوملبية  اأ���ص��ح��اب االإجن����ازات يف  ال��ع��رب 
فرتة  خالل  واأي�صا  اجلائزة  اإط��الق  على  ال�صابقة 
ال�����ص��ي��خ ح��م��دان ب��ن حممد  اجل���ائ���زة .. ق���ام �صمو 
القمودي  حممد  التون�صي  العداء  من  كل  بتكرمي 
اأوملبية  ميداليات  على  ح�صل  عربي  الع��ب  كاأكر 
حتى االآن بر�صيد 4 ميداليات ف�صية ح�صل عليها 
مك�صيكو   وب��رون��زي��ة  وذهبية    1964 طوكيو   يف 
1968  وف�صية ميونخ  1972  والعداء املغربي 
يف  العدائني  اأف�صل  م��ن  يعد  ال��ذي  ال��ق��روج  ه�صام 
برقمه  يحتفظ  ي����زال  ال  اإذ  م��رت   1500 ���ص��ب��اق 
اإىل   1998 روم��ا  دورة  يف  حتقيقه  منذ  القيا�صي 
اليوم وهو ثاين اأكر عربي ح�صوال على امليداليات 
3 م��ي��دال��ي��ات ف�����ص��ي��ة �صيدين  ب��ر���ص��ي��د  االأومل���ب���ي���ة 

وذهبيتني يف اأثينا 2004.  2000
للفائزين  دب����ي  ع��ه��د  ويل  ���ص��م��و  ت���ك���رمي  و���ص��م��ل 
ب���اجل���ائ���زة ع����ددا م���ن امل��وؤ���ص�����ص��ات ت�����ص��م��ن��ت احتاد 
املحلية  املوؤ�ص�صة  فئة  ع��ن  للجوجيت�صو  االإم����ارات 
رئي�س  الها�صمي  عبداملنعم  �صعادة  اجلائزة  وت�صلم 
االحت������اد وامل��ج��ل�����س ال������دويل ل��ل��ك��ري��ك��ت ع���ن فئة 
املوؤ�ص�صات العاملية - االحتادات الدولية املعرتف بها 
من اللجنة االأوملبية الدولية وت�صلم اجلائزة ديفيد 
ريت�صارد�صون املدير التنفيذي للمجل�س اإ�صافة اإىل 
االحتاد الدويل للدراجات عن فئة املوؤ�ص�صة العاملية 
اجلائزة  وت�صلم  ال�صيفية  ال��دول��ي��ة  االحت����ادات   -
دي��ف��ي��د الب��ارت��ن��ت رئ��ي�����س االحت����اد. وخ���الل احلفل 
والرموز  ال��ق��ي��ادات  م��ن  لفيف  ح�صور  �صهد  ال��ذي 
�صمو  ق��ام  وال��ع��امل��ي��ة  وال��ع��رب��ي��ة  املحلية  الريا�صية 
ال�صيخ اأحمد بن حممد بن را�صد اآل مكتوم رئي�س 
موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة رئي�س 
الوطنية رئي�س جائزة حممد بن  االأوملبية  اللجنة 
�صتة  بتكرمي  الريا�صي  ل��الإب��داع  مكتوم  اآل  را���ص��د 
م��ن ال��ري��ا���ص��ي��ني االإم���ارات���ي���ني ال��واع��دي��ن �صمن 
النجاحات  �صاحب  املحلي  النا�صئ  الريا�صي  فئة 
يو�صف  ح�صني   : وهم  الريا�صي  املجال  يف  املتميزة 
اليافعي  اأن��ور وميثه عبداهلل ح�صن وودمي��ة �صعيد 
وع��م��ار حممد ال�����ص��دراين وع��ب��داهلل غ��ل��وم املازمي 

املحلي  الريا�صي  فئة  ويف  الف�صلي.  حممد  وعمر 
ال��ق��دم عمر  ك��رم �صمو رئي�س اجل��ائ��زة الع��ب ك��رة 
احلكم  �صموه  ك��رم  كما   .. ال��ع��م��ودي  عبدالرحمن 
اإبراهيم يو�صف املن�صوري �صمن فئة احلكم املحلي 
املحلي.  امل��درب  فئة  �صرور اخلالدي يف  بن  و�صعيد 
بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  كرم  العربي  ال�صعيد  وعلى 
اإب��راه��ي��م بن  اآل مكتوم ال��دك��ت��ور  حممد ب��ن را���ص��د 
حممد القنا�س  اململكة العربية ال�صعودية  �صمن 
ال�صويعي   حممد  بن  وط��ارق  العربي  االإداري  فئة 
تون�س  يف فئة احلكم العربي وفار�س على الع�صاف  
االأردن  عن فئة امل��درب العربي عالوة على تكرمي 
ال��ق��دم يف فئة  ل��ك��رة  ال��ع��راق��ي  ال��ن��ا���ص��ئ��ني  منتخب 
الفريق العربي وت�صلم اجلائزة عبداخلالق م�صعود 
اأحمد رئي�س االحتاد العراقي لكرة القدم. واحتفاء 
الهمم  اأ�صحاب  للريا�صيني  املتميزة  بالنجاحات 
الذين متكنوا من حتقيق اإجنازات مهمة متغلبني 
���ص��م��و رئي�س  ك���رم  ع��ل��ى ظ����روف وحت���دي���ات �صعبة 
جائزة حممد بن را�صد اآل مكتوم لالإبداع الريا�صي 
وفواد  عبداللطيف  اجلزائريني  االأخوين  من  كال 
بقة لتميزهما واجنازاتهما امل�صرفة يف جمال األعاب 

القوى على امل�صتوى االأوملبي.
كما كرم �صموه الالعب ال�صعودي حممد م�صطفى 
النا�صئ العربي لتميزه  ال�صويق عن فئة الريا�صي 
االأومل��ب��ي يف جم��ال ريا�صة ال��ت��اي��ك��وان��دو وع��ن فئة 
ريا�صي حقق اجناز رفيع امل�صتوى ال�صباحة امل�صرية 
ب��ط��ل��ة ع��رب��ي��ة حتقق  اأول  ف���ري���دة ه�����ص��ام ع��ث��م��ان 
ميدالية عاملية يف بطوالت العامل لل�صباحة.  ونالت 
ج��ائ��زة ف��ئ��ة ال��ري��ا���ص��ي ال��ع��رب��ي ال��الع��ب��ة امل�صرية 
لل�صيدات  ال��ع��امل  ببطولة  لفوزها  ال�صربيني  ن��ور 
  2017  ،2016 متتاليني   لعامني  لال�صكوا�س 

واحتفاظها بالت�صنيف العاملي للعبة.
�صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  التكرمي   ح�صر حفل 
الرئي�س  ل��ل��ط��ريان  دب���ي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل 
ال�صيخ  و�صمو  االإم����ارات  ط���ريان  ملجموعة  االأع��ل��ى 
ح�صر بن مكتوم اآل مكتوم مدير دائ��رة اإع��الم دبي 
رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �صاحي  الفريق  ومعايل 
ال�صرطة واالأمن العام بدبي ومعايل اللواء حممد 
للريا�صة  العامة  الهيئة  رئي�س  الرميثي  خلفان 
و�صعادة �صعيد حممد حارب اأمني عام جمل�س دبي 
وال�صخ�صيات  القيادات  من  كبري  وع��دد  الريا�صي 
الدولة.  يف  الريا�صة  بقطاع  واملعنيني  الريا�صية 
ن��ائ��ب رئي�س  ال��ط��اي��ر  ���ص��ع��ادة مطر حممد  وت��ق��دم 
جمل�س دبي الريا�صي رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة 

اآيات ال�صكر والعرفان ل�صمو  باأ�صمى  بهذه املنا�صبة 
ال�����ص��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل مكتوم 
وراء  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�����ص��دي��دة  �صموه  توجيهات  على 
اط��الق اجل��ائ��زة وو���ص��ع اأه��داف��ه��ا وحت��دي��د نهجها 
املبدعني  وتكرمي  االأمناء  جمل�س  جلهود  ورعايته 

الريا�صيني من كل مكان.
واأع������رب ال��ط��اي��ر ع���ن ب��ال��غ ���ص��ك��ره وت���ق���دي���ره اإىل 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو 
االأثر  عظيم  له  ك��ان  وال��ذي  امل�صتمر  �صموه  لدعم 
العاملية.  التكرميات  ���ص��دارة  يف  اجل��ائ��زة  و���ص��ع  يف 
وقال الطاير :  اأ�صبحت اجلائزة اأحد اأهم املحافل 
ال��دول��ي��ة لتكرمي االإب����داع وامل��ب��دع��ني ح��ول العامل 
الريا�صيني  جميع  لتناف�س  ه��دف��ا  اأ���ص��ب��ح��ت  ك��م��ا 
والدولية  والعربية  املحلية  الريا�صية  واالحت��ادات 
اأن جهات  ف��خ��ورون  ال��ف��وز بها ون��ح��ن  ���ص��رف  لنيل 

تتناف�س  دول��ي��ة  اأومل��ب��ي��ة  واحت����ادات  ك��ربى  ريا�صية 
عالقات  بناء  على  وحتر�س  باجلائزة  للفوز  بقوة 
الذي  ال���ري���ادي  ب��ال��دور  اإمي��ان��ا منها  ت��ع��اون معها 

تلعبه اجلائزة على جميع ال�صعد وامل�صتويات .
واأ�صاف:  اإن النمو الكبري يف عدد امللفات املتقدمة 
حم��ل��ي��ا وع��رب��ي��ا ودول���ي���ا ع��ل��ى امل�����ص��ت��وي��ات الفردي 
واجلماعي واملوؤ�ص�صي يوؤكد مكانة اجلائزة ودورها 
الكبري يف حتقيق التطور املن�صود للقطاع الريا�صي 

وتر�صيخ نهج االإبداع والتميز يف العمل الريا�صي .
يذكر اأن جائزة حممد بن را�صد اآل مكتوم لالإبداع 
وبلغ   2009 ال���ع���ام  يف  ان��ط��ل��ق��ت  ق���د  ال��ري��ا���ص��ي 
جمموع جوائزها حتى العام 2017 اأكر من 61 
يف   1835 م�صاركني  ع��دد  باإجمايل  دره��م  مليون 
حمليا  فائز   302 اإىل  الفائزين  ع��دد  و�صل  حني 

وعربيا وعامليا من 54 دولة.
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الفجر الريا�ضي

 اأعلنت اال�صبانية غاربيني موغوروت�صا 
دورة  م���ن  ان�����ص��ح��اب��ه��ا  اأوىل  امل�����ص��ن��ف��ة 
ب�صبب  امل�صرب  لكرة  ال��دول��ي��ة  �صيدين 
اال����ص���اب���ة، م��ب��ا���ص��رة ب��ع��د ب��ل��وغ��ه��ا ربع 
كيكي  الهولندية  على  بفوزها  النهائي 
يف  ام�����س   )6-8( و6-7   3-6 ب��رت��ن��ز 

الدور الثاين.
ملوغوروت�صا  االأوىل  املباراة  هذه  وكانت 
اذ  امل��و���ص��م،  ث��ال��ث��ة ع��امل��ي��ا، ه���ذا  امل�صنفة 

م���ن خو�س  اأع��ف��ي��ت 
االول،  ال�����������دور 

وهي ان�صحبت 
دورة  م������ن 

ب���ري���زب���ن 
اي�������������ص������ا 
ع  �صبو ال ا
امل����ا�����ص����ي 
الإ����ص���اب���ة 

ع�صلية.
ويف مباراة 

االأرب�������ع�������اء، 
ط����������ل����������ب����������ت 

اال������ص�����ب�����ان�����ي�����ة 
ت������دخ������ل امل����ع����ال����ج 

والنتيجة  الفيزيائي 
امل���ج���م���وع���ة  يف   1-2
اأكملت  انها  اال  االوىل، 
املباراة وواجهت �صعوبة 
حل�����������ص�����م امل����ج����م����وع����ة 
ال�صوط  يف  ال���ث���ان���ي���ة 
فازت  بعدما  الفا�صل 

باالوىل 3-6.
وي���������اأت���������ي ان���������ص����ح����اب 

بطلة  م����وغ����وروت���������ص����ا 
االنكليزية  ومي���ب���ل���دون 

العام املا�صي، قبل اأيام من 
ا�صرتاليا  بطولة  ان��ط��الق 

ب���ط���والت  اأوىل  امل����ف����ت����وح����ة، 
الغراند �صالم لهذا املو�صم، والتي 

تبداأ مناف�صاتها االثنني.
وقالت اال�صبانية بعد اعالن ان�صحابها 

مع  حتدثت  ولكني  اأم��ل  بخيبة  “ا�صعر 
املحرتفات  ال���الع���ب���ات  راب���ط���ة  اأط���ب���اء 

وم���ع ف��ري��ق��ي ب��ع��د امل���ب���اراة ال��ي��وم وبناء 
من  االن�صحاب  ق��ررت  تو�صياتهم  على 
ال�������دورة«. وك���ان���ت م��وغ��وروت�����ص��ا قالت 
ربع  اىل  وت��اأه��ل��ه��ا  ف��وزه��ا  بعد  مبا�صرة 
يف  ب��اآالم  البداية  منذ  “�صعرت  النهائي 
ال��ب��ط��ن، وه��و م��ا �صبق  اأ���ص��ف��ل  ع�صالت 
ان ح�صل يف بريزبن، اعتقدت ان االمر 
�صيكون اف�صل لكن يف الواقع عاد االمل 

فطلبت املعالج وحت�صن الو�صع«.
تلعب  ان  دائما  ال�صعب  “من  وتابعت 
ع��ن��دم��ا يتعني عليك  ت��ت��اأمل  وان���ت 
موؤكدة انها “مل ت�صارك  ذلك”، 

ابدا يف دورة ت�صبق 
بطولة  انطالق 

غراند �صالم 
مبا�صرة«.

�صحت  و اأ و
نية  �صبا ال ا

نت  كا “
ال����ن����ت����ي����ج����ة 

م���ت���ق���ارب���ة، وان����ا 
������ص�����ع�����ي�����دة الأن������ن������ي 

خ�����ص��ت امل����ب����اراة وف���زت 
ب��ه��ا ب��ال��ط��ب��ع، وه����ذا كان 
يف  امل�صاركة  من  الهدف 

�صيدين«.
وك��������ان م�����ن امل����ق����رر 

تلتقي  ان 

موغوروت�صا يف ربع النهائي اال�صرتالية 
داريا غافريلوفا الفائزة على مواطنتها 
امل��خ�����ص��رم��ة ���ص��ام��ان��ت��ا ���ص��ت��و���ص��ور 4-6 
غافريلوفا  ف��ا���ص��ت��ف��ادت  ال��ي��وم،  و2-6 
وبلغت  النهائي.  ن�صف  مبا�صرة  وبلغت 
ال��ب��ول��ن��دي��ة اأن��ي��ي�����ص��ك��ا رادف��ان�����ص��ك��ا ربع 
اخلام�صة  ل��ل��م��رة  ���ص��ي��دين  يف  ال��ن��ه��ائ��ي 
االمريكية  ع��ل��ى  ب��ف��وزه��ا  م�صريتها  يف 
و6-  )4-7(  6-7 ب��ي��ل��ي�����س  ك��اث��ري��ن 
���ص��ف��ر.  وك���ان���ت رادف��ان�����ص��ك��ا ت��غ��ل��ب��ت يف 
جوهانا  الربيطانية  على  االول  ال��دور 

كونتا الرابعة وبطلة الن�صخة املا�صية.
ربع  يف  رادف���ان�������ص���ك���ا  وت����واج����ه 
النهائي االيطالية كاميال 
جورجي الفائزة على 
ال���ت�������ص���ي���ك���ي���ة ب���رتا 
 6-7 ك��ف��ي��ت��وف��ا 

)9-7( و2-6.

نهيان بن زايد يتوج القوات الربية بدرع املركز الأول يف بطولة 
حممد بن زايد الثانية للجيوجت�صو

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
اأبوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي���د  ب��ن 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�صلحة 
اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�صيخ  �صمو  ..�صهد 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة زايد 
بن �صلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية 
اأبوظبي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  واالإن�����ص��ان��ي��ة 
ال��ري��ا���ص��ي ام�����س خ��ت��ام ب��ط��ول��ة حممد 
على  للجوجيت�صو  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اختتمت  التي  امل�صلحة  القوات  م�صتوى 
الريا�صية  الرتبية  مناف�صاتها يف مركز 

الع�صكري باأبوظبي.
ال�صيخ  �صمو  البطولة  خ��ت��ام  �صهد  كما 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ب���ن حم��م��د  ذي�����اب 
ال��ن��ق��ل و���ص��ع��ادة الفريق  رئ��ي�����س دائ�����رة 
الركن مهند�س عي�صى �صيف بن عبالن 
اأرك�����ان القوات  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  امل���زروع���ي 
�صالح  ال��رك��ن  ال��ل��واء  و���ص��ع��ادة  امل�صلحة 
حم��م��د ���ص��ال��ح جم���رن ال��ع��ام��ري قائد 
ال��ق��وات ال��ربي��ة و���ص��ع��ادة ال��ل��واء الركن 
اإب��راه��ي��م ن��ا���ص��ر حم��م��د العلوي  ط��ي��ار 
ق��ائ��د ال��ق��وات اجل��وي��ة وال��دف��اع اجلوي 

وعدد من كبار القادة الع�صكريني.
وفازت قيادة القوات الربية بدرع التفوق 
لل�صنة  للبطولة  االأول  وامل���رك���ز  ال��ع��ام 
الثانية على التوايل فيما ح�صلت قيادة 
املركز  الع�صكرية على  الثاين  زايد  كلية 
الثاين ونال املركز الثالث قيادة القوات 

اجلوية والدفاع اجلوي .
ب��داأ بعر�س فيلم  وك��ان حفل اخلتام قد 
وث��ائ��ق��ي ت��ن��اول ع��ر���ص��ا الأب����رز بطوالت 

امل�صلحة  ال�����ق�����وات  يف  اجل���وج���ي���ت�������ص���و 
التي  واالحتياطية  الوطنية  واخل��دم��ة 

اأقيمت خالل العام املا�صي .
ب����ع����د ذل�������ك اأق����ي����م����ت اأرب������ع������ة ن�������زاالت 
واالث����ارة  ب��ال��ق��وة  مت��ي��زت  للجوجيت�صو 
خمتلف  يف  امل�������ص���ارك���ني  ب���ني  وال���ن���دي���ة 
الفئات واالأوزان حيث فاز باملركز االأول 
يف وزن 69 كجم للفئة العمومي احلزام 
ويف  ال�صحي  �صليمان  ال��الع��ب  االأبي�س 
فاز  االب���ي�������س  احل������زام  ك��ج��م   77 وزن 
ال���الع���ب حميد  ال��ذه��ب��ي��ة  ب��امل��ي��دال��ي��ة 
االأزرق  احل����زام  مناف�صات  ويف  عي�صى. 
املن�صوري  اأح��رز الالعب زايد   69 وزن 
احلزام  77 كجم  وزن  ويف  االأول  املركز 

االأزرق اأحرز املركز االول الالعب نا�صر 
�صركة  مدربو  ق��دم  ذل��ك  بعد  الربيكي. 
باملز الريا�صية عرو�صا فنية يف مهارات 
النف�س  ع����ن  وال�����دف�����اع  اجل��وج��ي��ت�����ص��و 

و�صنوف القتال املختلفة.
وقام �صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان 
زايد  بن  ذي��اب بن حممد  ال�صيخ  و�صمو 
والالعبني  ال��ق��ي��ادات  بتتويج  نهيان  اآل 
الفائزين بامليداليات الذهبية والف�صية 
وال��ربون��زي��ة الأ���ص��ح��اب امل��راك��ز الثالثة 
الركن  اللواء  �صعادة  ت�صلم  االأوىل حيث 
العامري  جم��رن  �صالح  حممد  �صالح 
العام  التفوق  درع  الربية  ال��ق��وات  قائد 
قائد  وت�����ص��ل��م  االأول  وامل���رك���ز  للبطولة 

كلية زايد الثاين الع�صكرية كاأ�س املركز 
الركن  اللواء  �صعادة  ت�صلم  فيما  الثاين 
اإب��راه��ي��م ن��ا���ص��ر حم��م��د العلوي  ط��ي��ار 
ق��ائ��د ال��ق��وات اجل��وي��ة وال��دف��اع اجلوي 

كاأ�س املركز الثالث .
ومت يف اخلتام التقاط ال�صور التذكارية 

لراعي احلفل مع الفائزين .
ي��ذك��ر اأن����ه ����ص���ارك يف ال��ب��ط��ول��ة 192 
الع�صكرية  الوحدات  خمتلف  من  العبا 
الداخلية  ال��ب��ط��والت  ح�صب  امل��ت��اأه��ل��ني 
ا�صتملت  حيث  ال��ق��ي��ادات  م�صتوى  على 
البطولة على مناف�صات احلزام االأبي�س 
واالأ�صود  والبني  والبنف�صجي  واالأزرق 
�صنة   30 واالأ����ص���ات���ذة  �صنة   29 حت��ت 

يف  امل�صاركون  الالعبون  وق��دم   . ف��اأك��ر 
ل�صاحب  وتقديرهم  �صكرهم  البطولة 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
الريا�صيون  ب���ه  ي��ح��ظ��ى  ال����ذي  ل��ل��دع��م 
ال���دول���ة وب�����ص��ك��ل خا�س  وال��ري��ا���ص��ة يف 
ري���ا����ص���ة اجل��وج��ي��ت�����ص��و مم����ا ����ص���اه���م يف 
انت�صارها  وع����زز  ال��ل��ع��ب��ة  ه���ذه  ت��ط��وي��ر 
و�صاهم  وا���ص��ع  نطاق  على  وممار�صاتها 
اإىل  الو�صول  من  الوطن  اأبناء  بتمكني 
البطوالت  وح�����ص��د  ال��ت��ت��وي��ج  م��ن�����ص��ات 

العاملية والقارية.
ال��ذي يقوم به  ال��دور الكبري  كما ثمنوا 
مركز الرتبية الريا�صية الع�صكري من 
وخا�صة  الريا�صية  ال��ب��ط��والت  تنظيم 

مناف�صات اجلوجيت�صو ون�صرها وتو�صيع 
الوحدات  كافة  لت�صمل  امل�صاركة  قاعدة 
املواهب  ورع��اي��ة  الك��ت�����ص��اف  الع�صكرية 

املتميزين  ال��الع��ب��ني  ودع���م  الريا�صية 
..موؤكدين اأن اللعبة بالرغم من عمرها 
الق�صري يف االإم��ارات اإال اأنها ا�صتطاعت 

اأ�صبحت  ح��ت��ى  ال��ع��امل��ي��ة  اإىل  ال��و���ص��ول 
االم��ارات مقرا لريا�صة اجلوجيت�صو يف 

العامل.

اأع��رب ال��دويل االأمل���اين �صامي خ�صرية، الع��ب و�صط 
قلقه  ع������ن  م����������ن خ����ط����ر ي����وف����ن����ت����و�����س، 

امل����ن����اف���������ص����ة ال����ق����وي����ة 
املو�صم  ه���ذا  لفريقه 

ال��������������������������دوري  يف 
لكرة  االإي�����ط�����ايل 

ال��ق��دم م��ا يهدد 
للقب  احتكاره 

امل���وا����ص���م  يف 
ال�����������ص�����ت�����ة 

االأخرية. وكان يوفنتو�س اول فريق يحرز لقب بطل 
يواجه مناف�صة  لكنه  تواليا،  ال�صاد�صة  للمرة  اإيطاليا 
ق��وي��ة ه��ذا املو�صم م��ن اك��ر م��ن ف��ري��ق وه��و يتخلف 

حاليا بفارق نقطة واحدة عن نابويل املت�صدر.
�صبورت”  “�صكاي  ل�صبكة  عاما(   30( خ�صرية  وقال 
وقبل  املا�صي  ال��ع��ام  ع��ن  خمتلف  “االمر  االإيطالية 
م��و���ص��م��ني. ث��م��ة ع��دي��د م���ن ال���ف���رق ال��ق��وي��ة تتمتع 

بامل�صتوى ذاته يف �صدارة ترتيب بطولة ايطاليا«.
نابويل  “بوجود  ال�صابق  مدريد  ري��ال  العب  واأ�صاف 
ويوفنتو�س  الت�صيو  روم���ا،  م��ي��الن،  ان��رت  واي�����ص��ا 
بالطبع، لهذه اال�صباب �صيكون الفوز بال�صكوديتو 
ا�صعب هذه املرة، يتعني علينا بذل جهود م�صاعفة 
لكي نحرز اللقب. اعتقد بان االمر �صيكون اكر 

تعقيدا هذا املو�صم«.
واعترب خ�صرية ان اللقب املحلي لي�س وحده هدف 
فريقه، وتطرق اىل دوري ابطال اوروبا الذي يعاود 
ن�صاطه منت�صف �صباط فرباير املقبل حيث يخو�س 
احد  االإنكليزي،  توتنهام  فريقه مواجهة �صعبة �صد 

مفاجاآت دور املجموعات.
امل��ف��اج��اآت يف  بع�س  “ح�صلت  ال�����ص��دد  ه���ذا  وق���ال يف 
الدور  يف  جديا  تبداأ  البطولة  لكن  املجموعات،  دور 

الثاين«.
القاري  باللقب  ف��ق��ط  م��رت��ني  يوفنتو�س  وت���وج 
النهائي  وخ�����ص��ر  و1996،   1985 ع��ام��ي 

مرتني يف اخر اأربعة موا�صم.
وختم خ�صرية “هناك بايرن ميونيخ 
مان�ص�صرت  اجل����دي����د،  وم����درب����ه 
����ص���ان  ب����اري���������س  او  ����ص���ي���ت���ي 
ميلك  وكالهما  ج��رم��ان 
هائلة  م��ادي��ة  ق����درات 
والع����ب����ني رائ���ع���ني، 
ريال  اي�صا  هناك 
مدريد، بر�صلونة، 
ي������وف������ن������ت������و�������س، 
ال������ع������دي������د م���ن 
القادرة  ال��ف��رق 
على احراز لقب 
ابطال  دوري 

اوروبا«.

موغوروت�صا تعلن ان�صحابها من دورة �صيدين

خ�صرية يخ�صى من فقدان يوفنتو�س 
لقب الكال�صيو

م�صاركة غري م�صبوقة يف �صباق بلومربغ 
�صكوير مايل جلري التتابع يف دبي

ال�صباق  اإىل  دب��ي  ال�صركات يف  اأك��رب  األ��ف موظف م��ن  ي��ق��ارب  م��ا   �صين�صم 
ال�صنوي لبلومربغ �صكوير مايل جلري التتابع وهو ال�صباق االأكر ت�صويقاً 
دبي  يف   2018 لعام  العاملية  ال�صباقات  �صل�صلة  �صتفتتح  حيث  لل�صركات، 
امل��ايل العاملي، وه��و ال�صريك  7 فرباير القادم يف مركز دب��ي  ي��وم االأرب��ع��اء 

الر�صمي ملقر احلدث منذ ُعقد ال�صباق الأول مرة يف دبي عام 2016. 
ويتوقع القائمون على ال�صباق م�صاركة اأعداٍد غري م�صبوقة من ال�صركات يف 
دبي، فمع اأن ال�صباق مازال يبعد �صهراً من الزمن فقد بلغت الزيادة يف اأعداد 
الفرق امل�صاركة %70 مقارنًة مع العام الفائت. ونظراً لرتكيز احلدث على 
ت�صجيع العمل اجلماعي وتعزيز روح ال�صداقة واملودة بني امل�صاركني وبناء 
وباركليز،  الوطني،  الفجرية  كبنك  ك��ربى  �صركات  قامت  فقد  العالقات، 
ولويدز، وجي اإل اإل، ودويت�صه بانك، وبي دبليو �صي، واأي �صي بي �صي، وجيه 
بي مورغان بت�صجيل فرقها من املوظفني امل�صاركني يف ال�صباق مما يرتك 

عدداً حمدوداً من االأماكن املتبقية للت�صجيل يف ال�صباق.
هذا  يف  البدنية  القدرات  خمتلف  من  العدائني  م�صاركة  ال�صباق  وي�صجع 
عدائني   10 منها  كل  ي�صم  التي  الفرق  �صتتناف�س  حيث  املمتع،  احل��دث 
لت�صجيل اأ�صرع زمن تراكمي يف ع�صرة دورات متتد على م�صافة ميل واحد 
ال��ب��واب��ة املميز،  امل���ايل العاملي م���روراً مببنى  )1.6 ك��م( ح��ول م��رك��ز دب��ي 
و�صتتوج ال�صركة التي يقطع فريقها ال�صباق باأق�صر زمن كاأ�صرع �صركة يف 
دبي. وي�صهد ال�صباق احتدام املناف�صة كل عام مع م�صاركة املزيد من الفرق 
التي ت�صعى للح�صول على اللقب، وقيام الكثري منها بتحدي زمالئهم يف 

مكاتب ال�صركة التي يعملون بها حول العامل.   
ويف هذه املنا�صبة قال جامي�س ها�صيت، املدير االإداري ل�صركة �صكوير مايل 
ال�صباقات  من  مثرية  �صل�صلة  من  انتهائنا  “بعد  لل�صباق:  املنظمة  �صبورت 
عام 2017، حيث قمنا بعقد �صباق بلومربغ �صكوير مايل جلري التتابع يف 
ع�صر مدٍن حول العامل، فاإننا ن�صهد اهتماماً منقطع النظري يف هذا احلدث 
املميز. وهذا لي�س يف دبي فقط، اإذ اأن اأعداد امل�صاركني يف ال�صباق حول العامل 
تفوق �صابقاتها، حيث يوفر ال�صباق لل�صركات فر�صًة فريدة وم�صوقة لبناء 
الواحد.  الفريق  اأع�صاء  من  موظفيها  بني  وامل�صاركة  التوا�صل  عالقات 
القادم  ال�صهر  دبي  ال�صباقات يف  2018 من  �صل�صلة  لبدء  اإننا متحم�صون 
تلك  اأو  القدمية منها  امل�صاركة  الفرق  بكافة  الرتحيب  اإىل  ونتطلع قدماً 

التي ت�صارك للمرة االأوىل”.
دبي  �صلطة  مركز  العمليات يف  اأول  رئي�س  نائب  ال��زرع��وين،  وقالت علياء 
املايل العاملي : »ي�صعدنا اأن نرى اقبال العديد من ال�صركات الكربى التي 
التتابع، ونحن  �صجلت خلو�س غمار �صباق بلومبريغ �صكوير مايل جلري 
لهذا احلدث  ال�صريك  املقر  العاملي  امل��ايل  دب��ي  يكون مركز  ب��اأن  ف��خ��ورون 
اإىل  تهدف  مماثلة  الأح��داث  الدعم  تقدمي  و�صنوا�صل  الرائع،  املوؤ�ص�صاتي 
بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  روؤي��ة  مع  متا�صيا  وذل��ك  البدنية،  اللياقة  تعزيز 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�س جمل�س دبي الريا�صي، يف 

جعل دبي املدينة االأكر ن�صاطاً وحيوية يف العامل.«
باأجواء  اال�صتمتاع  وم�صجعيهم  ال�صباق  يف  امل�صاركني  جلميع  و�صيتن�صى 
اإىل  باالإ�صافة  الرفيع  الطراز  من  �صيافة  �صتت�صمن  التي  املميزة  ال�صباق 
االأم�صية  تنتهي  ال�صباق. حيث ال  رع��اة  املقدمة من  الفعاليات  الكثري من 
االحتفال  يف  للم�صاركة  احل�صور  دع��وة  �صتتم  اإذ  لل�صباق،  العدائني  باإنهاء 
وترفيهية  مو�صيقية  عرو�س  من  يقدمه  مبا  ال�صباق  يلي  ال��ذي  الر�صمي 

و�صيافة مميزة ت�صمن ا�صتمرار االأجواء االحتفالية.
واأخبار  الرائدة يف جمال معلومات  العاملية  ال�صركة  بلومربغ، وهي  تعترب 
عقده  منذ  دعمها  قدمت  حيث  لل�صباق،  الرئي�صي  الراعي  واالأعمال،  املال 
�صكوير  بلومربغ  �صباق  اجتذب  وق��د   .2007 ع��ام  لندن  يف  االأوىل  للمرة 
عقده  يف  متثل  متزايداً  عاملياً  اهتماماً  تاأ�صي�صه  منذ  التتابع  جلري  مايل 
عرب ع�صٍر من اأكر مدن العامل متيزاً مما يجعله التحدي العاملي االأكرب 

من نوعه.

امل�صتقيل كارلو  ال��ق��دم  ل��ك��رة  االإي���ط���ايل  رئ��ي�����س االحت����اد  اأمل���ح 
ب��الده قبل  انه ال يتوقع تعيني م��درب ملنتخب  تافيكيو ام�س 
حزيران يونيو. وال يزال منتخب ايطاليا من دون مدرب منذ 
اإقالة جانبيريو فينتورا يف ت�صرين الثاين نوفمرب بعد ف�صله 
للمرة  رو���ص��ي��ا،  يف   2018 ال��ع��امل  ك��اأ���س  لنهائيات  قيادته  يف 

االأوىل منذ 60 عاما.
االإي��ط��ايل حتت �صغط  االحت��اد  رئا�صة  تافيكيو من  وا�صتقال 
عدم التاأهل اىل مونديال رو�صيا، لكنه �صيبقى يف من�صبه حتى 
وقال  احل��ايل.  يناير  الثاين  كانون   29 يف  له  بديل  انتخاب 
كانون   29 حتى  من�صبي  يف  زل��ت  “ما  عاما(   74( تافيكيو 

فر�صة  هناك  التاريخ  هذا  حتى  انه  اعتقد  وال  يناير،  الثاين 
الختيار مدرب جديد للمنتخب الوطني«.

وتابع تافيكيو “لن اأكون ال�صخ�س الذي يختار املدرب اجلديد. 
ميكنني ان اقول لكم اي�صا ان اف�صل املدربني يرتبطون بعقود 
حتى حزيران يونيو. من ال�صعب تعيني املدرب اجلديد قبل 

هذا التاريخ«.
املنتخب االيطايل روبرتو مان�صيني  املر�صحني لتدريب  ومن 
كونتي  وان��ط��ون��ي��و  ال��رو���ص��ي  بطر�صبورغ  ���ص��ان  زينيت  م���درب 
بايرن  م���درب  ان�صيلوتي  وك��ارل��و  االإن��ك��ل��ي��زي  ت�صل�صي  م���درب 

ميونيخ االملاين ال�صابق.

تافيكيو ي�صتبعد تعيني مدرب لالأزوري قبل يونيو 



   

 

 

قبيلة ت�صوه وجوه ن�صائها حلمايتهن من الختطاف
النائية  ال��ق��رى  يف  القبائل  م��ن  جمموعة  ب��ري��ط��اين  م�صور  زار 
البعيدة يف مينمار، والتقط �صوراً نادرة، حلياة هذه القبائل، التي 
الن�صاء حلمايتهن  وج��وه  ت�صويه  اإىل  املا�صي  يلجاأ يف  بع�صها  كان 
ن��ادرة، الآخر  اأودونيل �صوراً  من االختطاف.  والتقط امل�صور دان 
ن�صاء قبيلة ت�صني يف مينمار اللواتي ال زلن على قيد احلياة، وقد 
الو�صوم  تغطي  حيث  وجوههن،  على  بو�صوح  الو�صم  اآث��ار  ظهرت 
ملنع  القبيلة،  �صكان  ا�صتخدمها  قدمية،  حيلة  وهي  الوجه،  كامل 
تعر�س ن�صائها لالختطاف على يد ملك البالد، بح�صب �صحيفة 
ديلي ميل الربيطانية. وعاد اأودونيل للتو اإىل ا�صكتلندا، بعد رحلة 
االأك��ر ا�صطراباً يف  ا�صتمرت ملدة عامني، زار فيها دولة تعد من 
العامل، وقام خالل زيارته اأي�صاً بت�صوير قبائل البالونغ وال�صان، 
البالد. وحتدث  �صرقي  �صمال  �صان  ا�صتقرت يف جبال والية  التي 
اأودونيل عن قبيلة ت�صني تقول االأ�صاطري يف ت�صني اإن ملك مينمار 
اأنهن  ُيعتقد  اللواتي  القبيلة،  ن�صاء  بع�س  واختطف  املنطقة،  زار 
ن�صاء  ب��داأت  االختطاف،  عمليات  تكرار  وملنع  ال��ب��الد.  يف  االأج��م��ل 
بع�س  واأوراق  ح��ادة،  اأ���ص��واك  با�صتخدام  وجوههن  بو�صم  القبيلة 
اأودونيل  واأ���ص��اف  املطلوب.  اللون  على  للح�صول  االأ�صجار  اأن���واع 
هناك �صتة فروع خمتلفة لقبيلة ت�صني، ولكل منها ت�صميم خا�س 
للو�صم امل�صتخدم لتغطية الوجه باأكمله، وي�صل يف بع�س االأحيان 
منذ  التقليد  ه��ذا  البورمية  احلكومة  حظرت  وق��د  الرقبة.  اإىل 
ال�صتينات من القرن املا�صي، لذلك فالن�صاء اللواتي مت ت�صويرهن، 

هن اآخر من تبقى على قيد احلياة مع هذه الو�صوم.

رائد ف�صاء يعتذر عن خرب بزيادة طوله 
اعتذر  رائد الف�صاء الياباين نوري�صيجي كاناي امل�صارك يف مهمة 
مبحطة الف�صاء الدولية عن اإعالنه اأن طوله زاد ت�صعة �صنتيمرتات 
اإىل  بالعودة  ذلك  له  ي�صمح  اأال  القلق من  اإبدائه  وعن  الف�صاء  يف 
ال�صهر  الف�صاء  اإىل  ع��ام��ا(   41( ك��ان��اي  وانطلق  ب��اأم��ان.  االأر����س 
املا�صي يف مهمة ت�صتغرق قرابة �صتة اأ�صهر. وكتب يف تغريدة على 
تويرت يوم االثنني اأن لديه "اإعالنا مهما". ولكن يف اأعقاب تتابع 
االأخبار عن االأم��ر، اعتذر وقال اإنه قا�س طوله بعد ت�صاوؤل قائده 
عن هذا النمو ووجد اأنه زاد �صنتيمرتين فقط مقارنة بطوله على 
االأر�س. وينمو اأكر رواد الف�صاء خالل املهام الف�صائية الطويلة 
م��ع مت��دد ع��م��وده��م ال��ف��ق��ري يف غ��ي��اب اجل��اذب��ي��ة، لكن ال��زي��ادة ال 

تتعدى �صنتيمرتين عادة وتختفي فور عودتهم اإىل االأر�س.

الكول �صر العمر الطويل لعجوز
ميالدها  بعيد  احتفلت  التي  راويل،  ترييزا  االأمريكية  املعمرة  قالت 
ال�104 يف اليوم االأول من هذا ال�صهر، اإن �صبب عمرها الطويل يعود 
اآخر حيال  اإىل تناولها م�صروب الكوال اليت، ولكن لدى العلماء راأي 
املو�صوع.  وقالت املعمرة االأمريكية، ترييزا راويل، من والية مي�صيغان: 
اإنني منده�صة من و�صويل لهذه ال�صن... الكوال اليت وراء �صر عمري 
الطويل... اأتناول، على االأقل، علبة واحدة منها يومياً. واأ�صافت: اأنا 
الكوال  من  املزيد  ل�صراء  للت�صوق  اأذه��ب  �صوف  اأحبها.  الأنني  اأ�صربها 
اليت. �صاأذهب اإىل املتجر لت�صليم العلب الفارغة من الكوال اليت لكي 
اأ�صرتي املزيد منها. واأ�صارت املعمرة اإىل اأنه عندما و�صل عمرها اإىل 
100 �صنة، مل تفكر اأبداً اأنها �صت�صل اإىل عمر ال� 104 اأعوام. وتوقعت 
اأنها �صتفارق احلياة قبل و�صولها اإىل هذه املرحلة. وقد ولدت راويل يف 
اإلينوي يف عام 1914، ثم انتقلت اإىل داكوتا ال�صمالية، قبل اأن ت�صتقر 

يف نهاية املطاف يف والية مي�صيغان االأمريكية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

م�صيفة هربت ن�صف مليون دولر 
قال م�صوؤولون وتقارير اإخبارية  اإنه مت اإلقاء القب�س على م�صيفة ب�صركة طريان و�صخ�س اآخر التهامهما بتهريب 

508 األف دوالر. 
وقالت �صركة جيت ايرويز اإن امل�صيفة )25 عاماً( كانت على منت رحلة تابعة لل�صركة من نيودلهي اإىل هونغ كونغ 

عندما �صبطها م�صوؤولو اإدارة مكافحة التهريب.
واأ�صافت ال�صركة يف بيان: بناء على التحقيقات ومعطيات وكاالت تطبيق القانون، ال�صركة �صوف تتخذ مزيداَ من 

االإجراءات.
وذكرت �صبكة ان دي تي يف اأن االأموال التي مت م�صادرتها بعد اعتقالهما اأم�س االثنني كانت معظمها من فئة مئة 

دوالر، وكانت مغلفة بورق األومنيوم لكي ال يتم ر�صدها من اأجهزة امل�صح باملطار.
كما جرى اإلقاء القب�س على رجل اآخر يرتدد اأنه من قام ب�صم امل�صيفة ل�صبكة غ�صل االأموال.

ال�صبائك الذهبية يف دلهي، وجعل  املال من جتار  اإن �صبكة غ�صل االأم��وال تقوم بجمع  وقالت �صبكة ان دي تي يف 
موظفي �صركات الطريان يقومون بنقل املال للخارج، ثم اإعادته جمدداً للهند على هيئة ذهب.
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م�صابقة جمال فريدة لالأ�صماك
ينظم اليابانيون م�صابقة جمال الأ�صماك »�صبوط كوي« التي يربونها يدوياً 
بعناية فائقة. واأ�صبحت هذه االأ�صماك رمزاً لليابان ب�صبب األوانها وجمالها 

وميكن بيعها مبئات اآالف الدوالرات.
ّور الرئي�س  ولفتت اأ�صماك »�صبوط كوي« اليابانية اأنظار العامل عندما �صُ
االأمريكي دونالد ترامب خالل زيارته للبالد وهو يلقي علبة من الطعام 
يف بركة يف اأحد ق�صور طوكيو. اإال اأن هذه االأ�صماك حتظى ب�صعبية كبرية 
املعروفة  اأ�صماكهم،  اأجمل  املربني  كبار  ي�صرك  حيث  عقود  منذ  البالد  يف 
هذه  اإح��دى  يف  جمال«.  »عرو�س  م�صابقات  يف  »ني�صيكيغوي«،  با�صم  اأي�صاً 
بزات  ي��رت��دون  وه��م  التحكيم  جلنة  اأع�صاء  يتجول  طوكيو،  يف  امل�صابقات 
امتداد  على  امل�صفوفة  االأحوا�س  بني  ال�صغرية  الدفاتر  ويحملون  قامتة 
وتاأتي  باأناقة.  القيمة  الكوي  اأ�صماك  ت�صرح  حيث  للم�صاة  خم�ص�س  �صارع 
القاين مروراً  االأحمر  اإىل  اللوؤلوؤي  االأبي�س  األ��وان قو�س قزح من  بجميع 

بالرمادي واالأزرق الغامق واالأ�صفر الذهبي اللماع.
% من العالمة النهائية على ما  اإال اأن تقوي�صة ال�صمكة ت�صتحوذ على 60 
يو�صح منظم امل�صابقة اي�صامو هاتوري الذي يدير اجلمعية الرئي�صية ملربي 
% من  ب�30  اأن اللون وتدرجاته يحظى  اأ�صماك الكوي يف اليابان. ويوؤكد 
% املتبقية؟ هي تعود اإىل ما يعرف »هينكاكو«  العالمة. ماذا عن ن�صبة 10 
ترجمته  ومي��ك��ن  اأك���ر  بعد  عليه  واحل��ك��م  حت��دي��ده  ي�صعب  مفهوم  وه��و 

ب�»احل�صور« اأو »الهالة« التي ت�صدرها ال�صمكة.

ماكرون يتعلم اللغة ال�صينية ب�صرعة
تلقى اإميانويل ماكرون در�صاً �صريعاً بلغة مندرين ال�صينية خالل اأول زيارة 
له اإىل ال�صني وذلك قبل اأن يلفظ جملة بال�صينية يف خطاب األقاه، بح�صب 

ما اأظهر �صريط فيديو ن�صر على االإنرتنت نال اإعجاب امل�صتخدمني.
ثم  بالفرن�صية  بداية  بها  نطق  التي  اجلملة  يف  الفرن�صي،  الرئي�س  وق��ال 
منها  اأطلق  التي  )ال�صمال(  �صيان  يف  األ��ق��اه  خطاب  اأول  خ��الل  بال�صينية 
زيارته املمتدة على ثالثة اأيام يف ال�صني »فلنجعل كوكبنا عظيماً وجمياًل 
االإن��رتن��ت يظهره وهو  م��اك��رون �صريط فيديو على  ن�صر  جم���دداً!«. وق��د 
يتمّرن على قول هذه اجلملة التي يكررها على م�صمعه املرتجم يف ال�صفارة 
على  االأخ��رية  اللم�صات  اخت�صا�صية  ت�صع  حني  يف  ي�صاأل  وهو  الفرن�صية. 

وجهه »اأين األتقط اأنفا�صي يف خ�صّم هذه اجلملة؟«.
وتنطوي هذه اجلملة على تلميح �صاخر ل�صعار الرئي�س االأمريكي دونالد 
ترامب »فلنجعل اأمريكا عظيمة جمدداً«، علماً اأن الواليات املتحدة اأعلنت 
على  عزيزة  امل�صاألة  وه��ذه  املناخ.  حول  باري�س  اتفاق  من  االن�صحاب  نيتها 
الرئي�س الفرن�صي وهي يف �صلب حمادثاته مع نظريه ال�صيني الذي اقرتح 

عليه ماكرون »تعزيز الكفاح املناخي«.
وقد لقيت هذه اجلهود ا�صتح�صان م�صتخدمي االإنرتنت يف ال�صني.

ال�صينما يف الهند تتحرر 
من الن�صيد الوطني 

الهند،   يف  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ح��ك��م��ة  ق�صت 
ب��ع��دم وج���ود ح��اج��ة اإىل ق��ي��ام دور 
الوطني  الن�صيد  ب��ع��زف  ال��ع��ر���س 

قبل عر�س كل فيلم.
وكان حكماً �صابقاً �صدر يف نوفمرب 
 ،2016 عام  من  الثاين(  )ت�صرين 
الن�صيد  ع����زف  ب�������ص���رورة  ق�����ص��ى 
الوطني و�صرورة وقوف اجلمهور 

احرتاماً له حتى ينتهي.
وياأتي القرار يف ظل اجلدل القائم 
القومية  ال��ن��زع��ة  ت�����ص��اع��د  ب�����ص��اأن 
حكومة  ق���ي���ادة  حت���ت  ال���ع���دائ���ي���ة، 
الهندو�صي  جاناتا  بهاراتيا  ح��زب 

اليميني.
العديد  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س  اإل���ق���اء  ومت 
االإ�صاءة  ل��درج��ة  االأ���ص��خ��ا���س،  م��ن 
من  واآخ���ري���ن  امل��ع��اق��ني  بع�س  اإىل 
وقوفهم،  ع���دم  ب�صبب  امل�����ص��ل��م��ني، 
وزارة  م��ن  املحكمة  طلبت  اأن  اإىل 
اأكتوبر  يف  االحت����ادي����ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
)ت�صرين االأول( املا�صي، النظر يف 

االأمر.
اأبهيناف  املحامي  قال  جانبه،  من 
ق����ام برفع  ال�����ذي  ���ص��ري��ف��ا���ص��ت��اف��ا، 
منظمة  ع��ن  بالنيابة   - ال��دع��وى 
غ���ري ح��ك��وم��ي��ة - ب�����ص��اأن م���ا تردد 
الوطني:  الن�صيد  اإىل  اال�صاءة  عن 
الواردة  الطلبات  املحكمة  "قبلت 
يف �صهادة موثقة من احلكومة، مت 
واقرتحت  االث��ن��ني،  ي��وم  تقدميها 
اأال يكون عزف الن�صيد الوطني يف 

القاعات، اإلزامياً".
القرار  ت��ع��دي��ل  ل��ق��د مت  واأ����ص���اف: 
احلكومة  اأن  م�����ص��ي��ف��اً  ال�����ص��اب��ق، 
هذه  ح���ول  اإط������اراً  ح��ال��ي��اً  �صت�صع 

امل�صاألة.

حظر ا�صتخدام 
احليوانات يف ال�صريك

ق������ررت احل���ك���وم���ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة حظر 
ا�صتخدام احليوانات يف عرو�س ال�صريك 
ُينتظر �صدوره  قانون  اأرا�صيها، يف  على 

عن وزير البيئة مايكل غوف.
ان����دب����ن����ت����دن����ت  ذي  م������وق������ع  وح�����������ص�����ب 
ال��ق��رار على خلفية  ي��اأت��ي  االإل���ك���رتوين، 
ا�صتطالع للراأي عك�س دعماً قوياً مل�صروع 

. % القرار ناهز ال� 94.5 
اأثناء  ت��ت��ع��ر���س احل���ي���وان���ات  م���ا  وغ��ال��ب��اً 
لل�صرب،  ال�����ص��ريك  ع���رو����س  ت��دري��ب��ات 
وال����ت����ع����ذي����ب، اأوال����ت����ج����وي����ع الإخ�������ص���اع 

احليوانات.
م�صروع  اأن  اإىل  امل��وق��ع  ت��ق��ري��ر  وي�����ص��ري 
ال��ق��ان��ون ُط���رح يف ع��ه��د رئ��ي�����س ال����وزراء 
ال�����ص��اب��ق داي��ف��ي��د ك���ام���ريون ب��ني 2010 

و2015.

يعود اإىل احلياة قبل دقائق من ت�صريح جثته  
يف حادثة غريبة من نوعها، عاد �صجني متوف يبلغ من 
ت��واج��ده على طاولة  اأث��ن��اء  اإىل احل��ي��اة  ع��ام��اً   29 العمر 
اأطباء  ث��الث��ة  اإع����الن  م��ن  قليلة  ���ص��اع��ات  ب��ع��د  الت�صريح 
خمت�صني عن وفاته.  لقي غونزالو مونتويا حتفة يوم 
االأحد يف زنزانته باأحد ال�صجون يف �صمال غرب اإ�صبانيا. 
وقد اأعلن ثالثة اأطباء عن وفاته واأمروا بنقله اإىل معهد 

الطب ال�صرعي يف منطقة اأوفيدو لت�صريح جثته. 
قبل  وفاته،  اإع��الن  على  قليلة  �صاعات  �صوى  مت�س  ومل 
اأن ي�صمع االأطباء ال�صرعيون يف املركز اأ�صواتاً قادمة من 
امل�صرحة ليكت�صفوا باأن ال�صجني ال زال على قيد احلياة. 

التي  ال�صخري  اأ���ص��وات  ب��اأن  اإخ��ب��اري حملي  وق��ال موقع 
���ص��درت م��ن ج��ث��ة م��ون��ت��وي��ا وه���و ع��ل��ى ط��اول��ة الت�صريح 
كانت ال�صبب يف اإنقاذ حياته، حيث كان من املزمع القيام 

بت�صريح جثته ملعرفة �صبب الوفاة بعد وقت ق�صري. 
م�صت�صفى  اإىل  نقله  مت  وعيه،  ال�صجني  ا�صتعاد  اأن  وبعد 
اأوف���ي���دو، ح��ي��ث قالت  اأ���ص��ت��وري��ا���س اجل��ام��ع��ي يف منطقة 
بحالة من اخلدر يف جميع  اأ�صيب  باأن مونتويا  امل�صادر 
فارق  باأنه  االأطباء لالعتقاد  دفع  ال��ذي  االأم��ر  اأع�صائه، 
اإال  امل��رك��زة،  العناية  ي��زال مونتويا يف وح��دة  احلياة. وال 
اأن االأطباء قالوا باأن حالته م�صتقرة واأن الوقت ال يزال 
مبكراً ملعرفة حالته ال�صحية امل�صتقبلية، بح�صب ما ورد 

يف �صحيفة ديلي مريور الربيطانية.

فاز يف اليان�صيب بف�صل حلم
املتحدة  الواليات  �صرقي  قال رجل من منطقة ديالوير 
االأمريكية باأن حلماً األهمه ل�صراء بطاقة يان�صيب خولته 
للفوز مببلغ كبري من امل��ال.  زعم جيم�س وولربت )52 
الليايل كان  اإح���دى  ال���ذي �صاهده يف  ب���اأن احل��ل��م  ع��ام��اً( 
�صبباً بفوزه مببلغ 10.000 دوالر اأمريكي يف اليان�صيب.  
وكان جيم�س قد حلم باأنه فاز مببلغ كبري من املال بعدما 
ا�صرتى بطاقة يان�صيب فورية الربح، االأمر الذي دفعه 

لتجريب حظه يف اليوم التايل. 
وق����ال جيم�س م��ع��ل��ق��اً ع��ل��ى م��ا ح����دث: ل��ق��د ق��م��ت بحك 
البطاقة يف املتجر الذي ا�صرتيتها منه، و�صعرت بال�صعادة 
دوالر  اآالف  ع�صرة  رب��ح��ت  ب��اأن��ن��ي  تبني  عندما  ال��غ��ام��رة 
دفعة واحدة. واأ�صاف جيم�س اأنه اعتاد على �صراء تذاكر 
10 �صنوات، واأن هذه اجلائزة هي  اليان�صيب على مدى 

االأوىل من نوعها التي يفوز بها طوال هذه املدة.  
يجدر بالذكر باأن جيم�س يخطط ال�صتخدام املبلغ الذي 
كمبلغ  بالباقي  واالحتفاظ  الديون  بع�س  ل�صداد  به  فاز 

احتياطي، وفق ما ورد يف موقع يو بي اآي االإلكرتوين. 

ي�صلخون احلمري لفائدة طبية مزعومة
يف  اأ�صا�صياً  ع��ام��اًل  اأفريقيا  يف  احلمري  ح��ي��وان��ات  تعترب 
واملناطق  القرى  من  خمتلف  اأماكن  اإىل  االأغرا�س  نقل 
تلك  ال�صني، تعترب  اأنه يف  اإال  النائية منها.   وخ�صو�صاً 
احليوانات عاماًل م�صاعداً لعالج جديد بات �صائعاً، حيث 
ي�صتخدم جلد تلك احلمري يف �صنع مواد طبية مزعومة. 
وبح�صب تقرير ن�صره موقع جملة نيوزويك االإلكرتوين، 
جتلب  حيث  ك��ب��رياً  من���واً  ت�صهد  ال�صني  يف  امل�صالخ  ف���اإن 
و�صلخها  احليوانات  قتل  على  العاملون  ويقدم  احلمري 

من جلدها ومن ثم ترمى اجليف بعيداً يف حفرة نائية. �ملمثلة غال جادوت لدى و�شولها حل�شور حفل �ملجل�س �لوطني للجو�ئز يف نيويورك.  )رويرتز(

احلرارة تقتل 
مئات اخلفافي�س 

متطوعني  م����ن  حم�������اوالت  رغ�����م 
م����ئ����ات من  ن���ف���ق���ت   ، الإن�����ق�����اذه�����ا 
الطيارة"  "الثعالب  خ��ف��اف��ي�����س 
يف ���ص��اح��ي��ة مب��دي��ن��ة ���ص��ي��دين يف 
ال�صديدة  احل��رارة  جراء  اأ�صرتاليا 
مطلع هذا االأ�صبوع ، وفقاً ملا قاله 

منقذو احليوانات .
وارت��ف��ع��ت درج�����ات احل������رارة التي 
جت�����اوزت االأرق������ام ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة اإىل 
�صاحية  يف  م��ئ��وي��ة  درج����ة   47.3
اأول  ال���غ���رب  ال���واق���ع���ة يف  ب���ري���ث 
املكان  ما جعلها  االأح��د،  اأم�س  من 
االأع��ل��ى ح���رارة على ال��ك��وك��ب. ويف 
ك��ام��ب��ل��ت��اون، ح��ي��ث بلغت احل���رارة 
االآالف  �صقط  م��ئ��وي��ة،  درج���ة   45
م���ن ال��ث��ع��ال��ب ال���ط���ي���ارة م���ن على 

االأ�صجار منهكني من احلرارة.
وق���ال���ت م��ت��ط��وع��ة ���ص��م��ن منظمة 
احلياة  الإنقاذ  �صاوثوي�صت  واير�س 
ال��ربي��ة، ك��ي��ت ري����ان: ل��ق��د �صهدنا 
، وفقدنا  م��ف��رط��ة  ح����رارة  م��وج��ة 
اأعدادا كبرية من الثعالب الطيارة 
 ... ، معظمها �صغار وغري بالغني 

االأمر مفجع.
م�صتعمرة  اأن  ري��������ان  وذك����������رت 
كامبلتاون  يف  ال��ط��ي��ارة  ال��ث��ع��ال��ب 
خفا�س   2000 اإىل   1500 ت�صم 
اأم. وقالت   700 ، بينهم نحو  بالغ 
 500 ع��ن  م��ا ال يقل  :ل��ق��د فقدنا 
اأعمارها  ي���رتاوح  معظمها  �صغري 
اأ�صابيع.  وع�����ص��رة  اأ���ص��ب��وع��ني  ب��ني 
اأقل.  يكون  للحرارة  احتمالها  اإن 
ا�صتخدام  م��ن  متطوعون  ومت��ك��ن 
�صغرياً   80 نحو  الإن��ق��اذ  ال�صوائل 

من اخلفافي�س.

معر�س يف رام اهلل يوؤطر فكرة احلرب بني اجلد واللهو 
عن مدى تغلغل فكرة ال�صراعات واحلروب يف وجدان 
االإن�صان منذ ن�صاأته وحتولها مع الوقت اإىل مادة للهو 
الفل�صطيني  الت�صكيلي  الفنان  يقدم  االأط��ف��ال  ل��دى 
الذي  وال��رغ��ب��ة(  ب�����ص��ار احل����روب معر�صه )احل����رب 
ي�صم جمموعة متنوعة من االأعمال الفنية ما بني 
الر�صم والنحت والرتكيب قوامها الرئي�صي االأ�صلحة 

واجلنود.
ال��ذي ا�صتغرق  وق��ال احل��روب لرويرتز عن املعر�س 
االإعداد له عامني وافتتح م�صاء اأم�س االأول الثالثاء 
الغربية  ال�صفة  يف  اهلل  رام  مبدينة  )جالريي1(  يف 
اإىل طفولتي وماذا كنت األعب وقارنته مع ما  "عدت 
اللعبة يف  ي�صبه  وال��ذي  العامل  ه��ذا  اليوم يف  يحدث 
النهاية، كيف يلعب االأطفال األعاب احلرب ويقررون 

من املنت�صر ومن املهزوم؟.
م��ن خ���الل هذه  اأط����رح ق�صايا  اأن  اأح����اول  واأ����ص���اف 
مواد  ه��ي  ال��ت��ي  البال�صتيكية  واالأل���ع���اب  االأ���ص��ل��ح��ة 
رخي�صة والتي من خاللها اأحتدث عن العامل وعن 
احلرب ب�صكل عام التي هي ق�صية كونية الكل عانى 

منها.

املعر�س يربز جم�صم  املقدمة يف  االأعمال  بني  ومن 
)غزو( وهو عبارة عن جم�صمات �صغرية جلنود من 

الربونز يحيطون بالكرة االأر�صية.
وعن هذا العمل يقول احلروب احلا�صل على درجة 
اأخذ  بريطانيا  م��ن  املعا�صرة  الفنون  يف  املاج�صتري 
م��ن��ي ه���ذا ال��ع��م��ل ع��ام��ا ك��ام��ال ق��م��ت خ��الل��ه بعمل 
1500 جندي من الربونز اأنتجتها من خالل قوالب 
تراها كرة ذهبية ولكن حينما تقرتب  اأنت  �صغرية، 

منها ترى كل هوؤالء اجلنود يحيطون بها.
واأ���ص��اف مع اأين اأه��دف من خ��الل اأع��م��ايل اأن ترك 
العمل  ه���ذا  يف  ول��ك��ن��ي  للم�صاهد  ال��ت�����ص��اوؤالت  ط���رح 
اأن ال مكان للمدنيني على هذه  اإي�صال فكرة  اأحاول 

االأر�س فهي حماطة باجلنود من كل مكان.
اأج��زاء يقدم احلروب  اأربعة  اآخر من  ويف عمل الفت 
ال�صراع الداخلي للجندي الذي هو وقود اأي حرب، 
فا�صتخدم قالب ثلج من الفراولة �صكل منه جم�صم 
وزيه  هيئة  ك��ام��ل  يف  االأوىل  حالته  ي��ب��دو يف  ج��ن��دي 
لوحات  اأرب��ع  يف  بالذوبان  ليبداأ  واأ�صلحته  الع�صكري 

فنية حتمل كل منها تعبريات خمتلفة.

لهذا ال�صبب بكت جينيفر لوبيز
بعد عدم متكنها من التواجد يف حفل توزيع  جوائز الغولدن غلوب ، الإن�صغالها 
باالأعمال االإن�صانية لتقدمي املُ�صاعدات ملن يحتاجها يف  بورتو ريكو ، اأقامت 
على  اإجن��ازات��ه��ا  ع��ن  للت�صريح  �صحافياً  م��وؤمت��راً  لوبيز   النجمة  جينيفر 
ال�صعيد اخلريي يف بورتو ريكو، تطّرقت للحديث عن حفل الغولدن غلوب 
75 على ق�صايا التحّر�س، التي تعّر�صت لها العديد من  وتركيز دورته ال� 
اأّنها �صارت على نهجهّن وارت��دت االأ�صود  اإىل  جنمات ال�صف االأول، م�صرية 

دعماً حلملة Times Up، التي اأطلقت يف بداية العام احلايل
بالق�صية  ُمتاأّثرًة  الفيديو،  نهاية  يف  دموعها  حب�س  من  لوبيز  تتمكن  ومل 

التي طالت الن�صاء على مدار العديد من العقود.
مواقع  اح��د  على  اخلا�صة  �صفحتها  ع��رب  ال��ّداع��م  الفيديو  لوبيز  ون�صرت 
التوا�صل االإجتماعي، حيث ح�صل على 6.7 مليون ُم�صاهدة، وعّلقت عليه: 

�صيء".  كل  هو  واالأ�صود  والوحدة  والعدالة  الوقت  "انتهى 


