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قرقا�ش: ت�صرفات ال�صلطات القطرية يوؤكد عزمها موا�صلة الت�صعيد 
اخلارجية: االنتهاكات القطرية بحق الطائرات 

االماراتية ت�صرف ممنهج يعر�ض حياة املدنيني للخطر
اأبوظبي-وام:

�ستخاطب  الإم��ارات  دول��ة  اإن  ال��دويل  والتعاون  قالت وزارة اخلارجية 
القطرية اخلطرية  النتهاكات  ب�ساأن  الدويل  املدين  الطريان  منظمة 
خالل  البحرين  اإىل  طريقهما  يف  اإماراتيتني  طائرتني  لعرتا�سها 
رحلتهما العتيادية. وا�ستعر�ض ممثلون عن القوات امل�سلحة الإماراتية 
وهيئة الطريان املدين - خالل لقاء نظمته الوزارة مبقرها يف اأبوظبي 
العربية  واململكة  الأم��ن  جمل�ض  يف  الأع�ساء  ال��دول  �سفراء  بح�سور 
املعتمدين  العربية  وم�سر  وجمهورية  والبحرين  ومملكة  وال�سعودية 
الطريان  بتهديد  املتمثل  القطري  الت�سعيد  حقيقة   - ال��دول��ة  ل��دى 
املدين والع�سكري وتفنيد ادعاءاتها باخرتاق طائرة ع�سكرية اإماراتية 
اإحداثيات و�سورا من  اجل��وي حيث مت تقدمي عر�ض ت�سمن  ملجالها 

الرادارات موثقا النتهاكات القطرية.               )التفا�سيل �ض4(

»وام« تر�صد هيئة جهود الهالل االأحمر 
االإماراتي يف اإعادة اإعمار منازل اأهايل املخا

•• املخا -وام:

على  املحررة  اليمني  الغربي  ال�ساحل  ن�سائم احلرية على مناطق  هبت 
لدعم  ال�سعودية  العربية  اململكة  بقيادة  العربي  التحالف  ق��وات  اأي��دي 
وجوه  على  ترت�سم  اأخ���رى  م��رة  الب�سمة  ..وع����ادت  اليمن  يف  ال�سرعية 
الإيرانية  احلوثي  ميلي�سيات  عنهم  طم�ست  اأن  بعد  اليمنيني  الأطفال 
الرباءة وطوقت اأعناقهم باأغالل الظلم والكراهية.  )التفا�سيل �ض4(

حممد بن را�سد خالل زيارته املعر�ض امل�ساحب ل�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة    )وام(

زار املعر�ش امل�صاحب لـ»اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة«

حممد بن را�صد: االإمارات �صتظل رائدة عامليا يف جمال توليد الطاقة النظيفة انطالقا من توجيهات رئي�ش الدولة
تد�صني �صرح زايد املوؤ�ص�ض يف 22 يناير

•• اأبوظبي-وام:

انطالقاً من توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل ومبنا�سبة احتفاء دولة المارات ب� عام زايد.. 
يناير   22 يف  املوؤ�س�ض،  زاي��د  �سرح  بتد�سني  اأبوظبي  العا�سمة  حتتفل 
اجلاري، والذي اأُن�سئ تخليداً لذكرى ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 

طّيب اهلل ثراه.                                             )التفا�سيل �ض2(

•• اأبوظبي -وام:

زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل �سباح ام�ض املعر�ض امل�ساحب 
اأبوظبي  2018 الذي ي�ست�سيفه مركز  اأبوظبي لال�ستدامة  اأ�سبوع  ل� 
 600 نحو  فيه  وي�سارك  كامل  اأ�سبوع  م��دى  على  للمعار�ض  الوطني 

�سركة وجهة حكومية من دولة الإمارات واأربعني دولة حول العامل.

ال�سيخ هزاع  التي رافقه فيها �سمو  وقد توقف �سموه خالل اجلولة - 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي لإمارة اأبوظبي و�سمو 
وزير  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
�سوؤون الرئا�سة و�سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�ض هيئة دبي 
للطريان الرئي�ض الأعلى ملجموعة طريان الإمارات ومعايل �سهيل بن 

حممد فرج فار�ض املزروعي وزير الطاقة وال�سناعة.
)التفا�سيل �ض2(
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ال�صعودية تودع ملياري دوالر يف البنك املركزي اليمني

ان�صقاق قيادات ميدانية مليلي�صيات احلوثي يف اجلوف
•• عوا�صم-وكاالت:

عبد  ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  وج��ه 
يف  كوديعة  دولر  ملياري  مبلغ  باإيداع  �سعود  اآل  العزيز 
اململكة  ل��دع��م  ام��ت��داداً  اليمني  امل��رك��زي  البنك  ح�ساب 
ال�سقيق لي�سبح جمموع ما مت تقدميه  اليمني  لل�سعب 
دولر  م��ل��ي��ارات  ثالثة  اليمني  امل��رك��زي  للبنك  كوديعة 
اأمريكي وذلك يف اإطار تعزيز الو�سع املايل والقت�سادي 
الريال  ���س��رف  ���س��ع��ر  ل���س��ي��م��ا  اليمنية  اجل��م��ه��وري��ة  يف 

اليمني .
وياأتي توجيه خادم احلرمني انطالقا من اهتمام اململكة 
ملواجهة  وم�ساعدته  اليمني  ال�سعب  ع��ن  املعاناة  برفع 
الأعباء القت�سادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات 
امليلي�سيات احلوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات 
الدولة وال�ستيالء على اإيرادات املوؤ�س�سات احلكومية مبا 
يف ذلك بيع امل�ستقات النفطية وحت�سيل املبالغ بالريال 

وا�ستغالل  العمالت  �سرف  �سعر  يف  والتالعب  اليمني 
ذلك لتحقيق م�ساحلهم ال�سخ�سية دون وازع من دين اأو 
�سمري، مما اأدى اإىل تدهور �سعر �سرف الريال اليمني 

وحتميل املواطنني اليمنيني تبعات ذلك.
ميدانيا، اأعلنت قيادات ميدانية تابعة مليل�سيات احلوثي 
اجلوف  مبحافظة  العنان  ب��رط  مديرية  يف  الإي��ران��ي��ة 
ان�سقاقها عن ميلي�سيات احلوثي  �سمال �سرقي �سنعاء، 
وانحيازها للقتال يف �سفوف اجلي�ض الوطني يف منطقة 

اليتمة باملحافظة.
ت�سعى  اإن��ه��ا  ال�����س��رع��ي��ة،  اإىل  املن�سمة  ال��ق��ي��ادات  وق��ال��ت 
ا�ستعادة  يف  امل�ساركة  عرب  ال�سابقة،  اأخطائها  تربئة  اإىل 
تبقى من  وم���ا  ال��ع��ن��ان،  ب���رط  م��دي��ري��ة  ع��ل��ى  ال�سيطرة 

مناطق ل تزال حتت �سيطرة امليلي�سيات.
من  م�سلحني   10 ق�تل  ال��غ��رب��ي،  ال�����س��اح��ل  جبهة  ويف 
التحالف  ط��ائ��رات  �سنتها  غ��ارة  يف  احل��وث��ي،  ميلي�سيات 

العربي.

مواقــيت ال�صالة

اجلامعة: اأمريكا ت�صتهدف ت�صفية ق�صية الالجئني

عبا�ض يدعو ل�صد الرحال اإىل القد�ض لن�صرة اأهلها

 22 واعتقال  اإرهابي  مقتل 
�صيناء يف  ع�صكرية  بعملية 

•• القاهرة-وكاالت:

امل��ت��ح��دث ال��ع�����س��ك��ري با�سم  اأع��ل��ن 
م��ق��ت��ل م�سلح  امل�������س���ري،  اجل��ي�����ض 
يف  اآخ��ري��ن،  �سخ�سا   22 واعتقال 
يف  امل�سلحة  للقوات  اأمنية  عملية 

�سمايل �سيناء، ام�ض الأربعاء.
امل�سري  الع�سكري  املتحدث  وذكر 
اأن القتيل كان بحوزته بندقية اآلية 
الأ�سخا�ض  واأن  ات�سال،  واأج��ه��زة 
م�����س��ت��ب��ه فيهم  اع���ت���ق���ل���وا  ال����ذي����ن 

بدعمهم العنا�سر التكفريية.
ودم������ر اجل���ي�������ض امل�������س���ري خالل 
ال���ظ���ه���ري  ق���������رى  يف  ال����ع����م����ل����ي����ة 
ال�سحراوي �سمايل �سيناء، خمزنا 
من  كمية  على  يحتوي  لالأ�سلحة 
والعبوات  وال��ق��ن��اب��ل  امل���ق���ذوف���ات 

النا�سفة.
كما دمرت القوات امل�سلحة امل�سرية 
عددا من املخابئ التي ي�ستخدمها 
تخزين  يف  الإره��اب��ي��ون  امل�سلحون 

املواد العبوات النا�سفة.

اغ��ت��ي��ال ق���ي���ادي ب����ارز يف 
بالعراق احل�صد  ملي�صيات 

•• بغداد-وكاالت:

ملي�سيات  يف  ب������ارز  ق����ي����ادي  ق���ت���ل 
ال�سعبي مبنطقة احل�سوة  احل�سد 

�سمايل حمافظة بابل بالعراق.
بغداد  لوكالة  اأم��ن��ي  م�سدر  وق��ال 
م�ساء  اغتالوا  جمهولني  اأن  اليوم 
الثالثاء باأ�سلحة كامتة القيادي يف 
ع�سائب اأهل احلق اأجمد اجلبوري، 
اأحد املنت�سبني يف احل�سد ال�سعبي، 

بالقرب من منزله.

تقرير: قطر قد تطلب 
امل�صاعدة من اإيران يف كاأ�ض العامل

•• عوا�صم-وكاالت:

امل�سكالت التي حتيط با�ست�سافة قطر لكاأ�ض العامل تقت�سر على  مل تعد 
�سبهات الر�ساوى والف�ساد، اإذ امتدت لت�سل اإىل الوعود التي قدمتها الدوحة 
واملتعلقة باملن�ساآت التي �ستقوم بتجهيزها ل�ست�سافة املباريات واجلماهري، 
مما قد يدفعها لطلب امل�ساعدة من اإيران يف ا�ست�سافة اجلماهري، بح�سب 
تقرير ملجلة اإيكونومي�ست الربيطانية. وكانت �سبهات الف�ساد قد اأحاطت 
واأنها  خا�سة   ،2022 عام  العامل  كاأ�ض  ا�ست�سافة  بحق  قطر  فوز  بكيفية 
اأو موؤهالت ومواقع الالزمة ل�ست�سافة املباريات  ل متلك تاريخا كرويا، 
واجلماهري. وقد وعدت قطر بتوفري 100 األف غرفة فندق بحلول عام 
�سئيل  رق��م  بالتاأكيد  وه��و  األ��ف��ا،   45 اإىل  للو�سول  تعاين  لكنها   ،2022

مقارنة بحجم اجلماهري الذين قد يتدفقون على البالد.
ال��ع��امل عام  ك��اأ���ض  اأملانيا خ��الل  اإىل  ال��ذي��ن ح�سروا  وك��ان ع��دد اجلماهري 
2006 قد و�سل اإىل مليوين �سخ�ض، فيما تاأمل رو�سيا با�ستقطاب مليون 

�سخ�ض يف كاأ�ض العامل الذي �ست�ست�سيفه هذا العام.
كما اأن قطر ل متلك مالعب ريا�سية كافية، اإذ قالت اإن 8 مالعب �ستكون 
وذك��ر تقرير  وع��دت.  اأن  �سبق  12 ملعبا كما  ولي�ض   ،2022 ع��ام  جاهزة 
الإيكونومي�ست، اأن قطر قد تطلب يد العون من اإيران، الداعمة لالإرهاب، 
حال  يف  وبالطبع  وق�سم.  كي�ض  جزيرتي  يف  م�سجعني  ت�ستقبل  قد  والتي 
اأمام امل�سجعني الأجانب، الذين لن  جرى ذلك، فاإن ذلك �سي�سكل م�سكلة 

يرغبوا يف الذهاب اإىل اإيران ب�سبب �سيا�ساتها الداعمة لالإرهاب.

•• عوا�صم-وكاالت:

الإ�سرائيلي  ال����وزراء  رئي�ض  ق��ال 
يقني  على  اإن��ه  نتنياهو  بنيامني 
الأم���ريك���ي���ة  ال�������س���ف���ارة  اأن  م����ن 
عام،  خ��الل  القد�ض  اإىل  �ستنقل 
وهو موعد اأقرب بكثري مما قدره 

م�سوؤولون يف اإدارة ترامب.
�سحفيني  ن���ت���ان���ي���اه���و  واأي������ل������غ 
زيارته  يف  يرافقونه  اإ�سرائيليني 
تقديره  اأن  الأرب��ع��اء،  الهند،  اإىل 
ال�سفارة الأمريكية  اأن  را�سخ من 
اأ����س���رع مما  ���س��وف تنقل يف وق���ت 

نعتقد ... وخالل عام.
وك�����ان ال��رئ��ي�����ض الأم����ريك����ي قد 
متبعة  خ��ارج��ي��ة  �سيا�سة  خ��ال��ف 
عقود،  منذ  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
عندما  الكثريين  غ�سب  اأث��ار  ما 
املن�سرم  ال����ع����ام  اأواخ���������ر  اأع����ل����ن 
ب��الده بالقد�ض عا�سمة  اع��رتاف 
ال�سفارة  وب���ن���ق���ل  لإ�����س����رائ����ي����ل 

الأمريكية اإىل املدينة املحتلة.
وك�������ان ق�������رار ت�����رام�����ب ق�����د دف���ع 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي حممود  ال��رئ��ي�����ض 
اأهلية  ع����دم  اإع�����الن  اإىل  ع��ب��ا���ض 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ك��و���س��ي��ط يف 

املفاو�سات.

العام  الم������ني  اأك������د  م����ن ج��ه��ت��ه 
ل��ل��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة اح���م���د ابو 
الغيط يف كلمة القاها ام�ض خالل 
القد�ض  لن�سرة  الزه���ر  م��وؤمت��ر 
بتجميد  الم���ريك���ي  ال���ق���رار  ان 
الموال املخ�س�سة لوكالة المم 
املتحدة لغوث وت�سغيل الالجئني 
ق�سية  الغاء  ي�ستهدف  )اون���روا( 

اي��ام عن بناء عن مزيد من  قبل 
امل�����س��ت��وط��ن��ات، اي ���س��ل��ب الر����ض 
)ال�سرائيليون(  ان��ه��م  م��ع��ت��ربا 
ت�ساركهم  ملخطط  طبقا  يعملون 
الوليات  عليه  وت�ساعدهم  فيه 
الالجئني،  ال���ق���د����ض،  امل���ت���ح���دة، 

الر�ض.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه دع���������ا ال����رئ����ي���������ض 

الالجئني.
ياأتي  ال��ق��رار ل  ه���ذا  ان  واع��ت��رب 
مب����ع����زل ع�����ن ق�������رار الع�������رتاف 
ي�ستهدف  ال��ق��رار  ه��ذا  بالقد�ض، 
وال�سحة  الفل�سطيني  التعليم 
ق�سية  وال�����غ�����اء  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

الالجئني.
اعلنت  ا���س��رائ��ي��ل  ان  اىل  وا����س���ار 

عبا�ض  حم����م����ود  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
وامل�سيحيني،الأربعاء،  امل�سلمني 
دع��م��ا لأهلها  ال��ق��د���ض  زي���ارة  اإىل 

ولهويتها العربية والإ�سالمية.
املوؤمتر  يف  يتحدث  عبا�ض  وك���ان 
ال��ق��د���ض اليذي  ل��ن�����س��رة  ال��ع��امل��ي 
ي��ن��ظ��م��ه الأزه�������ر ال�����س��ري��ف بعد 
دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  ق��رار 
ب����اإع����الن  ت����رام����ب يف دي�������س���م���رب 
ونقل  لإ�سرائيل  عا�سمة  القد�ض 

ال�سفارة الأمريكية اإليها.
الأخرية  اجلولة  اإن  عبا�ض  وق��ال 
من املواجهات بني الفل�سطينيني 
�سواب  لنا  اأك��دت  والإ�سرائيليني 
العربية  اأم��ت��ن��ا  لأب���ن���اء  دع��وت��ن��ا 
امل�سلمني  م�����ن  والإ������س�����الم�����ي�����ة 
وامل�سيحيني على ال�سواء من اأجل 
املقد�سة  املدينة  اإىل  الرحال  �سد 
ن�سرة لأهلها املرابطني فيها وفى 
املعنوية  لروحهم  ورفعا  اأكنافها 
املوؤامرات  اأع��ت��ى  ي��واج��ه��ون  وه��م 

التي ت�ستهدف وجودهم.
وقد اقرتح �سيخ الأزهر الدكتور 
يخ�س�ض  اأن  ال���ط���ي���ب،  اأح����م����د 
للقد�ض  ع��ام��ا  ليكون  ال��ع��ام  ه��ذا 
ال�سريف، تعريفا به ودعما ماديا 

ومعنويا للمقد�سيني.

عبا�ض خالل موؤمتر الأزهر لن�سرة القد�ض يف القاهرة بح�سور قيادات دبلوما�سية ودينية عربية  )رويرتز(
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عنا�سر قوات �سوريا الدميقراطية ت�ستعد ملواجهة حمتملة مع القوات الرتكية

القوات ال�صورية على بعد 10 كيلومرتات من اأبو ال�صهور

�صوريا الدميقراطية: التحالف �صيعرتف بفيدرالية �صمال �صوريا
•• بريوت-وكاالت:

اأحرزت القوات احلكومية ال�سورية 
اإيرانية  مب��ي��ل��ي�����س��ي��ات  م���دع���وم���ة 
�سمال  اإدل��������ب،  يف  ك���ب���ريا  ت���ق���دم���ا 
���س��رق��ي ال���ب���الد، وب���ات���ت ع��ل��ى بعد 
ن��ح��و 10 ك��ي��ل��وم��رتات ف��ق��ط من 
من  الع�سكري  ال�سهور  اأب��و  مطار 

اجلهة ال�سرقية ال�سمالية.
وج���������اء ه��������ذا ال�����ت�����ق�����دم ل���ل���ق���وات 
احل��ك��وم��ي��ة ال�������س���وري���ة، ع��ل��ى اإث���ر 
اأجزاء  على  ال�سيطرة  ا�ستعادتها 
من ريف حلب اجلنوبي على مدار 

الأيام القليلة املا�سية.
و�سيطرت قوات احلكومة ال�سورية 
م�����وؤخ�����را ع���ل���ى ت���ل���ت���ي اأب�������و روي����ل 
وال�سهيد، ف�سال عن قرى عوينات 
�����س����غ����رية وك�����ب�����رية وم���رح���م���ي���ة، 
ال�سمان  ت���ل  ب��ل��دة  غ��رب��ي  ���س��م��ال 
حلب  ري������ف  يف  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

اجلنوبي.

�سيعرتف  وا�سنطن،  ت��ق��وده  ال��ذي 
بفيدرالية �سمال �سوريا، ويحميها 

من اأي تدخل حملي اأو اإقليمي.
الدميقراطية  �سوريا  ق��وات  اإع��الم 
خطوة  اأن  كردية  م�سادر  عن  نقل 
حدودية  ع�����س��ك��ري��ة  ق����وة  ت�����س��ك��ي��ل 
بدعم من التحالف يف �سمال �سوريا 

ال�سورية  احلكومة  ق��وات  وت�سعى 
للو�سول اإىل القاعدة اجلوية )اأبو 
ال�سهور( عرب حموري ريف حلب 

اجلنوبي وريفي حماة واإدلب.
اأع���ل���ن م�سدر  م���ن ج��ه��ة اخ������رى، 
�����س����وري����ا  ق������������وات  يف  ع���������س����ك����ري 
الدميقراطية اأن التحالف الدويل 

اأمريكيني،  دبلوما�سيني  واإر���س��ال 
ب�سرق  الع���رتاف  خلطوة  �ستمهد 

الفرات وفيدراليته.
الدويل  التحالف  اأن  امل�سدر  واأك��د 
باٍق يف �سوريا، م�سرًيا اإىل اأن وجوده 
واإقليمية  حم��ل��ي��ة  ح��اج��ة  ي�����س��ك��ل 
ودولية حلماية مكونات �سوريا من 
الإرهاب من جهة، اإ�سافة اإىل منع 
هيمنة دول مثل اإيران وتركيا على 

�سوريا من جهة اأخرى.
وك���ان���ت امل��دف��ع��ي��ة ال��رتك��ي��ة ب���داأت 
ملواقع  ق�سفها  موجات  اأوىل  اأم�ض 
املقاتلني الأكراد يف منطقة عفرين 

ال�سورية.
ال���ق�������س���ف ال����رتك����ي ي���ت���زام���ن مع 
على  الع�سكرية  احل�سود  ا�ستكمال 
احلدود و�سط تلويٍح تركي بعمليٍة 
املقاتلني  ل�سحق  ال��ن��ط��اق  وا���س��ع��ة 
الأك����راد امل��دع��وم��ني م��ن وا�سنطن 
التي دعت اإىل الهدوء على جانبي 

احلدود.
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اأخبـار الإمـارات

زار املعر�ش امل�صاحب لـ» اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة«

حممد بن را�صد: االإمارات �صتظل رائدة عامليا يف جمال توليد الطاقة النظيفة 
•• اأبوظبي -وام:

ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  زار 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
ام�ض  �سباح  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
اأ�سبوع  ل�����  امل�������س���اح���ب  امل���ع���ر����ض 
 2018 ل��ال���س��ت��دام��ة  اأب���وظ���ب���ي 
اأبوظبي  مركز  ي�ست�سيفه  ال��ذي 
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���ض ع��ل��ى مدى 
اأ���س��ب��وع ك��ام��ل وي�����س��ارك فيه نحو 
�سركة وجهة حكومية من   600
دولة الإمارات واأربعني دولة حول 

العامل.
اجلولة  خ��الل  �سموه  توقف  وق��د 
ال�سيخ  �سمو  فيها  راف��ق��ه  ال��ت��ي   -
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ه����زاع 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض 
اأبوظبي و�سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
الرئا�سة  ����س���وؤون  وزي����ر  ال�������وزراء 
اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  و�سمو 
مكتوم رئي�ض هيئة دبي للطريان 
طريان  ملجموعة  الأعلى  الرئي�ض 
الإم�����������ارات وم����ع����ايل ���س��ه��ي��ل بن 
حم���م���د ف�����رج ف����ار�����ض امل����زروع����ي 
ومعايل  وال�سناعة  الطاقة  وزي��ر 
الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر 
اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  دول���ة  وزي���ر 
اإبراهيم  حممد  وم��ع��ايل  م�سدر 
�ساحب  دي����وان  م��دي��ر  ال�سيباين 
خليفة  و�سعادة  دبي  حاكم  ال�سمو 
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد 
وال�����س��ي��اف��ة يف دبي  ال��ت�����س��ري��ف��ات 

على  بالدنا  يف  ال�سم�سية  الطاقة 
مدار العام.

واأك�����د ���س��م��وه اأن دول����ة الإم�����ارات 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��ق��ي��ادة 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
الدولة »حفظه اهلل« �ستظل رائدة 
الطاقة  ت��ول��ي��د  جم����ال  يف  ع��امل��ي��ا 
بيئتنا  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���ا  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
م�ستدامة  تنمية  وحتقيق  املحلية 
م�ست�سهدا  املالية  التكلفة  قليلة 
الدولية  ال��وك��ال��ة  ب��وج��ود  ���س��م��وه 
ل��ل��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة »اإي����ري����ن����ا« يف 
اأبوظبي  من  تتخذ  والتي  دولتنا 
مقرا دائما لها حيث لهذا الوجود 
الدويل هنا على اأر�سنا له دللته 
ب��اأن دول��ة الإم����ارات ه��ي ال�سباقة 
يف ت��ن��ف��ي��ذ م�������س���اري���ع ���س��خ��م��ة يف 
امل���ج���ال وا���س��ت��ط��اع��ت ك�سب  ه����ذا 
اأ�سوات دول العامل عند تر�سحها 
الدولية  الوكالة  هذه  ل�ست�سافة 
احللول  باإيجاد  عامليا  تعنى  التي 
املبتكرة حالية وم�ستقبلية ل�سمان 
توفري الطاقة امل�ستدامة وم�سادر 
بقاع  خمتلف  يف  ل��ل��م��ي��اه  ج��دي��دة 

العامل.
ال�سمو  �ساحب  اأخ��اه  �سموه  وهناأ 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
اأبوظبي  اأ����س���ب���وع   « جن�����اح  ع���ل���ى 
لال�ستدامة » بكل املعايري واعتربه 
والفعاليات  الأح����داث  م��ن  �سموه 
ال��دول��ي��ة امل��رم��وق��ة ال��ت��ي حتظى 
ب���اإق���ب���ال ���س��دي��د م���ن ق��ب��ل ال����دول 
وال�سركات  ال���ب���ح���وث  وم����راك����ز 

العاملية ذات الخت�سا�ض.

وعدد من امل�سوؤولني واملرافقني - 
عند العديد من من�سات اجلهات 
يعترب  ال���ذي  احل���دث  يف  امل�ساركة 
اأ�سبوع  ف��ع��ال��ي��ات  اأه�����م  ب���ني  م���ن 

اأبوظبي لال�ستدامة.
امل�سوؤولني  م���ن  ���س��م��وه  وا���س��ت��م��ع 
اإىل  والقائمني على هذه املن�سات 
على  معظمها  يف  ت��رك��زت  ���س��روح 
البديلة  واحللول  البتكارات  اآخر 
لتوليد الطاقة النظيفة امل�ستدامة 
التي  ل��ل��م��ي��اه  م�������س���ادر  وت����وف����ري 
الوطنية  اجل��ه��ات  ه��ذه  تعر�سها 
و�سفه  الذي  املعر�ض  والعاملية يف 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
العاملية  باملن�سة  مكتوم  اآل  را�سد 
اجلهات  ا�ستقطاب  ا�ستطاع  الذي 
املتخ�س�سة  وال��دول��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
النظيفة  الطاقة  توليد  قطاع  يف 

�سموه  واط��ل��ع   « والبيئة  امل��ن��اخ��ي 
ع��ل��ى ج��دي��ده��ا يف جم���ال حماية 
البيئة يف دولة الإم��ارات والبحث 
من  للتخفيف  مبتكرة  حلول  عن 
على  اخل��ط��رية  البيئية  امل��ل��وث��ات 

الإن�سان.
وتفقد �سموه احلافلة الكهربائية 
�سركة  ت��ع��ر���س��ه��ا  ال���ت���ي  ل���ل���رك���اب 
وه����ي مطورة  ال��وط��ن��ي��ة  م�����س��در 
ب��ال��ك��ام��ل م��ن ق��ب��ل ك����وادر وطنية 
مركز  م���ن�������س���ة  ����س���م���وه  زار  ث�����م 
الإبتكار  وواح��ة  الياباين  الإبتكار 
التابعة ل�سركة م�سدر ثم اجلناح 
عند  �سموه  وت��وق��ف  ال�سوي�سري 
دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  من�سة 
م�ساريعها  ت���ع���ر����ض  ال���ت���ي  دي������وا 
اخلا�سة  وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  احل��ال��ي��ة 
املتجددة بوا�سطة  بتوليد الطاقة 

اأبوظبي وتعرف على جديدها يف 
جمال تنفيذ م�ساريعها العمالقة 
اخل��ا���س��ة ب��ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ثم 
العربية  اململكة  من�سة  �سموه  زار 
ال�سعودية التي تعر�ض م�ساريعها 
العمالقة يف قطاع توليد الطاقة 

النظيفة وحتلية مياه البحر.
وختم �سموه جولته بالتوقف عند 
العاملية  املن�سة  اإيكووي�ست  من�سة 
واإعادة  النفايات  اإدارة  يف  الرائدة 
ال�سرق  يف  وال�ستدامة  تدويرها 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
اأر�ض  مغادرته  وقبيل  اخلتام  ويف 
ال�سمو  �ساحب  اأع��رب   .. املعر�ض 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
عن ارتياحه لنجاح اأ�سبوع اأبوظبي 
وال�سمعة   2018 ل��ال���س��ت��دام��ة 
ال��ت��ي حققها  ال��را���س��خ��ة  ال��ع��امل��ي��ة 

امل�ستقات  ع��ن  بعيدا  وامل�����س��ت��دام��ة 
امل�ستخدمة  التقليدية  النفطية 
حاليا يف ت�سغيل حمطات الكهرباء 
وحتلية املياه.. مرجعا �سموه ذلك 
املعر�ض  ه��ذا  يف  العاملي  احل�سور 
والأفكار  العظيمة  اجل��ه��ود  اإىل 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  اخلالقة 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة ���س��اح��ب فكرة 
املوؤمتر  ه���ذا  وا�ست�سافة  تنظيم 
العاملي ال�سنوي الأول من نوعه يف 
وعلى  اأبوظبي  العا�سمة  اح�سان 

اأر�ض الإمارات احلبيبة.
ال�����س��م��و نائب  وا���س��ت��ه��ل ���س��اح��ب 
رئ��ي�����ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ��ي�����ض 
الوزراء حاكم دبي جولته يف اأرجاء 
التغري  وزارة   « املعر�ض يف من�سة 

على  واأه��م��ه��ا  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 
الإطالق م�سروع حممد بن را�سد 
ينفذ  ال����ذي  ال�سم�سية   ل��ل��ط��اق��ة 
على مراحل وبتكلفة مالية بلغت 

مليارات الدراهم.
ثم عرج �سموه على من�سة معهد 
ابتكارات  اآخر  على  واطلع  م�سدر 
وفنيني  مهند�سني  م��ن  ال�����س��ب��اب 
الكافية  اخل����ربة  مي��ل��ك��ون  ب���ات���وا 
بالتقنيات  ال���ت���ام���ة  وال������دراي������ة 
ال��ع��امل��ي��ة اخل��ا���س��ة ب��اإي��ج��اد حلول 
ج��دي��دة وب��دي��ل��ة م��ن اأج���ل توفري 
دولة  النظيفة يف  الطاقة  وتاأمني 

الإمارات.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وت���اب���ع 
مكتوم  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم���م���د 
جولته يف ردهات املعر�ض متوقفا 
ومياه  كهرباء  هيئة  من�سة  عند 

على مدى 6 اأعوام  فقط واأ�سبح 
من�سة عاملية بامتياز يجمع حتت 
وعاملية  ع��رب��ي��ة  ق���ي���ادات  م��ظ��ل��ت��ه 
جمال  يف  ومتخ�س�سني  وخ���رباء 
ال��ب��دي��ل��ة لتوليد  اب��ت��ك��ار احل��ل��ول 
اأ�سحت  ال��ت��ي  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة 
لي�ض  التي  للدول  ال�ساغل  ال�سغل 
لديها نفط وت�ستورده من اخلارج 
�سلبا  ماينعك�ض  عالية جدا  بكلفة 
م�ساريع  وع���ل���ى  امل�����س��ت��ه��ل��ك  ع��ل��ى 
الدول  امل�ستدامة يف هذه  التنمية 
بالنفط  ال��غ��ن��ي��ة  ال������دول  يف  ك��م��ا 
ومنها دولتنا احلبيبة التي تبحث 
ع����ن ه�����ذه ال����ب����دائ����ل م����ن خ���الل 
م�ساريع  وتنفيذ  وجت��ارب  اأب��ح��اث 
الطاقة  تاأمني  اأج��ل  من  عمالقة 
مل�ستقبل  �سمانا  وامل��ي��اه  امل��ت��ج��ددة 
الأجيال املتعاقبة خا�سة مع توفر 

انطالقا من توجيهات رئي�ش الدولة
ت�د�ص��ني »�ص��رح زاي��د امل��وؤ�ص���ض« يف 22 ين��اي��ر

•• اأبوظبي-وام:

انطالقاً من توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
»عام  ب�  الم���ارات  دول��ة  احتفاء  ومبنا�سبة  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض 
زايد«.. حتتفل العا�سمة اأبوظبي بتد�سني »�سرح زايد املوؤ�س�ض«، يف 22 
يناير اجلاري، والذي اأُن�سئ تخليداً لذكرى ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان، طّيب اهلل ثراه.
على  ع��ام   100 م��رور  م��ع  تزامناً  ي��اأت��ي  ال��ذي  ال�سرح  تد�سني  و�سيتم 
ميالد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان.. من خالل الك�سف 
عن العمل الفني الذي يتو�سطه . كما ياأتي تخليدا لذكرى باين الوطن 

املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« وما قدمه 
واإجنازاته  النبيلة  لقيمه  وتر�سيخا  ثاقبة  وروؤي���ة  �سامية  م��ب��ادئ  م��ن 
اأن  العظيمة على م�ستوى الدولة واملنطقة والعامل اأجمع. ومن املقرر 
يفتح ال�سرح اأبوابه اأمام اجلمهور يف ربيع 2018، و�سيقّدم عدداً من 
التجارب ال�سخ�سية مع الراحل الكبري تتيح التعرف عن كثب على حياة 

القائد الإن�سان واإرثه وقّيمه النبيلة. 
اأعمق عن �سخ�سية ال�سيخ زايد رحمه اهلل  ويوفر ال�سرح للزوار فهماً 
من خالل العمل الفني املبتكر وامل�ساحات اخل�سراء، بالإ�سافة اإىل �سور 
موؤ�س�ض  حياة  عن  وق�س�ض  ومقالت  م�سورة  وم�ساهد  ن��ادرة  اأر�سيفية 

الدولة، و�سيخترب الزوار جتارب تفاعلية ملهمة عند زيارتهم لل�سرح.

الأول  ال�سارعني  تقاطع  عند  يقع  ال��ذي  املوؤ�س�ض«  زاي��د  »���س��رح  ويعد 
والثاين على امتداد �سارع الكورني�ض يف العا�سمة اأبوظبي وميتد على 
م�ساحة 3،3 هكتار، معلما ووجهة وطنية وثقافية يق�سدها املواطنون 
واملقيمون والزوار، ويحتفي بتاريخ الأمة وتراثها، ويثّمن الإرث اخلالد 
لل�سيخ زايد الذي ُيعد منارة لالإماراتيني ُتر�سد الأجيال القادمة نحو 
التطور والزدهار. و�ستنقل حمطات التلفزة الرئي�سية يف الدولة حفل 
الإنرتنت،  على  احل��دث  متابعة  اجلمهور  لأف��راد  كما ميكن  التد�سني، 
وذلك عند ال�ساعة 9:30 م�ساًء. ملعرفة اآخر الأخبار املتعلقة بال�سرح، 
ُيرجى متابعة @FounderMemorial على �سحفة في�سبوك 

وان�ستغرام اخلا�سة بال�سرح.

الت�صجيل العقاري بال�صارقة توقع 
وثيقة االلتزام مبراعاة ال�صن

•• ال�صارقة -وام:

العقاري  الت�سجيل  دائ���رة  مدير  �سالح  اآل  را���س��د  عبدالعزيز  �سعادة  وق��ع 
م��ب��ادرات اخلطة  اإح���دى  ال�سن  الل��ت��زام مب��راع��اة  وثيقة  ال�سارقة على  يف 

ال�سرتاتيجية لربنامج ال�سارقة مدينة مراعية لل�سن.
واأ�ساد اآل �سالح مببادرة وثيقة مراعاة ال�سن التي تعرب عن الروؤية احلكيمة 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض 
يحظى  لل�سن  مراعية  مثلى  بيئة  الإم���ارة  جلعل  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
حتقق  التي  التحتية  والبنية  والربامج  اخلدمات  باأف�سل  فيها  القاطنون 

رفاهيتهم و�سول بهم ل�سيخوخة اآمنة و�سعيدة.

مفو�صية االأمم املتحدة لالجئني تكرم خريية حممد بن را�صد�صرطة اأبو ظبي تعر�ض دوريتها الهيدروجينية يف  اأ�صبوع اال�صتدامة 2018
•• ابوظبي -وام:

دوريتها  ظبي،  اأب��و  �سرطة  عر�ست 
ظبي  اأب��و  اأ�سبوع  يف  الهيدروجينية 
اأبو  مركز  يف   ،2018 لال�ستدامة 
ل��ل��م��ع��ار���ض، والتي  ال��وط��ن��ي  ظ��ب��ي 
“تويوتا  نوع  عامليا من  الأوىل  تعد 
مرياي”، ومن موا�سفاتها البيئية، 
لل�سرب  ال�ساحلة  امل��ي��اه  تنتج  اأن��ه��ا 

اأثناء ا�ستخدامها.
على  “املركز”  زوار  وت�����ع�����رف 
امل�ستدامة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  اخل�����س��ائ�����ض 
م����ن كفاءة  ي���ع���زز  ل����ل����دوري����ة، مم����ا 
جعل  يف  وي�سهم  ال�����س��رط��ي،  العمل 
اإم�������ارة اأب�����و ظ��ب��ي م���ن اأذك������ى مدن 
ال���ع���امل ب��ا���س��ت�����س��راف امل�����س��ت��ق��ب��ل يف 
اإعجابهم  واأب���دوا  ال�سرطي،  املجال 
وامل�ساريع  امل���ت���م���ي���زة  ب���اخل���دم���ات 
�سرطة  ت��وظ��ف��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ري���ادي���ة 
لأدواتها  الرتويج  اإط��ار  يف  اأبوظبي 
الوعي  ن�سر  اإىل  الهادفة  الع�سرية 
�سمعتها  ي��ع��ك�����ض  مم����ا  امل�������س���ت���دام، 

وكفاءتها عامليا.
واأكد املقدم �سليمان حممد الكعبي، 
وا�ست�سراف  الب��ت��ك��ار  اإدارة  م��دي��ر 
اأبوظبي  �سرطة  حر�ض  امل�ستقبل، 
الدولية  امللتقيات  يف  امل�ساركة  على 
ل���ع���ر����ض جت���ارب���ه���ا وخ����ربات����ه����ا يف 
بتحقيق  امل����رت����ب����ط����ة  امل�������ج�������الت 
املرتبطة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال���س��ت��دام��ة 
متقدم،  ب���دور  ت�سطلع  ح��ي��ث  ب��ه��ا، 

•• دبي- وام:

اإبراهيم  امل�����س��ت�����س��ار  ����س���ع���ادة  اأك�����د 
ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  بوملحة 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
والثقافية  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون 
نائب رئي�ض جمل�ض اأمناء موؤ�س�سة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال 
اخلريية والإن�سانية اأن التوجيهات 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سامية 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ���ي�������ض 
“رعاه اهلل” -  ال���وزراء حاكم دب��ي 
ال��ت��ي حت��ث على   - املوؤ�س�سة  راع���ي 
و�سرورة  الإن�����س��اين  العمل  اأهمية 
من  للمت�سررين  الإغ��اث��ة  تقدمي 
جراء الكوارث الطبيعية يف الدول 
ال�سقيقة وال�سديقة متثل خريطة 
لتحقيق  امل��وؤ���س�����س��ة  ل��ع��م��ل  ط��ري��ق 
واخلريية  الإن�����س��ان��ي��ة  اأه���داف���ه���ا 
العمل  الرائدة يف  وتعزيز مكانتها 
م�ستوى  على  واخل��ريي  الإن�ساين 

املنطقة والعامل.
و�سمن  امل���وؤ����س�������س���ة  اأن  واأو������س�����ح 
الأعمال  يف  التو�سعية  �سيا�ستها 
تقيم  والإن���������س����ان����ي����ة  اخل�����ريي�����ة 
املنظمات  خمتلف  م��ع  ال�����س��راك��ات 
اأكرب  لتحقيق  منها  �سعيا  الدولية 
امل�ساعدات  ت��ق��دمي  يف  ممكن  ق��در 
املختلفة مما جعلها حتظى باإ�سادة 
امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة يف 

املجال الإن�ساين.
والإ�سادة  التكرمي  عقب  ذلك  جاء 
ال����ت����ي ت��ل��ق��ت��ه��ا امل���وؤ����س�������س���ة م����ن “ 

املتحدة  لالأمم  ال�سامية  املفو�سية 
ل�����س��وؤون ال��الج��ئ��ني “ ت��ق��دي��را ملا 
نقدية  م�������س���اع���دات  م����ن  ق���دم���ت���ه 
داخليا  ل��ل��ن��ازح��ني  ب��رن��اجم��ه��ا  يف 
الحتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ال����ع����راق  يف 
من  يقرب  مل��ا  الأ�سا�سية  احلياتية 
اإىل  العائدة  العائالت  من   207

املو�سل.
زاه�������ر مدير  ����س���ال���ح  وا����س���ت���ق���ب���ل 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
لالأعمال اخلريية والإن�سانية - يف 
م��ق��ر امل��وؤ���س�����س��ة - اأم�����ض وف���دا من 
مفو�سية الالجئني برئا�سة خالد 
خليفة املمثل الإقليمي للمفو�سية 
ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�سامية 
جمل�ض  دول  ل������دى  ال����الج����ئ����ني 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
م�سوؤولة  الدويري  اآي��ات  وع�سوية 

���س��راك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض اللذان 
درع تذكاري  املوؤ�س�سة لتقدمي  زارا 
املفو�سية  م���ن  ت��ق��دي��ر  و����س���ه���ادة 
لربنامج  املوؤ�س�سة  لتمويل  تقديرا 

امل�ساعدة النقدية.
.. �سالح علي رئي�ض  اللقاء  ح�سر 
ال��ع��م��ل اخل���ارج���ي وحممد  ق�����س��م 
امل�ساعدات  م�������س���وؤول  احل����م����ادي 

اخلارجية والإغاثة باملوؤ�س�سة.
واأ�ساد خالد خليفة بجهود موؤ�س�سة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال 
وخارج  داخل  والإن�سانية  اخلريية 
الدولة ونقل حتيات و�سكر هيئات 
الإن�سانية  لل�سوؤون  املتحدة  الأمم 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل 
اآل مكتوم راعي املوؤ�س�سة  بن را�سد 
والعاملني فيها وما يقومون به من 
اأعمال جليلة خلدمة الإن�سانية يف 

املناطق  كافة خا�سة  العامل  اأنحاء 
املت�سررة بالكوارث والأزمات.

امل��وؤ���س�����س��ة لربنامج  دع���م  اأن  واأك����د 
الأثر  له  كان  العراق  يف  املفو�سية 
ال��ك��ب��ري يف جن���اح���ه ودع�����م اإع�����ادة 
الأمن وال�ستقرار لالأ�سر النازحة 
يف م��دي��ن��ة امل��و���س��ل ودلل����ة كبرية 

على اأهمية العمل امل�سرتك.
وقال اإن الأمم املتحدة تقدم �سكرها 
ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
والإن�سانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
الكثري  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى 
من عمليات الإغ��اث��ة والإع��م��ار يف 
العامل والتي  مناطق خمتلفة من 
الرتقاء  يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت 
ب��ح��ي��اة اأف�����س��ل ل��ل��م��ح��ت��اج��ني من 
التنموية  امل�����س��اري��ع  اإق��ام��ة  خ���الل 

والإغاثية.

الهواء، ومتا�سيا مع روؤية احلكومة 
العاملية  ال��ف��ر���ض  لتبني  ال�����س��اع��ي��ة 
وتعزيز  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  ا���س��ت�����س��راف  يف 
م��ك��ان��ت��ه��ا ك���وج���ه���ة ع���امل���ي���ة رائ�����دة 

للم�ستقبل امل�ستدام.
الهيدروجينية  ال���دوري���ة  واع���ت���رب 
ت���وي���وت���ا م�������رياي، اإح�������دى اأح�����دث 
والتي  التقنية اجلديدة،  الإ�سافات 
ت�سعى �سرطة اأبو ظبي اإىل توظيفها 
ب�����س��ك��ل ذك����ي وم��ب��ت��ك��ر ل��دع��م روؤي����ة 
بعد  م��ا  امل�ستقبل  ملرحلة  الإم����ارات 
ال��ن��ف��ط، وذل���ك مب��ا يرتقي ب���الأداء 
الأمني، ويكفل يف الوقت نف�سه بلوغ 

الطاقة،  جم��ال  يف  خططها  �سمن 
حتقيق  اإىل  ال���رام���ي���ة  وج���ه���وده���ا 
ورفع  وتنويع  البيئية،  ال�ستدامة 
وتعزيز  الأداء،  ك���ف���اءة  م�����س��ت��وي��ات 
الطاقة  يف  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ا����س���ت���خ���دام 

املتجددة.
ال�����دوري�����ة  ع�����ر������ض  ان  واأ��������س�������اف 
ن�سر  يف  ي�����س��ه��م  ال���ه���ي���دروج���ي���ن���ي���ة 
مفهوم ا�ست�سراف امل�ستقبل ب�سرطة 
اأب��وظ��ب��ي، ك��م��ا ي��اأت��ي يف اإط����ار دعم 
الإم���ارات  ل��روؤي��ة  البيئية  الأه���داف 
2021، من خالل تطبيق معايري 
ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة، وم��وؤ���س��ر جودة 

�سرطة  ملئوية  الرئي�سة  امل�ستهدفات 
اإحدى  ل��ت��ك��ون   ،2057 ظ��ب��ي  اأب���و 
حداثة  ال�سرطية  املوؤ�س�سات  اأف�سل 

وتطورا يف ا�ست�سراف امل�ستقبل.
اأب����و ظ��ب��ي تعمل  ���س��رط��ة  اأن  وذك����ر 
م���ع ���س��رك��ائ��ه��ا ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع نطاق 
ال�سطناعي  ال�����ذك�����اء  م�������س���اري���ع 
املوؤ�س�سة  م���راف���ق  ج��م��ي��ع  ل��ت�����س��م��ل 
ال�����س��رط��ي��ة، ب��ه��دف امل��ح��اف��ظ��ة على 
العاملي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اأداء  اأف�����س��ل 
اأهمية  مو�سحا  التكاليف،  وب��اأق��ل 
تطويع الأدوات البتكارية للنهو�ض 
مع  والتعامل  ال�سرطية،  باجلهود 
امل�ستقبلية  ال���ت���وج���ه���ات  خم��ت��ل��ف 
نوعية  نقلة  لإح���داث  وال��ت��ح��دي��ات، 
يف العمل احلكومي، مبا يحقق ر�سا 
اإمارة  مكانة  من  ويعزز  املتعاملني، 
اأب����و ظ��ب��ي ك��وج��ه��ة ع��امل��ي��ة، ت�سعها 
امل��ط��ب��ق��ة ملفاهيم  امل���دن  م��ق��دم��ة  يف 

�سرطة امل�ستقبل.
ي�����ذك��ر اأن دوري����ة ���س��رط��ة اأب���و ظبي 
الهيدروجينية تويوتا مرياي تعمل 
الهيدروجني  وق���ود  خ��الي��ا  بتقنية 
ب���دل م��ن ال��ب��ن��زي��ن، ومي��ك��ن اإع����ادة 
تعبئتها بطاقة الهيدروجني خالل 
اأق������ل م����ن 5 دق�����ائ�����ق، ف�����س��ال عن 
قدرتها على قطع م�سافة ت�سل اإىل 
يف اخلزان الواحد،  كيلومرت   500
ب�سرعة ت�سل اإىل 178 كيلو مرتا 
اأية  ت�سدر  اأن  دون  من  ال�ساعة،  يف 

انبعاثات �سارة.
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اأخبـار الإمـارات

برعاية حممد بن را�صد .. القمة العاملية للحكومات تنطلق 11 فرباير املقبل
••  دبي-وام:

برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل تنطلق خالل الفرتة من 11 اإىل 13 فرباير 
التي �ست�سهد تغيريات  العاملية للحكومات  ال�ساد�سة للقمة  اأعمال الدورة  املقبل 
املتخ�س�سة،  الدولية  املنتديات  من  ع��ددا  مظلتها  حتت  جتمع  حمورية  بنيوية 
لتبحث قطاعات م�ستقبلية حيوية ت�سمل الذكاء ال�سطناعي والف�ساء وال�سباب 
اإىل  العاملية،  ال�سيا�سات  ومن�سة  املناخي،  التغري  حم��ور  اإىل  اإ�سافة  وال�سعادة، 
ال��دورات ال�سابقة وتنقلها اإىل مرحلة  جانب مبادرات جديدة جت�سد خمرجات 

التطبيق العملي.
واأكد معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�ض الوزراء وامل�ستقبل 
رئي�ض القمة العاملية للحكومات اأن القمة بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، اأ�سبحت حا�سنة للم�ستقبل وحمفزا لت�سكيل توجهات العامل، 
العلمي  ال�ست�سراف  وخمرجات  نتائج  حتويل  يدعم  تغيري  قائد  اإىل  وحتولت 
لالرتقاء  احلكومات  منها  ت�ستفيد  واأدوات  وح��ل��ول  تطبيقات  اإىل  للم�ستقبل 

بجودة حياة املجتمعات.
جاء ذلك، خالل حوار القمة العاملية للحكومات مب�ساركة معايل الدكتور ثاين 
بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة ومعايل عهود بنت خلفان الرومي 
وزيرة دولة لل�سعادة وجودة احلياة نائب رئي�ض القمة العاملية للحكومات ومعايل 
�سما بنت �سهيل املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب ومعايل �سارة بنت يو�سف 
وزير  العلماء  �سلطان  بن  املتقدمة، ومعايل عمر  للعلوم  دول��ة  وزي��رة  الأم��ريي 
وال�سركاء  للحكومات،  العاملية  القمة  موؤ�س�سة  مدير  ال�سطناعي  للذكاء  دولة 
الرئي�سيني للقمة وح�سد من م�سوؤويل وقادة وممثلي و�سائل الإعالم الوطنية 

والعربية والعاملية.
وك�سف معايل القرقاوي اأن القمة �ست�سهد يف دورتها ال�ساد�سة م�ساركة 4000 
�سخ�سية من 140 دولة و16 منظمة دولية، من �سمنهم روؤ�ساء ونواب روؤ�ساء 
دول وروؤ�ساء وزراء، و�سخ�سيات قيادية عاملية من القطاعني احلكومي واخلا�ض، 

يف 120 جل�سة تفاعلية ي�سارك فيها اأكرث من 130 متحدثا عامليا.
وتت�سمن قائمة امل�ساركني بالقمة من روؤ�ساء املنظمات الدولية، جيم كيم رئي�ض 
واأنخيل  ال��دويل،  النقد  ع��ام �سندوق  وكري�ستني لغ��ارد مدير  ال��دويل،  البنك 
غوريا اأمني عام منظمة التعاون القت�سادي والتنمية، واأودري اأزولي اأمني عام 
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة يوني�سكو، واأكيم �ستايرن مدير 
التجارة  اأزيفيدو مدير عام منظمة  الإمنائي، وروبريتو  املتحدة  الأمم  برنامج 

العاملية، وتيدرو�ض غيربي�سيو�ض مدير عام منظمة ال�سحة العاملية.
ال�سركات  روؤ���س��اء  كبار  ي�سارك  ال��ع��امل  يف  اخل��ا���ض  القطاع  رواد  م�ستوى  وعلى 
الكربى يف العامل، واأبرزهم اأنيل اأمباين رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة »ريليان�ض«، 
الهوية  �سناعة  �سيناق�ض  ال���ذي  اأم.اأ�������ض.األ  جمموعة  رئي�ض  ليفي  وم��وري�����ض 
اإدارة �سركة »ه��واوي«، واأدينا فريدمان  احلكومية، و�سون يافانغ رئي�ض جمل�ض 

رئي�ض نا�سداك، وبيل مكديرموت رئي�ض �سركة �ساب.
العاملي  امل�ست�سرف  اأب��رز اخل��رباء والعلماء، من �سمنهم:  كما ي�سارك نخبة من 
العاملي  وامل��وؤل��ف  والربوفي�سور  ت�سوبرا،  ديباك  والباحث  والكاتب  كاكو،  ميكو 
هافينغتون،  اأري��ان��ا  ال�سهرية  وامل��وؤل��ف��ة  الأع��م��ال  و�سيدة  فوكوياما،  فران�سي�ض 

والفيل�سوف العاملي مالكومل غالدويل، واملبتكر العاملي كريغ فنرت.
ال�ساد�سة،  بدورتها  للحكومات  العاملية  القمة  �سرف  �سيف  الهند  اختيار  وحول 
التي  والتنموية  القت�سادية  لتجربتها  الهند  اختيار  مت  اإن��ه   «  : معاليه  ق��ال 
العامل،  يف  ال�ساعدة  وال��ق��وى  النامية  ال��دول  لقدرة  كنموذج  تقدم  اأن  ت�ستحق 
عرب من�سة القمة، مو�سحا اأن الهند تقدم للعامل اأف�سل الروؤ�ساء التنفيذيني يف 
خمتلف املجالت، اإ�سافة اإىل م�ساهماتها العلمية وبراجمها يف جمالت الف�ساء 

والتكنولوجيا.
واأو�سح معايل حممد القرقاوي اأن القمة العاملية للحكومات تت�سمن يف دورتها 
والتكنولوجيا  املتكاملة  ال�سحة  م�ستقبل  اأهمها:  رئي�سية  حم��اور  ال�ساد�سة، 
يف  الإن�ساين  التطور  ورحلة  الب�سرية  الثقافة  امل�ستقبل:  جمتمعات  احليوية، 
م�ستقبل  ا�ست�سراف  يف  الأم��ل  اأهمية  احلكومية،  الهوية  �سناعة  املقبل،  القرن 
م�ستقبل  العاملية،  احلوكمة  وم�ستقبل  الفرتا�سية  ال���دول  للب�سرية،  اأف�سل 
التعليم ال�سخ�سي، العمالت الفرتا�سية وم�ستقبل �سوق املال، الأبعاد اجلديدة 

للعدالة يف ع�سر التكنولوجيا.
و�ست�سلط  مو�سع،  ب�سكل  امل��ح��اور  ه��ذه  �ستتناول  القمة  اأج��ن��دة  اإن  معاليه  وق��ال 
ال�����س��وء ع��ل��ى حم���اور ج��دي��دة مل ي�سبق ال��ت��ط��رق ل��ه��ا، م��ث��ل ال��ع��دال��ة يف ع�سر 
موؤكدا  امل�ستقبل،  وا�ست�سراف  والأم��ل  احلكومية  الهوية  و�سناعة  التكنولوجيا 
احللول  وتطوير  امل�ستقبلية  التوجهات  اأح��دث  مواكبة  على  حري�سة  القمة  اأن 

املنا�سبة لها بطريقة ا�ستباقية.
يف  للقمة  الأب��رز  النوعية  الإ�سافة  اأن  للحكومات  العاملية  القمة  رئي�ض  وك�سف 
دولية  منتديات  خلم�سة  �ساملة  مظلة  اإىل  حتولها  يف  تتمثل  ال�ساد�سة  دورتها 
تعالج حتديات القطاعات احليوية امل�ستقبلية، بعدما عقدت 3 منتديات الدورة 
العربي،  ال�سباب  منتدى  العاملية،  ال�سيا�سات  من�سة  تنظيم  خالل  من  املا�سية، 
واحلوار العاملي لل�سعادة، واملنتدى العاملي حلوكمة الذكاء ال�سطناعي، ومنتدى 

ا�ستيطان الف�ساء، اإ�سافة اإىل منتدى التغري املناخي.
ال�سيا�سات  ل�سنع  العاملية  املن�سة  اإط��الق  اأي�سا  �ست�سهد  القمة  اإن  معاليه  وق��ال 
توفري  النا�ض، من خالل  اإيجابي يف حياة  اأث��ر  اإح��داث  اإىل  الهادفة  احلكومية، 
الأدوات الالزمة لتحقيق توافق دويل على تن�سيق ال�سيا�سات احلكومية ملا فيه 

خري املجتمعات.
واخلرباء  امل�سوؤولني  مئات  بها  ي�سارك  التي  العاملية  ال�سيا�سات  من�سة  وت�سكل 
ال��ع��امل��ي��ني، م��ب��ادرة ه��ادف��ة للبناء ع��ل��ى ال��ف��ر���ض ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��وف��ره��ا القمة 
العاملية للحكومات، وت�ستعر�ض حتديات وفر�ض ال�سيا�سات العاملية، وتعقد 60 
امل�ستويات،  اأعلى  على  خ��رباء  فيها  يتحدث  ومنتديات  جل�سات  تت�سمن  فعالية 
التعاون  منظمة  تعقده  ال��ذي  الكربى  العاملية  البتكارات  ملتقى  �سمنها:  من 
تعقده  التعليم  يف  املقبلة  التغيريات  موجة  ح��ول  ح��وار  والتنمية،  القت�سادي 
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة »يوني�سكو«، واجتماع حول الثورة 
والتكنولوجيا  العلوم  ولقاء  القت�سادية،  ال�سيا�سة  وت�سكيل  الرابعة  ال�سناعية 
البنك الإ�سالمي للتنمية، وحوار  التنمية الإقليمية ويعقده  والبتكار وحتفيز 
حول التكنولوجيا التنظيمية للقطاع املايل الذي يعقده �سندوق النقد الدويل، 
واجتماع حول ال�سراكة احلكومية – اخلا�سة لرعاية �سحية اأف�سل الذي تعقده 
منظمة  تعقده  وال��ع��ومل��ة  ال��ت��ج��ارة  م�ستقبل  وملتقى  العاملية،  ال�سحة  منظمة 

التجارة العاملية.
»مر�سد  اأي�����س��ا  �ستطلق  القمة  اأن  للحكومات  العاملية  القمة  رئي�ض  واأ���س��اف 
امل�ستقبل  لتكنولوجيا  تفاعلية  ذك��ي��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة  من�سة  وه��و  التكنولوجيا«، 
تطبيقات عملية يف  اإىل  واإمكانيات حتويلها  القطاع  هذا  م�ستجدات  ت�ستعر�ض 
القطاعني احلكومي واخلا�ض، وتهدف اإىل حتفيز البتكار وتطوير الخرتاعات 
باآخر  العامل  ح��ول  احلكومات  وتعريف  الب�سرية،  الحتياجات  مع  ومواءمتها 

املنجزات واآليات ا�ستخدامها وتوظيفها يف خدمة تطوير القطاعات احليوية.
تقنيات  وه��ي   ،180 ال���  »���س��ريك��ا«  تقنيات  على  التكنولوجيا  مر�سد  وي�ستمل 
والتنقل  وال�سحة  التعليم  جم��الت  يف  احلكومي  العمل  يف  �ستوؤثر  م�ستقبلية 
والقدرات اللوج�ستية وال�سناعة واملوارد، وير�سد اأثر التقنيات على اأبعاد العمل 
والتغري  والبيئة  احلياة،  وج��ودة  والقت�ساد  احلكومة  ومرونة  واأم��ن  احلكومي 

املناخي، وامل�ستقبل والتطور.
التقنيات  اآث��ار  ل�ست�سعار  م�ستقبلية  زمنية  اأبعادا  التكنولوجيا  مر�سد  ويتخذ 
باإمكان  و�سيكون   ،2071  ،2051  ،2031  ،2018 اأع���وام  ه��ي  املتقدمة 
امل�ساركني يف القمة العاملية للحكومات خو�ض جتربة تفاعلية يف من�سة املر�سد 
حتديد  من  امل�ستخدم  متكن  باللم�ض  تعمل  تفاعلية  �سا�سة  على  ي�ستمل  ال��ذي 
الإطار الزمني للتوقعات امل�ستقبلية، لتطلعه عرب 6 اأدوات ر�سد متخ�س�سة على 

اأبرز التقنيات امل�ستقبلية التي مت ر�سدها خالل الفرتة املحددة.
اأهداف  م�ستقبل  لبحث  دول��ي��ا  ملتقى  العاملية،  ال�سيا�سات  من�سة  ت�سمل  كما 
البنك  بالتعاون مع  ينظم  لتحقيقها،  تكثيف اجلهود  و�سبل  امل�ستدامة  التنمية 

الدويل ومنظمة التعاون القت�سادي والتنمية.
ويعقد امللتقى العاملي حول التنمية امل�ستدامة جل�سة حوارية على م�ستوى وزاري 
حول اأهداف التنمية امل�ستدامة يرتاأ�سها اأنخيل غوريا اأمني عام منظمة التعاون 
القت�سادي والتنمية، مب�ساركة عدد من الوزراء من خمتلف دول العامل، و�سيتم 
الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون  جديدة  مبادرة  اإط��الق  خاللها 
وي�ست�سيف امللتقى اجتماعات تعقدها 9 جمموعات عمل متخ�س�سة، ت�سم نحو 

عاملية. مبادرات   3 ختامها  يف  وتطلق  م�ساركا،   150
واأعلن معايل حممد عبداهلل القرقاوي اأن القمة العاملية للحكومات �ست�سدر يف 
القطاعات احليوية  20 تقريرا عامليا متخ�س�سا يف  اأكرث من  ال�ساد�سة  دورتها 
عرب  عنها  الإع��الن  �سيتم  تقريرا   12 منها  تتناولها،  التي  الرئي�سية  واملحاور 
من�سة التكنولوجيا والتقارير، تتطرق اإىل الجتاهات امل�ستقبلية يف العديد من 

املجالت اأبرزها التكنولوجيا والعلوم املتقدمة والبتكار.
اإطالق  العاملية للحكومات �ست�سهد  ال�ساد�سة للقمة  اإن الدورة   «  : وقال معاليه 
عدد من املبادرات وامل�ساريع التي من �ساأنها حتويل الروؤى وخمرجات الدورات 
ال�سابقة اإىل واقع ملمو�ض ذي اأثر اإيجابي ي�سهم يف رفع كفاءة العمل احلكومي 

وجهوزية املوؤ�س�سات يف القطاعني احلكومي واخلا�ض«.
وهو   ،2071 ال��ع��ام  نحو  احلكومات  دليل  اإط���الق  �ست�سهد  القمة  اأن  واأ���س��اف 
املقبلة،  اخلم�سني  لل�سنوات  احلكومي  العمل  لتطوير  نوعه  م��ن  م�سروع  اأول 
املجتمعات  على  امل��وؤث��رة  الرئي�سية  والتوجهات  لالبتكارات  �ساملة  نظرة  يوفر 
الرئي�سية،  اأدائ��ه  وموؤ�سرات  احلكومي  للعمل  م�ستقبلية  وروؤي��ة  والقت�سادات، 
التعليم  واأن��ظ��م��ة  واملجتمع،  احلكومة  ب��ني  والتفاعل  العالقة  ل�سكل  وت�����س��ورا 

والبيئة القت�سادية.
احلكومات  م�ستقبل  على  واآث��اره��ا  العاملية  للتوجهات  تقييما  الدليل  وي��ق��دم 
ال�سيا�سات  �سناع  واإل��ه��ام  توعية  اإىل  وي��ه��دف  املقبلة،  اخلم�سة  العقود  خ��الل 
بالتخطيط  للبدء  ال��ع��امل  ح��ول  واملجتمع  الأع��م��ال  وق���ادة  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

للتغيريات الكبرية التي من املتوقع اأن تواجهها احلكومات.
كما �ستطلق القمة موؤ�سر جاهزية احلكومات للم�ستقبل الذي �ستعمل من خالله 
ومدى  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  جم��ال  يف  وجاهزيتها  احلكومات  ق��درة  قيا�ض  على 
ا�ستعدادها للتكيف مع متغرياته على كافة ال�سعد، موؤكدا اأن هذا املوؤ�سر �سيعزز 
اجلهات  اإر�ساد  يف  و�سي�ساهم  امل�ستقبل  حتديات  مواجهة  على  احلكومات  ق��درة 

ودعم جهودها لرفع م�ستوى جاهزيتها للتعاطي مع امل�ستجدات.
احليوية  القطاعات  يف  احلكومي  العمل  م�ستقبل  ا�ست�سراف  اأن  معاليه  واأك��د 
الأكرث ارتباطا بحياة الإن�سان، يف ظل تطور اأنظمة الذكاء ال�سطناعي، ي�سكل 
ويعزز  عالية،  بكفاءة  واجباتها  اأداء  يف  لال�ستمرار  وال��دول  للحكومات  �سمانة 

كفاءة اجلهاز احلكومي يف حت�سني جودة احلياة وثقة املجتمع به.
اأ�سواق  م�ستقبل  حتديات  بحث  يف  �سباقة  للحكومات  العاملية  »القمة  واأ���س��اف: 
اأنظمة  اأدوار  العمل والوظائف الب�سرية يف �سوء التطور التكنولوجي وت�ساعد 
بديال  الوظائف  من  العديد  لتويل  املر�سحة  والروبوتات  ال�سطناعي  الذكاء 
العاملي حلوكمة الذكاء ال�سطناعي  املنتدى  العام  للب�سر، لذلك خ�س�ست هذا 
لبحث الأبعاد امل�ستقبلية لهذه الظاهرة العاملية و�سبل ال�ستعداد لها بالطريقة 

املثلى.
ت�سورا  العامل  حلكومات  �سيقدم  الف�ساء  ا�ستيطان  منتدى  اأن  معاليه  واأو�سح 
ما  اآخ��ر  و�ست�ستعر�ض  الب�سر،  حلياة  �ساحلة  اأخ��رى  كواكب  ل�ستك�ساف  عمليا 
التقنيات الف�سائية  اأبحاث الف�ساء حول العامل وعمليات تطوير  اإليه  تو�سلت 
على الأر�ض، موؤكدا اأن الهتمام بعلوم الف�ساء مرتبط با�ستدامة كوكب الأر�ض، 
اأ�سئلة  على  والإج��اب��ة  عمله  واآل��ي��ات  قوانينه  وفهم  الكون  معرفة  ت�سهل  لأنها 

جوهرية حول طبيعة الكون.
وقال معاليه: »ا�ستكمال للنجاح الذي حققه منتدى ال�سباب العربي يف الدورة 
املا�سية، تخ�س�ض القمة العاملية للحكومات يف دورتها ال�ساد�سة م�ساحة وا�سعة 
تعزيز  بهدف  العربي  ال�سباب  رواد  منتدى  تنظيم  خ��الل  من  العربي  لل�سباب 
دورهم كطاقة للبناء والتطور، مب�ساركة اأكرث من 100 �ساب و�سابة من الدول 
والآليات  املنطقة،  م�ستقبل  ت�سكيل  يف  الفاعلة  امل�ساركة  �سبل  يبحثون  العربية، 
من  اأك��رث  على  ال��ري��ادة  وحتقيق  امل�ستدامة،  التنمية  يف  دوره��م  بتعزيز  الكفيلة 

�سعيد«.
وك�سف معاليه اأن احلوار العاملي لل�سعادة يف دورته الثانية �سي�ست�سيف اجتماعا 
ل�سيا�سات  العاملي  التقرير  اأول  اإط��الق  خالله  يتم  لل�سعادة،  العاملي  للمجل�ض 
لل�سعادة  العاملي  احل��وار  خمرجات  اأح��د  ميثل  ال��ذي  نوعه،  من  الأول  ال�سعادة 

العملية، ودليال ت�سرت�سد به احلكومات ال�ساعية لتحقيق ال�سعادة ملجتمعاتها.
اأن مو�سوع التغيري املناخي حا�سر بقوة  وذكر رئي�ض القمة العاملية للحكومات 
الكوكب،  ا�ستدامة  على  احل��ف��اظ  حت��دي��ات  ت�ساعد  ظ��ل  يف  القمة،  اأج��ن��دة  على 
واحلاجة اإىل تطوير حلول م�ستقبلية ت�ساهم يف حتقيق التوازن البيئي وحفظ 
اأ�سكال احلياة على الأر�ض، وتقلل من الأ�سرار الناجتة عن التطور التكنولوجي 

وال�سناعي املتزايد.
واأو�سح معاليه اأن القمة �ست�سهد عددا من الفعاليات الرئي�سية امل�ساحبة، مثل 
متحف امل�ستقبل، وابتكارات احلكومات اخلالقة، التي �ست�سلط ال�سوء على اأبرز 
التقنيات امل�ستقبلية وامل�ساريع املبتكرة التي طورتها حكومات حول العامل كحلول 

لتحديات كبرية تواجه جمتمعاتها يف املجالت احليوية.
ويوفر متحف امل�ستقبل جتربة ا�ستك�سافية جامعة للعلم والتكنولوجيا املتطورة 
طور  حيث  ال�سطناعي،  ال��ذك��اء  لإم��ك��ان��ات  ال��ع��امل،  يف  نوعها  م��ن  الأوىل  ه��ي 
م�سروعا يج�سد الذكاء ال�سطناعي، حتت ا�سم »مرحبا، اأنا اإي.اآي«، اأي الذكاء 
ال�سطناعي، حيث ي�ستقبل روبوت الزوار، ويتيح لهم فر�سة ا�ستك�ساف الذكاء 

ال�سطناعي وجتربة التفاعل معه.
ال�سطناعي، وطبيعته، ومكانه  الذكاء  اإىل  التجربة نظرة معمقة  ومتنح هذه 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، وكيف ميكن ا�ستخدامه لتح�سني حياتنا يف 

امل�ستقبل.
وت��ق��دم اب��ت��ك��ارات احل��ك��وم��ات اخل��الق��ة ال��ت��ي ينظمها م��رك��ز حم��م��د ب��ن را�سد 
ميكنهم  حيث  القمة،  اأعمال  يف  للم�ساركني  متميزة  جتربة  احلكومي  لالبتكار 
التعرف على اأحدث التوجهات العاملية لتطوير حلول مبتكرة ملواجهة التحديات، 
وت�سلط ال�سوء على البتكارات التي طورتها احلكومات لو�سع حلول لتحديات 

حمورية تواجه جمتمعاتها.
تفا�سيل  على  الط���الع  فر�سة  اخل��الق��ة«،  احل��ك��وم��ات  اب��ت��ك��ارات  من�سة  وتتيح 
للتغريات  احل��ك��وم��ات  مواكبة  بكيفية  املتعلقة  املنهجيات  واأح���دث  الب��ت��ك��ارات 

املت�سارعة من خالل تبني جمموعة متنوعة من اأدوات البتكار.
�ستكرم  للحكومات  العاملية  القمة  اأن  القرقاوي  اهلل  عبد  حممد  معايل  واأعلن 
5 ج��وائ��ز ع��امل��ي��ة، ه��ي ج��ائ��زة تكنولوجيا احل��ك��وم��ات ال��ت��ي ت�سم  ال��ف��ائ��زي��ن يف 

جائزة اأف�سل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول، وجائزة هاكاثون احلكومات 
اإىل جائزة  اإ�سافة  النا�سئة يف احلكومات،  التقنيات  اأف�سل  الفرتا�سي، وجائزة 
اأف�سل معلم،  ابتكار للحكومات، وجائزة  اأف�سل  العامل، وجائزة  اأف�سل وزير يف 
تتناف�ض  التي  امل�ستقبل  حكومات  العاملي ل�ست�سراف  اجلامعات  »حتدي  وجائزة 
كنيدي  جون  كلية  بينها  من  العامل  اأنحاء  كافة  من  جامعة  فيها فرق من 17 
للتكنولوجيا،  ما�سات�سو�ست�ض  معهد  اأك�����س��ف��ورد،  جامعة  ب��ه��ارف��ارد،  احلكومية 

جامعة كورنيل.
بت�سجيع  للحكومات  العاملية  القمة  لنهج  ا�ستمرارا  العاملية  وتاأتي هذه اجلوائز 
يف  توجهاتها  وتعك�ض  امل�ستقبل،  تقنيات  تبني  ويف  احلكومي،  العمل  يف  الريادة 

اإبراز التجارب العاملية امللهمة التي اأحدثت فرقا يف حياة املجتمعات.
واأكدت معايل عهود بنت خلفان الرومي اأن احلكومات الناجحة، هي التي توؤمن 
وبرامج  �سيا�سات  عرب  ل�سعوبها  احلياة  وجودة  ال�سعادة  حتقيق  م�سوؤوليتها  باأن 

عمل متكنها من حتقيق هذا الهدف.
وقالت اإن ال�سعادة لي�ست مو�سوعا اآنيا اأو مرحليا، بل غاية ب�سرية و�سعي دائم 
احلياة يف  وج��ودة  ال�سعادة  على  �سرتتكز  امل�ستقبل  الأف�سل، وحكومات  لتحقيق 
�سيا�ساتها ومبادراتها، و�سعيها اجلاد لتطوير اأف�سل ممار�سات احلوكمة، موؤكدة 
اأن اأدوات حتقيق ال�سعادة قابلة للتطوير مبا يتنا�سب مع خ�سو�سية كل جمتمع، 
واأن اأبرز اأدوات احلكومات يف هذا املجال تتمثل يف ت�سمني ال�سعادة والإيجابية 

وجودة احلياة يف قلب ال�سيا�سات احلكومية.
الثانية  دورت���ه  يف  �سريكز  لل�سعادة  العاملي  احل���وار  اأن  ال��روم��ي  معايل  وك�سفت 
العامل،  دول  خمتلف  من  وم�سوؤول  ومتخ�س�ض  عامل   500 فيها  ي�سارك  التي 
على ال�سعادة وجودة احلياة وارتباطها بال�سيا�سات احلكومية، و�سي�سهد اإطالق 
التقرير العاملي ل�سيا�سات ال�سعادة الأول من نوعه، الذي جاء ثمرة لعمل املجل�ض 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأطلقه �ساحب  الذي  لل�سعادة  العاملي 

نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« .
مفاهيم  تبني  على  احل��ك��وم��ات  م�ساعدة  اأط��ر  يحدد  التقرير  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
على  ال�سوء  ت�سلط  للحكومات  عملية  اأداة  وي�سكل  ا�سرتاتيجياتها،  يف  ال�سعادة 
املبادرات والإجن��ازات العاملية لي�ستفيد منها �سناع القرار يف ت�سميم ال�سيا�سات 
العمل،  وبيئة  التعليم،   : اأ�سا�سية هي  6 حم��اور  اأن��ه ي�سم  احلكومية، مو�سحة 
ومقايي�ض  امل���دن،  واإدارة  وتخطيط  ال��ع��ام��ة،  وال�سحة  ال�سخ�سية،  وال�����س��ع��ادة 
الثانية  ال���دورة  مالمح  اأب���رز  ال��روم��ي  عهود  وا�ستعر�ست  الر�سيدة.  احلوكمة 
قرار  �سناع  فيها  يتحدث  جل�سة   25 �ستت�سمن  التي  لل�سعادة،  العاملي  للحوار 
وعلماء ومتخ�س�سون يف املحاور ال�ستة التي يتناولها احلوار، اإ�سافة اإىل تقدمي 
جتارب عاملية ناجحة من كو�ستاريكا والدول ال�سكندنافية، وجتارب من اأمريكا 

الالتينية والإمارات العربية املتحدة.
تتمحور حول كيفية و�سع  املتحدثون خالل جل�سات احلوار موا�سيع  ويناق�ض 
ال�سعادة وجودة احلياة يف قلب ال�سيا�سات احلكومية ومقومات الدولة الإيجابية، 
وي�سلطون ال�سوء على اأهمية القيم الإن�سانية مثل الأمل واملعنى وتاأثريها على 

املجتمعات التي تبحث عن م�ستقبل اأف�سل.
حيث  من  ال�سيا�سات،  حم��اور  اإىل  جل�ساته  يف  لل�سعادة  العاملي  احل��وار  ويتطرق 
و�سع ال�سعادة يف قلب اأجندات احلكومات، ومقومات الدولة الإيجابية، والعلوم 
�سعادة  على  ال�سيا�سات  تاأثري  وقيا�ض  لل�سعادة،  ال�سخ�سية  والدوافع  ال�سلوكية، 

املجتمعات.
ويتناول احلوار مو�سوع التكنولوجيا والبيانات ال�سخمة واأثرها على ال�سعادة، 
ال�سعادة، ويتناول ق�س�سا  ال�سيا�سات على  اأثر  التكنولوجيا يف قيا�ض  وا�ستخدام 
يف  رج��ل  اأ�سعد  لقب  �ساحب  ري��ك��ارد  ماثيو  العاملي  الكاتب  وي�ست�سيف  ملهمة، 

العامل، وعددا من �سناع الأمل يف العامل العربي.
يف �سياق مت�سل، قال معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي اإن القمة العاملية 
للحكومة �سكلت منذ انطالق دورتها الأوىل يف العام 2013، عالمة فارقة على 
امل�ستوى املحلي، ومن�سة لالإعالن عن القرارات التي �ساهمت يف تطور الدولة يف 
القطاعات كافة، وخالل ال�سنوات املا�سية انتقلت من املحلية اإىل العاملية، لت�سبح 
واحدة من اأهم املن�سات العاملية التي جتتذب خرباء وقادة العامل ملناق�سة ق�سايا 

اأو�سع تهم املجتمع الدويل بالكامل يف حا�سره احلايل وم�ستقبله.
واأ�ساف : ولكون ق�سايا التغري املناخي من اأهم التحديات العاملية ركزت القمة 
عليها كمو�سوع رئي�سي يف دورتها للعام املا�سي 2017، ونظمت نقا�سات ولقاءات 
بني نخبة من اأهم اخلرباء و�سناع القرار العامليني تناولوا خاللها تداعيات هذا 

التغري وتاأثريها على الغذاء، حيث يطال هذا التاأثري حياة كافة ال�سعوب.
واأ�سار اإىل اأن الرتكيز على ق�سايا التغري املناخي �سي�ستمر خالل الدورة ال�ساد�سة 
للقمة، لكن بتو�سع اأكرب من خالل تنظيم منتدى التغري املناخي �سمن اأعمال 
القمة العاملية للحكومات حيث �سيتم ت�سليط ال�سوء على تداعياته على ا�ستقرار 
املناخي  3 حماور رئي�سية يتناول الأول التغري  الب�سرية وازدهارها، من خالل 
تفاقم  اإىل  ي��وؤدي  حيث  ال�سعوب،  تواجهها  قد  التي  للمخاطر  م�ساعف  كعامل 

حتديات مثل الفقر والتوترات الجتماعية وال�سيا�سية.
واأو�سح اأن املحور الثاين �سيتناول تفاقم تاأثريات ارتفاع درجات احلرارة العاملية 
وزيادة احتمالية حدوث الظواهر الطبيعية املتطرفة، واأ�ساف: اأما املحور الثالث 
كافة  القطاعات  يف  الفعالة  وم�ساهماتها  عامليا،  امل��راأة  دور  اأهمية  على  �سريكز 
وخ�سو�سا يف ق�سايا ا�ستدامة البيئة«، مو�سحا اأن بناء م�ستقبل عاملي م�ستدام 
يتطلب ت�سخري معارف ومهارات وريادة الن�ساء والرجال معا يف العمل املناخي، 

لذا �سيتم التطرق اإىل ق�سايا �سرورة امل�ساواة بني اجلن�سني.
عن  ال�����س��ادرة  والبيانات  الإح�����س��اءات  اأه��م  �سي�ستعر�ض  املنتدى  اأن  اإىل  ولفت 
خطورة  م��دى  تو�سح  التي  العاملية  ال�سحة  منظمة  ومنها  العاملية  املنظمات 

تداعيات التغري املناخي والكوارث الناجمة عنها.
من جهتها، اأ�سارت معايل �سما بنت �سهيل املزروعي، اإىل اأن م�ساركة مركز ال�سباب 
العربي يف القمة العاملية للحكومات هذا العام جت�سد روؤية �سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، التي اأعلن 
عنها العام املا�سي، والتي عك�ست اإميان �سموه بقدرات ال�سباب وباأهمية منحهم 

الفر�سة لقيادة م�ستقبلهم باأنف�سهم.
لنقل  وراء عملنا  والدافع  اإلهامنا  كان م�سدر  �سموه  دعم  اإن   : معاليها  وقالت 
القمة تتميز  اإن م�ساركتنا يف  اأجمع،  العربي للعامل  ال�سباب  �سورة م�سرفة عن 
مبا حتمله من ر�سائل ومعان تعك�ض اإمكانيات وطاقات ال�سباب الإيجابية، التي 
اإطالق  ع��ام واح��د م��ن  العديد م��ن الإجن����ازات على م��دى  حققوا م��ن خاللها 

املركز.
العربي  ال�سباب  رواد  اإطالق مبادرة  ال�سباب عن  ل�سوؤون  الدولة  وك�سفت وزيرة 
العربية  ا�ستثنائية حققها مائة �ساب و�سابة من الوطن  باإجنازات  التي حتتفل 
يف جمالت خمتلفة .. عاملنا العربي يحت�سن اآلف ق�س�ض النجاح و�سن�سعى من 
خالل هذه املبادرة اإىل ت�سليط ال�سوء عليها ومنحها الفر�سة لت�سطع يف �سماء 

القمة.
اأن  بعد  للحكومات،  العاملية  القمة  فعاليات  يف  العربي  ال�سباب  مركز  وي�سارك 
اأكمل عامه الأول منذ اأن اأطلقه �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، �سمن 

فعاليات القمة يف دورتها املا�سية.
على  العربي  ال�سباب  رواد  منتدى  يف  م�ساركته  �سمن  ال�سوء،  املركز  و�سي�سلط 
حتقيق  تت�سمن  والتي  اإن�سائه،  من  الأول  العام  خ��الل  حققها  التي  اإجن��ازات��ه 
افتتاح مركز   : وه��ي  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  عنها  اأع��ل��ن  التي  امل��ب��ادرات 
حلقات  ال�سباب،  مبجهود  اجلماعية  للم�ساركة  من�سة  اإط��الق  العربي،  ال�سباب 

�سبابية عقدت يف خم�ض دول عربية، من�سة للبعثات التعليمية لل�سباب العربي، 
مبادرات  جانب  اإىل  العربي  لل�سباب  فر�سة   1000 من  اأك��رث  جتمع  ومن�سة 
ابتكرها املركز منها �سوق م�ساريع ال�سباب العربي وبرنامج القيادات الإعالمية 

العربية ال�سابة.
كما �سيقوم مركز ال�سباب العربي باإطالق مبادرة جديدة هي الأوىل من نوعها 
حتت ا�سم رواد ال�سباب العربي تهدف اإىل تعزيز النماذج املتميزة والحتفاء ب�مئة 
�سورة  تعك�ض  اإجن���ازات  حققوا  ممن  العربية،  ال��دول  خمتلف  من  و�سابة  �ساب 
املجتمعات  وتنمية  بناء  عملية  يف  فعال  ب�سكل  ي�سارك  ال��ذي  لل�سباب  م�سرفة 

العربية باإح�سان يف خمتلف املجالت.
القمة  خ��الل  العربي  ال�سباب  رواد  فيها  �سي�سارك  التي  الأن�سطة  و�ستت�سمن 
حلقات �سبابية مع كل من �سندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون القت�سادي 
والتنمية، وور�ض عمل �سيعمل ال�سباب من خاللها على اإطالق حلول ومبادرات 

مبتكرة تدعم احلكومات العربية يف عملية ا�ست�سراف امل�ستقبل.
اأن  ال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  ال��دول��ة  وزي���ر  العلماء  �سلطان  ب��ن  عمر  م��ع��ايل  واأك���د 
القمة العاملية للحكومات متثل من�سة للتوجهات امل�ستقبلية الأكرث تاأثريا على 

احلكومات، ويف مقدمتها الذكاء ال�سطناعي.
وقال العلماء اإن املنتدى العاملي حلوكمة الذكاء ال�سطناعي �سيجمع 100 من 
رواد الذكاء ال�سطناعي حول العامل، من بينهم خرباء وم�سوؤولون يف القطاعني 
يف  نوعه  من  الأول  هو  املنتدى  اأن  اإىل  م�سريا  ومفكرون،  واخل��ا���ض  احلكومي 
ما  يف  احلكومات  يف  املتعلق  اجلانب  على  للتعرف  مهمة  من�سة  وميثل  العامل، 
يخ�ض الذكاء ال�سطناعي، كما اأن املنتدى هو اأبرز جتمع من نوعه يف املنطقة 
واأف�سل  املتغريات  اأه��م  على  للتعرف  الفر�سة  وامل�سوؤولني  القرار  ل�سناع  يوفر 

املمار�سات يف العامل املتعلقة بالذكاء ال�سطناعي.
واأ�ساف اأن املنتدى العاملي حلوكمة الذكاء ال�سطناعي يوؤكد ريادة دولة الإمارات 
التي �سمت يف ت�سكيلها احلكومي اأول وزير للذكاء ال�سطناعي يف العامل، كما 
اأنها اأول دولة تفتح املجال للحكومات ملناق�سة الذكاء ال�سطناعي ب�سكل مو�سع، 
اأب��رز الأ�سماء يف  املنتدى �سيت�سمن ور�ض عمل جتمع  اأن برنامج عمل  مو�سحا 
حوكمة  يف  للحكومات  وا�سحة  خطط  على  للعمل  ال�سطناعي  الذكاء  جم��ال 
واإعداد  ال��ق��ط��اع،  لهذا  وتنظيمية  ت�سريعية  اأط��ر  وو���س��ع  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
خارطة طريق لال�ستفادة من الذكاء ال�سطناعي يف ما يخدم املجتمع وي�سمن 

اأف�سل م�ستقبل للب�سرية.
وتابع : » اأن املنتدى �سيت�سمن اأي�سا جل�سات مفتوحة تعقد �سمن جدول اأعمال 
القمة العاملية للحكومات بهدف ت�سليط ال�سوء على مفهوم الذكاء ال�سطناعي 

واأف�سل ا�ستخداماته على م�ستوى احلكومات والفراد.
واأ�سار وزير الدولة للذكاء ال�سطناعي اإىل اأن 9 حكومات و7 منظمات دولية 
وعددا من الأ�سماء البارزة يف العامل �ست�سارك يف املنتدى من �سمنهم �سيبا�ستيان 

ثرون ومارك ريبريت ويان تالني ونيك بوك�سرتوم.
�سيمثل  الف�ساء  ا�ستيطان  منتدى  اأن  الأم��ريي  �سارة  معايل  اأك��دت  جهتها  من 
فر�سة مهمة لتعزيز دور الإم��ارات عامليا يف هذا املجال، خ�سو�سا واأن فعاليات 
وبناء  تطوير  يف  ت�ستخدم  تو�سيات  اإىل  �ستتحول  وح��وارات��ه  وجل�ساته  املنتدى 
جدول اأعمال اإحدى اأهم القمم العلمية املتخ�س�سة يف الف�ساء التي ت�ست�سيفها 

الوليات املتحدة الأمريكية.
20 خ��ب��ريا دول��ي��ا يف جم���ايل ع��ل��وم الف�ساء  اأك���رث م��ن  اأن  واأع��ل��ن��ت الأم�����ريي 
والتكنولوجيا من �سمنهم رواد ف�ساء وعلماء وباحثون من خمتلف التخ�س�سات 
يف قطاع الف�ساء حول العامل، من بينهم عامل الفيزياء الفلكية الأمريكي نيل 
من  اأك��رث  فعالياته  �سيح�سر  ال��ذي  املنتدى،  يف  �سي�ساركون  تاي�سون،  ديغرا�ض 
170 من خرباء الف�ساء الإقليميني واملحليني، مو�سحة اأنه �سيتم تنظيم اأكرث 
فوائد  تركز على  نقا�ض وجل�سات خل��رباء،  تقنية وحلقات  ور���ض عمل   10 من 

ا�ستك�ساف الف�ساء للحكومات واملجتمعات.
ون�سر  اإع���داد  على  �سيعملون  واإقليميني  دول��ي��ني  خ��رباء  العمل  ور���ض  و�ست�سم 
العاملي  الف�ساء  قطاع  على  يتعني  التي  واخلطوات  التو�سيات  تت�سمن  تقارير 
جدول  التقارير  هذه  و�ستحدد  الف�ساء،  يف  الب�سرية  م�ساريع  لتعزيز  اتخاذها، 
الأمريكية  العا�سمة  ت�ست�سيفه  ال��ذي   H2M املريخ  اإىل  الب�سر  قمة  اأع��م��ال 

وا�سنطن، والذي ميثل اأكرب موؤمتر متخ�س�ض يف العامل يف هذا املجال.
را�سد  بن  حممد  مركز  مع  بالتن�سيق  الف�ساء  ا�ستيطان  منتدى  تنظيم  ويتم 
مقرها  بالف�ساء  معنية  ربحية  غري  منظمة  وه��ي  م��ار���ض،  واإك�سبلور  للف�ساء 

العا�سمة الأمريكية وا�سنطن.
من جهتهم، اأكد �سركاء القمة الرئي�سيون، اأن القمة العاملية للحكومات حتولت 
تقنياته  لتقدمي  ومن�سة  اأدوات���ه،  وتطوير  امل�ستقبل  ل�سناعة  عاملية  ور�سة  اإىل 
و�سرت�سي  التطور،  من  متقدمة  مرحلة  اإىل  الب�سرية  �ستنقل  التي  وابتكاراته 

منوذجا جديدا للحكومات الذكية.
وممثلي  الإعالمية  املوؤ�س�سات  ق��ادة  مع  حوارية  جل�سة  خالل  ال�سركاء  واأو�سح 
و�سائل الإعالم �سمن فعاليات حوار القمة العاملية للحكومات، اأن توجهات القمة 
متثل قا�سما م�سرتكا مع �سعيهم لتطوير القطاعات التي يقودونها، وجهودهم 

لتطوير مناذج العمل والإنتاج واخلدمات.
وقال عثمان �سلطان، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة الإمارات لالت�سالت املتكاملة 
والدول  املجتمعات  ت�سهدها  التي  ال�سريعة  وال��ت��غ��ريات  التحولت  ظ��ل  يف  دو: 
اأث��ر على خمتلف  ال��ذي  والتكنولوجي  الرقمي  التطور  نتيجة  الأف��راد  وكذلك 
جوانب حياتنا، بات هناك حوارات جديدة حتتاج اإىل من�سات فاعلة ميكن من 

خاللها اإر�ساء حلول مبتكرة تلبي متطلبات الإن�سان املتنامية.
واأ�ساف �سلطان : اإن احلوارات التي ترتكز على ما هو ممكن تقنيا وما هو ممكن 
من حيث اجلدوى التجارية واملنظومة القت�سادية يجب اأن تتكامل مع ما هو 
الجتماعي  الن�سيج  من  جزءا  وباعتبارها   .. اأخالقيا  ومقبول  جمتمعيا  مفيد 
والقت�سادي لدولة الإمارات، فاإن �سركة الإمارات لالت�سالت املتكاملة فخورة 
مب�ساركتها للمرة اخلام�سة يف القمة العاملية للحكومات التي اأ�سبحت اأهم قمة 

عاملية على م�ستوى العامل.
والقيام  اجلل�سات احلوارية  امل�ساركة يف مثل هذه  على  : نحن حري�سون  واأك��د 
اإع��ادة ر�سم معامل  بدور حيوي ي�سهم بتحقيق روؤية دولة الإم��ارات الهادفة اإىل 
امل�ستقبل مبا يعود مبزيد من الزدهار والتقدم واخلري على كافة ال�سكان عرب 

الدولة واملنطقة والعامل.
من جهته، اأكد �سعادة املهند�ض ح�سني نا�سر لوتاه مدير عام بلدية دبي اأن القمة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة  وفق  تعمل  للحكومات  العاملية 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  الدولة »حفظه اهلل« وتوجيهات �ساحب  نهيان رئي�ض 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، 

لتتبواأ دولة الإمارات املكانة املتميزة التي تليق بها يف ال�ساحة الدولية.
اإن بلدية دبي تعمل على جت�سيد توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد  وقال 
بن را�سد اآل مكتوم وروؤيته للم�ستقبل، حول النهو�ض بجميع املدن واحلكومات 
لتلبية  وال�ستعداد  والتطور  التقدم  من  جديدة  م�ستويات  اإىل  بها  والنتقال 

املتطلبات امل�ستقبلية.
اخلم�ض  ال���دورات  يف  التي حتققت  النجاحات  اإن   : دب��ي،  بلدية  رئي�ض  واأ���س��اف 
املا�سية رفعت م�ستوى التحدي اأمام بلدية دبي كواحدة من دوائر حكومة دبي 
وكموؤ�س�سة من موؤ�س�سات القمة العاملية للحكومات لتقدمي طرح نوعي ي�سهم يف 
التنمية  لتحقيق  التقني  التقدم  ت�سخري  كيفية  ي�ساعد يف  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف 

امل�ستدامة.

االإمارات ملتالزمة داون تطلق حملة �صكرًا من القلب ل�صركائها وداعميها
•• دبي -وام:

اأطلقت جمعية الإمارات ملتالزمة داون حملة “�سكراً من 
لداعميها  والعرفان  ال�سكر  عن  للتعبري  القلب” وذل��ك 
اأماكنهم  يف  اإل��ي��ه��م  ال���و����س���ول  خ����الل  م���ن  و���س��رك��ائ��ه��ا 
اأ�سحاب  اأن��ام��ل  اأبدعتها  راقية  فنية  لوحات  واإه��دائ��ه��م 
اأعربت  املنا�سبة  وبهذه  داون.  متالزمة  ذوي  من  الهمم 
جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�سة  ج��ع��رور  م��ن��ال  ال��دك��ت��ورة 
للداعمني  العميق  �سكرها  عن  داون  ملتالزمة  الإم���ارات 
ال�سيخة علياء بنت خليفة  راأ�سهم �سمو  وال�سركاء وعلى 

اأهل  �سمات  اأن خ�سال اخلري متثل  واأ�سافت  مكتوم.  اآل 
وطننا  اهلل كرث يف  بف�سل  وهم  احل�سنة  والقدوة  اخلري 
كافة  بني  املجتمعي  التالحم  مدى  تعك�ض  كما  الغايل.. 
واملحبة  البناء  الإيجابي  التفاعل  وتعزز  املجتمع  فئات 
ورفد اأ�سحاب الهمم من ذوي متالزمة داون مبا يرتقي 
بنائه  على  والعمل  م�ستقبلهم  وا�ست�سراف  بطموحهم 

مبنهجية وتفرد.
من جانبها اأ�سادت نوال احلاج نا�سر نائبة رئي�ض جمل�ض 
قيم اخلري  يعك�ض  الذي  ودعمهم  ال�سركاء  بدور  الإدارة 

واملعاين اجلميلة يف املجتمع.

ك��م��ا ك��رم��ت اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��رك��اء امل��م��ي��زي��ن م��ن اجلهات 
عام  خ��الل  اجلمعية  دع��م��ت  ال��ت��ي  املختلفة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
وموؤ�س�سة عي�سى �سالح  دبي  بلدية  يف  واملتمثلة   2017
النفع  ذات  اجلمعيات  اإدارة  و  اخلريية  لالأعمال  القرق 
العام بوزارة تنمية املجتمع والقيادة العامة ل�سرطة دبي 
الإ�سعاف  خلدمات  دبي  وموؤ�س�سة  بدبي  ال�سحة  وهيئة 
للغولف  دب��ي  ون���ادي  التخ�س�سي  ال��ك��ن��دي  وامل�ست�سفى 
وج��م��ع��ي��ة دار ال���رب وج��م��ع��ي��ة ب��ي��ت اخل���ري وم���رك���ز دبي 
�سنرت  و�سيتي  دب��ي  �سانغريال  وف��ن��دق  الهمم  لأ���س��ح��اب 

مردف وغنج للمجوهرات.
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن زايد يح�صر حفل زفاف �صلطان بطي املحريبيحمدان بن زايد يزور مبارك بن قران املن�صوري
•• الظفرة - وام:

زار �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
مبنطقة  غياثي  مبدينة  منزله  يف  وذل���ك  امل��ن�����س��وري  ق���ران  ب��ن  م��ب��ارك 

الظفرة.
العائلة مطمئنا  واأف���راد  املن�سوري  ال��ودي��ة مع  الأح��ادي��ث  �سموه  وت��ب��ادل 

�سموه على �سحته واأحواله.
بناء  اأبناء منطقة الظفرة يف  التي قدمها  وثمن �سموه اجلهود املخل�سة 
اليوم  حتى  الن�سح  اإ�سداء  يف  يتوا�سل  عطاوؤهم  وم��ازال  التنمية  م�سرية 

•• اأبوظبي -وام:

منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ح�سر 
اأقامه بطي �سلطان بطي املحريبي ع�سر  الظفرة حفل ال�ستقبال الذي 
ام�ض يف منطقة املحاربة اجلديدة باأبوظبي مبنا�سبة زفاف جنله �سلطان 

اإىل كرمية خليفة اأحمد خلفان املحريبي.
كما ح�سر احلفل .. �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  ومعايل  النقل  دائ��رة 

وتوجيه الأجيال املعا�سرة والتن�سئة ال�ساحلة لالأبناء.
اأ�سرته واأبناء مدينة  من جانبه رحب مبارك بن قران املن�سوري واأف��راد 
غياثي بالزيارة الكرمية ل�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان وت�سريفه 

لهم وحر�سه على زيارتهم ومتابعة اأحوالهم.
رافق �سموه خالل الزيارة �سعادة �سلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان 
مدير  الظاهري  مطر  اأحمد  و�سعادة  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
خمي�ض  عتيق  املهند�ض  و�سعادة  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  مكتب 
�سهيل  العميد  و�سعادة  الظفرة  منطقة  بلدية  عام  مدير  املزروعي  حمد 

�سعيد اخلييلي مدير مديرية �سرطة منطقة الظفرة.

طريان  هيئة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نهيان  اآل  ح��م��دان  ب��ن  را���س��د  وال�سيخ 
حمدان  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  طيار  بحري  ال��رك��ن  ال��ل��واء  و���س��ع��ادة  الرئا�سة 
غامن  حممد  ج��رب  و�سعادة  البحرية  ال��ق��وات  قائد  نهيان  اآل  حممد  ب��ن 
ال�سويدي مدير عام ديوان ويل عهد اأبوظبي و�سعادة �سلطان بن خلفان 
الرميثي وكيل ديوان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�سعادة اأحمد مطر 
الظاهري مدير مكتب ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة وعدد من كبار 
احلفل  تخلل  العرو�سني.  واأه��ل  واأق��ارب  املدعوين  من  وجمع  امل�سوؤولني 

فقرات من الفنون ال�سعبية واللوحات الرتاثية. 

حاكم عجمان يح�صر ماأدبة غداء 
اأقامها عبدالرحمن ال�صرفاء

•• عجمان -وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم عجمان ماأدبة الغداء التي اأقامها 
ام�ض عبد الرحمن اأمني ال�سرفاء مبنزله مبنطقة م�سريف تكرميا ل�سموه. ح�سر املاأدبة اىل جانب �سموه .. ال�سيخ 
عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�ض دائرة التنمية ال�سياحية وال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�ض دائرة البلدية 
والتخطيط وال�سيخ �سلطان بن علي النعيمي ومعايل را�سد عبداهلل النعيمي و�سعادة عبداهلل اأمني ال�سرفاء امل�ست�سار 
بديوان احلاكم و�سعادة طارق بن غليطة مدير مكتب �ساحب ال�سمو حاكم عجمان و�سعادة يو�سف النعيمي مدير 

عام اإدارة الت�سريفات وال�سيافة وعدد من ال�سيوخ واأعيان ووجهاء اإمارة عجمان ورجال الأعمال وكبار امل�سوؤولني.

طرق دبي تراقب اأكرث من 5 اآالف 
مركبة ثقيلة عن بعد

•• دبي-وام: 

بات عدد املركبات الثقيلة اخلا�سعة للرقابة عن بعد يف دبي اكرث من 5 اآلف بعد اأن اأ�سبحت 
خدمة �سالمة املركبات اإلزامية منذ اأغ�سط�ض املا�سي. 

وهذه الأجهزة معنية بك�سف الأعطال و�سلوكيات ال�سائقني على الطريق عن ُبعد بح�سب هيئة 
الطرق واملوا�سالت. وقال حممد نبهان مدير اإدارة الرقابة والتفتي�ض مبوؤ�س�سة الرتخي�ض 
الذكية  “املدينة  ملبادرة  الداعمة  الهيئة  م�ساريع  اأحد  �سمن  تاأتي  اخلدمة  هذه  اإن  بالهيئة 
واإن هذه الأجهزة مربوطة مبركز الرقابة الذكية بالهيئة وهي تهدف اإىل مراقبة �سلوكيات 
�سائقي املركبات الثقيلة عن ُبعد للتاأكد من التزامهم بالقواعد املرورية وكذلك اأعطال هذه 
ال��ذي ي�سهم يف زي��ادة معدلت �سالمة الطريق باحلفاظ على  املركبات على الطريق الأم��ر 
عن  ف�سال  املركبات  من  النوعية  لهذه  �سلبية  تاأثريات  اأي  من  والتقليل  واملمتلكات  الأرواح 

غر�ض ثقافة ال�سالمة املرورية لدى امل�سغلني وال�سائقني.

»وام« تر�صد جهود هيئة »الهالل االأحمر االإماراتي« يف اإعادة اإعمار منازل اأهايل »املخا«

قرقا�ش: ت�صرفات ال�صلطات القطرية يوؤكد عزمها موا�صلة ت�صعيد املوقف 

اخلارجية: االنتهاكات القطرية بحق الطائرات االماراتية ت�صرف ممنهج يعر�ض حياة املدنيني للخطر

•• املخا -وام:

الغربي  ال�ساحل  ن�سائم احلرية على مناطق  هبت 
اأيدي قوات التحالف العربي  اليمني املحررة على 
ال�سرعية  لدعم  ال�سعودية  العربية  اململكة  بقيادة 
يف اليمن ..وعادت الب�سمة مرة اأخرى ترت�سم على 
عنهم  طم�ست  اأن  بعد  اليمنيني  الأط��ف��ال  وج���وه 
وطوقت  ال����رباءة  الإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�سيات 

اأعناقهم باأغالل الظلم والكراهية.
من  ميدانيا  »وام«  الإم�����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وتنقل 
املحررة  اليمنية  املناطق  يف  الأو�ساع  احل��دث  قلب 
عرب زيارات اإىل عدد من املرافق الرئي�سية يف هذه 
املناطق التي تولت دولة الإمارات العربية املتحدة 
وبنائها  تاأهيلها  اإع��ادة  الأحمر  الهالل  هيئة  عرب 

من اأجل تقدمي خدمات متكاملة لأبناء اليمن.
والإره���اب  ال�سر  ميل�سيات  اأي���ادي  طالت  اأن  وبعد 
ركام  اإىل  فحولتها  امل��خ��ا  اأه����ايل  م��ن��ازل  احل��وث��ي��ة 
»اإم��ارات اخلري« بعد حترير املدينة وعرب  �سارعت 
ذراع��ه��ا الإن�����س��ان��ي��ة »ال��ه��الل الأح��م��ر« اإىل تنفيذ 
لأهايل  منازل  وبناء  املدينة  اإع��م��ار  اإع���ادة  م�سروع 

اليمن املت�سررين.
وخالل زيارتنا للمنازل اجلديدة لعدد من الأ�سر 
يف  ع��اث��ت  احل��وث��ي  ميلي�سيات  اأن  اأك����دت  اليمنية 
املدينة خراباً وف�ساداً فحولت منازل الأ�سر اليمنية 
اأيدي  »امل��خ��ا« على  اإىل رك��ام وخ���راب وم��ع حترير 
العربية  اململكة  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف  ق���وات 

املدينة  على  ال�سرعية  القوات  و�سيطرة  ال�سعودية 
واإعادة  اليمن  اأه��ايل  لنجدة  الإم���ارات  دول��ة  هبت 
للمنازل  بناء  اإع���ادة  عملية  وتنفيذ  املدينة  اإع��م��ار 
فرتة  خ��الل  اليمن  لأه���ايل  وت�سليمها  امل��ت�����س��ررة 

وجيزة.
واأ�سار الأهايل اإىل اأن هذه املبادرات الإن�سانية من 
احلر�ض  تعك�ض  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
الكبري على دعم ال�سعب اليمني ورفع املعاناة عنه 
بعد التخل�ض من جحيم ميلي�سيات احلوثي وعودة 

ال�ستقرار مرة اأخرى اإىل مدينة املخا.
وت��وج��ه حم��م��د حم��م��د ع��ل��ي اأح��م��د اجل��ب��ل��ي اأحد 
امل�ستفيدين من املنازل بال�سكر اإىل التحالف العربي 
الإمارات  ودول��ة  ال�سعودية  العربية  اململكة  بقيادة 
الأم����ن وال�ستقرار  ع���ودة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

ملدينة املخا بعد حتريرها من ميل�سيات احلوثي.
وقال اإن اأهايل مدينة املخا عانوا كثرياً خالل فرتة 
..م�سيفاً  املدينة  على  ميلي�سيات احلوثي  �سيطرة 
عنا  رغما  منازلنا  اإىل  يدخلون  كانوا  »احلوثيون 
اأن الإ�سالم  ويطردوننا ونتعر�ض لالإهانة« موؤكداً 

بريء من هذه امليلي�سيات.
وقوات  العربي  التحالف  اإىل  ال�سكر  ع��ن  واأع���رب 
اأبناوؤنا  ينعم  ف��ال��ي��وم  الإم�����ارات  ودول����ة  ال�سرعية 
بالأمن والأمان ونعي�ض يف ا�ستقرار معرباً عن اأمله 
اليمنية من  الأرا�سي  رب��وع  ب��اأن يتم حترير كامل 

ميلي�سيات احلوثي.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��ل��ي ب��ن ع��ل��ي اأح��م��د جبلي اأحد 

�سيطرة  ف��رتة  اإن��ه خ��الل  امل��ن��ازل  م��ن  امل�ستفيدين 
اأزمات  نعاين  كنا  املدينة  على  احلوثية  امليلي�سيات 
على  ت�سيطر  احلوثي  ميل�سيات  وكانت  اقت�سادية 
منازلنا ..موؤكداً اأنه بعد حترير املدينة على اأيدي 
قوات التحالف العربي و�سيطرة القوات ال�سرعية 
عليها ع���ادت احل��ي��اة م��رة اأخ���رى اإىل »امل��خ��ا« وعم 

المن والأمان.
واأكد اأن مبادرة »اإمارات اخلري« وعرب هيئة الهالل 
الأحمر باإعادة بناء منازل الأ�سر اليمنية املت�سررة 
جت�سد نهج دول��ة الإم��ارات الرا�سخ يف رفع املعاناة 
اجلهود  هذه  ان  اإىل  ..م�سريا  اليمني  ال�سعب  عن 
الرائدة اأ�سهمت يف عودة ال�ستقرار مرة اأخرى اإىل 

الأ�سر اليمنية.
اأبناء مدينة املخا  وتوجه عادل ابراهيم را�سد من 
بال�سكر اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة وهيئة 
الهالل الأحمر على اإعادة بناء منازل اأهايل اليمن 
هيئة  قدمتها  التي  الكبرية  وامل�ساهمات  املت�سررة 

الهالل الأحمر ولزالت تقدمها.
والإن�سانية  اخلريية  والأع��م��ال  الأن�سطة  و�سملت 
ال��ت��ي ن��ف��ذه��ا ال���ه���الل الأح���م���ر الإم����ارات����ي اع���ادة 
وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات واملباين  امل����دار�����ض  وب���ن���اء  ت��رم��ي��م 
ع�سرات  وجتهيز  وح��ف��ر  امل��خ��ا  مدينة  يف  ال�سكنية 
الفقرية يف  القرى واملناطق  ال�سرب يف  ملياه  الآب��ار 
التي  الأوىل  املرحلة  وت�سمنت  واملخا  املندب  ب��اب 
اإ�سافة  امل��ن��ازل  م��ن  ع��دد  اإع��م��ار  التحرير  اأع��ق��ب��ت 
واإعادة  الكهربائية  املخا  حمطة  تاأهيل  اإع��ادة  اإىل 

�سكن  م��ع  امل�ست�سفى  وت��رم��ي��م  امل��ي��اه  �سبكة  ت��اأه��ي��ل 
دولة  وعززت  والطفولة.  الأمومة  ومبنى  الأطباء 
الإم��ارات عطاءها الإن�ساين يف اليمن خالل العام 
رئي�سية  قطاعات   6 ب��رزت  حيث   2017 املا�سي 
�ساهمت الإم��ارات ممثلة بهيئة الهالل الأحمر يف 
تنميتها بعد الدمار الذي خلفته ملي�سيات احلوثي 
البنية  ال��ق��ط��اع��ات  ه���ذه  �سملت  ح��ي��ث  الإي���ران���ي���ة 
والإغاثة  والأم�����ن  وال�����س��ح��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م  التحتية 

اإ�سافة اإىل برامج الإ�سكان.
وبلغ اإجمايل قيمة م�ساعدات الإمارات للجمهورية 
2015 حتى  اأب��ري��ل  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  اليمنية 
مليون  و400  مليارات   9 نحو   2017 نوفمرب 
دولر  م��ل��ي��ون  دره���م م��ا ي��ع��ادل م��ل��ي��اري��ن و560 

اأمريكي.
الإمارات  حر�ض  والبيانات  الأرق���ام  تلك  وعك�ست 
اليمني  ال�سعب  م�ستقبل  على  الر�سيدة  وقيادتها 
مبا ين�سجم مع الأه��داف املعلنة للتحالف العربي 
ال�سعودية  العربية  اململكة  بقيادة  اليمن  لتحرير 
الدول  من  وع��دد  الإم���ارات  من  فاعلة  ومب�ساركة 

العربية.
وبدا وا�سحاً تركيز الهالل الأحمر على امل�ساعدات 
للتخفيف  ���س��ع��ي��اً  ال��ع��اج��ل  الإغ���اث���ي  اجل��ان��ب  ذات 
التدمريية  ال�سيا�سة  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  امل��ع��ان��اة  م��ن 
احلوثي  ميلي�سيات  انتهجتها  ال��ت��ي  والتخريبية 
الإيرانية وقد جنحت الإمارات يف اإعادة دورة احلياة 

الطبيعية على م�ستوى العديد من القطاعات.

•• اأبوظبي-وام:

الإم�����ارات �ستخاطب  اإن دول���ة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  ق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
القطرية اخلطرية  الن��ت��ه��اك��ات  ب�����س��اأن  ال���دويل  امل���دين  ال��ط��ريان  منظمة 
لعرتا�سها طائرتني اإماراتيتني يف طريقهما اإىل البحرين خالل رحلتهما 

العتيادية.
وا�ستعر�ض ممثلون عن القوات امل�سلحة الإماراتية وهيئة الطريان املدين 
الدول  �سفراء  بح�سور  اأبوظبي  يف  ال���وزارة مبقرها  نظمته  لقاء  خ��الل   -
الأع�ساء يف جمل�ض الأمن واململكة العربية وال�سعودية ومملكة والبحرين 
الت�سعيد  حقيقة   - ال��دول��ة  ل��دى  املعتمدين  العربية  وم�سر  وجمهورية 

ادعاءاتها  وتفنيد  والع�سكري  امل��دين  ال��ط��ريان  بتهديد  املتمثل  القطري 
اإماراتية ملجالها اجلوي حيث مت تقدمي عر�ض  باخرتاق طائرة ع�سكرية 

ت�سمن اإحداثيات و�سورا من الرادارات موثقا النتهاكات القطرية.
وا�ستعر�ض ممثل القوات امل�سلحة اأمام احل�سور م�سار الطائرة الع�سكرية 
اجلوي  جمالهم  اخ��رتق��ت  باأنها  القطري  اجل��ان��ب  زع��م  التي  الإم��ارات��ي��ة 
موؤكدا بالإحداثيات و�سور الأقمار ال�سناعية اإنها كانت تطري فوق املجال 
اجلوي الإماراتي يف منطقة تدريب واأن ما حدث مل يتجاوز ثالثني ثانية 

فقط، يف منطقة متعارف عليها لدى البلدين وخارج الجواء القطرية.
مقاتالت  اع��رتا���ض  اأك���دت  موثقة  اح��داث��ي��ات  ���س��ور  العر�ض  ت�سمن  كما 
قطرية من طراز مرياج لطائرتي نقل ع�سكريتني يف حادثتني منف�سلتني 

كانتا حتلقان فوق مياه اخلليج العربي، وكانتا بعيدتني عن املجال اجلوي 
القطري اإل اأن الطريان احلربي القطري تابعهما خالل م�سارهما.

وفيما يتعلق باعرتا�ض الطائرتني املدنيتني الإمارتيتني قال ممثل هيئة 
الطريان املدين اإن املقاتالت القطرية من نوع املرياج و املنطلقة من قاعدة 
العديد كانت يف و�سع دفاع جوي م�سلح حيث قامت باعرتا�ض الطائرتني 
امل�����س��ار وم�ستوفيتني  اع��ت��ي��ادي��ت��ني وجم��دول��ت��ني وم��ع��روف��ت��ني  يف رح��ل��ت��ني 
متكرر  تهديد  يف  دولياً،  عليها  واملتعارف  الالزمة  والت�ساريح  للموافقات 

ل�سالمة الطريان املدين وخرق وا�سح للقوانني والتفاقيات الدولية.
وقالت الهيئة اإن ما قامت بها الطائرات القطرية يثبت مبا ل يدع جمال 
لل�سك اأن ال�سلطات القطرية ل حترتم القوانني واملواثيق الدولية املعرتف 

بها دوليا وان ت�سرفها يهدد �سالمة املالحة اجلوية و الركاب. 
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���ض وزي���ر ال��دول��ة لل�سوؤون 
اخلارجية خالل اللقاء اأن ما قامت به ال�سلطات القطرية بحق الطائرات 
الماراتية و�سالمة املالحة اجلوية يوؤكد عزمها موا�سلة ت�سعيد املوقف 
واأن ما حدث مل يكن م�سادفة واإمنا هو ت�سرف ممنهج وميثل كارثة لأنه 

يعر�ض حياة املدنيني للخطر.
واأكد اأن رد الدولة على النتهاكات القطرية �سيكون متزناً وقانونياً هدفه 
اأمان الأجواء و�سالمة اأرواح الركاب .. وحذر من ان اي من هذه احلوادث 
كان بامكانها ان توؤدي اىل كارثة تطال حياة املدنيني َومتثل ت�سعيدا غري 

م�سوؤول يف الأجواء ال�سيا�سية التي تخلقها قطر عرب اأزمتها. 

•• بريوت -وام:

الدولة لدى اجلمهورية  ال�سام�سي �سفري  �سعادة حمد �سعيد �سلطان  و�سع 
اللبناين  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  احلريري  �سعد  وح�سور  برعاية  اللبنانية 
البي�ساء  الرملة  الدولة يف منطقة  ل�سفارة  للمبنى اجلديد  الأ�سا�ض  حجر 

- اجلناح.
�سارك يف احلفل .. نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير ال�سحة العامة غ�سان 
حا�سباين وزير الدفاع الوطني يعقوب ال�سراف ووزير الداخلية والبلديات 
نهاد امل�سنوق ووزير الت�سالت جمال اجلراح ووزير الثقافة غطا�ض خوري 
ووزير  كيدانيان  اأوادي�����ض  ال�سياحة  ووزي���ر  اخلطيب  ط���ارق  البيئة  ووزي���ر 
ال�سوؤون الجتماعية بيار بو عا�سي ووزير الدولة ل�سوؤون التخطيط مي�سال 
فرعون ووزير الدولة ل�سوؤون النازحني معني املرعبي ووزير الدولة ل�سوؤون 
مكافحة الف�ساد نقول تويني ومدير املرا�سم امل�ست�سار ع�ساف �سومط ممثال 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وامل��غ��رتب��ني ج���ربان با�سيل والم���ني ال��ع��ام ل��ل��وزارة هاين 
�سميطلي وممثل وزير العالم ملحم الريا�سي امل�ست�سار طوين عيد وممثل 

وزير الطاقة �سيزار ابي خليل امل�ست�سار كمال حمريو وم�ست�سار فخامة رئي�ض 
اجلمهورية اللبنانية للتعاون الدويل الوزير ال�سابق اإليا�ض بو�سعب.

البعثات  وروؤ�ساء  وال�سفراء  وامل�سوؤولني  النواب  من  عدد  احلفل  ح�سر  كما 
والدبلوما�سيني و�سخ�سيات دينية واجتماعية ورجال الأعمال.

واأزاح احلريري وال�سام�سي واحل�سور ال�ستارة عن اللوحة التذكارية وقدم 
املتوقع  ال�سفارة  عن  جم�سما  اللبناين  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  اإىل  �سعادته 
ال�سور  اأخ����ذ  غ���الم ومت  ن��ب��ي��ل  امل��ع��م��اري  امل��ه��ن��د���ض  م��ن  بت�سميم  اإجن���ازه���ا 
التذكارية. وقال �سعد احلريري اإن »اليوم يوم مبارك بو�سع حجر الأ�سا�ض 
وهذا يدل على نظرة الإم��ارات اإىل هذا البلد واإىل ال�ستقرار فيه والدعم 
الدائم له خا�سة اأنها كانت مع دول اخلليج ال�سباقة يف الوقوف اإىل جانب 
لبنان خالل كل املحن التي مر بها« .. معربا عن �سكره وامتنانه للجهود التي 

بذلها �سفري الإمارات لتنظيم احلفل. واأ�ساف اأن »و�سع حجر الأ�سا�ض لهذه 
ال�سفارة هو ر�سالة لكل اللبنانيني باأن دولة الإمارات يهمها لبنان والو�سع 
ال�سيا�سي والقت�سادي والأمني فيه وهي توجه ر�سالة للجميع بغ�ض النظر 
عن اخلالفات اللبنانية احلالية وهي اأنها موجودة لتدعم كل اللبنانيني«.. 
م�سيفا اأنه »لطاملا كان لالإمارات قيادة تنظر نظرة حكيمة اإىل املنطقة وهي 

مع اململكة العربية ال�سعودية دعمتا لبنان وهذا الأمر يطمئننا«.
من جهته قال �سفري الدولة لدى لبنان اإن« وجود الرئي�ض احلريري دليل 
ي��وم��ا يف تعاملها بل  ال��ت��ي مل متيز  الإم����ارات  ل��دول��ة  حمبة وع��رب��ون �سكر 
اإىل جانب  بالوقوف  الإمن��اء والإعمار وت�ستمر  �ساهمت و�ساعدت يف عملية 

احلكومة اللبنانية من خالل م�ساعداتها«.
واأن  مميزة  كانت  لطاملا  اللبنانية   - الإم��ارات��ي��ة  العالقات   « اأن  على  و�سدد 

ثاين �سفارة بعد القاهرة مت افتتاحها يف بريوت وذلك تاأكيدا على ما نكنه 
لهذا البلد ال�سقيق متمنيا اأن يكون هذا البناء فاحتة خري ملزيد من توطيد 

العالقات ومتتينها«.
واأ�ساف اأن »و�سع حجر الأ�سا�ض ل�سرح �سفارة الدولة يف بريوت اأتى برعاية 
وح�سور الرئي�ض احلريري وح�سد من ال�سيا�سيني والدبلوما�سيني والهيئات 
بني  التعاون  عمق  مدى  على  دليل  وهو  والقت�سادية  والع�سكرية  الدينية 
البلدين ال�سقيقني وو�سع حجر الأ�سا�ض له معان كثرية ومنها اأن الإمارات 
ال�سعب  مع  بعالقاتها  وم�ستمرة  لبنان  يف  الدبلوما�سية  ببعثتها  م�ستمرة 

اللبناين يف كل الظروف«.
يتنا�سب مع تطور  »�ستكون معلما منوذجيا  ال�سفارة  اأن هذه  ال�سفري  واأك��د 
م��ن خالل  اأج��م��ع  ال��ع��امل  ت�ستقطب  ب��ات��ت  اأن��ه��ا  وتقدمها خا�سة  الإم����ارات 

ابتكاراتها العمرانية التي طبعت معاملها احلالية«.
لكل من  تقدير  و�سهادة  ميدالية  ال�سام�سي  ال�سفري  قدم  احلفل  نهاية  ويف 
التي تتوىل  ل��وؤي جا�سم اخل��رايف  نائب رئي�ض »جمموعة اخل��رايف« املحامي 

عملية البناء واملهند�ض املعماري نبيل غالم.

و�صع حجر اأ�صا�ض املبنى اجلديد ل�صفارة الدولة يف بريوت
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اأخبـار الإمـارات
عمار النعيمي ي�صدر قرارا بتعيني هاجر احلبي�صي مديرا تنفيذيا ملركز عجمان لالإح�صاء والتناف�صية

•• عجمان -وام:

اأ�سدر �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�ض املجل�ض 
التنفيذي قرارا ب�ساأن تعيني الدكتورة هاجر �سعيد احلبي�سي مديرا تنفيذيا 

ملركز عجمان لالإح�ساء والتناف�سية.
 2018 ل�سنة   1 رقم  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  » قرار  القرار  وي�سمى هذا 

ب�ساأن تعيني املدير التنفيذي ملركز عجمان لالإح�ساء والتناف�سية.
وياأتي القرار بعد الطالع على املر�سوم المريي رقم 4 ل�سنة 2014 ب�ساأن 
اإعادة تنظيم املجل�ض التنفيذي لإمارة عجمان املعدل باملر�سوم المريي رقم 
ب�ساأن   2017 ل�سنة   4 رقم  الم��ريي  املر�سوم  وعلى   2017 ل�سنة   10
 6 رق��م  الم��ريي  املر�سوم  الب�سرية يف حكومة عجمان وعلى  امل��وارد  قانون 

ل�سنة 2017 ب�ساأن تنظيم العمل الح�سائي يف امارة عجمان وعلى القرار 
للمجل�ض  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2014 ل�سنة   13 رق��م  الم���ريي 
اإن�ساء  ب�ساأن   2017 ل�سنة   28 رق��م  الم���ريي  امل��ر���س��وم  وع��ل��ى  التنفيذي 
مركز عجمان لالإح�ساء والتناف�سية وبناء على تو�سية من امني عام املجل�ض 
التنفيذي . ون�ض القرار على ان ي�ستحدث مبوجب هذا القرار درجة مدير 
تنفيذي �سمن موازنة وظائف مركز عجمان لالإح�ساء والتناف�سية مبوازنة 
الدكتورة  وتعني   2018 امل��ايل  للعام  التنفيذي  للمجل�ض  العامة  الأم��ان��ة 
هاجر �سعيد احلبي�سي مديرا تنفيذيا وتكون خدمتها لدى حكومة المارة 

مت�سلة بكل ما يرتتب على ذلك من اثار وظيفية او مالية .
الر�سمية  اجلريدة  يف  وين�سر  �سدوره  تاريخ  من  اعتبارا  القرار  هذا  ينفذ 

ويعمم على اجلهات املعنية به للعمل مبقت�ساه كل فيما يخ�سه.

دبي: ا�صتبدال الركبة مب�صاعدة الروبوت للمرة االأوىل بال�صرق االأو�صط
•• دبي-وام:

اأول عمليتي  اإجراء  اأعلن »ميديكلينك م�ست�سفى املدينة« جناحه يف 
ال�سرق  ال���روب���وت يف  ال��رك��ب��ة مب�����س��اع��دة  ا���س��ت��ب��دال  للعظام  ج��راح��ة 

.»NAVIO« الأو�سط با�ستخدام نظام اجلراحة املبتكر
البلو�سي  علي  الدكتور  العظام  جراحة  ا�ست�ساريا  العمليتني  اأج��رى 
والدكتور �سعيد اآل ثاين .يقدم نظام اجلراحة اجلديد الذي يعتمد 
على تكنولوجيا الذكاء ال�سطناعي حلول متطورة ت�ساعد اجلراحني 

على اإجراء عمليات ا�ستبدال جزئية اأو كلية دقيقة جداً للركبة.
عمليات  امل�ست�سفى  اأجراها  التي  الأخ��رية  اجلراحة  عمليات  و�سملت 
تبديل جزئي وكامل لركبتي مري�سني حيث من املتوقع اأن ي�ستعيد 

املري�سان عافيتهما ون�ساطهما ب�سكل كامل بعد فرتة من العملية.
�سي�سهد ثورة يف طريقة عمل  والعلوم  ال�سحة  اأن م�ستقبل  واأ�ساف 
اجلراحني حيث �ست�سهم مثل هذه التقنيات يف تعزيز و�سائل البحث 
توفري  عن  ف�سال  الركبة  ا�ستبدال  جراحة  عمليات  علوم  وتطوير 
عملياتهم  اإج��راء  ميكنهم  بحيث  للمر�سى  احلديثة  التقنيات  ه��ذه 
ع��ن مثل هذه  للبحث  اخل���ارج  اإىل  لل�سفر  احل��اج��ة  دون  ال��دول��ة  يف 

اخلدمات .
ال�سطناعي  الذكاء  تقنيات  اإن  ثاين  اآل  الدكتور  اأو�سح  جانبه  من 
جراحة  بعمليات  يتعلق  فيما  والفعالية  الدقة  من  املزيد  �ست�سيف 
وا�ستبدال الركبة وبالتايل �ست�سهم بتح�سني نتائج مثل هذه العمليات 

وتعزيز ن�سب جناحها.

حامد بن زايد يزور اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة

اأكدت �صعيها الإر�صاء املتعاملني وتقدمي اأف�صل اخلدمات

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز 628,483 األف معاملة خالل عام 2017 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ن زايد  ال�����س��ي��خ ح��ام��د  ���س��م��و  زار 
عهد  ويل  دي���وان  رئي�ض  نهيان  اآل 
اأبوظبي  اأ����س���ب���وع  ام�����ض  اأب���وظ���ب���ي 
اأبوظبي  م���رك���ز  يف  ل��ال���س��ت��دام��ة 

الوطني للمعار�ض.
وت���ف���ق���د ����س���م���وه خ������الل اجل���ول���ة 
الدكتور  معايل  فيها  راف��ق��ه  التي 
���س��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر وزير 
م�سدر  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  دول��ة 
الوطنية  الأج����ن����ح����ة  م����ن  ع������ددا 
والأج���ن���ب���ي���ة وت����ع����رف ع���ل���ى اآخ����ر 
م�ستجدات التطوير والتحديث يف 

على  واحل��ف��اظ  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
ا�ستدامة املوارد الطبيعية الوطنية 
واطلع  الطاقة  ا�ستهالك  وتر�سيد 
لتخزين  م�������س���روع  اأ����س���خ���م  ع��ل��ى 
العالية  اجل��ودة  ذات  املحالة  املياه 
اأعلن  ال��ذي  ال��ع��امل  يف  وامل�سمونة 
عنه خالل فعاليات اأ�سبوع اأبوظبي 

لال�ستدامة.
اأن دول����ة الإم������ارات  واأك�����د ���س��م��وه 
ت�سعى من خالل اإقامة هذا امللتقى 
عاملية  م��ن�����س��ة  لإي����ج����اد  ال���ع���امل���ي 
وال�سركات  ل���ل���دول  م��ت��خ�����س�����س��ة 
العاملية لتبادل اخلربات والتجارب 
والأفكار  املبتكرة  احللول  واإي��ج��اد 

البتكار  على  ال�سباب  ت�سجع  التي 
يف ال���س��ت��دام��ة وت��ع��رف ���س��م��وه يف 
اأبوظبي  يف  ال��ن��ق��ل  دائ������رة  ج���ن���اح 
التي  م���وا����س���ف���ات احل���اف���ل���ة  ع��ل��ى 
يف  اأم��ا  الكهربائية  بالطاقة  تعمل 
للموا�سفات  الإم���ارات  هيئة  جناح 
على  �سموه  اطلع  فقد  واملقايي�ض 
يف  الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة  لوائح 

الأجهزة املنزلية.
زايد  ب��ن  ح��ام��د  ال�سيخ  �سمو  وزار 
م�سدر  م��ع��ه��د  م��ن�����س��ة  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال��������ذي ي����ع����ر�����ض جم����م����وع����ة من 
والبتكارات  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل�����س��اري��ع 
.. كما  ال�ستدامة  اخلا�سة بقطاع 

تقنيات الطاقة املتجددة واملنتجات 
وامل�ساريع واملعرو�سات اجلديدة.

واطلع �سمو ال�سيخ حامد بن زايد 
ال�سركات  خ��ط��ط  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  اآل 
يف  واخلا�سة  احلكومية  والهيئات 
ال�ستدامة  وحتقيق  الطاقة  اإنتاج 
واأه���������������م ال���������ربام���������ج واخل�����ط�����ط 
ال�سركات  وروؤي��������ة  ال���ت���ط���وي���ري���ة 
واخلرباء مل�ستقبل الطاقة وخا�سة 
فيما يتعلق بال�ستدامة واملحافظة 

على البيئة.
وزارة  �سموه من�سة  و�سملت جولة 
التغري املناخي والبيئة حيث اطلع 
لل�سباب  “كليك�ض”  م��ب��ادرة  ع��ل��ى 

�سملت زيارة �سموه اأجنحة كل من 
ال�سعودية واليابان و�سوي�سرا.

تر�سيد يف  ج��ن��اح  �سموه يف  واط��ل��ع 
من�سة هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي 
على اخلطوات التي يجب اتباعها 
ال�سم�سية  الطاقة  األ���واح  لرتكيب 
احلكومية  امل���ب���اين  اأ����س���ق���ف  ع��ل��ى 
وال�سناعية  والتجارية  وال�سكنية 

وربطها ب�سبكة الكهرباء.
واأكد �سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل 
املواطنني  م�ساعدة  اأهمية  نهيان 
حتقيق  ل��ه��م  ت�سهل  اآل��ي��ة  واإي���ج���اد 
ه�����ذه امل�����ب�����ادرة وال�����س����ت����ف����ادة من 
الطاقة ال�سم�سية يف �سبيل ا�ستثمار 

•• اأبوظبي –الفجر: 

اأن  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأعلنت 
عدد املعامالت املنجزة خالل عام 
 628،483 بلغ  املا�سي   2017
املراكز  ج��م��ي��ع  يف  م��ع��ام��ل��ة  األ����ف 

البلدية وقنواتها الرقمية.
عدد  اأن  البلدية  بينت  وتف�سياًل، 
املعامالت املنجزة عرب بلدية مركز 
146،629 معاملة،  بلغ  املدينة 
 15،044 ويف مركز م�سفح بلغ 
ال�سهامة  مركز  وبينما  معاملة، 
معاملة،   14،115 اإىل  و���س��ل 
 ،17،666 ب��ل��غ  ال��وث��ب��ة  يف  اأم����ا 
كما و�سل عدد املعامالت املنجزة 
ال�سرق  ب���واب���ة  يف  م��رك��زه��ا  ع���رب 
اإىل 12،826، ويف امل�سرف مول 
املارينا  ويف  معاملة،   21،231

امل��ت��ع��ام��ل��ني م����ن ال���ت���ق���دمي على 
القنوات  يف  اخل�����دم�����ات  ج��م��ي��ع 
الرقمية احلكومية على امل�ستوى 
بالإ�سافة  وامل���ح���ل���ي.  الحت������ادي 
املوحد  البلدي  امللف  م�سروع  اإىل 
اإىل  ي��ه��دف  وال����ذي  للمتعاملني 
بيانات  جميع  ي�سمل  ملف  ان�ساء 
امل��ت��ع��ام��ل وم��ع��ام��الت��ه م��ن خالل 
امل�ستخدمة  النظمة  جميع  ربط 
املتعامل  م��ل��ف  م���ع  ال��ب��ل��دي��ة  يف 
وامالكه  بياناته  جميع  ليعك�ض 
البلدية  واأك�������دت  وم���ع���ام���الت���ه. 
�سعيها امل�ستمر لإر�ساء املتعاملني 
اأف�سل  وت�����ق�����دمي  واإ�����س����ع����اده����م 
واأج����ود اخل��دم��ات والرت���ق���اء بها 
ت�سهيل  وك��ذل��ك  م�ستمر،  ب�سكل 
املتعاملني ب�سكل  اأمام  الإج��راءات 
واجلهد،  ال���وق���ت  ع��ل��ي��ه��م  ي���وف���ر 

مدينة اأبوظبي اأنها تقدم العديد 
قنواتها  ع�����رب  اخل�����دم�����ات  م�����ن 
الرقمية، واأنها تعمل على م�ساريع 
، ومن  ت���دع���م خ��ط��ت��ه��ا  ج����دي����دة 
�سمن اخلدمات املدرجة يف املوقع 
تراخي�ض  خ��دم��ات  الل���ك���رتوين 
البناء بالإ�سافة اإىل توفر خدمات 
املدعمة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  ���س��رف 
و�سهادات الرا�سي والتي تعد من 
اخل��دم��ات الك���رث طلبا م��ن قبل 
اللكرتوين  املوقع  يف  املتعاملني 
وي��ت��م حاليا  ال���ذك���ي  وال��ت��ط��ب��ي��ق 
ل��ت�����س��ه��ي��ل رحلة  ب���ن���اءه���ا  اع�������ادة 
املتعامل وتزويده باخلدمة بدون 
اخلدمة  مراكز  ملراجعة  احلاجة 
البلدية ومن املتوقع اطالق هذه 
اخلدمات بحلتها اجلديدة خالل 

الربع الثاين 2018.

مول 5،366 معاملة، وقد بلغت 
الغذائية  امل���واد  �سرف  معامالت 
ويف  املرور73،787،  م��رك��ز  يف 
كما   ،31،946 امل�����س��ف��ح  م��رك��ز 
عرب  املنجزة  امل��ع��ام��الت  ع��دد  بلغ 
التعاونية  اجل���م���ع���ي���ات  م���ن���اف���ذ 
يتعلق  وف���ي���م���ا   .223،014
القنوات  عرب  املنجزة  باملعامالت 
 2017 ل��ع��ام  للبلدية  ال��رق��م��ي��ة 
 66،859 الج���م���ايل  ب��ل��غ  ف��ق��د 
م����ع����ام����ل����ة، وت����ف���������س����ي����اًل ل���ذل���ك 
خلدمات  م��ع��ام��ل��ة   16،948
 42،389 ال���ب���ن���اء،  ت���راخ���ي�������ض 
م���ع���ام���ل���ة خل�����دم�����ات الرا������س�����ي 
وت�����س��ج��ي��ل ال���ع���ق���ود الإي���ج���اري���ة، 
�سرف  خلدمة  معاملة   7،522

املواد الغذائية املدعومة.
بلدية  اأو�سحت  ذاته،  ال�سياق  ويف 

ت�سجيل  خ��دم��ات  ي��خ�����ض  وف��ي��م��ا 
العقود الإيجارية الرئي�سية اأكدت 
متاحة  اخل����دم����ات  اأن  ال��ب��ل��دي��ة 
اللكرتوين،  موقعها  عرب  رقمياً 
للح�سول  ال��ت��ق��دمي  مي��ك��ن  ك��م��ا 
ع��ل��ى ه����ذه اخل����دم����ات ع���رب 11 

مركزا من مراكز ت�سهيل.
وفيما يخ�ض امل�ساريع التي تعمل 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ع��ل��ي��ه��ا 
ت�سمل م�سروع  امل�ساريع  اأن  ذكرت 
 Smart( ال�����ذك�����ي  ال�����دخ�����ول 
pass( والذي يهدف اإىل ت�سجيل 
املتعاملني عرب املوقع اللكرتوين 
لبلدية  التابعة  اخلدمة  و�سالت 
مدينة ابوظبي و�سالت �سركائها 
يف  امل��ن��ت�����س��رة  وام��ب��و���س��ت  ت�سهيل 
اإن�ساء  يتم  حيث  ابوظبي  مدينة 
ا����س���م م�����س��ت��خ��دم م���وح���د ميكن 

العديد من  �سوطا مهما يف تنفيذ 
ال�ستفادة  حول  وامل�ساريع  الأفكار 

املتجددة  الطاقة  لقطاع  اجلديدة 
قطعت  ال���دول���ة  اأن  اإىل  م�����س��ريا   .

داخل  �سواء  املتجددة  الطاقة  من 
الدولة اأو خارجها.

اخلدمات للمتعامل اأينما كان.
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  واأ����س���ارت 
وا�سرتاتيجيتها  روؤي��ت��ه��ا  اأن  اإىل 
ت�ستند اإىل تعزيز جودة اخلدمات 
ب�سكل  والعمل  للجمهور،  املقدمة 
خدمة  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  م�����س��ت��م��ر 
التح�سينات،  واإدخ���ال  املتعاملني، 

ب��اأن��ه��ا ح��ري�����س��ة لتوفري  ون��وه��ت 
كل احتياجات املتعاملني بالطرق 
وا�ستخدام  وامل���ي�������س���رة،  ال�����س��ه��ل��ة 
هو  م��ا  وك���ل  احل��دي��ث��ة،  التقنيات 
ال��وج��ه احل�ساري  ج��دي��د لإب����راز 
العاملية  ومكانتها  اأبوظبي  ملدينة 
م���ن ح��ي��ث ت���ق���دمي اأج������ود اأن�����واع 

املتخ�س�سة  ال����ربام����ج  واأح�������دث 
من  وال��ت��ي  املتعاملني،  خ��دم��ة  يف 
�ساأنها الرفع من م�ستويات الر�سا 
مقومات  ك���ل  وت���وف���ري  ل���دي���ه���م، 
واملقيمني،  للمواطنني  الرفاهية 
تطلعات  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا 

املجتمع واحتياجاته.

بلدية الظفرة تك�صف امل�صاريع اجلاري تنفيذها يف مدينة املرفاأ
•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

اأعلنت  بلدية منطقة الظفرة عن اإجناز اأكرث من 75 % من �سيانة املباين 
التجارية يف مدينة املرفاأ وذلك �سمن جمموعة من امل�ساريع اخلدمية التي 
تقوم بلدية الظفرة بتنفيذها  خالل العام اجلاري يف املدينة  جاء ذلك خالل 
اجلولة التفقدية التي قام بها  را�سد عتيق الرميثي املدير التنفيذي لقطاع 
خدمات املدن و�سواحيها- مدينة املرفاأ بالإنابة ببلدية منطقة الظفرة عدداً 
من امل�ساريع اخلدمية التي تنفذها البلدية يف املدينة، رافقه خالل اجلولة 

امليدانية املهند�ض حممد خليل احلمادي مدير الإدارة الفنية.
على  واطلع   ،038/17 رقم  عقد  التجارية  املباين  �سيانة  م�سروع  وتفقد 
اإجمايل  م��ن   75% ب��امل�����س��روع  الإجن����از  ن�سبة  جت���اوزت  حيث  العمل  �سري 
الأعمال الأ�سا�سية، واعتمد األوان الأ�سباغ اخلارجية للمباين ح�سب النماذج 
املنفذة، كما تفقد اأعمال ر�سف املوقع رقم 40 يف م�سروع �سيانة وحت�سني 

الطرق عقد رقم 053/16.
وتركيب  بتوريد  اخل��ا���ض   10 رق��م  العمل  اأم��ر  تنفيذ  موقع  اأي�ساً  وتفقد 

اأعمال  العامة وحديقة الحت��اد �سمن  الألعاب يف احلديقة  ملناطق  مظالت 
ت�سميم  دل��ي��ل  بتطبيق  ال��ت��زام��اً  وذل���ك   ،103 رق��م  احل��دائ��ق  �سيانة  عقد 
املناطق العامة لإمارة اأبوظبي بخ�سو�ض تظليل مناطق الألعاب لالأطفال 
املنفذ  الفني  والطاقم  املهند�سني  من  �سرح  اإىل  وا�ستمع   .100% بن�سبة 
التنفيذي  امل��دي��ر  وح��ث  واملعوقات.   ب��امل��وق��ع  الإجن����از  ن�سبة  ع��ن  ل��الأع��م��ال 
الأمر  ول��و تطلب  وال�سالمة  الأم��ن  ب��اإج��راءات  الل��ت��زام  املنفذ على  املقاول 
اإغالق احلديقة موؤقتاً حفاظا على �سالمة املرتادين، ويف ختام اجلولة اأ�ساد 
�سمن  الأع��م��ال  بتنفيذ  الل��ت��زام  اجلميع  وطالب  امل�ساريع  على  بامل�سرفني 
اأعلنت  قد  الظفرة  بلدية منطقة  وكانت  املطلوبة.  وباجلودة  املحدد  الوقت 
عن امل�ساريع الراأ�سمالية املزمع ت�سميمها خالل العام 2018 والتي ت�سم 
لالأرا�سي  التحتية  البنية  واإن�ساء  البحرية  للواجهة  التحتية  البنية  اإن�ساء 
ال�سكنية واإع��ادة تاأهيل املرافق احلكومية )�سالت الف��راح(. بالإ�سافة اإىل 
تطوير واإعادة تاأهيل مقربة املرف�اأ واإعادة تاأهيل ج�سر فندق املرفاأ وتاأهيل 
الراأ�سمالية  امل�ساريع  ومن  التجارية(.  – املباين  )امل�سلخ  احلكومية  املباين 
اأي�ساً م�سروع �سناعية مدينة املرفاأ وهو م�سروع قيد الت�سميم بالتعاون مع 

�سركة ابوظبي للخدمات العامة – م�ساندة، وكذلك م�سروع م�ستودع املواد 
الغذائية يف املرفاأ قيد تعيني مقاول للتنفيذ بالتعاون مع �سركة م�ساندة. 

كما مت عر�ض خم�سة م�ساريع ا�ستثمارية منها م�سروع اإن�ساء واإدارة وت�سغيل 
كافيه ومطعم مم�سى املرفاأ وامل�سروع قيد التنفيذ، وم�سروع توفري ح�سانة 
الدخل  لذوي  جتارية  �سكنية  منطقة  وتطوير  واإن�ساء  املرفاأ  ملدينة  ر�سمية 
 .2018 املحدود يف مدينة املرفاأ وامل�سروعني مزمع طرحهما خالل العام 
ومت طرح م�سروع توفي��ر اأك�ساك بكورني�ض ومم�سى املرف���اأ وهو قيد الرت�سية 
على امل�ستثمرين. وم�سروع اإن�ساء وت�سغيل وا�ستثمار مواقف القوارب اجلافة 
خالل  لال�ستثمار  طرحه  ثم  ومن  املوقع  اعتماد  قيد  وهو  املرفاأ  مدينة  يف 

العام 2018.
اأف�سل اخلدمات انطالقاً من  وحتر�ض بلدية منطقة الظفرة على تقدمي 
يحقق  عاملية  ك��ف��اءة  ذو  بلدي  نظام  توفري  اإىل  الرامية  ور�سالتها  روؤيتها 

التنمية امل�ستدامة املن�سودة ويعزز معايري جودة احلياة يف اإمارة ابوظبي.
اأف�سل  م�سابقة  يف  الفائزين  الظفرة  منطقة  بلدية  كرمت  ذات��ه  الوقت  يف 
خميم �سديق للبيئة وذلك يف ختام فعاليات مهرجان ليوا الريا�سي الذي 

يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  اأقيم 
منطقة الظفرة، ونظمه نادي ليوا الريا�سي.

وت��ه��دف امل�����س��اب��ق��ة اإىل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ري ال�سحة 
وال�سالمة وا�ستخدام و�سائل الطاقة غري امللوثة للبيئة، وت�سجيع امل�ساركني 
على اأهمية فرز النفايات والتخل�ض منها ب�سورة �سليمة وا�ستخدام تقنيات 
جوائز  بتقدمي  الظفرة  منطقة  بلدية  وقامت  التلوث.  من  للحد  مبتكرة 
للفائزين. واأ�ساد الفائزون باخلدمات التي قدمتها البلدية خالل املهرجان 
املظهر  على  واملحافظة  النظافة  باأهمية  وامل�ساركني  للجمهور  وتوعيتها 
حيث  من  للمهرجان  التحتية  البنية  بتجهيز  البلدية  قامت  وق��د  العام.  
الطرق وت�سوية املوقع للم�سابقات امل�ساحبة للمهرجان، كما قامت البلدية 
بتوفري وتوزيع احلطب للدفئة على امل�ساركني وا�سحاب املخيمات والزوار. 
وحتر�ض البلدية على امل�ساركة يف الأن�سطة واملهرجانات التي تقام باملنطقة 
انطالقاً من م�سوؤوليتها الجتماعية وروؤيتها الرامية اإىل توفري نظام بلدي 
ذو كفاءة عاملية يحقق التنمية امل�ستدامة املن�سودة ويعزز معايري جودة احلياة 

يف اإمارة ابوظبي.
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اأخبـار الإمـارات

فرق هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�صارقة حترر اأكرث من 300 خمالفة بيئية
•• ال�صارقة-الفجر:

توا�سل فرق هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�سارقة عمليات تطبيق 
بالإمارة،  الربية  واملواقع  املناطق  البيئي يف خمتلف  التدهور  قرار منع 
امل��واق��ع لتوعية  اإىل ه��ذه  ب��زي��ارات وج���ولت ميدانية  القيام  م��ن خ��الل 
واإر�ساد الزوار وال�سكان، حيث مت حترير اأكرث من 300 خمالفة بيئية 
خالل الفرتة املا�سية، ب�سبب القيام مبمار�سات اأ�سهمت يف ت�سويه املناطق 

الربية اأو اإحلاق ال�سرر بها.
الأطعمة  بقايا  ت��رك  اأو  خملفات  اإل��ق��اء  على  املخالفات  ه��ذه  وا�ستملت 
والف�سالت وخملفات ال�سواء، ورمي املخلفات اأو تركها اأو التخل�ض منها 

باأي �سكل من الأ�سكال يف املناطق الربية من قبل مرتاديها، وعدم نقلها 
اإىل الأماكن املخ�س�سة، وخمالفات مرور املركبات باأنواعها ع�سوائياً يف 

مواقع منو الأع�ساب والنباتات ويف املواقع ذات الأهمية البيئية. 
وقالت �سعادة هنا �سيف ال�سويدي، رئي�ض هيئة البيئة واملحميات الطبيعية 
بال�سارقة: ما زالت فرق الهيئة املتخ�س�سة يف عمليات تطبيق قرار منع 
التدهور البيئي تقوم بعملها على اأف�سل وجه، يف خمتلف املناطق الربية 
يف ال�سارقة، من اأجل احلفاظ على البيئة ونظافتها، ونقائها، وحمايتها، 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤى  م��ع  متا�سياً 
القا�سمي، ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة، املتعلقة بالبيئة واحلفاظ 

عليها و�سون التنوع احليوي.

ال�سبط  اأو حمالت  التوعوية  �سواًء  الهيئة  اأن حمالت  ال�سويدي  وبينت 
تتم وفقاً خلطة مدرو�سة وذات اأهداف وا�سحة، توؤكد على اأهمية ومكانة 
املناطق الربية و�سرورة احلفاظ عليها وحمايتها من اأي اأذى اأو ت�سوه، 
وبالتايل تاأتي حمالت ال�سبط وما يتبعها من حترير خمالفات مل�سلحة 
اجلميع، من اأجل التمتع ببيئة اآمنة ونظيفة ومريحة، وحمايتها من اأي 
ت�سوه اأو تدمري اأو اأذى.واأك��دت هنا ال�سويدي اأن حترير املخالفات بحق 
من ل يلتزم بالتعليمات والقوانني لي�ض هدفاً مالياً، فاملخالفات من اأجل 
ملك  الربية  املناطق  فهذه  الل��ت��زام،  ب�سرورة  اجلميع  ولتذكري  ال��ردع، 
للجميع، وبالتايل على اجلميع اأن يحرتمها، لأن من يعمل على ت�سويهها 
اأو اإحلاق الأذى بها يقوم بعمل خاطئ و�سار، ي�ستوجب املخالفة، وبالتايل 

فاإن خطوة تنفيذ حترير املخالفة بحق من ي�ستحقها هي خطوة جيدة ل 
ميكن الت�ساهل بها اأو غ�ض الطرف عنها، فاإن مل ينفذ املوظف امل�سوؤول 
الأذى  اإيقاع  يف  �سريكاً  يكون  ي�ستحقها،  ملن  املخالفات  مهمته يف حترير 

بالبيئة، وي�سجع الآخرين على ال�ستمرار يف ت�سويهها.  
و�سهدت حمالت ال�سبط والتوعية جتاوباً كبرياً من قبل الزوار وال�سكان، 
وهو ما يعك�ض مدى حر�ض اجلمهور على حماية البيئة واحلفاظ عليها، 
منع  ب�ساأن   ،2012 ل�سنة   9 رق��م  التنفيذي  املجل�ض  ق��رار  مع  متا�سياً 
التدهور البيئي يف املناطق الربية باإمارة ال�سارقة، نظراً لأهميته ودوره 
يف حتقيق اأهداف وا�سرتاتيجيات الهيئة والإمارة يف احلفاظ على البيئة 

وحمايتها وحتقيق اأعلى م�ستويات التنمية امل�ستدامة للبيئة. 

�ص��رطة امل�عمورة يه��دي ال�عمال حق�ائ�ب �ص�توي�ة

بلدية احلمرية تكرم موظفيها احلا�صلني على دبلومات اأكادميية 

مبارك ال�صام�صي ندعم كافة كوادرنا الب�صرية ال�صتكمال درا�صاتهم لتاأهيلهم وتطوير جوانب العمل  

•• راأ�س اخليمة – الفجر

وزع مركز �سرطة املعمورة ال�سامل 
اأم�ض عدداً من احلقائب ال�ستوية 
على العمالة امل�ساعدة يف امليادين 
منطقة  يف  امل��ك�����س��وف��ة  والأم���اك���ن 
مب�ساركة  امل����رك����ز  اخ���ت�������س���ا����ض 
يتقدمهم  امل��رك��ز  واأف����راد  �سباط 
رئي�ض  املقدم وليد حممد كنف�ض 

املركز.
متعددة   اأ�سياء  احلقائب  وبداخل 
برودة  م�ساعب  لتخفيف  تهدف 
الطق�ض على العمال وتعزز قيمة 
الإن�سانية  وامل����ب����ادرات  ال��ت��الح��م 
وزيادة النتاجية يف العمل والولء 

للوطن وملوؤ�س�ساته اخلدمية.
رئي�ض  كنف�ض  ول��ي��د  امل��ق��دم  واأك���د 
ال�سامل،  امل��ع��م��ورة  �سرطة  م��رك��ز 
اإط��ار الربامج  اأن املبادرة تاأتي يف 
والأن�سطة املجتمعية التي تنفذها 

و�سعادتهم بهذه املبادرة ، مثمنني 
مركز  ق��ب��ل  م��ن  ال��ك��رمي��ة  اللفتة 

�سرطة املعمورة ال�سامل.
وق����ال ن��ا���س��ر ح�����س��ن وه����و عامل 
باحلقيبة  ك��ث��ريا  ف��رح��ت  ن��ظ��اف��ة 
املعمورة  ���س��رط��ة  وزع��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
خا�سة  مالب�ض  ت�سم  فهي  اليوم 
املوؤكد  وم��ن  ال���ربد  م��ن  بالوقاية 
�ساأكون الن يف ماأمن من متاعب 

الربد.
وم���ن ج��ان��ب��ه ذك���ر ف�����اروق اأحمد 
وهو عامل بناء اأنه فور ا�ستالمه 
احلقيبة ال�ستوية قام بت�سويرها 
وار�سال  ال��ن��ق��ال  هاتفه  بوا�سطة 
ال�سورة عرب الوات�ساب اىل اأ�سرته 
ال�سكر  ووج��ه��ت  بها  فرحت  التي 
ل�����س��رط��ة راأ������ض اخل��ي��م��ة ع��ل��ى ما 

قدمت للعمل.
اخلدمة  ال��رح��م��ن  �سم�ض  وث��م��ن 
الن�سانية التي يحظى بها العمال 

•• ال�صارقة –الفجر:

مدير  ال�سام�سي  را�سد  مبارك  اأك��د 
البلدية  �سعي  على  احلمرية  بلدية 
كوادرها  كافة  دع��م  يف  روؤيتها  وف��ق 
اللتحاق  من  ومتكينهم  الوظيفية 
املختلفة  الأك���ادمي���ي���ة  ب��ال��درا���س��ات 
يدعم  مب��ا  عملهم  راأ����ض  على  وه��م 
والتاأهيل  البتكار  جم��الت  ويحفز 
ون�سر  العمل  بيئة  وتطوير  الذاتي 
اخلدمات  جم�����الت  يف  امل��ع��ل��وم��ات 
كافة  يف  ال��ب��ل��دي��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 

قطاعات وتعزيز تناف�سيتها.
واأ�سار اإىل اأننا ندفع بكافة املوظفني 
الوظيفية  درجاتهم  اختالف  على 
الأكادميية  ب��ال��ربام��ج  ل��الل��ت��ح��اق 
والدبلومات املهنية التي يتم طرحها 
من  لال�ستفادة  با�ستمرار  �ساعني 
والت�سجيع  الأك����ادمي����ي  ال��ت��اأه��ي��ل 
وتعزيز  امل��ت��اح  العلمي  البحث  على 
جمالت الدرا�سات وتبادل املعلومات 
واخلربات لتاأهيل كوادرنا الب�سرية 

البداع والبتكار  التنفيذية ودبلوم 
وعلياء  ال�����س��ام�����س��ي  ���س��ي��ف  وم�����وزه 
حرميل  حمد  وخوله  مكتوم  عبيد 
القحطاين  ع��ب��دال��رح��م��ن  واأب������رار 
حل�سولهم  العليلي  حممد  و�سيف 
الوظيفية  ال�������س���ع���ادة  دب���ل���وم  ع��ل��ى 
ال�����س��ام�����س��ي حل�سوله  ع��ل��ي  و���س��ي��ف 
وحممد  امل�ساريع  اإدارة  دب��ل��وم  على 
���س��ل��ط��ان ب��ن ح����ارب وع��ي�����س��ى غامن 
دبلوم  على  حل�سولهما  ال�سام�سي 
ال�سام�سي  مبارك  وقدم   . التفتي�ض 
ال�سهادات  على  للحا�سلني  التهنئة 
اأن يكون  اأن����ه ح��ر���ض ع��ل��ى  م���وؤك���دا 
ق���دوة ل��ك��اف��ة امل��وظ��ف��ني م��ن خالل 
ح�سوله �سابقا على دبلوم يف الدارة 
م��ن ق��ب��ل م��ع��ه��د ال�����س��ارق��ة للرتاث 
ال��ع��ام��ة ليكون نهج  امل��ال��ي��ة  ودب��ل��وم 
احلمرية  بلدية  يف  العاملني  كافة 
�سواء من  واملوظفات  املوظفني  من 
الأق�سام  وروؤ����س���اء  الدارات  م����دراء 
واحلر�ض  العمل  طلب  واملوظفني 

على تطوير ذاتهم بالتعليم.

ل�سرطة يف تعزيز قيمة امل�سوؤولية 
اجلانب  دع�����م  ع����رب  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ل�����س��رط��ة راأ�����ض اخليمة  اخل����ريي 
ن��ح��و ه���ذه ال��ف��ئ��ة خ��ا���س��ة بحلول 

�سرطة راأ�ض اخليمة جلميع فئات 
املجتمع وخا�سة العمالة امل�ساعدة 
لتوؤكد  ال��دخ��ل  منهم وحم���دودي 
من خاللها على الدور املجتمعي 

يتم  م��ب��ادرة  وه��ي   ، ال�ستاء  ف�سل 
تنظيمها �سنوياً.

امل�ساعدة  ال��ع��م��ال��ة  ف��ئ��ة  واأب������دت 
فرحتهم  ال��ه��دي��ة  �سملتهم  ال��ت��ي 

موظفي  م��ن  ع�سرة  بتكرمي  اأم�����ض 
عدد  على  احلا�سلني  م��ن  البلدية 
من الدبلومات الأكادميية املختلفة 
ال�سام�سي  را���س��د  م��ب��ارك  تقدمهم 
احل��م��ري��ة حل�سوله  ب��ل��دي��ة  م��دي��ر 

والذي ينعك�ض اإيجابيا على تطوير 
املتوا�سل  والتقدم  العمل  منظومة 
يف اخلدمات والربامج التي تقدمها 
بلدية احلمرية للمجتمع . جاء ذلك 
ق��ي��ام بلدية احل��م��ري��ة ظهر  خ��الل 

على دبلوم يف املالية العامة .
بتكرمي  ال�����س��ام�����س��ي  م���ب���ارك  وق����ام 
املوظفني احلا�سلني على الدبلومات 
و�سمل كل من �سعيد عبيد املهريي 
حل�سوله على دبلوم يف ال�سكرتاريا 

منقطع النظري فمثال يف رم�سان 
مو�سم  ويف  الوجبات  اليهم  ت��وزع 
والع�سائر  املثلجة  الياه  ال�سيف 
يح�سل  ال�ستاء  مو�سم  يف  والن 
العمال على احلقائب التي حتوي 

اأ�سياء تقيهم الربد.
عامل  وه������و  ه���������ارون  واأو�������س������ح 

يف راأ�ض اخليمة خا�سة والمارات 
اأكرث  انه ق�سى  عامة م�سريا اىل 
يقيم يف  كعامل  �سنوات  من ع�سر 
راأ����ض اخليمة ويف ك��ل مرة  ام���ارة 
من  وال��ت��ك��رمي  بالتقدير  يحظى 
جميع اجلهات الر�سمية لفتا اىل 
بالهتمام  يحظى  العمال  قطاع 

ان��ه عندما يتحدث مع  م��ق��اولت 
النا�ض يف بالده عن الأ�سياء التي 
يقدمها جمتمع المارات للعمال 
على �سكل هدايا ميالأ ال�ستغراب 
والع����ج����اب ن��ف��و���س��ه��م لأن���ه���م مل 
القبيل يف  ه��ذا  م��ن  �سيئا  ي��األ��ف��وا 

بالدهم اأو بلدان اأخرى. 

حاكم الفجرية يزور �صريح ال�صيخ زايد
•• ابوظبي-وام:

زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�ض الأعلى 
حاكم الفجرية ، يرافقه �سمو ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي ويل عهد 
الفجرية، و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حمد ال�سرقي، �سريح املغفور له باإذن 
وقراأ  ثراه”.  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  تعاىل  اهلل 

اأن يتغمده  املغفور له، داعني املوىل عز وجل  الفاحتة على روح  اجلميع 
بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته على ما قدمه لوطنه و�سعبه واأمته 
من خري واأعمال جليلة. رافق �سموه يف الزيارة، معايل �سعيد الرقباين 
م�ست�سار �ساحب ال�سمو حاكم الفجرية، و�سعادة حممد �سعيد ال�سنحاين 
مدير الديوان الأمريي و�سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب ويل العهد 

وعدد من امل�سوؤولني واملرافقني.

غرفة الفجرية  تطلق جائزة اأف�صل م�صروع مبتكر
•• الفجرية -وام:

و�سناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  اأط���ل���ق���ت 
اأف�سل  ج��ائ��زة  ام�ض”  ال��ف��ج��رية 
روؤي����ة  ظ���ل  يف  مبتكر”  م�������س���روع 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات 
ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�����س��رق��ي ع�سو 
الفجرية  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض 
ال�سيخ  ���س��م��و  وح���ر����ض  وم��ت��اب��ع��ة 
ب������ن حممد  ب������ن ح����م����د  حم����م����د 
الفجرية  ع���ه���د  ويل  ال�������س���رق���ي 
وذات  م��ت��م��ي��زة  ف��ع��ال��ي��ات  بتنظيم 
ج�����دوى وط��ن��ي��ة وع��م��ل��ي��ة خلروج 
زايد”  و”عام  البتكار”  “�سهر 
على  اإيجابا  لتنعك�سا  حلة  باأف�سل 
الجتماعية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
والقت�سادية والتنموية واخلريية 

وتتحول لربنامج قابل للتطبيق.

الواقع  اأر�ض  للتنفيذ على  القابلة 
تطلعات  ي���واك���ب  ج��ي��ل  وت��ن�����س��ئ��ة 
امل�ستقبل واخلطط ال�سرتاتيجية 

للدولة.
وقال مدير عام غرفة الفجرية اإن 
املتقدم  يكون  اأن  ت�سرتط  اجلائزة 
والت�سجيل  ال��دول��ة  م��واط��ن��ي  م��ن 
فيها وا�ستكمال الإجراءات املطلوبة 
مكتوبا  امل�����س��روع  ي�سلم  واأن  ك��اف��ة 
ب�����س��ورة وا���س��ح��ة وم��ف�����س��ل��ة واأن 
وفائدة  ج��دوى  ول��ه  مبتكرا  يكون 

اقت�سادية وقابلة للتطبيق.
اجل��ائ��زة حددت  اأن  اجلا�سم  وذك��ر 
يكون  ب��اأن  امل�سروع  تقدمي  معايري 
و�سرحه  والأه���داف  املعامل  حم��دد 
وافيا جلوانبه وتفا�سيله وجديدا 
خدمة  اأو  ملنتج  تطويرا  اأو  مت��ام��ا 
اأو  اإ�سافة وقيمة جديدة  اأو ي�سكل 

وقال �سعادة خالد حممد اجلا�سم 
اإط�����الق  اإن  ال���غ���رف���ة  ع�����ام  م���دي���ر 
حر�ض  منطلق  من  ياأتي  اجلائزة 
الغرفة على تعزيز ثقافة البتكار 
واأ�سحاب  الأع�����م�����ال  رواد  ل�����دى 
وال�سغرية  امل��ت��و���س��ط��ة  امل�����س��اري��ع 
اجلامعات  خريجي  ودعم  وحتفيز 
�سوق  اإىل  ل���ل���دخ���ول  وال���ك���ل���ي���ات 
اخلدمات  ت���وف���ري  ع���رب  الأع����م����ال 
وح�سانة  وامل��ع��ل��وم��ات  وال��ت��دري��ب 

تلك امل�ساريع.
اإيل  ت��ه��دف  اأن اجل���ائ���زة  واأو����س���ح 
ت�����س��ج��ي��ع وحت��ف��ي��ز ال���س��ت��ث��م��ار يف 
ثقافة  وتعزيز  املبتكرة  امل�سروعات 
التناف�ض  وروح  الأع����م����ال  ري������ادة 
الأع����م����ال  رواد  ل�����دى  والب����ت����ك����ار 
وط�������الب وط����ال����ب����ات اجل���ام���ع���ات 
املبتكرة  امل�ساريع  ودع��م  والكليات 

الوطني  القت�ساد  ويخدم  مفيدة 
اأر�ض  علي  التطبيق  اإمكانية  م��ع 
امل�سوؤولية  ي���دع���م  واأن  ال����واق����ع 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب�������س���ورة م��ب��ا���س��رة اأو 
من  �سريحة  ويخدم  مبا�سرة  غري 
املجتمع - اأطفال وطالب واأ�سحاب 
ال���ه���م���م وال�������س���ح���ة والق���ت�������س���اد 

والتجارة وال�سناعة.
الفائز  امل�������س���روع  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
���س��ي��ح��ظ��ى ب��ت�����س��ج��ي��ل ال���ف���ك���رة يف 
حلقوق  ح��ف��اظ��ا  الق��ت�����س��اد  وزارة 
امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة والإع�����ف�����اء من 
ر���س��وم ك��ل اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
الإم������ارة وت���ق���دمي خ���دم���ات مركز 
امل�ساريع ال�سغرية  الفجرية لدعم 
للم�سروع  وال��رتوي��ج  اللوج�ستية 
اإعالميا من خالل مواقع التوا�سل 

الجتماعي اخلا�سة بالغرفة.

غرفتا عجمان وراأ�ض اخليمة تبحثان دعم م�صاريع ال�صباب
•• عجمان -وام:

و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ب��ح��ث��ت 
ع���ج���م���ان م����ع ن���ظ���ريت���ه���ا ب����راأ�����ض 
وتبادل  امل�سرتك  التعاون  اخليمة 
اخل�����������ربات وت���ن���ظ���ي���م ال�����ربام�����ج 
والدورات امل�سرتكة مبا يخدم رواد 
ورائدات الأعمال ا�سحاب امل�ساريع 

ال�سغرية واملتو�سطة.
غرفة  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�سعود  موؤ�س�سة  من  لوفد  عجمان 
ال�سباب  بن �سقر لتنمية م�ساريع 
و�سناعة  جت����ارة  ل��غ��رف��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
م�سبح  م������رمي  اخل���ي���م���ة  راأ����������ض 
ال��ك��ي��ب��ايل م��دي��ر م��وؤ���س�����س��ة �سعود 

الر�سيدة ملجتمع  القيادة  قبل  من 
الإمكانيات  وت����وف����ري  الأع�����م�����ال 
املعوقات  كافة  وتذليل  والفر�ض 
الأعمال  ورواد  �سباب  تواجه  التي 
من خالل �سناديق الدعم وتوجيه 
خمتلف اجلهات ب�سرورة التعاون 
واملن�ساآت  امل�����س��روع��ات  ي��خ��دم  مب��ا 
باعتبارها  واملتو�سطة  ال�سغرية 
م���ن اه���م م���وؤ����س���رات من���و القطاع 

القت�سادي.
م�سبح  م��رمي  قدمت  جانبها  من 
نبذة عن موؤ�س�سة �سعود بن �سقر 
لتنمية م�ساريع ال�سباب وجهودها 
وبراجمها لدعم م�ساريع ال�سباب، 
مو�سحة ان املوؤ�س�سة حري�سة على 

ال�سباب  بن �سقر لتنمية م�ساريع 
�سعادة  من�سق  النعيمي  و���س��ي��خ��ة 

الأع�ساء.
اإدارة  واأك��دت جميلة كاجور مدير 
التجاري  الم��ت��ي��از  اع��م��ال  تنمية 
ال�ستقبال  خالل  عجمان،  بغرفة 
حزمة  تعتمد  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  اأن 
و�سباب  رواد  لدعم  اخلدمات  من 
دائمة  بتوجيهات  وذل��ك  الأع��م��ال 
من  الإدارة  جم��ل�����ض  اع�����س��اء  م��ن 
خالل تنظيم املعار�ض املتخ�س�سة 
والعالمات  للم�ساريع  وال��رتوي��ج 

التجارية،.
الجتماع  خ��الل  الطرفان  واأ���س��اد 
امل�������س���رتك ب���ال���دع���م ال���الحم���دود 

كافة اجلهات  اخل��ربات مع  تبادل 
املعنية وتنظيم الفعاليات امل�سرتكة 
مبا يخدم جمتمع الأعمال ب�سكل 
عام و�سباب الأعمال ب�سكل خا�ض.

وقام الوفد بالطالع على حا�سنة 
لغرفة  التابعة  »ريج�ض«  العمال 
ع��ج��م��ان وال���ت���ي ت��ع��ت��رب م���ن اأه���م 
تقدمها  ال���ت���ي  ال����دع����م  و����س���ائ���ل 
الأعمال،  و�سابات  ل�سباب  الغرفة 
بيئة  العمال  حا�سنة  توفر  حيث 
ال�سباب  اأعمال  لحت�سان  حمفزة 
و�سركاتهم  اأع��م��ال��ه��م  وت���ط���وي���ر 
ب���ط���ري���ق���ة م����رن����ة وم���ي�������س���رة من 
خالل مكاتب ذكية ت�سهل ممار�سة 

الن�سطة والعمال التجارية.

نادي جمارك دبي للمعرفة ينظم حما�صرة زايد ال�صخ�صية اال�صتثنائية
•• دبي-وام: 

ن��ادي ج��م��ارك دب��ي للمعرفة  نظم 
حما�سرة بعنوان “زايد ال�سخ�سية 
�سمن  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  ال�ستثنائية” 
ف��ع��ال��ي��ات ال����دائ����رة يف ع����ام زاي���د 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  مت��ا���س��ي��اً 
 2018 ال��ر���س��ي��دة ب��اع��ت��م��اد ع����ام 

زايد”. “عام 
قدم املحا�سرة الدكتور عبداهلل بن 
الإدارات  م��دي��رو  وح�سرها  �سماء 
والأق�����س��ام وامل��وظ��ف��ون م��ن جميع 
يف  اجل��م��رك��ي��ة  وامل���راك���ز  الإدارات 

جمارك دبي.
�سماء  بن  عبداهلل  الدكتور  و�سلط 
ال�������س���وء خ�����الل امل���ح���ا����س���رة على 
لل�سيخ  ال��ك��اري��زم��ي��ة  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
اآل نهيان يف بناء  زاي��د بن �سلطان 
لل�سباب  ت��ق��دي��ره  وع��ل��ى  الحت�����اد 
ودوره���م ال��ري��ادي يف ب��ن��اء الدولة 
وم�ساعدة  امل�ستقبل  ا�ست�سراق  ويف 
وتنمية الدول وال�سعوب للنهو�ض 

التقدم  ملواكبة  جمتمعاتها  وب��ن��اء 
بالو�سول  ����س���اه���م  مم����ا  ال���ع���امل���ي 
احل�سارة  جم���ال  يف  ال��ع��امل��ي��ة  اإىل 

الإن�سانية املعا�سرة.
�سعيد  ���س��ي��خ��ه  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
مركز  اإدارة  م����دي����ر  ال����غ����اف����ري 
فعاليات  اإن  اجل��م��رك��ي  ال��ت��دري��ب 
ن�����ادي ج���م���ارك دب����ي ل��ل��م��ع��رف��ة يف 
ع����ام زاي�����د ت��ت�����س��م��ن ال��ع��دي��د من 
املبادرات والأن�سطة الثقافية وهي 
هذا  يف  الدائرة  فعاليات  من  جزء 
حماور   3 اإىل  ترتكز  والتي  العام 
ال�سوء على اجلوانب  ت�سليط  هي 
ال�سيخ  ل���ه  ل��ل��م��غ��ف��ور  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
زايد بن �سلطان اآل نهيان موؤ�س�ض 
ثراه” واإبراز  اهلل  “طيب  ال��دول��ة 
املحلي  امل�ستويني  ع��ل��ى  اجن���ازات���ه 
الوطنية  الهوية  وتر�سيخ  والعاملي 
الإمارات  لدولة  الثقايف  وال���رتاث 

العربية املتحدة.
الت�سغيلية  اأن اخلطة  اإىل  وا�سارت 
للفعاليات اخلا�سة لنادي جمارك 

تنظيم  ت��ت�����س��م��ن  ل��ل��م��ع��رف��ة  دب����ي 
حما�سرات عن ال�سيخ زايد يقدمها 
وعامليون  حم��ل��ي��ون  حم���ا����س���رون 
وتوزيع  ثقافية  م�سابقات  واإطالق 
الرتاثية  املعار�ض  واإق��ام��ة  الكتب 
ن�سية  ر�سائل  واإر���س��ال  والثقافية 
لل�سيخ  مقولت  ت�سمل  للموظفني 
زاي������د وع����ر�����ض اأف�������الم ع����ن اأب�����رز 
اإجن��ازات��ه وت��زي��ني ج��دران��ي��ة نادي 

جمارك دبي للمعرفة ب�سوره.

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و / ح��زور بك�ض  فقد 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

وزير  النعيمي  بلحيف  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ت��راأ���ض 
التي  ال��ذه��ن��ي  الع�سف  جل�سة  التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر 
�سياغة  خاللها  ومت��ت  دب��ي  يف  مبقرها  ال���وزارة  عقدتها 
الوزارة  �ستطلقها  التي  والفعاليات  والأن�سطة  امل��ب��ادرات 
مبنا�سبة “عام زايد” وذلك تنفيذا لإعالن �ساحب ال�سمو 
“حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
2018 ع��ام زاي��د وال��ت��ي ت��ربز دور املغفور له  اهلل” ع��ام 
ثراه”يف  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
واملحلية.  العاملية  واإجن��ازات��ه  والإن�ساين  اخل��ريي  املجال 
وقدم امل�ساركون يف جل�سة الع�سف الذهني - التي ح�سرها 
ال���وزارة  وك��ي��ل  امل��ن�����س��وري  جمعة  ح�سن  املهند�ض  ���س��ع��ادة 
الرئي�سي  التميز  وفريق  واملوظفني  امل�سوؤولني  من  وعدد 
الداعمة  بالوزارة - جمموعة من القرتاحات واملبادرات 
مبادرات  اإط��الق  يف  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  خلطة 

خريية وجمتمعية ت�ستهدف خمتلف فئات املجتمع وتعزز 
دور املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان الإن�ساين 

ومكانة الدولة على خريطة العمل اخلريي واملجتمعي.
واأك����د ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���ض ح�����س��ن ج��م��ع��ة امل��ن�����س��وري خالل 

ت�ستهدف  زايد”  “عام  يف  ال����وزارة  م��ب��ادرات  اأن  اجلل�سة 
�سريحة وا�سعة من جمتمع دولة المارات وتدعم م�سرية 

الدولة يف جمال البذل والعطاء.
ال���وزارة  ال��ت��زام  ت��اأت��ي �سمن  الفعالية  ه��ذه  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
تطوير  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��ذه��ن��ي  الع�سف  جل�سات  بتنظيم 
التوجه  تخدم  التي  املبتكرة  الأف��ك��ار  مناق�سة  عرب  الأداء 
العام واملبادرات ذات العالقة بعمل الوزارة ومنها املبادرات 
اإن عام زاي��د ميثل منا�سبة عظيمة على  اخلريية.  وق��ال 
قلوبنا جميعا ن�ستح�سر فيها الإجن��ازات التي حتققت يف 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  الحت��اد  موؤ�س�ض  عهد 
اإرثا عظيما من املبادئ والقيم التي  اآل نهيان حيث ترك 
اأ�سبحت  بف�سله  وال���ذي  اخل��ال��د  والنهج  ال��روؤي��ة  ب��ل��ورت 
اإليها  ي�سار  ال��ت��ي  املتقدمة  ال���دول  م�ساف  يف  الإم�����ارات 
ب��ن��ي��ت على  اأ���س�����ض �سحيحة  ب��ال��ب��ن��ان لأن��ه��ا ق��ام��ت ع��ل��ى 
اخلري  وعمل  واملحبة  والتع����اون  والتعا�س�������د  التالح���������م 

ما جعل لها هذه املكانة الرفيعة بني دول العامل.

•• ال�صارقة-الفجر:

يف اإطار تكري�ض دولة الإمارات العربية املتحدة العام اجلاري، 
الإن�ساين،  والعمل  املثالية،  بالقيادة  لالحتفال  زايد”،  “عام 
وال�����روح اخل��ريي��ة ل��ل��وال��د امل��وؤ���س�����ض ال�����س��ي��خ زاي����د، ط��ي��ب اهلل 
الأطباء،  اأم��ام  التطوع  الوردية” ب��اب  “القافلة  فتحت  ث��راه، 
واأخ�سائيي ال�سرطان والأ�سعة، والكوادر الطبية والتمري�سية، 
املقيمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة من اجلن�سيات كافة، 

للم�ساركة يف م�سرية فر�سان القافلة الوردية الثامنة.
وت�ستعد “القافلة الوردية”، اإحدى مبادرات جمعية “اأ�سدقاء 
ب�سرطان  ال��وع��ي  وتعزيز  بن�سر  املعنية  ال�سرطان”،  مر�سى 
الثامنة  الوردية”  القافلة  فر�سان  “م�سرية  لإط��الق  الثدي، 
واأهمية  الثدي،  ب�سرطان  الوعي  املقبل، لتعزيز  نهاية فرباير 
الك�سف املبكر عنه، واإجراء الفحو�سات ب�سكل منتظم، ودورها 

بنجاح العالج، بني املقيمني يف الدولة باإماراتها ال�سبع.
القافلة  فر�سان  بالتطوع يف م�سرية  الراغبني  وميكن جلميع 
الرابط  خالل  من  الإنرتنت  عرب  الت�سجيل  الثامنة  الوردية 
http://www.pinkcaravan.ae/ ال����ت����ايل: 
املقبل،  ف��رباي��ر   11 قبل   ،dr-registration.php
وطب  العام،  الطب  ملجالت  مفتوح  التطوع  باب  اأن  العلم  مع 

العائلة، والأ�سعة، والتمري�ض لكال اجلن�سني.
امل��ا���س��ي، مدير عام  �سو�سن  ال��دك��ت��ورة  ال�����س��اأن، قالت  ه��ذا  ويف 

الطبية  اللجنة  رئي�ض  ال�����س��رط��ان،  مر�سى  اأ���س��دق��اء  جمعية 
دور  “يلعب  ال��وردي��ة:  القافلة  فر�سان  م�سرية  يف  والتوعوية 
الكادر الطبي دوراً بارزاً بنجاح امل�سرية، فهم عمادها و�سندها، 
انطالقها  منذ  ال��وردي��ة  القافلة  فر�سان  م�سرية  وا�ستطاعت 
اأن  بالإمكان  كان  الثدي،  ب�سرطان  اإ�سابة   47 عن  تك�سف  اأن 
اإليها املر�سى،  اأن ينتبه  اإىل نتائج كارثية دون  تتفاقم وتوؤدي 

فريق  متطوعو  بذلها  التي  املتفانية  للجهود  يعود  والف�سل 
عمل امل�سرية من الكوادر الطبية والتمري�سية«.

واأ�سافت: نتطلع اإىل احل�سول على دعم اأكرب عدد ممكن من 
ال��ع��ام، لنتابع  الأط��ب��اء وال��ك��وادر الطبية خ��الل م�سرية ه��ذه 
ال�سابقة،  الأع�����وام  خ���الل  حققناها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات  �سل�سة 
لهم  ميكن  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ض  وع��دد  احلملة،  انت�سار  فمدى 

ال�ستفادة من فحو�ساتنا املجانية، يعتمد ب�سكل كبري على نوع 
داخل  والتمري�سية  الطبية  ال��ك��وادر  من  نتلقاه  ال��ذي  الدعم 
اأدعوهم لغتنام هذه الفر�سة الثمينة،  الدول، ولهذا ال�سبب 
وعيه،  وتعزيز  املجتمع،  خدمة  خاللها  من  ي�ستطيعون  التي 
والإ�سهام بتحقيق اأهدف الدولة وتطلعاتها ببناء جمتمع واٍع 
يتمتع باأعلى معايري ال�سحة والأمن والأمان، حتقيقاً لأهداف 
واإحياًء لقيمه ومبادئه. ويف كل عام، توفر م�سرية  زاي��د،  عام 
املتنقلة والثابتة،  فر�سان القافلة الوردية من خالل عياداتها 
عدداً من الفحو�سات الطبية املجانية للمواطنني واملقيمني، 
درهم،  تبلغ قيمتها يف امل�ست�سفيات والعيادات الطبية 1000 
املعنوي  الدعم  ال�سرطان  اأ�سدقاء مر�سى  توفر جمعية  فيما 
وتكاليف العالج الطبي حلالت �سرطان الثدي التي تك�سفها 
2011، وفرت م�سرية فر�سان  عام  انطالقها  امل�سرية. ومنذ 
املجانية  الطبية  وال�ست�سارات  الفحو�سات  ال��وردي��ة  القافلة 
ل�49 األف �سخ�ض تقريباً، منهم 16،781 مواطن ومواطنة، 
ومن جملة ال�7483 �سخ�ض التي مت فح�سهم العام املا�سي، 
اأعلى  وه��و  ال��ث��دي،  ب�سرطان  منهم   12 اإ�سابة  ت�سخي�ض  مت 
حتقيق  القافلة  وا�ستطاعت  امل�سرية،  تاريخ  يف  اإ�سابات  معدل 
هذا بف�سل جهود املتطوعني من الكوادر الطبية والتمري�سية 
الثابتة  ال��ع��ي��ادات  يف  بع�سهم  ع��م��ل  اجل��ن�����س��ي��ات،  ج��م��ي��ع  م��ن 
امل�سرية يف جميع  م��دة  ط��وال  املجانية  الفحو�ض  وف��رت  التي 

الإمارات. 

•• اأبوظبي- وام:

افتتح اأم�ض الأول املكتب الر�سمي للمعهد البلجيكي للبحوث 
من  ك��ل  بح�سور  اأب��وظ��ب��ي  يف  اإريبيا”  “فيتو  التكنولوجية 
ومعايل  القت�ساد  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  معايل 
رفيعة  نخبة  بجانب  البلجيكي  الطاقة  وزي��ر  توميليني  ب��ارت 

امل�ستوى من كبار امل�سوؤولني من اجلانبني.
وي�سكل افتتاح املكتب الر�سمي للمعهد البلجيكي يف العا�سمة 
امل�سرتك  التعاون  جهود  ل�ستكمال  اأ�سا�سية  خطوة  اأبوظبي 
العديد من  املا�سية  الفرتة  ال��وزارة واملعهد حيث �سهدت  بني 
اخلطوات النوعية بني اجلانبني لدرا�سة �سبل تعزيز التعاون 
اأبرزها توقيع مذكرة  يف جمالت البتكار والتكنولوجيا ومن 
�سراكات  يف  ال��دخ��ول  بالدولة  املخت�سة  للجهات  تتيح  تفاهم 
ونقل  اخل�����ربات  ت���ب���ادل  ع��م��ل��ي��ة  لت�سهيل  امل��ع��ه��د  م���ع  م��ث��م��رة 
التكنولوجيات اجلديدة يف القطاعات ذات الأولوية ومبا يخدم 

التوجهات ال�سرتاتيجية للدولة يف هذا املجال.
وت�سمن حفل الفتتاح - الذي عقد يف فندق انانتارا باأبوظبي 
- توقيع اتفاقية تعاون بني املعهد البلجيكي و�سركة الإمارات 
اإىل عرو�ض تقدميية من خرباء  اإ�سافة  العاملية لالألومنيوم 
اأن�سطة  اأب���رز  ح��ول  التكنولوجية  للبحوث  البلجيكي  املعهد 

املعهد وجمالت اخت�سا�ساته.
�سارك يف حفل الفتتاح �سعادة عبد اهلل اآل �سالح وكيل الوزارة 
ل�سوؤون التجارة اخلارجية و�سعادة جمعة حممد الكيت الوكيل 
مدير  اليو�سفي  وحممد  اخلارجية  التجارة  ل�سوؤون  امل�ساعد 
الربنامج الوطني للم�ساريع واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة .. 
فيما �سارك من اجلانب البلجيكي �سعادة دومنيك مينور �سفري 
اململكة البلجيكية لدى الدولة و�سعادة ديرك فران�سري املدير 

التنفيذي للمعهد البلجيكي بح�سور عدد من كبار امل�سوؤولني 
من اجلانبني وممثلني من جهات حكومية واأكادميية والقطاع 
اخلا�ض. وقال معايل املن�سوري - خالل كلمته الفتتاحية - اإن 
املعهد البلجيكي للبحوث التكنولوجية ي�سكل اأحد اأهم مراكز 
البحوث املعنية مبجالت البتكار والتكنولوجيات احلديثة يف 
اأوروبا وافتتاح مكتب ر�سمي له بالدولة �سي�سهم ب�سكل فعال يف 
املجالت  بهذه  املعنية  العديد من اجلهات  �سراكات مع  اإقامة 
وهو  اخل��ا���ض  وال��ق��ط��اع  والأك��ادمي��ي  احلكومي  ال�سعيد  على 
حا�سنة  بيئة  لتطوير  ال��دول��ة  ق��درات  مبا�سر  ب�سكل  يعزز  ما 

لالبتكار والبحوث العلمية.
التحركات  م��ن  ال��ع��دي��د  �سهدت  املا�سية  ال��ف��رتة  اأن  واأ���س��اف 

الإيجابية من اجلانبني عرب �سل�سلة من اللقاءات والجتماعات 
اأثمرت عن توقيع مذكرة تفاهم لو�سع اإطار ي�سهم يف حتقيق 
وتخدم  بينهما  املتبادلة  املنفعة  حتقق  �سراكات  وبناء  تعاون 

الأهداف التنموية للدولة.
وتكنولوجيا  بحثية  وق��درات  خ��ربة  املعهد ميتلك  اأن  واأو���س��ح 
ب��اأول��وي��ة على الأجندة  ال��ت��ي حتظى  ال��ق��ط��اع��ات  يف ع��دد م��ن 
التنموية للدولة من اأبرزها قطاعات ال�سحة والبيئة والطاقة 
املتجددة والنظيفة وتقنيات وحلول املدن الذكية .. م�سريا اإىل 
النوعية مع  ال�سراكات  العديد من  املقبلة �ست�سهد  اأن املرحلة 
يعزز من جهود حت�سني جودة  العام واخلا�ض مبا  القطاعني 
والتو�سع  املعرفة  وتوطني  التكنولوجيا  نقل  وت�سهيل  احلياة 

البتكارية  ال��ق��درات  يدعم  مبا  والتطوير  البحث  اأن�سطة  يف 
للجهات املعنية بتلك املجالت داخل الدولة.

اأن ال�سركات القائمة على البتكار وخا�سة  واأ�ساف املن�سوري 
احلكومية  اجلهود  من  �ست�ستفيد  منها  واملتو�سطة  ال�سغرية 
لتطوير اأطر ال�سراكة والتعاون مع املعهد البلجيكي من خالل 
تطبيق التقنيات املبتكرة وتوفري احللول للق�سايا الت�سغيلية 
ما  وه��و  البيئية  واجل��وان��ب  الإن��ت��اج  بعملية  املتعلقة  اليومية 

ينعك�ض اإيجابا على تعزيز قدرتها على النمو واملناف�سة.
 “ اف��ت��ت��اح مكتب  اإن  ب���ارت توميليني  ق���ال م��ع��ايل  م��ن ج��ان��ب��ه 
البحثية  املوؤ�س�سات  القائمة بني  العالقات  اأريبيا” يعزز  فيتو 
والأكادميية من اجلانبني .. م�سريا اإىل اأن هناك العديد من 
القطاعات التي حتظى باهتمام اجلانبني اأبرزها تطوير حلول 
م�ستدامة للطاقة املتجددة والنظيفة وتطوير حلول متكاملة 
لأنظمة الت�سالت والنقل التي تخدم متطلبات املدن الذكية 
من خالل التعامل مع حتديات الكثافة ال�سكانية والتحديات 
البيئية وال�سحية. واأكد وزير الطاقة البلجيكي رغبة بالده يف 
تطوير مناذج �سراكة متميزة مع دولة الإمارات تخدم الروؤية 
التنموية للبلدين وحتقق امل�سالح امل�سرتكة واملنفعة املتبادلة.

وك��ان��ت وزارة الق��ت�����س��اد ق��د وق��ع��ت م��ذك��رة ت��ف��اه��م يف جمال 
اإىل  هدفت   2016 ع��ام  بداية  البلجيكي  املعهد  مع  البتكار 
ذات  امل�ساريع  وحت��دي��د  اجلانبني  ب��ني  التعاون  عملية  ت��اأط��ري 
فرق  ط��رف  من  عليها  العمل  ميكن  والتي  املتبادل  الهتمام 
�سملت  وال��ت��ي  ال��غ��ر���ض  ل��ه��ذا  ت�سكليها  يتم  م�سرتكة  بحثية 
بجانب  والنظيفة  املتجددة  الطاقة  والبيئة  ال�سحة  جمالت 
مراقبة عمل الطائرات بدون طيار من طرف احلكومة ل�سمان 
ال�سالمة و�سياغة اللوائح احلكومية الواجب احرتامها بهذا 

اخل�سو�ض.

بلحيف النعيمي يرتاأ�ض جل�صة ع�صف ذهني ل�صياغة مبادرات »عام زايد«

م�صريتها الثامنة للتوعية ب�صرطان الثدي تنطلق نهاية فرباير املقبل

»القافلة الوردية« تدعو الكوادر الطبية اإىل اإحياء قيم »زايد اخلري« من خالل التطوع يف كوادرها

افتتاح مكتب للمعهد البلجيكي للبحوث التكنولوجية باأبوظبي

•• اأبوظبي- وام:

منتجها  اإط��الق  عن  �ض.م.ع”،  اأغذية  “جمموعة  اأعلنت 
اجلديد من عبوات مياه العني املدعمة بفيتامني د، وهي 
عبوات مياه ال�سرب الوحيدة يف العامل التي حتتوي على 

فيتامني د دون اأية نكهات اأو ملونات اأو مواد حافظة.
جاء ذلك خالل موؤمتر �سحفي بح�سور كل من معايل 
امل��ه��ريي وزي����رة دولة  ب��ن��ت حم��م��د �سعيد ح����ارب  م���رمي 
امل�ستقبلي للدولة”،  الغذائي  الأمن  “امل�سوؤولة عن ملف 
 - ال�سحة  دائ��رة  يف  امل�سوؤولني  كبار  ع��دد من  اإىل جانب 

وم�سوؤولني  اأبوظبي  الغذائي-  الأم��ن  ومركز  اأبوظبي، 
من جمموعة اأغذية؛ وذلك على هام�ض فعاليات اأ�سبوع 

اأبوظبي لال�ستدامة.
املهريي  ح��ارب  �سعيد  حممد  بنت  م��رمي  معايل  واأك���دت 
واحلكومي  اخلا�ض  القطاع  بني  امل�سرتك  العمل  اأهمية 
قدماً  النمو  عجلة  ودف���ع  التغيري  اإح����داث  يف  واملجتمع 
ت�سكل  جمتمعة  ال��ث��الث��ة  العنا�سر  ه���ذه  اأن  ..م�سيفة 
ركائز اأ�سا�سية للنمو بحيث يكمل كل منها الآخر ..داعية 
اإيجاد  اأج��ل  من  �سوياً  للعمل  واملجتمع  اخلا�ض  القطاع 
حلول مبتكرة ت�ساعد يف اإحداث نقلة نوعية تالم�ض حياة 

النا�ض.
بدوره اأكد �سعادة املهند�ض ظافر عاي�ض الأحبابي رئي�ض 
اأغذية  جمموعة  جهود  اأغ��ذي��ة،  جمموعة  اإدارة  جمل�ض 
الرامية اإىل تعزيز مكانتها الرائدة يف تقدمي منتجات ذات 
اإنتاجها  يتم  والتي  امل�ستوى  رفيعة  غذائية  وقيمة  جودة 
املجموعة  فريق  اإح�سا�ض  من  انطالقاً  عالية  مب�سوؤولية 

العميق بالواجب واللتزام الرا�سخ جتاه الإمارات.
وقال املهند�ض طارق اأحمد الواحدي، الرئي�ض التنفيذي 
حوايل  تبلغ  اغذية  جمموعة  ح�سة  ان  اأغذية  ملجموعة 
اإىل  ..لفتا  املحلي  ال�سوق  يف  املياه  توزيع  من   30 % 

الم���ارات  وخ���ارج  داخ���ل  م�سانع   6 لديها  املجموعة  ان 
با�ستثمارات قيمتها 1.5 مليار درهم وان الهدف احلايل 
للمجموعة هو تغطية املنطقة العربية باأكملها ..منوها 
 40 يف  حاليا  تتواجد  املياه  من  املجموعة  منتجات  ب��اأن 

دولة حول العامل.
احتياجات  ج��ي��داً  تتفهم  اأغ��ذي��ة  جم��م��وع��ة  ان  وا���س��اف 
امل�ستهلكني، وتعمل ب�سكل دائم على تلبيتها بطرق مبتكرة 
..موؤكدا ان عبوات مياه العني املدعمة بفيتامني د تعك�ض 

هذا اللتزام.
املدير  املعيني،  �سعادة عبداهلل عبدالقادر  قال  من جانبه 

العام لهيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�ض اإن م�ستويات 
تعر�ض النا�ض لأ�سعة ال�سم�ض منخف�سة يف هذه املنطقة 
املغلقة  الأم���اك���ن  يف  الأن�����س��ط��ة  يف�سلون  لكونهم  ن��ظ��راً 
اأ�سهر  خ��الل  ال�سائدة  العالية  احل���رارة  ب�سبب  واملظللة 
ال�سهلة  احل��ي��اة  اأمن���اط  ذل��ك  اإىل  اأ�سفنا  واإذا  ال�سيف.. 
م�ستويات  يف  النق�ض  ف���اإن  ال�سيئة،  الغذائية  وال��ع��ادات 
فيتامني د ميكن اأن يوؤدي اإىل عدد من امل�سكالت ال�سحية 
اخلطرية ولكن ت�سهم بع�ض املنتجات املبتكرة باملقابل - 
امل�ساعدة  املدعمة بفيتامني د يف  العني  مثل عبوات مياه 

على معاجلة هذه امل�سكالت ب�سكل موثوق واآمن.

اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة ي�صهد طرح عبوات مياه مدعمة بفيتامني »د«

•• عجمان -وام:

اإدارة املرور والدوريات يف القيادة العامة ل�سرطة عجمان فعاليات احلملة  اأطلقت 
املعتمدة من قبل املجل�ض  ال�سرعة جتعل منك قاتال”،  “ ل تدع  املرورية املوحدة 
املقبل، وذلك  �سهر مار�ض  نهاية  يناير احل��ايل حتى  امل��روري الحت��ادي من بداية 
األ��ف من   100 لكل  ال��ط��رق  ح���وادث  ع��ن  الناجتة  الوفيات  ع��دد  تخفي�ض  بهدف 
والدوريات  امل��رور  اإدارة  مدير  النعيمي  حممد  خالد  العقيد  �سعادة  وقال  ال�سكان. 
ب�سرطة عجمان اأن �سرطة عجمان ت�سعى من خالل حملة “ ل تدع ال�سرعة جتعل 
منك قاتال “ اإىل رفع م�ستوى الوعي لدى ال�سباب باملخاطر املرتتبة على ال�سرعة 
الزائدة اأثناء القيادة، وتوعية اجلمهور مبخاطر ال�سرعة التي قد جتعل من ال�سائق 

قاتال عند ت�سببه بحوادث ينجم عنها اإ�سابات اأو وفيات. 

�صرطة عجمان تطلق حملة » ال تدع 
ال�صرعة جتعل منك قاتاًل «

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 

باك�ستاين   ، خ����ان  ري���ا����ض 

اجلن�سية - جواز �سفره رقم 

)4129581(  من يجده 

عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/5821305

فقدان جواز �سفرت
جوفيلني   / امل���دع���و  ف��ق��د 
فلبيني   ، ك���اب���ارا����ض  ب�����ارا 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
  )9524815EB( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 052/2238252

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

 اإعالن بالن�سر
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حلمي  مديرها/  وميثلها  �ض.ذ.م.م  الهواء  تكييف  اأنظمة  م�ستلزمات  ل�سناعة  املتطورة  املنذر: 
لاللكرتوميكانيكية  اأم  جي  بي  �سركة   :1 اليه  املنذر  الردن  اجلن�سية:  بدوية  م�سطفى  حممد 

�ض.ذ.م.م املنذر اليه 2: �سوبي فرغي�ض بارومتهومكوزهيل ابراهام فرغي�ض اجلن�سية: الهند
اإخطار عديل بالوفاء

نخطركم بت�سلم املبلغ املدانني به وهو )535819( درهم حيث قمتم بتحرير 23 �سيك كالتايل:
1- �صيك رقم )000316( بقيمة 83106 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/07/31م.
2- �صيك رقم )000318( بقيمة 9578 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/07/18م.
3- �صيك رقم )000319( بقيمة 18763 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/07/25م.
4- �صيك رقم )000388( بقيمة 18763 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/08/29م.
5- �صيك رقم )000389( بقيمة 17537 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/08/25م.
6- �صيك رقم )000430( بقيمة 19500 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/09/18م.
7- �صيك رقم )000431( بقيمة 19500 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/09/22م.
8- �صيك رقم )000432( بقيمة 19500 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/09/26م.
9- �صيك رقم )000434( بقيمة 20722 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/09/30م.
10- �صيك رقم )000435( بقيمة 6335 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/10/18م.
11- �صيك رقم )000436( بقيمة 9922 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/08/28م.
12- �صيك رقم )000437( بقيمة 17000 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/10/22م.
13- �صيك رقم )000438( بقيمة 17000 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/10/26م.
14- �صيك رقم )000439( بقيمة 17806 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/10/30م.
15- �صيك رقم )000536( بقيمة 25324 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/10/12م.
16- �صيك رقم )000537( بقيمة 25324 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/10/13م.
17- �صيك رقم )000538( بقيمة 25324 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/10/20م.
18- �صيك رقم )000569( بقيمة 14500 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/10/18م.
19- �صيك رقم )000577( بقيمة 15678 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/11/19م.
20- �صيك رقم )000581( بقيمة 31265 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/11/15م.

21- �صيك رقم )000584( بقيمة 8060 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/09/20م.
22- �صيك رقم )000610( بقيمة 47700 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/11/29م.
23- �صيك رقم )000611( بقيمة 47699 درهم م�صحوب على بنك االإمارات اال�صالمي بتاريخ 2015/12/18م.

�سروع  وعند  املنذرة  ل�سالح  اليه  املنذر  توقيع  ويحمل  الوىل  اليها  املنذر  ح�ساب  من  حمررين 
املنذرة ب�سرف ال�سيكات ارتدت بدون �سرف وذلك لعدم كافية الر�سيد ومل يتم �سرفها.

لذلك: وطبقاً لأحكام املادة )143( من قانون الجراءات فان املخطر يكلف املخطر اليه بالوفاء 
الجراءات  اتخاذ  طائلة  حتت  تاريخه  من  ايام  خم�سة  خالل  للمخطر  كامال  املبلغ  هذا  و�سداد 
والفوائد  باملبلغ  للمطالبة  الق�سائية  الدعوى  اقامة  فيها  مبا  حقه  له  حتفظ  التي  القانونية 

القانونية مع حتملة كافة الر�سوم ر�سوم التقا�سي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل
بدار الق�صاء- عجمان

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

زايد  رئي�سة جامعة  القا�سمي  بنت خالد  لبنى  ال�سيخة  اأك��دت معايل 
متكن  واأكادميية  علمية  اأ�س�ض  توفري  يف  ت�ستثمر  الإم���ارات  دول��ة  اأن 
الطلبة من حتقيق مراكز متميزة .. م�سرية اإىل اأن املناهج وامل�ساقات 
الأكادميية التي تطورها اجلامعة ت�ساعد طلبتها على ك�سب مهارات 

وقدرات جديدة تتوافق متاما مع احتياجات اأ�سواق العمل.
�سفري  ت�سي  ت�سي  ت��ان  �سامويل  ل�سعادة  ا�ستقبالها  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�سعادة  بح�سور  له  املرافق  والوفد  الدولة  لدى  �سنغافورة  جمهورية 

الدكتور ريا�ض املهيدب مدير جامعة زايد بحرم اجلامعة باأبوظبي.
البلدين يف  ب��ني  ال��ع��الق��ات  تعزيز  �سبل  بحث  ال��ل��ق��اء  خ��الل  وج���رى 
دعم  يف  ت�سب  التي  بالطرق  وتطويرها  الأكادميي  التعاون  جم��الت 
من  اأك��ادمي��ي��ا  �سنغافورة  وجمهورية  الم����ارات  دول���ة  طلبة  وتثقيف 

خالل اإدراج برامج التبادل الطالبي واإعداد ور�ض عمل علمية وتنفيذ 
ندوات اإر�سادية اإىل جانب ا�ست�سافة اخلرباء الأكادمييني واملتحدثني 

الر�سميني ملحا�سرة الطلبة وغريها من الربامج ذات ال�سلة.
ولفتت معايل لبنى القا�سمي خالل اللقاء اإىل مدى تطابق اجلانبني 
يف حر�سهم على دفع عجلة التطوير يف �ستى املجالت وبالتعليم على 
وجه التحديد. م�سرية اإىل دعم القيادة الر�سيدة للم�ساريع التعليمية 
معارفه  وم��واك��ب��ة  الع�سر  على  لالنفتاح  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  ت��وؤه��ل  ال��ت��ي 
واإتقان اأدوات التوا�سل املعريف التي تو�سع جتربتهم يف التعلم اإ�سافة 
اإىل اأن اجلامعة تعمل على تهيئة الطالب اأو الطالبة للم�ساركة بدور 
الدولة على حتقيقها  التي تعمل  امل�ستدامة  التنمية  فعال يف تطوير 
التعليم  اأهمية طرح م�ستجدات  اإىل  امل��دى. ونوهت  وفق روؤي��ة بعيدة 
الأفكار وال�ستفادة من اخل��ربات لكال اجلانبني عرب  العايل وتبادل 
التعليم  اأ�ساليب  تواجه  التي  التحديات  اأهم  كافة ومناق�سة  املجالت 

التقليدية .. داعية اإىل �سرورة التوجه نحو التعليم املبتكر وتطبيق 
الطرق التعليمية الع�سرية التي حتاكي توجهات �سباب اليوم واأهمية 
يلبي  ال��ذي  بال�سكل  والبحثية  العلمية  املعرفة  مب��ه��ارات  ت�سليحهم 

تطلعات الدولة الأكادميية لتخريج دفعات من قادة امل�ستقبل.
من جانبه قدم �سعادة �سفري جمهورية �سنغافورة لدى الدولة ال�سكر 
الكرمية  ال�ست�سافة  على  القا�سمي  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة  ملعايل 
.. موؤكدا حر�سهم على تعزيز اأوا�سر التعاون بني اجلانبني بال�سكل 
الذي ي�سب يف خدمة م�سالح الطرفني يف جمالت التعليم والبحث 

العلمي والتطور الأكادميي.
واأكد اأن دولة المارات تت�سدر قائمة البعثات الطالبية من جمهورية 
اإىل  م�سريا   .. واملنطقة  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  ل��دول  �سنغافورة 
مدى اقبال الطلبة يف بلدهم وتطلعهم لزيارة دولة المارات للتعرف 

على الثقافة اخلليجية والعربية.

•• اأبوظبي-وام: 

الوطنية  اأب����وظ����ب����ي  ����س���رك���ة  د����س���ن���ت 
جديدة  م��رح��ل��ة  “اأدنيك”  ل��ل��م��ع��ار���ض 
ت��ط��وي��ر وحت��دي��ث مرافقها  م�����س��رية  يف 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  وذل���ك  التحتية  وبنيتها 
لتقدم  ل��ال���س��ت��دام��ة  اأب���وظ���ب���ي  اأ����س���ب���وع 
الفعاليات  م��ن��ظ��م��ي  م����ن  ل��ع��م��الئ��ه��ا 
حد  على  وال����زوار  العار�سة  وال�سركات 
قيمة  وذات  ا�ستثنائية  خ��دم��ات  ���س��واء 

م�سافة عالية.
اإدارة تقنية  اأحمد املرزوقي مدير  وقال 
اأبوظبي  اأ�سبوع  “اإن  املعلومات بال�سركة 
احلقيقية  ال���ب���داي���ة  ي��ع��د  ل��ال���س��ت��دام��ة 
بعد  ال�سبكة  وق��وة  ك��ف��اءة  م��دى  لقيا�ض 

من  اأدن��ي��ك  �سختها  التي  ال�ستثمارات 
النرتنت  �سبكة  وحتديث  تطوير  اأج��ل 
الال�سلكي  الت�������س���ال  و���س��ب��ك��ة  ال��ذك��ي��ة 
-الواي فاي حيث ارتفعت �سرعة �سبكة 
الن���رتن���ت م��ن ع�����س��رة ميجا ب��اي��ت اىل 
اأ�سرع  بذلك  لتكون  بايت  ميجا   150
م�ستوى  على  متاحة  ل�سلكي  اأن��رتن��ت 
الدولة  يف  وامل��وؤمت��رات  املعار�ض  م��راك��ز 
ل���ل���دخ���ول ل�����س��ب��ك��ة الن����رتن����ت ك���م���ا اأن 
�سرعة ال�سبكة الال�سلكية يف كافة اأرجاء 
واحد  م��ن  لأك��رث  ت�سل  املعار�ض  مركز 
1024 ميجابايت  يعادل  ما  اأي  جيجا 
عالية  وج���ودة  فائقة  �سرعة  يتيح  مم��ا 
وا�ستدامة كبرية يف قوة وا�ستقرار اإ�سارة 

الت�سال بال�سبكة.

اأول  اأن�������ه خ�����الل  امل�����رزوق�����ي  واأو������س�����ح 
اأبوظبي  اأ���س��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  ي��وم��ني م��ن 
النرتنت  ���س��ب��ك��ة  اأث��ب��ت��ت  ل��ال���س��ت��دام��ة 
الكبرية  الع��داد  ا�ستيعاب  على  قدرتها 
�سكاوي  اأي  دون  م��ن  امل�ستخدمني  م��ن 

خالل  م��ن  اأدن��ي��ك  ت�سعى  ح��ي��ث  نهائيا 
ه���ذه ال�����س��رع��ة ال��ف��ائ��ق��ة ل��الإن��رتن��ت يف 
املركز الو�سول اإيل اأق�سى م�ستوى من 
ا�ستثناء  وبدون  لكافة عمالئنا  الر�ساء 

.
واأ�ساف “اأننا �سعداء جدا بالنتائج التي 
من  املا�سيني  ال��ي��وم��ني  خ��الل  حتققت 
امل�ستقبل  لطاقة  العاملية  القمة  اأع��م��ال 
حيث متكن اأك��رث من 80 األ��ف �سخ�ض 
اخلا�سة  النرتنت  �سبكة  ا�ستخدام  من 
الف  ث��م��ان��ي��ة  م���ن  اأك�����رث  واأن  ب��امل��رك��ز 
���س��خ�����ض مت��ك��ن��وا م���ن ا���س��ت��خ��دام �سبكة 
يعك�ض  مما  اللحظة  نف�ض  يف  النرتنت 
وقدراتها  ل��ل�����س��ب��ك��ة  ال��ع��ال��ي��ة  ال���ك���ف���اءة 
ات�سال  ت���ق���دمي خ���دم���ة  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��ق��ة 

ب�سبكة النرتنت فائقة الكفاءة واجلودة 
م�ستوى  على  كبري  ب�سكل  اأنعك�ض  مم��ا 
اخلدمات املقدمة ومل نتلقى اأي �سكاوى 
خدمة  م�ستوى  �سعف  اأو  ان��ق��ط��اع  م��ن 
والواي  والال�سلكى  ال�سلكى  الت�����س��ال 

فاي باملركز ».
ولفت املرزوقي اإىل اأن هذا ال�ستثمار يف 
�ساهم  باملركز  التحية لالإنرتنت  البنية 
ب��ت��ق��دمي امل��زي��د م��ن اخل���دم���ات الذكية 
للدخول  اجلميع  اأم��ام  الفر�سة  واتاحة 
كافة  وحتميل  العنكبوتية  ال�سبكة  اىل 
ال���و����س���ائ���ط الل���ك���رتون���ي���ة والت�������س���ال 
بو�سائل التوا�سل الجتماعي التي باتت 
املعلومات  لتبادل  الو�سائل  اأ�سرع  اليوم 

والخبار وال�سور.

•• دبي -وام: 

مع  بالتعاون  املالية  دائ��رة  احتفلت 
الب�سرية حلكومة دبي  امل��وارد  دائرة 
بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج 
دبلومات   3 يف  املهنية  ال��دب��ل��وم��ات 
متخ�س�سة هي املحا�سبة احلكومية 
وامل�سرتيات  ال����ع����ام  امل������ال  واإدارة 

احلكومية.
املنا�سبة  ب���ه���ذه  ال����دائ����رة  واأق����ام����ت 
اأحمد  ال�سيخ  �سمو  ح�سره  احتفال 
هيئة  رئ��ي�����ض  م��ك��ت��وم  اآل  �سعيد  ب��ن 
دب�����ي ل���ل���ط���ريان ال���رئ���ي�������ض الأع���ل���ى 
رئي�ض  الإم�����ارات  ط���ريان  ملجموعة 
اللجنة العليا لل�سيا�سة املالية بدبي 
�سالح  اآل  ���س��ال��ح  وع��ب��دال��رح��م��ن 
املالية وعبداهلل  العام لدائرة  املدير 
العام  املدير  الفال�سي  زايد  بن  علي 
لدائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي 

وعدد من كبار امل�سوؤولني.
و�سملت الدفعة الرابعة من خريجي 
دورة 2017 من برنامج الدبلومات 
املهنية التي انطلقت يف فرباير من 
العام املا�سي ومتثل املرحلة الرابعة 
من برنامج “ماليون” 96 خريجا 
ينتمون  دب��ي  حكومة  موظفي  م��ن 
اإىل 21 جهة حكومية وح�سل 40 
تقدير  على  اخلريجني  م��ن  باملائة 

امتياز فيما تخرج 50 باملائة منهم 
بتقدير جيد جدا.

�سالح  اآل  �سالح  عبدالرحمن  وهناأ 
اخلريجني من موظفي حكومة دبي 
بتخريج  �سروره  عن  معربا  املاليني 
الفوج الرابع من برنامج الدبلومات 

املهنية يف �سياق مبادرة “ماليون«.
موؤكدا اأن هذه املبادرة �سهدت تطورا 
العام  يف  ان���ط���الق���ه���ا  م���ن���ذ  ك���ب���ريا 
�ساحب  توجيهات  اإطار  يف   2012
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض 
ا�ستدامة تطوير  اإىل  اهلل” الداعية 
الأداء احلكومي وحتت رعاية ودعم 
مبا�سرين من �سمو ال�سيخ اأحمد بن 
�سعيد اآل مكتوم وبال�سراكة مع دائرة 

املوارد الب�سرية حلكومة دبي.
���س��ي��اق مت�سل  ���س��ال��ح يف  اآل  واأع��ل��ن 
ع���ن اإمت�����ام ال����س���ت���ع���دادات لإط���الق 
مالية  يف  املهني  الدبلوم   “ برنامج 
�سمن  احلكومية”  امل�������س���روع���ات 
املتخ�س�سة  املهنية  الدبلوم  ب��رام��ج 
دورة  منذ  املالية  دائ��رة  بداأتها  التي 
2014 و�سملت برنامج دبلوم مالية 
ال�سحة ودبلوم امل�سرتيات احلكومية 
.. وقال : �سنوا�سل العمل بالتعاون 
املختلفة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع 

التدريبية  احتياجاتها  تلبية  على 
يف امل��ج��ال امل���ايل م��ن خ���الل تقدمي 
مزيد من برامج الدبلوم والربامج 
ال�سنوات  يف  املتخ�س�سة  التدريبية 

املقبلة.
من جانبه اأكد عبداهلل علي بن زايد 
الر�سيدة تويل  القيادة  اأن  الفال�سي 
املواطنني  ل��ت��دري��ب  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة 
وتاأهيلهم وتزويدهم بكل الإمكانات 
لإف�����س��اح امل���ج���ال اأم��ام��ه��م لإط���الق 
القطاعات  خمتلف  ورف��د  طاقاتهم 
بالكوادر  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  يف 
ال���ت���ي متتلك  امل���وؤه���ل���ة  الإم����ارات����ي����ة 
لدولة  ي�سمن  مب��ا  ك��اف��ة  امل��ق��وم��ات 
الريادي  موقعها  ت��ع��زي��ز  الإم�����ارات 

على امل�ستويني الإقليمي والعاملي .
العن�سر  ت��ط��وي��ر  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
التي  الأول���وي���ات  اأه���م  م��ن  الب�سري 
و�سعت �سمن ا�سرتاتيجيات حكومة 
دب������ي امل���ت���م���ث���ل���ة ب���ت���ط���وي���ر م���ع���ارف 
ومهارات وقدرات الكوادر الإماراتية 
خمتلف  يف  ال�����ت�����ط�����وات  مل����واك����ب����ة 

القطاعات.
امل�����وارد  دائ������رة  اإىل ح���ر����ض  ول���ف���ت 
وبالتعاون  دب��ي  حلكومة  الب�سرية 
حكومة  دوائ��ر  خا�سة  �سركائها  مع 
القيادة  توجهات  ترجمة  على  دب��ي 
امل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف  ال��ر���س��ي��دة 

م���ن خ���الل اإع�����داد اأب���ن���اء الإم�����ارات 
وت��اأه��ي��ل��ه��م ل��وظ��ائ��ف امل�����س��ت��ق��ب��ل يف 
يتنا�سب  مب���ا  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
العامل  ي�سهدها  التي  املتغريات  مع 
وذلك بتدريب املوظفني وتزويدهم 
التي  واخل���ربات  وامل��ه��ارات  باملعارف 
بفاعلية  اأداء وظائفهم  متكنهم من 
الإنتاجية  وم�ستوى  الكفاءة  ورف��ع 
تكنولوجيا  اأدوات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 
تكون  بحيث  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
منظومة  م�����ن  ي����ت����ج����زاأ  ل  ج��������زءا 
ي�سهم  دب��ي مبا  احلكومي يف  العمل 
املت�سارعة  امل���ت���غ���ريات  م��واج��ه��ة  يف 
الأداء  يف  ن���وع���ي  ت���ط���ور  وحت���ق���ي���ق 
ال��ع��ام ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل�����س��ت��وي��ات عرب 
كاملة  ذك��ي��ة  رق��م��ي��ة  منظومة  ب��ن��اء 
اأول  للتحديات  تت�سدى  ومت�سلة 
و�سريعة  عملية  حلول  وتقدم  ب��اأول 

تت�سم باجلودة والكفاءة .
ون�����وه امل���دي���ر ال���ع���ام دائ������رة امل�����وارد 
الب�سرية حلكومة دبي اإىل اأن الدورة 
اخلام�سة من دبلوم “ماليون” للعام 
بتقدمي  �ستتميز   2018 اجل����اري 
متطلبات  ت��ل��ب��ي  ج��دي��دة  دب��ل��وم��ات 
العمل يف اجلهات احلكومية .. وقدم 
ماليون  دبلومات  خلريجي  التهنئة 
التقدم  م����ن  امل����زي����د  ل���ه���م  م��ت��م��ن��ي��ا 

والرقي يف حياتهم العملية.

املهنية  ال��دب��ل��وم��ات  ب��رن��ام��ج  و���س��م 
لدورة العام 2017 من 3 دبلومات 
املحا�سبة  يف  م��ه��ن��ي  “دبلوم  ه����ي 
يف  م��ه��ن��ي  و”دبلوم  احلكومية” 
اإدارة املال العام” و”دبلوم مهني يف 

امل�سرتيات احلكومية.
احلكومية  املحا�سبة  دبلوم  ويرمي 
املعنيني  امل���وظ���ف���ني  اإك�������س���اب  اإىل 
املطلوبة  واملهنية  العلمية  امل��ه��ارات 
يف جمال املحا�سبة احلكومية ورفع 
احلكومي  القطاع  يف  الأداء  ك��ف��اءة 
م��ع ���س��م��ان اإمل����ام امل��وظ��ف��ني بجميع 
ال��ت��غ��ريات وال��ت��ط��ورات احلديثة يف 
جمال  ويف  خا�سة  عملهم  جم��الت 

العمل احلكومي الأو�سع عامة .
فيهدف  العام  امل��ال  اإدارة  دبلوم  اأم��ا 
الدار�سني  امل��وظ��ف��ني  اإك�����س��اب  اإىل 

املتعلقة  واخل���ربات  امل��ه��ارات  جميع 
وكيفية  ال��ع��ام  امل���ال  اإدارة  مب��ف��ه��وم 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه وحت�����س��ني اأدائ�����ه 
و���س��ول اإىل م��ف��اه��ي��م احل��وك��م��ة يف 

احلكومة واإدارة املال العام.
يف  الأوىل  للمرة  ال��ربن��ام��ج  و�سهد 
دورته املنق�سية اإطالق دبلوم مالية 
بالتعاون  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����س��رتي��ات 
بدبي  ح���ك���وم���ي���ة  ج����ه����ة   14 م�����ع 
وت��خ��رج ف��ي��ه 30 م��وظ��ف��ا ن��ظ��را ملا 
على  اإي��ج��اب��ي��ات  م���ن  للتخ�سي�ض 
اأهمها  احلكومية  اجلهات  م�ستوى 
امل��وظ��ف��ني احلكوميني  ك��ف��اءة  رف���ع 
موظف  اإىل  الو�سول  اإىل  وال�سعي 

مايل متكامل.
اأقيم  ال������ذي   - الح���ت���ف���ال  ح�����س��ر 
الإم����������ارات - كل  اأب��������راج  ف���ن���دق  يف 

مدير  م�سبح  حم��ب��وب  اأح��م��د  م��ن 
الأمني  ح��ارب  و�سعيد  دب��ي  جمارك 
وعلي  الريا�سي  دب��ي  ملجل�ض  ال��ع��ام 
لدائرة  العام  املدير  نائب  اإبراهيم 
واأحمد  بدبي  القت�سادية  التنمية 
عبيد الفال�سي م�ساعد املدير العام 
ل��ق��ط��اع ال��دع��م امل��وؤ���س�����س��ي يف بلدية 
دبي وخالد عبدالكرمي مدير املوارد 
لالإقامة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  امل��ال��ي��ة 
وعبدالرحيم  الأج����ان����ب  و�����س����وؤون 
التنفيذي  امل����دي����ر  اأه����ل����ي  ح�����س��ني 
والت�سال  املوؤ�س�سي  الدعم  لقطاع 
املال  وعبدالرحيم  دب��ي  حم��اك��م  يف 
الدعم  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
دبي  امل��وؤ���س�����س��ي يف هيئة  والت�����س��ال 
ج��ان��ب عدد  اإىل  امل����دين  ل��ل��ط��ريان 
م����ن امل�������س���وؤول���ني وامل���وظ���ف���ني من 

احلكومية  وامل���وؤ����س�������س���ات  ال����دوائ����ر 
امل�ساركة يف برامج ماليون. يذكر اأن 
برنامج ماليون تنظمه دائرة املالية 
اأطلقتها  مبادرة  وفق  دبي  بحكومة 
الدائرة يف العام 2012 حتت رعاية 
اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و 
املوارد  دائ��رة  مع  وبال�سراكة  مكتوم 
الب�سرية ويهدف الربنامج اإىل رفع 
ملوظفي احلكومة من  املايل  الوعي 
خالل دورات ت�سرف عليها وتديرها 
موظفي  م����ن  خم����ت����ارة  جم���م���وع���ة 
احل��ك��وم��ة امل��ال��ي��ني اخل���رباء بهدف 
بالتطبيق  النظري  التدريب  رب��ط 
اإث��راء اخلربة  �ساأنه  ما من  العملي 
املخت�سني  ل��ل��م��وظ��ف��ني  ال��ع��م��ل��ي��ة 
املايل  العمل  املايل وتطوير  بال�ساأن 

على اأر�ض الواقع.

•• دبي -وام: 

الثامن  الإم���ارات���ي  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  ام�����ض  ب��دب��ي  انطلقت 
واخلليجي احلادي ع�سر لأمرا�ض الأنف والأذن واحلنجرة 
حتت  اأقيم  ال��ذي   2018 والتوا�سل  ال�سمع  وا�سطرابات 
رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي وزير املالية رئي�ض هيئة ال�سحة يف دبي ونظمته �سعبة 

الأنف والأذن واحلنجرة يف جمعية الإمارات الطبية.
افتتح فعاليات املوؤمتر - الذي اأقيم يف فندق “انرتكونتننتال 
في�ستيفال �سيتي” دبي و�سارك فيه حوايل 2000 طبيب 
وف��ن��ي ���س��م��ع��ي��ات م���ن امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل - م��ع��ايل حميد 
القطامي رئي�ض جمل�ض الإدارة املدير العام لهيئة ال�سحة 

بدبي.
اأهمية  الف��ت��ت��اح  خ��الل  كلمته  يف  القطامي  م��ع��ايل  واأك���د 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة وو�سائل  ال��ق�����س��وى م���ن  ال���س��ت��ف��ادة 
والأذن  الأن�����ف  لأم���را����ض  ال��ذك��ي��ة  وال���ع���الج  الت�سخي�ض 
ال��ع��ل��م��اء والأطباء  ت�����س��اف��ر ج��ه��ود  واحل��ن��ج��رة و����س���رورة 

لهذه  ناجعة  عالجات  لتوفري  التخ�س�سات  خمتلف  من 
الأنف  اأمرا�ض  بني  الوثيق  الرتباط  اإن  وقال  الأمرا�ض. 
والأذن واحلنجرة وا�سطرابات ال�سمع والتوا�سل وجممل 
مبا  كذلك  وارتباطها  ال�سارية  وغ��ري  ال�سارية  الأم��را���ض 
اإعاقات خمتلفة ب�سبب  الإن�سان من  اأن يتعر�ض له  ميكن 
هذه الأمرا�ض هو ما يوؤكد اأهمية هذا التخ�س�ض الطبي 
امل��ت�����س��اب��ك وق��ي��م��ة م��ا ي��ت��م ط��رح��ه ال��ي��وم م��ن مو�سوعات 
تطوير  على  الرتكيز  اإىل  تدعونا  عالقة  �سحية  وق�سايا 
الأبحاث والدرا�سات والعلوم الطبية واملمار�سات املهنية اإىل 
التقنيات احلديثة  الق�سوى من  ال�ستفادة  جانب حتقيق 
تطورا  ت�سهد  التي  الذكية  وال��ع��الج  الت�سخي�ض  وو�سائل 
الأنف والأذن واحلنجرة  اأمرا�ض  �سريعا خا�سة يف جمال 

وما يت�سل بها من م�سكالت �سحية اأخرى.
املتكررة  ال��ت��ح��ذي��رات  جميعا  ن���درك  اأن��ن��ا  معاليه  واأ���س��اف 
الأبحاث  وم��راك��ز  العاملية  ال�سحة  منظمة  ع��ن  ال�����س��ادرة 
والدرا�سات واجلامعات من طبيعة وخماطر اأمرا�ض الأنف 
البالغة  ال�سلبية  وتاأثرياتها  وحتورها  واحلنجرة  والأذن 

وامتدادها  الإن�سان  ل��دى  املهمة  احل��وا���ض  جمموعة  على 
ي�سكل  ق��د  وال���ذي  اجل�سم  يف  حيوية  اأع�����س��اء  اإىل  ك��ذل��ك 
..ويف  املر�سى  حلياة  مبا�سرا  تهديدا  بالعدوى  اإ�سابتها 
والأطباء  العلماء  جهود  ت�سافر  قيمة  ن��وؤك��د  ذل��ك  �سوء 
لتلك  ناجعة  عالجات  لتوفري  التخ�س�سات  خمتلف  من 

الأمرا�ض واإيجاد الو�سائل الالزمة للوقاية منها.
واأو�سح معايل القطامي اأن هيئة ال�سحة بدبي وبالتن�سيق 
مع جميع املوؤ�س�سات واجلمعيات املعنية واملتخ�س�سة تعمل 
اأمرا�ض  خا�سة  الأم��را���ض  انت�سار  م��ن  احل��د  على  دائ��م��ا 
الرتقاء  ع��ل��ى  حت��ر���ض  ال��ت��ي  واحل��ن��ج��رة  والأذن  الأن����ف 
مب�ستويات اأق�سامها وعياداتها التخ�س�سية يف م�ست�سفياتها 
ومراكزها ال�سحية وذلك �سمن اأحد اأهم حماور التطوير 
الهدف  اإط���ار  الأمرا�ض” ويف  م��ن  ال��وق��اي��ة  “حمور  وه��و 
ال�سرتاتيجي الذي نرمي من خالله اإىل الو�سول ملجتمع 
اأكرث �سحة و�سعادة يف �سوء الرعاية الكرمية التي حتظى 
اآل  بها الهيئة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم 

“رعاه اهلل” واله��ت��م��ام اخل��ا���ض وال��ب��ال��غ م��ن �سمو  دب��ي 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
والدعم الالحمدود من �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل 
ال�سحة  هيئة  رئي�ض  املالية  وزي��ر  دبي  حاكم  نائب  مكتوم 

بدبي.
اأن  م��ن  ي��ق��ني  ع��ل��ى  ال�سحة  هيئة  اأن  اإىل  معاليه  واأ����س���ار 
عالقتها املثمرة مع جميع الأطراف املعنية ومنها جمعية 
الإمارات الطبية وال�سعب املتخ�س�سة فيها متثل اأحد اأهم 
العلمية  املوؤمترات  هذه  مثل  اإىل  اإ�سافة  النجاح  مقومات 

املهمة ت�سهم ب�سكل مبا�سر فيما ن�سبو اإليه ونن�سده.
من جانبه لفت الدكتور ح�سني عبدالرحمن الرند وكيل 
�سعبة  رئي�ض  وال��ع��ي��ادات  للمراكز  امل�ساعد  ال�سحة  وزارة 
الأنف والأذن واحلنجرة بجمعية الإمارات الطبية رئي�ض 
املوؤمتر اإىل النجاح املتوايل الذي يحققه املوؤمتر عاما بعد 
اأكرث  ا�ستقطاب  العلمي  ا�ستطاع هذا احلدث  الآخ��ر حيث 
من 150 متحدثا ميثلون 46 دولة وهو ما مينح املوؤمتر 

الثقل الالزم لتحقيق الأهداف املن�سودة.

وذكر اأن هذا احلدث ينعقد بدعم من وزارة ال�سحة وهيئة 
ال�سحة بدبي وجائزة حمدان الطبية وتنظمه �سعبة الأنف 
والأذن واحلنجرة يف جمعية الإمارات الطبية بالتعاون مع 
ال�سمع  وا�سطرابات  ال�سوتيات  لعلم  النم�ساوية  اجلمعية 
املر�ض  م��ن  وال��وق��اي��ة  ال��وع��ي  ن�سر  وي�ستهدف  والتوا�سل 
وم��ن��اق�����س��ة ع���دد م��ن امل��وا���س��ي��ع اخل��ا���س��ة ب��ج��راح��ة الأنف 
واجليوب الأنفية وجراحة الأذن وزراعة القوقعة والدوخة 

واأ�سبابها.
لفتا اإىل اأن الربنامج العلمي للموؤمتر يت�سمن الع�سرات 
اللجنة  قبل  م��ن  اختيارها  مت  التي  العلمية  الأوراق  م��ن 
واملخت�سني  الأطباء  امل�ساركني من  بدقة لإك�ساب  العلمية 
امل��وؤمت��ر اخل����ربات واملهارات  ال�����س��ب��اب يف  وال��ب��اح��ث��ني م��ن 

العاملية واطالعهم على اأحدث امل�ستجدات يف هذا املجال.
ونوه الدكتور ح�سني الرند باأن اأكرث 40 �سركة �ساركت يف 
املعر�ض امل�ساحب للموؤمتر وعر�ست اأحدث ما مت التو�سل 
اإليه يف جمال اأمرا�ض ال�سمع منها ال�سماعات الإلكرتونية 

ال�سغرية والدقيقة. 

�صلطان بن طحنون يزور املعر�ض امل�صاحب 
ل� »اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة«

•• اأبوظبي- وام: 

نهيان ع�سو  اآل  بن طحنون  �سلطان  ال�سيخ  قام معايل 
املجل�ض التنفيذي بجولة تفقدية يف املعر�ض امل�ساحب 
“ الذي   2018 ل��ال���س��ت��دام��ة  اأب��وظ��ب��ي  “ اأ���س��ب��وع  ل���� 
ي�ست�سيفه مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض على مدى 

اأربعة اأيام.
�سملت من�سات  ال��ت��ي   - اجل��ول��ة  خ��الل  معاليه  واط��ل��ع 

التقنيات  اأح���دث  - على  امل�����س��ارك��ة يف احل���دث  اجل��ه��ات 
وال�سرتاتيجيات يف التنمية امل�ستدامة.

وال�سركات  الأج���ن���ح���ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  م���ن  وا���س��ت��م��ع 
الب��ت��ك��ارات واحللول  اآخ���ر  اإىل  ال��ع��ار���س��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
وتوفري  وامل�ستدامة  النظيفة  الطاقة  لتوليد  البديلة 
الوطنية  اجل��ه��ات  ه���ذه  تعر�سها  ال��ت��ي  امل��ي��اه  م�����س��ادر 

والعاملية يف املعر�ض.
اأبوظبي  اأهمية املعر�ض امل�ساحب لأ�سبوع  واأكد معاليه 

اأبوظبي باعتبارها من�سة  لال�ستدامة الذي ت�ست�سيفه 
جتمع قادة الفكر و�سناع ال�سيا�سة وامل�ستثمرين ملناق�سة 
التحديات التي تواجه قطاع الطاقة املتجددة والتنمية 
امل�ستدامة. واأبدى اإعجابه مببادرة تبادل الأفكار مبجال 
املناخي  التغيري  وزارة  اأطلقتها  “ كليك�ض” التي  املناخ 
بالتعاون مع م�سدر وجمل�ض الإمارات لل�سباب لإتاحة 
مع  ومبتكراتهم  مبادراتهم  لإط��الق  لل�سباب  الفر�سة 

اأ�سحاب امل�ساريع املبتكرة واجلهات ال�ستثمارية.

لبنى القا�صمي : االإمارات ملتزمة بتطوير بنية علمية واأكادميية تلبي متطلبات �صوق العمل

املرزوقي: “اأدنيك” متتلك اأ�صرع اإنرتنت ال�صلكي على م�صتوى مراكز املعار�ض بالدولة

»مالية دبي« تخرج 96 موظفا من
 21 جهة حكومية يف دبلومات » ماليون «

•• القاهرة -وام:

ن��ظ��م الأزه�����ر ال�����س��ري��ف ب��ال��ت��ع��اون م���ع جم��ل�����ض حكماء 
العاملي  الأزه��ر  “موؤمتر  بالقاهرة اعمال  امل�سلمني ام�ض 
الفل�سطيني حممود  الرئي�ض  القد�ض” بح�سور  لن�سرة 
العلماء ورجال الدين واملفكرين  عبا�ض وعدد كبري من 
بق�سية  ال��وع��ي  ا�ستعادة  كيفية  ملناق�سة  وذل��ك  والكتاب 
القد�ض وهويتها العربية، وامل�سوؤولية الدولية جتاهها يف 
اأعقاب القرار المريكي الأخري باعتبار القد�ض عا�سمة 
لإ�سرائيل. ي�سارك يف املوؤمتر وفد من الدولة ي�سم �سعادة 

هيئة  جمل�ض  رئي�ض  امل��زروع��ي  م�سلم  ح��م��دان  ال��دك��ت��ور 
�سفري  اجلنيبي  م��ب��ارك  جمعة  و�سعادة  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
النائبة  و�سعادة  العربية  م�سر  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة 
الحتادي.  الوطني  املجل�ض  ع�سو  اجلا�سم  �سليمان  عزة 
امل��وؤمت��ر على م��دى يومني ع��دة حم��اور رئي�سة  ويناق�ض 
والتاأكيد  ال��ق��د���ض،  بق�سية  ال��وع��ي  ا�ستعادة  على  ت��رك��ز 
امل�سئولية  وا�ستعرا�ض  الإ�سالمية،  العربية  هويتها  على 
ب��اع��ت��ب��اره��ا خا�سعة  امل��ق��د���س��ة  امل��دي��ن��ة  ال���دول���ي���ة جت����اه 
لالحتالل، والتاأكيد على اأن القانون الدويل يلزم القوة 

املحتلة باحلفاظ على الأو�ساع القائمة على الأر�ض.

االإمارات ت�صارك فى موؤمتر االأزهر 
العاملي لن�صرة القد�ض بالقاهرة

انطالق املوؤمتر االإماراتي الثامن واخلليجي ال� 11 الأمرا�ض االأنف واالأذن واحلنجرة بدبي
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••ال�صارقة -وام:

ال�سارقة  “من�سة  للفنون  ال�سارقة  موؤ�س�سة  اأطلقت 
لالأفالم” التي تعترب مبادرة �سينمائية �سنوية جديدة 
تهدف اإىل دعم امل�سهد الفني املزدهر يف منطقة اخلليج 
توفري من�سة  وذل��ك من خالل  بها  املحيطة  واملنطقة 
ل�سّناع الأفالم املعروفني والواعدين واملنتجني والنقاد 

والطالب.
جائزة  هي  رئي�سة  مكونات  ثالثة  من  املن�سة  وتتاألف 
وعرو�ض اأفالم مقّيمة وبرنامج لور�ض العمل واجلل�سات 

النقا�سية ومنحة اإنتاج لالأفالم الق�سرية.
وي��اأت��ي ه���ذا ال��ربن��ام��ج يف اإط����ار اجل��ه��ود ال��ت��ي تبذلها 
م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��ارق��ة ل��ل��ف��ن��ون ل��دع��م اإن���ت���اج الأف�����الم يف 

اأوىل  الدولة واإث��راء املحتوى الذي تقدمه حيث بداأت 
الأفالم  برنامج  اأطلقت  حينما   2011 عام  خطواتها 
10 والذي يقدم  ال�سارقة  للمرة الأوىل �سمن بينايل 
جمموعة متنوعة من الأمناط ال�سينمائية على مدار 

العام.
ومن املقرر اأن يتم عقد دورات من�سة ال�سارقة لالأفالم 
�سنوياً حيث �سيتم يف كل دورة دعوة قّيم �سيف لتنظيم 
التي  والطويلة  الق�سرية  ل��الأف��الم  �سينمائي  برنامج 
يغطي طيفاً  م��ف��ه��وم حم���دد مب��ا  اأو  ثيمة  ع��ل��ى  ت��رك��ز 
والروائية  والتجريبية  الوثائقية  الأف��الم  من  وا�سعاً 

واأفالم التحريك.
وك���ج���زء م���ن ال��ربن��ام��ج ال�����س��ن��وي ت��ق��وم جل��ن��ة حتكيم 
موؤلفة من �سينمائيني معروفني مبنح جوائز لأف�سل 
الأف�����الم يف خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات و���س��ي��ت��م ع��ر���ض الأف����الم 
امل�ساركة يف �سينما �سراب املدينة يف مدينة ال�سارقة ويف 
دور �سينمائية اأخرى يف جميع اأرجاء الإمارة مبا فيها 

املنطقتني الو�سطى وال�سرقية.
املقّيمة �ستقّدم  وبالتوازي مع برنامج عرو�ض الأفالم 
نقا�سية  وجل�سات  عمل  ور�ض  لالأفالم  ال�سارقة  من�سة 
ل�سنع  العملية  امل��ه��ارات  ح��ول  متخ�س�سون  يقدمها 

ال�سينمائي  والت�سوير  ال�سيناريو  كتابة  مثل  الأف��الم 
الفيلم  بنظرية  متعلقة  ملو�سوعات  اإ���س��اف��ة  وامل��ون��ت��اج 

واملدار�ض النقدية ال�سينمائية.
ب��ج��ل�����س��ات خم�س�سة  ال����ع����ام  ال���ربن���ام���ج  ي��ت��م��ي��ز  ك���م���ا 
ال�سينما  �سناعة  يف  وخ����رباء  ال�����س��ي��وف  للمتحدثني 
والإن����ت����اج وال���ذي���ن ���س��ي��ت��ع��ام��ل��ون م���ع ال��ت��ح��دي��ات التي 
بالتمويل  واملتعلقة  املنطقة  يف  الفيلم  �سوق  يواجهها 

والتوزيع.
و�ستقدم موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون �سمن برنامج من�سة 
 30 اإىل  ت�سل  �سنوية  اإن��ت��اج  منحة  ل��الأف��الم  ال�سارقة 

اأفالم  ث��الث��ة  اأو  لفيلمني  مت��ن��ح  اأم��ريك��ي  دولر  األ���ف 
ق�سرية خم�س�سة ل�سّناع الأفالم ال�ساعدين و يتقدم 
الراغبون بامل�ساركة بطلب املنحة وفيديو مدته ثالث 
الفيلم ومو�سوعه  نوع  عامة عن  ملحة  يت�سمن  دقائق 
املوقع  القادم وذلك عرب  26 فرباير  اأق�ساه  يف موعد 

الإلكرتوين ملوؤ�س�سة ال�سارقة للفنون.
و�سيتم تقييم املتقدمني وفق الإبداع واملهارات التقنية 
التي يظهرونها يف الفيديو اخلا�ض بهم و�سيتم الإعالن 
ع��ن امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م��ن م��ن��ح اإن���ت���اج الأف�����الم الق�سرية 
ل�من�س�����ة ال�سارق�����ة لالأف��������الم يف 30 م���������ار�ض الق�������ادم 
الربنام�������ج  يف  املنج��������زة  الأف���الم  ع�������ر�ض  و�سيت�������م 
يناي������ر  ال�س�����ارقة لالأف������الم يف  ل�من�س��������ة  ال�سينمائ������ي 

.2019

ال�ص��ارق��ة للفن�ون تطلق من�صة ال�صارق�ة لالأف�الم

•• دبي-الفجر:

خلفان  �ساحي  الفريق  ق��ال  معايل 
متيم، نائب رئي�ض ال�سرطة والأمن 
العام يف دبي، اإن معدل جرائم القتل 
األف  م��ائ��ة  لكل  الم����ارات  يف  العمد 
%0.3 وهي  ت��ع��ادل  ال�����س��ك��ان  م��ن 
دولة  اآم���ن  ن��ع��ت��ربه��ا  جتعلنا  ن�سبة 
روؤ�ساء  وّج��ه معاليه  ك��م  ال��ع��امل،  يف 
موؤ�سرات الأجندة الوطنية، بالعمل 
ع���ل���ى خ��ف�����ض احل��������وادث امل����روري����ة 
وت��وح��ي��د الإج������راءات امل��ت��خ��ذة على 

م�ستوى الدولة.
ت���روؤ����ض معاليه،  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 

لروؤ�ساء  التنفيذي  الفريق  اجتماع 
الذي  الوطنية،  الأج��ن��دة  م��وؤ���س��رات 
ال�سارقة  ���س��رط��ة  م��ن��ت��زه  يف  ع��ق��د 
اللواء  �سعادة  بح�سور  ال�سحراوي، 
عام  ق��ائ��د  ال�سام�سي،  ال���زري  �سيف 
اللواء  و���س��ع��ادة  ال�����س��ارق��ة،  ���س��رط��ة 
العبيديل،  ع��ب��دال��ق��دو���ض  ال��دك��ت��ور 
م�����س��اع��د ق���ائ���د ع�����ام ����س���رط���ة دب����ي، 
و�سعادة  وال���ري���ادة،  التميز  ل�����س��وؤون 
اللواء املهند�ض حممد �سيف الزفني، 
دبي  ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد  م�ساعد 
املجل�ض  ورئي�ض  العمليات،  ل�سوؤون 
املروري الحتادي،  والعميد د. �سامل 
اح��م��د امل����زروع����ي، ن��ائ��ب ق��ائ��د عام 

�سعيد  والعميد  القيوين،  ام  �سرطة 
مدير  ال�سويدي،  توير  بن  عبداهلل 
عام مكافحة املخدرات الحتادية يف 
وزارة الداخلية، والعميد عبدالعزيز 
املعلومات  اإدارة  م���دي���ر  الأح����م����د 
حمد  والعميد  الحت��ادي��ة،  الأم��ن��ي��ة 
عجالن العميمي مدير عام ال�سرطة 
اجلنائية الحتادية بوزارة الداخلية، 

وعدد كبار ال�سباط وامل�سوؤولني.
ال�سيخ  ال���ل���واء  ���س��ع��ادة  وا���س��ت��ع��ر���ض 
�سلطان بن عبد اهلل النعيمي، القائد 
زمن  موؤ�سر  عجمان،  ل�سرطة  العام 
على  ال��ط��وارئ  حل���الت  ال�ستجابة 
ا�ستعر�ض  ك��م��ا  ال����دول����ة،  م�����س��ت��وى 

�سعادة اللواء الدكتور عبد القدو�ض 
العبيديل، موؤ�سر الإح�سا�ض بالأمان، 
امل�ست�سار  ال����ل����واء  ع���ر����ض  ح���ني  يف 
املهند�ض حممد �سيف الزفني موؤ�سر 
م�����س��ت��ه��دف ال���وف���ي���ات يف احل�����وادث 
األ���ف ن�سمة من  امل���روري���ة ل��ك��ل م��ئ��ة 

ال�سكان يف الدولة.
ا�ستعرا�ض  الجتماع  خ��الل  مت  كما 
عدد من املوؤ�سرات الأمنية واملرورية 
م�ستوى  ع��ل��ى  امل��ق��ل��ق��ة  واجل����رائ����م 
الأمنية،  التحديات  واأه���م  ال��دول��ة، 
وك���ي���ف���ي���ة ال���ت���غ���ل���ب ع���ل���ي���ه���ا، واأه������م 
الفريق  ح��ق��ق��ه��ا  ال���ت���ي  الإجن��������ازات 

التنفيذي للموؤ�سرات الوطنية.

جت�سيداً  الج���ت���م���اع  ه�����ذا  وي����اأت����ي 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، نائب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
بت�سريع  اهلل،  رع������اه  دب������ي،  ح���اك���م 
وتركيز  الوطنية،  الأج��ن��دة  حتقيق 
الطاقات  وح�����س��د  وتكثيف  اجل��ه��ود 
من   100% ن�سبة  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
الوطنية  الأج�����ن�����دة  م�����س��ت��ه��دف��ات 
ياأتي  ك��م��ا  2021م،  ع����ام  ب��ح��ل��ول 
على �سوء التوجيهات التي اأ�سدرها 
الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل 
الوزراء  رئي�ض جمل�ض  نائب  نهيان، 
امل�سرعات  بتطبيق  الداخلية،  وزي��ر 

احلكومية على كل موؤ�سرات قطاعات 
وزارة الداخلية ب�سورة ت�سمن كفاءة 

الأداء وفاعليته لتعزيز جودة احلياة 
منظومة  وتعزيز  الإم���ارات،  ملجتمع 

ال�����س��رك��اء ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني ل����وزارة 
الداخلية.

•• دبي-الفجر:

تراأ�ض �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
دبي،  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل����ري، 
لربنامج  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������ض 
اللجنة  اج��ت��م��اع  ال������دويل،  ح��م��اي��ة 
خبري  اللواء  �سعادة  بح�سور  العليا، 
م�ساعد  املن�سوري،  اإب��راه��ي��م  خليل 
القائد العام ل�سوؤون البحث اجلنائي 
اللجنة  نائب رئي�ض  يف �سرطة دبي، 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ربن��ام��ج ح��م��اي��ة ال����دويل، 
املري،  �سعيد  حممد  اللواء  و�سعادة 
اإ�سعاد  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد 
املجتمع والتجهيزات، ع�سو اللجنة 
ال��ع��ل��ي��ا، وع���دد م��ن اأع�����س��اء اللجنة 

وال�سباط والأفراد.
وت���ق���دم ����س���ع���ادة ال���ق���ائ���د ال����ع����ام، يف 
ال�سكر  ب��ج��زي��ل  الج���ت���م���اع،  ب���داي���ة 
ل�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 

لالإمارة،  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض 
للملتقى،  الكرمية  لرعايته  تقديراً 
جناحات  ح��ق��ق  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  م���وؤك���دا 
م��ل��م��و���س��ة وم����وؤث����رة خ����الل دورات�����ه 
يف  ملمو�سا  �سدى  ولق��ى  ال�سابقة، 
تعزيز اجلهود املبذولة بني اجلهات 

املعنية.
وقال �سعادته اإن ق�سية املخدرات من 
يف  �سواء  وال�سائكة  املعّقدة  الق�سايا 
الوقاية  برامج  اأو  املكافحة  عمليات 
العالج  بق�سايا  ي��رت��ب��ط  م��ا  ك��ل  اأو 
املجتمع،  داخ�����ل  ال��ت��اأه��ي��ل  واإع�������ادة 
ل��ذل��ك ف��اإن��ه م��ن ال�����س��روري و�سع 
ومواكبة  متطورة  علمية  منهجيات 
امل�ستجدات، تعي الواقع جيدا  لأهم 
وت�ست�سرف امل�ستقبل وتتفهم طبيعة 
التحولت والتطورات وتعزز القدرة 
جانب  اإىل  م��ع��ه��ا،  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى 
املدى  بعيدة  ا�ستباقية  حلول  و�سع 
املر�سودة،  وال��ت��ح��دي��ات  ل��ل��ق�����س��اي��ا 

وانتهاج �سيا�سة تتخذ من ا�ست�سراف 
امل�ستقبل اأ�سلوبا واإطارا لعملها.

العليا  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع  خ���الل  ومت 
ا�ستعرا�ض اأجندات وحماور امللتقى، 
الثالثة  دورت��ه  انعقاد  تاأجيل  وتقرر 
ع�سرة اإىل 12 و13 من �سهر مار�ض 
املقبل، والتي تاأتي هذا العام بعنوان 
املواجهة  يف  امل�ستقبل  »ا���س��ت�����س��راف 
للمخدرات...التنبوؤات  ال��ع��امل��ي��ة 
لعام  وال����وق����اي����ة  وال�����س����ت����ع����دادات 
بالتعاون  تنظيمها  ويتم   ،»2030

مع �سركة اإندك�ض القاب�سة. 
واأكد �سعادة اللواء املري على �سرورة 
الأجنبية  ال����دول  م�����س��ارك��ة  تو�سيع 
التجارب  ذات  ال�سكندنافية  ل�سيما 
الرائدة يف جمال مكافحة املخدرات 
ودعوتهم  املدمنني  وتاأهيل  وع��الج 
وال�ستفادة  امللتقى،  يف  للم�ساركة 
ال�سالئف  م��ن جت��ارب��ه��م يف جم���ال 
احلر�ض  ج��ان��ب  اإىل  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، 

ع��ل��ى م�����س��ارك��ة ال������وزارات امل��ع��ن��ي��ة يف 
ال�سباب  واإ���س��راك  امل��خ��درات،  ق�سايا 
الوقاية،  وبرامج  ت�سورات  و�سع  يف 
ك��م��ا وج���ه ���س��ع��ادت��ه ب�����س��رورة و�سع 
موؤ�سرات قيا�ض ملدى حتقيق امللتقى 

لالأهداف املرجوة منه.
املحاور

ب�����دوره، ق���ال امل���ق���دم ال��دك��ت��ور عبد 
املن�سق  امل���ع���م���ري،  ���س��رف  ال��رح��م��ن 
اإدارة  وم��دي��ر  ح��م��اي��ة  مللتقى  ال��ع��ام 
بالنتداب،  الدويل  التدريب  خدمة 
تناق�ض  العام  هذا  امللتقى  ر�سالة  اإن 
املخدرات  ق�سايا  ا�ست�سرافية  بروؤية 
 ،2030 ع��������ام  ح����ت����ى  امل����ت����وق����ع����ة 
وحتدياتها واآليات مواجهتها ومدى 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  ع���ل���ى  ت���اأث���ريه���ا 
عموما،  ال���ع���امل  ودول  خ�����س��و���س��ا، 
كافة  ي�ستهدف  امللتقى  اإىل  م�سرياً 
العاملني يف اأجهزة مكافحة املخدرات 
والعاملني  وال�����س��ي��ادل��ة  والأط����ب����اء 

والعالجية  ال�����س��ح��ي��ة  امل���ج���الت  يف 
اإىل  والإدم����ان،  بالتعاطي  املخت�سة 
جانب العاملني يف املجال الق�سائي 
ويف اجلمارك، واملعنيني يف موؤ�س�سات 
النفع  وم��وؤ���س�����س��ات  امل���دين  املجتمع 
امل��دار���ض من خمتلف  ال��ع��ام، وطلبة 

املراحل.
وبنّي املقدم اأن امللتقى الذي ت�سارك 
عربية  دول�����ة   30 م���ن  اأك�����رث  ف��ي��ه 
وعاملية يت�سمن 5 حماور تتمثل يف 
والت�سريعي  العلمي،  املعريف  املحور 
الوقائي،  وامل����ي����داين  وال���ق���ان���وين، 
وامل������ح������ور ال�������س���ح���ي وال����ع����الج����ي، 
الق��ت�����س��ادي، م�سيفا  والج��ت��م��اع��ي 
جل�سة  ���س��ي��ت�����س��م��ن  امل���ل���ت���ق���ى  اأن 
ح�������واري�������ة ����س���ب���اب���ي���ة ت���������دور ح����ول 
يف  وم�����س��وؤول��ي��ات��ه��م  ال�����س��ب��اب  »اأدوار 
ال��وق��اي��ة م��ن امل���خ���درات وامل���وؤث���رات 
واأدوات  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ع��ق��ل��ي��ة.. 
التمكني«، والتي تتوافق مع حماور 

واأه���داف امل���ل���ت���ق���ى، ب��ال�����س��راك��ة مع 
�سرطة  يف  ال�سابة  القيادات  جمل�ض 
معر�ض  ت��ن��ظ��ي��م  ج���ان���ب  اإىل  دب�����ي، 
ع��ل��ى ه��ام�����ض امل��ل��ت��ق��ى ي�����س��م اأك���رث 
40 ج��ه��ة م�����س��ارك��ة م��ن داخل  م��ن 
للمغّردين  ومن�سة  ال��دول��ة،  وخ��ارج 
املوؤثرين  م��ن   70 م��ن  اأك���رث  ت�سم 
الجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  يف 
وذلك بهدف بناء حتالف افرتا�سي 
ع����رب خمتلف  امل�����خ�����درات  مل���واج���ه���ة 
التي  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع 
توجهات  يف  كبري  ت��اأث��ري  لها  اأ�سبح 

املجتمع.
الأهداف

وتوحيد  دع���م  اإىل  امللتقى  وي��ه��دف 
للعاملني  واملعلوماتي  املعريف  الكم 
يف جمال مكافحة املخدرات، وتعزيز 
التعاون بني خمتلف اجلهات حمليا 
واإقليميا وعامليا، للوقوف على اأبعاد 
بالأفراد  املحيطة  الأمنية  امل�سكالت 
والتعرف على  وال��دول،  واملجتمعات 
التطورات واجلهود الوطنية املتعلقة 
يف  امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  مب��و���س��وع 
ال�سوء  وت�سليط  امل��خ��درات،  ق�سايا 

الت�سريعية  الإ�����س����ك����ال����ي����ات  ع���ل���ى 
م�ستقبال،  امل��ت��وق��ع��ة  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
املوؤ�س�سات  اأدوار  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 
الدولية  والت���ف���اق���ي���ات  ال���دول���ي���ة 
وكيفية مواجهتها لق�سايا املخدرات 
مناق�سة  ج���ان���ب  اإىل  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
التعاون  واأدوات  اآل��ي��ات  كفاءة  م��دى 
الدويل ل�ست�سراف م�ستقبل ق�سايا 
امل���خ���درات ال��ع��امل��ي��ة، وال��ت��ع��رف على 
يف  والعربية  الدولية  التجارب  اأه��م 

هذا املجال وكيفية ال�ستفادة منها.

% وّجه بالعمل على خف�ش احلوادث املرورية بن�صبة 50 

�صاحي خلفان يرتاأ�ض اجتماع الفريق التنفيذي لروؤ�صاء موؤ�صرات االأجندة الوطنية 

تقرر تاأجيل دورته الثالثة ع�صرة  اإىل 12 من مار�ش

اللواء املري يرتاأ�ض اجتماع اللجنة العليا لربنامج حماية الدويل
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•• اأبوظبي -وام:

انطلقت - حتت رعاية حرم �سمو ال�سيخ 
نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان  الدكتور 
الدولة  رئي�ض  ال�سمو  م�ست�سار �ساحب 
ال�سيخة �سيخة بنت �سيف اآل نهيان نائب 
الرئي�ض الأعلى ملوؤ�س�سة ال�سيخ �سلطان 
بن خليفة اآل نهيان الإن�سانية والعلمية 
يف  للمتناف�سات  الأول��ي��ة  الت�سفيات   -
ال�سابعة  للدورة  الكرمي  القراآن  حفظ 
اآل  حممد  بنت  ح�سة  ال�سيخة  جلائزة 
نهيان للقراآن الكرمي “ دورة عام زايد 
العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  وذلك   ..“
والأوق��اف. وت�سم  الإ�سالمية  لل�سوؤون 
اإ�سافة   - امل�ساركة  فئاتها  يف  اجل��ائ��زة 
اإىل فئة طالبات املدار�ض الإناث - فئة 
طالبات مراكز حتفيظ القراآن الكرمي 
الإناث واأ�سحاب الهمم من الإناث وفق 

اآلية تر�سيح وت�سفيات معتمدة.
للدورة  الأول����ي����ة  ال��ت�����س��ف��ي��ات  وب������داأت 
اجل����دي����دة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال����دول����ة يف 
ثالث جلان يف اإمارة اأبوظبي وجلنة يف 
املناطق ال�سمالية من الدولة وبلغ عدد 
 287 الأول��ي��ة  للت�سفيات  املتقدمني 

من اأ�سل 370 متقدمة للم�سابقة.
وق���ال���ت ال�����س��ي��خ��ة ���س��ي��خ��ة ب��ن��ت �سيف 
�سملت  اجل��دي��دة  ال���دورة  اإن  نهيان  اآل 
اأ�سحاب  فئة  وهي  جديدة  فئة  اإ�سافة 
الأوىل  للمرة  اإقليميا  وتو�سعت  الهمم 
دول  م��ن  مت�سابقات  م�ساركة  لت�سهد 
العربية  التعاون لدول اخلليج  جمل�ض 

يف فرع كامل القراآن.
اإىل  ت���ه���دف  اجل����ائ����زة  اأن  واأو����س���ح���ت 
خ��دم��ة ك��ت��اب اهلل ت��ع��اىل وال��ع��ن��اي��ة به 
من خالل ت�سجيع النا�سئة على حفظه 
واإت��ق��ان��ه وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ف��ئ��ة طالبات 
املدار�ض وت�سجيعهن على الإقبال عليه 
والنهل من علومه وت�سجيع الطالبات 
املواطنات على تعلم كتاب اهلل وحفظه 
وال��ع��ن��اي��ة ب��ف��ئ��ة اأ����س���ح���اب ال��ه��م��م من 
خالل اإتاحة الفر�سة لهن للم�ساركة.. 
عن  للبحث  اجل��ائ��زة  م�ساعي  م��وؤك��دة 
امل����واه����ب امل���ت���م���ي���زة يف جم�����ال اإت���ق���ان 
احل��ف��ظ وال��ت��ج��وي��د وال�����س��وت احل�سن 

وتو�سيع نطاقها لت�سبح اإقليمية.

وبداأت الت�سفيات يف العا�سمة اأبوظبي 
لتحفيظ  م���ت���وح���د  ال���ب���ي���ت  م���رك���ز  يف 
ال���ق���راآن ال���ك���رمي مب��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة ويف 
م��دي��ن��ة ال��ع��ني يف م��رك��ز ���س��ب��ح��ة بنت 
ويف  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  لتحفيظ  عوي�ض 
الظفرة يف مركز مدينة زايد لتحفيظ 
م�سجد  الكرمي ويف عجمان يف  القراآن 
نهيان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن  زاي�����د  ال�����س��ي��خ 

باجلرف .
وا�ستقبلت املراكز الأربع 147 متقدمة 
املقبل  الأ����س���ب���وع  ل��ت��ب��داأ  ل��ل��م��ن��اف�����س��ات 
والبالغ  امل���دار����ض  ط��ال��ب��ات  م��ن��اف�����س��ات 
م�ستوى  ع��ل��ى  ط��ال��ب��ة   140 ع��دده��ن 
من  امل�سابقة  يف  �سجل  فيما   .. ال��دول��ة 
ثمانية  متناف�سة   21 الهمم  اأ�سحاب 
م���ن اأب��وظ��ب��ي وم��ت��ن��اف�����س��ة واح�����دة من 
العني و10 متناف�سات من دبي اإ�سافة 

اإىل متناف�ستني من خورفكان .
ع��ل��ى م�ستوى  امل��ت��ق��دم��ات  ع����دد  وب���ل���غ 
متناف�سة ويف   36 اأب��وظ��ب��ي  امل��راك��ز يف 
العني 17 والظفرة 14 ودبي 31 ويف 
القيوين  واأم  متناف�سات  ت�سع  عجمان 
23 متناف�سة ويف  وراأ���ض اخليمة  �سبع 
وخورفكان  متناف�سات   10 ال��ف��ج��رية 

متناف�سة واحدة.
طالبات  م����ن  امل���ت���ق���دم���ات  ع�����دد  وب���ل���غ 
اأب��وظ��ب��ي 56 ط��ال��ب��ة ويف  امل���دار����ض يف 
اأرب���ع  37 ط��ال��ب��ة ويف ال��ظ��ف��رة  ال��ع��ني 
ط��ال��ب��ات ودب���ي ث��م��اين وال�����س��ارق��ة �ست 

واأم  23 ط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ات ويف ع��ج��م��ان 
القيون ثالث طالبات والفجرية ثالث 

طالبات.
واأع���رب ه��اين ال��زب��ي��دي ع�سو جمل�ض 
اأم���ن���اء اجل���ائ���زة ع��ن ت��ق��دي��ره لهتمام 
نهيان  اآل  �سيف  بنت  �سيخة  ال�سيخة 

باجلائزة وتو�سيع فئاتها ونطاقها.
الدورة  اأن فروعها يف هذه  اإىل  م�سريا 
ق�سار  ح��ف��ظ  ه���ي  ف���رع���ا   11 ت�����س��م��ل 
الذهنية من  الإع���اق���ات  ل���ذوي  ال�����س��ور 
واحد مع  الهمم وحفظ جزء  اأ�سحاب 
وبراعم  ال��ري��ا���ض  ال��ت��ج��وي��د لأط���ف���ال 
القراآن ولذوي  القراآن مبركز حتفيظ 
الهمم  اأ�سحاب  من  الذهنية  الإعاقات 
واحلفظ مع التجويد لطالبات ال�سفني 
ول�����ذوي  الب����ت����دائ����ي  وال����ث����اين  الأول 
الهمم  اأ�سحاب  من  الذهنية  الإعاقات 
لطالبات  اأج�����زاء   3 وجت���وي���د  وح��ف��ظ 
الهمم  ولأ�����س����ح����اب  ال���ث���ال���ث  ال�������س���ف 
لطالبات  اأج�����زاء   3 وجت���وي���د  وح��ف��ظ 
ولأ�سحاب  وال�ساد�ض  اخلام�ض  ال�سف 
ال���ه���م���م وح���ف���ظ وجت����وي����د 5 اأج������زاء 
والثامن  ال�سابع  ال�سفوف  لطالبات 
 14 العمر  يتجاوز  ل  بحيث  والتا�سع 
القراآن  حتفيظ  مراكز  لطالبات  �سنة 

الكرمي واأ�سحاب الهمم.
الفروع تتمثل يف حفظ  بقية  اإن  وق��ال 
ال�سفوف  لطالبات  اأج���زاء   7 وجتويد 
ع�سر  وال��ث��اين  ع�سر  واحل���ادي  العا�سر 

�سنة   16 ال��ع��م��ر  ي��ت��ج��اوز  األ  ب��ح��ي��ث 
ل���ط���ال���ب���ات م����راك����ز حت��ف��ي��ظ ال����ق����راآن 
ال��ه��م��م وحفظ  ال���ك���رمي ولأ����س���ح���اب 
ل��ط��ال��ب��ات جميع  15 ج����زءا  وجت���وي���د 
 18 العمر  ي��ت��ج��اوز  ل  بحيث  امل��راح��ل 
القراآن  حتفيظ  مراكز  لطالبات  �سنة 
ال��ه��م��م وحفظ  ال���ك���رمي ولأ����س���ح���اب 
جميع  لطالبات  كامال  الكرمي  القراآن 
 18 العمر  يتجاوز  األ  بحيث  امل��راح��ل 
القراآن  حتفيظ  مراكز  لطالبات  �سنة 

الكرمي ولأ�سحاب الهمم .
يخت�ض  العا�سر  ال��ف��رع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
بال�سوت احل�سن مع التجويد لطالبات 
جميع املراحل بحيث ل يتجاوز العمر 
حتفيظ  م��راك��ز  ل��ط��ال��ب��ات  ���س��ن��ة   18
ال���ق���راآن ال��ك��رمي ولأ���س��ح��اب ال��ه��م��م .. 
جائزة  يف   11 ال����  ال��ف��رع  يتمثل  فيما 
اأف�سل  ل���ت���ك���رمي  امل���ت���م���ي���زة  امل�������س���ارك���ة 
مدر�سة واأف�سل مركز حتفيظ للقراآن 

الكرمي ي�سارك يف اجلائزة.
وذكر الزبيدي اأن جمل�ض اأمناء اجلائزة 
ال�سابعة  ال������دورة  يف  امل�����س��ارك��ة  ق�����س��ر 
“دورة عام زايد” على طالبات املدار�ض 
وط���ال���ب���ات م����راك����ز حت��ف��ي��ظ ال����ق����راآن 
الكرمي وفئة ذوي الحتياجات اخلا�سة 
من املنت�سبات للمراكز واملوؤ�س�سات التي 
تعنى بهذه الفئة وفئة مت�سابقات دول 
“مت�سابقة  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 
ع��ن ك��ل دول���ة يف ال��ف��رع ال��ث��ام��ن: فرع 

كامل القراآن«.
�سروطا  الأمناء حدد  اإن جمل�ض  وق��ال 
يقت�سر  اأن  م���ن���ه���ا  ل���ل���ج���ائ���زة  ع����ام����ة 
ومراكز  املدار�ض  على طلبة  ال�سرتاك 
وموؤ�س�سات  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  حت��ف��ي��ظ 
الإناث  من  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 

ح�سرا دون الذكور.
جلميع  مفتوحة  امل�ساركة  اأن  واأو���س��ح 
ال��ك��رمي على  ال���ق���راآن  م��راك��ز حتفيظ 
امل�ساركة  يحق  فيما  ال��دول��ة..  م�ستوى 
واملقيمات  ل��ل��م��واط��ن��ات  اجل����ائ����زة  يف 
اأن  ب�����س��رط  مت�سابقتني  تر�سيح  وي��ت��م 
اأق�سى  كحد  مواطنة  اإح��داه��م��ا  ت��ك��ون 
اأو مدر�سة  ك��ل مركز  م��ن  ك��ل فئة  ع��ن 
مت�سابقة  ت�سارك  بينما  موؤ�س�سة..  اأو 
واح���دة ع��ن ك��ل دول��ة م��ن دول جمل�ض 
الثامن  ال��ف��رع  اخل��ل��ي��ج��ي يف  ال��ت��ع��اون 
فقط فرع كامل القراآن على األ يتجاوز 
عمرها 18 �سنة واأل ت�سارك املت�سابقة 
باأكرث من فرع واحد من فروع اجلائزة 
اأو ت�سارك يف فرع تقدمت له يف الأعوام 

املا�سية وح�سلت فيه على ترتيب.
عن  املت�سابقة  ت��ر���س��ي��ح  ي��ت��م  اأن  وت��اب��ع 
اأح��د مراكز  اأو  امل��دار���ض  اإح���دى  طريق 
اإح����دى  اأو  ال���ك���رمي  ال����ق����راآن  حت��ف��ي��ظ 
الحتياجات  ذوي  وم��راك��ز  موؤ�س�سات 
امل�������س���ارك���ة يف اجل����ائ����زة كما  اخل���ا����س���ة 
الأج������������زاء  يف  ال�����رتت�����ي�����ب  ي���������س����رتط 

املحفوظة.

•• دبي-الفجر:

وفقاً للربنامج الزمني لجتماعات القيادات الو�سطى 
الأ�ستاذ  اللواء  �سعادة  تراأ�ض  2018م،  احلايل  للعام 
العام  القائد  اأحمد بن فهد، م�ساعد  الدكتور حممد 
ب��ح�����س��ور العميد  ل�����س��وؤون الأك���ادمي���ي���ة وال���ت���دري���ب، 
اأكادميية  م��دي��ر  ال�����س��وي��دي،  غ���امن  غ��ي��ث  ال��دك��ت��ور 
بطي  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  والعميد  دب��ي،  �سرطة 
مديري  وال�سادة  الأكادميية،  مدير  نائب  ال�سام�سي، 
الإدارات الفرعية، الجتماع الدوري ملجل�ض القيادات 
الو�سطى ل�سهر يناير 2018 م، يف قاعة الجتماعات 

بالإدارة.
املدرجة  املوا�سيع  مناق�سة  الج��ت��م��اع  خ��الل  ومت��ت   
الإدارات  من  املرفوعة  واملوا�سيع  الأع��م��ال،  بجدول 

الفرعية ومت اتخاذ الالزم ب�ساأنها.
وف���ى اخل��ت��ام ت��ق��دم ���س��ع��ادة ال��ل��واء اب���ن ف��ه��د بال�سكر 
لظهورهم  بالأكادميية  العاملني  جلميع  والتقدير 
الدفعة  تخريج  حفل  يف  وامل�سرف  الالئق  بامل�ستوى 
وبذلهم  املر�سحني،  الطلبة  والع�سرين من  اخلام�سة 
ق�سارى جهدهم ليخرج هذا احلدث بال�سورة املميزة 
وال��راق��ي��ة وي��ل��ي��ق مب��ا و���س��ل��ت  ال��ي��ه الأك��ادمي��ي��ة من 
م�ستوى علمي باهر، داعياً اىل التعاون والتن�سيق بني 
جميع الإدارات الفرعية، والعمل بروح الفريق الواحد 
لتحقيق املزيد من الإجن��ازات لتعزيز م�سرية التميز 
الأكادميي، وموؤكداً حر�ض الإدارة العليا لالأكادميية 
على تقدمي الدعم الالزم لكافة الوحدات التنظيمية، 
التميز  لتحقيق  الأداء  مب�����س��ت��وى  ل��الرت��ق��اء  ���س��ع��ي��اً 

املوؤ�س�سي.  

•• يريفان-وام:

�سفري  القا�سمي  حممد  جا�سم  الدكتور  �سعادة  التقى 

الدولة لدى اأرمينيا مبعايل فات�سي جابرييليان نائب 
رئي�ض الوزراء الأرمني.

امل�����س��وؤول الأرم���ن���ي �سبل تطوير  ���س��ع��ادت��ه م��ع  وب��ح��ث 
ال�����س��دي��ق��ني يف خمتلف  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني  ال���ع���الق���ات 

�صفري الدولة يلتقي نائب رئي�ض الوزراء االأرمني

اللواء بن فهد يرتاأ�ض اجتماع جمل�ض 
القيادات الو�صطى 2018م 
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•• اأبوظبي-الفجر:

الد�ستورية  ال�سوؤون  جلنة  ا�ستكملت 
باملجل�ض  وال���ط���ع���ون  وال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
اجتماعها  خالل  الحت��ادي،  الوطني 
الثالث  ال����ع����ادي  الن���ع���ق���اد  دور  م���ن 
ع�سر  ال�����س��اد���ض  الت�سريعي  للف�سل 
العامة  الأمانة  الذي عقدته يف مقر 
ال�سيخ  ���س��ع��ادة  برئا�سة  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
رئي�ض  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع����ب����داهلل  حم���م���د 
اللجنة، مناق�سة مواد م�سروع قانون 
احت������ادي يف ����س���اأن ال��ت��ح��ك��ي��م، ال���ذي 

يتكون من 61 مادة.
وقررت اللجنة دعوة ممثلي احلكومة 
ملناق�ستهم  املقبل،  اجتماعها  حل�سور 
ح���ول م���واد م�����س��روع ال��ق��ان��ون والرد 
اأع�ساء  وا�ستف�سارات  ت�ساوؤلت  على 

اللجنة.
ح�سر الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة 
النقب�ي  ع���ب���داهلل  جا�س����م  م���ن:  ك���ل 
اأحمد بن  اللجنة”، وم��روان  “مقرر 
احلم��ودي،  حمم�د  واأحم���د  غليط�ة، 

وخلف��ان عبداهلل بن يوخة، وحمم����د 
عل����ي الكمال���ي.

اإىل دعم  ال��ق��ان��ون  وي��ه��دف م�����س��روع 
مما  ال��دول��ة  يف  القت�سادية  التنمية 
ال�ستثمارية،  البيئة  اأداء  م��ن  ي��ع��زز 
ت�سهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  وم��واك��ب��ة 
وال�����ع�����امل، ومي���ث���ل خطوة  ال�����دول�����ة 
وا�ستقطاب  ال��ت��ج��ارة  دع���م  يف  مهمة 
القت�سادية  والتنمية  امل�ستثمرين 

وتعزيز البيئة ال�ستثمارية. 
مناق�ستها  خ���الل  ال��ل��ج��ن��ة  واط��ل��ع��ت 
مل�����س��روع ال��ق��ان��ون ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
الأوراق الفنية والدرا�سات القانونية، 
ح��ي��ث ع���ق���دت ل����ق����اءات م��و���س��ع��ة مع 
اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب���ال���ق���ان���ون، وذل���ك 
اللجنة  وهدفت  عملها،  خطة  �سمن 
من تلك اللقاءات اإىل الإملام بخربات 
ووجهات نظر وروؤية اجلهات املختلفة 
حول التحكيم، والرد على ا�ستف�سارات 
الأم���ور  بع�ض  ع��ل��ى  اللجنة  اأع�����س��اء 

املتعلقة مب�سروع القانون. 
مل�سروع  الإي�ساحية  املذكرة  وبح�سب 

قانون احتادي يف �ساأن التحكيم فقد 
اقرتحت احلكومة هذا امل�سروع نظراً 
لأهمية التحكيم يف املنازعات التجارية 
النمو  وحتقيق  ال�ستثمار  ج��ذب  يف 
الوطني  الق��ت�����س��اد  يف  وال���س��ت��ق��رار 
ل��ل��دول��ة، ومل��ا مي��ت��از ب��ه التحكيم من 
و�سهولة  املحكمني  اختيار  يف  حرية 
الإج�������راءات وال�����س��ري��ة وح��ف��ظ الود 
الأط��راف والتخ�س�ض وال�سرعة  بني 
يف حل النزاعات مما ي�سهم يف تقليل 
عدد الق�سايا اأمام املحاكم والتخفيف 
وب��ال��ت��ايل خدمة  الأع��ب��اء عليها  م��ن 

م�سالح الدولة.
وت�سّمن م�سروع القانون �ستة ف�سول 
التعاريف  م����ادة،   61 ع��ل��ى  مق�سمة 
التحكيم  وات���ف���اق  ال�����س��ري��ان  ون��ط��اق 
التحكيم  واإج���راءات  التحكيم  وهيئة 

والأحكام اخلتامية.
الأحكام  اإىل   8-4 امل�����واد  واأ�����س����ارت 
التحكيم،  ه��ي��ئ��ة  ب��ت�����س��ك��ي��ل  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وال���������س����روط ال����واج����ب ت���واف���ره���ا يف 

املحّكم، واآلية اختيار هيئة التحكيم. 

الأحكام   ،11-9 امل��واد  تناولت  فميا 
اخلا�سة ب�سدور القرارات الإجرائية 
يف هيئة التحكيم، الأثر املرتتب على 
ب����اإج����راءات اخ��ت��ي��ار هيئة  الإخ������الل 
التحكيم، حالت رد املحّكم واإجراءات 
التحكيم،  ه��ي��ئ��ة  م��ه��م��ة  اإن���ه���اء  رّده، 

واأخرياً تعيني املحّكم البديل. 

الأحكام   ،17-12 امل��واد  وا�ستعر�ض 
بالأمر  املحكمة  باخت�سا�ض  املتعلقة 
اأو حتفظية  م��وؤق��ت��ة  ت��داب��ري  ب��ات��خ��اذ 
لإجراءات التحكيم، اخت�سا�ض هيئة 
التحكيم بالبت يف اخت�سا�سها، ميعاد 
اخت�سا�ض  ب��ع��دم  ب��ال��دف��ع  التم�سك 
ب���الإ����س���اف���ة اإىل  ال���ت���ح���ك���ي���م،  ه��ي��ئ��ة 
التي  التحفظية  اأو  املوؤقتة  التدابري 
تقت�سيه  ح�����س��ب��م��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ت��خ��ذه��ا 

طبيعة النزاع. 
اأحكاماً   ،21-18 امل����واد  وت�سمنت 
تتعلق ب�سم اأطراف جديدة يف عملية 
التحكيم، وحتديد الإجراءات واجبة 

التحكيم،  عملية  يف  لل�سري  الت��ب��اع 
بالتبليغات،  اخل���ا����س���ة  والأح�����ك�����ام 
وال��ت��ن��ازل ع��ن ح��ق الع���رتا����ض على 
القانون،  اأو  التحكيم  اتفاق  خمالفة 
واأ���س�����ض ال��ت��ق��ا���س��ي، وب����دء اإج�����راءات 
التحكيم  م��ك��ان  ال��ت��ح��ك��ي��م، وحت��دي��د 
ولغته، وبيان الدعوى واأوجه الدفاع 
وامل�ستندات املوؤيدة له، بالإ�سافة اإىل 
اأحكام اإخالل الأطراف بالتزاماتهم.

الأح���ك���ام   ،32-22 ت���ن���اول���ت  ف��ي��م��ا 
وتقدمي  اجل��ل�����س��ات  ب��ع��ق��د  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وحتديد  اخل���رباء  وتعيني  البيانات، 
م��ه��ام��ه��م، وا���س��ت��ج��واب ال�����س��ه��ود من 
احلديثة،  الت�����س��ال  و���س��ائ��ل  خ���الل 
و�سالحية املحكمة يف الأمر بتقدمي 
ب��ن��اًء على طلب هيئة  الإث��ب��ات  اأدل���ة 

التحكيم. 
وا�ستعر�ست املواد 33-36، الأحكام 
الإرادة  ق����ان����ون  ب��ت��ط��ب��ي��ق  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
هيئة  و�سلطة  ال��ن��زاع،  مو�سوع  على 
واجب  ال��ق��ان��ون  حت��دي��د  يف  التحكيم 
ال��ت��ط��ب��ي��ق ع���ل���ى م���و����س���وع ال����ن����زاع، 

و�سلطة هيئة التحكيم باإ�سدار اأحكام 
وقتية اأو اأحكام يف جزء من الطلبات، 
بالتفاق  النزاع  اإنهاء  اإىل  بالإ�سافة 
ع���ل���ى ال���ت�������س���وي���ة واإث������ب������ات ����س���روط 

الت�سوية.
37-40، اإىل الأحكام  واأ�سارت املواد 
التحكيم  ح���ك���م  ب�������س���ك���ل  امل���ت���ع���ل���ق���ة 
والبيانات املكّونة له، واللتزام مبيعاد 
للخ�سومة  امل��ن��ه��ي  احل���ك���م  اإ�����س����دار 
الأولية،  امل�سائل  يف  الف�سل  وَم����ّده، 
التحكيم،  ب��ح��ك��م  الأط������راف  واإب�����الغ 
وتقدير  التحكيم،  اإج�����راءات  ان��ت��ه��اء 

المتناع  التحكيم،  وم�ساريف  اأتعاب 
التخلف  حالة  يف  احلكم  ت�سليم  ع��ن 
التحكيم،  وم�ساريف  اأتعاب  دفع  عن 
حكم  تف�سري  املحّكمني،  اأحكام  �سرية 
التحكيم  هيئة  وت�سحيح  التحكيم، 
بحكم  ال����������واردة  امل�����ادي�����ة  الأخ�����ط�����اء 
التحكيم، واإ�سدار حكم حتكيم اإ�سايف 
التحكيم،  ح��ك��م  اأغ��ف��ل��ه��ا  ط��ل��ب��ات  يف 
اإل���زام���ي���ة ح��ك��م ال��ت��ح��ك��ي��م، وح����الت 
ال��ط��ع��ن ع��ل��ى ح��ك��م ال��ت��ح��ك��ي��م اأم����ام 
دعوى  يف  ال�����س��ادر  واحل��ك��م  املحكمة، 
طلب  تقدمي  التحكيم،  حكم  بطالن 

املحكمة،  اإىل  التحكيم  حكم  تنفيذ 
التحكيم،  حكم  تنفيذ  وق��ف  وط��ل��ب 
املتعلقة  الأح����ك����ام  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

بالطعن على تنفيذ حكم.
ا�ستعر�ست   ،57-41 امل������واد  اأم�����ا 
الأحكام املتعلقة مبيثاق عمل املحّكمني 
وقوائمهم، و�سريان القانون على كل 
حت��ك��ي��م ق��ائ��م وق����ت ال��ع��م��ل ب����ه. كما 
اأحكام تتعلق باإلغاء الأحكام  ت�سمنت 
املخالفة للقانون، بالإ�سافة اإىل ن�سر 
القانون يف اجلريدة الر�سمية وتاريخ 

العمل باأحكامه.

•• اأبوظبي-وام:

اأع���ل���ن ام�������ض ع���ن اأ����س���م���اء احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى منحة 
الإم��ارات لبحوث علوم  الثالثة من برنامج  ال��دورة 
ال���س��ت��م��ط��ار خ���الل ح��ف��ل اأق��ي��م حت��ت رع��اي��ة �سمو 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
اأ�سبوع  الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة �سمن فعاليات 
اأبوظبي لال�ستدامة 2018 املقام يف مركز اأبوظبي 
الوزراء  للمعار�ض. ح�سر احلفل عدد من  الوطني 
وكبار ال�سخ�سيات والدبلوما�سيني يتقدمهم معايل 
الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي  جمعه  اأح��م��د 
رئي�ض جمل�ض اأمناء املركز الوطني لالأر�ساد ومعايل 
�سهيل بن حممد فرج فار�ض املزروعي وزير الطاقة 
وال�سناعة ومعايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد 
بالهول الفال�سي وزير دولة ل�سوؤون التعليم العايل 
واملهارات املتقدمة ومعايل الدكتور �سلطان بن اأحمد 
اجلابر وزير دولة رئي�ض جمل�ض اإدارة م�سدر ومعايل 
مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة دولة 
امل�سوؤولة عن ملف الأمن الغذائي امل�ستقبلي للدولة 

اإىل جانب نخبة من العلماء والباحثني واملهتمني.
و�سمت قائمة الباحثني احلا�سلني على منحة هذه 
اأمريكي كال من:  5 ماليني دولر  البالغة  ال��دورة 
الربوفي�سور علي اأب�ساييف من مركز اأبحاث تفتيت 
اختبار  البحثي  م�سروعه  ويتناول  رو�سيا  يف  ال��ربد 
ا�سطناعية  �سحب  لتكوين  عامودية  ت��ي��ارات  �سنع 
مم��ط��رة وال��ربوف��ي�����س��ور اإري�����ك ف��ري��و م���ن جامعة 
كولورادو ويتناول م�سروعه البحثي مراقبة ور�سد 

با�ستخدام  م��ب��ا���س��ر  ب�سكل  ال�����س��ح��ب  تلقيح  عملية 
اأن��ظ��م��ة ال���ط���ائ���رات ب����دون ط��ي��ار وال���دك���ت���ور لولني 
ت�سويه من معهد “هوا �سني ت�سوانغ ت�سي” للعلوم 
والتكنولوجيا يف ال�سني ويتناول م�سروعه البحثي 
اأجل  من  املتقدمة  العددية  النمذجة  “ا�ستخدام 

اإيجاد حلول لال�ستمطار.
وقام معايل اأحمد جمعة الزعابي بتكرمي احلا�سلني 
على املنحة بالنيابة عن �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
�سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  نائب رئي�ض جمل�ض  نهيان  اآل 

الرئا�سة.
وقال �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان تعليقا 
علوم  بحوث  لربنامج  الثالثة  ال���دورة  اختتام  على 
اإن ب��رن��ام��ج الإم�����ارات ل��ب��ح��وث علوم  ال���س��ت��م��ط��ار: 
ال�ستمطار يوؤكد على دورنا الريادي يف تعزيز الأمن 
الالزمة  املبتكرة  احللول  وا�ستنباط  العاملي  املائي 
مل�ساعدة الأ�سخا�ض املعر�سني خلطر الإجهاد املائي 

حول العامل.
الطموحة  املبادرة  هذه  خالل  من   : �سموه  واأ�ساف 
نقوم اأي�سا بتحقيق الهدف املتمثل يف تنمية قدرات 
اقت�ساد املعرفة يف دولة الإم��ارات مع ت�سجيع ودعم 

التعاون البحثي الدويل املثمر.
واأكد �سموه �سرورة ت�سخري جميع املوارد وال�ستعانة 
من  م�ستدامة  اإم���دادات  لتاأمني  اخلالقة  بالأفكار 
املياه النظيفة .. م�سريا �سموه اإىل اأن دولة الإمارات 
توؤدي دورا حيويا يف النهو�ض بالعلوم والتكنولوجيا 
الالزمة لتاأمني املياه جلميع حمتاجيها حول العامل 
املتوا�سلة وال�سغط  ال�سكانية  الزيادة  وذلك يف ظل 

الكبري على امل�سادر املحدودة للمياه.
األقاها  كلمة  يف  الزعابي  جمعة  اأحمد  معايل  وق��ال 
اإيجاد  على  تعمل  الإم����ارات  دول��ة  اإن  خ��الل احلفل 
حلول حيوية ومبتكرة وم�ستدامة لق�سية اأمن املياه 
واملوؤ�س�سات  والباحثني  العلماء  مع  بالتعاون  وذل��ك 

الرائدة يف هذا املجال » .
واأ�����س����اف م��ع��ال��ي��ه: اإن اإط�����الق ب��رن��ام��ج الإم������ارات 
جملة  حتقيق  يف  �ساهم  ال�ستمطار  ع��ل��وم  لبحوث 
والتوا�سل  التعاون  ج�سور  مد  عرب  النجاحات  من 
والتن�سيق مع كربى املوؤ�س�سات البحثية وا�ستقطاب 
اأبرز العلماء مل�ساركة اأفكارهم واأبحاثهم وابتكاراتهم 

لحتواء م�سكلة �سح املياه العاملية.
واأو�سح اأن هذه املبادرة الرائدة على امل�ستوى الدويل 
اأثبتت وخالل فرتة وجيزة مدى اأهميتها وجدواها 
يف تقدمي حلول مبتكرة لق�سية نق�ض املوارد املائية 
ون��ح��ن ن��اأم��ل م��ن خ���الل ت�سافر ج��ه��ودن��ا م��ع��ا لأن 
املتميزة  الأف��ك��ار  ه��ذه  تطبيق  اإىل  بالفعل  نتو�سل 
التي ا�ستقطبها الربنامج من خمتلف اأنحاء العامل 

على اأر�ض الواقع.
وان��ع��ك��ا���س��ا ل��ل��ن��ج��اح ال��ه��ائ��ل ال����ذي ح��ق��ق��ه برنامج 
الإمارات لبحوث علوم ال�ستمطار حتى الآن �سهدت 
اأويل متثل  دورة العام 2017 ا�ستقبال 201 بحث 
 316 ب�  املرتبطني  والباحثني  العلماء  من   710

موؤ�س�سة بحثية منت�سرة يف 68 دولة.
وقد مت اختيار امل�ساريع الثالثة احلا�سلة على منحة 
ات�سمت  معمقة  تقييم  عملية  بعد  الثالثة  ال���دورة 
التقييم  الكاملة وجرت عملية  وال�سرية  بال�سرامة 

م��ن خ��الل جلنة  امل��ا���س��ي  اأك��ت��وب��ر  �سهر  النهائي يف 
اإىل  اإ�سافة  دولية متخ�س�سة موؤلفة من 11 ع�سوا 
حر�سا  اأ�سمائهم  عن  الك�سف  يتم  مل  خبريا   16
اأف�سل  على �سرية املعلومات وذلك مبا يتما�سى مع 
املمار�سات العاملية املعتمدة يف جمال تقييم الأبحاث 
على  احلا�سلني  الباحثني  قائمة  و�سمت  العلمية. 
منحة هذه الدورة البالغة 5 ماليني دولر اأمريكي 
ك��ال م���ن: ال��ربوف��ي�����س��ور ع��ل��ي اأب�����س��اي��ي��ف م��ن مركز 
م�سروعه  وي��ت��ن��اول  رو�سيا  يف  ال���ربد  تفتيت  اأب��ح��اث 
ال��ب��ح��ث��ي اخ��ت��ب��ار ���س��ن��ع ت���ي���ارات ع��ام��ودي��ة لتكوين 
�سحب ا�سطناعية ممطرة والربوفي�سور اإريك فريو 
البحثي  م�سروعه  وي��ت��ن��اول  ك��ول��ورادو  جامعة  م��ن 
ب�سكل مبا�سر  ال�سحب  مراقبة ور�سد عملية تلقيح 
والدكتور  طيار  ب��دون  الطائرات  اأنظمة  با�ستخدام 
ت�سي  ت�����س��وان��غ  ���س��ني  ه���وا  م��ن معهد  ت�سويه  ل��ول��ني 
م�سروعه  ويتناول  ال�سني  يف  والتكنولوجيا  للعلوم 
من  املتقدمة  العددية  النمذجة  ا�ستخدام  البحثي 

اأجل اإيجاد حلول لال�ستمطار.
وقال �سعادة الدكتور عبد اهلل املندو�ض مدير املركز 
الوطني لالأر�ساد: متا�سيا مع روؤية قيادتنا يف دعم 
املبادرات القت�سادية القائمة على املعرفة مت اإطالق 
لتعزيز  ال�ستمطار  علوم  لبحوث  الإم��ارات  برنامج 
الأمن املائي العاملي حيث توفر الأ�ساليب املتطورة يف 
علوم ال�ستمطار حلول قابلة للتطبيق من الناحية 
وتعزيزها  القائمة  املياه  اإم���دادات  لتجديد  التقنية 
الربنامج  منحة  على  احلا�سلة  امل�����س��اري��ع  وت�سكل 
واعدة  ب��اآف��اق  وتب�سر  ج��دي��دة  اأر���س��ي��ة  جمملها  يف 

اجلافة  املناطق  يف  امل��ي��اه  �سح  مل�سكلة  حلول  لإي��ج��اد 
اأي�سا احلا�سلون على  و�سبه اجلافة. ح�سر احلفل 
من  والثانية  الأوىل  ال��دورت��ني  يف  الربنامج  منحة 
الباحثون  وي��ق��وم  املبتكرة  الإم��ارات��ي��ة  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
احلا�سلون على منحة الدورة الأوىل بالفعل بتنفيذ 
املبتكرة  اخل���وارزم���ي���ات  رائ�����دة يف جم���ال  م�����س��اري��ع 
وتكنولوجيا النانو وتعديل الغطاء الأر�سي وان�سم 
اإليهم يف عام 2017 باحثون من الوليات املتحدة 
وف��ن��ل��ن��دا وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى م�ساريع 
توفري  امل��ربدة يف  ف��وق  املائية  القطرات  دور  تتناول 
اجلليد لزيادة هطول الأمطار ودور الهباء اجلوي يف 
تعزيز هطول الأمطار واإمكانية تعديل اخل�سائ�ض 

الكهربائية للغيوم.
برنامج  اأط��ل��ق��ت  ق��د  ال��رئ��ا���س��ة  ����س���وؤون  وزارة  ك��ان��ت 
عليه  وي�سرف  ال�ستمطار  علوم  لبحوث  الإم����ارات 
امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الأر���س��اد وي��ع��د ال��ربن��ام��ج مبادرة 
ماليني  خم�سة  بقيمة  منحة  تقدم  طموحة  عاملية 
م�ساريع  خ��م�����س��ة  اإىل  ي�����س��ل  م���ا  ت��ت�����س��ارك��ه��ا  دولر 

بحثية.
وخرباء  باحثني  الربنامج  ا�ستقطب  اإطالقه  ومنذ 
الآن  وحتى  ب��ارزة  عاملية  بحثية  وموؤ�س�سات  دوليني 
موؤ�س�سة  و520  ب��اح��ث��ا   1220 م��ن  اأك���رث  ���س��ارك 

بحثية من 68 دولة يف هذه املبادرة البحثية.
وت�سم قائمة املوؤ�س�سات العاملية الرئي�سية التي زارها 
من  كال  التعريفية  جولته  خالل  الربنامج  فريق 
منظمة الأمم املتحدة واملفو�سية الأوروبية واملنظمة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��الأر���س��اد اجل��وي��ة ووك��ال��ة ن��ا���س��ا وجامعة 

الإم���ارات  برنامج  ول��دى  برين�ستون.  اأور  ه��ارف��ارد 
العديد  دائمة مع  رواب��ط  ال�ستمطار  لبحوث علوم 
من املوؤ�س�سات البحثية احلكومية واخلا�سة يف عدد 
واململكة  الأمريكية  املتحدة  ك��ال��ولي��ات  ال���دول  م��ن 

املتحدة واأملانيا وتايالند وال�سني واليابان.
اأبوظبي  اأ�����س����ب����وع  ي�����س��ت�����س��ي��ف  ث���ان���ي���ة  ج���ه���ة  م����ن 
لال�ستدامة 2018 امللتقى الدويل الثاين يف علوم 
لبحوث  الإم��ارات  برنامج  ينظمه  الذي  ال�ستمطار 

علوم ال�ستمطار .
اأي��ام - من�سة  ال��ذي ي�ستمر ثالثة  امللتقى -  ويوفر 
منحة  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل��ة  البحثية  امل�����س��اري��ع  ملناق�سة 
اآخر  ال��دورة الثالثة للربنامج ف�سال عن بحث  من 
الأوىل  الدورتني  م�ساريع  حققتها  التي  التطورات 

والثانية .
وكانت الن�سخة الأوىل من امللتقى التي اأقيمت العام 
تبادل  �سهدت جناحا كبريا ومت خاللها  املا�سي قد 
اأح��دث احللول  الأف��ك��ار واملقرتحات والط��الع على 
امل�ساعي  يف  ت�����س��اع��د  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  والب���ت���ك���ارات 

الرامية اإىل حتقيق الأمن املائي العاملي.
ويهدف برنامج الإم��ارات لبحوث علوم ال�ستمطار 
اإىل قيادة اجلهود الدولية لتعزيز الأمن املائي من 
واملعلومات  امل��ع��ارف  ت��ب��ادل  ت�سهيل  يف  دوره  خ��الل 
التنمية  لتحقيق  والب��ت��ك��ار  املعرفة  اقت�ساد  ودع��م 
امل�ستدامة والزدهار القت�سادي يف املناطق املعر�سة 
ل��ل��ج��ف��اف ون��ق�����ض امل���ي���اه وحت��ق��ي��ق روؤي�����ة الإم�����ارات 
جمال  يف  للتميز  مركزا  ال��دول��ة  جعل  اإىل  الرامية 

بحوث ال�ستمطار على امل�ستوى العاملي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

للدبلوما�سية  ال���دويل  املعهد  نظم 
بعنوان  دول���ي���اً  م����وؤمت����راً  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الدبلوما�سية  اجل��دي��دة:  »الرابطة 
والأمن والدولة الرقمية« باأبوظبي 
باكويل  ب��ه��ج��ت  م���ع���ايل  مب�����س��ارك��ة 
ووزير  ال�����وزراء  لرئي�ض  اأول  ن��ائ��ب 
�سابق  ك��و���س��وف��و ورئ��ي�����ض  خ��ارج��ي��ة 
جل���م���ه���وري���ة ك����و�����س����وف����و، وم���ع���ايل 
ال�ّسيدة اأروثي�سام اآدم وزيرة ال�ّسباب 
املالديف  ب��ج��م��ه��وري��ة  وال���ّري���ا����س���ة 
الأمم  مكتب  ل��دى  �سابقة  و�سفرية 
جنيف،  الدولية  للمنظمات  املتحدة 
وال�����ّس��ف��ري ب��ق��ري اإ���س��م��اع��ي��ل��ي مدير 

اأكادميية كو�سوفو الّدبلوما�سية.
و�سرح الدكتور حممد كامل املعيني 
للدبلوما�سية  ال��دويل  املعهد  رئي�ض 
ال���ث���ق���اف���ي���ة ع����ن اأه����������داف امل����وؤمت����ر 
العالقات  طبيعة  درا�سة  يف  املتمثلة 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة والأم�������ن وال���دول���ة 
املتبادلة  وال����ع����الق����ات  ال���رق���م���ي���ة 
اإق���ام���ة ث���الث من�سات  ب��ي��ن��ه��ا، ع��رب 
من  متخ�س�سني  خ����رباء  ق��ب��ل  م��ن 
ل�ستك�ساف  ال��ع��امل؛  اأن��ح��اء  جميع 
العجز  التالية:  والق�سايا  املفاهيم 
اإىل  امل�سائل  اأ�سغر  الدبلوما�سي: يف 
ح���ل ال���ن���زاع���ات ال���ك���ربى، والأم�����ن: 

مو�سوع  ب��ك��ث��ري  ي���ت���ج���اوز  م���ف���ه���وم 
الدولة  النف�ض،  ع��ن  ال��دف��اع  ف��ن��ون 
الرقمية: قوية و�سمولية، لكن هذه 

اخل�سائ�ض ذات حدين.
واأكد املعيني على اأن املوؤمتر ركز على 
البحث يف التغريات املطلوب اإعدادها 
البيئة  يف  الدبلوما�سية  تنفيذ  عند 
التهديدات  ن�ساأة  املتحولة،  الدولية 
الأم��ن��ي��ة وال��ت��غ��ي��ريات ال��ت��ي تواجه 
اأمان  اإىل  للو�سول  الرقمية  الدولة 
اأكرث، نظام عاملي من�سف وم�ستدام 
املتزايدة  العاملية  التغريات  وج��ه  يف 
ن��ت��ي��ج��ة ال���س��ت��خ��دام امل��ت��ك��رر وغري 

ال�سحيح للعلوم والتكنولوجيا.
واأ�����س����اد م���ع���ايل اأح���م���د ب���ن حممد 
العاملي  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض  اجل������روان 
بتنظيم  مالطا  وال�سالم،  للت�سامح 
املوؤمتر والذي يعك�ض تطور وازدهار 
والدبلوما�سية  الفكرية  الأن�سطة 
املتحدة،  ال���ع���رب���ي���ة  الإم�����������ارات  يف 
م�ساعي  دف����ع  يف  امل���وؤمت���ر  واأه���م���ي���ة 
الداعمة  الإي��ج��اب��ي��ة  الدبلوما�سية 

لل�سالم والت�سامح حول العامل.
اليوم  ع����امل  ويف  اجل�������روان:  وق�����ال 
اأ�سبح �سريع التغيري ومتعدد  الذي 
الدبلوما�سية  ت��ت��ج��اوز  ال��ت��ح��دي��ات، 
العاملية الرتكيز على النمو والتنمية 
ب���ل���د ما  ال����دول����ي����ة يف  وال����ع����الق����ات 

الدبلوما�سية  اأ�سبحت  حيث  فقط. 
الإي��ج��اب��ي��ة ت��ع��زز ا���س��ت��دام��ة ال���دول 
وازده��اره��ا على امل��دى الطويل وهو 
ولتحقيق  دول���ة  لأي  ���س��روري  اأم���ر 
يحتاج  الأه�������داف  ه����ذه  ال��ن��ج��اح يف 
الدبلوما�سييون اإىل اكت�ساب مهارات 
ج���دي���دة وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى جم���الت 
ال�سباب،  تعليم  مثل  جديدة  اهتمام 
الن�����س��ان، وحماية  وت��ع��زي��ز ح��ق��وق 
البيئة، والنفتاح على الآخر، ودعم 

وغريه  وال�سالم،  الت�سامح  م�ساعي 
يف  احلا�سمة  الهتمام  جم��الت  من 

هذه املرحلة من تارخ الب�سرية.
واأ�ساف اجل��روان قائاًل: ول ي�سعنا 
ون��ح��ن ع��ل��ى اأر�����ض دول����ة الإم�����ارات 
ن�ستوحي  اأن  �سوى  املتحدة  العربية 
ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذه امل���ف���اه���ي���م م����ن ملهم 
�ساحب  الإي��ج��اب��ي��ة،  الدبلوما�سية 
ال�����س��م��و امل��وؤ���س�����ض ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
الذي   - - رحمه اهلل  نهيان  �سلطان 

املجتمع  ودبلوما�سيته  بحكمته  نقل 
الإم��ارات��ي اإىل دول��ة حديثة متحدة 
الدبلوما�سية  من�������وذج  ل��ت�����س��ب��ح 
الإي��ج��اب��ي��ة، يف ال��وق��ت ال��ذي اعتمد 
اقت�سادية  ����س���ي���ا����س���ات  ع���ل���ى  ف���ي���ه 
ودب��ل��وم��ا���س��ي��ة م��ف��ت��وح��ة واح�����رتام 
امل��ع��ت��ق��دات والأدي������ان، متخذاً  ك��اف��ة 
الإن�سانية  اخلارجية  ال�سيا�سة  من 
امل�ساعدات  ول��ع��ل  ل��ل��دول��ة،  منهجا 
التي قدمت اإىل العديد من البلدان 

 ، ح��ول العامل خري دليل على ذل��ك 
واإخوانه  اأب��ن��ائ��ه  نهجه  ع��ل��ى  و���س��ار 
حكام الإمارات، لي�سمنوا لالإمارات 
نه�سة م�ستدامة ي�سهد لها القا�سي 

والداين.  
واختتم اجلروان حديثه موؤكداً على 
املعهد  به  ال��ذي يقوم  الكبري  ال��دور 
الثقافية،  ل��ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ال�����دويل 
واأه���م���ي���ة م��ث��ل ه����ذه امل�����وؤمت�����رات يف 
الدبلوما�سية  م�������س���اع���ي  ت���ع���زي���ز 

مل�سالح  خدمة  واليجابية  الوقائية 
�سعوب العامل والو�سول لعامل اأكرث 
ت�ساحماً و�سالماً، واحلاجة اإىل مثل 
هذا التحرك الدبلوما�سي والنتقال 
التعاون  اأ�س�ض  واعتماد  احلوار  نحو 
امل�ستويات  ك���اف���ة  ع���ل  ال�������س���راك���ة  و 

الدبلوما�سية.
املعيني  ك�����ام�����ل  حم����م����د  و�������س������رح 
امل���وؤمت���ر ق���ائ���اًل: وبعد  ب��ت��و���س��ي��ات 
م����ن����اق���������س����ات م�������س���ت���ف���ي�������س���ة ح����ول 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة والأم�������ن وال���دول���ة 
اإىل عقد  ت��و���س��ل��ن��ا  ف��اإن��ن��ا  ال��رق��م��ي��ة 
�سنوياً يف دولة  ال��دويل  املوؤمتر  هذا 
الإم�������ارات اإىل ج��ان��ب ع��ق��د ن���دوات 
باجلانب  متعلقة  خمتلفة  دول  يف 
الأم����ن����ي وال��دب��ل��وم��ا���س��ي وال���دول���ة 
العلمية  ال��ورق��ات  ون�سر  ال��رق��م��ي��ة، 
والرتكيز  املوؤمتر،  بجل�سات  املتعلقة 
اجلامعات  يف  الثقايف  اجل��ان��ب  على 
وعالقته  والأج���ن���ب���ي���ة  الإم���ارات���ي���ة 
يف  والأم���ن  الدبلوما�سية  مبمار�سة 
يف  العلمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ات 
درجات  باإن�ساء  والتو�سية  ال��دول��ة، 
الإماراتية  اجلامعات  يف  املاج�ستري 
الدبلوما�سية  م����و�����س����وع  ل���ن�������س���ر 
ال���ث���ق���اف���ي���ة وال������دول������ة ال���رق���م���ي���ة، 
لأف�سل  ت��ن��م��ح  ج��ائ��زة  وتخ�سي�ض 
اأطروحة دكتوراه وماج�ستري تتعلق 

مبوا�سيع الدبلوما�سية الثقافية.
ب��ال�����س��ك��ر اجلزيل  امل��ع��ي��ن��ي  وت���وج���ه 
للم�ساركة التطوعية املتميزة لفريق 
يرتاأ�سه  ال�����ذي  ال��ت��ط��وع��ي  واج�����ب 
ال�سيخ خليفة بن حممد بن خالد اآل 
ال�سيخ  اإط��الق  اأب��ارك  قائاًل:  نهيان 
خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان 
لفريق واجب التطوعي مواكباً لعام 
م���دى حر�ض  يعك�ض  وال����ذي  زاي����د، 
ب��ال��ت��ط��وع وغر�ض  ���س��م��وه  واه��ت��م��ام 
وتنمية  ال�سباب  جيل  ل��دى  قيمته 
اأوق��ات فراغهم مبا يفيدهم وينمي 
اجلزيل  بال�سكر  واأتقدم  مهاراتهم، 
التطوعي  واج����ب  ف��ري��ق  مل��ت��ط��وع��ي 
اأعمال  مل�ساهمتهم الفاعلة يف اإجناح 
املعهد  موظفي  مع  بتعاون  امل��وؤمت��ر 
الثقافية،  ل��ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ال�����دويل 
وا�ستمرارهم يف العطاء طوال فرتة 
ب��امل��ه��ام املوكلة  امل��وؤمت��ر وال��ت��زام��ه��م 
اإليهم بحرفية واإتقان، والعمل بروح 
التعاون  و�سيظل  ال��واح��د،  ال��ف��ري��ق 
م�����س��ت��م��راً ب���ني امل��ع��ه��د وال���ف���ري���ق يف 
القادمة،  وامل����وؤمت����رات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وي���ج���ب ع��ل��ى ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض اأن 
ال��ت��ط��وع وخ��ل��ق فر�ض  ي�����س��ارك يف 
لإك�سابهم  ل��ل��م��ت��ط��وع��ني  ت��ط��وع��ي��ة 
خ��������ربات وم�������ه�������ارات ت���ف���ي���ده���م يف 

م�ستقبلهم املهني.

االإعالن عن تو�صيات املوؤمتر الدويل »الرابطة اجلديدة: الدبلوما�صية واالأمن والدولة الرقمية« 

اإعالن اأ�صماء احلا�صلني على منحة برنامج االإمارات لبحوث علوم اال�صتمطار 

القبي�صي ت�صتقبل رئي�صة برملان فيجي 
•• اأبوظبي -وام:

رئي�سة  القبي�سي،  اهلل  عبد  اأم��ل  الدكتورة  معايل  ا�ستقبلت 
املجل�ض الوطني الحتادي يف مقر املجل�ض باأبوظبي معايل 
جيكو فاتافيهي لوفيني- رئي�سة الربملان جلمهورية فيجي 
حيث جرى بحث �سبل تعزيز عالقات التعاون الربملاين بني 
اجلانبني وتعزيز التن�سيق والت�ساور حيال خمتلف الق�سايا 
ذات الهتمام امل�سرتك. ح�سر اللقاء �سعادة كل من: خلفان 
بن يوخه وعزا بن �سليمان وعلياء �سليمان اجلا�سم، اأع�ساء 
الظاهري  �سبيب  اأحمد  و�سعادة  الحت��ادي  الوطني  املجل�ض 

الأمني العام للمجل�ض.
واأكدت الدكتورة القبي�سي اأهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات 

وتبادل  والتن�سيق  التعاون  تعزيز  يف  ت�سهم  التي  الثنائية، 
الربملانات.  ب��ني  امل�سرتك  العمل  اآل��ي��ات  وتفعيل  اخل���ربات 
بدورها اأكدت معايل جيكو فاتافيهي لوفيني اأهمية تعزيز 
التعاون امل�سرتك بني اجلانبني يف خمتلف املجالت م�سرية 
التنمية  دور كبري علي م�ستوي  لها  الم���ارات  دول��ة  ان  ايل 
امل�����س��ت��دام��ة ح��ي��ث ق��ام��ت ب��ت��م��وي��ل وت��ن��ف��ي��ذ ث���الث حمطات 
للطاقة ال�سم�سية الكهرو�سوئية يف فيجي .واأكدت معاليها 
اأهمية العمل علي تنفيذ خمرجات “اإعالن اأبوظبي” الذي 
�سهر  يف  الربملانات  لرئي�سات  العاملية  القمة  ختام  يف  �سدر 
دي�سمرب 2016 منوهة باملواقف الإيجابية لدولة المارات 
يف الق�سايا الدولية، وبدور املغفور له ال�سيخ زايد واإجنازاته 

التاريخية وب�سماته الإن�سانية اخلالدة. 

جلنة ال�صوؤون الد�صتورية والت�صريعية بالوطني االحتادي ت�صتكمل 
مناق�صة م�صروع قانون التحكيم
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عربي ودويل

اأجرى رئي�ض الوزراء الأردين، هاين امللقي، تعدياًل حمدوداً على حكومته 
باإقالة وزير النقل جميل املجاهد، وتكليف وزير البلديات وليد امل�سري 
الد�ستورية  اليمني  امل�سدري،  واأدى  ل��وزارت��ه.  اإ�سافة  احلقيبة  بحمل 
اأمام امللك عبداهلل الثاين ام�ض الأربعاء، بتعيينه وزيراً لل�سوؤون البلدية 
ووزيراً للنقل. و�سبق قرار التكليف اإرادة ملكية بناء على تن�سيب رئي�ض 
من  اعتباراً  املهند�ض  النقل  وزير  ا�ستقالة  قبول  باملوافقة على  ال��وزراء 

تاريخ اليوم.
واأكدت امل�سادر، اأن ال�سبب الرئي�ض لإقالة جماهد هو �سعف اأدائه وعدم 
ر�سا رئي�ض الوزراء عن عمله. ي�سار اإىل ان هذا التعديل اخلام�ض الذي 
عام  مايو  �سهر  يف  م��رة  لأول  �سكلها  التي  حكومته  على  امللقي  يجريه 

.2016

اأكد وزير اخلارجية الإثيوبي ورقنه غبيهو، اأن العالقات الأثيوبية 
اأكرب من حدود نهر النيل، نظراً للعالقات التاريخية بني  امل�سرية 

البلدين. 
واأ�ساف الوزير يف لقاء بنظريه امل�سري �سامح �سكري يف القاهرة، اأن 
الزيارة ل تتعلق فقط باملا�سي بل اأي�ساً بحا�سر وم�ستقبل البلدين 

و�سعبيهما.
امل�سرتكة  ال��وزاري��ة  للجنة  ال�ساد�ض  الجتماع  ان  اىل  الوزير  واأ�سار 
بني البلدين �سيكون مفيدا يف ا�ستعرا�ض التفاقيات القائمة بجانب 

ا�ستك�ساف جمالت جديدة للتعاون.
الزيارة  ان  �سكري  �سامح   امل�سري  اخلارجية  وزي��ر  قال  ومن جهته 
وال�ستثمار  والتجارة  والتعليم  الثقافة  جم��الت  يف  التعاون  تعزز 

والتعدين وال�سناعة وغريها.
ال�سالم  لدعم  اأهمية كربى  البلدين،  للتعاون بني  اأن  الوزير  واأك��د 

وال�ستقرار يف املنطقة.  

ال�سيوعي  للحزب  ال��ع��ام  الأم���ني  ال�����س��وداين  الم���ن  عنا�سر  اعتقل 
امل��ع��ار���ض خم��ت��ار اخل��ط��ي��ب ام�����ض ب��ع��د ان ن��ظ��م احل���زب ت��ظ��اه��رة يف 
اخلرطوم احتجاجا على زيادة ا�سعار اخلبز، بح�سب ما اكد متحدث 
ت��ظ��اه��رات يف مناطق من  ب��ر���ض. وخ��رج��ت  ل��وك��ال��ة ف��ران�����ض  با�سمه 
اأ�سعار اخلبز باأكرث من ال�سعف  ال�سودان بينها اخلرطوم، بعد رفع 

يف وقت �سابق هذا ال�سهر عقب ارتفاع ا�سعار الطحني.
و�سربت  ل��ل��دم��وع  امل�سيل  ال��غ��از  ال�سغب  مكافحة  �سرطة  واأط��ل��ق��ت 

املتظاهرين بالهراوات لتفريقهم.
وقال املتحدث با�سم احلزب علي �سعيد ان عنا�سر من جهاز المن 
ام�ض  مبكرة  �ساعة  يف  احل���زب  زع��ي��م  اعتقلوا  ال��وط��ن��ي  وامل��خ��اب��رات 
ال�ساعة  عند  “اليوم  ب��ر���ض  فران�ض  لوكالة  �سعيد  وق���ال  الرب��ع��اء. 
3،00 �سباحا )01،00 ت غ( و�سلت �ساحنتان على متنهما عنا�سر 
م�سلحة من جهاز المن واملخابرات اىل منزل المني العام خمتار 

اخلطيب واقتادوه اىل جهة جمهولة«.
واملخابرات  الم��ن  جهاز  ان  نعرف  لكننا  مكانه  نعرف  “ل  واأ���س��اف 
ال�سيوعي  ���س��خ�����س��ي��ات احل����زب  م���ن  ال��ع��دي��د  اع��ت��ق��ال  اخ�����ذه«. ومت 
ارتفاع  على  الحتجاجات  بدء  منذ  ون�سطاء  وق��ادة طالب  البارزين 

ا�سعار اخلبز.
وقال احلزب ال�سيوعي ان اأع�ساءه �سيوا�سلون ح�سد النا�ض وتنظيم 
تظاهرات، فيما دعا حزب المة، اكرب الأحزاب املعار�سة يف ال�سودان، 

اىل تظاهرة �سد احلكومة يف وقت لحق ام�ض الأربعاء.

عوا�صم

عمان

اخلرطوم

اأدي�س اأبابا

»امللكية االأردنية« تخ�صع 
امل�صافرين اإىل اأمريكا ملقابالت اأمنية

•• عمان-وكاالت:

اأنه �سيتم  اأعلنت �سركة اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية ام�ض الأربعاء 
اأم��ن��ي��ة م��ع جميع امل�سافرين  اإج����راء م��ق��اب��الت  م��ن اخل��م��ي�����ض،  اع��ت��ب��اراً 
ال�سلطات  لطلب  تنفيذاً  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  املتجهة  رحالتها  على 

الأمريكية.
بتنفيذ  اإعتباراً من اخلمي�ض  “تبداأ  ال�سركة  اإن  بيان،  ال�سركة يف  وقالت 
امل�سافرين  مع  اأمنية  مقابالت  ب��اإج��راء  تتمثل  اإ�سافية  اأمنية  اإج���راءات 

املتوجهني اإىل الوليات املتحدة«.
هذه  بتطبيق  طالبت  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�سلطات  اأن  اإىل  ال�سركة  واأ����س���ارت   
2017، ومت تاأجيل تطبيقها حتى اليوم فيما  الإج��راءات منذ نوفمرب 
اأن  امللكية  واأو���س��ح��ت  ال��وق��ت.  ذل��ك  اأخ���رى بتطبيقه منذ  �سركات  ب���داأت 
العاملية  الطريان  �سركات  جميع  تطال  الإ�سافية  الأمنية  “الإجراءات 
التي ت�سغل رحالت مبا�سرة اإىل الوليات املتحدة والتي مت الطلب منها 
تنفيذ هذه الإجراءات على جميع امل�سافرين املتوجهني اإىل اأمريكا ومن 

خمتلف اجلن�سيات، دون ا�ستثناء«.
ودعت م�سافريها املغادرين اإىل الوليات املتحدة اإىل “احل�سور اإىل املطار 
قبل موعد الرحلة بثالث �ساعات، لتاليف التاأخري الذي قد يطراأ نتيجة 
ويف  ب�سهولة  اجل��دي��دة  الإج�����راءات  تطبيق  م��ن  ال�سركة  ومت��ك��ني  ذل���ك، 
اأمريكا  اإىل  اأ�سبوعياً  رحلة   11 الأردنية  امللكية  وت�سغل  املحدد«.  الوقت 
اإىل  اإ�سافة  نيويورك،  اإىل  و4  �سيكاغو  اإىل  رح��الت   5 منها  ال�سمالية، 

رحلتني اأ�سبوعياً اإىل ديرتويت مرتبطتني مبدينة مونرتيال الكندية.
وكانت ال�سركة اأعلنت يف يناير 2017 اأنها تلقت تعليمات من ال�سلطات 
اإىل  املتجهة  طائراتها  منت  على  دول   7 رعايا  �سفر  بتقييد  الأمريكية 

الوليات املتحدة.
ه�����ي  مبا�س�������رة  طبق��ت  التي  التعليمات  بتلك  املعني����ة  واجلن�س������يات 
والع����������راق  واإي�����������ران  و�س������وريا  وال�سوم�����ال  وليبي�����ا  ال�س��������ودان 

واليم������ن.
اأجهزة  اإدخال  الأمريكية حظر  ال�سلطات  تعليمات لحقة من  وت�سمنت 
مق�سورات  اىل  الإل��ك��رتون��ي��ة  والأل��ع��اب  والأل����واح  املحمولة  الكمبيوتر 
الأردن  هي  عربية  دول   7 من  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  املتجهة  الطائرات 

وم�سر وال�سعودية والكويت وقطر والإمارات العربية واملغرب وتركيا.

اأكد اأن 300 األف فل�صطيني ميار�صون كل يوم �صمودًا اأ�صطوريًا يف القد�ش

ابو الغيط: ال اأمن وال �صالم يف املنطقة دون قيام دولة فل�صطينية على حدود 1967

خماوف من اإغالق امل�صت�صفيات واملدار�ش امام الفل�صطينيني

تداعيات خطرية بعد جتميد امل�صاعدات االأمريكية ل� »اأونروا« 

متديد اعتقال عهد التميمي ل�صربها جنديني اإ�صرائيليني 

•• القاهرة-وام:

اكد اأحمد اأبو الغيط ، الأمني العام 
املوقف  اإن  العربية  الدول  جلامعة 
الأمريكي  ال��ق��رار  ب�����س��اأن  ال��ع��رب��ي 
لب�ض  وا����س���ٌح ل   .. ال��ق��د���ض  ح���ول 
ال�سرقية  ال���ق���د����ض  ان  وه����و  ف��ي��ه 
اأر�ض حمتلة، وهي عا�سمة للدولة 
يتحقق  ل���ن  ال���ت���ي  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
الأم�����ن وال�����س��الم وال����س���ت���ق���راُر يف 
م�ستقلة  حرة  بقيامها  اإل  املنطقة 
الرابع  خ��ط��وط  ع��ل��ى  ���س��ي��ادة  ذات 
قرارات  وف��ق   ،1967 يونيو  م��ن 
ومبادرة  ال�����س��ل��ة  ذات  ال�����س��رع��ي��ة 

ال�سالم العربية.
العرب  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  ان  واك���د 
القادم  ال�����س��ه��ر  اأول  �سيجتمعون 
التف�سيلية  الإج�������راءات  مل��ن��اق�����س��ة 
واخل��ط��وات املُ��ح��ددة ال��ت��ي �ستقوم 
الق�سية  العربية لدعم  الدول  بها 
الفل�سطينية على ال�سعيد الدويل، 
العاملي  الزخم  هذا  على  واحلفاظ 
احلملة  وت�سعيد  واملُ�ساند  امل��وؤي��د 
بالدولة  الع����رتاف  اإىل  ال��داع��ي��ة 
القد�ض  وعا�سمتها  الفل�سطينية 

ال�سرقية.
موؤمتر  اأم���ام  كلمته  يف  ذل��ك  ج��اء 
القد�ض  ل��ن�����س��رة  ال��ع��امل��ي  الأزه������ر 
ام�ض  اأع���م���ال���ه  ان��ط��ل��ق��ت  ،ال�������ذي 
الرئي�ض  ب���ح�������س���ور  ب����ال����ق����اه����رة 
عبا�ض،  حم����م����ود  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
اأحمد  الأك������رب  الإم�������ام  وف�����س��ي��ل��ة 

الطيب �سيخ اجلامع الأزهر.
ال��غ��ي��ط اه��م��ي��ة املوؤمتر  اب���و  واك����د 
وال�������دور ال�����ذي ي���ق���وم ب���ه الزه����ر 

والقوانني  والإج����راءات  ال��ق��رارات 
اإىل  ت����ه����دف  ال����ت����ي  ال���ع���ن�������س���ري���ة 
ق�سري  ت��ه��ج��ري  ع��م��ل��ي��ات  اإج�������راء 
للمقد�سيني، من اأجل الإبقاء على 

اأغلبية يهودية يف املدينة.
م�ساندة  اإن  الغيط علي  ابو  و�سدد 
امل��ق��د���س��ي��ني ه���و واج������ٌب ع��ل��ى كل 

عربي وم�سلم .
اأن و�سعية  “واهٌم من يظن  وقال 
تتغري  اأن  مُيكن  ومكانتها  القد�ض 
، وخم���ط���ٌئ من  اإج�����راء  اأو  ب���ق���راٍر 
من  ال���ق���د����ض  ان����ت����زاع  اأن  ي��ع��ت��ق��د 
وع���ي امل�����س��ل��م��ني وال���ع���رب ه��و اأم���ٌر 
ق�سية  اإن  ع��ل��ي  م�����س��ددا   ، مم��ك��ن 
القد�ض لن متوت ما بقيت حية يف 
اإن لالأزهر  ،كما  الوعي والوجدان 
حت�سني  يف  اأ�سا�سياً  دوراً  ال�سريف 
اأي عبث بهذه  وع��ي الأج��ي��ال م��ن 
هذا  �سيانة  ويف  الهامة،  الق�سية 
حتريف  اأو  ت�سويه  اأي  من  الوعي 
الأزهر  اأن  يف  ثقة  “كلنا  ،م�سيفا 
ُي�سيع  – ل��ن  ب��ه  العهد  –كما ه��و 

الق�سية ولن يخذل القد�ض اأبداً.

من  يغري  ل  مكانتها،  كانت  مهما 
هذه احلقائق �سيئاً.

وا�ساف اإن اإعالن الوليات املتحدة 
عا�سمة  ب���ال���ق���د����ض  الع����������رتاف 
لإ�سرائيل واعتزامها نقل �سفارتها 
ولي�ض  وم���رف���و����ض  م������داٌن  اإل���ي���ه���ا 
�سيا�سي  اأو  ق���ان���وين  اأث����ر  م���ن  ل���ه 
اتخذته،  التي  الدولة  اإدان��ة  �سوى 
بالظلم  �سيا�ساتها  وو�سم  وعزلها، 
وقراراتها  ب��الن��ح��ي��از  وم��واق��ف��ه��ا 

بالُبطالن.
الوزراء  الغيط مبوافقة  اب��و  ون��وه 
العرب يف اجتماعهم مبقر الأمانة 
العربية  ال����دول  جل��ام��ع��ة  ال��ع��ام��ة 
خطة  على  املا�سي  دي�سمرب   9 يف 

منوهاً   ، ال��ق��د���ض  ل��دع��م  ال�سريف 
ب��ق��وة على  ال����رد  اإىل  مُب�����س��ارع��ت��ه 
هيئة  خالل  من  الأمريكي  القرار 
وُم�����س��ي��داً مببادرته  ال��ع��ل��م��اء  ك��ب��ار 
امل����ح����م����ودة ب���ع���ق���د م����وؤمت����ر ح���ول 

القد�ض يف هذا التوقيت الدقيق.
لق�سية  املت�سابكة  الأبعاد  اإن  وقال 
والتاريخية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ق��د���ض، 
اأن  ل��ه��ا  ي��ن��ب��غ��ي  وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ل 
ب�سقيه  ال���دي���ن���ي،  ال��ب��ع��د  ُت��ن�����س��ي��ن��ا 
اإن  ،مو�سحا  وامل�سيحي  الإ�سالمي 
بقعة جغرافية من  لي�ست  القد�ض 
الروح  م��ن  واإمن����ا قطعة  الأر������ض، 
للعرب  الديني  والوعي  والوجدان 
اإن قراراً لدولة،  وامل�سلمني موؤكدا 

ع���م���ٍل م���ن اأج�����ل ال��ت�����س��دي لهذا 
القرار الأمريكي اجلائر، والإبقاء 
والرف�ض  البطالن  دائ��رة  عليه يف 
تبعاته  م�����ن  واحل���������د  ال������������دويل، 
ال�سلبية، واحليلولة دون اإقدام اأية 

دولة على خطوة مماثلة.
وق��ال اإن ه��ذا اجلهد امل��ب��ذول على 
و�سروري  مهٌم  الر�سمي  ال�سعيد 
اأن  ذات�����ه  ال���وق���ت  يف  اك����د  ان����ه  اإل 
يف  حُت�����س��ر  اأن  م��ن  اأك���رب  الق�سية 
املجال الر�سمي اأو اأن حتمل لواءها 
احل���ك���وم���ات وح����ده����ا، م����وؤك����دا ان 
ويتعني  عربي  ك��ل  ق�سية  القد�ض 
ال��ق��وى احل��ي��ة يف ه��ذه الأمة  على 
اأن حتت�سن هذه الق�سية احت�ساناً 

وتنافح  ل��ه��ا،  حتت�سد  واأن  ك��ام��اًل، 
عنها.

ونوه مبا يعاين منه �سكان مدينة 
اأ�سد  القد�ض حت��ت ن��ري واح���ٍد م��ن 
وق�سوة،  بط�ساً  ال�ستعمار  اأ�سكال 
واأكرثها اإمعاناً يف التنكيل ،م�سريا 
ثالثمائة  نحو  القد�ض  يف  انه  اىل 
األ������ف ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي مي���ار����س���ون كل 
ووجودهم  اأ�سطورياً  �سموداً  ي��وم 
ال��ع��ن��وان احلقيقي  امل��دي��ن��ة ه��و  يف 
�سرٌف  ،و�سمودهم  عروبتها  على 
ع��ل��ى ج��ب��ني ه����ذه الأم������ة، ك��م��ا ان 
ا�ستم�ساكهم بالأر�ض و�سالتهم يف 
املحتل  ما يحول بني  الأق�سى هو 
خمططاته  حتقيق  وب��ني  الغا�سم 

لتهويد املدينة.
�سيا�سة  اإ���س��رائ��ي��ل  ل���دى  اإن  وق���ال 
مُمنهجة لتهمي�ض الوجود العربي 
امل���دي���ن���ة وح�������س���اره، ع���رب منع  يف 
النمو  لتحجيم  ال��ب��ن��اء  ت�����س��اري��ح 
و�سحب  ال���ط���ب���ي���ع���ي  ال����ع����م����راين 
ال��ه��وي��ات وع����دم جت��دي��ده��ا، وزرع 
القد�ض  م��دي��ن��ة  ب��ني  امل�ستوطنات 
الغربية،  ال�����س��ف��ة  م��ن��اط��ق  وب��ق��ي��ة 
ب��ل ويف ق��ل��ب الأح���ي���اء ال��ع��رب��ي��ة يف 
املخططات  ع��ن  ف�����س��اًل  ال��ق��د���ض، 
امل�سجد  اأ���س��ف��ل  للحفر  اخل��ط��رية 
املزعوم  الهيكل  عن  بحثاً  الأق�سى 
اليهود  م����ن  ج���م���اع���ات  واإدخ���������ال 
باحات  اإىل  ي����وم  ك���ل  امل��ت��ط��رف��ني 
ال�سالة  بحجة  الأق�����س��ى  امل�سجد 
املدعو  الباطل  بالقانون  وان��ت��ه��اًء 
�سادق  ال���ذي  املوحدة”  “القد�ض 
وهو  الإ�سرائيلي،  الكني�ست  عليه 
من  �سل�سلة  يف  الأخ�����رية  احل��ل��ق��ة 

الدبلوما�سيني  م���ن  ع���دد  وح�����س��ر  اجل�����اري.  ال�����س��ه��ر  اوائ�����ل 
الأوروبيني جل�سة املحكمة ام�ض الأربعاء.

الفل�سطينيني  ل���دى  اي��ق��ون��ة  اىل  ال��ت��م��ي��م��ي  ع��ه��د  وحت��ول��ت 
امل���واج���ه���ات ���س��د القوات  ك���ان���ت ط��ف��ل��ة يف  مل�����س��ارك��ت��ه��ا م��ن��ذ 
ال�سرائيلية. ويف حال ادانتها ميكن ان يحكم عليها بال�سجن 

�سنوات عدة.
دي�سمرب  الأول  كانون   15 يف  ن��ور  وقريبتها  عهد  واق��رتب��ت 
املا�سي، من جنديني ي�ستندان اىل جدار يف قرية النبي �سالح 
يف ال�سفة الغربية املحتلة، وراحتا تدفعانهما قبل ان تقوما 

بركلهما و�سفعهما وتوجيه لكمات لهما.
واعتقلت عهد ووالدتها يف 19 كانون الأول دي�سمرب.

••عوفر-اأ ف ب:

اعتقال  ام�ض  الإ�سرائيلية  الع�سكرية  عوفر  حمكمة  م��ددت 
الفتاة الفل�سطينية عهد التميمي )16 عاما( التي تظهر يف 
التوا�سل الجتماعي وهي  انت�سر عرب مواقع  �سريط فيديو 

ت�سرب جنديني ا�سرائيليني، اىل حني انتهاء حماكمتها.
وقال القا�سي الع�سكري يف حكمه “مل اأجد بديال �سوى المر 
باحتجازها اىل حني انتهاء الإج��راءات الق�سائية” مو�سحا 
ان “خطورة اجلرائم التي اتهمت بها ل ت�سمح باأي بديل اخر 

�سوى احتجازها«.
للتميمي  تهمة   12 ال�سرائيلية  الع�سكرية  النيابة  ووجهت 

اليها  ووج��ه��ت  دي�سمرب.  الأول  ك��ان��ون   20 يف  ن��ور  واعتقلت 
على  ال�سرب  مع  بالعتداء  تهما  الثنني  الع�سكرية  النيابة 
بح�سب  واجبهما،  ادائ��ه��م��ا  اث��ن��اء  اجلنديني  وازع���اج  ج��ن��دي، 

لئحة التهام.
واأطلق �سراح نور يف اخلام�ض من كانون الثاين يناير بكفالة، 

على اأن متثل اأمام الق�ساء لحقا ملحاكمتها.
ووقعت حادثة �سرب اجلنديني اللذين مل يردا، عند مدخل 
املنزل وحاولت ام عهد التدخل وابعاد اجلنديني عن مدخل 
الغربية  ال�سفة  انحاء  يف  ال�ستباكات  من  ي��وم  اثناء  املنزل، 
املحتلة احتجاجا على قرار الرئي�ض المريكي دونالد ترامب 

العرتاف بالقد�ض عا�سمة لإ�سرائيل.

املالية عن الفل�سطينية يف تغريدات على موقع تويرت، 
متهما اياهم برف�ض التفاو�ض مع ا�سرائيل.

ماليني  م��ئ��ات  للفل�سطينيني  “ندفع  ت��رام��ب  وك��ت��ب 
او  تقدير  اي  �سنويا ول نح�سل منهم على  ال���دولرات 
معاهدة  على  التفاو�ض  حتى  ي��ري��دون  ل  هم  اح���رتام. 
�سالم مع ا�سرائيل«. ورد عبا�ض الحد املا�سي على هذه 

الت�سريحات “يخرب بيتك. متى رف�سنا؟«.
واجهت الون��روا فعليا قبل القرار المريكي نق�سا يف 
و�سك  على   2015 ع��ام  يف  ال��وك��ال��ة  وك��ان��ت  التمويل. 
اغالق كافة مدار�سها ب�سبب امل�ساكل املالية التي عانت 
منها. وحملت املنظمة عجزا يقدر بع�سرات املاليني من 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

اأع��ل��ن��ت ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة جت��م��ي��د ع�����س��رات ماليني 
لغوث  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��وك��ال��ة  املخ�س�سة  ال������دولرات 
هي  م���ا  اون������روا.  الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني  وت�����س��غ��ي��ل 

اأونروا؟ وما هي تبعات هذا القرار؟.
الالجئني  وت�����س��غ��ي��ل  ل���غ���وث  امل���ت���ح���دة  الأمم  وك����ال����ة 
العربية  احل��رب  بعد  تاأ�س�ست  )اون���روا(  الفل�سطينيني 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة- ال��ت��ي اعقبت ق��ي��ام دول���ة اإ���س��رائ��ي��ل عام 
األ���ف   700 م���ن  اك����رث  ت�����س��ري��د  اىل  واأدت   ،1948
ال���وك���ال���ة م�������س���اع���دات لالجئني  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي. وت���ق���دم 
واملتحدرين منهم- قرابة خم�سة ماليني فل�سطيني يف 
ال�سفة الغربية وغزة والأردن ولبنان ومناطق اأخرى يف 
ال�سرق الو�سط. وتاأتي غالبية هذه امل�ساعدات يف اطار 
تعليمي- توظف اونروا اكرث من 20 األف معلم- وتقدم 
اي�سا خدمات طبية ومالية. تعد الوليات املتحدة اأكرب 
مم���ول ل����الأون����روا، ح��ي��ث ق��دم��ت ل��ه��ا اك���رث م���ن 350 
مليون دولر امريكي العام املا�سي. والحتاد الأوروبي 
ث��اين اك��رب مم��ول، وق��دم ال��ع��ام املا�سي اق��ل م��ن ن�سف 
هذا املبلغ. وقررت وا�سنطن الثالثاء “جتميد” ن�سف 
الموال املخ�س�سة لوكالة المم املتحدة لغوث وت�سغيل 
اونروا يف ر�سالة حتد جديدة  الفل�سطينيني  الالجئني 

اإزاء الأمم املتحدة و�سربة قوية للفل�سطينيني.
واأعلنت وزارة اخلارجية المريكية انه ومن اأ�سل 125 
الوكالة  لهذه  الطوعية  امل�ساهمات  م��ن  دولر  مليون 
اأوىل”  “�سريحة  دف��ع  وا�سنطن  اأك���دت   ،2018 للعام 
يف  ال��روات��ب  لدفع  خ�سو�سا  دولر  مليون   60 بقيمة 
الغربية  وال�سفة  الأردن  يف  ال�سحية  واملرافق  املدار�ض 
وقطاع غزة. اإل اأن املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية هيذر 
نويرت �سرحت ان وا�سنطن �ستجمد ال� 65 مليون دولر 

املتبقية حتى ا�سعار اآخر، “لقد مت جتميد املبلغ ولي�ض 
الغاوؤه«. وتطالب الوليات املتحدة التي توا�سل انتقاد 
دونالد  الم��ريك��ي  الرئي�ض  ت��ويل  منذ  امل��ت��ح��دة  المم 
لطريقة  العمق  يف  مبراجعة  ع��ام  قبل  احل��ك��م  ت��رام��ب 
اأكرب  مب�ساهمة  تطالب  كما  ومتويلها.  الون���روا  عمل 
من ال��دول الخ��رى لأنها ل تريد ان ت�ستمر يف حتمل 
%30 من متويل هذه الوكالة. ويقول الفل�سطينيون 
املنطقة  للفقراء يف  ا�سا�سية  تقدم خدمات  الون��روا  ان 
وا�ستمرارها هام حلني العثور على حل نهائي لل�سراع 

الفل�سطيني ال�سرائيلي.
���س��ده��ا. وحت�سل  م��ن��ح��ازة  املنظمة  ا���س��رائ��ي��ل  وت��ع��ت��رب 
ا�سرائيل �سنويا على اكرث من 3 مليارات دولر يف اطار 

م�ساعدات ع�سكرية من الوليات املتحدة.
ت�سهد العالقات الفل�سطينية المريكية توترات �سديدة 
املثري للجدل يف  املا�سية بعد قرار ترامب  الأ�سابيع  يف 
6 من كانون الول دي�سمرب املا�سي، العرتاف مبدينة 

القد�ض كعا�سمة لإ�سرائيل.
الدبلوما�سية  لعقود من  ح��دا  ترامب  ق��رار  و�سع  وق��د 
ق��رار العرتاف  كانت ترتيث يف جعل  التي  الأمريكية 
من  ال�سرقي  ال�سطر  ا�سرائيل  احتلت  واقعا.  بالقد�ض 
 1980 العام  اعلنت  ثم   1967 ع��ام  و�سمته  القد�ض 
القد�ض برمتها “عا�سمة ابدية” يف خطوة مل يعرتف 

بها املجتمع الدويل.
ويرغب الفل�سطينيون يف جعل القد�ض ال�سرقية عا�سمة 
الوليات  ان  الفل�سطينيون  واأك���د  املن�سودة.  لدولتهم 
املتحدة مل يعد باإمكانها لعب دور الو�سيط يف حمادثات 

ال�سالم مع ا�سرائيل.
بنائب  الفل�سطيني حممود عبا�ض  الرئي�ض  يلتقي  ولن 
ترامب مايك بين�ض الذي �سيزور املنطقة ال�سبوع املقبل. 
وكان ترامب هدد اوائل ال�سهر اجلاري بقطع امل�ساعدات 

وتثري هذه اخلطوة خماوف  املا�سي.  العام  ال���دولرات 
امام  وامل��دار���ض  امل�ست�سفيات  اغ���الق  اىل  ت���وؤدي  ان  م��ن 
لالأونروا  ال��ع��ام  امل��ف��و���ض  اأ���س��ار  ول��ك��ن  الفل�سطينيني، 
يف  �سي�ساعد  حتويله  مت  ال��ذي  املبلغ  ان  كرينبول  بيار 
احلفاظ على اخلدمات على املدى الق�سري على القل. 
لوكالة  غوني�ض  كري�ض  ال��وك��ال��ة  با�سم  املتحدث  وق��ال 
فران�ض بر�ض ام�ض الأربعاء ان “هذا التخفي�ض الكبري 
تاريخ  ازم���ة مت��وي��ل يف  ا���س��واأ  ���س��ي��وؤدي اىل  امل�ساهمة  يف 
املقبلة  الأي��ام  الوكالة«. من املقرر ان يجتمع عبا�ض يف 
مع م�سوؤويل الحتاد الأوروبي يف بروك�سل، وقد يطلب 

منهم دعما ماليا.

اأكد اأن 705 قرارات اأممية لفل�صطني ال تطبق على اأر�ش الواقع

اأبو مازن: الواليات املتحدة اختارت اأن تخالف القانون الدويل واأن تتحدى اإرادة العامل
•• القاهرة -وام:

نبه الرئي�ض الفل�سطيني حممود عبا�ض اإىل اأن القد�ض تتعر�ض ملوؤامرة وحتديات 
كربى ل�ستهدافها بكل ما متثله من قيمة دينية واإن�سانية وح�سارية .

العاملي  الأزه��ر  “موؤمتر  لأعمال  الفتتاحية  اجلل�سة  خ��الل  كلمته  ذل��ك يف  ج��اء 
حكماء  جمل�ض  مع  بالتعاون  ال�سريف  الأزه���ر  ينظمه  ال��ذي  القد�ض”،  لن�سرة 
، بح�سور عدد كبري من  امل�سري  الرئي�ض  بالقاهرة، حتت رعاية  امل�سلمني ام�ض 
الوعي  ا�ستعادة  كيفية  ملناق�سة  ،وذل��ك  والكتاب  واملفكرين  الدين  ورج��ال  العلماء 
اأعقاب  وذلك يف  الدولية جتاهها،  وامل�سوؤولية  العربية،  وهويتها  القد�ض  بق�سية 

القرار المريكي الأخري باعتبار القد�ض عا�سمة لإ�سرائيل.
واأ�ساف الرئي�ض الفل�سطيني اأن الوليات املتحدة الأمريكية بقرارها حول القد�ض 

اختارت اأن تخالف القانون الدويل واأن تتحدى اإرادة ال�سعوب العربية والإ�سالمية 
و���س��ع��وب ال��ع��امل ك��اف��ة، ك��ون��ه يناق�ض الإج��م��اع ال���دويل ال���ذي رف�سه ال��ع��امل يف 
اأن فل�سطني ح�سلت على  اإىل  م��ازن  اأب��و  واأ�سار  املتحدة.  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 
705 قراًرات من اجلمعية العامة لالأمم املتحدة و86 قراًرا من جمل�ض الأمن 
منذ 1948، ولكن هذه القرارات ل ُتطبق على اأر�ض الواقع؛ وت�ساءل :ماذا على 
ال�سعب الفل�سطيني اأن يفعل اإن كانت اأعلى من�سة يف العامل وهي الأمم املتحدة مل 
تن�سفنا. وطالب الدول العربية والإ�سالمية باأن تقف وقفة واحدة يف “وجه هذا 
للح�سول  ال�سلمي  بالطريق  فل�سطني ملتزمة  دولة  اأن  موؤكًدا  الظامل”،  العامل 
الأمريكية  ل��ل��ق��رارات  ا  مناق�سً ج��اء  ت��رام��ب  ق���رار  اأن  اىل  واأ���س��ار  حقوقها.  على 
ال�سابقة التي اعرتفت باأن الحتالل باطل وال�ستيطان باطل ..وقال ان الوليات 
بهذا  فل�سطني  يف  ال�سالم  عملية  من  نف�سها  اأخرجت  بذلك  الأمريكية  املتحدة 

القرار اخلطري، ومل تعد �ساحلة للقيام بدور الو�سيط الذي كانت تلعبه خالل 
العقود املا�سية، لفًتا اإىل اأن فل�سطني �ستعود لت�ستخدم الو�سائل القوية للدفاع 
عن حقوقها وعلى راأ�سها العودة اإىل جماهريية الق�سية وحتدي هذا الحتالل 
وموا�سلة الن�سمام اإىل املعاهدات الدولية كحق اأ�سيل لدولة فل�سطني وهو ما 

بداأ العمل عليه بالفعل.
اأر�ض  اإن��ه��اء الح��ت��الل من على  وق��ال: نحن لن نتوقف عن دع��م ق�سيتنا حتى 
للمبادرة  وفًقا   ،1967 ع��ام  ح��دود  على  الفل�سطينية  الدولة  واإق��ام��ة  فل�سطني 
و�سدد على اأن القد�ض  العربية لل�سالم التي �سدرت يف قمة بريوت عام 2002. 
اأن يكون هناك �سالم يف  اإ�سالمية م�سيحية عربية ومن دونها ل ميكن  ما زالت 
لدولة  عا�سمة  فقط  تكون  حني  للجميع  ال�سالم  بوابة  هي  فالقد�ض  املنطقة، 

فل�سطني وهي بوابة احلرب واخلوف وغياب الأمن وال�ستقرار باملنطقة.
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العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

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

الذهبية لقطع الغيار امليكانيكية
رخ�سة رقم:CN 1083972  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة راجيفان مانهام بوراث بالكري�سنا كوروب %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مور اليدهاران نارايانان

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

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

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم تي�ستي هوب

رخ�سة رقم:CN 1094459  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل علي �سيف حممد الزعابي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد حممد �سعيد بخيت الرا�سدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

اإعــــــــــالن
لتجارة  اهلل  ال�س�����ادة/في�ض  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1045147  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف اهلل خان في�ض اهلل خان %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف في�ض اهلل عي�سى خان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اكرب خان كمال خان
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

اإعــــــــــالن
ل�سيانة  ال�س�����ادة/دبي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الكمبيوتر  رخ�سة رقم:CN 1018138  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فار�ض حممد ابراهيم العلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف قا�سم حممد قا�سم
تعديل وكيل خدمات/حذف فار�ض حممد ابراهيم العلي

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

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

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

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

وحقول النفط
رخ�سة رقم:CN 1171477  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �ساره عبداهلل �سطم را�سي الطربيل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل �سعيد �سامل �سعيد بن �سلومه النعيمي

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

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

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

اإعــــــــــالن
لل�سيانة  ال�س�����ادة/�سريتا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اللكرتوميكانيكية
رخ�سة رقم:CN 1086205  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �ساره عبداهلل �سطم را�سي الطربيل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �سطم زخي الطريبيل

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

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

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز دانة المارات 

لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م
 رخ�سة رقم:CN 1023818  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سبة
ري�ض نا�سر �سعيد ال�سرعي الكثريي من 51% اىل %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالعزيز عون خمي�ض عو�ض الكثريي %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف امتياز باليكال - عبداهلل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

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

لين لتاأجري ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 2251744 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

الغاء اعالن �صابق
في�سن  ال�سادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
لال�ست�سارات الفنية الرخ�سة  رقم:CN 1022507 قد ابدوا 
رغبتهم يف الغاء العالن ال�سابق ال�سادر يف جريدة الوطن يف 
العدد رقم:2048 بتاريخ:2017/5/15 واعادة الو�سع كما كان 

عليه.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

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

الظاهري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
رخ�سة رقم:CN 2066902 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

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

لعمال الطابوق والبال�سرت
رخ�سة رقم:CN 1285210 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

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

بريفورمن�ض لريا�سة ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 2035691 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لك�سري ارت لعمال 

اجلب�ض رخ�سة رقم:CN 2107977  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبدالرحمن ح�سن عبداهلل دوره احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبداهلل �سليمان بالعدر العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ادفان�ض رويال لال�ستثمار

رخ�سة رقم:CN 1924911 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سامل را�سد �سامل ال�ساعدي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سامل را�سد �سامل ال�ساعدي من 100% اىل %51
pirawus group llc تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جمموعة برياو�ض ذ.م.م

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 100000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.15*0.45 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ ادفان�ض رويال لال�ستثمار

ADVANCE ROYAL INVESTMENT
اىل/ادفان�ض رويال لال�ستثمار ذ.م.م

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

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

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اكام للمقاولت العامة ملالكها عبدالعزيز 

CN 1194966:هادي املن�سوري- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل نا�سر علي عمران احلارثي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالعزيز هادي �سعيد �سالح املن�سوري

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
املن�سوري-  ملالكها عبدالعزيز هادي  العامة  اكام للمقاولت  ا�سم جتاري من/  تعديل 

�سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
 AKAM GENERAL CONTRACTING OWNED BY ABDULAZIZ

HADI ALMANSOORI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/اكام للمقاولت العامة- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

AKAM GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

ابوظبي التجاري للتمويل اال�صالمي- �ض م خ
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املوثق لدى الكاتب 

العدل بالرقم 1705035085 واخلا�ض بت�سفية �سركة 
 )ابوظبي التجاري للتمويل اال�صالمي- �ش م خ(

ال�سركة  ت�سفية  عن  ابوظبي  فرع  ماك-  هورث   / امل�سفى  يعلن 
املذكورة اعاله .فكل من له مطالبة اأو حقوق على ال�سركة املذكورة 
اإىل  لذلك  املوؤيدة  امل�ستندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله 
تاريخ  من  يوماً   45 وملدة  الر�سمي  الدوام  خالل  وذلك  امل�سفى، 
ن�سر هذا الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن 

ي�سقط حقه باملطالبة.
ابوظبى   ،02/  6781170 فاك�ض   ،  02  /  6781130 امل�سفى  تليفون   

�سارع الكرتا بناية عمر الع�سكري الطابق ) 6 ( �سقة ) 602 ( .

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

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

املالك : اليطالية لأدوات التجميل
 IBR:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 279608     بتاريخ : 2017/9/14
باإ�سم :اليطالية لأدوات التجميل

�سارع جمال عبدالنا�سر   املجاز خلف  ال�سارقة  امارة  املتحدة -  العربية  :ال�سارقة - دولة الم��ارات  وعنوانه 
حمل رقم 7+8 ملك زكي احمد �سالح العني�ض - هاتف:0507631544 - �سندوق الربيد:8864

italian_beauty_rb@yahoo.com:امييل 
�صورة العالمة

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

و�سف العالمة:العالمة التجارية عبارة عن كلمة IBR باللغة الالتينية باللون ال�سود ب�سكل مميز.
الإ�سرتاطات:.

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املحم�سة الرتكية - فرع 1 
رخ�سة رقم:CN 1321392-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقاله ح�سن �سيف

رخ�سة رقم:CN 1101393 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ بقاله ح�سن �سيف
HASAN SAIF GROCERY

اىل/ح�سن �سيف لتجارة ال�سماك
HASAN SAIF FISH TRADING

تعديل ن�ساط/ا�سافة ك�سك بيع �سمك )4781007(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�ساط/حذف بقالة )4711003(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/امل�صنع املتحد للبال�صتيك ذ.م.م  

IN - 1000706 :رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل الآتي:

تعديل بخروج ال�سريك:
حممد مفتاح �صامل مفتاح املن�صوري

ا�سافة ال�سريك:
مفتاح حممد مفتاح �صامل املن�صوري

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سماء ال�سركاء:
جو�ش �صانكاراياتو توما�ش

مفتاح حممد مفتاح �صامل املن�صوري
وعلى كل من لديه اعرتا�ض على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�سناعه - اإدارة خدمة امل�ستثمرين - خالل اأ�سبوع من تاريخ ن�سر الإعالن ، 

واإل فلن اليقبل اأية اعرتا�ض بعد انق�ساء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة
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عربي ودويل
اتفاق على ت�صديد عقوبات كوريا ال�صمالية 

•• فانكوفر-اأ ف ب:

ملنع  الإج����راءات  ت�سديد  وحلفاوؤها  املتحدة  ال��ولي��ات  تعهدت 
الل��ت��ف��اف ع��ل��ى ال��ع��ق��وب��ات ال��دول��ي��ة امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى كوريا 
التهريب  ملنع  البحرية  المنية  العمليات  ومنها  ال�سمالية 

البحري.
ونظريته  تيلر�سون  ريك�ض  الم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  وح��ث 
الكندية كري�ستيا فريالند اللذين تراأ�سا حمادثات يف فانكوفر، 

دول العامل على دعم اإجراءات احلظر البحري.
ودول  اجلنوبية  وك��وري��ا  اليابان  جانب  اىل  الدولتان  وك��ررت 
“نزع  التزامها  امل�ستوى،  الرفيع  الجتماع  يف  �ساركت  اخ��رى 

ال�سلحة النووية من �سبه اجلزيرة الكورية ب�سكل كامل وميكن 
التحقق منه ول عودة عنه«. ويعد التحذير بت�سديد اجراءات 
اعرتا�ض ال�سحنات غري ال�سرعية ملواد نووية او واردات تنتهك 
الجتماع  منها  خرج  التي  امللمو�سة  التدابري  اأكرث  العقوبات، 

الذي ا�ستمر يومني ومل تدع اليه ال�سني ورو�سيا.
و�سكك العديد من املراقبني، بينهم بكني ومو�سكو، يف جدوى 
عقد اجتماع حللفاء �سابقني يف احلرب الكورية ملناق�سة م�ساألة 

عندما يبقى دعم ال�سني مفتاح النجاح الدبلوما�سي.
اآخ��رون اىل اختالف وا�سح للهجة بني املوفد الياباين  ولفت 
املت�سدد وزير اخلارجية تارو اورو ونظريته الكورية اجلنوبية 
الكرث حذرا كانغ كيونغ-وا التي قالت ان املحادثات الكورية-

الكورية الخرية دليل على ان العقوبات تقوم بعملها. لكن بعد 
انتهاء الجتماع اأكد تيلر�سون على تكاتف احللفاء وموا�سلتهم 
العقوبات الدولية واجبار  العمل مع ال�سني ورو�سيا لتطبيق 

كيم ونغ اون على التفاو�ض لنزع ا�سلحته النووية.
وقال تيلر�سون “�ستبقى وحدتنا وهدفنا امل�سرتك مع اآخرين 
ال�سني ورو�سيا، قائمة رغم حماولت  املنطقة، وخ�سو�سا  يف 

كوريا ال�سمالية املتكررة لتفريقنا وزرع اخلالف بيننا«.
على  اللتفاف  ملواجهة  �سويا  العمل  اأهمية  “ناق�سنا  واأ�ساف 
العقوبات وعمليات التهريب كما وجهنا نداء للتحرك لتعزيز 
ال�سرعية  غري  النقل  عمليات  احباط  بغية  البحري  احلظر 

التي تتم من �سفينة اىل اخرى«.

•• تون�س-اأ ف ب:

تون�ض  يف  الح��ت��ج��اج��ات  ���س��ك��ل��ت 
للعام  ال��ت��ق�����س��ف  اإج�������راءات  ع��ل��ى 
عنف  اأع�����م�����ال  ظ����ل  يف   2018
للعديد  فر�سة  املا�سي  الأ���س��ب��وع 
م������ن ال���������س����ك����ان ل���ل���ت���ع���ب���ري عن 
يف  التح�سن  غياب  اإزاء  احباطهم 
عن  البعيدة  املعي�سية  او�ساعهم 

اآمال ثورة 2011.
بانتقالها  احتفلت  التي  وتون�ض 
الدميقراطي كانت البلد الوحيد 
الذي جنا من تداعيات ما ي�سمى 
تعي�ض  ت���زال  م��ا  ال��ع��رب��ي،  الربيع 

ركودا اقت�ساديا واجتماعيا.
تقريبا،  ال��رك��ود  من  �سنوات  بعد 
 2% بن�سبة  من��وا  تون�ض  �سجلت 
عام 2017، مقابل %0،8 عام 
املا�سي.  ال��ع��ام   1% و   2015
تاأثري  اي  ي����رتك  مل  ه����ذا  ل��ك��ن 
ع��ل��ى ال��وظ��ائ��ف م���ع ب��ق��اء ن�سبة 
البطالة اعلى من %15، واكرث 
ا�سحاب  �سفوف  يف   30% م��ن 

ال�سهادات ال�سباب.
الهمامي،  ���س��ي��اء  حم��م��د  ي��ق��ول 
الباحث يف ال�سيا�سة القت�سادية، 
اإن “�سيا�سات ال�ستثمار ل ت�سعى 
التي تخلق  اإىل تطوير الأن�سطة 
ف���ر����ض ال��ع��م��ل، امن����ا ت��ل��ك التي 

حتقق اأرباحا«.
وا�ساف ان “غالبية ال�ستثمارات 
تون�ض  يف  امل���ب���ا����س���رة  الج���ن���ب���ي���ة 
الغاز  ا���س��ت��خ��راج  ق��ط��اع  يف  تبقى 

ع���ه���د ب����ن ع���ل���ي ي���زي���د م����ن حدة 
الغمو�ض.

املنتجات  دع���م  ال���دول���ة  ت��وا���س��ل 
الأ�سا�سية )اخلبز والبنزين ...(، 
مبا يف ذلك لالأ�سر الأف�سل حال، 
يف حني تطال الزيادة يف �سريبة 
القيمة امل�سافة ال�سر املتوا�سعة. 
فعالية  اث���ب���ات  ي��ت��ع��ني  ي����زال  ول 
بع�ض احلوافز ال�سريبية املتهمة 

باأنها متالأ بع�ض اجلهات.
م���ن ج��ه��ت��ه، ي��ع��ت��رب حم��م��د علي 
لدائرة  ال���ع���ام  الم�����ني  م�����رواين 
ينبغي  ان��ه  العرب،  القت�ساديني 
احلوافز  ل��ن��ظ��ام  ت��ق��ي��ي��م  اج�����راء 
والإعانات واإ�سالحه بحيث يكون 
ال���س��خ��ا���ض الأف�������س���ل ح����ال هم 

الأكرث م�ساركة يف اجلهود.
وي�سري عياري اىل �سرورة ت�سهيل 
امل�سريف،  التمويل  اىل  الو�سول 
وت���ن���ظ���ي���م �����س����رك����ات ال���و����س���اط���ة 
الو�سطاء للحد من  وغريها من 

النفوذ الغام�ض.
بدوره، يدافع اخلبري القت�سادي 
عمل  ال����ذي  عي�سى  ب��ن  ���س��ف��وان 
الثورة  ق��ب��ل  م���ع ع���دة ح��ك��وم��ات 
حتديث  خ���ط���ة  ع�����ن  وب����ع����ده����ا، 
اقت�سادي. بدل من الإ�سالحات 
النظرية باإ�سراف املانحني، يجب 
الختاللت  من  العديد  معاجلة 
املتعقلة  امل����ه����ل  م���ث���ل  امل���ح���ل���ي���ة 
بالت�سديد وعدم كفاءة امل�ساعدات 
الج���ت���م���اع���ي���ة و����س���ع���وب���ة دم���ج 

التجارة غري الر�سمية وغريها.

خلق  اىل  ي������وؤدي  م���ا  ال��ن��ف��ط  او 
اىل  م�سريا  قليلة”  عمل  فر�ض 
“الرتكيز على اخلدمات، مبا يف 
ال�سياحة، ما يخلق وظائف  ذلك 
���س��م��ت��ه��ا ال��ه�����س��ا���س��ة ف�����س��ال عن 

كونها مو�سمية«.
“اإذا  ان����ه  ال��ه��م��ام��ي م���ن  وح�����ذر 
ا���س��ت��م��ري��ن��ا ع���ل���ى ه�����ذا امل����ن����وال، 
املطاف  نهاية  يف  انف�سنا  ف�سنجد 
يف ظ��ل ن��ظ��ام زي��ن ال��ع��اب��دي��ن بن 
علي مع منو بن�سبة %5 وبطالة 

تراوح بني 15 و18%«.
التي  ال���ت���ظ���اه���رات  ان  ي��ذك��������������������ر 
واخلبز  ب”العم������ل  ط���ال���ب���ت 
بن  ط����رد  اىل  ادت  والكرامة” 
علي من ال�سلطة يف كانون الثاين 

يناير 2011.
“تون�ض  اع����الن  ف���ان  ذل����ك،  اىل 
ق����م����ة  خ����������������الل   ”2020
حني   2016 ع���ام  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
مليار   30 ب��ت��ق��دمي  ال��ت��ع��ه��د  مت 
يرتجم  مل  ا����س���ت���ث���م���ارات  ي������ورو 
حني  يف  ملمو�سة،  م�ساريع  بعد 
ي�سعر 11 مليون من التون�سيني 

باقرتاب نفاد �سربهم.
الت�سخم  اح���ت���واء  ب��ع��د  اخ������ريا، 
ال�سعار  ارت��ف��ع��ت  ���س��ن��وات،  ل��ع��دة 
خلفية  على   ،2017 ع��ام   6%

مناخ  بتح�سني  ت��ع��ه��دات  ت��ق��دمي 
العمال، مع اعتماد قانون جديد 
من   2016 ع�����ام  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
تب�سيط  يف  ي�ساعد  ان  املفرت�ض 

الجراءات الدارية.
لكن العديد من العقبات ل تزال 
قائمة رغم هروب زمرة بن علي 

التي �سيطرت على القت�ساد.
وق����������ال م����اي����ك����ل ع�������ي�������اري، من 
ان  ال��دول��ي��ة،  الأزم����ات  جمموعة 
“ال�سوق املحلية ما تزال خا�سعة 
ل�سيطرة ا�سخا�ض دخلوا العمال 
ال�سبعينات”  اب������ان  ال���ت���ج���اري���ة 
ف�سال عن جمموعة من الرموز 

القليمية او ال�سيا�سية الخرى.
ي�ستخدمون  ه������وؤلء  ان  وت���اب���ع 
بع�سهم  على  للتخريب  ال��دول��ة 
التالعب  خ����الل  م���ن  ال��ب��ع�����ض، 

بالإجراءات الدارية املعقدة.
حكومة  �سرعت  امل��ا���س��ي،  وال��ع��ام 
على  “حرب  يف  اي�����س��ا  ال�����س��اه��د 
من  �����س����ن����وات  ب����ع����د  الف�ساد” 
م��ن��ذ عمليات  ول��ك��ن  ال��ت��ق��اع�����ض. 
مل  مايو،  اي��ار  يف  مذهلة  اعتقال 

يتم الك�سف عن اي معلومات.
ف��اإن الت�سويت  ال��وق��ت ذات���ه،  ويف 
للجدل  املثري  العفو  قانون  على 
ل��ب��ع�����ض ح���ق���ائ���ق ال���ف�������س���اد اب����ان 

العديد  ه���ن���اك  “كان  ����س���ن���وات. 
يقول  ك��م��ا  الإ�سالحات”،  م���ن 
املر�سد  رئي�ض  روي���ن،  ب��ن  �سفيق 
اأنها  غري  التون�سي.  القت�سادي 
املانحني  ملتطلبات  “تلبية  اق��رت 
والبنك  ال��دويل  النقد  )�سندوق 

وارتفاع  الدينار  قيمة  انخفا�ض 
ال�����س��رائ��ب. وي����رى ال��ع��دي��د من 
املحللني اإن الت�سخم �سي�ستمر يف 

الرتفاع العام احلايل.
الت�سريع،  ع��م��ل��ي��ات  ك����رثة  رغ����م 
منذ  تنتظر  القوانني  بع�ض  ف��اإن 

ما  ال��ع��ج��ز،  ات�����س��اع  اىل  ال�سيا�سة 
على  احل�������س���ول  اىل  ا����س���ط���ره���ا 
قرو�ض من هيئات مثل �سندوق 
ال���ن���ق���د ال��������دويل م���ق���اب���ل وع����ود 

مبكافحة هذا العجز.
ال�ساهد  يو�سف  حكومة  وحاولت 

الدويل( ل�ستكمال املوازنة«.
احل����رك����ات  ت���ه���دئ���ة  ����س���ب���ي���ل  ويف 
احلكومات  عملت  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
ت��و���س��ي��ع نطاق  ع���ل���ى  امل��ت��ع��اق��ب��ة 
التوظيف يف دوائرها بعد الثورة. 
هذه  ادت  النمو،  تباطوؤ  وب�سبب 

ي�صعر 11 مليون من التون�صيني باقرتاب نفاد �صربهم

االأو�صاع املعي�صية ال�صعبة تغذي االحتجاجات يف تون�ض 

•• رانغون-اأ ف ب:

النار  ال��ب��ورم��ي��ة  ال�����س��رط��ة  فتحت 
م�ساء ام�ض الأول الثالثاء يف غرب 
غا�سبني  متظاهرين  على  البالد 
م��ن ال��ق��وم��ي��ني ال��ب��وذي��ني م��ا ادى 
اىل مقتل �سبعة ا�سخا�ض يف ولية 
�سديدا  ت��وت��را  ت�سهد  التي  راخ��ني 
وكانت م�سرحا لأعمال عنف بحق 

اقلية الروهينغا امل�سلمة.
ووقع ذلك لدى جتمع نحو خم�سة 
اآلف بوذي يف وقت متاأخر الثالثاء 
يف اطار منا�سبة قومية يف مراوك 
ت�سملها احلملة  بلدة مل  ب��و، وه��ي 
الأمنية الدامية التي �سنها اجلي�ض 

�سد اأقلية الروهينغا امل�سلمة.
وق����ال م��ي��و ���س��وي امل��ت��ح��دث با�سم 
ال�سرطة ان “�سبعة ا�سخا�ض قتلوا 
مروك  يف  ب��ج��روح  ا���س��ي��ب��وا  و13 
يو” يف راخني، الولية الواقعة يف 
اآب  منذ  ت�سهد  والتي  البالد  غرب 
ا�ستهدفت  عنف  اع��م��ال  اغ�سط�ض 

خ�سو�سا الروهينغا.
ومل يت�سح بعد �سبب اندلع اأعمال 
لطاملا  لكن  التجمع.  خ��الل  عنف 
كان هناك عداء بني املتحدرين من 
ي��ع��اين عدد  ال��ذي��ن  راخ���ني،  اتنية 

•• باري�س-اأ ف ب:

ان  ام�����ض  الفرن�سية  الرئا�سة  اأف���ادت 
ورئي�سة  م��اك��رون  اميانويل  الرئي�ض 
ماي  ت��ريي��زا  الربيطانية  احل��ك��وم��ة 
���س��ي��ع��ل��ن��ان م���ع���اه���دة ج����دي����دة حول 
املهاجرين  م�����س��األ��ة  م���ع  ال��ت��ع��اط��ي 

ال�ساعني للو�سول اىل بريطانيا.

كبري منهم من الفقر والتهمي�ض، 
يهيمن  التي  البورمية  واحلكومة 

عليها الربماويون.
اليوم  وجاءت ال�ستباكات يف نف�ض 
ال����ذي مت ف��ي��ه ت��وق��ي��ع ات���ف���اق بني 
باإعادة  ل��ل��ب��دء  وب��ن��غ��الد���ض  ب��ورم��ا 
الالجئني  م���ن  األ���ف���ا   665 ن��ح��و 
بالدهم  اإىل  امل�سلمني  الروهينغا 

يف  ق��م��ة  يف  �ستعلن  ال��ت��ي  وامل���ع���اه���دة 
اتفاق  �ستكمل  اخلمي�ض  اليوم  لندن 
يف  م��اك��رون  مكتب  بح�سب  توكيه  لو 
 2003 ات��ف��اق��ي��ة يف ع���ام  ا���س��ارة اىل 
ت�سع فعليا حدود بريطانيا يف �سمال 

فرن�سا.
واأ����س���اف���ت ال��رئ��ا���س��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ان 
لكن  بعد”  ُت��ن��ج��ز  “مل  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل 

م������ن امل����خ����ي����م����ات امل����ك����ت����ظ����ة عرب 
احلدود.

الروهينغا  الراخني  اأف��راد  ويعترب 
غري  “بنغاليني”  م���ه���اج���ري���ن 

�سرعيني ا�ستقروا يف اأر�ض بوذية.
واتهم ناطق با�سم ال�سرطة احل�سد 
اإلقاء  ع���رب  بالعنف”  ب�”البدء 
احلجارة واقتحام مقر حكومي يف 

امل���ع���اه���دة ���س��ت��ت�����س��م��ن ت���داب���ري حول 
كيفية التعامل مع قا�سرين ي�سافرون 
مبفردهم و�ستقدم بريطانيا م�ساهمة 

مالية كبرية.
بداأ  الذي  لالتفاق  الأ�سا�سي  والن�ض 
 ،2004 العمل به يف �سباط فرباير 
يت�سمن مراقبة م�سرتكة يف مرافئ 
الدولتني، فيما تنظر بريطانيا التي 

املنطقة ورفع علم ولية راخني.
ال�����س��ور اجل��ث��ث ملقاة  واأظ����ه����رت 
م�����س��رح��ة موؤقتة  الأر������ض يف  ع��ل��ى 
الرب����ع����اء فيما  ام�������ض  م�����راوك  يف 
ب���دت م��الب�����ض ال�����س��ح��اي��ا ملطخة 

بالدماء.
النار  اإط��������الق  ع���م���ل���ي���ات  وت����رف����ع 

من�سوب التوتر يف املنطقة.

ل تنتمي ملنطقة �سنغن حلرية التنقل، 
يف تعزيز اجلهود ملنع املهاجرين من 
الو�سول اىل ارا�سيها. واأدت اتفاقيات 
لحقة اىل متويل بريطانيا لعدد من 
كاليه،  يف  والم����ن  امل��راق��ب��ة  عمليات 
عرب  ق�سرية  م�سافة  تف�سلها  ال��ت��ي 

املان�ض، عن مرفاأ دوفر يف بريطانيا.
يف  �سائكة  نقطة  كاليه  مثلت  وط��امل��ا 
الفرن�سية-الربيطانية  ال��ع��الق��ات 
تعزيز  اىل  الرب���ع���اء  م���اك���رون  ودع����ا 
مع  احل����������دود  ادارة  يف  ال�����ت�����ع�����اون 
اىل  الأوىل  زي��ارت��ه  قبيل  بريطانيا 

لندن كرئي�ض.
وغالبا ما يق�سد املهاجرون ال�ساحل 
الختباء  يف  ام��ال  لفرن�سا  ال�سمايل 
ع��ل��ى م���نت ���س��اح��ن��ات م��ت��وج��ه��ة اىل 
الذي  الع�سوائي  واملخيم  بريطانيا. 
اط��ل��ق عليه ال��غ��اب��ة ق���رب ك��ال��ي��ه كان 
�سخ�ض  الف   10 م��ا  وق��ت  ي�سم يف 
قبل ان تزيله احلكومة باجلرافات يف 

اواخر 2016.
ول يزال مئات املهاجرين يف املنطقة، 
روتيني  ب�����س��ك��ل  ال�������س���رط���ة  وت����ق����وم 
بتفكيك خميمات ع�سوائية ملهاجرين 
بريطانيا،  اىل  ل��ل��ت��وج��ه  ي��ط��م��ح��ون 
و�سكان  ل��الأف��غ��ان  املف�سلة  ال��وج��ه��ة 

�سرق افريقيا.
 

�صكان الرقة ي�صتعيدون اأيام ما قبل احلرب 
 •• الرقة-اأ ف ب:

واجهته  ت�سدعت  ملبنى  ال�سفلي  الطابق  ويف  رك��ام��اً  حتولت  حديقة  ق��رب 
تلبية  ال�ساخنة  ال��ف��الف��ل  �سندوي�سات  اإع����داد  يف  ع��م��ار  ينهمك  ب��ال��ك��ام��ل، 
ال�سورية رغم  الرقة  لطلبات زبائنه من رجال ون�ساء عادوا اىل مدينتهم 

الدمار الكبري وغياب اخلدمات الرئي�سية.
“فالفل  اأم��ام حمل  نارية  �سيارات ودراج��ات  النهار، تتوقف  �ساعات  طوال 
داع�ض يف  لتنظيم  الأب��رز  ال�سابق  املعقل  املدينة،  ال�سغري يف و�سط  امللك” 
�سوريا، وينتظر اأ�سحابها تلبية طلباتهم. واأمام املطعم، يلتهم عمال ب�سرعة 
ال�سندوي�سات قبل اأن ين�سرفوا اىل اأعمالهم يف رفع الركام اأو ترميم املنازل 
الزيت  قدر من  داخ��ل  الفالفل  اأقرا�ض  ن�سوج  فور  املعارك.  دمرتها  التي 
املغلي، ياأخذ مالك املحل عمار ق�ساب )33 عاماً( عدداً منها وميدها فوق 

رغيف من اخلبز قبل اأن ي�سيف اإليها اخل�سار و�سل�سة الطرطور.
 15 “اأعدنا افتتاح املطعم منذ قرابة  ويقول ق�ساب لوكالة فران�ض بر�ض 
يوماً. فالفل امللك معروفة هنا، مطعمنا موجود منذ 40 عاماً وكنا نقدم 

فيه قبل الأحداث معارك الرقة الفتة والفول” اأي�ساً.
و�سهدت الرقة العام املا�سي معارك عنيفة امتدت اأربعة اأ�سهر، انتهت بطرد 
تدعمها  وعربية  كردية  ف�سائل  من  املوؤلفة  الدميوقراطية،  �سوريا  ق��وات 
وا�سنطن، تنظيم الدولة ال�سالمية من املدينة بعدما كان قد �سيطر عليها 
مع  تفاوؤله  اخلفيفة  ال�سوداء  الذقن  ذو  ق�ساب  ويبدي   .2014 العام  يف 

“بدء النا�ض العودة اإىل املدينة لتعيد اعمار منازلها وتنظفها«.
ويقول اأثناء عمله مع موظفني اثنني من دون توقف اإن الكثريين يف�سلون 
“�سراء ال�سندوي�سات لأنها اأوفر من الطبخ خ�سو�ساً اأن منازل الغالبية من 

ال�سكان مدمرة«.

حمادثات يف االأمم املتحدة حول ا�صم مقدونيا 
•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

جتري اليونان ومقدونيا حمادثات يف الأمم املتحدة حلل اخلالف امل�ستمر 
منذ 27 عاما حول ا�سم هذه اجلمهورية اليوغو�سالفية ال�سابقة.

تعرت�ض اثينا على ان ت�ستخدم هذه اجلمهورية ال�سغرية يف البلقان والتي 
نالت ا�ستقاللها يف 1991 ا�سم مقدونيا والذي ي�سري اىل منطقة يف �سمال 
البالد. ويوؤثر هذا اخلالف على م�ساعي �سكوبيي من اجل الن�سمام اىل 
املبعوث الممي ماثيو نيميتز  الحتاد الوروب��ي واحللف الطل�سي. وقرر 
بعد ان لحظ بادرة امل اثر الت�سريحات الخرية للحكومتني عقد اجتماع 
موؤمتر  يليه  ان  املفرت�ض  من  نيويورك  يف  املتحدة  المم  مقر  يف  بينهما 
13،00 )18،00 ت غ(. وقال نيميتز الذي يتوىل  ال�ساعة  �سحايف عند 
اليونانية  التلفزيونية احلكومية  “ايرت”  لقناة   1994 العام  امللف منذ 
حلول  ل�سماح  رمب��ا  م�ستعدون  البلدين  يف  ال�سكان  ان  “اعتقد  الث��ن��ني 

متوافقة مع امل�سالح الوطنية وتت�سمن اي�سا ت�سوية تتيح حل امل�سكلة«.
مطامع  ل�سوكبيي  ب��ان  يوحي  بال�سم  مقدونيا  احتفاظ  ان  اثينا  تعترب 
ح���دودي���ة يف م��ن��ط��ق��ة م��ق��دون��ي��ا ال��ي��ون��ان��ي��ة ح��ي��ث ت��ق��ع م���دن ك���ربى مثل 
هو  كما  البلقان  من  الدولة  لهذه  الر�سمية  الت�سمية  وكافال.  �سالونيكي 
ال�سابقة  مدرج لدى المم املتحدة هو جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية 
ال��دويل عند قبول ع�سويتها  بالنكليزية(. و�سدد جمل�ض المن  )ف��ريوم 
على ان الت�سمية موؤقتة. وهي تعرف بالت�سمية نف�سها لدى البنك الدويل 

و�سندوق النقد الدويل.
من بني الت�سميات اجلديدة املقرتحة “مقدونيا ال�سمالية” او “مقدونيا 
احالة  اي  اليونانيني ي�سرون على عدم وج��ود  القوميني  لكن  اجلديدة” 

اىل مقدونيا.

مقتل 7 متظاهرين بر�صا�ض ال�صرطة البورمية يف راخني 

امل�صرعون الكاتالونيون ينتخبون انف�صاليا رئي�صا للربملان 

فرن�صا وبريطانيا تعلنان معاهدة جديدة حول الهجرة 

•• بر�صلونة-اأ ف ب:

انف�ساليا رئي�سا للربملان، يف مرحلة  الكاتالونيون ام�ض  امل�سرعون  انتخب 
اوىل خلطة للنواب ال�ستقالليني لإعادة زعيم القليم كارلي�ض بوت�سيمون 

املقيم يف منفاه الختياري يف بلجيكا اىل ال�سلطة.
ويف حني اجتمع النواب للمرة الأوىل منذ حماولتهم الفا�سلة لالنف�سال 
يف  املجل�ض  ام��ام  النف�سال  باإعالم  يلوحون  متظاهرون  كان  ا�سبانيا،  عن 
بر�سلونة حيث الأحزاب املوؤيدة لال�ستقالل حتتفظ بالغالبية بعد الفوز يف 

انتخابات الإقليم يف 21 كانون الأول دي�سمرب 2017.
ومع غالبية 70 نائبا يف الربملان املكون من 135 مقعدا، فاإن مر�سحهم 
راخوي  م��اري��ان��و  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ض  اأق��ال��ه  ال���ذي  بوت�سيمون،  ه��و  املف�سل 
كاتالونيا  برملان  اعلن  ان  بعد  اكتوبر  الأول  ت�سرين   27 يف  حكومته  مع 

ال�ستقالل من جانب واحد.
القليم  وت��ويل احلكم يف  العودة  بوت�سيمون  يريد  بلجيكا  رغ��م وج��وده يف 

الذي ي�سهد انق�ساما عميقا.
هو  ذلك  نحو حتقيق  اول خطوة  ف��اإن  النف�ساليني  للم�سرعني  وبالن�سبة 

�سمان ال�سيطرة على الربملان بانتخاب احد موؤيديهم رئي�سا.
تورنت،  روج��ر  ل�سالح  م�سرعا   65 �سوت  فقد  الرب��ع��اء،  فعلوه  م��ا  وه��ذا 
56 �سوتا ملر�سح  الكاتالوين، مقابل  الي�سار اجلمهوري  املنتمي اىل حزب 

الحزاب املعار�سة لال�ستقالل.
و�سي�سعى النف�ساليون اي�سا لنتخاب اكرب عدد من موؤيديهم يف من�سب 

نائبي رئي�ض الربملان.
وي�سمن ه���وؤلء اح���رتام ق��وان��ني ال��ربمل��ان و���س��ي��ق��ررون م��ا اذا ك��ان ي�سمح 
لبوت�سيمون واآخرين بالحتفاظ مبقاعدهم النيابية اثناء وجودهم خارج 

البالد.

ويتواجد خم�سة انف�ساليني، منهم الرئي�ض الكاتالوين ال�سابق، يف اخلارج 
ا�ستخدام  و�سوء  والتحري�ض  الع�سيان  بتهمة  العتقال  خطر  ويواجهون 
الفا�سلة يف حال عودتهم  ال�ستقالل  لدورهم يف حماولة  العامة  الم��وال 
ال�سجن ويحاكمون  اآخرين هم يف  ا�ستقالليني  ا�سبانيا. وثالثة نواب  اىل 

بنف�ض التهم.
وو�سعت �سرائط �سفراء اللون باتت متثل الدعم للنواب امل�سجونني على 

مقاعدهم الربملانية الربعاء.
و�سفق النواب النف�ساليون عندما تليت ا�سماوؤهم يف اجلل�سة الفتتاحية.

وقال احد هوؤلء النواب ارن�ست ماراغال “الذين يتعني ان يكونوا هنا هم 
بالتحديد لي�سوا هنا«. لنتخابه رئي�سا يفرت�ض ان يكون بوت�سيمون حا�سرا 
يف اجلل�سة الربملانية عندما يتم الت�سويت على اختيار رئي�ض جديد، لكنه 
يريد ان تكون م�ساركته يف ات�سال فيديو او ان يكتب كلمة يقراأها احدهم.

يجب  الإقليم  لرئا�سة  املر�سح  ان  على  الكاتالوين  الربملان  قوانني  وتن�ض 
“ان يقدم برنامج حكومته او حكومتها اىل الربملان«.

ول حتدد القوانني ما اذا كان يتعني تقدمي الربنامج �سخ�سيا، لكن العديد 
من خرباء القانون واملعار�سة واحلكومة املركزية ي�سرون على انه ل ميكن 

القيام بذلك عن بعد.
على  املبا�سرة  �سيطرتها  �ستوا�سل  م��دري��د  ب���اأن  راخ���وي  حكومة  وح���ذرت 
ي��وؤدي اىل  ادارة احلكم من بلجيكا، ما قد  بوت�سيمون  اذا ح��اول  كاتالونيا 

ازمة اخرى.
وتبني ان احلكم املبا�سر ملدريد غري م�ستحب يف منطقة طاملا متتعت بحكم 

ذاتي وا�سع قبل ان ي�سعى قادتها لالنف�سال عن ا�سبانيا.
ويقول وزير القت�ساد لوي�ض دو غويندو�ض ان ازمة النف�سال التي بداأت 
يف الأول من ت�سرين الأول اكتوبر 2017 عندما اجرى زعماء كاتالونيا 

ا�ستفتاء على ال�ستقالل حظره الق�ساء، ت�سببت بخ�سائر مالية.

تيلر�صون يحذر من اندالع حرب مع كوريا ال�صمالية
•• و�صنطن-وكاالت:

العامل  اإن  تيلر�سون،  ريك�ض  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  قال 
يجب اأن يتنبه لحتمال اندلع حرب مع كوريا ال�سمالية.

�سوؤال  على  رداً  فانكوفر  يف  لل�سحفيني  تيلر�سون  واأ���س��اف 
الأم��ري��ك��ي��ون يخ�سون ح��رب��اً حمتملة مع  ك��ان  اإذا  م��ا  ح��ول 
كوريا ال�سمالية: “نحن جميعاً بحاجة اإىل اأن نتنبه للو�سع 

احلايل«.
وتابع: “يف الوقت الذي توا�سل فيه كوريا ال�سمالية حتقيق 
تقدم ملمو�ض.. علينا اأن ندرك اأن التهديد اآخذ يف الزدياد 
واإذا مل تخرت كوريا ال�سمالية طريق امل�ساركة.. فاإنها �ستطلق 

خياراً ع�سكرياً«.
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منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ذي �س�سبيكت كافيه

 THE SUSPECT:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 282328     بتاريخ : 2017/11/05

باإ�سم :ذي �س�سبيكت كافيه
وع��ن��وان��ه :اب��وظ��ب��ي - اب��وظ��ب��ي ال�����س��ه��ام��ة ق��ط��ع��ة ���س��ي 67 حم��ل 21 وح����دة عي�سة حم��م��د م��ب��ارك هاتف: 

husainalali@ hotmail.com 971504877779 �سندوق الربيد: 40131 امييل
�صورة العالمة

بالفئة :43 خدمات تقدمي الطعمة وامل�سروبات خدمات اليواء  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  وذلك لتمييز 
املوؤقت.

و�سف العالمة:هو عبارة عن ا�سم متكون من حروف باللون ال�سود واللون الحمر و 5 �سخ�سيات هم عبارة 
عن �سرطي ومفت�ض وثالثة ل�سو�ض وتندرج هذه ال�سخ�سيات حتت اللوان التالية احمر ا�سود رمادي ب�سكل 

ا�سا�سي وتليها اللوان الخرى وهي ال�سفر والبي�ض والبني.
الإ�سرتاطات:.

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/�سركة اميك نوكليور كون�سالتنت�ض 
تقدمت  قد  )اجلن�سية:جري�سي(  اأبوظبي  ليمتد-  انرتنا�سيونال 
اإمارة ابوظبي )العنوان: �سارع  بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف 
الكورني�ض- ادارة اعمال �سمو ال�سيخ �سلطان بن حمدان ال نهيان- 
ال�سركات  �سجل  يف   )4474( رقم  حتت  واملقيدة   )63404 �ض.ب: 
القانون الحتادي رقم )2(  وتنفيذا لحكام  الوزارة.  الجنبية يف 
القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف  2015م  ل�سنة 
اجراءات  دليل  اعتماد  �ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  الوزاري 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�ض 
العرتا�ض  يف  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة 
ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من 
اإدارة الت�سجيل  تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة القت�ساد 

التجاري �ض.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بقالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1114254:علي جا�سم رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ترو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كلرز لرتكيب احلجر وال�سراميك
 رخ�سة رقم:CN 2005650 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

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

 CN 1704379:لكهرباء ال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

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

رخ�سة رقم:CN 1133862 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد يو�سف عقيل زهد من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/احمد يو�سف عقيل زهد من 100% اىل %5
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ابراهيم جعفر حممد امني الزرعوين %95

تعديل وكيل خدمات/حذف حمدان �سليم حمدان �سليم الكلباين
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1* اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18

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

CN 2031947:للرعاية ال�سحية املنزلية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد �سالح حممد عيد�ض الرا�سدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حنان �سعيد �سيف العي�سائي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز ا�ض دي �سي الطبي

 رخ�سة رقم:CN 2200449 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*9

تعديل ا�سم جتاري من/ مركز ا�ض دي �سي الطبي
SDC CLINIC MEDICAL CENTRE

اىل/مركز درمازون لليزر والتجميل
DERMAZONE LASER AND COSMETIC CENTER

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

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

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : عبداهلل العمودي لتجارة املواد الغذائية

 SHOROOQ طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:�سروق
املودعة بالرقم  : 283627     بتاريخ :2017/11/29

باإ�سم :عبداهلل العمودي لتجارة املواد الغذائية
وعنوانه :ابوظبي �سارع ال�سالم هاتف: 025506065 فاك�ض: 025506064 

nezar00attar00@hotmail.com :سندوق الربيد: 109477 امييل�
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :29 اللحوم وال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد خال�سات 
بال�سكر  مطبوخة  وفواكة  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة  وجمففة  حمفوظة  وخ�سروات  فواكه  اللحم 

البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب الزيوت والدهون ال�ساحلة لالكل.
و�سف العالمة:كلمة �سروق بحروف عربية على ر�سم به �سم�ض وا�سجار وزهرة عباد ال�سم�ض ومقابلها كلمة 

SHOROOQ بحروف لتينية على نف�ض الر�سم.

الو�سع  يف  �سروق  الكلمة  عن  ح�سري  بحق  املطالبة  ع��دم  مع  جمملها  يف  للعالمة  الإ�سرتاطات:احلماية 
العادي.

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : مطعم باليواغز للدجاج امل�سوي
 Baliwags باليواغز latson manok طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:للدجاج امل�سوي

املودعة بالرقم  : 286113     بتاريخ :2018/1/17
باإ�سم :مطعم باليواغز للدجاج امل�سوي

ossama@sumaco.ae وعنوانه :ابوظبي ابوظبي هاتف: 024411158 �سندوق الربيد: 45645 امييل
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43 خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات اليواء املوؤقت.
و�سف العالمة:العالمة عبارة �سكل دائرة داخلها �سكل راأ�ض دجاجة وعلى ميني ال�سكل )باليواغز( باللغة 
 latson( باللغة الجنليزية يدنوها )Baliwags( وعلى ي�سار ال�سكل )العربية يدنوها )للدجاج امل�سوي

الجنليزية. باللغة   )manok
 Baliwags الكلمة  ع��ن  ح�سري  بحق  املطالبة  ع��دم  م��ع  جمملها  يف  للعالمة  الإ���س��رتاط��ات:احل��م��اي��ة 

باعتبارها موقع جغرايف وعبارة الدجاج امل�سوي كل على حده يف الو�سع العادي.
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

الرواد الدولية للملكية الفكرية
RADIANT ECO SOLUTIONS  :بطلب تعديل بيانات العالمة التجارية 

املودعة حتت رقم: 255251              بتاريخ : 16 / 06 / 2016
وامل�سجلة بتاريخ:   28  /   05    /  2017
با�س��م: : في�سل جا�سم التجارية ذ.م.م.

وعنوانه: �ض.ب 1871، دبي، المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املياه  وتوزيع  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  الن��ارة  اأجهزة 
والرتكيبات ال�سحية.

الواق�عة بالفئة: 11 
بيانات التعديل:

تعديل �سكل العالمة كما هو مو�سح اأعاله
تاريخ التعديل: 2017/10/15     

 اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
LUMINA : بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   253399  بتاريخ : 2016/05/11        
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دولة الإمارات العربية املتحدة
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اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  18  يناير 2018 العدد 12227

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
    اعالن حكم  بالن�سر

 يف الدعوى رقم 2017/0209361  ايجارات
املحكوم له طالب العالن/ خليفة عبداهلل احمد لوتاه

املحكوم عليه املطلوب اعالنه/ جور�سي لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �ض.ذ.م.م.
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/12/10

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري:
�سواغلها خالية من  للمدعية  وت�سليمها  املوؤجرة  العني  باإخالء  عليها  املدعى  • اإلزام 

درهم  18500 مبلغ  ال�سيكات  قيمة  ب�سداد  عليها  املدعى  • اإلزام 
درهم  2000 مبلغ  ال�سيكات  غرامة  ب�سداد  عليها  املدعى  • اإلزام 

واملياه  الكهرباء  هيئة  م��ن  ذم��ة  ب���راءة  للمدعي  ي�سلم  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  اإل���زام   •
للفواتري امل�ستحقة على املاأجور حتى تاريخ الخالء الفعلي.

تاريخ  من  �سنوياً  درهم   37000 بواقع  اإيجار  من  ي�ستجد  مبا  عليها  املدعى  • اإلزام 
2017/11/15 وحتى الإخالء التام.

الدعوى. مب�سروفات  عليها  املدعى  • اإلزام 
حيث اأن القانون قد األزم باإعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيداً لي�سبح نهائياً 

يف حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد املقررة قانوناً. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
    اعالن حكم  بالن�سر

 يف الدعوى رقم 2017/0210015  ايجارات
املحكوم له طالب العالن/ خليفة عبداهلل احمد لوتاه

املحكوم عليه املطلوب اعالنه/ كال�سيك بوينت للتجارة العامة �ض.ذ.م.م.
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/12/17

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري:
�سواغلها خالية من  للمدعية  وت�سليمها  املوؤجرة  العني  باإخالء  عليها  املدعى  • اإلزام 

درهم  10200 مبلغ  ال�سيكات  قيمة  ب�سداد  عليها  املدعى  • اإلزام 
درهم  1000 مبلغ  ال�سيكات  غرامة  ب�سداد  عليها  املدعى  • اإلزام 

واملياه  الكهرباء  هيئة  م��ن  ذم��ة  ب���راءة  للمدعي  ي�سلم  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  اإل���زام   •
للفواتري امل�ستحقة على املاأجور حتى تاريخ الخالء الفعلي.

تاريخ  من  �سنوياً  درهم   36000 بواقع  اإيجار  من  ي�ستجد  مبا  عليها  املدعى  • اإلزام 
2017/7/15 وحتى الإخالء التام.

الدعوى. مب�سروفات  عليها  املدعى  • اإلزام 
حيث اأن القانون قد األزم باإعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيداً لي�سبح نهائياً 

يف حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد املقررة قانوناً. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
    اعالن حكم  بالن�سر

 يف الدعوى رقم 2017/0210007  ايجارات
املحكوم له طالب العالن/ خليفة عبداهلل احمد لوتاه

املحكوم عليه املطلوب اعالنه/ فلك زيب للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م.
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/12/17

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري:
�سواغلها خالية من  للمدعية  وت�سليمها  املوؤجرة  العني  باإخالء  عليها  املدعى  • اإلزام 

درهم  26250 مبلغ  ال�سيكات  قيمة  ب�سداد  عليها  املدعى  • اإلزام 
درهم  3000 مبلغ  ال�سيكات  غرامة  ب�سداد  عليها  املدعى  • اإلزام 

واملياه  الكهرباء  هيئة  م��ن  ذم��ة  ب���راءة  للمدعي  ي�سلم  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  اإل���زام   •
للفواتري امل�ستحقة على املاأجور حتى تاريخ الخالء الفعلي.

تاريخ  من  �سنوياً  درهم   35000 بواقع  اإيجار  من  ي�ستجد  مبا  عليها  املدعى  • اإلزام 
2017/12/20 وحتى الإخالء التام.

الدعوى. مب�سروفات  عليها  املدعى  • اإلزام 
حيث اأن القانون قد األزم باإعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيداً لي�سبح نهائياً 

يف حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد املقررة قانوناً. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
    اعالن حكم  بالن�سر

 يف الدعوى رقم 2017/0209977  ايجارات
املحكوم له طالب العالن/ خليفة عبداهلل احمد لوتاه

املحكوم عليه املطلوب اعالنه/ اوول ان ون خلدمات ال�سحن البحري �ض.ذ.م.م.
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/12/17

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري:
�سواغلها خالية من  للمدعية  وت�سليمها  املوؤجرة  العني  باإخالء  عليها  املدعى  • اإلزام 

درهم  17500 مبلغ  ال�سيكات  قيمة  ب�سداد  عليها  املدعى  • اإلزام 
درهم  2000 مبلغ  ال�سيكات  غرامة  ب�سداد  عليها  املدعى  • اإلزام 

واملياه  الكهرباء  هيئة  م��ن  ذم��ة  ب���راءة  للمدعي  ي�سلم  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  اإل���زام   •
للفواتري امل�ستحقة على املاأجور حتى تاريخ الخالء الفعلي.

تاريخ  من  �سنوياً  درهم   35000 بواقع  اإيجار  من  ي�ستجد  مبا  عليها  املدعى  • اإلزام 
2017/8/25 وحتى الإخالء التام.

الدعوى. مب�سروفات  عليها  املدعى  • اإلزام 
حيث اأن القانون قد األزم باإعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيداً لي�سبح نهائياً 

يف حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد املقررة قانوناً. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
    اعالن حكم  بالن�سر

 يف الدعوى رقم 2017/0209970  ايجارات
املحكوم له طالب العالن/ خليفة عبداهلل احمد لوتاه

املحكوم عليه املطلوب اعالنه/ يونيفايد كوميو نيكي�سن اكويبمنت �ض.ذ.م.م.
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/12/17

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري:
�سواغلها خالية من  للمدعية  وت�سليمها  املوؤجرة  العني  باإخالء  عليها  املدعى  • اإلزام 

درهم  24750 مبلغ  ال�سيكات  قيمة  ب�سداد  عليها  املدعى  • اإلزام 
درهم  3000 مبلغ  ال�سيكات  غرامة  ب�سداد  عليها  املدعى  • اإلزام 

واملياه  الكهرباء  هيئة  م��ن  ذم��ة  ب���راءة  للمدعي  ي�سلم  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  اإل���زام   •
للفواتري امل�ستحقة على املاأجور حتى تاريخ الخالء الفعلي.

تاريخ  من  �سنوياً  درهم   33000 بواقع  اإيجار  من  ي�ستجد  مبا  عليها  املدعى  • اإلزام 
2017/11/20 وحتى الإخالء التام.

الدعوى. مب�سروفات  عليها  املدعى  • اإلزام 
حيث اأن القانون قد األزم باإعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيداً لي�سبح نهائياً 

يف حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد املقررة قانوناً. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
    اعالن ح�سور املدعى عليه بالن�سر 

 يف الدعوى رقم 02/11128/2017  جتاري
اإىل املدعي عليه: اليكتيا لالعمال الكهروميكانيكية مبا اأن املدعي : �سيف بن 
حممد بن عبداهلل بن �سيف الدروي�سي ال�سام�سي  قد اأقام �سدكم الدعوى  
 - بالتايل:  اإلزامكم  بطلب  املركز  اأم��ام  ايجارات  جت��اري   02-11128-2017
مطالبة مالية الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 18750 درهم قيمة غرامة عدم 
اخطار املدعي برغبته يف عدم جتيد عقد اليجار قبل انتهائية مبدة 90 يوم 
الزام  العقد. مطالبة مالية  9 من  البند رقم  اليجار  ل�سروط عقد  طبقا 
املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوي. وقررت اللجنة الق�سائية اإعالنكم 
م   2:30 ال�ساعة   2018-1-22 املوافق  الثنني  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر 
اأمام اللجنة الق�سائية  اللجنة ال�ساد�سة بالدائرة البتدائية واملنعقدة مبقر 
ف�ض املنازعات اليجارية لنظر الدعوى وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اإىل 
اأ و من ميثلك قانونا  اأيام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور  ثالثة 
وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات . يتم ا�سدار هذه الوثيقة الكرتونيا 

ول تتطلب اأي ختم اأو توقيع. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
    اعالن ح�سور املدعى عليه بالن�سر 

 يف الدعوى رقم 02/11074/2017  �سكني
اإىل املدعي عليه  : هونغ جيانغ مبا اأن املدعي �سركة الزاجل للعقارات قد اأقام 
�سدكم الدعوي 2017-11074-02 �سكني ايجارات اأمام  املركز بطلب الزامكم 
بالتايل: - مطالبة مالية اأن املدعي عليه حرر له �سيك مببلغ 63750 كقيمة 
ايجارية وتبني عدم وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة وارقام ال�سيكات 
هي 255598 و 255593 و255592 و 255596 م�سحوبني على بنك ات�ض ا�ض بي 
�سي . مطالبة مالية – اإلزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. وقررت 
اللجنة الق�سائية اإعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الأثنني املوافق 22-
بالدائرة  ال�ساد�سة  اللجنة  الق�سائية  اللجنة  اأم��ام  م   2:30 ال�ساعة    2018-1
الدعوى  لنظر  الي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�ض  مركز  مبقر  املنعقدة  البتدائية 
وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي مالديكم من دفاع وم�ستندات . يتم 

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
    اعالن ح�سور املدعى عليه بالن�سر 

 يف الدعوى رقم 02/10937/2017  جتاري
اإىل املدعي عليه: : فيت موف تكنوجليز �ض .ذم.م وماركندي راو راجنيت راو. مبا اأن املدعي 
: �سيف بن حممد بن عبد اهلل بن �سيف الدروي�ض ال�سام�سي . قد اأقام �سدكم الدعوى رقم 
2017-10937-02 جتاري ايجارات اأمام  املركز بطلب الزامكم بالتايل: - اخالء عقار اأن املدعي 
عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2017-10-1 وحتى 1-12-2017 فرت�سد 
بذمته مبلغ 13666 درهم وميتنع عن �سداده رغم اإخطاره بال�سداد اأو الإخالء يف 2017-11-2 
– مطالبة مالية اأن املدعي عليه حرر له �سيك رقم 000003 للفرتة من 1-10-2017 وحتى 
1-12-2017 مببلغ 13666 درهم كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد 
مقابلة .- مطالبة مالية اأن العقد ت�سمن الن�ض على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 1000 درهم 
اأن امل�ستاأجر هو امللزم بقيمة  – اإل��زام بت�سليم م�ستندات  وقد ارتد عدد 1 �سيك دون �سرف. 
ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من تلك اللتزامات ليمكن اإعادة النتفاع 
به. – مطالبة مالية ما ي�ستجد من ايجار بواقع 6833 درهم �سهريا وحتى الإخالء الفعلي 
الق�سائية  اللجنة  الدعوى. وقررت  بر�سوم وم�ساريف  املدعي عليه  الزام  – مطالبة مالية 
اأمام  م   2:30 ال�ساعة    2018-1-22 امل��واف��ق  الأث��ن��ني  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اإعالنكم 
املنازعات  املنعقدة مبقر مركز ف�ض  البتدائية  بالدائرة  ال�ساد�سة  اللجنة  الق�سائية  اللجنة 
الن�سر.  تاريخ  اأي��ام من  اإىل ثالثة  امل�سافة  بتق�سري مدة  اأمر  الدعوى وقد  لنظر  اليجارية 

فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي مالديكم من دفاع وم�ستندات . 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل
توقيف �صابط اأمريكي الحتفاظه بوثائق االأكراد يطالبون بتاأمني �صمال �صوريا

»االئتالف ال�صوري« يدين ت�صكيل قوة االأمن احلدودية 

تركيا تن�صر دبابات على احلدود ال�صورية 

•• اأربيل-وكاالت:

املتحدة وجمل�ض  الأمم  ال�سوري  الكردي  الدميقراطي  طالب حزب الحتاد 
�سمال  منطقة  تكون  كي  يلزم  مبا  والعمل  الفوري  التحرك  ال��دويل  الأم��ن 
بيان �سحفي  وق��ال احل��زب، يف  اآمنة.  الفرات و�سرقها منطقة  �سوريا بغرب 
املاأمولة  النتيجة  اإىل  ي��وؤدي  امل�سوؤول  الت�سرف  هذا  مثل  اإن  الأرب��ع��اء،  ام�ض 
ال�سلة.  ذات  الدولية  ال�سرعية  ق��رارات  وفق  ال�سورية  لالأزمة  اإيجاد حل  يف 
 PYD الدميقراطي  الحت��اد  حل��زب  التنفيذية  الهيئة  يف  “اأننا  واأ���س��اف: 
نطالب  كما  امل�ساملة،  الآمنة  لعفرين  الرتكي  الق�سف  العبارات  باأ�سد  ندين 
املجتمع العاملي والأ�سرة الدولية وكافة منظمات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات 
احلقوقية والقانونية بتحمل م�سوؤولياتها جتاه اأكرث من مليون من الأهايل 

يقطنون عفرين«.

•• وا�صنطن-وكاالت:

القب�ض على  اأن���ه مت  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  ذك���رت 
�سابط �سابق بوكالة ال�ستخبارات املركزية الأمريكية 
بالحتفاظ  ات��ه��ام��ات  اإل���ي���ه  ووج���ه���ت  اإي�����ه(  اآي  )���س��ي 

مبعلومات �سرية للغاية ب�سكل غري قانوين.
وقالت الوزارة يف بيان اإن جريي ت�سون �سينغ يل، وهو 
مواطن اأمريكي يعي�ض حالياً يف هونغ كونغ، بداأ العمل 
عام  الأمريكية  املركزية  ال�ستخبارات  وكالة  حل�ساب 

.1994
اإف  ع��ام��اً( يف مطار ج��ون  القب�ض على يل )53  ومت 
الإثنني  م�ساء  متاأخر  وق��ت  يف  ن��ي��وي��ورك  يف  كينيدي 

امل��ا���س��ي. واأ����س���اف ال��ب��ي��ان ن��ق��اًل ع��ن وث��ائ��ق املحكمة 
وثائق  ت�سري  حيث  ال��ث��الث��اء  اأم��ام��ه��ا  مثل  ال��رج��ل  اأن 
املحكمة اإىل اأنه مت �سبط يل ومعه وثائق �سرية يف عام 

.2012
من  واأ�سرته  يل  �سافر  ال��ع��ام،  ذل��ك  من  اأغ�سط�ض  ويف 

هونغ كونغ اإىل �سمال فريجينيا.
وخ�����الل فت������رة توقف���������ه بفنادق يف هاواي وفرجيني��������ا، 
بتفتي�ض  الحت��������ادي  التحقيقات  مكتب  عمالء  ق��ام 
اأنهم ع��رثوا بحوزته على وثائ�ق  وت��ردد  “يل”  اأمتعة 

تتعل�����ق بالدفاع الوطني.
ويف حالة اإدانته، يواجه يل حكماً بال�سجن ملدة اأق�ساها 

10 اأعوام.

••�صرتا�صبورغ-اأ ف ب:

يونكر  كلود  ج��ان  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  رئي�ض  اأع���رب 
باأي حماولة بريطانية لالن�سمام  ام�ض عن ترحيبه 
جمددا اإىل الحتاد الأوروبي اثر تلميحات حول فكرة 

اجراء ا�ستفتاء ثان ب�ساأن خروج لندن من التكتل.
اإىل  ل��ن��دن  ع���ودة  اإمكانية  ع��ن  يونكر  ت�سريح  وي��ات��ي 
الحت�����اد ب��ع��دم��ا خ��اط��ب��ه��ا رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض الأوروب�����ي 
مفتوحة  ت���زال  ل  “قلوبنا  ان  ق��ائ��ال  تو�سك  دون��ال��د 

لكم” يف حال تراجعت عن الن�سحاب.
وت��وال��ت ال��ت�����س��ري��ح��ات ال�����س��ادرة ع��ن ك��ب��ار م�سوؤويل 

الحت��������اد الأوروب�����������ي ب�������س���اأن ع����ودة 
تطرق  منذ  ق��راره��ا  ع��ن  بريطانيا 
ال���ن���ائ���ب ال���ربي���ط���اين يف ال���ربمل���ان 
الأوروبي نايجل فاراج الذي يعد من 
ا�سد املدافعني عن بريك�ست ال�سبوع 
ا�ستفتاء  اج����راء  ف��ك��رة  اىل  امل��ا���س��ي 
بعد  التكتل  اخل��روج من  ب�ساأن  ث��ان 

ا�ستفتاء حزيران يونيو 2016.
الذراع  يقود  ال��ذي  يونكر،  وو���س��ف 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����الحت����اد الأوروب����������ي، 
“ل  اأن  معتربا  ب�الكارثة  بريك�ست 
لربيطانيا  بالن�سبة  �سواء  منه  رابح 

اأو الحتاد الأوروبي«.
وق�����ال ام�����ام ال����ربمل����ان الأوروب���������ي يف 

زالت  ل  اأيدينا  اإن  تو�سك  ال�سيد  “يقول  �سرتا�سبورغ 
ممدودة. ففي حال رغب الربيطانيون بايجاد طريق 

بديل لربيك�ست، فنحن على ا�ستعداد للحديث«.
واأ�ساف “لحظت وجود رد متململ من لندن حيال هذا 
القرتاح. ومع ذلك، فاإنه حتى لو خرج الربيطانيون 
مبوجب البند 50 )من معاهدات الحتاد الأوروبي(، 
بان�سمامهم  ي�سمح  ال���ذي   49 البند  ك��ذل��ك  فهناك 

جمددا وهذا ما اأرغب فيه«. واأ�ساف “كما انني ارغب 
باأن نتعامل معا بطريقة منطقية دون حماولة التغلب 

يف املناورات على بع�سنا البع�ض«.
وردا على الن��ت��ق��ادات ب��اأن الحت���اد الأوروب����ي ل يزال 
غري متفهم للم�ساعر امل�سككة بالحتاد التي ادت اىل 
بريك�ست، اأقر بونكر اأن “العديد يتحملون م�سوؤولية  
يف  كامل”  ب�سكل  ب��الرت��ي��اح  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ���س��ع��ور  ع���دم 

التكتل.
ال����وزراء  ب��ا���س��م رئ��ي�����س��ة  م��ن ج��ه��ت��ه، ا�ستبعد ال��ن��اط��ق 
الربيطانية ترييزا ماي الثالثاء اجراء ا�ستفتاء ثان.

باملئة مقابل   52 بن�سبة  بريك�ست  الربيطانيون  وايد 
الذي   2016 ع��ام  ا�ستفتاء  48 يف 
اثار �سدمة يف العامل وزاد من قلق 
الحتاد الوروب��ي الذي يواجه عدة 

اأزمات اأخرى.
وام���������ض الأرب������ع������اء، ت����راج����ع ف�����اراج 
املتعلقة  ال�سابقة  ت�سريحاته  ع��ن 
الربملان  اأم���ام  مو�سحا  بال�ستفتاء 
الأوروبي “�ساأقول لكم انني ل اأريد 
بكل  بريك�ست  ب�ساأن  ثانيا  ا�ستفتاء 

تاأكيد«.
باأنكم  اأخ�������س���ى  “لكنني  واأ�����س����اف 
الوزراء  تتعاونون جميعا مع رئي�ض 
ال���ربي���ط���اين ال�������س���اب���ق ت�����وين بلري 
نيك  ال�سابق  ال���وزراء  رئي�ض  ون��ائ��ب 

كليغ لتتاأكدوا من ح�سولنا على اأ�سواأ اتفاق ممكن«.
الحتاد  م��ع  م��ب��دئ��ي  ات��ف��اق  اإىل  بريطانيا  وت��و���س��ل��ت 
املتعلقة بالنف�سال يف كانون  امل�سائل  ب�ساأن  الأوروب��ي 
جولة  الطرفان  يبداأ  اأن  يتوقع  فيما  دي�سمرب  الأول 
انتقالية  ب��ف��رتة  حت��دي��دا  تتعلق  ج��دي��دة  حم���ادث���ات 
مار�ض  اآذار  يف  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ان�����س��ح��اب  ب��ع��د  ق�����س��رية 

.2019

•• وا�صنطن-وكاالت:

الرئي�ض  خ��ط��اب  ع��ل��ى  تعليقه  يف 
اأمام  عبا�ض  حممود  الفل�سطيني 
للمجل�ض  ال�����ط�����ارئ  الج����ت����م����اع 
اهلل،  رام  يف  الفل�سطيني  امل��رك��زي 
�سحيفة  يف  ب������الك  اإي���������ان  ك���ت���ب 
من  اإن��ه  الربيطانية  “غارديان” 
عناوينه  عبا�ض  عن  امل��ع��روف  غري 
اجل���ذاب���ة، واأن����ه اف��ت��ق��ر دائ���م���اً اإىل 
الراحل  بها  متتع  ال��ت��ي  ال�سعبية 

يا�سر عرفات.

�صوء و�صط الظالم
وخل�ض بالك اإىل اأنه اإذا كان ثمة 
����س���وء و����س���ط ه����ذا ال����ظ����الم، ف���اإن 
عبا�ض كرر التزامه بحل الدولتني، 
ال���دويل  ال��ق��ان��ون  اإىل  ب��ال���س��ت��ن��اد 

وحدود 1967.
 وي��ب��ق��ى ذل����ك ن��ق��ط��ة ث��اب��ت��ة من 
وال�سيا�سية على  املبدئية  الواقعية 
حد �سواء حتى يف الأي��ام الع�سيبة 
م���ن ع�����س��ر ت���رام���ب. ل��ك��ن حتقيق 
اأي وقت  اأ���س��ع��ب م���ن  ي��ب��دو  ذل���ك 

م�سى.    

لكن الرئي�ض الفل�سطيني قد يبقى 
بيتو”  “يخرب  بعبارة  الذاكرة  يف 
الأمريكي  ل��ل��رئ��ي�����ض  ق��ال��ه��ا  ال��ت��ي 
تعليقه  معر�ض  يف  ترامب  دونالد 
التي يقرتحها  القرن  على �سفقة 
النزاع  حل��ل  الأب��ي�����ض  البيت  �سيد 
ولقراره  الفل�سطيني-الإ�سرائيلي 
عا�سمة  ب���ال���ق���د����ض  الع����������رتاف 
لإ�سرائيل ونقل ال�سفارة الأمريكية 

من تل اأبيب اإىل القد�ض.

»�صفعة القرن«
البيت  بالطبع  عبا�ض  يق�سد  ومل 
لكن  ت����رام����ب.  ب����رج  اأو  الأب���ي�������ض 
اإخطاوؤه.  ل ميكن  الأو�سع  املفهوم 
لفظياً  ت���الع���ب���اً  ع���ب���ا����ض  واأط����ل����ق 
الرئي�ض  اإن  ب��ق��ول��ه  لف���ت���اً  اآخ�����ر 
الأمريكي وعد ب”�سفقة القرن” 

عن  التمويل  بقطع  يهدد  اأن  قبل 
وكالة الأون��روا التي تعنى ب�سوؤون 
الالجئني الفل�سطينيني ولل�سلطة 
حل  اأن  بات  وبعدما  الفل�سطينية. 
اأتى  الدولتني قد م��ات منذ زم��ن، 
الأحد  اهلل  رام  يف  ع��ب��ا���ض  خ��ط��اب 
ل��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة ال�������س���اه���دة ال���ذي 

تو�سع على القرب. 

النزاع االأكرث تعقيدًا
ترامب  “�سيا�سة”  اأن  وراأى بالك 
والفل�سطينيني  اإ���س��رائ��ي��ل  ح��ي��ال 
الوليات  ب�سدقية  ل  اأذى  اأحلقت 
املتحدة عاملياً فح�سب، واإمنا اأي�ساً 
على  للم�ساعدة  الفعلية  بالفر�ض 
النزاع  اإدارة  ح��ت��ى  اأو  ح���د  و���س��ع 
الأكرث تعقيداً الذي عرفه العامل. 
واإحباطه  ع��ب��ا���ض  غ�����س��ب  وك�����ان 

“�سفعة  احل��ق��ي��ق��ة  يف  ه���ي  ل��ك��ن��ه��ا 
“�سرند  �ساخراً:  واأ�ساف  القرن”. 

ال�سفعة«. 
مل  الغ�سب  اأن  اإىل  الكاتب  واأ���س��ار 
خليفة  اإن  اإذ  ال��رتج��م��ة،  يف  ��ع  َي�����سِ
ع��رف��ات ل ي���زال ي��رتن��ح م��ن قرار 
ال���ذي قلب  امل��ث��ري للجدل  ت��رام��ب 
ال�سائدة  الأم���ري���ك���ي���ة  ال�����س��ي��ا���س��ة 
وا�سعاً،  دولياً  واإجماعاً  عقود  منذ 
عا�سمة  ب����ال����ق����د�����ض  واع�����������رتف 
اأو  ي��ق��ول  اأن  دون  لإ���س��رائ��ي��ل-م��ن 
اإىل  بالن�سبة  �سيء  ب��اأي  يعد  حتى 
املدينة  يف  الفل�سطينيني،  ح��ق��وق 
اآخ����ر.  م���ك���ان  اأي  يف  اأو  امل��ق��د���س��ة 
وب��دا اأن اأب��و م��ازن قد اأك��د �سل�سلة 
قدمه  ع����ر�����ض  ع�����ن  ت�������س���ري���ب���ات 
دي�ض  اأب���و  �ساحية  بجعل  ت��رام��ب 
الفل�سطينية  ل���ل���دول���ة  ع��ا���س��م��ة 

بو�سفه  عبا�ض  اإىل  ينظرون  كانوا 
للوطنية  ال���رباغ���م���ات���ي  ال����وج����ه 
يعرف  زع����ي����م  ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة: 
ال��ت��ح��دث مع  اإىل  ���س��ل��ف��اً احل���اج���ة 
ج��ان��ب عرفات  اإىل  وك����ان  ال���ع���دو. 
لعام  اأ�سلو  ال��داع��م��ني لت��ف��اق  م��ن 
منظمة  ات��خ��ذت  عندما   ،1993
خطوة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ت��ح��ري��ر 
باإ�سرائيل:  ب��الع��رتاف  تاريخية 
وه��ذا الع��رتاف وف��ر لها اعرتافاً 
الفل�سطيني،  لل�سعب  كممثل  بها 
لكنها اأخفقت يف �سمان اإن�ساء دولة 
عرفات،  وب���خ���الف  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة. 
الثانية  النتفا�سة  عبا�ض  عار�ض 
2000، مدركاً  عام  اندلعت  التي 
لن  امل�سلح  ال��ك��ف��اح  اإىل  ال��ع��ودة  اأن 
ت��ن��ج��ح يف م��واج��ه��ة خ�����س��م اأق���وى 

بكثري. 

وا����س���ح���ني.  ولح�����ظ ال��ك��ات��ب اأن 
الإ�سرائيليني �سارعوا اإىل التنديد 
“معاٍد  و  “متطرف”  ب��خ��ط��اب 
و�سفه  ع��ل��ى  ورك�����زوا  لل�سامية” 
لل�سهيونية كحركة ا�ستعمارية من 
بالأر�ض  ل��ه  ع��الق��ة  ل  �سعب  قبل 
التي ا�ستوطن فيها. لقد كان ذلك 
املتناق�سة  بالرواية  ب���ارداً  ت��ذك��رياً 
ال�سراع:  ���س��ل��ب  يف  ت��ق��ب��ع  ال���ت���ي 
ركزوا  وال�سهاينة  الإ�سرائيليون 
دائ���م���اً ع��ل��ى ن��ي��ات��ه��م اإن�����س��اء دولة 
يهودية، وكانت النتيجة اأن تعر�ض 
والقمع من  للطرد  الفل�سطينيون 

القوى الدخيلة. 

�صدمة
وقال بالك اإن ذلك �سّبب �سدمة، 
والآخ����ري����ن  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني  لأن 

قوة  لت�سكيل  وا�سنطن  �سعي  ام�ض 
���س��وري��ا، مبدياً  ح���دودي���ة يف  اأم����ن 
الأك���راد  املقاتلني  �سيطرة  رف�سه 
تنظيم  التي مت طرد  املناطق  على 

الدولة ال�سالمية منها.
ال����دويل بقيادة  ال��ت��ح��ال��ف  واأع��ل��ن 
وا���س��ن��ط��ن الأح����د اأن����ه ي��ع��م��ل على 
قوامها  ح����دودي����ة  ق�����وة  ت�����س��ك��ي��ل 
�سوريا،  �سرق  يف  عن�سر  األ��ف   30
ب��ع��د ت���راج���ع ح����دة امل����ع����ارك �سد 
ت���ن���ظ���ي���م داع�����������ض الإره��������اب��������ي يف 
خ��ط��وة ا���س��ت��دع��ت ت��ن��دي��د ك���ل من 
اأن��ق��رة ودم�����س��ق وط��ه��ران. واأب���دى 
ادانته  بيان  يف  املعار�ض  الئتالف 
اإىل  ال��رام��ي  “املخطط الأم��ريك��ي 
�سرق  �سمال  ح��دودي��ة  ق��وة  ت�سكيل 
ذرائع  اأي  “رف�سه  معلناً  �سوريا” 
اأو مزاعم ت�سعى لت�سويق مثل هذه 

امل�ساريع«.
التي  اجلهود  “اأهمية  على  و�سدد 
والت�سدي  الإره��اب  ملحاربة  بذلت 

لتنظيم داع�ض الإرهابي«.
و�سع  م��ق��ب��وًل  “لي�ض  اأن����ه  واك����د 
الأرا�سي التي حتررت من الإرهاب 
حتت �سلطة تنظيم )حزب الحتاد 
اأو غريه  ال���ك���ردي(  ال��دمي��ق��راط��ي 
الأج���ن���دات  ذات  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  م���ن 
الثورة  اأه���داف  م��ع  تتعار�ض  التي 
وقوى  بالنظام  وترتبط  ال�سورية 
الحتالل«. وحققت وحدات حماية 

•• بريوت-اأ ف ب:

ذكرت قناة خرب الرتكية اخلا�سة 
على  دب����اب����ات  ن�������س���رت  ت���رك���ي���ا  اأن 
عفرين  م��ن��ط��ق��ة  م����ع  ح�����دوده�����ا 
ع�سكرية  ع��م��ل��ي��ة  ق��ب��ل  ال�����س��وري��ة 
الرئي�ض  وكان  املنطقة.  يف  ُمزمعة 
اإردوغ���ان قال  الرتكي رجب طيب 
العملية  اإن  الثالثاء،  الأول  اأم�ض 
�سد  املُ��زم��ع��ة  ال��رتك��ي��ة  الع�سكرية 
عفرين  منطقة  يف  ك��ردي��ة  ق����وات 
من  م��ق��ات��ل��ون  �سيدعمها  ب�����س��وري��ا 
املعار�سة ال�سورية. وحذر اإردوغان 
مراراً يف الأيام الأخرية من عملية 
و���س��ي��ك��ة ت�����س��ت��ه��دف ع��ف��ري��ن بعد 
بقيادة  ال��ت��ح��ال��ف  ق���وات  ق��ال��ت  اأن 
اإن��ه��ا تعمل مع  ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
قوة  لت�سكيل  اأك���راد  يقودها  ق��وات 
األف   30 قوامها  جديدة  حدودية 

فرد يف �سوريا.
واأث��ارت هذه اخلطة غ�سب تركيا 
التي تعترب وحدات حماية ال�سعب 
العمال  ام���ت���دادا حل���زب  ال��ك��ردي��ة 
الكرد�ستاين الذي يقاتل يف جنوب 
�سرق البالد منذ 1984، ويعترب 
الحتاد الأوروبي وتركيا والوليات 
الكرد�ستاين  العمال  حزب  املتحدة 

منظمة اإرهابية.
الوطني  الئ��ت��الف  دان  ذل���ك،  اىل 
ال�سورية  واملعار�سة  الثورة  لقوى 

وت�ساعد  ال�سوري.  النظام  لقوات 
نفوذ الأكراد مع ات�ساع رقعة النزاع 
تقل�ض  م��ق��اب��ل   2012 ال���ع���ام  يف 
امل���ن���اط���ق ذات  ال���ن���ظ���ام يف  ���س��ل��ط��ة 
ان�سحاب  وبعد  الكردية.  الغالبية 
ق���وات ال��ن��ظ��ام ت��دري��ج��ي��اً م��ن هذه 
اإدارة  اإقامة  الأك��راد  اأعلن  املناطق، 
ذات���ي���ة م��وؤق��ت��ة ون���ظ���ام ف�����درايل يف 

ثالث مناطق يف �سمال البالد.
وب��ح�����س��ب ال��ت��ح��ال��ف ال�����دويل، من 

اأن يكون ن�سف عديد القوة  املقرر 
�سوريا  ق��وات  عنا�سر  من  الأمنية 
الآخر  وال��ن�����س��ف  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
من مقاتلني �سيتم جتنيدهم، على 
حدود  ط���ول  “على  ي��ت��م��رك��زوا  اأن 
قوات  ل�سيطرة  اخلا�سعة  املناطق 
لت�سمل  ال���دمي���ق���راط���ي���ة،  ����س���وري���ا 
ال���ف���رات  ن���ه���ر  وادي  م����ن  اأج��������زاء 
واحلدود الدولية يف �سرق و�سمال 

املناطق املحررة«.

الفقري  العمود  ال��ك��ردي،  ال�سعب 
الدميوقراطية،  ���س��وري��ا  ل���ق���وات 
انت�سارات  �سل�سلة  اأم��ريك��ي  بدعم 
اآخرها  داع�����ض،  تنظيم  �سد  ب���ارزة 
ط���رده م��ن م��دي��ن��ة ال��رق��ة، معقله 

الأبرز �سابقاً يف �سوريا.
وحت��م��ل امل��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة على 
امل��ق��ات��ل��ني الأك������راد وق��وف��ه��م على 
احلياد منذ اندلع النزاع يف �سوريا 
ت�سديهم  وع��دم   2011 ال��ع��ام  يف 

�صيا�صة ترامب تعقد النزاع الفل�صطيني االإ�صرائيلي

عبا�ض يخرج عن طوره.. العامل �صيتذّكره بهذه العبارة

يونكر ياأمل عودة بريطانيا اإىل االحتاد االأوروبي 

ترامب: نظام الهجرة االأمريكي يهدد االأمن القومي
••  وا�صنطن-اأ ف ب:

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  اعترب 
املطبق  ال��ه��ج��رة  ن��ظ��ام  اأن  ت��رام��ب 
يف الوليات املتحدة حاليا ي�سعف 
ت�سعى  وق����ت  يف  ال���ق���وم���ي  الأم������ن 
دعم  ع��ل��ى  احل�����س��ول  اإىل  اإدارت�������ه 
برتحيل  لل�سماح  العليا  املحكمة 
يعرفون  م���ه���اج���ر  األ��������ف   700

ب�احلاملني.
اإثارة ترامب غ�سبا  اأيام من  وبعد 
دوليا بعدما اأ�سارت تقارير اإىل اأنه 
القادمني  امل��ه��اج��ري��ن  م��ن  ا�ستكى 
�سعت  ب�احلثالة،  و�سفها  دول  من 
حكومته اإىل حتويل م�سار النقا�ض 
عرب ربط عدد من برامج الهجرة 

احلالية بالتهديدات الإرهابية.
واأف������اد ت��ق��ري��ر ج���دي���د ����س���ادر عن 
وزارتي العدل والأمن الداخلي اأن 
نحو ثالثة اأرباع الإدانات بالإرهاب 
التي   549 البالغ عددها  ال��دويل 
منذ  الأمريكية  املحاكم  اأ�سدرتها 
�سبتمرب  اأي����ل����ول   11 اع�����ت�����داءات 
ول����دوا  ب����اأف����راد  ت��رت��ب��ط   2001
منهم   148 م��ن��ح  مت  اخل�����ارج  يف 
اجل���ن�������س���ي���ة ب���ع���د و����س���ول���ه���م اىل 

الوليات املتحدة.
واأ�ساف التقرير اأنه مت منع مئات 

الذين  امل��ح��ت��م��ل��ني  الإره����اب����ي����ني 
حاولوا دخول البالد ب�سكل �سرعي 

اأو غري �سرعي.
وم�ساء الثالثاء، ن�سر ترامب عرب 
للتقرير  راب��ط��ا  “تويرت”  م��وق��ع 
دع��م��ا جل��ه��ود ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ض يف 
ان��ه��اء ب��رام��ج ع��ل��ى غ����رار القرعة 
)غرين  الإق���ام���ة  ع��ل��ى  للح�سول 
كارد( و”الهجرة املت�سل�سلة” التي 
ت�سمح بلم �سمل عائالت املهاجرين 

اإىل الوليات املتحدة.
اإىل  “قدمنا  ال���رئ���ي�������ض  وق��������ال 
ال���ك���ون���غ���ر����ض لئ���ح���ة م����ن امل������وارد 
ابقاء  اإىل  ن��ح��ت��اج  والإ����س���الح���ات. 
الوليات املتحدة اآمنة، مبا يف ذلك 
املت�سل�سلة  ال��ه��ج��رة  ع��ن  الب��ت��ع��اد 
ال����ع���������س����وائ����ي����ة ون�����ظ�����ام ال���ق���رع���ة 
ن��ظ��ام ه��ج��رة على  اإىل  وال��ت��ح��ول 

ا�سا�ض ا�ستحقاقها«.
التقرير  ع��ن  ال��ع��دل  وزي��ر  وك�سف 
بعد خم�سة اأيام على رف�ض ترامب 
ب��ني احل��زب��ني اجلمهوري  لت��ف��اق 
باإ�سالح  يق�سي  وال��دمي��وق��راط��ي 
ال���ه���ج���رة ومتويل  ب���رام���ج  ب��ع�����ض 
املك�سيك  اجل��دار على احل��دود مع 
و�سع  و�����س����م����ان  ج����زئ����ي  ب�������س���ك���ل 
الذي  ال����س���م  وه����و  “احلاملني”، 
الذين  امل���ه���اج���ري���ن  ع���ل���ى  ي��ط��ل��ق 

�سرعي  غ��ري  ب�سكل  ال��ب��الد  دخ��ل��وا 
وو�سف  اط����ف����ال.  ك���ان���وا  ع��ن��دم��ا 
ال���واردة يف  املعلومات  العدل  وزي��ر 
“راأ�ض  اإل  لي�ست  ب��اأن��ه��ا  ال��ت��ق��ري��ر 
“لدينا  م�سيفا  اجلليد”،  ج��ب��ل 
حاليا حتقيقات مرتبطة بالإرهاب 
حول اآلف الأ�سخا�ض يف الوليات 
وفدوا  ممن  املئات  بينهم  املتحدة، 

اإدارت��ه وقف العمل بربنامج  ق��رار 
“الجراءات  اخ��ت�����س��ار  “داكا” 
الوافدين”  ل���الأط���ف���ال  امل���وؤج���ل���ة 
الذي يحمي احلاملني من الرتحيل 
واأث��ارت وزارة   .2012 العام  منذ 
العدل مزيدا من اجلدل الثالثاء 
�ستتجاوز  اأن����ه����ا  اأع���ل���ن���ت  ع���ن���دم���ا 
كاليفورنيا  يف  ال�ستئناف  حمكمة 

ك����الج����ئ����ني«. وق������ال ���س��ي�����س��ن��ز اإن 
“التقرير يك�سف حقيقة ل جدال 
يقو�ض  للهجرة  نظامنا  ب��اأن  فيها 

اأمننا القومي و�سالمتنا العامة«.
املا�سي  الأ����س���ب���وع  ت���رام���ب  ون�����دد 
الذي  ب��الده  يف  الق�سائي  بالنظام 
غ��داة جتميد  “جمحفا”  اع��ت��ربه 
كاليفورنيا  يف  ف��������درايل  ق���ا����ض 

حيث �ستطعن يف قرار قا�سي �سان 
العليا  املحكمة  اأم���ام  فران�سي�سكو 

مبا�سرة توفريا للوقت.
القرار  ه����ذا  اأن  ال��ب��ع�����ض  وي�����رى 
ي��ه��دف حت��دي��دا اإىل حت��وي��ل امللف 
اإىل ق�ساة من املرجح ان ي�سدروا 

حكما ل�سالح اإدارة ترامب.
من جهتها، راأت امل�سوؤولة عن ملف 
�سيا�سة الهجرة يف احتاد احلريات 
برايلي  لوريلال  الأمريكي  املدنية 
الأخ������رية  الإدارة  اج���������راءات  اأن 
يف  الأخ�����رية  احل��ل��ق��ة  اإل  “لي�ست 
�سل�سلة ت�سرفات عدائية ت�ستهدف 
اأن���ح���اء  امل���ه���اج���ري���ن ال�������س���ب���اب يف 

اأمريكا«.
وخ����الل امل��ف��او���س��ات امل��ع��ق��دة على 
احلزبني،  ب���ني  ال��ه��ج��رة  ات��ف��اق��ي��ة 
ا����س���ت���ك���ى ت�����رام�����ب وف�����ق�����ا لأح�����د 
امل�����������س�����وؤول�����ني احل����ا�����س����ري����ن من 
امل���ه���اج���ري���ن ال���ق���ادم���ني م���ن دول 
يف�سل  اأن�����ه  اإىل  م�����س��ريا  ح��ث��ال��ة 

الرنوجيني.
ال�سناتور  راأى  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
ليند�سي  ال����ن����اف����ذ  اجل����م����ه����وري 
غراهام اأن موظفي البيت الأبي�ض 
غري منطقيني يف الغائهم للت�سوية 
التي مت التو�سل اإليها بني النواب 

الدميوقراطيني واجلمهوريني.

ال�صجن جمددًا لزعيم
 احتجاجات 2014 يف هونغ كونغ

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

بحق  اأ�سهر   3 مل��دة  بال�سجن  حكماً  ام�ض  كونغ  هونغ  يف  حمكمة  اأ���س��درت 
للتظاهرات العارمة  اأ�سبح رمزاً  جو�سوا وونغ )21 عاماً(، الطالب الذي 
2014، يف ثاين حكم بال�سجن ي�سدر  التي �سهدتها املنطقة ال�سينية يف 

بحقه ب�سبب دوره يف “ثورة املظالت«.
ب�سبب عدم ر�سوخه  الق�ساء  ازدراء  بتهمة  بذنبه  اأق��ر  وون��غ  وك��ان جو�سوا 
ل��ق��رار ق�����س��ائ��ي لإخ����الء خم��ي��م اأق��ي��م خ���الل ال��ت��ظ��اه��رات ال��ت��ي �سهدتها 

امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة.
واأطلق �سراح النا�سط ال�سيا�سي بكفالة بانتظار �سدور حكم ال�ستئناف يف 

ق�سية ثانية يحاكم بها وتتعلق بالتظاهرات.
كما حكم على نا�سط ثان يدعى رافيل وونغ بال�سجن ملدة 4 اأ�سهر ون�سف.

ت�سكل  الق�سائية  الأحكام  هذه  فان  الدميقراطية  عن  املدافعني  نظر  ويف 
دلياًل اإ�سافياً على �سعي بكني لتعزيز هيمنتها على امل�ستعمرة الربيطانية 

ال�سابقة التي عادت اإىل حظريتها يف 1997.
وكانت النيابة العامة اأحالت الق�سية على ال�ستئناف لأنها راأت اأن الأحكام 
اأغ�سط�ض  يف  �سدر  بعدما  ج��داً  مت�ساهلة  البداية  حمكمة  اأ�سدرتها  التي 

2016، حكم على ونغ ولو باأعمال للم�سلحة العامة.
26 �سبتمرب  ل���دوره يف جتمع اع��ت��رب غ��ري ق��ان��وين، يف  وح��ك��م على وون���غ 
2014، ويومها ت�سلق املتظاهرون عوائق معدنية ودخلوا �ساحة �سيفيك 

كوير الواقعة يف جممع حكومي.
احلركة  ب���داأت  ي��وم��ني  وب��ع��د  �ساخبة،  ت��ظ��اه��رات  اإىل  التحرك  ه��ذا  واأدى 
امل�سيل  الغاز  ال�سرطة  اأطلقت  عندما  للدميقراطية،  املوؤيدة  اجلماهريية 

للدموع على اجلموع التي احتمت باملظالت.
وطوال اأكرث من �سهرين، �سّل مئات الآلف من �سكان هونغ كونغ احلركة 
يف اأحياء بكاملها يف املدينة للمطالبة باإجراء انتخابات عامة حقيقية، لكن 

بكني مل ترتاجع.

مقتل ثالثة بتحطم 
طائرة ع�صكرية تركية 

 •• ا�صطنبول-اأ ف ب:
اأع����ل����ن اجل���ي�������ض ال����رتك����ي حتطم 
ط����ائ����رة ن���ق���ل ع�����س��ك��ري��ة ام�������ض يف 
ج��ن��وب الأن���ا����س���ول م���ا اأ���س��ف��ر عن 
مقتل ثالثة ع�سكريني كانوا على 

متنها.
الرتكية  ال�����ق�����وات  ب����ي����ان  واأف���������اد 
امل�سلحة اأن الطائرة التي كان على 
متنها طيارين اثنني وخبري تقني 
ا�سبارطة  حم��اف��ظ��ة  يف  حت��ط��م��ت 
رفاقنا  ل��ع��ائ��الت  ال��ت��ع��ازي  مقدما 
الأبطال الذين لقوا حتفهم جراء 

حادثة األيمة.
ومل ي��ت�����س��ح ب��ع��د ���س��ب��ب احل����ادث 
لكن املحافظ �سهمو�ض غونايدين 
تي”  اآر  “تي  ل����ق����ن����اة  حت��������دث 
وجود  ع��ن  الر�سمية  التلفزيونية 

�سباب كثيف يف املنطقة.
اإىل  ال��و���س��ول  ع��ل��ى  “نعمل  وق���ال 

حطام” الطائرة.

م�صلحون يخطفون
 اأمريكيا وكنديا يف نيجرييا 

•• كادونا -رويرتز:

اإن  الأرب��ع��اء  ام�ض  النيجريية  ال�سرطة  با�سم  متحدث  ق��ال 
ب�سمال  ك��ادون��ا  ولي��ة  يف  وكنديا  اأمريكيا  خطفوا  م�سلحني 
البالد وقتلوا اثنني من �سباط ال�سرطة. وقال خمتار علي 
امل�سلحني  اإن  ال��ه��ات��ف  ع��رب  ال��ولي��ة  �سرطة  با�سم  امل��ت��ح��دث 
املجهولني ن�سبوا كمينا لالأمريكي والكندي حول كاجاركو 
بينما كانا يف طريقهما من مدينة كادونا اإىل العا�سمة اأبوجا. 
�سر�سة  معركة  يف  لهما  املرافقان  ال�سرطيان  “دخل  واأ�ساف 

بالأ�سلحة مع اخلاطفني اأف�ست لالأ�سف اإىل وفاتهما”.



اخلميس   18   يناير    2018  م   -   العـدد  12227  
Thursday  18   January   2018  -  Issue No   1222716

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
 اعـــــــالن       

رقم املرجع:2018/39 ك ع ت
ال�سيد/ نا�سر   : العدل والت�سديقات- عجمان   الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا   تقدم ايل 

عبداهلل عي�سى بو�سهاب ال�سويدي ، اجلن�سية المارات 
ل�سالح  با�سم:)الفي�سل  التجاري  املحل  )ت��ن��ازل(  يت�سمن  حم��رر  على  الت�سديق  وطلب 
التمديدات الكهربائية وال�سحية( واملرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف عجمان حتت 

رقم امللف )90158( وامل�سجل لدى غرفة وجتارة و�سناعه عجمان.
ال�سيد/حممد عبدال�سمد عبدالغني القنطاين ، اجلن�سية المارات.

التوقيعات ذوي  العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على  الكاتب   ليكن معلوما للجميع بان 
ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.

الكاتب العدل
بدائرة التنمية القت�سادية - عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  12227 بتاريخ   2018/1/18     
    يف الدعوى رقم 2017/226 جتاري جزئي - اأبوظبي   

املعلن اليه :املدعي عليه/جامايكا بلو كويف �سوب
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ابوظبي التجاريه البتدائية - جتاري - جزئي املوقرة 
لعمال اخلربة املح�سابية يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الربعاء املوافق 2018/1/24 
وذلك  املحا�سبية  للخربة  الجتماع  لعقد  ع�سرا  دقيقه  ع�سره  وخم�سه  الرابعة  ال�ساعة 
ال�سياحي  النادي  الكائن يف:ابوظبي منطقه  واملحا�سبه  للتدقيق  ا�سورن�ض  مبقر مكتب 
خمابز  ببنايه  املكتب  ال��دان��ا(  فندق  بجوار  )مبا�سر  م��ول  ابوظبي  مقابل  الكرتا  �سارع 
وا�سواق الكورني�ض التوماتيكي ، الدور اخلام�ض مكتب رقم:1001 ، هاتف:026264006 - 
فاك�ض:026264007لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور 

مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
اخلبري املحا�صبي: خالد يون�ش احمد

   دعوة حل�سور الجتماع الول
للخربة املحا�سبية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 61
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ علي احمد علي ح�سني البلو�سي - اماراتي اجلن�سية يرغب 
لل�سيارات  اخلم�سة  النوار  يف:معر�ض   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
اماراتي   ، ح�سني  علي  احمد  لل�سيد/�سهاب  وذلك  رقم:506942  رخ�سة  مبوجب  امل�ستعملة 

اجلن�سية.
تعديالت اخرى:تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخر

�سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  من    )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 62

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد را�سد جمعه بن ركن ال علي - اماراتي اجلن�سية 
للنقليات  والحمر  يف:البي�ض   %100 البالغة  احل�س�ض  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
، اماراتي  مبوجب رخ�سة رقم:749969 وذلك اىل ال�سيد/عمر احمد عبداهلل احمد النقبي 

اجلن�سية.
تعديالت اخرى:تنازل مالك الرخ�سة لخر

�سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  من    )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك تقدمي 

طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 63
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبيد �سيف �سعيد بن خادم املن�سوري  يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف:دار الميان لل�سياحة والتي تاأ�س�ست بامارة 
 - البدواوي  نهيول  �سامل  ال�سيد/خليفه  اىل  رقم:708951  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 

اماراتي اجلن�سية
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  

على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 64

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �ساري �سامل حممد بن �سنه الكتبي - اماراتي اجلن�سية يرغب 
ال�سويدي  ابراهيم علي حممد  ال�سيد/احمد  البالغة 51% ح�سة اىل  بالتنازل وبيع كامل ح�سته 
- اماراتي اجلن�سية ، كما ان ال�سيد/�ستاني�سالو�ض فنول الفون�ض فنول - هندي اجلن�سية يرغب 
هندي   - حنيفه  حممد  حممد  ال�سيد/�سيد  اىل  ح�سة   %49 البالغة  ح�سته  كامل  وبيع  بالتنازل 

اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية:العالمة ل�سيانة ال�سفن ذ.م.م - ترخي�ض رقم:549571
وعمالبن�ض املادة )14( الفقرة )4( من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه مراجعة مكتب  بعد 

الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  12227 بتاريخ   2018/1/18     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت املواطنة/ �سيده م�سفر علي �سوده املن�سوري  بطلب 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم  البتدائية-  يا�ض  بني  حمكمة  اىل 

ا�سمها من )�سيده( اىل) اليازيه(  
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العالن .
امرية ال�سرقي املحرمي  - موثق 

عبدالإله املتني - قا�سي اإبتدائي         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2317  جتاري كلي              
جمهول  الطنيجي  ال��ب��دي��وي  ع��ب��داهلل  حم��م��د  م�سبح  1-���س��ي��ف   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ب��ن��ك امل�����س��رق �����ض.م.ع ومي��ث��ل��ه: خ��ال��د خليفة حممد 
بالزام املدعي عليه مببلغ  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  �سيف حثبور  قد 
وقدره )583887.76 درهم( والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة    2018/1/29
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2279  جتاري كلي              
امللكي  التاج  ���ض.ذ.م.م 2- �سركة  امللكي ل�سناعة الغذية  اىل املدعي عليهم / 1-التاج 
ل�سناعة الغذية واخل�سار املجففة ���ض.ذ.م.م 3- راقي يا�سني وهيب 4- حممد راقي 
يا�سني 5- ا�سماء �سليم جا�سم جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف المارات 
ال�سالمي ���ض.م.ع  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
والر�سوم  دره���م(   11.738.475.82( وق���دره  مببلغ  والت�سامم  والت�سامن  بالتكافل 
وامل�����س��اري��ف و ات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9% م��ن ت��اري��خ رف��ع ال��دع��وى وح��ت��ى ال�سداد 
التام.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2018/1/24  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8
ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2439  جتاري كلي              
اىل امل��دع��ي عليه/ 1-راف���ني جي�سي غ���روم ب��اك��ري جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعى  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  املدعي/ كمال فيا�ض قد 
عليهما بف�سخ العقد ورد مبلغ وقدره )525000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
التام و�سمول احلكم  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماه 
املوافق  2018/1/29   بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني  
اأو من ميثلك  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
       مذكرة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1077  جتاري كلي              
اىل امل��دع��ي عليه / 1-���س��ان��وا���ض ك��وت��وم��اداث جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/ 
البنك التجاري الدويل �ض.م.ع وميثله: منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم مببلغ 
والفائدة 12% من  املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  وق��دره )3.128.498 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والزام 
املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  
اأو  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة    2018/1/29
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/601  جتاري كلي              

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  لال�ستثمارات  1-�سورابيا   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  ق��د  امل��ه��ريي  امل��دع��ي/ حممد �سيف حممد بخيت  ان  الق��ام��ة مب��ا 
بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
والر�سوم  دره���م(   3.035.000( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان  الت�سامم  او 
الثنني   يوم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  و  وامل�ساريف 
املوافق  2018/2/5  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

       اعالن بالطلبات املعدلة بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/949  جتاري كلي              

اىل امل��دع��ي عليهم / 1-���س��رك��ة ن��اي��ت ���س��وت ال��دول��ي��ة �����ض.ذ.م.م 2- اع��ظ��م اهلل حممد 
املدعي/ �سركة  ان  �سعيد غياثي 3- حممد برويز فدوى جمهويل حمل القامة مبا 
اخلليج للتمويل �ض.م.خ وميثله: منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ  قد اأقام عليك 
يوؤدوا  بان  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
للمدعية مبلغ وقدره )624.983.13 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% �سنوياً من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والزامهما 
الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  
اأو  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة    2018/1/24

من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1563 جتاري كلي                                             
امانويل  �سينوين   -2 ����ض.ذ.م.م  للتجارة  الف�سل  ال�سحراء  خط  �سركة  عليه/1-  املدعي  اىل 
للتجارة  الف�����س��ل  ال�سحراء  خ��ط  ل�سركة  �سامن  وكفيل  وم��دي��ر  �سريك  ب�سفته  ازي��ب��ون��ان��وا 
�ض.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا اأن املدعي / بنك الحتاد الوطني وميثله: عبداهلل حممد 
بتاريخ  2017/10/23  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  الهرمودي نعلنكم  ر�سول علي 
فيما  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  الوطني  الحت��اد  ل�سالح/بنك  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
بينهما باأن يوؤديا للبنك املدعي مبلغ خم�سمائة وثالثة الف و�سبعمائة و�ستة دراهم والفوائد 
القانونية بواقع 9% �سنوياً من تاريخ رفع الدعوى يف 2017/7/11 وحتى ال�سداد التام والزمت 
املدعى عليهما امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1052 جتاري كلي                                             

���ض.ذ.م.م 2- حممد ر�سا علي يادكاري 3-  العامة  الغرب للتجارة  اىل املدعي عليه/1- مرجان 
امري قربان كاظمي جمهويل حمل القامة مبا اأن املدعي / بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( 
وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
2017/10/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( بالزام 
مليون  دره��م   1.476.467.97 وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك  ي���وؤدوا  ب��اأن  بالت�سامن  عليهم  املدعي 
واربعمائة و�ستة و�سبعون الف واربعمائة و�سبعة و�ستون درهم و�سبعة وت�سعون فل�ض ي�سمل ذلك 
متام  وحتى   2017/5/8 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة 
مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامكم  ال�سداد 
العالن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1787   جتاري كلي                              

�ساتي�سا  ���ض.ذ.م.م 2- مامتا  التجارية  اىل املدعى عليهم: 1- �سركة �سيلي ويلي 
كومبا�سي جاجاناث 3- �سركة �سيلي ويلي فود اند بيفرياج اند�سرتيز �ض.ذ.م.م 
امل��دع��ي/ بنك  اأن  الق��ام��ة مب��ا  ام��ان��ا جم��ه��ويل حم��ل  �ساتي�سا فينكاتر   -4 ف��رع 
الفجرية الوطني - فرع دبي قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعمكم بان 
املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم   2018/12/28 بتاريخ  حكمت  املحكمة 
وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف �ساحب الدور باجلدول وعلى ان 

تكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة.
وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/2/19 ال�ساعة 9:30 �سباحا 

يف القاعة Ch 2.E.21 لورود التقرير 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
انذار عديل رقم 34267 /2017

ال��ط��ازج مقابل  ال��رق��ة- بجوار مطعم  �سارع  دي��رة-  دب��ي-  اإم���ارة  )����ض.م.ع( عنوانه:  الإ�سالمي  اأبوظبي  امل��ن��ذر/ م�سرف 
جابر  املحامي/  وميثلة   2017/1/96526 رق��م  حتت  بدبي  العدل  كاتب  من  امل�سدقة  الوكالة  مبوجب  كنتاكي-  مطعم 
را�سد ال�سالمي وعنوانه: اإمارة دبي- بردبي- �سارع ال�سيخ زايد- برج لطيفة- مكتب رقم 1502- �ض.ب: 3117- هاتف: 
043599997- فاك�ض: 043599987 ومبوجب الوكالة امل�سدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2016/1/255952 وميثله: 
اأبوبكر حم�سن ال�ساليل. �سد املنذر �سده/ كو�سني �ستار لتاجري ال�سيارات عنوانه: اإمارة دبي- ديرة- بور�سعيد- حمل رقم 
اإنذار  املو�سوع/  دبي.  ا�سماعيل- هاتف: 042561545- متحرك: 0555050149- �ض.ب: 182044  ا�سماعيل عنرب  4 ملك 
ب�سداد مبلغ 21507.99 درهم )واحد وع�سرون األف وخم�سمائة و�سبعة درهماً وت�سعة وت�سعون فل�ساً( حت�سل املنذر اليها 
على قر�ض �سراء �سيارة مببلغ 44886.24 درهم )اربعة واربعون الف وثمامنائة و�سته وثمانون درهما واربعة وع�سرين 
فل�ساً( من النوع ني�سان �سني- �سالون لوحة رقم )Q/48125( خ�سو�سي دبي اللون ابي�ض موديل 2015م وتر�سد بذمته 
املذكورة املبلغ اأعاله 21507.99 درهم )واحد وع�سرون األف وخم�سمائة و�سبعة درهماً وت�سعة وت�سعون فل�ساً( مل يتم �سدادها 
وقد حاول املنذر مراراً وتكراراً حث املنذر �سده على �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته اإل اأنه مل يحرك �ساكناً. وطبقاً لن�ض 
املادة )172( من قانون املعامالت التجارية رقم 1993/18 والتي تن�ض على: اإذا مل يدفع املدين الدين امل�سمون بالرهن يف 
تاريخ ال�ستحقاق كان للدائن بعد انق�ساء �سبعة اأيام من تاريخ اندار املدين بالوفاء ان يطالب من املحكمة بالذن له ببيع 
ال�سيء املرهون وينظر يف الطلب على وجه ال�ستعجال وتعني املحكمة كيفية البيع. لذلك ننذركم بوجوب �سداد اجمايل 
املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر 21507.99 درهم )واحد وع�سرون األف وخم�سمائة و�سبعة درهماً وت�سعة وت�سعون فل�ساً( 
وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ تبليغكم بهذا النذار ويف حالة عدم �سدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�سالح املنذر يلتم�ض 

اعمال ن�ض املادة )172( من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
                                                                                                                                                 املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
انذار عديل رقم 528 /2018

املنذر/ م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي )�ض.م.ع( عنوانه: اإمارة دبي- ديرة- �سارع الرقة- بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم 
كنتاكي- مبوجب الوكالة امل�سدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 وميثلة املحامي/ جابر را�سد ال�سالمي 
وعنوانه: اإمارة دبي- بردبي- �سارع ال�سيخ زايد- برج لطيفة- مكتب رقم 1502- �ض.ب: 3117- هاتف: 043599997- فاك�ض: 
043599987 ومبوجب الوكالة امل�سدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/34251 وميثله: ع�سام حممد النجار. 
�سد املنذر �سده/ حممد حميد عبيد العا�سي ال علي عنوانه: ابوظبي UAQ ال�سبايا البي�ساء- فيال رقم 337 متحرك 
0508969494 هاتف: 024185500. املو�سوع/ اإنذار ب�سداد مبلغ 198591.48 درهم )مائة وثمانية وت�سعون الف وخم�سمائة 
وواحد وت�سعون درهما وثمانية واربعون فل�ض( حت�سل املنذر اليها على قر�ض �سراء �سيارة مببلغ 330985.80 درهم )ثالثة 
�سبورت-  جراند  كورفيت  �سيفروليه  النوع  من  فل�ض(  وثمانون  درهماً  وثمانون  وخم�سة  وت�سعمائة  الف  وثالثون  مائة 
كوبيه لوحة رقم H/940 خ�سو�سي ام القيوين اللون ابي�ض/ ر�سا�سي موديل 2013 وتر�سد بذمته املذكورة املبلغ اأعاله 
198591.48 درهم )مائة وثمانية وت�سعون الف وخم�سمائة وواحد وت�سعون درهما وثمانية واربعون فل�ض( مل يتم �سدادها 
وقد حاول املنذر مراراً وتكراراً حث املنذر �سده على �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته اإل اأنه مل يحرك �ساكناً. وطبقاً لن�ض 
املادة )172( من قانون املعامالت التجارية رقم 1993/18 والتي تن�ض على: اإذا مل يدفع املدين الدين امل�سمون بالرهن يف 
تاريخ ال�ستحقاق كان للدائن بعد انق�ساء �سبعة اأيام من تاريخ اندار املدين بالوفاء ان يطالب من املحكمة بالذن له ببيع 
ال�سيء املرهون وينظر يف الطلب على وجه ال�ستعجال وتعني املحكمة كيفية البيع. لذلك ننذركم بوجوب �سداد اجمايل 
املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر 198591.48 درهم )مائة وثمانية وت�سعون الف وخم�سمائة وواحد وت�سعون درهما وثمانية 
واربعون فل�ض( وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ تبليغكم بهذا النذار ويف حالة عدم �سدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�سالح 

املنذر يلتم�ض اعمال ن�ض املادة )172( من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
                                                                                                                                                 املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
انذار عديل رقم 535 /2018

املنذر/ م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي )�ض.م.ع( عنوانه: اإمارة دبي- ديرة- �سارع الرقة- بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم 
كنتاكي- مبوجب الوكالة امل�سدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 وميثلة املحامي/ جابر را�سد ال�سالمي 
وعنوانه: اإمارة دبي- بردبي- �سارع ال�سيخ زايد- برج لطيفة- مكتب رقم 1502- �ض.ب: 3117- هاتف: 043599997- فاك�ض: 
043599987 ومبوجب الوكالة امل�سدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/34251 وميثله: ع�سام حممد النجار. 
�سد املنذر �سده/ و�سحة �سعيد احمد �سعيد الهاجري عنوانه: امارة ابوظبي - تعلن على مقر عملها وتعمل لدى �سركة 
الف  واثنان وع�سرون  ب�سداد مبلغ 222951.52 درهم )مائتان  اإن��ذار  املو�سوع/  للحرائق والنقاذ 0504800204.  الم��ارات 
وت�سعمائة وواحد وخم�سون درهماً واثنان وخم�سون فل�ض( حت�سل املنذر اليها على قر�ض �سراء �سيارة مببلغ 233951.52 
درهم )مائتان وثالثو وثالثون الف وت�سعمائة وواحد وخم�سون درهماً واثنان وخم�سون فل�ض( من النوع ني�سان باترول 
ا�ستي�سن لوحة رقم 15/31492 خ�سو�سي ابوظبي اللون ابي�ض موديل 2015 وتر�سد بذمته املذكورة املبلغ اأعاله 222951.52 
درهم )مائتان واثنان وع�سرون الف وت�سعمائة وواحد وخم�سون درهماً واثنان وخم�سون فل�ض( مل يتم �سدادها وقد حاول 
املنذر مراراً وتكراراً حث املنذر �سده على �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته اإل اأنه مل يحرك �ساكناً. وطبقاً لن�ض املادة )172( من 
قانون املعامالت التجارية رقم 1993/18 والتي تن�ض على: اإذا مل يدفع املدين الدين امل�سمون بالرهن يف تاريخ ال�ستحقاق 
كان للدائن بعد انق�ساء �سبعة اأيام من تاريخ اندار املدين بالوفاء ان يطالب من املحكمة بالذن له ببيع ال�سيء املرهون 
وينظر يف الطلب على وجه ال�ستعجال وتعني املحكمة كيفية البيع. لذلك ننذركم بوجوب �سداد اجمايل املبالغ املتبقية يف 
ذمتكم للمنذر 222951.52 درهم )مائتان واثنان وع�سرون الف وت�سعمائة وواحد وخم�سون درهماً واثنان وخم�سون فل�ض( 
وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ تبليغكم بهذا النذار ويف حالة عدم �سدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�سالح املنذر يلتم�ض 

اعمال ن�ض املادة )172( من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
                                                                                                                                                 املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
انذار عديل رقم 526 /2018

املنذر/ م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي )�ض.م.ع( عنوانه: اإمارة دبي- ديرة- �سارع الرقة- بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم 
كنتاكي- مبوجب الوكالة امل�سدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 وميثلة املحامي/ جابر را�سد ال�سالمي 
وعنوانه: اإمارة دبي- بردبي- �سارع ال�سيخ زايد- برج لطيفة- مكتب رقم 1502- �ض.ب: 3117- هاتف: 043599997- فاك�ض: 
043599987 ومبوجب الوكالة امل�سدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/34251 وميثله: ع�سام حممد النجار. 
هاتف   3 رقم  حمل  بدر  �سارع  ال�سوان  عجمان  ام��ارة  عنوانه:  واحلافالت  ال�سيارات  لتاجري  جالك�سي  �سده/  املنذر  �سد 
اإن��ذار ب�سداد مبلغ 26612.36 درهم )�ستة وع�سرون الف و�ستمائة واثنان ع�سر درهما  املو�سوع/  7444864 �ض.ب: 3628. 
و�ستة وثالثون فل�ض( حت�سل املنذر اليها على قر�ض �سراء �سيارة مببلغ 59790.80 درهم )ت�سعة وخم�سون الف و�سبعمائة 
وت�سعون درهماً وثمانون فل�ض( من النوع ني�سان �سينرتا �سالون لوحة رقم B/18735 خ�سو�سي عجمان اللون احمر موديل 
2014 وتر�سد بذمته املذكورة املبلغ اأعاله 26612.36 درهم )�ستة وع�سرون الف و�ستمائة واثنان ع�سر درهما و�ستة وثالثون 
فل�ض( مل يتم �سدادها وقد حاول املنذر مراراً وتكراراً حث املنذر �سده على �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته اإل اأنه مل يحرك 
�ساكناً. وطبقاً لن�ض املادة )172( من قانون املعامالت التجارية رقم 1993/18 والتي تن�ض على: اإذا مل يدفع املدين الدين 
اأيام من تاريخ اندار املدين بالوفاء ان يطالب من  امل�سمون بالرهن يف تاريخ ال�ستحقاق كان للدائن بعد انق�ساء �سبعة 
املحكمة بالذن له ببيع ال�سيء املرهون وينظر يف الطلب على وجه ال�ستعجال وتعني املحكمة كيفية البيع. لذلك ننذركم 
بوجوب �سداد اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر 26612.36 درهم )�ستة وع�سرون الف و�ستمائة واثنان ع�سر درهما 
و�ستة وثالثون فل�ض( وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ تبليغكم بهذا النذار ويف حالة عدم �سدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم 

ل�سالح املنذر يلتم�ض اعمال ن�ض املادة )172( من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
                                                                                                                                                 املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
انذار عديل رقم 545 /2018

املنذر/ م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي )�ض.م.ع( عنوانه: اإمارة دبي- ديرة- �سارع الرقة- بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي- 
مبوجب الوكالة امل�سدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 وميثلة املحامي/ جابر را�سد ال�سالمي وعنوانه: اإمارة 
دبي- بردبي- �سارع ال�سيخ زايد- برج لطيفة- مكتب رقم 1502- �ض.ب: 3117- هاتف: 043599997- فاك�ض: 043599987 ومبوجب 
املنذر �سده/ اجلوكر  �سد  النجار.  2017/1/34251 وميثله: ع�سام حممد  رقم  بدبي حتت  العدل  كاتب  امل�سدقة من  الوكالة 
ال�سيارات عنوانه: دبي بردبي الرب�سا الوىل قطعة رقم 1424-373 مكتب رقم 1103 ملك �سيف بن حممد بن عبداهلل  لتاجري 
درهم   72303.84 مبلغ  ب�سداد  اإن��ذار  املو�سوع/   .283650 0553065040�����ض.ب:  متحرك   044281335 فاك�ض:   044281334 هاتف: 
)اثنان و�سبعون الف وثالثمائة وثالثة درهماً واربعة وثمانون فل�ض( حت�سل املنذر اليها على قر�ض �سراء �سيارة مببلغ 216911.52 
درهم )مائتان و�ستة ع�سر الف وت�سعمائة واحدى ع�سر درهما واثنان وخم�سون فل�ض( من النوع اودي ايه 5 �سالون لوحة رقم 
الف  و�سبعون  )اثنان  درهم   72303.84 اأع��اله  املبلغ  املذكورة  بذمته  وتر�سد   2015 ا�سود موديل  اللون  دبي  N/38942 خ�سو�سي 
وثالثمائة وثالثة درهماً واربعة وثمانون فل�ض( مل يتم �سدادها وقد حاول املنذر مراراً وتكراراً حث املنذر �سده على �سداد املبلغ 
املرت�سد يف ذمته اإل اأنه مل يحرك �ساكناً. وطبقاً لن�ض املادة )172( من قانون املعامالت التجارية رقم 1993/18 والتي تن�ض على: 
اإذا مل يدفع املدين الدين امل�سمون بالرهن يف تاريخ ال�ستحقاق كان للدائن بعد انق�ساء �سبعة اأيام من تاريخ اندار املدين بالوفاء 
ان يطالب من املحكمة بالذن له ببيع ال�سيء املرهون وينظر يف الطلب على وجه ال�ستعجال وتعني املحكمة كيفية البيع. لذلك 
الف وثالثمائة وثالثة درهماً  للمنذر 72303.84 درهم )اثنان و�سبعون  املتبقية يف ذمتكم  املبالغ  �سداد اجمايل  ننذركم بوجوب 
واربعة وثمانون فل�ض( وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ تبليغكم بهذا النذار ويف حالة عدم �سدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�سالح 

املنذر يلتم�ض اعمال ن�ض املادة )172( من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
                                                                                                                                                 املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
انذار عديل رقم 542 /2018

املنذر/ م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي )�ض.م.ع( عنوانه: اإمارة دبي- ديرة- �سارع الرقة- بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي- 
وعنوانه:  ال�سالمي  را�سد  املحامي/ جابر  2017/1/96526 وميثلة  رقم  بدبي حتت  العدل  كاتب  امل�سدقة من  الوكالة  مبوجب 
اإمارة دبي- بردبي- �سارع ال�سيخ زايد- برج لطيفة- مكتب رقم 1502- �ض.ب: 3117- هاتف: 043599997- فاك�ض: 043599987 
ومبوجب الوكالة امل�سدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/34251 وميثله: ع�سام حممد النجار. �سد املنذر �سده/ 
اجلوكر لتاجري ال�سيارات عنوانه: دبي بردبي الرب�سا الوىل قطعة رقم 1424-373 مكتب رقم 1103 ملك �سيف بن حممد بن 
عبداهلل هاتف: 044281334 فاك�ض: 044281335 متحرك 0553065040���ض.ب: 283650. املو�سوع/ اإنذار ب�سداد مبلغ 42938.90 
درهم )اثنان واربعون الف وت�سعمائة وثمانية وثالثون درهماً وت�سعون فل�ض( حت�سل املنذر اليها على قر�ض �سراء �سيارة مببلغ 
رقم  لوحة  �سالون  كامري  تويوتا  النوع  من  فل�ض(  وع�سرون  درهماً  وت�سعون  ومائتان  الف  و�سبعون  )�سبعة  دره��م   77290.20
D/97967 خ�سو�سي دبي اللون رمادي موديل 2016 وتر�سد بذمته املذكورة املبلغ اأعاله 42938.90 درهم )اثنان واربعون الف 
وت�سعمائة وثمانية وثالثون درهماً وت�سعون فل�ض( مل يتم �سدادها وقد حاول املنذر مراراً وتكراراً حث املنذر �سده على �سداد املبلغ 
املرت�سد يف ذمته اإل اأنه مل يحرك �ساكناً. وطبقاً لن�ض املادة )172( من قانون املعامالت التجارية رقم 1993/18 والتي تن�ض على: 
اإذا مل يدفع املدين الدين امل�سمون بالرهن يف تاريخ ال�ستحقاق كان للدائن بعد انق�ساء �سبعة اأيام من تاريخ اندار املدين بالوفاء 
ان يطالب من املحكمة بالذن له ببيع ال�سيء املرهون وينظر يف الطلب على وجه ال�ستعجال وتعني املحكمة كيفية البيع. لذلك 
ننذركم بوجوب �سداد اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر 42938.90 درهم )اثنان واربعون الف وت�سعمائة وثمانية وثالثون 
درهماً وت�سعون فل�ض( وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ تبليغكم بهذا النذار ويف حالة عدم �سدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�سالح 

املنذر يلتم�ض اعمال ن�ض املادة )172( من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
                                                                                                                                                 املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
انذار عديل رقم 544 /2018

املنذر/ م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي )�ض.م.ع( عنوانه: اإمارة دبي- ديرة- �سارع الرقة- بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي- 
وعنوانه:  ال�سالمي  را�سد  املحامي/ جابر  2017/1/96526 وميثلة  رقم  بدبي حتت  العدل  كاتب  امل�سدقة من  الوكالة  مبوجب 
اإمارة دبي- بردبي- �سارع ال�سيخ زايد- برج لطيفة- مكتب رقم 1502- �ض.ب: 3117- هاتف: 043599997- فاك�ض: 043599987 
ومبوجب الوكالة امل�سدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/34251 وميثله: ع�سام حممد النجار. �سد املنذر �سده/ 
اجلوكر لتاجري ال�سيارات عنوانه: دبي بردبي الرب�سا الوىل قطعة رقم 1424-373 مكتب رقم 1103 ملك �سيف بن حممد بن 
عبداهلل هاتف: 044281334 فاك�ض: 044281335 متحرك 0553065040���ض.ب: 283650. املو�سوع/ اإنذار ب�سداد مبلغ 43668.60 
�سيارة مببلغ  �سراء  اليها على قر�ض  املنذر  فل�ض( حت�سل  و�ستون  درهما  و�ستون  وثمانية  و�ستمائة  الف  واربعون  درهم )ثالثة 
رقم  لوحة  �سالون   3 ايه  اودي  النوع  فل�ض( من  و�ستون  واربعة  درهماً  واربعة  وثمامنائة  الف  واربعة  )مائة  دره��م   104804.64
R/43052 خ�سو�سي دبي اللون ا�سود موديل 2016 وتر�سد بذمته املذكورة املبلغ اأعاله 43668.60 درهم )ثالثة واربعون الف 
و�ستمائة وثمانية و�ستون درهما و�ستون فل�ض( مل يتم �سدادها وقد حاول املنذر مراراً وتكراراً حث املنذر �سده على �سداد املبلغ 
املرت�سد يف ذمته اإل اأنه مل يحرك �ساكناً. وطبقاً لن�ض املادة )172( من قانون املعامالت التجارية رقم 1993/18 والتي تن�ض على: 
اإذا مل يدفع املدين الدين امل�سمون بالرهن يف تاريخ ال�ستحقاق كان للدائن بعد انق�ساء �سبعة اأيام من تاريخ اندار املدين بالوفاء 
ان يطالب من املحكمة بالذن له ببيع ال�سيء املرهون وينظر يف الطلب على وجه ال�ستعجال وتعني املحكمة كيفية البيع. لذلك 
ننذركم بوجوب �سداد اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر 43668.60 درهم )ثالثة واربعون الف و�ستمائة وثمانية و�ستون 
درهما و�ستون فل�ض( وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ تبليغكم بهذا النذار ويف حالة عدم �سدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�سالح 

املنذر يلتم�ض اعمال ن�ض املادة )172( من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
                                                                                                                                                 املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
انذار عديل رقم 527 /2018

الطازج مقابل مطعم  الرقة- بجوار مطعم  �سارع  دي��رة-  اإم��ارة دبي-  )���ض.م.ع( عنوانه:  الإ�سالمي  اأبوظبي  املنذر/ م�سرف 
كنتاكي- مبوجب الوكالة امل�سدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 وميثلة املحامي/ جابر را�سد ال�سالمي 
وعنوانه: اإمارة دبي- بردبي- �سارع ال�سيخ زايد- برج لطيفة- مكتب رقم 1502- �ض.ب: 3117- هاتف: 043599997- فاك�ض: 
النجار.  حممد  ع�سام  وميثله:   2017/1/34251 رقم  حتت  بدبي  العدل  كاتب  من  امل�سدقة  الوكالة  ومبوجب   043599987
�سد املنذر �سده/ عمر عبيد حميد عبيد ال�سباح عنوانه: ال�سارقة منطقة �سعود فيال رقم 19 متحرك 050177557 هاتف: 
وثمانية  درهما  و�ستون  و�سبعة  واربعمائة  الف  وع�سرون  )�ستة  دره��م   26467.98 مبلغ  ب�سداد  اإن��ذار  املو�سوع/   .065081302
و�سبعمائة وثالثة  الف  و�سبعون  )اربعة  درهم   74733.12 �سيارة مببلغ  �سراء  اليها على قر�ض  املنذر  فل�ض( حت�سل  وت�سعون 
وثالثون درهما واثنان ع�سر فل�ض( من النوع تويوتا اف جي ا�ستي�سن لوحة رقم 2/7327 خ�سو�سي ال�سارقة اللون ابي�ض/ 
ا�سود موديل 2008 وتر�سد بذمته املذكورة املبلغ اأعاله 26467.98 درهم )�ستة وع�سرون الف واربعمائة و�سبعة و�ستون درهما 
وثمانية وت�سعون فل�ض( مل يتم �سدادها وقد حاول املنذر مراراً وتكراراً حث املنذر �سده على �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته اإل اأنه 
مل يحرك �ساكناً. وطبقاً لن�ض املادة )172( من قانون املعامالت التجارية رقم 1993/18 والتي تن�ض على: اإذا مل يدفع املدين 
الدين امل�سمون بالرهن يف تاريخ ال�ستحقاق كان للدائن بعد انق�ساء �سبعة اأيام من تاريخ اندار املدين بالوفاء ان يطالب من 
البيع. لذلك ننذركم  املحكمة كيفية  ال�ستعجال وتعني  الطلب على وجه  املرهون وينظر يف  ال�سيء  ببيع  له  ب��الذن  املحكمة 
بوجوب �سداد اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر 26467.98 درهم )�ستة وع�سرون الف واربعمائة و�سبعة و�ستون درهما 
وثمانية وت�سعون فل�ض( وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ تبليغكم بهذا النذار ويف حالة عدم �سدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم 

ل�سالح املنذر يلتم�ض اعمال ن�ض املادة )172( من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
                                                                                                                                                 املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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الفجر الريا�ضي
اأ�صاد برعاية هزاع بن زايد 

الرميثي : فخورون بت�صمية �صوبر اخلليج العربي بكاأ�ض عام زايد
 اأ�ساد معايل اللواء حممد خلفان الرميثي رئي�ض الهيئة 
العربي  اخلليج  ال�سوبر  كاأ�ض  بت�سمية  للريا�سة  العامة 
وب��اين نه�سة  املوؤ�س�ض  ع��ام  زاي��د متا�سيا مع  ع��ام  بكاأ�ض 
الم����ارات امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل ت��ع��اىل ال�سيخ زاي���د بن 
�سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه” والذي جاء ليحافظ 
ومفاهيم  نهج  وتر�سيخ  امل��وؤ���س�����ض  وم��ن��ج��زات  اإرث  على 
كافة وخمتلف  ملواجهة  عليها  ارتكز  التي  زاي��د  ومبادئ 

والتقدم.  التاأ�سي�ض  م�سرية  يف  والتحديات  ال�سعوبات 
مببادرة  الريا�سي  القطاع  تفاعل  اإن  معاليه:  واأ���س��اف 
عام زايد يج�سد تالحم وتوا�سل كافة القطاعات بهذه 
كاأ�ض �سوبر  الغالية على قلوبنا جميعا، وميثل  املنا�سبة 
اخلليج العربي حمطة مهم وخري منا�سبة لقطاع الكرة 
لدولتنا  واملوؤ�س�ض  احلكيم  القائد  مب�سرية  لالحتفاء 
والتنموية  احل�سارية  النه�سة  تعا�سر  وه��ي  احلبيبة 

ال�ساملة حتت مظلة القيادة الر�سيدة.
واأ�ساد معاليه بالرعاية الكرمية ل�سمو ال�سيخ هزاع بن 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
اأبوظبي، الرئي�ض الفخري لحتاد الإمارات لكرة القدم 
التي جتمع اجلزيرة  العربي  �سوبر اخلليج  كاأ�ض  ملباراة 
 2017-2016 مل��و���س��م  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دوري  ب��ط��ل 
بني  ن��ادي  با�ستاد  ال��دول��ة،  ك��اأ���ض رئي�ض  وال��وح��دة بطل 

يا�ض بالعا�سمة اأبوظبي، موؤكدا معاليه اأن رعاية �سموه 
الرعاية  بقيمة  تليق  م��ب��اراة  لتقدم  مهما  حافزا  متثل 
و�سورة  مكانة  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  الفريقني،  ومب�ستوى 
ال��ك��رة الإم���ارات���ي���ة. ودع���ا م��ع��ال��ي��ه ج��م��اه��ري الفريقني 
املثايل  للت�سجيع  ح�سارية  ���س��ورة  وت��ق��دمي  ل��ل��م��وؤازرة 
املباراة  القائمني على  املحفز، متمنيا للفريقني ولكافة 

التوفيق والنجاح يف اخراج احلدث باأبهى �سورة.

ينظمه جمل�ش ال�صارقة الريا�صي ويقطع املتناف�صون خالله 378,2 كم يف اأربعة اأيام

فريقًا من خمتلف بلدان العامل يف الن�صخة ال�صاد�صة لطواف ال�صارقة الدويل للدراجات   19
من  ال�ساد�سة  للن�سخة  املنظمة  العليا  اللجنة  ك�سفت 
ط���واف ال�����س��ارق��ة ال���دويل ل��ل��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة، الذي 
تنطلق فعالياته يف الرابع والع�سرين من يناير اجلاري، 
تفا�سيل  ع��ن  منه،  والع�سرين  ال�سابع  حتى  وت�ستمر 
العناوين يف  اأه��م  اأح��د  اأ�سبح  ال��ذي  ال��ط��واف  ومالمح 
عامل الدراجات وال�سباقات على امل�ستوى الدويل، حيث 
يقطع املت�سابقون 378،2 كم على مدار اأربعة اأيام هي 
عمر الطواف الذي ينظمه جمل�ض ال�سارقة الريا�سي 

للمرة ال�ساد�سة على التوايل. 
بن خالد  ال�سيخ �سقر بن حممد  قال  التفا�سيل،  ويف 
“نحن  الريا�سي،  ال�سارقة  جمل�ض  رئي�ض  القا�سمي، 
جاهزون من اأجل اأن يكون ال�سباق يف اأبهى �سورة، فهو 
يحتل مكانة مميزة على امل�ستوى الدويل، حيث اإن طواف 
ال�سارقة الدويل للدراجات الذي يطوف الدراجون فيه 
مراحل،  اأرب��ع��ة  على  ال�سارقة  اإم���ارة  م��ن  مناطق  ع��دة 
واأحد  للدراجات،  الدولية  ال�سباقات  اأه��م  اأح��د  يعترب 
اأهم الفعاليات الرئي�سية التي ينظمها جمل�ض ال�سارقة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  كرمية  برعاية  الريا�سي، 
املجل�ض  ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
�سمو  من  وت�سجيع  ومبتابعة  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى، 
ويل  القا�سمي،  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ 
التنفيذي.   املجل�ض  رئي�ض  ال�سارقة،  ونائب حاكم  عهد 
واأ�ساف خالل موؤمتر �سحايف نظمه املجل�ض يف جزيرة 
اإن ما حتقق من جناح يف  العلم، �سباح ام�ض الأربعاء، 
ال��دورات ال�سابقة هو حمل تقدير وفخر واعتزاز، ول 
ي�سجل يف ر�سيدنا فقط، بل هو نتيجة طبيعية لعمل 
لفت  حيوي  وح�سور  وتن�سيق  ودعم  وتعاون  م�سرتك 
احلدث،  لهذا  الرئي�سيني  الر�سميني  الرعاة  قبل  من 
وه���م: م�����س��رف ال�����س��ارق��ة الإ���س��الم��ي، وه��ي��ئ��ة الإمن���اء 
ال�سارقة،  وال�سياحي، وغرفة جتارة و�سناعة  التجاري 
وموؤ�س�سة  ال�������س���ارق���ة،  حل��ك��وم��ة  الإع����الم����ي  وامل��ك��ت��ب 
والداعمني  ال�سركاء  اإىل  بالإ�سافة  لالإعالم،  ال�سارقة 
الأمن  لأنظمة  وحا�سر  نا�سونال،  اأ�سباغ  �سركة  وهم: 
الطرق  وهيئة  ال�سارقة،  مدينة  وبلدية  والت�����س��الت، 
و�سركة  اجل��ام��ع��ي��ة،  وامل��دي��ن��ة  بال�سارقة،  وامل��وا���س��الت 

الف�ساء للدراجات، والعربية للطريان.
القا�سمي،  خ��ال��د  ب��ن  حممد  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  واأع���رب 
ه���ذا احلدث  ول���رع���اة  وت��ق��دي��ره للح�سور  ���س��ك��ره  ع��ن 
ال�����س��ارق��ة ك��ل عام،  ال���ذي حتت�سنه  ال��ك��ب��ري  ال��ري��ا���س��ي 
الطواف. ول  املقبل يف ميادين  الأ�سبوع  نلتقي  قائاًل: 
ي�سعني هنا اأي�ساً اإّل اأن اأتقدم بال�سكر والتقدير للجنة 
العليا والإدارات التنفيذية لطواف ال�سارقة و�سركائنا 
يف العمل وال��ن��ج��اح رع���اة ه��ذا احل���دث ال���ذي حتت�سنه 
النجاح  م�سهد  اكتمل  مل��ا  ف��ل��وله��م  البا�سمة،  الإم����ارة 

والتميز والإبداع.
حمطة ترويج وتعريف باالإمارة

الناخي، ها  ال�سيد خالد  وب��دوره، قال مدير الطواف، 
م��ن طواف  ج��دي��دة  ن�سخة  م��ن جديد يف  نلتقي  نحن 
املهمة  الفعاليات  اأح���د  ل��ل��دراج��ات،  ال���دويل  ال�����س��ارق��ة 
التعريف  على  وتعمل  البا�سمة  ل��الإم��ارة  ت���روج  ال��ت��ي 
ب��ه��ا م��ن خ���الل م�سهد ي��وم��ي ع��ل��ى م���دار اأرب��ع��ة اأي���ام، 
ع��ل��ى م�سافة  ي���وم حم��ط��ة ومنطقة وح��رك��ة  ك��ل  ف��ف��ي 
طويلة، فيها ترحال وم�ساهد ولوحات ومواقع تراثية 
ت�سكل  وتاريخية وح�سارية ومدنية عديدة،  و�سياحية 
يف جمموعها لوحة �ساملة جاذبة عن ال�سارقة، الإمارة 
ال��ب��ا���س��م��ة، اإم����ارة اخل���ري وامل��ع��رف��ة وال��ث��ق��اف��ة وال���رتاث 
والريا�سة، التي تلقى الدعم الكبري والرعاية الدائمة 
من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 

القا�سمي، ع�سو املجل�ض الأعلى، حاكم ال�سارقة.
وت���اب���ع: ي�����س��ارك يف ال��ن�����س��خ��ة ال�����س��اد���س��ة م���ن ط���واف 
من  وفريقاً  منتخباً   19 للدراجات  ال��دويل  ال�سارقة 
خمتلف بلدان العامل ت�سكل حوايل 28 جن�سية منها: 
الإم�����ارات وال��ك��وي��ت وال��ب��ح��ري��ن واأذرب��ي��ج��ان وبلجيكا 
وفرن�سا واإيطاليا واإ�سبانيا وبلغاريا واأ�سرتاليا وليتونيا 

واأذربيجان  واأوك��ران��ي��ا  واجل��زائ��ر  ورو�سيا  وبيالرو�سيا 
واملغرب واليابان واأريترييا والرنويج وماليزيا ومنغوليا 
وكينيا  وكازاخ�ستان  والبحرين  وتون�ض  والأرج��ن��ت��ني 
وع�ساق  اجلمهور  ب��اأن  ثقة  على  نحن  وق���ال:  واأمل��ان��ي��ا. 
وال�سباقات  ال���دراج���ات  ري��ا���س��ة  خ�سو�ساً  ال��ري��ا���س��ة، 
يف  والفرح  واحليوية  بالبهجة  مليئة  اأياماً  �سيعي�سون 
اأيام  و�ستكون  امل�ساركني،  لالأبطال  �سيقة  متابعة  ظل 
حامية،  مناف�سة  م��ن  ت�سهدها  وم���ا  الأرب����ع  ال��ط��واف 
تبقى  كبرية  وع��ن��اوي��ن  ولف��ت��ة،  ج��ذب مهمة  حمطات 
حمفورة يف الذاكرة حيث يتم عبور الدراجات الهوائية 
على العديد من املناطق ال�سياحية ال�سهرية التي تتميز 
واملتحف  املركزي  ال�سوق  بينها  ال�سارقة من  اإم��ارة  بها 
ونفق  ال�سارقة  واك�سبو  امل��م��زر  وكورني�ض  الإ���س��الم��ي 

ونادي  الفجرية  وكورني�ض  القرم  و�ساطئ  احللو  وادي 
دبا وبع�ض  الفجرية وكورني�ض  البحرية يف  الريا�سات 
واجلبلية  ال�سحراوية  املناطق  مثل  الأخ���رى  املناطق 
البدية  وم�سجد  وكلباء  احل�سن  ودب���ا  البطائح  مثل 

ووادي احللو واملدام وعدد من الأندية الريا�سية.
ولفت اإىل اأن ما حتقق من جناح يف ال��دورات ال�سابقة 
هو حمل تقدير وفخر واعتزاز، ول ي�سجل يف ر�سيدنا 
وتعاون  م�سرتك  لعمل  طبيعية  نتيجة  ه��و  ب��ل  فقط، 
الرعاة  قبل  من  لف��ت  حيوي  وح�سور  وتن�سيق  ودع��م 
اختيار  يف  �ساهم  م��ا  وه���ذا  احل���دث،  ل��ه��ذا  الرئي�سيني 
النحو  على  للفائزين  �ستمنح  ال��ت��ي  التميز  قم�سان 
م�سرف  و�سعار  ا�سم  يحمل  الأ�سفر  القمي�ض  التايل: 
العام،  بالرتتيب  الفائز  لالعب  الإ���س��الم��ي  ال�سارقة 

والقمي�ض الأخ�سر اخلا�ض ببطل ال�سرعة يحمل ا�سم 
والقمي�ض  وال�سياحي،  التجاري  الإمن��اء  هيئة  و�سعار 
الأبي�ض يحمل ا�سم و�سعار مكتب ال�سارقة العالمي، 
الذي  الأح��م��ر  والقمي�ض  ال�����س��ب��اب،  بفئة  خ��ا���ض  وه��و 
يحمل ا�سم و�سعار غرفة التجارة وال�سناعة بال�سارقة 
الهواة  مرحلة  قم�سان  اأم��ا  بال�سعود.   للفائز  ومينح 

فهي حتمل ا�سم و�سعار موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم.
ومن جانبه، قال مدير ال�سباق، �سامل بو�سليبي، طواف 
ال��ف��ع��ال��ي��ات التي  اأه���م  اأح���د  ال����دويل �سيكون  ال�����س��ارق��ة 
ننتظرها واإياكم على اأحر من اجلمر، خ�سو�ساً اأننا يف 
الدورات ال�سابقة كنا معاً، و�سهدنا كل تلك التفا�سيل، 

وع�سناً اأياماً يف منتهى الروعة واحليوية.
من  الكثري  املا�سية  ال��ف��رتة  خ��الل  بذلنا  لقد  وت��اب��ع: 
اجل��ه��د م���ن اأج����ل اإجن�����اح ه����ذا احل����دث ل��ن�����س��ي��ف اإىل 
م��ا ح��ق��ق��ن��اه يف ال�����دورات ال�����س��اب��ق��ة، ون��ب��ن��ي ع��ل��ى تلك 
ال�سارقة،  اإم���ارة  ومكانة  ب�سمعة  يليق  مبا  النجاحات، 
ك��ب��رياً يف  ال��ي��وم ر���س��ي��داً  ال��ذي ميتلك  ال�سباق  اأن  كما 
عامل ال�سباقات، اأ�سبح قبلة للفرق القارية التي ت�سعى 
يف  ال��راغ��ب��ني  اأع����داد  �ساعف  ال���ذي  الأم���ر  للم�ساركة، 
امل�ساركة يف هذه البطولة، وبالتايل منحنا فر�سة اأكرب 
الواحد  الفريق  بروح  العمل  الأف�سل، يف ظل  لختيار 
ب�سكل  لإبرازها  الكبرية،  الريا�سية  التظاهرة  هذه  يف 
و�سيكون  والآليات.  الو�سائل  خمتلف  خالل  من  وا�سع 
�سيكون هناك  الأخ��ري  اليوم  كل يوم هناك تتويج، ويف 
تتويج ال�سباق كاماًل، كما �سي�سهد اليوم الأخري بطولة 
مهارة قيادة الدراجات لأندية ال�سارقة يف م�سار خا�ض 

بهم.
كم و378,2  اأيام   4

عر�ض بو�سليبي حمطات الطواف يف مراحله الأربعة، 

ي��ن��اي��ر اجل���اري،  ال���راب���ع وال��ع�����س��ري��ن  ال���ذي ينطلق يف 
يناير،  م��ن  والع�سرين  ال�سابع  حتى  ي��وم��ي��اً  وي�ستمر 
اأربع  على  م��وزع��ة  ك��م،   378،2 تبلغ  م�سافة  ق��اط��ع��اً 
يناير بطول   24 الأربعاء  يوم  تنطلق  الأوىل  مراحل، 
ال�ساعة 2:00 ظهراً  فردي،  ال�ساعة  �سد  كم   10،2
�سرف  اأم���ام  والنهاية  ال�سارقة،  امل��م��زر  كورني�ض  على 
ي��وم اخلمي�ض  وال��ث��ان��ي��ة تنطلق  الإ���س��الم��ي،  ال�����س��ارق��ة 
كم طريق فردي عام، ال�ساعة   151 بطول  يناير   25
نادي  اأم��ام  من  البداية  تكون  حيث  �سباحاً،   9:30
البطائح الريا�سي ثم �سعوداً على اجل�سر �سارع الذيد 
اإم���ارة ال�سارقة اإىل ���س��ارع الإم���ارات  وال����دوران ب��اجت��اه 
والنهاية  وامل��دام  املعال والذيد ومليحة  العابر ثم فلج 
يف نادي مليحة الريا�سي. والثالثة تنطلق يوم اجلمعة 
فردي عام، ال�ساعة  كم طريق   117 بطول  يناير   26
بخورفكان  م����روراً  احل�����س��ن  دب���ا  م��ن  م�����س��اء   1:45
�ستكون  والنهاية  احل��ل��و،  وادي  اإىل  وكلباء  والفجرية 
اأمام نادي الفتيات. اأما املرحلة الرابعة والأخرية التي 
طريق  كم   100 بطول  يناير   27 ال�سبت  ي��وم  فتاأتي 
اأم��ام م�سجد  9:30 �سباحاً، من  ال�ساعة  ع��ام،  ف��ردي 
�سرقاً  وال���ذه���اب  امل��ري��ج��ة،  منطقة  عي�سى  ب��ن  ع��ب��ي��د 
ال�سارقة  اأمام متحف  الكورني�ض مروراً من  على �سارع 
للح�سارة الإ�سالمية وفندق رادي�سون واملجل�ض الأعلى 
ل�سوؤون الأ�سرة، و�سوًل اإىل نقطة الدوران دوار املنتزه 
وال��رج��وع غ��رب��اً ب��اجت��اه دوار امل��ري��ج��ة، والن��ت��ه��اء اأمام 

�ساحة م�سجد عبيد بن عي�سى.
فعاليات م�صاحبة

يناير   23 ل��ل��ط��واف يف  امل�����س��اح��ب��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت���ب���داأ 
الطواف، وتتنوع  اأي��ام مراحل  اجل��اري وت�ستمر ط��وال 
اإر�سادية، وجدارية، وم�سابقات، يف �ساحات  بني لوحات 
فندق هوليدي اإنرتنا�سونال على بحرية خالد كروني�ض 
البحرية بال�سارقة، حيث يقيم الأبطال، بالإ�سافة اإىل 
كما  ال�سعبية،  والأك��الت  والعرو�ض  لالأطفال  فعاليات 
�ستكون الفعاليات امل�ساحبة يف اليومني الثاين والثالث 
وال�سرقية،  الو�سطى  املنطقتني  يف  ال��ط��واف  اأي���ام  م��ن 

تت�سمن فرق واأكالت �سعبية، واألعاب اأطفال. 

لالأندية  الألعاب  ل��دورة  املنظمة  العليا  اللجنة  اأعلنت 
ال�����دول والأن���دي���ة  2018 ع���ن  ل��ل�����س��ي��دات  ال��ع��رب��ي��ة 
اإمارة  ت�ست�سيفها  التي  الرابعة،  ن�سختها  يف  امل�ساركة 
املراأة،  لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  وتنظمها  ال�سارقة، 
امل��ق��ب��ل، حت��ت رعاية  ف��رباي��ر   12-2 ال��ف��رتة م��ن  يف 
ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة 
جواهر بنت حممد القا�سمي، رئي�سة موؤ�س�سة ال�سارقة 
لريا�سة امل��راأة. ويبلغ عدد الدول امل�ساركة يف الن�سخة 
���س��ع��ار )ال���ع���امل ملعِبك..  ت���اأت���ي حت���ت  ال��ت��ي  ال��راب��ع��ة 
���س��ارك��ون��ا حل��ظ��ات ال���ف���وز(، 17 دول���ة ه���ي: الإم����ارات 
واململكة  ال�سعودية،  العربية  واململكة  املتحدة،  العربية 
الأردنية الها�سمية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، 
ولبنان،  واجل��زائ��ر،  امل��غ��رب،  ومملكة  ع��م��ان،  و�سلطنة 
ودولة فل�سطني، وال�سودان، وجمهورية م�سر العربية، 

وليبيا، والعراق، واليمن، وال�سومال، وجيبوتي.
الآن  حتى  م�ساركتها  اأك��دت  التي  الأن��دي��ة  ع��دد  ويبلغ 
ال�سلة،  كرة  هي:  ريا�سات  ت�سع  يف  تتناف�ض  نادياً   69
الطاولة،  وك��رة  الأل��ع��اب اجلماعية،  الطائرة يف  وك��رة 
واملبارزة، والقو�ض وال�سهم، والرماية، واألعاب القوى يف 
الألعاب الفردية، والفرو�سية )قفز احلواجز(، وريا�سة 
الكاراتيه، ويتوقع ارتفاع عدد الأندية امل�ساركة اإىل اأكرث 
من ذلك، ل �سيما واأن اللجنة املنظمة للدورة ل زالت 

م�ستمرة يف ا�ستقبال طلبات امل�ساركة حتى الآن. 
وت��ت��ف��اوت م�����س��ارك��ات ال��ب��ل��دان يف ال��ري��ا���س��ات املفتوحة 
ت�����س��ارك ثالثة  ح��ي��ث  ال�����دورة،  م��ن  ال��راب��ع��ة  للن�سخة 
كل  يف  و�سبعة  امل��ب��ارزة،  لعبة  يف  عربية  ن�سوية  اأن��دي��ة 
فيما  الطائرة،  وكرة  والكاراتيه،  ال�سلة،  كرة  لعبة  من 
ت�سارك خم�سة اأندية يف كل من مناف�سات قفز احلواجز 
الطاولة،  ك��رة  م�سابقات  يف  اأندية  وثمانية  والرماية، 
ومن املقرر اأن ت�سارك ت�سع اأندية ن�سوية عربية يف لعبة 

القو�ض وال�سهم، و�ستة يف مناف�سات األعاب القوى.
ويف هذا ال�سدد قالت ندى ع�سكر النقبي، نائب رئي�ض 
اللجنة املنظمة العليا لدورة الألعاب لالأندية العربية 
لل�سيدات، رئي�سة اللجنة التنفيذية للدورة، مدير عام 
بالإقبال  “�سعداء  امل���راأة:  لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة 
الكبري الذي ت�سهده الن�سخة الرابعة من دورة الألعاب 
العام  ه��ذا  ي�ساركنا  حيث  لل�سيدات،  العربية  لالأندية 
نادياً من 17 دولة، ويوؤكد هذا القبال اأن الدورة   69
باتت متثل من�سة بارزة على �سعيد الريا�سة الن�سوية 
امتداد عاملنا  والأندية على  الالعبات  تت�سابق  العربية 

العربي للم�ساركة يف مناف�ساتها وح�سد األقابها«. 
على  امل�ساركات  حجم  ارت��ف��اع  اأن  اإىل  النقبي  واأ���س��ارت 
���س��ع��ي��د الأن���دي���ة وال���الع���ب���ات، ي���وؤك���د جن���اح اجل���ولت 
الرتويجية والإعالمية، التي قامت بها اللجنة العليا 
املنظمة للن�سخة الرابعة من دورة الألعاب، بتوجيهات 
من �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، حيث 
طافت من خاللها اللجنة العليا على عدد من الدول 
من بينها اململكة العربية ال�سعودية، واململكة املغربية، 
واململكة الأردنية الها�سمية، بهدف ح�سد اأكرب م�ساركة 
الريا�سي  احل��دث  يف  العربيات  الالعبات  م��ن  ممكنة 

الن�سوي الأكرب على م�ستوى املنطقة.
ت�سارك  الأن��دي��ة،  وف��ق  ال���دول  م�ساركات  �سعيد  وعلى 
مُيثلها  األ��ع��اب   9 امل��ت��ح��دة يف  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
الذهب  حل�سد  يناف�ض  الذي  الريا�سي  ال�سارقة  نادي 
الطاولة،  الطائرة، وك��رة  ال�سلة، وك��رة  ك��رة  يف كل من 
وال���رم���اي���ة، وال��ف��رو���س��ي��ة، وامل����ب����ارزة، واأل���ع���اب القوى، 
ال�سعودية  ت�سارك  فيما  وال�سهم،  والقو�ض  والكاراتيه، 
بخم�سة اأندية يف خم�ض األعاب هي يونايتد لكرة ال�سلة، 
وج���دة الأخ�����س��ر ل��ك��رة ال��ط��اول��ة، واأك��ادمي��ي��ة الحتاد 
ال�سعودي للمبارزة، ونادي جامعة الأمرية نورة لألعاب 

القوى، ونادي اآخر يف الكاراتيه.
اأندية،  ب��ث��م��ان��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ن واجل���زائ���ر  ت�����س��ارك   ك��م��ا 
للرماية،  البحرين  امل�ساركة هي:  البحرينية  والأندية 
ل��ل��م��ب��ارزة، واأك��ادمي��ي��ة البحرين  ال��ري��ا���س��ي  واحل���ال���ة 
والب�سيتني  وال�����س��ه��م،  للقو�ض  وال��ب��ح��ري��ن  ل��ل��ك��ارات��ي��ه، 
ل��ك��رة الطائرة،  امل��ح��رق  ال���ق���وى، وال��ب��ح��ري��ن  لأل���ع���اب 
�سوؤون  وزارة  وم���واه���ب  ال���ط���اول���ة،  ل��ك��رة  وال��ب��ح��ري��ن 
ال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة ل��ك��رة ال�����س��ل��ة، ب��ج��ان��ب ن���ادي اآخر 
ت�سارك  - قفز احل��واج��ز.  فيما  الفرو�سية  يتناف�ض يف 
كل من الأردن وم�سر وال�سومال باأربعة اأندية يف اأربع 

األعاب، وذلك على النحو التايل: ت�سارك الأردن بكل من 
الريا�سي  ال�سلة، والحتاد  الفحي�ض لكرة  نادي �سباب 
الن�سائي  الريا�سي  والحت��اد  الطاولة،  لكرة  الن�سائي 
الن�سائي للكاراتيه،  الريا�سي  لألعاب القوى، والحتاد 
اأما م�سر فت�سارك بكل من نادي �سبورتيج ال�سكندرية 
لكرة ال�سلة، وموؤتة لكرة الطاولة، واجلواد للفرو�سية، 
والنيبوكان الريا�سي للكاراتيه، فيما ي�سارك ال�سومال 
بكل من نادي مقدي�سو لكرة ال�سلة، والقناة الريا�سي 
ل��ل��رم��اي��ة، ون����ادي ال��ف��رو���س��ي��ة امل�����س��ري، ون����ادي البنك 
الأهلي للكاراتيه. وميثل نادي الفتيات الريا�سي اليمن 
األعاب الرماية، والكاراتيه،  ال��دورة حيث ي�سارك يف  يف 
هما  ن��ادي��ني  فل�سطني  ميثل  فيما  وال�سهم،  وال��ق��و���ض 
الريا�سي  والو�سطى  الطائرة،  لكرة  الريا�سي  الو�سل 
و�سلطنة  ليبيا  م��ن  ك��ل  ت�سارك  كما  وال�سهم،  للقو�ض 
ُعمان بثالثة اأندية يف ثالث األعاب، حيث ت�سارك ليبيا 
بكل من نادي القد�ض الريا�سي للفرو�سية، واأكادميية 
للكاراتيه،  املقد�ض  وبيت  ال��ق��وى،  لأل��ع��اب  ال�ستقالل 
فيما ت�سارك ُعمان بنادي �سحار لكرة الطائرة، وقريات 

للرماية، وفريق ريا�سات القوى لألعاب القوى.
 وت���وؤك���د ال��ك��وي��ت ح�����س��وره��ا ب��خ��م�����ض األ���ع���اب ه���ي كرة 
القوى،  واألعاب  الطاولة،  وكرة  الطائرة،  وكرة  ال�سلة، 
والكاراتيه حيث تناف�ض فيها بنادي الفتاة الريا�سي، اأما 
العراق في�سارك  يف ثالثة األعاب هي الكاراتيه، واألعاب 
القوى، والقو�ض وال�سهم، وميثله يف هذه الألعاب نادي 
البي�سمركة الريا�سي، فيما ت�سارك بقية الدول الأخرى 
يف لعبة واحدة وبناٍد واحد، وهي ال�سودان الذي ي�سارك 
ل��ك��رة الطائرة،  ال�����س��وداين  ال���دف���اع اخل���رط���وم  ب��ن��ادي 
الطائرة،  ل��ك��رة  تلكوم  ب��ن��ادي  ت�سارك  ال��ت��ي  وجيبوتي 
ولبنان بنادي الندوة القماطية لكرة الطاولة، واملغرب 

بنادي زناتة ال�ساللت لكرة الطائرة.

ثل االإمارات يف االألعاب الت�صعة نادي ال�صارقة الريا�صي ميمُ

اأندية العرب يتناف�صون حل�صد الذهب يف دورة االألعاب لالأندية العربية لل�صيدات 2018
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اختلطت اأوراق �سدارة بطولة كاأ�ض رئي�ض الدولة 
للبولو  اخل���ري  زاي���د  ع���ام  ب��ط��ولت  اأوىل  للبولو 
2018 والتي ينظمها نادي غنتوت ل�سباق  لعام 
اخليل والبولو برعاية �سمو ال�سيخ فالح بن زايد 
اآل نهيان رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي غنتوت ل�سباق 
الذي  ال�سنوي  برناجمه  �سمن  وال��ب��ول��و  اخل��ي��ل 
يختتم يف مار�ض القادم، وقد بلغت تلك البطولة 
دولر  األ���ف   200 النقدية  ج��وائ��زه��ا  تبلغ  ال��ت��ي 
خالف جوائز اجلمهور يف احلفل اخلتامي الذي 
للبولو يف  زايد  باإ�ستاد  حتدد له يوم غد اجلمعة 
من  العديد  تت�سمن  احتفالية  يف  غنتوت  ن��ادي 

الفقرات.
وقد �سهدت اجلولة اخلتامية من مباراتي الدور 

التمهيدي فوز فريق اأبو ظبي على فريق غنتوت 
بنتيجة  ال�سابق  املت�سدر  �سيكيوريتيز  اأ�ض  دي  اأي 
الأخري  المارات  باأمل على فريق  وديزرت   ،7/9

بنتيجة 6/7.
وقد جاءت مباراة ال�سدارة حافلة الثارة والندية 
اخلم�سة  اأ���س��واط��ه��ا  ام��ت��داد  على  الفريقني  ب��ني 
وال��ت��ي ان��ت��ه��ت ب��ف��وز ف��ري��ق اأب���و ظ��ب��ي ال���ذي رفع 

4 نقاط من فوزين وخ�سارة واحدة  اإىل  ر�سيده 
، كحال فريق غنتوت نف�سه بنف�ض ر�سيد النقاط 
مع فارق الأهداف بني الفريقني ، وبفوزه يعتلى 
فريق اأبو ظبي �سدارة البطولة بفارق 4 اأهداف 
ر�سيد  بنف�ض  الو�سيف  ب���اأمل  دي���زرت  ف��ري��ق  م��ن 
الأول   اأم�����ض  ب���دوره  ال��ف��وز  بعدما حقق  ال��ن��ق��اط 
فريق  على  التمهيدي  ال���دور  م��ب��اري��ات  خ��ت��ام  يف 

مباريات  اآخ���ر  يف  البطولة  ودع  ال���ذي  الم����ارات 
الثالثة  بخ�سارته  للبطولة  التمهيدية  اجل��ول��ة 
على التوايل اأمام فريق ديزرت باأمل بنتيجة 6/7 
ال�سابق  امل��ر���س��ح  الم����ارات  ف��ري��ق  افتقد  بعدما   ،
بنت  ميثاء  ال�سيخة  �سمو  الفريق  ق��ائ��دة  ج��ه��ود 
تراجع  وبخ�سارته   ، مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
للمركز  �سيكيوريتيز  اأ����ض  دي  اأي  غنتوت  ف��ري��ق 

اأي�سا  4 نقاط  العام بر�سيد  الثالث يف الرتتيب 
وب���دون ر�سيد م��ن الأه����داف ال��ت��ي رج��ح��ت بكفة 

فريقي اأبو ظبي وديزرت باأمل.
خالل  للبطولة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  حتتكم  وع��ل��ي��ه 
الفنية للبطولة لتحدد  اليوم لالئحة  اجتماعها 
اللعب يف  ل��ه  يحق  وم��ن  اخلتامية  اجل��ول��ة  �سكل 
باللجوء  ال��ع��ام  الرتتيب  ح�سم  و�سيتم  النهائي، 

فرق   3 لت�ساوي  الرتجيحية  اجل���زاء  ل�سربات 
ف���ري���ق، وف���ق���ا لقوانني  ل��ك��ل  ن���ق���اط   4 ب��ر���س��ي��د 
بها مباريات  لعبت  التي  للبولو  رابطة هرلينهام 
البطولة التي حددت لئحتها تاأهل اأكرث فريقني 
ح�����س��دا ل��ل��ن��ق��اط ع��ن ك��ل جم��م��وع��ة اىل مرحلة 
ن�سف النهائي، ويف حالة تعادل اأكرث من فريقني 
يف ال��ن��ق��اط ي��ت��م ف��ك الرت���ب���اط ب��رم��ي��ات اجلزاء 
املباراة  وال��ث��اين  الأول  يبلغ  ح��ي��ث  الرتجيحية 
النهائية  التي حتددت لها ع�سر يوم غد اجلمعة 
البطولة  فندق  و�سيقوم  غنتوت  ن��ادي  مبالعب 
جنة اأبراج ال�سراب يف اأبو ظبي برتحيل الراغبني 
العديد  ي�سهد  ال��ذي  اخلتامي  احلفل  ح�سور  يف 

من الفقرات واجلوائز املجانية.

الريا�سي بقرار تكليف  الإع��الم  اأ�سادت جمعية 
مل��ع��ايل حم��م��د خلفان  امل��وق��ر  ال�����وزراء  جمل�ض 
الرميثي وتوليه رئا�سة الهيئة العامة للريا�سة 
الريا�سة  مل�����س��رية  ودع����م  ك��ب��ري  م��ك�����س��ب  ك��ون��ه 
معربين عن المر بانه الرجل املنا�سب يف املكان 
كبرية  ومكانة  خ��ربة  من  به  يتمتع  ملا  املنا�سب 
كما يحظى ب�سمعة طيبة على ال�سعيد القاري 
للريا�سة  واإ����س���اف���ة  ق��ي��م��ة  وي��ع��ت��رب  وال������دويل 
الإم���ارات���ي���ة وداع����م ل���الإع���الم ال��ري��ا���س��ي عامة 
كل  بها  يقوم  التي  الأدوار  تكامل  اعتبار  على 

الأطراف.
جاء ذلك خالل جل�ستها الأوىل للعام 2018م 
ب��رئ��ا���س��ة ع��ب��د اهلل اإب���راه���ي���م ب���ن ح�����س��ني حيث 
العالم  دور  اأهمية  اىل  التنفيذي  املكتب  ا�سار 
التنمية  عملية  يف  ا�سا�سي  كمحور  ال��ري��ا���س��ي 
حيث رحب بكل تعاون �سادق مع كافة الهيئات 
اجلمعية  خ��ربات  بان  وبني  بالدولة  الريا�سية 
القى  ك��م��ا  ري��ا���س��ي��ة،  اأي ج��ه��ة  ت�����س��رف  حت���ت 
والربامج  اجلمعية  دور  على  ال�سوء  الرئي�ض 

الهيئات  باإجناح  امكانياتها  وف��ق  تقدمها  التي 
العامة  هيئة  مظلة  حت��ت  معها  ت��ت��ع��اون  ال��ت��ي 
للريا�سة. وتوجهت اجلمعية بال�سكر والتقدير 
ال���دوؤوب  لعملهم  للهيئة  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  اإىل 
عك�ض  وال��ذي  املا�سية،  الفرتة  ط��وال  واملتفاين 
مدى حر�سها على ت�سجيع الكوادر الوطنية يف 
الإعالمي  باملجال  تتعلق  التي  القطاعات  �ستى 
الفعال  للتوا�سل  احلثيث  وال�سعي  والريا�سي، 

مع كافة فئات املجتمع.
مذكرة  على  اجلمعية  اطلعت  اخر  جانب  ومن 
ن���ائ���ب ال��رئ��ي�����ض ع��ل��ي ح��م��ي��د ال�����ذي اأك�����د بانه 
بدور  الإ�سادة  نوؤكد  اجلمعية  دور  من  انطالقاً 
و�سائل اعالمنا الريا�سي مبختلف تخ�س�ساته 
وجناحه منقطع النظري يف تغطية كا�ض اخلليج 
العربي لكرة القدم التي اختتمت بالكويت وما 
ح��ق��ق��ه اع��الم��ن��ا م���ن ت��غ��ط��ي��ة م��ث��ال��ي��ة ل نقبل 
اجلمعية  �سيا�سة  م��ن  وان��ط��الق  ب��ه��ا.  امل�����س��ا���ض 
نوؤكد على ال�سري وفق النهج املتبع بني الأ�سرة 
ان جمعية  اىل  وال�سارة  الريا�سية،  الإعالمية 

بجانب  وفاعل  ا�سيل  جزء  الريا�سي  لالإعالم 
ال��ري��ا���س��ي الأخ����رى بالدولة  و���س��ائ��ل الإع����الم 
ومتما�سكة  م��رتاب��ط��ة  كمنظومة  تعمل  واإن��ه��ا 
دون ال�سماح لأط��راف اأخرى للتدخل يف عملها 
وت��وج��ه��ات��ه��ا ال���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ى وح�����دة ال�سف 
حر�ض  حيث  الإم��ارات��ي.  الريا�سي  الإع��الم��ي 
ا�سكاله  مبختلف  الم��ارات��ي  الريا�سي  الع��الم 
على ال�سعي بكل منهجية نحو املحافظة العمل 
الريا�سية  الق�سايا  يف  و�سفافية  ن��زاه��ة  ب��ك��ل 
بقاء  على  ت�ساعد  اأن  �ساأنها  م��ن  التي  واملهنية 
خدمة  يف  نهجها  بنف�ض  الإع��الم��ي��ة  املنظومة 
التنفيذي اىل  امل��ك��ت��ب  واأ����س���ار  دول��ت��ن��ا.  ري��ا���س��ة 
����س���رورة ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى وح�����دة ���س��ف الع����الم 
كل  كثب  ع��ن  ت��راق��ب  اجلمعية  وان  ال��ري��ا���س��ي 
ال���ت���ط���ّورات يف امل�����س��ه��د الإع���الم���ي ال����ذي يدور 
ع��ل��ى م�ستوى امل��ح��ل��ي خ��ا���س��ة ب��ع��د م��ا ب���در من 
اأدت  ت�سريحات  م��ن  الريا�سية  ال��ق��ي��ادات  اأح��د 
العالمي  العمل  منظومة  ب�سمعة  امل�سا�ض  اىل 
الريا�سي موؤكدين رف�ض مثل هذه الت�سريحات 

الهادف  البناء  للنقد  ال��دع��وة  على  والت�سديد 
ال��ن��ظ��ر ط��امل��ا ت�سري يف  الآراء ووج��ه��ات  وت��ق��ب��ل 
م�سا�ض.  او  جت���ري���ح  دون  اجل��م��ي��ع  م�����س��ل��ح��ة 
واأثنت اجلمعية على الدور الكبري الذي تبذله 
التعاون  ه��ذا  اأن  معتربا  تعاونها  يف  الحت���ادات 
يعك�ض التزامها بت�سجيع املبادرات التي تنطوي 
لالإعالم  املجتمع،  خدمة  يف  كبرية  فوائد  على 
اأر�سية  التناف�ض على  الريا�سي تتخطى حدود 
اجتماعية  اأخ�������رى  ج����وان����ب  ل��ت�����س��م��ل  امل���ل���ع���ب 
دوام  الإع��الم  والعالقات بني خمتلف منت�سبي 

ملوا�سلة الر�سالة النبيلة يف خدمة املجتمع.
الحتاد  اجتماع  ح��ول  علما  الأع�����س��اء  واح��ي��ط 
ال�سوي لل�سحافة الريا�سية الذي عقد موؤخرا 
اأهمية  على  اجلمعية  حر�ست  كما  باك�ستان  يف 
جتاه  بالدولة  الريا�سية  الهيئات  مع  التعاون 
ا�سادت  فقد  الم��ارات��ي��ة  الريا�سة  م�سرية  دع��م 
ندوات  اإق��ام��ة  اىل  الرامية  بامل�ساعي  اجلمعية 
اعداد  مركز  م��ع  بالتعاون  تخ�س�سية  ودورات 
مل���ا حت��م��ل��ه م���ن اف���ك���ار ق��ي��م��ة وايجابية  ال���ق���ادة 

واأب������دت اجلمعية  ال���ري���ا����س���ي.  واق��ع��ن��ا  ت���خ���دم 
ت��وج��ه��ات كافة  ال��ك��ام��ل يف دع����م  ا���س��ت��ع��داده��ا 
يف  ا�ستعدادها  عن  واعلنت  الوطنية  املوؤ�س�سات 
جاء  حيث  الريا�سية  الهيئات  كل  مع  التعاون 
اللقاء امل�سرتك مع القائمني على مركز اعداد 
الن�سطة  يف  اجلمعية  م�ساهمة  لتاأكيد  ال��ق��ادة 
امل�ستقبلية للمركز ووافقت على فتح باب احلوار 
املوؤ�س�سات  م��ن  ع���دد  م��ع  وامل�����س��اورة  والتن�سيق 
الإعالمية بدول جمل�ض التعاون لدعم م�سرية 
التعاون  ه��ذا  مثل  ان  حيث  م�ستقبال  اجلمعية 
مل�سرية  العامة  امل�سلحة  يف  موؤثرا  دورا  �سيلعب 
العالم الريا�سي اخلليجي. واطلعت اجلمعية 

الوملبية  اللجنة  قبل  م��ن  امل�ساركة  دع��وة  على 
القد�ض عا�سمة  فعاليات  الفل�سطينية حل�سور 
واعتمدت  املقبل.  ال�سهر  خالل  امل�سلم  ال�سباب 
المني  ق��دم��ه  ال���ذي  والداري  امل���ايل  التقرير 
ال���ع���ام ال��زم��ي��ل حم��م��د اجل���وك���ر ع��ل��ى ان يتم 
واطلعت  لحقا.  للهيئة  العامة  لالأمانة  رفعه 
الكرة  ال��واردة من احت��اد  الر�سائل  اللجنة على 
الوطني  املنتخب  مع  الوفد  تر�سيح  بخ�سو�ض 
الذي �سارك يف دورة اخلليج التي جرت بالكويت 
لر�سالة  وفق  العالمية  املوؤ�س�سات  طلب  وعلى 
لكا�ض  التغطية  بخ�سو�ض  ال��ك��رة  احت���اد  م��ن 

العامل برو�سيا.

لنادي  امل��وؤ���س�����س��ي  ال��دع��م  اط��ل��ع مكتب 
�سكله  وال�������ذي  ال���ري���ا����س���ي  ال�������س���ارق���ة 
نائب  ب��رئ��ا���س��ة  ال���ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����ض 
�سعادة  ال���ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
اأعمال  حممد جمعه بن هندي ملتابعة 
اإدارات النادي املختلفة بهدف التح�سني 

والتطوير امل�ستمر.
ويف اإطار الجتماعات الدورية املعتمدة 
اط��ل��ع م��ك��ت��ب ال���دع���م امل��وؤ���س�����س��ي على 
الفردية  الأل��ع��اب  اإدارة  ا�سرتاتيجية 
امل���ق���رتح���ة مت���ه���ي���دا لع���ت���م���اده���ا من 
الريا�سي  ال�سارقة  نادي  اإدارة  جمل�ض 
م����ن ����س���م���ن ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال����ن����ادي 

العامة.
تراأ�ض الجتماع الذي عقد م�ساء اأم�ض 
الأول مبقر النادي �سعادة حممد جمعه 
اإدارة  رئي�ض جمل�ض  نائب  ه��ن��دي   ب��ن 
�سعادة  وح�سره  املكتب  رئي�ض  ال��ن��ادي 
الدكتور عبداهلل �سلطان ع�سو جمل�ض 
ع�سو  ال�سام�سي  عبيد  و�سعادة  الإدارة 
جمل�ض الإدارة و�سعادة نا�سر �سعيد بن 
املدير  الإدارة  جمل�ض  ع�سو  عف�سان 
اأع�ساء  ب�سفتهم  ل��ل��ن��ادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مكتب الدعم املوؤ�س�سي و�سعادة �سليمان 
الهاجري رئي�ض اإدارة الألعاب الفردية 
الفردية  الألعاب  اأ�سرة  بجانب ح�سور 

يف النادي.

واأك�������د حم���م���د ج��م��ع��ه ب����ن ه���ن���دي يف 
بداية الجتماع على ما يوليه جمل�ض 
ال��ن��ادي م��ن دع��م ورع��اي��ة لكافة  اإدارة 
على  وح���ر����س���ه  ال����ن����ادي  يف  الإدارات 
ال��ل��ق��اء ب�������اإدارة الأل����ع����اب ال���ف���ردي���ة يف 
الإدارة من خالل  روؤي��ة جمل�ض  اإط��ار 
على  للوقوف  املوؤ�س�سي  الدعم  مكتب 
خالل  نتائج  من  حققته  وم��ا  اأعمالها 
م�����س��ارك��ات��ه��ا ال�����س��اب��ق��ة .واأو������س�����ح اأن 
على  يحر�ض  املوؤ�س�سي  ال��دع��م  مكتب 
ع��ق��د الج��ت��م��اع��ات ال���دوري���ة م��ع كافة 

على  وال��وق��وف  والإدارات  ال��ق��ط��اع��ات 
م���ا حت��ق��ق م���ن ن��ت��ائ��ج ل��ت��ع��زي��زه��ا مبا 
عالوة  املعتمدة  اخل��ط��ط  م��ع  ي��ت��واف��ق 
قد  التي  التحديات  كافة  درا���س��ة  على 
املحلية  م�����س��ارك��ات��ه��ا  ت��واج��ه��ه��ا خ���الل 

واخلارجية.
الجتماع  خ����الل  ه��ن��دي  ب���ن  واأع������رب 
باإجنازات  ال�سرقاوية  الأ�سرة  عن ر�سا 
الأل������ع������اب ال����ف����ردي����ة ط�������وال ال���ف���رتة 
جمل�ض  وبا�سم  با�سمه  .وق��دم  املا�سية 
النادي  يف  الريا�سية  وال���س��رة  الإدارة 

نيل  ال��ف��ردي��ة  الأل��ع��اب  لإدارة  التهنئة 
عبداهلل  النادي  ابن  التايكواندو  بطل 
لفئة  الثاين  املركز  املازمي  علي  غلوم 
حممد  بجائزة  النا�سئني  الريا�سيني 
الريا�سي  اآل مكتوم لالإبداع  بن را�سد 

يف دورتها التا�سعة. 
بعدها جرى خالل الجتماع الطالع 
على ا�سرتاتيجية اإدارة الألعاب الفردية 
وما  خططها  ا�ستكمال  بحث  وج���رى 
ومو�سوعات  م��ل��ف��ات  م���ن  ب��ه��ا  ي��ت��ع��ل��ق 

خمتلفة وم�ساركات متنوعة.

ومت ا�ستعرا�ض برامج الفرق الريا�سية 
اإجن���ازات وم��ا توجهه  وم��ا حققته من 
م�����ن حت�����دي�����ات ل����س���ت���ك���م���ال ج�����دول 
الريا�سي  الر�سمية للمو�سم  امل�سابقات 

احلايل. 
الفردية جممل  الألعاب  اإدارة  وقدمت 
عر�ض بنتائج  الفرق الريا�سية خالل 
املقبلة  وال�ستحقاقات  املا�سية  الفرتة 
يف الدولة وا�ستعرا�ض كافة الإجنازات 
ا�سم  رف��ع  ملوا�سلة  متطلباتها  وبينت 

النادي يف كافة امل�ساركات واملحافل.
املهند�ض  اأع����رب  الج��ت��م��اع  ن��ه��اي��ة  ويف 
ع�����س��و جمل�ض  ال���ه���اج���ري  ���س��ل��ي��م��ان 
الفردية  الأل��ع��اب  اإدارة  رئي�ض  الإدارة 
املوؤ�س�سي  ال��دع��م  مل��ك��ت��ب  ت��ق��دي��ره  ع��ن 
الهتمام  على  ال��ن��ادي  اإدارة  وملجل�ض 
وموا�سلة  الفردية  بالألعاب  املتوا�سل 
دع��م��ه��ا ل��ت��وا���س��ل جن��اح��ه��ا وت��األ��ق��ه��ا يف 
يف  بقوة  وامل�ساركة  النادي  اأبناء  تاأهيل 

كافة امل�ساركة وحتقيق املراكز الأوىل.
الألعاب  اإدارة  اأن  الهاجري على  واأك��د   
ال��ف��ردي��ة ل��ن ت��ت��وان��ى يف ب��ذل ق�سارى 
يف  ج��دي��دة  اإجن����ازات  لت�سيف  جهدها 
�سجل نادي ال�سارقة الريا�سي احلافل 
مليئة  الفردية  الألعاب  قاطرة  لتكون 
ب��ال��ن��ج��اح��ات يف ظ���ل م���ا ت�����س��ه��ده من 

اهتمام ودعم كبريين.

يف جل�صتها االأوىل للعام اجلديد

جمعية االإعالم ت�صيد بتكليف الرميثي لرئا�صة الهيئة العامة للريا�صة وتاأكد 
اأن االإعالم الريا�صي يعمل كمنظومة مرتابطة ومتما�صكة وهي �صر جناحه

مكتب الدعم املوؤ�ص�صي بنادي ال�صارقة الريا�صي يطلع على 
ا�صرتاتيجية اإدارة االألعاب الفردية 

»اأبوظبي« يتقدم على »غنتوت« بفارق االأهداف

احتدام ال�صراع على �صدارة بطولة رئي�ض الدولة للبولو 

مب�صاركة مفتوحة �صمت 100 العب

انطالق بطولة االإمارات املفتوحة االأوىل للمواي تاي 
ت�سهد �سالة اآيبيك اأرينا مبدينة زايد الريا�سية يف اأبو ظبي 
املفتوحة  الإم����ارات  بطولة  انطالقة  اجلمعة  غ��د  ي��وم  �سباح 
الأوىل للمواي تاي التي ينظمها احتاد الإمارات للمواي تاي 
والكيك بوك�سينج مب�ساركة مفتوحة �سمت 100 لعب على 
م�ستوى العمومي ميثلون 18 ناديا على م�ستوى الدولة، من 
كنواة  م�ساركتهم  تاأتي  ال��ذي  املواطنني  25 لعبا من  بينهم 
ال��دف��اع عن  ال��ع��اب  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ملثل  الوطنية  للمنتخبات 

النف�ض التي يهتم بها الحتاد يف ثوبه اجلديد.
وقد فرغ جمل�ض اإدارة الحتاد برئا�سة عبداهلل �سعيد النيادي 

مره  لأول  ت��ق��ام  ال��ت��ي  البطولة  تلك  لنطالقة  الإع����داد  م��ن 
بتلك ال�سالة والتي متثل اأوىل بطولت الحتاد الذي ي�سهد 
التي  بوك�سينج  الكيك  ريا�سة  م�ستوى  على  وا�سعة  م�ساركة 
اأعلنت عنها خالل الفرتة املا�سية ، ثم ريا�سة املواي تاي التي 
 .. املفتوحة  البطولة  يد�سن الحت��اد ن�ساطها من خالل تلك 
وقد حتدد يوم 1/26 احلايل موعدا لقامة بطولة املراحل 
ال��ع��م��ري��ة ال��ت��ي ت�سهد م�����س��ارك��ة وا���س��ع��ة م��ن ال��الع��ب��ني على 

م�ستوى الدولة.
من جانب اآخر افتتحت اأم�ض بفندق دو�ست ثاين يف اأبو ظبي 

الدورة التحكيمية الأوىل حلكام املواي تاي التي نظمها احتاد 
الإم��ارات للمواي تاي والكيك بوك�سينج التي ي�سرف الحتاد 
�سهدت  والتي  ت��اي  امل��واي  لريا�سة  العربي  والحت���اد  ال��دويل 
مقدمتهم  يف  اجلن�سيات  خمتلف  م��ن  حمكما   65 م�ساركة 
الإمارات  م��ن  حكما   15 بجانب   ، وامل��غ��رب  الأردن  م��ن  حكام 
امل��ر���س��ح��ني من  امل��ح��ا���س��ري��ن  وال��ت��ي ح��ا���س��ر فيها نخبة م��ن 
الحتادين الدويل والعربي والذين ي�ساركون يوم غد اجلمعة 
يف اإدارة مباريات بطولة الإمارات املفتوحة الأوىل للمواي تاي 

التي ينظمها احتاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوك�سينج.

تنظم الهيئة العامة للريا�سة مبقرها يف دبي الإثنني املقبل 
فعاليات منتدى الإمارات ل�ستدامة املن�ساآت الريا�سية الذي 
يقام حتت رعاية معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف 

النعيمي وزير تطوير البنية التحتية.
يف هذا ال�سدد .. عقد ام�ض يف مقر الهيئة العامة للريا�سة 
بدبي موؤمتر �سحفي لالإعالن عن احلدث ح�سره اإبراهيم 
عبدامللك حممد الأمني العام للهيئة العامة للريا�سة وخالد 
العبدويل مدير  واأحمد  امل�ساعد  العام  الأمني  املدفع  عي�سى 
خالل  عبدامللك  واأ���س��اد  بالهيئة.  الريا�سية  املن�ساآت  مكتب 
الريا�سية  املن�ساآت  دع��م  يف  احلكيمة  القيادة  ب��دور  امل��وؤمت��ر 
للبيئة مراعية  تكون م�ستدامة و�سديقة  اأن  وحر�سها على 
ريا�سي  جيل  اأج��ل  م��ن  العاملية  واملعايري  املقايي�ض  جلميع 
ينعم ببيئة ريا�سية خالقة مبن�ساآتها وفكرها النيري املتميز 
املنبثق م��ن فكر ب��اين وم��وؤ���س�����ض اإم����ارات اخل��ري امل��غ��ف��ور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ ونحن 
نعي�ض “ عام زايد ». وتوجه عبد امللك بجزيل ال�سكر ملعايل 
الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي لرعايته اأعمال 
امل��ن��ت��دى وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب��ن اأح��م��د ال���زي���ودي وزير 
التغري املناخي والبيئة ومعايل اللواء حممد خلفان الرميثي 
القائد العام ل�سرطة اأبوظبي رئي�ض الهيئة العامة للريا�سة 
وجلميع الرعاة والداعمني وامل�ساركني بالإ�سافة اإىل و�سائل 

الإعالم املختلفة على دورهم وتعاونهم .
وامل�ستقبل”  “ال�ستدامة  ���س��ع��ار  اخ���ت���ي���ار  اأن  اإىل  ون�����وه 
للمنتدى جاء بناء على تعزيز دور التطور الن�سائي املواكب 
للبيئة  ال�سديقة  البدائل  اتخاذ  يف  املعا�سرة  للم�ستجدات 
احلديثة  للدولة  التحتية  البنية  تاأ�سي�ض  يف  رئي�سا  عن�سرا 
وهو ما ت�سهده من�ساآت الدولة الريا�سية وغريها يف الآونة 

الأخرية.

وق����ال: م��ن ه��ن��ا ك���ان لب���د ل��ن��ا م��ن اإج�����راء وق��ف��ة تعريفية 
وتدعيمية لالأ�س�ض املتينة لبناء املن�ساآت الريا�سية وا�ستدامتها 
وفق اأرقى املعايري العاملية والأ�س�ض املهنية ال�سليمة من اأجل 
بيئة �سديقة م�ستدامة. وذكر عبد امللك اأن الهيئة حر�ست 
وموؤ�س�سات  �سخ�سيات  على  املنتدى  م�ساركة  تعم  اأن  على 
متخ�س�سة يف ا�ستدامة املن�ساآت من داخل وخارج الدولة ليتم 
خالل املنتدى عر�ض اأحدث التجارب واأف�سل املمار�سات التي 
والإن�ساء. من جانبه  البناء  تك�سب من�ساآتنا متانة وبعدا يف 
اأن املنتدى من خالل جل�ساته  اأ�سار خالد عي�سى املدفع اإىل 
التي �ستعقد �سيخرج بعدة تو�سيات ت�سهم يف حتقيق الأهداف 
الوطنية وتعزز من م�سرية التنمية امل�ستدامة حيث اأن دولة 
الإمارات وبروؤية قيادتها الر�سيدة مت�سي يف ال�سري على نهج 
الإمارات  دولة  الذي و�سع  نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ  له  املغفور 
على درب حتقيق التنمية امل�ستدامة باإعالن اخلطة التنموية 
تخ�سي�ض  ليتم  املا�سي  القرن  �سبعينات  يف  للدولة  الأوىل 
جزء كبري من امليزانية لتطوير املرافق العامة والهتمام بها 
اأ�سفر عن حتقيق جناحات كبري على خمتلف الأ�سعدة.  ما 
اإطار اخلطة  اإن هذا املنتدى ياأتي يف  اأحمد العبدويل  وقال 
املحوري  ال��دور  تعزز  والتي  الريا�سية  للمن�ساآت  الت�سغيلية 
املعنية  الريا�سية  واملوؤ�س�سات  للريا�سة  العامة  الهيئة  بني 
باملن�ساآت الريا�سية بالدولة ويف �سعي دائم نحو ن�سر الفكر 
امل�ستدام لتلك املن�ساآت الريا�سية وتعزيز ال�سراكة املجتمعية 
املنتدى  اإن  العبدويل  واأ�ساف  املعنية بذلك.  القطاعات  بني 
ياأتي مب�ساركة خليجية تعمل على تعزيز دور العمل امل�سرتك 
بني اجلهات املعنية باملن�ساآت الريا�سية حيث �سرتكز حماور 
امل��ن��ت��دى على ال���س��ت��دام��ة م��ن اأج���ل الأر�����ض ن��ظ��رة ريا�سية 
قيادية بالإ�سافة اإىل ا�ستعرا�ض عدد من التجارب الوطنية 

املبتكرة يف ا�ست�سراف امل�ستقبل.

» هيئة الريا�صة « تنظم منتدى االإمارات ال�صتدامة 
املن�صاآت الريا�صية االإثنني املقبل
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الفجر الريا�ضي

نادال دون عناء وخروج اجلزيري

تاأهل فوزنياكي و�صفيتولينا ودمييرتوف يف اأ�صرتاليا املفتوحة
بايرن ميونيخ يحلم بتمديد عقد هاينك�ض

ال�72  �سن  يف  هاينك�ض  ي��وب  املخ�سرم  امل��درب  اأ�سبح 
ال��رغ��ب��ات! ح��ل��م يعي�سه رغ��م��ا ع��ن��ه يف  ه��دف��ا جلميع 
القدم  لكرة  الأمل��اين  ال��دوري  مت�سدر  ميونيخ  بايرن 
البافاري  للنادي  التاريخيان  امل�سوؤولن  يحاول  حيث 
رومينيغه”  ه��اي��ن��ت�����ض  وك�����ارل  “وهوني�ض  “اويل” 

اإقناعه بتمديد عقده حتى عام 2019.
“لعبنا  لبايرن:  التنفيذي  الرئي�ض  رومينيغه،  وق��ال 
فوزا.   16 وحققنا  ب��اإ���س��راف،  الن  حتى  م��ب��اراة   17
هادئة.  النادي  يف  الج��واء  يحبونه.  الالعبني  جميع 
�سيكون من املحزن جدا تركه يرحل دون ان نقاتل من 
اجل بقاء هذا الرجل الذي ل يعترب فقط مدربا جيدا 

بل �سخ�سا رائعا ».
واأ�ساف املهاجم الدويل ال�سابق: “رئي�ض النادي اأويل 
هوني�ض يقوم مبحاولة يف هذا ال�سدد، وب�سراحة، اأنا 

اأوؤيد ذلك متاما«.
الأول  ت�سرين  يف  اعتزاله  عن  املخ�سرم  امل��درب  وع��اد 
لناديه  الفنية  الدارة  م��ه��ام  ليتوىل  امل��ا���س��ي  اك��ت��وب��ر 
ال�سابق الذي راأى فيه املدرب املثايل القادر على اإعادته 

اىل اأيام ذهبية بعد اإقالة الإيطايل كارلو اأن�سيلوتي.
وابتعد هاينك�ض عن التدريب منذ عام 2013 بعدما 
قاد بايرن اىل ثالثية تاريخية �سملت الدوري والكاأ�ض 

املحليني ودوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم، اآخر 
األقاب النادي يف امل�سابقة الأوروبية الأم.
وكان هاينك�ض وا�سحا عندما وافق على 
ا�ستالم املهمة ب�الوكالة بف�سل �سداقة 
للنادي  ح��ق��ي��ق��ي  و����س���غ���ف  ه���ون���ي�������ض 
 30 حتى  عقد  ق��ال:  حيث  البافاري، 

ح���زي���ران ي��ون��ي��و، ول���ن ي��ك��ون هناك 
جمال لال�ستمرار املو�سم املقبل.

وع���ل���ل ه��اي��ن��ك�����ض ق������راره هذا 
مقابلة  يف  الأ����س���ب���وع  ه����ذا 

ط��وي��ل��ة ج����دا م���ع جملة 
اأقوم  ك��ي  وق���ال:  كيكر، 

اأفعل  العمل كما  بهذا 
معي،  املتعاونني  مع 

ي���ك���ون  اأن  ي����ج����ب 
ان�سباط  ه���ن���اك 
وحتمل  �سخ�سي 

�سديد، م�سيفا: 
��������س�������اأك�������ون يف 
����س���ن ال������� 73 
ال����ت����ا�����س����ع  يف 
اأي��ار مايو  من 
ويف  امل�����ق�����ب�����ل 
الع�سر،  ه����ذا 
كم  ن���ع���رف  ل 
ال�سنوات  م���ن 
لنا  �ستمنحها 

احلياة.
عن  عدوله  ومنذ 

اع��ت��زال ال��ت��دري��ب يف 
الأول  ت�سرين  ب��داي��ة 

اأكتوبر، حيث خلف ان�سيلوتي 
باري�ض  ام��ام  املذلة  اخل�سارة  عقب 

1-3 يف  ���س��ان ج���رم���ان ال��ف��رن�����س��ي 
دور املجموعات مل�سابقة دوري ابطال 

اوروبا، غادر هاينك�ض م�سكنه اجلميل 

يف منطقة الراين، وترك زوجته وكلبه كاندو الذي ل 
ياأكل ملدة يومني يف كل مرة اأترك فيها البيت، وا�ستقر 

يف فندق يف ميونيخ.
ب��ا���س��ر ع��م��ل��ه: ت��دري��ب��ات قا�سية،  ومب���ج���رد و���س��ول��ه، 
جميع  على  �سارم  وان�سباط  دقيقة،  تكتيكية  خطط 
امل�ستويات. يف مدى ثالثة اأ�سهر ون�سف، انتقل بايرن 
ميونيخ من املركز الثاين بفارق 5 نقاط عن املت�سدر 
 13 ب��ف��ارق  ال��ري��ادة  اىل  دورمت��ون��د،  بورو�سيا  وقتها 
و�سيفه  ليبزيغ  حاليا  املبا�سر  م��ط��ارده  ام��ام  نقطة 

املو�سم املا�سي.
اأمد عمل هذا  اإطالة  وب�سرعة كبرية، طرحت م�ساألة 
املدرب املعجزة، ب�سكل اأكرث انفتاحا لأن اأيا من خلفائه 

املحتملني ل يبدو اأنه يثري حما�سة م�سوؤوليه.
يوب  اأملانيا،  مدربا  نريد  اأننا  قررنا  رومينيغه:  وق��ال 
هاينك�ض �سيكون املدرب الأملاين املثايل، م�سيفا: ولكن 
يجب اأن نتحلى معه اأي�سا بالقليل من ال�سرب. ويجب 
ال��الزم��ة م��ن دونه  ي��وب بكل الأن��اق��ة  علينا م��راف��ق��ة 
اإجباره. وتبدو عملية الإغراء ح�سا�سة، مبا ان هاينك�ض، 
يف  مون�سنغالدباخ  لبورو�سيا  ال�سابق  والنجم  املهاجم 
اأملانيا،  1974 مع  فرتته الذهبية وبطل العامل عام 
لديه فكرة حمددة عن مهمته واللتزام الذي تنطوي 
عليه: لو مل اأ�سعر باأنني اأ�ستطيع اأن اأفعل هذا العمل 
م��ع ال��ك��ث��ري م��ن ال��ط��اق��ة، مل اأك���ن لأق����ول نعم، 
اأف�سل  و�سع  يف  كنت  ب���داأت،  عندما  م�سيفا: 
اأن��ا عليه الن، لأن��ه ك��ان ل��دي املزيد من  مما 

الوقت للريا�سة وامل�سي مع كاندو.
وي��ع��ت��ق��د ل��وث��ار م��ات��ي��و���ض، اأ���س��ط��ورة اخرى 
للنادي البافاري، والذي يعمل الآن م�ست�سارا 
احلكيم  العجوز  اأن  التلفزيون،  يف  موؤثرا 
�سري�سخ لرغبة اأ�سدقائه يف النهاية، 
هاينت�ض  ك���ارل  متحم�سا:  وق���ال 
هوني�ض  واأويل  روم��ي��ن��ي��غ��ه 
بايرن  ي��ع�����س��ق��ان��ه. جن���وم 
يع�سقونه.  م���ي���ون���ي���خ 
يع�سقونه،  امل�سجعون 
م�سجعي  وح�����ت�����ى 

الفرق املناف�سة!.
“مل  واأ������س�����اف: 
ي��ح��ظ اأب����دا اأي 
لبايرن  مدرب 
م������ي������ون������ي������خ 
مب���ث���ل ه���ذا 
العجاب. 
ل������ذل������ك 
ي���ت���ع���ني 
ع������ل������ى 
ن  ير با
القيام 
ب������ك������ل 
�����س����يء 
م��������������������ن 
ابقائه  اأج������ل 
اأنا  الفنية  ادارت����ه  راأ�����ض  ع��ل��ى 
مقتنع باأن هناك فر�سة واقعية جدا 

كي يبقى يوب �سنة اأخرى«.

�سفيتولينا  ايلينا  والوكرانية  فوزنياكي  كارولين  الدمناركية  بلغت 
والبلغاري  للقب،  واملر�سحتان  التوايل  على  ورابعة  ثانية  امل�سنفتان 
بطولة  من  الثالث  ال��دور  النف�ض  ب�سق  الثالث  دمي��ي��رتوف  غريغور 
الكربى،  الأرب���ع  البطولت  اأوىل  امل�سرب،  لكرة  املفتوحة  اأ�سرتاليا 
الأربعاء  ام�ض  عناء  اي  الأول  ن��ادال  راف��اي��ل  ال�سباين  يجد  مل  فيما 
فيت  يانا  الكرواتية  على  فوزنياكي  وف���ازت  ال��ث��اين.  ال���دور  لتخطي 
�سينياكوفا  كاترينا  الت�سيكية  على  و�سفيتولينا  و5-7،  و2-6   6-3
املجموعة الوىل، فيما  4-6 و6-2 و6-1، بعدما قلبتا خ�سارتهما 
تغلب نادال على الرجنتيني لياندرو ماير ال�52 عامليا 6-3 و4-6 
و7-6 )7-4(، ودمييرتوف على المريكي ماكنزي ماكدونالد 6-4 
و6-2 و6-4 و�سفر-6 و8-6. يف املباراة الوىل، حققت فوزنياكي 
عودة رهيبة وتفادت اخلروج املبكر بعدما انقذت كرتني كانت احداهما 
ال�سوط  يف  و15-40   1-5 تقدمت  التي  للكرواتية  الفوز  �ستمنح 
الكرتني  فانقذت  خربتها  بف�سل  فعلتها  الدمناركية  لكن  ال�سابع، 

وك�سبت 6 ا�سواط متتالية ح�سمت بها املجموعة واملباراة.
واعربت فوزنياكي عن فخرها بعودتها الرائعة، وقالت: “عندما كانت 
النتيجة 5-1 و40-15، �سعرت وكاأنني و�سعت قدما خارج البطولة. 
كانت حلظات جمنونة، ل اأعرف كيف متكنت من العودة يف املباراة”، 
لكن  تخ�سره،  �سيء  لديها  يكن  قوية ومل  “كانت �سرباتها  م�سيفة: 
 ،5-2 “عندما قل�ست النتيجة اىل  خربتي كانت حا�سمة«. وتابعت: 

قلت، ح�سنا، ل زالت حظوظي قائمة، فقط حاويل والعبي بقتالية«.
وتلتقي فوزنياكي يف الدور املقبل مع الهولندية كيكي برتنز الثالثني 

والتي تغلبت على المريكية نيكول غيب�ض 7-6 )7-3( و6-�سفر.
ويف الثانية، مل تكن حال �سفيتولينا اف�سل وقلبت خ�سارتها املجموعة 
الوىل اىل فوز لكنها احتاجت اىل �ساعتني و14 دقيقة لتحقيقه على 

ح�ساب امل�سنفة 59 عامليا.
املجموعة  يف  جيد  ب�سكل  لعبت  انها  “اعتقد  �سفيتولينا:  وقالت 

الوىل، لكنني منحتها فر�سة ك�سر ار�سايل، لذلك اأعتقد اأنها 
ك�سبتها ب�سبب خطاأ مني«.

لكن �سفيتولينا ا�ستكت من ارتفاع درجة احل��رارة، وقالت: 
الظروف  ك��ان��ت  ل��ق��د  ال���ي���وم،  ����س���اأذوب  ك��ن��ت  اأن��ن��ي  “اعتقد 

�سعبة”، م�سيفة “لقد اأخذت ما يكفي من ال�سم�ض 
وا�ستعادة  ب���اردا ج��دا  اأري���د فقط حماما  ال��ي��وم، 

لياقتي«.
الكربى  ال��ب��ط��ول��ة  �سفيتولينا  وت��خ��و���ض 
بعد  عالية  مبعنويات  املو�سم  هذا  الوىل 

ال�سرتالية  ب��ري��زب��ني  ب����دورة  ف��وزه��ا 
مللبورن  الع��دادي��ة 

وت����ت����وي����ج����ه����ا 
بخم�سة 

ال��������ق��������اب 
ال�����������ع�����������ام 

امل��ا���س��ي، اأك���رث م��ن اي 
لعبة اخرى.

عينيها  ن�سب  �سفيتولينا  وت�سع 
الفوز باول لقب كبري يف م�سريتها 

او�سحت  ل��ك��ن��ه��ا  الح���رتاف���ي���ة، 
�سهلة،  ت��ك��ون  ل��ن  امل��ه��م��ة  ان 
بطولة  “انها  وق�����ال�����ت: 

ك������������ربى وك������������ل لع�����ب�����ة 
م�سممة على الفوز«.

�سفيتولينا  وت��ل��ت��ق��ي 
يف ال����دور امل��ق��ب��ل مع 

الواعدة  مواطنتها 
كو�ستيوك  م����رت����ا 

التي تغلبت على ال�سرتالية اوليفيا روغوف�سكا امل�ساركة ببطاقة دعوة 
الثالث منذ  6-3 و7-5. وباتت كو�ستيوك ا�سغر لعبة تبلغ الدور 
وهو الفوز احلادي ع�سر  ال�سوي�سرية مارتينا هينغي�ض عام 1996. 
تتويجها  بعد  املفتوحة  ا�سرتاليا  بطولة  يف  لكو�ستيوك  التوايل  على 
الرئي�سي  2017 وحجزت بطاقتها اىل اجلدول  ال�سابات عام  بلقب 
هذا العام بفوزها يف 3 مباريات يف الت�سفيات. وقالت كو�ستيوك بثقة 
“لقد �سمعت يف الكثري من الأوقات باأنني موهوبة، واأنا اأعلم ذلك”، 
اللعب  على  ت�ساعدين  لن  املوهبة وحدها  اأن  اأعلم  “لكنني  م�سيفة: 
�سوى  اأنها ل تعرف  �سفيتولينا  اأعمل بجد«. وقالت  اأنا  جيدا، لذلك 
�سهلة،  تكون  لن  امامها  مهمتها  واأن  كو�ستيوك،  ال�سابة  عن  القليل 
وقالت: “لي�ض لديها ما تخ�سره، ولذلك �ستكون مواجهتها �سعبة«. 
وتاأهلت اي�سا الالتفية يلينا او�ستابنكو ال�سابعة بتغلبها على ال�سينية 
ديان يينغ يينغ 6-3 و3-6 و6-4، فيما خرجت الرو�سية انا�ستا�سيا 
كاترينا  الوكرانية  ام��ام  بخ�سارتها  ع�سرة  اخلام�سة  بافليوت�سنكوفا 
بوندارنكو 2-6 و3-6. وتابع نادال بدايته اجليدة يف البطولة ببلوغه 
و4-6   3-6 ماير  ليوناردو  الرجنتيني  ح�ساب  على  الثالث  ال��دور 
ومل يجد نادال، العائد اىل املالعب بعد تعافيه من  و6-7 )4-7(. 

ار�ساله  با�ستثناء خ�سارته  اي �سعوبة لتخطي عقبة ماير  ا�سابة، 
يف ال�سوط العا�سر من املجموعة الثالثة عندما كان ير�سل 

من اجل انهائها واملباراة يف �ساحله، لكنه �سرعان 
ال�سوط  املوقف وح�سمها يف  ت��دارك  ما 

 31( ن��ادال  وتعر�ض  الفا�سل. 
الركبة  يف  لإ�سابة  عاما( 

اأبعدته عن بطولة 

املا�سرتز اخلتامية للمو�سم املا�سي يف ت�سرين الثاين نوفمرب، بعدما 
كان قد �سمن اإنهاء العام يف �سدارة ت�سنيف املحرتفني للمرة الأوىل 
منذ 2014. ومنذ غيابه، مل ي�سارك املاتادور �سوى يف دورة كويونغ 
بريزبني  دورة  املا�سي، وغاب عن  الأ�سبوع  ال�سرتالية  ال�ستعرا�سية 
التي تعد مبثابة حت�سري للبطولة ال�سرتالية املقامة بني 15 كانون 
البطولت  اأوىل  ن��ادال يف ملبورن،  وي�سارك  و28 منه.  يناير  الثاين 
الأربع الكربى للمو�سم، للمرة الأوىل يف م�سريته من دون خو�ض اأي 
دورة ر�سمية قبلها، علما انه ي�سعى اىل لقبه الثاين فيها بعد 2009، 
وال� 17 يف البطولت الكربى. و�سرب نادال الذي حل و�سيفا للبطل 
العام املا�سي بخ�سارته امام غرميه ال�سوي�سري روجيه فيدرر، موعدا 
مع البو�سني دامري دزومهور ال�30 عامليا وال�28 يف البطولة والذي 

تغلب على ال�سرتايل جون ميلمان 7-5 و3-6 و6-4 و1-6.
بعيدا  كنت  بعدما  ال��ث��ال��ث  ال���دور  ببلوغي  �سعيد  “اأنا  ن����ادال:  وق���ال 
جدا  مهم  التوايل  على  ثان  انت�سار  الوقت،  من  لفرتة  املناف�سة  عن 
بالن�سبة يل«. واأ�ساف “ليوناردو لعب ميلك موؤهالت كبرية، ي�سرب 
الكرة بقوة كبرية جدا وقد �ساهدمت كم كانت مهمتي �سعبة امامه يف 

ال�سوطني الخريين«.
ا�سطررت  “لقد  وت��اب��ع: 
بع�ض  ت���وج���ي���ه  اىل 
القوية  ال�سربات 
ال�������������س������وط  يف 
انه  ال��ف��ا���س��ل، 
خطري  خ�سم 

جدا«.
وع����������������ان����������������ى 
دمي��������ي��������رتوف 
ال���������������������ذي ب�����ل�����غ 
النهائي  ن�سف  ال���دور 
ل��ل��ب��ط��ول��ة امل��و���س��م امل���ا����س���ي، ل��ت��خ��ط��ي عقبة 
من  ال�ساعد  ماكدونالد  ماكنزي  المريكي 
و�سفر-6  و4-6  و2-6   6-4 الت�سفيات 
عر�سا  دمي��ي��رتوف  وق���دم  و6-8. 
امل�ستوى  ع��ن  بعيدا  ج��دا  خميبا 
ال��ت��ت��وي��ج بلقب  ال�����ذي خ���ول���ه 
بطولة املا�سرتز نهاية املو�سم 
املا�سي، وكان يف طريقه اىل 
حت��ق��ي��ق خ��ي��ب��ة ج��دي��دة يف 

بطولت الغراند �سالم.
وم��ن��ذ ادائ����ه ال���رائ���ع يف 
البطولة  نهائي  ن�سف 
ال�����س����رتال����ي����ة ال���ع���ام 
ي���وؤك���د  مل  امل����ا�����س����ي، 
ع��ل��و كعبه  ال��ب��ل��غ��اري 
الكربى  البطولت  يف 
ت��خ��ط��ي ثمن  وف�����س��ل يف 

النهائي بها.
وي��ل��ت��ق��ي دمي����ي����رتوف يف ال������دور امل��ق��ب��ل مع 
والفائز  الثالثني  روبليف  ان���دري  الرو�سي 
 4-6 بغدادي�ض  ماركو�ض  القرب�سي  على 

و6-7 )5-7( و6-4 و2-6.
وخ�������رج ال���ت���ون�������س���ي م����ال����ك اجل����زي����ري 
م���ن ال�����دور ال���ث���اين ب��خ�����س��ارت��ه امام 
اللوك�سمبورغي جيل مولر الثالث 
و6-7  و6-4   7-5 والع�سرين 

)7-5( و6-3 و6-2.

م��ون��اك���و يتن���ازل ع���ن امل���رك��ز الث��ان���ي ملر�صيلي���ا 
و�سيفه  ج��اره  اأم��ام  اخل�سارة  من  اللقب  حامل  موناكو  اأفلت 
ني�ض وخطف هدف التعادل 2-2 يف الوقت بدل ال�سائع، لكنه 
�سيفه  على  الفائز  مر�سيليا  ل�سالح  الثاين  املركز  عن  تنازل 
�سرتا�سبورغ 2-�سفر يف افتتاح املرحلة احلادية والع�سرين من 

الدوري الفرن�سي لكرة القدم.
موناكو  فيها  ي�سقط  التي  ال��ت��وايل  على  الثانية  امل��ب��اراة  وه��ي 
رف��ع بها ر���س��ي��ده اىل  ال��ت��ع��ادل فاكتفى بنقطة واح���دة  ف��خ  يف 
43 نقطة وتراجع اىل املركز الثالث موؤقتا بعدما تنازل عن 
رفع  بعدما  موؤقتا  احتلها  ال��ذي  مر�سيليا  ل�سالح  الو�سافة 
ر�سيده اىل 44 نقطة بفارق نقطتني عن ليون �سريك موناكو 
ال�سابق والذي يحل �سيفا على غانغان ام�ض الربعاء يف ختام 

املرحلة.
يف املباراة الوىل على ملعب “لوي�ض الثاين” يف المارة، قلب 
اليطايل ماريو بالوتيلي تخلف فريقه يف ال�سوط الأول بهدف 
 47 اداما دياخابي، اىل تقدم بهدفني �سجلهما يف الدقيقتني 
و68 رافعا ر�سيده اىل 12 هدفا يف املركز الرابع على لئحة 

الهدافني.
ويف الوقت الذي كانت فيه املباراة تلفظ انفا�سها الخرية ح�سل 
الربازيلي جورج على ركلة حرة عند حافة املنطقة يف الدقيقة 
من  غفلة  يف  ب�سرعة  فلعبها  ال�سائع  ب��دل  الوقت  من  الثانية 
الذي  يوفيتيت�ض  �ستيفان  امل��ون��ت��ي��ن��ي��غ��ري  اىل  ن��ي�����ض،  لع��ب��ي 
بينيتيز  ارتدت من احلار�ض الرجنتيني والرت  �سددها زاحفة 

اىل القنا�ض الدويل الكولومبي راداميل فالكاو فتابعها داخل 
املرمى اخلايل م�سجال هدفه ال�ساد�ض ع�سر هذا املو�سم معززا 
موقعه يف املركز الثاين على لئحة الهدافني بفارق 3 اهداف 
خ��ل��ف م��ه��اج��م ب��اري�����ض ���س��ان ج��رم��ان ال����دويل الوروغ���وي���اين 

ادين�سون كافاين.
وحرم فالكاو ني�ض من الثاأر خلروجه من ربع نهائي م�سابقة 
ملعب  على  ام��ام��ه  بخ�سارته  موناكو  ي��د  على  ال��راب��ط��ة  ك��اأ���ض 

“األياز ريفيريا” 1-2 يف 9 احلايل.
وانتزع مر�سيليا املركز الثاين موؤقتا بفوزه ال�سعب على �سيفه 
مر�سيليا  يف  “فيلودروم”  ملعب  على  2-�سفر  �سرتا�سبورغ 

وامام 29 الف متفرج يف افتتاح املرحلة

 اإجراءات امل�ساركة يف �سباق دبي للقوارب اخل�سبية 
ال�سريعة -اجلولة الثالثة من بطولة الإمارات- 
للريا�سات  ال����دويل  دب���ي  ن����ادي  ينظمه  وال����ذي 
بعد غد  يوم  �سباح  ال�سفوح  �ساطئ  البحرية يف 
ال�سبت وذلك �سمن روزنامة ال�سباقات البحرية 

يف املو�سم الريا�سي 2018-2017.
وي�ستقبل نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية 
واملت�سابقني  ال��ف��رق  ال�سياحي  امل��ي��ن��اء  يف  ال��ي��وم 
الت�سجيل  اإج�����راءات  ت�ستكمل  ح��ي��ث  امل�����س��ارك��ني 
ل��ل��م�����س��ارك��ة مت��ه��ي��دا لإع�����الن ق��ائ��م��ة ال���ق���وارب 
امل�ساركة يف ال�سباق فيما �ستتم اإجراءات الفح�ض 
الرابعة  ال�ساعة  القوارب قبل  الفني على جميع 

ع�سرا.
ال�سياحي  امل���ي���ن���اء  يف  ال����ن����ادي  م��ق��ر  يف  وي��ع��ق��د 
ع��ن��د ال�����س��اع��ة ال��راب��ع��ة وال��ن�����س��ف ع�����س��ر اليوم 
-اخل��م��ي�����ض- الج��ت��م��اع ال��ت��ن��وي��ري ب��ني اللجنة 
املنظمة واملت�سابقني ل�سرح التعليمات وال�سروط 
املتعلقة  ال�ستف�سارات  كافة  على  وال��رد  واللوائح 

مب�سار ال�سباق من قبل املت�سابقني امل�ساركني.
وكانت اللجنة املنظمة قد اأنهت كافة الرتتيبات 
لتنظيم ال�سباق املرتقب بعد التن�سيق مع الدوائر 
احلكومية واملوؤ�س�سات الوطنية يف اإمارة دبي ومن 
بينها القيادة العامة ل�سرطة دبي و�سلطة مدينة 
دب���ي امل��الح��ي��ة وج��ه��از ح��م��اي��ة امل��ن�����س��ات احليوية 

وال�سواحل )قيادة ال�سرب الرابع( والإدارة العامة 
لالإعالم  دب��ي  وموؤ�س�سة  دب��ي  يف  امل���دين  ل��ل��دف��اع 

)قناة دبي الريا�سية(.
واأنهت اللجنة املنظمة من حتديد م�سار ال�سباق 
املرتقب يوم بعد غد ال�سبت  والذي �سي�سل طوله 
البداية  ل��ف��ة  وي�سمل  ب��ح��ري��ا  م��ي��ال   31.7 اإىل 
بحريا  م��ي��ال   5.52 اإىل  ط��ول��ه��ا  ي�����س��ل  ال���ت���ي 

ي�سل  ال�سباق  م�سار  ج��ول  ل��ف��ات   5 اإىل  اإ���س��اف��ة 
طول اللفة الواحدة اإىل 5.05 ميال بحريا.

ال�سبت  ي��وم  املرتقب  ال�سباق  ي�سهد  اأن  ويتوقع 
املراكز  على  تتناف�ض  �سوف  ق��ارب��ا   16 م�ساركة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وج���وائ���ز ال�����س��ب��اق وم���ن بينها ق���وارب 
رهيب  فريق  اأع�ساء  الكويت  دول��ة  من  الأ�سقاء 
والذي ظل ي�سجل م�ساركات م�ستمرة يف البطولة 

 7 4 ورهيب  القوارب رهيب  تاأ�سي�سها عرب  منذ 
ورهيب 11 ورهيب 16 ورهيب 17.

يف  احلالية  م�ساركته  يف  الكويتي  الفريق  ويقود 
املت�سابق املخ�سرم عبداللطيف  الإم��ارات  بطولة 
زميله  برفقة   17 رهيب  ال��ق��ارب  قائد  العماين 
ج��ا���س��م ال��رج��ي��ب ف��ي��م��ا ي��ق��ود ال���ق���ارب ره��ي��ب 4 
العبداهلل  وع��ب��دال��رح��م��ن  ال��د���س��ت��ي  م�����س��ط��ف��ي 
ال�سويدي  اح��م��د  بطلنا  ال��ف��ري��ق  م��ع  وي�����س��ارك 
11 برفقة �سعود نادر  الذي يقود القارب رهيب 

الرجيب.
ل��ل��ق��وارب اخل�سبية  ب��ط��ول��ة الإم������ارات  وت�����س��ج��ل 
الأ����س���ق���اء م���ن دول جمل�ض  ال�����س��ري��ع��ة م�����س��ارك��ة 
امل�ساركة  ف��ب��خ��الف  اأي�����س��ا  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 
الكويتية ي�سم الفريق اأي�سا مت�سابقا من �سلطنة 
البو�سعيدي  ث��اين  املت�سابق  ه��و  ال�سقيقة  عمان 
ع��ل��ى م���نت ال���ق���ارب ره��ي��ب 7 م���ع زم��ي��ل��ه بطلنا 

ح�سني �سويرد.
ويناف�ض القارب رهيب 17 على �سدارة الرتتيب 
العام لبطولة الإمارات حاليا حيث ميلك 525 
ال���ث���اين م��ت�����س��اوي��ا م���ع القارب  امل���رك���ز  ن��ق��ط��ة يف 
خليفة  ال�سقيقني  ب��ق��ي��ادة   3 م��اري��ن  امل�سخ�ض 
وذياب حميد بن ذيبان وبفارق 275 عن القارب 
املهريي  القامة  �سعيد  بقيادة   10 نا�ض  املت�سدر 

وفالح املن�سوري.

اال�صتعدادات تتوا�صل لالنطالقة �صباح ال�صبت

الت�صجيل والفح�ض الفني  ل�صباق دبي للقوارب اخل�صبية اليوم
م�صاركة اأبناء التعاون اخلليجي وح�صور الفت لرهيب الكويتي



   

 

 

يعذبان اأبناءهما االثني ع�صر بال�صال�صل والتجويع
عرثت ال�سرطة الأمريكية يف منزل مبدينة �سغرية يف كاليفورنيا 
اأعمارهم بني عامني و29 عاماً  ت��رتاوح  و�سقيقة  12 �سقيقاً  على 
حمتجزين داخل منزلهم ويت�سورون جوعاً ومّت�سخني وبع�سهم 
الوالدين ووجهت  اعتقلت  اأنها  اإىل  ب�سال�سل، م�سرية  كان مقّيداً 

اإليهما تهمتي التعذيب وتعري�ض حياة اأطفال للخطر.
�ساعتني  بعد  على  ال��واق��ع��ة  بريي�ض  مدينة  �سريف  مكتب  وق���ال 
تبلغ  ع�سرة  ثالثة  �سقيقة  اإن  بيان  يف  اأجنلي�ض  لو�ض  �سرق  جنوب 
من العمر 17 عاماً هي التي ات�سلت بال�سرطة لالإبالغ عن هذه 
املعاناة بعدما متكنت من الفرار من املنزل، م�سرياً اإىل اأنها اأجرت 

الت�سال بوا�سطة هاتف نّقال عرثت عليه يف املنزل.
وكاأن  "هزيلة" وب��دت  كانت  عاما   17 البالغة  الفتاة  اأن  واأ���س��اف 
عمرها ل يزيد عن 10 اأعوام، وقد "اأكدت اأن اأ�سقائها و�سقيقاتها 
واأن بع�ساً منهم  املنزل،  ال�12 حمتجزون من قبل والديها داخل 

مقّيد ب�سال�سل واأغالل".
واأو�سح البيان اأنه على الإثر توجهت قوة من ال�سرطة اإىل منزل 
العديد من  ع��رثت على  ل��وي��ز-اآن��ا حيث  وزوج��ت��ه  ت��ورب��ني  ديفيد 
وو�سط  حالكة  ظلمة  يف  اأ�سّرتهم  اإىل  ب�سال�سل  مقيدين  الأطفال 
"يعانون من �سوء تغذية  رائحة كريهة تزكم الأنف وكانوا جميعاً 

ومت�سخني جداً".
اأن كل الأ�سقاء  البدء ظنت  اأنها يف  اإىل  ال�سرطة يف بيانها  ولفتت 
اكت�سفت  اأن  املحتجزين هم قا�سرون، لكنها ما لبثت  وال�سقيقات 
18 و29 عاماً، يف حني  �سبعة منهم بالغون ترتاوح اأعمارهم بني 
الت�سال  اأج��رت  التي  الفتاة  فيهم  مبن  �ستة  وعددهم  البقية  اأن 

بال�سرطة قا�سرون واأ�سغرهم فتاة ل يتجاوز عمرها العامني.
�سبب  ي��ربروا  مل  الوالدين  ا�ستجوابها  ل��دى  اأن��ه  ال�سرطة  وقالت 
ملاذا كان بع�ض ه��وؤلء مقّيدين ب�سال�سل  اأولده��م ول  احتجازهم 
اأ�سرتهم. وفتحت اأجهزة حماية الأطفال حتقيقاً يف الواقعة،  اىل 
الولد  اإىل  وامل�سرب  امل��اأك��ل  قدمت  اأن��ه��ا  ال�سرطة  اأف���ادت  ح��ني  يف 

املحتجزين الذين قالوا لها اإنهم "يت�سورون جوعاً".

تخطف ر�صيعًا من ح�صن والدته 
تناقلت مواقع التوا�سل الجتماعي يف الهند مقطع فيديو �سادم، 
مع  ينام  ال����ولدة،  حديث  طفاًل  تخطف  وه��ي  ام����راأة،  فيه  تظهر 

والدته على �سرير امل�ست�سفى. 
اأحد  يف  التوليد  ق�سم  داخ��ل  من  ت�سويرها  مت  التي  امل�ساهد  ويف 
امل�ست�سفيات يف الهند، تظهر امراة، وهي تت�سلل اإىل داخل الق�سم، 
قبل اأن حتمل طفاًل حديث الولدة، وتنطلق به بعيداً، بعد اأقل من 

6 �ساعات من ولدته.
وكانت موهيني موهان بهافار )19 عاماً(، قد نقلت اإىل امل�ست�سفى 
اإىل  تنام  الأم  كانت  الأوىل،  ال�سباح  �ساعات  ويف  مولودها،  لت�سع 
جدة  اأن  وادع���ت  جم��ه��ول��ة،  ام����راأة  ت�سللت  عندما  طفلها،  ج��ان��ب 

الطفل كانت تنتظر يف اخلارج، وترغب بروؤيته.
اأن  4 �سباحاً، وجدت  ال�ساعة  ا�ستيقظت موهيني حوايل  وعندما 
ملا  اأ�سرتها يف اخل���ارج، غ��ري م��درك��ني  اأف���راد  وك��ان  طفلها مفقود، 
اأي  يعرفون  اأنهم ل  اأك��دوا  امل�ست�سفى،  �سوؤال طاقم  ول��دى  ح��دث، 

�سيء عن الطفل املفقود، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
و�سارعت اأ�سرة الطفل اإىل تقدمي �سكوى لل�سرطة، والتي بدورها 
�سور  با�ستعرا�ض  وب���داأت  الخ��ت��ط��اف،  ح��ادث��ة  يف  حتقيقاً  فتحت 
ويف  اخلاطفة.  امل��راأة  على  للتعرف  حماولة  يف  املراقبة،  كامريات 
امل�ست�سفى،  اأم���ام  القرية  اأف���راد  م��ن  العديد  جتمع  الأح���د،  �سباح 
امل�ست�سى  طاقم  مبعاقبة  وطالبوا  الأم��ن،  نق�ض  على  لالحتجاج 

الذين كانوا على راأ�ض عملهم حلظة الختطاف.     
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

العثور على اأكرب مغارة غارقة  
 متكنت جمموعة من الغوا�سني من اكت�ساف و�سلة بني كهفني حتت املاء يف �سرق املك�سيك مما يك�سف عما يعتقد 
املايا  ال�سوء على ح�سارة  املزيد من  اإلقاء  ي�ساعد يف  قد  اكت�ساف  الأر���ض وهو  اأك��رب مغارة غارقة على وجه  اأنها 

القدمية.
اإن  يوكاتان واحلفاظ عليها  �سبه جزيرة  املياه اجلوفية يف  لدرا�سة  املخ�س�ض  اأكويفريو مايا  وقال م�سروع جران 

املغارة التي متتد 347 كيلومرتا مت ا�ستك�سافها بعد تفقد متاهة من القنوات املغمورة على مدى �سهور.
اأن �سبكة الكهوف املعروفة با�سم �ساك اكتون قرب �ساطئ منتجع  اإن املجموعة تو�سلت اإىل  وقال امل�سروع يف بيان 

تولوم والتي كانت متتد 263 كيلومرتا مو�سولة ب�سبكة دو�ض اأوخو�ض التي يبلغ طولها 83 كيلومرتا.
وقال جويلريمو دي اأندا مدير امل�سروع اإن الكت�ساف "املذهل" �سي�ساعد يف فهم تطور الثقافة الغنية للمنطقة التي 

هيمنت عليها ح�سارة املايا قبل الغزو الأ�سباين.
وقال "ميكننا ذلك من اأن نقدر بدرجة اأكرب من الو�سوح كيف كانت الطقو�ض ومواقع احلج ويف نهاية الأمر كيف 

كانت م�ستوطنات ما قبل الغزو ال�سباين التي تتك�سف الآن".
ومتتلئ �سبه جزيرة يوكاتان باآثار �سعب املايا الذي كانت مدنه تعتمد على �سبكة من الكهوف املغمورة املو�سولة 

باملياه اجلوفية والتي تعرف با�سم الفجوات ال�سخرية.
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الدبلة اخل�صب.. اأحدث ال�صيحات يف عامل التوفري
لكل  ابتكار حل عملي  اىل  املواطن يف م�سر  دخ��ل  وقلة  العي�ض  دف��ع �سيق 
ابتكروا حاًل وبديل عملي لتحمل  املرة  يكلفهم مبالغ طائلة، هذه  ما قد 
تكاليف الزواج.  الدبلة اخل�سب.. هي اأحدث �سيحة يف عامل الإك�س�سوارات 
للعام اجلديد، تداول عدد من رواد مواقع التوا�سل الجتماعي �سورة لها 
بها،  والإع��ج��اب  منها  ال�سخرية  بني  حولها  الفعل  ردود  واختلفت  موؤخًرا 
باأنها  الفكرة  عن  ال�سيدات  دافعت  قيمة"،  "قلة  ال��رج��ال  راآه��ا  حني  ففى 
"غري قابلة للتلف ورخي�سة على قد الإيد". وبح�سب و�سائل اإعالم حملية، 
يقول حممد ح�سن، اأحد �سانعي الإك�س�سوار اخل�سب، اإنها ُت�سنع من العاج 
ويرتاوح �سعرها بني 200 و230 جنيها: وبتكون عملية جًدا و�سكلها �سيك، 
كان  طبيعي  اخل�سب  ك��ان  ما  كل  اخل�سب:  ن��وع  باختالف  يختلف  وال�سعر 

�سعره اأعلى لأنه بيعي�ض العمر كله..اإحنا بن�ستخدم اأجود اأنواع اخل�سب.
اإىل جانب الدبل،  اأنواع خمتلفة من الإك�س�سوارات  ويقوم حممد بت�سنيع 
اأو  للماء  كالتعر�ض  اخلارجية  للعوامل  م�ساد  اخل�سب  اخل��امت  اأن  وي��رى 
اخلد�ض: ن�سنعه من اأجود اأنواع اخل�سب الغايل يف م�سر، حيث يتم ت�سنيع 
خطرت  وقد  والأبانو�ض.  الرتكي  واجل��وز  املاهوجني  اخل�سب  من  اخل��امت 
من  الإك�س�سوارات  بع�ض  ي�ستورد  اأن  اأراد  عندما  حممد  ذه��ن  فى  الفكرة 
اأوروبا ووجد الإقبال عليها كبريا، وفكر خالل الفرتة املقبلة يف عمل بع�ض 
وقرًطا  خامًتا  �ساأ�سنع  ق��ال:  ذل��ك،  وح��ول  اخل�سب.  من  الكاملة  الأط��ق��م 
ي�سعها يف  فاإنه  ا  لأعماله طابًعا خا�سً يجعل  ولكي  كامل،  وعقًدا يف طقم 

�سندوق خ�سبي: كله خ�سب يف خ�سب.. والعلب �سكلها مميز جًدا.

العثور على اإن�صان غاب نافق طعنا 
اإن�سان  اإن حيوانا من ف�سيلة  قال م�سوؤول معني بحماية املوارد الطبيعية 
الغاب الذي موطنه جزيرة بورنيو، وهو نوع مهدد بالنقرا�ض ب�سدة، ُعرث 

عليه نافقا طعنا يف اإقليم كاليمانتان الو�سطى يف اإندوني�سيا.
وتقول ال�سلطات اإن هذه ت�ساف اإىل �سل�سلة "نفوق لأ�سباب غري طبيعية" 

تعر�ض لها اإن�سان الغاب على اجلزيرة، موطن تلك الف�سيلة.
الطبيعية يف كاليمانتان  امل��وارد  اأدي��ب جوناوان رئي�ض وكالة حماية  وق��ال 
الو�سطى اإن احليوان الذي ينتمي للقردة العليا ُعرث عليه طافيا فوق �سطح 

نهر واإنه نفق منذ يومني على الأقل.
واأ�ساف لرويرتز" عرثنا عليه م�سابا بعدة طعنات با�ستخدام اأداة حادة... 

ما زلنا نحقق يف الأمر".
ويقدر �سندوق ورلد وايلد ليف اأن بالعامل 104 اآلف و700 حيوان من 
بوجوهها  وامل��ع��روف��ة  بورنيو  ج��زي��رة  موطنه  ال��ذي  ال��غ��اب  اإن�سان  ف�سيلة 

العري�سة وفرائها البني الداكن.
ويف العام املا�سي قالت و�سائل اإعالم اإنه جرى اكت�ساف حيوانني من اإن�سان 

الغاب نافقني قتال يف كاليمنتان ال�سرقية.

األيك بالدوين 
يدافع عن وودي األن 
ع�����رب امل���م���ث���ل الأم�����ري�����ك�����ي األ���ي���ك 
بالدوين عن م�ساندته لوودي األن 
فيما يناأى عدد متزايد من جنوم 
املخرج  ع���ن  ب��اأن��ف�����س��ه��م  ه���ول���ي���وود 
اأب  ت��امي��ز  اإط����ار حملة  ال��ك��ب��ري يف 
التحر�ض  ملناه�سة  الوقت  حان  اأو 

اجلن�سي.
وق����ال ب���ال���دوي���ن ال����ذي ����س���ارك يف 
األ��ن على تويرت  اأف��الم  ثالثة من 
لألن  ال��ت��ن��ك��ر  اإن  امل��ا���س��ي��ة  ال��ل��ي��ل��ة 
ولأعماله "جمحف واأثار حزين".

األ����ن كان  ال��ع��م��ل م���ع  اأن  واأ����س���اف 
حياتي  مم����ي����زات  م����ن  "واحدا 

املهنية".
ون��ف��ى األ���ن م���رارا ات��ه��ام��ات ترتدد 
حتر�سه  عن  ال�سنني  ع�سرات  منذ 
فارو حينما  ديالن  بالتبني  بابنته 
ك��ان��ت يف ال�����س��اب��ع��ة م��ن ع��م��ره��ا يف 

بداية الت�سعينيات.
خالل  �سده  انقلبت  امل�ساعر  لكن 
التي  اجلن�سي  التحر�ض  ف�سيحة 
وال����ت����ي دفعت  ه���ول���ي���وود  جت���ت���اح 
ع�����س��رات ال���رج���ال ال��ن��اج��ح��ني اإىل 
ال�ستقالة اأو اأدت ل�ستبعادهم من 

م�سروعات فنية.
وق���ال���ت ف�����ارو يف م��ق��ت��ط��ف��ات من 
مقابلة مع برنامج )هذا ال�سباح( 
ت���ذاع غدا  ���س��ي.ب��ي.ا���ض  م��ع �سبكة 
واأقول  م�سداقية  "لدى  اخلمي�ض 
احل��ق��ي��ق��ة واأع���ت���ق���د م���ن امل���ه���م اأن 
ومن  ال�سحية  م��ن  النا�ض  يعرف 
تغيري  با�ستطاعتهم  واأن  اجل��اين. 

الو�سع".
وذكر بالدوين اأنه ل يق�سد "نفي 

اأو جتاهل هذه التهامات".

ثعبان يلفظ ديك 
من جوفه 

املزارعني يف تايالند  اأحد  بعدما لحظ 
مزرعته،  م��ن  �سخمني  دي��ك��ني  ف��ق��دان 
ثعبان �سخم  اإىل  الت��ه��ام  اأ���س��اب��ع  وج��ه 
يهاجم  اأن  اع��ت��اد  ق��دم��اً   15 ط��ول��ه  يبلغ 
ح��ي��وان��ات��ه وط���ي���وره ال��داج��ن��ة م��ن حني 

لآخر.
ليفاجاأ  �سباح  ذات  وات��ان��ا  ن��ات  ا�ستيقظ 
واعتقد يف  ديكني من مزرعته،  باختفاء 

بادئ الأمر باأنهما فرا من قف�سهما. 
عندما  الأم����ر  حقيقة  اك��ت�����س��ف  اأن����ه  اإل 
منتفخة،  ببطن  �سخماً  ثعباناً  �ساهد 

يتدىل من �سقف احلظرية. 
و����س���رع���ان م���ا ا���س��ت��دع��ى وات����ان����ا بع�ض 
الثعبان  اإج��ب��ار  يف  مل�ساعدته  امل���زارع���ني 
اإخ��راج الديك الذي كان قد ابتلعه  على 
اأوردت  م���ا  ق�����س��ري، ح�����س��ب  ق��ب��ل وق����ت 

�سحيفة مريور الربيطانية.

خ�صر فريقه فاألقى التلفاز من ال�صرفة  
ي�ستبد الغ�سب بالكثري من امل�سجعني عند خ�سارة الفرق 
الريا�سية التي ي�سجعونها، لدرجة اأن بع�سهم يقدم على 
اأفعال يندمون عليها يف وق��ت لح��ق، وه��ذا ما  اأو  اأق��وال 
اأمريكي، �سب جام غ�سبه على �سا�سة  حدث مع م�سجع 
فريقه  تعر�سه  بعد  ال�سرفة،  من  بها  واألقى  التلفزيون، 

للخ�سارة. 
وبعد مباراة كرة القدم الأمريكية، التي اأقيمت يوم الحد 
فايكنغز،  وميني�سوتا  �سينت�ض،  اأورليانز  نيو  بني  املا�سي 
وان��ت��ه��ت ب��ف��وز ه���ذا الأخ�����ري، ا���س��ت�����س��اط اأح����د م�سجعي 
�سوى  يجد  ومل  غ�سباً،  كايلي  ويدعى  اخلا�سر  الفريق 
من  اإلقاءه  اإىل  دفعه  مما  منه،  لينتقم  التلفزيون  جهاز 
ال�سرفة، بح�سب موقع ميديا اآي تي اأي. وحاولت زوجة 
الرجل املدعو كايلي ثنيه عن رمي جهاز التلفزيون، لكنه 
كان غا�سباً جداً، ومل يت�سجب لنداءاتها، وانتهى احلال 

بجهاز التلفزيون حمطماً، بعد رميه من �سرفة املنزل.

ال�صجن ل�صاعي بريد امتنع عن توزيع الر�صائل
ال�سجن يف  47 عاماً  اأرجنتيني عمره  اأدخ��ل �ساعي بريد 
باتاغونيا ليم�سي عقوبة �سنة وراء الق�سبان بعدما اأدين 
بتهمة المتناع عن توزيع الر�سائل، على ما اأفاد م�سدر 

يف ال�سرطة.
مار�سيلو  رو���س��ون،  يف  الفدرالية  ال�سرطة  مفو�ض  وق��ال 
عرثوا  املحققني  اإن  بر�ض  فران�ض  لوكالة  فيال�سكي�ض 
األف   19 اأكيا�ض حتوي  يف منزل مانويل غوتريي�ض على 

ر�سالة حتمل طوابع مل ت�سلم اإىل الأ�سخا�ض املعنيني.
وتعود الوقائع اىل العام 2009 اإل اأن احلكم على �ساعي 
الربيد يف مدينة بويرتو مادرين ال�ساحلية يف باتاغونيا 
التي يرتادها �سياح ياأتون مل�ساهدة احليتان اجلنوبية، مل 
ي�سدر اإل العام 2015 وكان ين�ض على ال�سجن �سنة مع 
ر�سائل بطريقة  "حيازة  بتهمة  اإدانته  بعد  التنفيذ  وقف 

غري قانونية". 
وقد ثبت حمكمة ال�ستئناف احلكم اإل اأن �ساعي الربيد 
مل ي�ستجب ل�ستدعاءات الق�ساء الذي عمد اإىل حتويل 
النفاذ�  م��ع  �سنة  ال�سجن  اإىل  حقه  يف  ال�����س��ادرة  العقوبة 
واأ�سدر مذكرة توقيف يف حقه. واأوقف عنا�سر ال�سرطة 
اأي مقاومة  ي��ب��د  امل��ا���س��ي��ة وه���و مل  غ��وت��ريي�����ض اجل��م��ع��ة 

واقتيد اىل �سجن رو�سون يف جنوب الأرجنتني. 

زفاف اأ�صطوري على اأعلى قمة 
يحلم كل زوجني بيوم زفاف "اأ�سطوري" يخلده التاريخ، 
فكرة  لديهما  كانت  ا�سرتاليا  م��ن  وام����راأة  رج��ال  اأن  اإل 

خمتلفة وفريدة من نوعها
ولي���ة  م���ن  ث��ن��ائ��ي��ا  اإن  ميل"  "ديلي  ���س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
دامت  ومتعبة  �ساقة  برحلة  قاما  الأ�سرتالية  كوينزلند 
9 اأيام من اأجل ربط عقدة على جبل اإيفر�ست والحتفال 

بعر�سهما.
وحت��ّم��ل ت���وم ري���ن وه���اي���دي ت���ورون���ني درج����ات احل����رارة 
املتجمدة واملرتفعات الوعرة خالل طريقهم اإىل اإيفر�ست، 

اأعلى قمة جبلية يف العامل.
اإيفر�ست كما تبادل  والتقط الزوجان �سورا تاريخية يف 
اأن ي�سيفا مل�سة خا�سة على رحلتهما، حني  الأماين قبل 

قررا ربط عقدة يف قمة اجلبل. املغنية كاتي بريي خالل ح�صورها عر�ش اأزياء جمموعة �صتيال مكارتني خلريف و�صتاء 2018 يف هوليوود, كاليفورنيا.   )ا ف ب(

�صائق �صاحنة يفاجاأ بكلب 
عرب معه 1500 كلم

م�سافة  اأ���س��رتال��ي��ا  يف  ك��ل��ب  ق��ط��ع 
من  ان���ط���الق���اً  ك��ي��ل��وم��رت   1500
مبنطقة  امل��ا���س��ي��ة  ل��ن��ق��ل  حم��ط��ة 
حتى  كوينزلند  ولي��ة  م��ن  نائية 
بعد  الأ���س��رتايل،  اجلنوب  منطقة 
اأن اأختباأ داخل اجلزء اخللفي من 

�ساحنة عابرة.
وك������ان ال���ك���ل���ب را����س���ت���ي ي��ق��ي��م مع 
�سكودامور  لورا  زوج��ت��ه  اأ���س��ه��ار 
داخل عقار يقع على م�سارف بلدة 
كوينزلند،  بولية  جونديويندي 
مت�سي  ����س���اح���ب���ت���ه  ك����ان����ت  ح���ي���ث 
ملحطة  �سكودامور  وق��ال��ت  عطلة. 
املحلية  التلفزيونية  اأي��ه.ب��ي.���س��ي 
يف  �سعيداً  ك��ان  را�ستي  "الكلب  اإن 
على  اعتاد  لكنه  ا�ست�سافته،  مكان 
الطريق  اإىل  وال����ذه����اب  ال��ت�����س��ل��ل 
قائدي  م�سادقة  حم��اوًل  ال�سريع 
ب�سرعة  ي��ق��ودون  الذين  ال�سيارات 

على الطريق".
وت�����س��ل��ل را����س���ت���ي ال�����ذي ي��ب��ل��غ من 
اجلزء  اإىل  اأع������وام  ث��الث��ة  ال��ع��م��ر 
كانت  التي  ال�ساحنة  م��ن  اخللفي 
واقفة يف املنطقة. وكانت ال�ساحنة 
وجهتها  اإىل  الطريق  منت�سف  يف 
�سوب املنطقة النائية من اأ�سرتاليا 
هناك  اأن  ال�����س��ائ��ق  اأدرك  ع��ن��دم��ا 
���س��ي��ف��اً يف ���س��ي��ارت��ه، وب��ال��ت��ايل قام 
يف  منزله  اإىل  الكلب  با�سطحاب 

بلدة �سنوتاون بجنوبي اأ�سرتاليا.
قائلة:  �����س����ك����ودام����ور  واأ�����س����اف����ت 
را�ستي يحمل  كان  "حل�سن احلظ 
ق����الدة م����دون ع��ل��ي��ه��ا رق����م هاتف 

اأ�سهاري". 

هكذا يحافظ غيت�ض على اأبنائه من اإدمان التكنولوجيا
بها عامل  التي غري  النظري  رغم جناحاته منقطعة 
وموؤ�س�ض  العامل  يف  رج��ل  اأغنى  ي�سع  التكنولوجيا، 
�سارمة  ق��واع��د  غيت�ض،  بيل  مايكرو�سوفت  �سركة 
الذكية  للهواتف  اأبنائه  ا�ستخدام  حول  منزله  داخل 
وغريها من خمتلف الأجهزة الإلكرتونية احلديثة.

15 و18 و21  اأع��م��اره��م  اأب��ن��اء  ث��الث��ة  ل��دى غيت�ض 
ك���ربوا وت��رع��رع��وا يف م��ن��زل �ساحبه مربمج  ع��ام��اً، 
ا�ستخدام  فيه  املحظور  لكن من  كمبيوتر حم��رتف، 
ومينع  ع��ام��اً،   14 ال���  بلوغ  حل��ني  املحمولة  الهواتف 
جانب  اإىل  ال��ط��ع��ام،  ط��اول��ة  على  ال��ه��ات��ف  ا�ستعمال 
الإلكرتونية  الأج��ه��زة  ا�ستخدام  م��دة  ح��ول  ق��واع��د 
وغري م�سموح على الإطالق ا�ستخدام الهواتف قبل 

الذهاب مبا�سرة اإىل ال�سرير.
اأ�سبح  ع�����س��ر  اأب��ن��ائ��ه يف  م��ع  غيت�ض  ي��ت��ع��ام��ل  ه��ك��ذا 
الأطفال  اأغلب  "مر�ض" ي�سيب  التكنولوجيا  اإدمان 
وامل��راه��ق��ني ع��ل��ى ح��د ����س���واء، ورغ����م ���س��ك��وى اأبنائه 
على  يح�سلون  الآخرين  الأطفال  اأن  من  با�ستمرار 
هواتف خا�سة بهم يف وقت مبكر عن عمر 14، اإل اأن 

اإحلاحهم املتكرر حال دون جدوى من تغيري والدهم 
الأجهزة  ا�ستخدام  تقنني  جت��اه  ال�سارمة  �سيا�سته 

الإلكرتونية داخل املنزل.
وي�����س��ج��ع غ��ي��ت�����ض اأب���ن���ائ���ه اأك����رث ع��ل��ى ق�����راءة الكتب 
يف  والج��ت��ه��اد  املدر�سية  ال��واج��ب��ات  واأداء  والق�س�ض 
املذاكرة والإبقاء على توا�سل حقيقي مع الأ�سدقاء 
واأف������راد ال��ع��ائ��ل��ة، ب����دًل م��ن ال��ت��ح��دي��ق امل��ت��وا���س��ل يف 

ال�سا�سات الزرقاء.
الراحل  اأب��ل  �سيا�سة غيت�ض كان موؤ�س�ض  غ��رار  وعلى 
والعبقري �ستيف جوبز ينتهج امل�سار ذاته مع اأبنائه، 
توؤثر  التكنولوجيا  اإدم��ان  ب��اأن  جيداً  يدركان  لأنهما 
ال�سحي  ال�سعيدين  على  الأطفال  اأدمغة  على  �سلباً 

والنف�سي.
وتاأتي الت�سريحات من عمالق يف قطاع التكنولوجيا، 
يف الوقت الذي اأثار فيه م�ستثمران كبريان م�ساهمان 
اأ�سباب  وفح�ض  درا���س��ة  ب�����س��رورة  اأب���ل،  جمموعة  يف 
"اآي فون" ومدى  اإدم��ان الأطفال لهواتفهم الذكية 

تاأثريها ال�سلبي على اأدمغتهم �سحياً ونف�سياً.

�ص�ارون �ص�تون ت�عرتف 
بتع�ّر�صها للت�ح�ّر�ض

 ،CBS �سبكة  على  ك��وان  يل  مع  اأجرتها  مبقابلة  �ستون   العاملية  �سارون  املمثلة  اعرتفت 
بتعر�سها للتحر�ض اأثناء عملها يف التمثيل.

عاما  ال�40  مدى  على  للتحر�ض  تعر�ست  قد  كانت  ان  اإذا  ما  عن  املذيع  �ساألها  وعندما 
التي عملت خاللها؟ �سحكت �سارون قائلة :"هل من املمكن اأن اأكون قد جنوت من تلك 

الأفعال".
اإل ان املذيع اختار اأن يحذف هذا املقطع من املقابلة بقرار اتخذه من تلقاء نف�سه.

من  جمموعة  اأطلقتها  التي   ،Time’s Up حملة  عن  الربنامج  فى  �سارون  وحتدثت 
النجمات بهدف الدفاع عن من تعر�سن لتحر�سات جن�سية اأو من تعر�سوا للتمييز ب�سبب 

اجلن�ض، يف هوليوود.


