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حممد بن را�سد ي�أمر ب�إطالق ا�سم زايد بن 
حمدان على �س�رع املدينة الأك�دميية

•• دبي-وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل باإطالق ا�شم ال�شيخ زايد بن 
اآل نهيان على �شارع املدينة االكادميية وذلك تقديرا ملا قدمه  حمدان 

من ت�شحيات ومواقف م�شرفة يف �شبيل رفعة الوطن واإعالء رايته.
ويعد �شارع ال�شيخ زايد بن حمدان اآل نهيان حمورا رئي�شيا موازيا ل�شارع 
ال�شيخ حممد بن زايد و�شارع االإمارات وميتد من تقاطعه مع �شارع جبل 
علي لهباب اإىل تقاطعه مع �شارع عمان بطول 50 كيلومرتا منها 25 
كيلومرتا مفتوحا اأما احلركة املرورية فيما �شيتم اإفتتاح اجلزء املتبقي 

ب�شعة 4 م�شارات يف كل اجتاه بنهاية �شهر مار�س املقبل.
               )التفا�شيل �س2(

جلنة مب�درات رئي�س الدولة تفتتح طريق 
مليحة اجلديد بتكلفة 184 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ خليفة  ال�شمو  تنفيذ مبادرات �شاحب  افتتحت جلنة متابعة 
من  االأوىل  املرحلة   ، اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ل�”�شارع  ام��ت��داًدا  يعّد  ال��ذي  امل��روري��ة،  اأم���ام احل��رك��ة  طريق مليحة 
ال�شيخ خليفة” �شمن املحاور الطولية الرئي�شية على �شبكة الطرق 
االحتادية، وذلك بعد انتهاء االأعمال االإن�شائية باإعادة تطويره ورفع 
مليون   184 بلغت  تقديرية  وبكلفة  كيلومرتا   41 بطول  كفاءته 
درهم . واأكد معايل اأحمد جمعه الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة 
رئي�س جلنة متابعة تنفيذ مبادرات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة اأن 
م�شاريع تطوير البنية التحتية يف الدولة التي تنفذها اللجنة تاأتي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
اأعلى  اإط��ار حر�س �شموه على حتقيق  رئي�س الدولة حفظه اهلل ويف 
معايري ال�شالمة ورفاهية املواطنني، ودعماً مل�شرية النه�شة ال�شاملة 
يف خمتلف مناطق الدولة.                                     )التفا�شيل �س3(
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وزيرا خارجية ال�شعودية والنم�شا خالل موؤمترهما ال�شحفي يف فيينا

رئي�س الدولة مينح �سفري البحرين 
و�س�م زايد الث�ين من الطبقة الأوىل

•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  منح 
املعاودة  �شقر  حمد  ب��ن  حممد  �شعادة  اهلل(..  )حفظه  ال��دول��ة 
�شفري مملكة ال��ب��ح��ري��ن ل���دى ال��دول��ة و���ش��ام زاي���د ال��ث��اين من 

الطبقة االأوىل والذي يعد اأرفع و�شام مينح لل�شفراء.
خالل  بذلها  التي  للجهود  تقديرا  الو�شام  ال�شفري  منح  وياأتي 
العالقات  وتعزيز  تطوير  يف  اأ�شهم  م��ا  ال��دول��ة  يف  عمله  ف��رتة 

االأخوية بني البلدين ال�شقيقني يف العديد من املجاالت.
اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  وقلد 
مبكتب  له  ا�شتقباله  خ��الل  الو�شام  ال�شفري  ال��دويل  والتعاون 

�شموه بديوان عام الوزارة يف اأبوظبي اأم�س. )التفا�شيل �س3(

�أردوغان: �صنحا�صر �ملدينة خالل �أيام

تركي� تقر مبقتل الع�سرات من جنوده� يف عفرين
•• عوا�صم-وكاالت:

اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رجب 
 32 اأن  ال���ث���الث���اء،  ام�����س  ط��ي��ب، 
ج��ن��دي��ا ت��رك��ي��ا ق��ت��ل��وا م��ن��ذ بدء 
عفرين،  يف  الع�شكرية  العملية 

�شمال غربي �شوريا.
وقال اأردوغ��ان يف خطاب األقاه يف 
اآخرين  مقاتال   60 اإن  ال��رمل��ان، 
من اجلي�س ال�شوري احلر، قتلوا 
يف العملية ذاتها، التي بداأت قبل 
�شورية  ف�شائل  مب�شاركة  اأ�شابيع 

معار�شة.
قوات  اأن  الرتكي  الرئي�س  واأعلن 
بالده �شتحا�شر خالل اأيام مدينة 
اأنقرة عملية  تنفذ  عفرين، حيث 
ع�شكرية منذ ال�شهر املا�شي �شد 
املقاتلني االأكراد الذين تعترهم 

اإرهابيني.
اأردوغ��ان يف خطابه: خالل  وقال 
�شريع،  وب�����ش��ك��ل  امل��ق��ب��ل��ة،  االأي������ام 

�شنحا�شر مركز مدينة عفرين.

الع�شكرية  العملية  اأن  واأ����ش���اف 
ت���ت���ع���ر����س ل��ل��ت�����ش��وي��ه واإل���������ش����اق 
ما  �شرعان  لكن  بها،  االإف����رتاءات 
االإعالمية  موؤ�ش�شاتنا  ف�شحت 
منا�شري  واأك����اذي����ب  اف�������رتاءات 
وك�شفت  االإره��اب��ي��ة،  التنظيمات 

احلقيقة للعامل.
مقاتلون  دخ������ل  ال�������ش���ي���اق،  ويف 

ام�س  ال�����ش��وري،  للنظام  م��وال��ون 
التي  ع��ف��ري��ن  منطقة  ال��ث��الث��اء، 
تركية  ع�شكرية  لعملية  تتعر�س 
ح�شبما  م��ن��ه��ا،  االأك��������راد  ل���ط���رد 
التلفزيون  بثها  لقطات  اأظ��ه��رت 

الر�شمي ال�شوري.
وي�����ك�����ذب دخ��������ول ه������ذه ال����ق����وات 
الرتكي  ل��ل��رئ��ي�����س  ت�����ش��ري��ح��ات 

رجب طيب اأردوغان قال فيها اإن 
هذه  مثل  انت�شار  اأحبطت  تركيا 
القوات يف عفرين، بعد حمادثات 
فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  مع 

بوتن.
مقاتالت  اإن  ن���ا����ش���ط���ون  وق������ال 
ت��رك��ي��ة ق�����ش��ف��ت ال��ط��ري��ق الذي 
للنظام  امل��وال��ي��ة  ال��ق��وات  ت�شلكه 

ال�شوري اإىل داخل عفرين.
وكان م�شوؤول كردي كبري قال يف 
التو�شل  مت  اإن��ه  االأ�شبوع  مطلع 
ال�شوري  اجل���ي�������س  م����ع  الت����ف����اق 
ل������دخ������ول ع����ف����ري����ن وحم�����ارب�����ة 

االأتراك.
اأردوغ������ان  ق���ال  وردا ع��ل��ى ذل����ك، 
يف  األقاها  كلمة  بعد  لل�شحفيني 
)االنت�شار  اإي��ق��اف  مت  ال���رمل���ان: 
باالأم�س...  جاد  ب�شكل  ال�شوري( 

لقد مت اإيقافه.
وردا على �شوؤال عما اإذا كان ن�شر 
القوات توقف بعد حمادثات مع 
ب��وت��ن ق���ال اأردوغ�������ان: ن��ع��م لقد 

مو�صكو توؤكد مقتل ع�صر�ت �لرو�س يف �صوريا

من »حلب ث�نية« يحذر  مي�ستورا  الغوطة..ودي  يف  قتيل   200

عريق�ت: ال�سلطة الفل�سطينية �ستختفي قريبً� 
•• رام اهلل-وكاالت:

اأعرب كبري املفاو�شني الفل�شطينيني القيادي يف حركة فتح �شائب عريقات 
ال�شلطة  الوقت اختفاء  الدولتني، مرجحاً يف نف�س  اإزاء حل  ت�شاوؤمه  عن 

الفل�شطينية برمتها قريًبا ولن يكون لها اأمل يف احلياة.
�شاأقول  العرية:  الثانية  القناة  معه  اأجرتها  مقابلة  يف  عريقات  واأ�شاف 
اأن  اأعتقد  اأن��ا  عبا�س!!  حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  تغ�شب  ق��د  اأم���وًرا 
الرئي�س احلقيقي لل�شعب الفل�شطيني هو وزير اجلي�س اأفيغدور ليرمان، 

اأما رئي�س الوزراء الفل�شطيني فهو املن�شق بويل مردخاي.
وذكر اأن اأبو مازن )الرئي�س عبا�س( ال ميكنه التحرك من رام اهلل دون اإذن 
اإن:  عريقات  قال  الدولتني،  ب�حل  يتعلق  وفيما  وليرمان.  مردخاي  من 
ال�شارع الفل�شطيني بداأ يكفر بهذه الفكرة الأنه يراها غري واقعية يف �شوء 
تنامي اال�شتيطان، م�شيفاً اأن الفكرة الدارجة اليوم يف ال�شارع الفل�شطيني 

هي فكرة الدولة الواحدة ذات احلقوق املت�شاوية.   )التفا�شيل �س11(

•• عوا�صم-وكاالت:

التقارير  م��رة  الأول  ال��ث��الث��اء،  ام�س  مو�شكو،  اأك���دت 
التي مت تداولها منذ اأيام وحتدثت عن مقتل ع�شرات 

الرو�س يف ا�شتباكات ب�شوريا.
الرو�س  من  ع�شرات  اإن  الرو�شية،  اخلارجية  وقالت 
بني  �شقطوا  امل�شتقلة  ال���دول  كومنولث  وم��واط��ن��ي 

قتيل وجريح يف ا�شتباك يف �شوريا موؤخرا.
واأكدت الوزارة اأن قتلى اال�شتباكات االأخرية يف �شوريا 

لي�شوا من اأفراد القوات امل�شلحة الرو�شية.
واأ�شافت اأن امل�شابني يف اال�شتباكات نقلوا اإىل رو�شيا 

لتلقي العالج.
من جانب اآخر، قال مبعوث االأمم املتحدة اإىل �شوريا، 
�شتافان دي مي�شتورا، ام�س الثالثاء، اإن من الوارد اأن 
اإ�شارة  يف  ثانية،  حلب  اإىل  ال�شرقية  الغوطة  تتحول 
اإىل ما �شهدته املدينة من قتال عنيف دام �شهورا، يف 

نهاية عام 2016.
و�شرح دي مي�شتورا لل�شحافة “من املمكن اأن ت�شبح 
الغوطة ال�شرقية )حلب ثانية(..نحن تعلمنا درو�شا 

من ذلك، كما اأرجو«.
للمفاو�شات  العليا  الهيئة  رئي�س  دع��ا  ناحيته،  م��ن 
الثالثاء،  ن�����ش��ر  احل���ري���ري،  ال�����ش��وري��ة  ب��امل��ع��ار���ش��ة 

اأهايل  اإج���راءات حلماية  اتخاذ  اإىل  ال��دويل  املجتمع 
منطقة الغوطة ال�شرقية.

الذي  وامل��دف��ع��ي  اجل���وي  الق�شف  ت�شبب  ذل���ك،  اىل 
ال�شرقية  الغوطة  على  بكثافة  النظام  ق��وات  ت�شنه 
بجروح  الع�شرات  واإ�شابة  م��دين  مئتي  نحو  مبقتل 
اأنه  املتحدة  االأمم  اع��ت��رت  ت�شعيد  يف  االأح���د،  منذ 
االإن�شاين عن ال�شيطرة”، داعية اإىل  الو�شع  “يخرج 

وقف فوري له.
بالطائرات  االأح���د  ليل  منذ  النظام  ق��وات  وتق�شف 
واملدفعية وال�شواريخ مدن وبلدات الغوطة ال�شرقية 
 ،2013 ال��ع��ام  منذ  حمكم  ب�شكل  حتا�شرها  ال��ت��ي 
تنذر  ع�شكرية  ت��ع��زي��زات  ا�شتقدامها  م��ع  بالتزامن 
بهجوم و�شيك على معقل الف�شائل املعار�شة االأخري 

قرب دم�شق.
وغداة مقتل 17 مدنياً بينهم خم�شة اأطفال االأحد، 
�شهدت املنطقة االثنني يوماً دموياً وثق فيه املر�شد 
على  مدنياً   127 مقتل  االإن�����ش��ان  حلقوق  ال�����ش��وري 
“اأكر  اإنها  39 طفاًل، يف ح�شيلة قال  االأق��ل بينهم 

ح�شيلة قتلى يومية يف املنطقة منذ اأربع �شنوات«.
الثالثاء غاراتها اجلوية على  النظام  وجددت قوات 
بينهم  مدنياً  قتياًل   50 موقعة  ال�شرقية،  الغوطة 

ح�شيلة للمر�شد. وفق  طفاًل،   13

م�سروع قرار دويل �سد طهران 
خلرق حظر الأ�سلحة اإىل اليمن

•• نيويورك-وكاالت:

ي���در����س جم��ل�����س االأم������ن ال����دويل 
اإدان����ة  م�����ش��روع ق����رار ي��رم��ي اإىل 
اإي��ران املتهمة بخرق احلظر على 
وللمطالبة  اليمن  اإىل  االأ�شلحة 
ت��داب��ري ���ش��ده��ا، بح�شب  ب��ات��خ��اذ 

وكالة فران�س بر�س.
بريطانيا  اأع��دت��ه  ال���ذي  وال��ن�����س 
ي���اأت���ي اإث�����ر ن�����ش��ر ت��ق��ري��ر خ���راء 
التي  ال�شواريخ  اأن  ح��دد  اأمميني 
اأطلقها املتمردون احلوثيون العام 
اإيرانية  ال�����ش��ع��ودي��ة  ع��ل��ى  امل��ا���ش��ي 

ال�شنع.
جمل�س  ي��ت��خ��ذ  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
االأمن موقفا حيال م�شروع القرار 
بحلول نهاية فراير، لكن موقف 

رو�شيا غري وا�شح حتى االآن.
فا�شيلي  ال��رو���ش��ي  ال�شفري  وك���ان 
ال�شهر  ن���ه���اي���ة  اأع�������رب  ن��ي��ب��ن��زي��ا 
م�شدر  حيال  �شكوكه  عن  املا�شي 
مو�شكو  ب��اأن  يوحي  ما  ال�شواريخ 
���ش��ت��ع��ار���س ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 

طهران.
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قوات ال�شرعية اليمنية تت�شدى لهجمات امللي�شيات احلوثية وتوقع يف �شفوفهم ع�شرات القتلى واجلرحى

�لتحالف يدمر مو�قع وجتمعات و�آليات قتالية تابعة للميلي�صيات 

بدعم اإم�راتي.. ق�سف تعزيزات امللي�سي�ت 
احلوثية جنوب مع�سكر خ�لد بن الوليد

•• حي�س - اليمن -وام:

امل�شلحة  ال��ق��وات  م��ن  ودع��م  باإ�شناد 
مقاتالت  ق�����ش��ف��ت   .. االإم����ارات����ي����ة 
اململكة  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������ش���ع���ودي���ة ت���ع���زي���زات 
ع�شكرية مللي�شيات احلوثي االإيرانية 
جنوب مع�شكر خالد بن الوليد فيما 
واملقاومة  ال�����ش��رع��ي��ة  ق���وات  ب��اغ��ت��ت 
�شرقي  م��زارع  يف  امللي�شيات  اليمنية 

مديرية حي�س.
تعزيزات  امل���ق���ات���الت  وا���ش��ت��ه��دف��ت 
نحو  احل��وث��ي  ملي�شيات  بها  دف��ع��ت 
باجتاه  ال���غ���رب���ي  ال�������ش���اح���ل  ج��ب��ه��ة 
حتريرها  مت  ال��ت��ي  ح��ي�����س  م��دي��ن��ة 
اأي��ام كما دم��رت مقاتالت   10 قبل 
التحالف العربي تعزيزات ع�شكرية 
منطقة  م���ن  ب��ال��ق��رب  للملي�شيات 

القطابا �شمايل مدينة اخلوخة.
واأ�شفرت الغارات عن تكبد امليلي�شيات 
احلوثية االإيرانية خ�شائر يف االرواح 
والعتاد.. كما متكنت قوات ال�شرعية 
من الت�شدي لكافة حماوالت ت�شلل 

امللي�شيات نحو املناطق املحررة.
مواقع  التحالف  مقاتالت  ودم���رت 
وتعزيزات  قتالية  واآليات  وجتمعات 
احلوثي  مليلي�شيات  تابعة  ع�شكرية 
كانت متجهة اىل حي�س واأي�شا اإىل 
التابعة  اجلبلية  الهاملي  منطقة 

مع�شكر خالد  و�شرق  م��وزع  ملديرية 
امللي�شيات  تكبدت  حيث  الوليد  ب��ن 

خ�شائر فادحة يف العتاد واالرواح.
واملقاومة  ال�شرعية  ق��وات  وت�شدت 
امليلي�شيات  م��ن  لهجمات  اليمنية 
االأطراف  على  االإي��ران��ي��ة  احلوثية 
قتل  فيما  حي�س  مل��دي��ري��ة  ال��غ��رب��ي��ة 
وج����رح ع��ل��ى اأث����ر امل���واج���ه���ات اأكرث 
ميلي�شيات  م���ن  ع��ن�����ش��را   43 م���ن 

احلوثي.
وتوا�شل مقاتالت التحالف العربي 
جتمعات  على  اجلوية  ال��غ��ارات  �شن 
م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات احل����وث����ي االإي����ران����ي����ة 

الع�شكرية  ال���ت���ع���زي���زات  وت����دم����ري 
ل��ه��ا يف مناطق  ال��ت��اب��ع��ة  واالآل����ي����ات 
ملديرية  التابعة  اجلبلية  الهاملي 
م������وزع و�����ش����رق م��ع�����ش��ك��ر خ���ال���د بن 
ا���ش��ت��م��رار مت�شيط  ال��ول��ي��د يف ظ��ل 
جيوب احلوثيني يف املناطق الواقعة 

بني �شرق املخا ومديرية حي�س.
االإماراتية  امل�شلحة  ال��ق��وات  وتقدم 
العربي  ال���ت���ح���ال���ف  ق������وات  ���ش��م��ن 
ال�شعودية  العربية  اململكة  ب��ق��ي��ادة 
اإ�شنادا  ال��ي��م��ن  يف  ال�شرعية  ل��دع��م 
للعمليات  لوج�شتيا  ودعما  ع�شكريا 
ال��ري��ة واجل��وي��ة وال��ب��ح��ري��ة دعما 

ل��ل��ي��م��ن ال�����ش��ق��ي��ق ل��ت��خ��ل��ي�����ش��ه من 
امل��خ��ط��ط االإي�����راين االإره���اب���ي عر 
االنقالبية  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
حيث يتواكب التحرير مع العمليات 
وال�شرورية  االأ�شا�شية  االإن�شانية 
الإغاثة االأ�شقاء ودعمهم على جتاوز 
ال���ظ���رف ال��ع�����ش��ي��ب ال�����ذي مي���رون 
ي��ت�����ش��در حم���ور االعمال  ب���ه ح��ي��ث 
االإن�����ش��ان��ي��ة واالإغ���اث���ي���ة االأول���وي���ات 
الإغاثة االأ�شقاء فكان التحرير يتبع 
امليلي�شيات  ف��ل��ول  م���ن  ب��ال��ت��ط��ه��ري 
م�شاريع  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  االإره��اب��ي��ة 
احلياة  لت�شتعيد  ال��ت��اأه��ي��ل  اإع������ادة 

اجلبري : قطر مل توقف متويله� ودعمه� الإره�ب
•• فيينا -وام:

اأكد عادل اجلبري وزير اخلارجية 
ال�شعودي ان قطر ال تزال تنتهج 
متويلها  ت���وق���ف  ومل  ���ش��ل��وك��ه��ا 
وتن�شر  ل�������الإره�������اب  ودع����م����ه����ا 
الكراهية واالإره���اب يف ع��دد من 

الدول.
جاء ذلك خالل موؤمتر �شحفي 
فيينا  يف  ام�������س  اجل���ب���ري  ع���ق���ده 
النم�شاوية  اخلارجية  وزي��رة  مع 
مباحثات  عقب  كناي�شل  ك��اري��ن 

بني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  تناولت 
البلدين وتبادال خاللها وجهات 
النظر حول امل�شتجدات الدولية.

اأوق���ف���ت قطر  اإذا  وق���ال اجل��ب��ري 
مت���وي���ل���ه���ا ودع����م����ه����ا ل�����الإره�����اب 
�شتكون  امل����ق����اط����ع����ة  ف������ال������دول 
عالقتها  ال���ش��ت��ئ��ن��اف  م�����ش��ت��ع��دة 

الطبيعية معها.
ال�شعودي  اخلارجية  وزي��ر  واأك��د 
ق�شارى جهدها  تبذل  ب��الده  ان 
اليمن  يف  ال����ت����ق����دم  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
اململكة  اع������الن  اإىل  ..م�������ش���ريا 

ال���ع���رب���ي���ة ال�������ش���ع���ودي���ة ودول������ة 
االإن�شانية  اخلطة  عن  االإم���ارات 
ال�����ش��ام��ل��ة يف ال���ي���م���ن، واأك������د يف 
ال���وق���ت ذات�����ه ع��ل��ى ف��ت��ح جميع 

املوانئ يف اليمن قدر االإمكان.
ال�شعودية  االأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
عن اجلبري قوله اليمن بلد جار 
و�شعه  حت�شني  على  ونعمل  لنا 
كذلك نحن ندعم مهمة املبعوث 
الدويل يف اليمن، كما اأن معظم 
من  ا�شتعيدت  اليمنية  االأرا�شي 

احلوثيني املتمردين.

احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا  اأن  واأك��������د 
االأو�شاع  ت��ده��ور  ع��ن  م�����ش��وؤول��ة 
والقرى  املناطق  م��ن  العديد  يف 

يتحملوا  اأن  وي���ج���ب  ال��ي��م��ن��ي��ة 
لتجنيدهم  اأي�������ش���اً  امل�����ش��وؤول��ي��ة 

االأطفال وا�شتهداف املدنيني.

البحرية امل�سرية توؤمن حقل ظهر 
•• القاهرة-وكاالت:

القوات  ان  امل�����ش��ري��ة  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  اع��ل��ن��ت 
مبنطقة  التاأمني  اعمال  بتنفيذ  تقوم  البحرية 
حقل ظهر ،وذلك ملجابهة جميع انواع التهديدات 
مبا يحقق �شرعة رد الفعل واال�شتجابة الفورية 
الأي موقف . وقالت يف بيان ا�شدرته ام�س ان هذا 
ياأتي تزامنا مع العملية ال�شاملة �شيناء 2018 
،حيث تنفذ القوات البحرية امل�شرية العديد من 
املهام لتاأمني االهداف احليوية واال�شرتاتيجية 
جلمهورية  اخلال�شة  االقت�شادية  املياة  عمق  يف 
م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ي ام���ت���داد امل�����ش��رح البحري 
بحري  ميل   1200 ح��وايل  ايل  ي�شل  وب��ط��ول 

حلماية املقدرات االقت�شادية.

قوات �شورية موالية لرتكيا على م�شارف عفرين  )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�سد ي�أمر ب�إطالق ا�سم زايد بن حمدان على �س�رع املدينة الأك�دميية

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل باإطالق ا�شم ال�شيخ 
زايد بن حمدان اآل نهيان على �شارع املدينة االأكادميية وذلك تقديرا 
ملا قدمه من ت�شحيات ومواقف م�شرفة يف �شبيل رفعة الوطن واإعالء 

رايته.
اآل نهيان حمورا رئي�شيا موازيا  ال�شيخ زايد بن حمدان  ويعد �شارع 
تقاطعه  االإم���ارات وميتد من  و�شارع  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ل�شارع 
 50 بطول  �شارع عمان  مع  تقاطعه  اإىل  لهباب  علي  �شارع جبل  مع 
فيما  امل��روري��ة  احلركة  اأم��ا  مفتوحا  كيلومرتا   25 منها  كيلومرتا 

�شيتم افتتاح اجلزء املتبقي ب�شعة 4 م�شارات يف كل اجتاه بنهاية �شهر 
مار�س املقبل.

وترتاوح الطاقة اال�شتيعابية للمحور بني 12 اإىل 16 األف مركبة 
يف ال�شاعة يف االجتاهني وهو من املحاور اال�شرتاتيجية املهمة �شمن 
اإذ يخدم العديد من  اإم��ارة دبي  املخطط الهيكلي ل�شبكة الطرق يف 
مثل  املطورين  ومناطق  االأكادميية  املدينة  ومنها  احليوية  املناطق 
واحة دبي لل�شيلكون واملرابع العربية و�شوال ملنطقة معر�س اإك�شبو 
2020. ي�شم املحور �شبعة تقاطعات رئي�شية مع كل من �شارع راأ�س 
اليالي�س  و���ش��ارع  و���ش��ارع ح�شة  بنت ح��م��دان  و���ش��ارع لطيفة  اخل��ور 
 10 اإىل  باالإ�شافة  العني  وطريق  لهباب  على  وجبل  القدرة  و�شارع 

تقاطعات فرعية.

اأبوظبي لبن�ء ال�سفن ت�سلم الزورق حميم  جله�ز حم�ية املن�س�آت احليوية وال�سواحل
•• اأبوظبي-وام:

�شلمت �شركة اأبوظبي لبناء ال�شفن الزورق الثاين حميم ل�شالح القوات 
امل�شلحة واخلا�شة بجهاز حماية املن�شاآت احليوية وال�شواحل.

جاء ذلك خالل حفل اأقيم بهذه املنا�شبة مبقر ال�شركة يف منطقة م�شفح 
رئي�س  البلو�شي  م��راد  حممد  رك��ن  اللواء  بح�شور  باأبوظبي  ال�شناعية 
هيئة االإم��داد و�شعادة اللواء الركن طيار عبداهلل حممد النيادي مدير 
ال�شمري  حميد  و�شعادة  وال�شواحل  احليوية  املن�شاآت  حماية  جهاز  ع��ام 
رئي�س جمل�س اإدارة �شركة اأبوظبي لبناء ال�شفن والدكتور خالد املزروعي 
القيادات  االإدارة وعدد من  واأع�شاء جمل�س  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
�شركة  بت�شليمها  ت��ق��وم  �شفينة  ث��اين  حميم  وت��ع��د  وامل��دن��ي��ة.  الع�شكرية 
وال�شواحل  احليوية  املن�شاآت  حماية  جهاز  ل�شالح  ال�شفن  لبناء  اأبوظبي 

بطول  متطورتني  �شفينتني  اإن�شاء  ت�شمن  ال��ذي  اأريلة  م�شروع  اإط��ار  يف 
67 مرتا والذي مت تد�شني ن�شختها االأوىل على هام�س معر�شي اأيدك�س 

ونافدك�س فراير 2017.
التنفيذي ل�شركة  ال��رئ��ي�����س  امل���زروع���ي  ال��دك��ت��ور خ��ال��د  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
اأبوظبي لبناء  ال�شفن يف كلمة له يف احلفل تفخر �شركة  اأبوظبي لبناء 
ال�شفينة حميم  وت�شليم  عليه  واالإ�شراف  امل�شروع  لهذا  باإجنازها  ال�شفن 
يف املوعد املحدد عر تكري�س جهودها وخرتها املمتدة ل�شنوات يف اإجناز 
اأبرز امل�شاريع املعقدة يف جمال بناء ال�شفن الع�شكرية والتجارية وتوفري 
نحو  مب�شوؤولياتها  ال�شركة  اإل��ت��زام  يعك�س  مما  البحري  الدعم  خدمات 
امل�شلحة وجهاز حماية  القوات  واإمكانات  بجاهزية  االرتقاء  امل�شاهمة يف 
اال�شرتاتيجية  اأهدافها  حتقيق  اأج��ل  من  وال�شواحل  احليوية  املن�شاآت 

حلماية امل�شالح احليوية وتعزيز االمن البحري يف الدولة .

ح�مد وخ�لد بن زايد يقدم�ن واجب العزاء اإىل 
اأ�سرة �سهيد الوطن علي خليفة ه��سل امل�سم�ري

مبباركة من حممد بن ز�يد
حمدان بن زايد يطلق مب�درة زايد الإن�س�نية الع�ملية للط�قة املتجددة »احلي�ة«

حمدان بن زايد يوجه »الهالل الأحمر« بزي�دة خم�س�س�ت الرع�ية ال�سحية على ال�س�حة املحلية

•• الفجرية -وام:

اأبوظبي  دي��وان ويل عهد  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حامد  �شمو  ق��دم 
زايد  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خالد  ال�شيخ  و�شمو 
العليا للرعاية االإن�شانية وذوي االإحتياجات اخلا�شة واجب العزاء اإىل اأ�شرة 
�شهيد الوطن علي خليفة ها�شل امل�شماري الذي ا�شت�شهد خالل اأدائ�����ه واجبه 

تقوده  ال��ذي  العربي  التحالف  ق��وات  �شمن  االأم��ل  اإع���ادة  عملية  الوطني يف 
اململكة العربية ال�شعودية للوقوف مع ال�شرعية يف اليمن.

العويد  منطقة  يف  ال��ع��زاء  جمل�س  ام�����س  زيارتهما  خ��الل  �شموهما  واأع���رب 
البطل..  ال�شهيد  بالفجرية عن خال�س تعازيهما و�شادق موا�شاتهما الأ�شرة 
داعني اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�شع رحمته واأن ينزله منازل ال�شديقني 
وال�شهداء واالأبرار واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم ذويه ال�شر وال�شلوان.

�سيف بن زايد يلتقي يف لندن وزيرة الداخلية الربيط�نية

•• لندن -وام:

التقى الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ام�س 
الداخلية  وزي��رة  لندن  الريطانية  العا�شمة  يف 

الريطانية اآمر رود.
ذات  املو�شوعات  اللقاء بحث عدد من  ومت خالل 
االأمنية  امل��ج��االت  يف  خا�شة  امل�����ش��رتك  االه��ت��م��ام 
البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعزيز  و�شبل  وال�شرطية 

ال�شديقني يف هذه املجاالت.
ح�شر اللقاء من اجلانب االإماراتي اللواء الركن 
التطوير  جمل�س  رئي�س  اخلييلي  ح���ارب  خليفة 
اأحمد  الدكتور  واللواء  الداخلية  بوزارة  املوؤ�ش�شي 
نا�شر الري�شي مفت�س عام وزارة الداخلية والعميد 
العام  االأم���ني  ال��ظ��اه��ري  دمل���وج  ب��ن  حممد حميد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  ملكتب  باالإنابة 
وزير الداخلية والعميد ال�شيخ حممد بن طحنون 
اآل نهيان مدير قطاع �شوؤون االأمن واملنافذ ب�شرطة 
من  اجل��الف  ابراهيم  الدكتور  والعميد  اأبوظبي 
اإىل  ال����وزارة  م��ن �شباط  وع���دد  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
جانب �شعادة �شليمان حامد �شامل املزروعي �شفري 

الدولة لدى اململكة املتحدة.
كما ح�شر من جانب وزارة الداخلية الريطانية 
وريت�شارد  دولية  عالقات  مدير  ك��الرك  ريت�شارد 
واأوليفر  املنظمة  اجل��رمي��ة  مكافحة  مدير  رايل 

الداخلية  ب��وزي��رة  اخل��ا���س  ال�شكرتري  هيد�شون 
الدولية  ال��ع��الق��ات  م��ن ق�شم  ب��الك��ل��وك  ول��وي�����س 
وه��ي��ل��ني اجن��وي��ن م��ن ق�����ش��م م��ك��اف��ح��ة اجلرمية 

املنظمة.

•• اأبوظبي-الفجر:

مبباركة من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة، اأطلق 
�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
زايد  مبادرة  االإماراتي،  االأحمر  الهالل  رئي�س هيئة  الظفرة 
املتجددة )احلياة( �شمن مبادرات  العاملية للطاقة  االإن�شانية 

الهالل االأحمر االإماراتي يف )عام زايد(.
تاأتي  املبادرة  اأن  اآل نهيان  ال�شيخ حمدان بن زايد  واأكد �شمو 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  االإم����ارات  دول���ة  ج��ه��ود  �شمن 
اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل(  ودعم  خليفة بن زايد 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( و�شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة، ملواجهة حتديات التغري 

املناخي والتخفيف من ظاهرة االحتبا�س احلراري من خالل 
توفري الطاقة النظيفة واملتجددة.

اإن دولة  ن��ه��ي��ان:  اآل  ب���ن زاي����د  ال�����ش��ي��خ ح���م���دان  ���ش��م��و  وق����ال 
االإمارات ت�شعى دائماً الإيجاد احللول الرائدة واملبتكرة للحد 
االأر�س  كوكب  احلياة على  تهدد  التي  ال�شلبية  الظواهر  من 
وتوفري ظروف مالئمة للعي�س الكرمي، م�شدداً �شموه على اأن 
املبادرة تعزز الدور الريادي للدولة يف قطاع الطاقة املتجددة، 
فاالإمارات تاأتي يف مقدمة الدول على م�شتوى العامل بالن�شبة 
الإنتاج الطاقة ال�شم�شية املركزة واأحرزت تقدماً كبرياً يف هذا 
القطاع احليوي، م�شرياً �شموه اإىل اأن حمطة �شم�س1 تعتر 

منوذجاً مميزاً الأحدث تقنيات الطاقة ال�شم�شية.
اأن مبادرة زايد االإن�شانية  واأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
اأن تدعم  اأي�شاً  العاملية للطاقة املتجددة )احلياة( من �شاأنها 
خالل  من  الفقرية  املجتمعات  يف  الب�شرية  التنمية  جم��االت 
منخف�شة  اقت�شادية  بتكلفة  نظيفة  طاقة  من  �شتوفره  ما 

اخلدمات  يف  ���ش��دي��د  ���ش��ح  م��ن  ت��ع��اين  ال��ت��ي  املجتمعات  لتلك 
اأن املبادرة �شتعمل على متويل  االأ�شا�شية، م�شدداً �شموه على 
وت��ط��وي��ر ح��ل��ول م�����ش��ت��دام��ة يف ال���دول���ة ال��ن��ام��ي��ة خ��ا���ش��ة يف 
جم��االت الكهرباء وامل��ي��اه وال��زراع��ة وال��ري مما �شي�شاهم يف 
تنمية اقت�شاديات تلك الدول وبالتايل حت�شني حياة ال�شرائح 
براجمها  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  ت�شتهدفها  التي  املحتاجة 

واأن�شطتها االإن�شانية .
اأهداف  اإن  ن��ه��ي��ان:  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  وق���ال 
فيما  وخططه  االأح��م��ر  ال��ه��الل  ا�شرتاتيجية  ت��ع��زز  امل��ب��ادرة 
يخ�س ا�شتدامة العطاء وتبني املبادرات التي تنه�س مب�شتوى 
يف  امل�شتدامة  ال�شاملة  التنمية  وحتقق  االإن�شانية  اخلدمات 
النمو االق��ت�����ش��ادي واالجتماعي  االأق���ل من���واً وحت��ف��ز  ال���دول 
فيها، وبالتايل احلد من ن�شبة البطالة بني ال�شكان وحتقيق 

اال�شتقرار املادي واالجتماعي والنف�شي لهم.
و�شع  من  انتهت  االأحمر  الهالل  هيئة  اأن  اإىل  �شموه  واأ���ش��ار 

ال��درا���ش��ات ال��الزم��ة ل��ل��م��ب��ادرة وف���ق روؤي����ة ور���ش��ال��ة واأه����داف 
تنموية �شاملة.

زايد  مب��ب��ادرة  اخل��ا���ش��ة  وامل���ب���ادرات  امل�����ش��اري��ع  تنفيذ  و�شيتم 
بني  بالتعاون  )احلياة(  املتجددة  للطاقة  العاملية  االإن�شانية 
امل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة  االأح���م���ر،  ال��ه��الل  هيئة 

)م�شدر(.
تلبية  يف  مهماً  دوراً  تلعب  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  تقنيات  وب��ات��ت 
الطلب املتنامي على الطاقة واحلد من االنبعاثات الكربونية 
التطور  �شوء  يف  ال�شيما  الكوكب،  على  تاأثريها  يتزايد  التي 
ال��ت��ق��ن��ي ال��ك��ب��ري يف ه���ذا امل���ج���ال خ���الل ال�����ش��ن��وات االأخ�����رية. 
وت�شاهم م�شاريع الطاقة امل�شتدامة والنظيفة يف حتفيز النمو 
االقت�شادي، وبناء م�شتقبل م�شتدام يف الدول واملناطق التي 

يتم تنفيذ هذه امل�شاريع فيها.
للم�شاريع على  رائداً  وم�شغاًل  �شركة )م�شدر( مطوراً  وتعد 
م�شتوى املرافق اخلدمية واملت�شلة بال�شبكة، واأنظمة الطاقة 

امل�شغرة التي توفر الكهرباء للمجتمعات النامية يف خمتلف 
للطاقة  م�شاريع  بتنفيذ  ال�شركة  قامت  حيث  العامل  اأن��ح��اء 
املتجددة والتكنولوجيا النظيفة يف دول عدة �شملت اأفغان�شتان 

وموريتانيا وجزر ال�شي�شل ودول املحيط الهادئ.
املتجددة  للطاقة  العاملية  االن�شانية  زاي��د  م��ب��ادرة  اأن  يذكر 
واملجتمعات  النامية  ال��دول��ة  م�شاعدة  ت�شتهدف  )احل��ي��اة( 
املحتاجة واملناطق املتاأثرة باالأزمات والكوارث يف احل�شول على 
اإمدادات الكهرباء والطاقة النظيفة وامل�شتدامة وتوفري املياه 
جانب  اإىل  وحتليتها  معاجلتها  خالل  من  لل�شرب  ال�شاحلة 
حت�شني نظم الري يف الدول التي تعاين �شحاً يف املياه وتوفري 
جماالت  حت�شني  وبالتايل  ال��زراع��ة  لت�شجيع  مبتكرة  حلول 
ن�شبة  وتقليل  واجل���وع  الفقر  ح��دة  وخف�س  الغذائي  االأم���ن 
ال�شكان على  والنزوح وم�شاعدة  الهجرة  البطالة واحلد من 
الطوعية لالجئني  العودة  وت�شجيع  مناطقهم  اال�شتقرار يف 

من خالل امل�شاهمة يف تنمية جمتمعاتهم االأ�شلية.

•• اأبوظبي-الفجر:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف  ال�شيخ حمدان بن زايد  اأكد �شمو   
منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل االأحمر االإماراتي حر�س 
الهيئة على تبني املبادرات واالأفكار اخلالقة التي تعزز جانب 
املواطنني  من  امل�شتفيدين  مظلة  وتو�شع  املحلية  امل�شاعدات 

خا�شة يف جمال الرعاية ال�شحية.
من�شجما  ياأتي  ال�شدد  ه��ذا  يف  الهيئة  توجه  اإن  �شموه  وق��ال 
اأه��داف القيادة الر�شيدة يف )ع��ام زاي��د( وي�شاند جهودها  مع 
يف توفري احلياة الكرمية و الرفاهية ل�شعبها واملحافظة على 
م�شتوى اخلدمات املتميزة التي تقدمها الدولة له يف املجاالت 

كافة .
جاء ذلك خالل تروؤ�س �شموه بق�شر النخيل االجتماع االأول 
 2018 احل���ايل  ل��ل��ع��ام  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  اإدارة  ملجل�س 

بح�شور �شعادة الدكتور حمدان م�شلم املزروعي رئي�س جمل�س 
عتيق  حممد  الدكتور  و�شعادة  املجل�س  واأع�شاء  الهيئة  اإدارة 

الفالحي االأمني للهيئة.
م�شاندة  اأن   نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  واأ���ش��اف 
ذوي القربى وال�شعي يف ق�شاء حوائجهم واجب علينا جميعا 
اأجل  �شويا من  ونعمل  تتكاتف جهودنا  اأن  لذلك البد من   ..
حتقيق هذه الغايات التي غر�شها فينا املغفور له الوالد ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان )طيب اهلل ثراه( وتعزيزها يف ظل 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  قيادة �شاحب 
الدولة )حفظه اهلل( وبدعم من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
بن  ال�شيخ حم��م��د  ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل(  )رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

امل�شلحة.

بزيادة  االأحمر  الهالل  لهيئة  التنفيذية  االإدارة  �شموه  ووجه 
خم�ش�شات برامج الرعاية ال�شحية يف ميزانية العام احلايل 
ال�شاحة املحلية باعتبارها من االأولويات مل�شاعدة االأ�شر  على 

املتعففة واأ�شحاب الدخل املحدود.
املحلية  ال�شاحة  على  الهيئة  جهود  بتكثيف  �شموه  وج��ه  كما 
والعمل على ترقية الرامج ملواكبة احتياجات العمل االإن�شاين 
داخل الدولة.. داعيا اإىل و�شع اخلطط واال�شرتاتيجيات التي 
امل�شتهدفة  ال�شرائح  الهيئة حمليا وتفي مبتطلبات  دور  تعزز 
جماالت  ومبختلف  ال��دول��ة  مناطق  جميع  يف  خدماتها  ع��ر 
نوعية  نقلة  حتقيق  ���ش��رورة  على  م�شددا  وامل�شاندة..  الدعم 
وطفرة كبرية يف م�شتوى م�شاريع الهيئة املوجهة للم�شتفيدين 

داخل الدولة.
تبني  اأه��م��ي��ة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  واأك���د 
الهيئة املبادرات واالأفكار اخلالقة التي تعمل على ح�شد تاأييد 

اخلريين واملح�شنني والهيئات وال�شركات ل�شالح برامج الهيئة 
توجهات  ل��دع��م  معها  وب��ن��اءة  ه��ادف��ة  ���ش��راك��ات  ون�شج  املحلية 
الهيئة على ال�شاحة املحلية.. وحث الداعمني واملانحني على 
م�شاندة جهود الهيئة لالرتقاء بالعمل االإن�شاين على ال�شاحة 

املحلية.
لن  الهيئة  اأن  على  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  رئي�س  �شمو  و�شدد 
االإن�شانية  وتطلعاتها  ر�شالتها  حتقيق  �شبيل  يف  و�شعا  تدخر 
امل�شتهدفني  تخدم  التي  ال��رام��ج  يف  والتو�شع  االنت�شار  عر 
الدولة وتلبي احتياجاتهم وتعمل على حت�شني  داخل وخ��ارج 
ي�شطلع  ال��ذي  للدور  تقديره  عن  �شموه  واأع��رب  اأو�شاعهم. 
من  املزيد  نحو  الهيئة  م�شرية  توجيه  يف  االإدارة  جمل�س  به 
التجويد يف االأداء والتميز يف العطاء.. مو�شحا  اأن ما و�شلت 
االإن�شاين  العطاء  جم��االت  يف  ومتيز  ري���ادة  م��ن  الهيئة  اإل��ي��ه 
خ��ال���ش��ة جهدنا  ل��ت��ق��دمي  جميعا  ل��ن��ا  داف��ع��ا  �شتظل  ال��رح��ب��ة 

وفكرنا لرت�شيخ م�شامني ر�شالتنا ال�شامية.
اإدارة الهيئة العديد من املحاور التي  وناق�س اجتماع جمل�س 
بالعمل  للنهو�س  اآلياتها  وتفعل  م�شتقبال  م�شريتها  ت��ع��زز 

االإن�شاين اإىل اآفاق اأرحب وترقية جماالته املختلفة.
الهيئة  برامج  حول  التقارير  من  ع��ددا  االجتماع  وا�شتعر�س 
االإن�شانية وعملياتها االإغاثية وم�شاريعها التنموية واأن�شطتها 

االأخرى داخل وخارج الدولة خالل العام املا�شي.
واطلع جمل�س االإدارة على خطط الهيئة امل�شتقبلية ومبادراتها 
خالل عام زايد يف عدد من املجاالت التنموية واالإن�شانية اإىل 
جانب الوقوف على �شري العمل يف عدد من امل�شاريع اجلاري 

تنفيذها حاليا يف بع�س الدول.
كما اط��ل��ع على ب��رام��ج االأمت��ت��ة واخل��دم��ات االإل��ك��رتون��ي��ة يف 
االأجهزة  ع��ر  وال��ت��رع  الهيئة  الأن�شطة  ال��دع��م  ح�شد  جم��ال 

الذكية والر�شائل الن�شية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

افتتحت جلنة متابعة تنفيذ مبادرات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
مليحة  ط��ري��ق  م��ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة   ،
اأم�����ام احل���رك���ة امل����روري����ة، ال����ذي يعّد 
خليفة”  ال�����ش��ي��خ  ل�”�شارع  ام����ت����داًدا 
الرئي�شية  ال��ط��ول��ي��ة  امل���ح���اور  ���ش��م��ن 
وذلك  االحت��ادي��ة،  الطرق  �شبكة  على 
باإعادة  االإن�شائية  االأعمال  انتهاء  بعد 
ت��ط��وي��ره ورف����ع ك��ف��اءت��ه ب��ط��ول 41 
ت��ق��دي��ري��ة بلغت  ك��ي��ل��وم��رتا وب��ك��ل��ف��ة 

درهم.  مليون   184
الزعابي  جمعه  اأح��م��د  م��ع��ايل  واأك����د 
ن��ائ��ب وزي����ر ����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة رئي�س 
�شاحب  مبادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة 
م�شاريع  اأن  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
تطوير البنية التحتية يف الدولة التي 
تنفذها اللجنة تاأتي تنفيذاً لتوجيهات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 

حتقيق  على  �شموه  حر�س  اإط���ار  ويف 
ورفاهية  ال�����ش��الم��ة  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى 
النه�شة  مل�����ش��رية  ودع���م���اً  امل���واط���ن���ني، 

ال�شاملة يف خمتلف مناطق الدولة.
ومبتابعة  اللجنة  اأن  معاليه  اأك��د  كما 

���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زاي�����د اآل 
ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
وزي�����ر �����ش����وؤون ال���رئ���ا����ش���ة ت�����ش��ع��ى من 
خالل ا�شرتاتيجيتها لتطوير الطرق 
واآمنة  ح��دي��ث��ة  ط���رق  �شبكة  وت��وف��ري 

واملقيمني  املواطنني  احتياجات  تلبي 
الأعلى  وف���ق���اً  ل���ل���دول���ة،  وال����زائ����ري����ن 
اىل  معاليه  ..م�شريا  العاملية  املعايري 
نوعية  نقلة  ت�شكل  امل�شاريع  ه��ذه  اأن 
بالدولة،  احلديثة  الطرق  �شبكات  يف 

متكاملة  ت��ن��م��وي��ة  م�����ش��اري��ع  و���ش��م��ن 
يف  امل��ت��ط��ورة  التحتية  للبنية  ُت�����ش��اف 
ال��ذي مت  اأن امل�شروع  االإم���ارات. يذكر 
ال�شارقة  اإم�����ارة  ي��رب��ط  ك��ف��اءت��ه  رف���ع 
الطريق  ه��ذا  مليحة، ومي��ر  ومنطقة 

داخ����ل ح����دود اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة �شمن 
حدود بلدية كل من البطائح وبلدية 
م��ل��ي��ح��ة راب���ط���ا ب��ذل��ك ال�����ش��ارق��ة مع 
ال�شريع وطريق  ال�شيخ خليفة  طريق 
للمركبات  ب��دوره  ي�شمح  حيث  كلباء، 

مدينة  اإىل  ال���و����ش���ول  وامل�����ش��اف��ري��ن 
واملنطقة  ك��ل��ب��اء  وم��دي��ن��ة  ال��ف��ج��رية 
احلدودية لدولة االإمارات مع �شلطنة 
يف  املالحة”  خ���ط���م  “معر  ع���م���ان 

املنطقة ال�شرقية.

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ت�شلم 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل ر�شالة خطية 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  موجهة 
را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
دب���ي )رع����اه اهلل( من  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
تاأكيد  ب�����ش��اأن  الت��ف��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  وزراء  رئ��ي�����س 
م�شاركة التفيا يف معر�س اإك�شبو 2020 دبي.

اأ�شرتا  �شعادة  �شموه  ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء 
الدولة  �شفرية جمهورية التفيا لدى  كورميه 

يف ديوان عام الوزارة باأبوظبي.
اآل نهيان  ومتنى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 

عملها  م��ه��ام  يف  وال��ن��ج��اح  ال��ت��وف��ي��ق  لل�شفرية 
تربط  التي  ال�شداقة  اأوا���ش��ر  وتقوية  لتعزيز 
ب��ني دول���ة االإم������ارات وج��م��ه��وري��ة الت��ف��ي��ا على 

خمتلف امل�شتويات.
فر�شة  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و  اأن  ���ش��م��وه  واأك����د 
باالإبداع  واالحتفاء  ال��دويل  للتعاون  حقيقية 
احللول  على  االط���الع  تتيح  ون��اف��ذة  الب�شري 
مالمح  �شرت�شم  ال��ت��ي  وال��ت��ق��ن��ي��ات  وامل��ن��ت��ج��ات 
م�����ش��ت��ق��ب��ل ال��ب�����ش��ري��ة وم��ن�����ش��ة دول���ي���ة حتتفي 
اإل��ي��ه االإن�����ش��ان من  باأف�شل واأح���دث م��ا تو�شل 
اإبداعات وابتكارات يف خمتلف املجاالت وتبادل 

اأف�شل املعارف واخلرات.
اأ����ش���رتا كورميه  اأع���رب���ت ���ش��ع��ادة  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 

�شفرية جمهورية التفيا عن اإعجابها مب�شتوى 
االإمارات  دول��ة  بلغته  ال��ذي  احل�شاري  الرقي 
املحافل  �شتى  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ملكانتها  وت��ق��دي��ره��ا 
الدولية ونه�شتها ال�شاملة يف خمتلف ميادين 

احلياة.
�شتنطلق  ال����ذي  دب����ي   2020 اإك�����ش��ب��و  وي��ع��د 
2020 يف دبي وت�شتمر  اأكتوبر   20 فعالياته 
ي��ق��ام يف  ن��وع��ه  اأول ح��دث م��ن  اأ�شهر  مل��دة �شتة 
منطقة ال�شرق االأو�شط واأفريقيا وجنوب اآ�شيا 
)توا�شل  الرئي�شي  م��و���ش��وع��ه  ع��ر  و���ش��ي��وف��ر 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل( م��ن�����ش��ة حقيقية  ال��ع��ق��ول و���ش��ن��ع 
لدعم ورعاية االإبداع واالبتكار وتعزيز التعاون 

الدويل.

••اأبوظبي -وام:

التابعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ق���ام���ت 
اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي  للمجل�س 
برئا�شة معايل جا�شم حممد بوعتابه 
منطقة  يف  ميدانية  بجولة  ال��زع��اب��ي 
الظفرة وذلك لالطالع على عدد من 
التنموية  وامل�شاريع  احليوية  امل��راف��ق 
بها. واّطلعت اللجنة التنفيذية خالل 
جولتها يف كٌل من مدينة املرفاأ ومدينة 
زايد وليوا على عدد من امل�شاريع التي 
امل��ج��االت وتعرفت كذلك  ك��اف��ة  مت�����ّس 
ع��ل��ى اجل���ه���ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا اجلهات 
املنطقة  تطوير  �شبيل  يف  احلكومية 
للمواطنني  تقدمها  التي  واخل��دم��ات 

واملقيمني من �شكان منطقة الظفرة.
احل�شري  امل�شهد  اأن  اللجنة  واأك����دت 
الظفرة  ت�شهده منطقة  الذي  املزدهر 
ياأتي انطالقاً من روؤية �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
وتوجيهات  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل 
رئي�س  امل�شّلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
اأبوظبي  الإم�����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
ال�شيخ حمدان  �شمو  واهتمام  ومتابعة 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة ن��ح��و ت���وف���ري كافة 
للمواطنني  الكرمية  احلياة  مقومات 
تلبية  ع���ل���ى  واحل�����ر������س  وامل���ق���ي���م���ني 
احتياجاتهم وتقدمي اأف�شل اخلدمات 
تعزيز  نحو  التطلعات  يحقق  لهم مبا 
واالقت�شادي  االجتماعي  اال���ش��ت��ق��رار 

للمنطقة و�شّكانها.
الظفرة  منطقة  اأن  اللجنة  واأ���ش��اف��ت 
التي يقطنها حوايل 334 األف ن�شمة 
�شهدت خالل االأعوام الفائتة عدداً من 
قطاعات  خمتلف  يف  الكرى  امل�شاريع 
تد�شني  اآخ��ره��ا  ك��ان  وال��ت��ي  احلكومي 
طريق ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
تعزيز معايري  وب��ال �شك يف  ي�شهم  ما 
جودة احلياة فيها اإ�شافة اإىل االرتقاء 
وذلك  وال��ت��ط��ور  ال��ت��ن��م��وي��ة  بالعملية 
والتطور  النه�شة  عملية  مع  متا�شياً 
التي ت�شهدها اإمارة اأبوظبي خ�شو�شاً 
ودولة االإمارات العربية املتحدة ب�شكل 

عام.
وزارت اللجنة التنفيذية خالل جولتها 
مبدينة  اخل��دم��ات  لتقدمي  مت  م��رك��ز 
تقدميي  عر�س  اإىل  وا�شتمعت  امل��رف��اأ 
املركز  يقّدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ح��ول 

منظومة  اإىل  واأ���ش��ارت  للمتعاملني.. 
املوحدة  احلكومية  اأب��وظ��ب��ي  خ��دم��ات 
د�ّشنها  وال��ت��ي  امل�شتقبلية  بروؤيتها  مت 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو 
التنفيذي الإمارة  املجل�س  رئي�س  نائب 
االبتكار  اأن  م��وؤك��دة  م��وؤخ��راً  اأب��وظ��ب��ي 
يف ت��ق��دمي اخل���دم���ات وت��ع��زي��ز جتربة 
ورحلة املتعاملني، ي�شهم يف جعل اإمارة 
اأبوظبي �شمن املدن الرائدة يف تقدمي 
على  للمتعاملني  اخل��دم��ات  واإ���ش��ع��اد 

م�شتوى املنطقة والعامل.
تقدمي  اأن  على  اللجنة  اأع�شاء  و�شدد 
واإجناز  للمتعاملني  متميزة  خ��دم��ات 
معامالتهم ت�شّكل اأحد اأبرز االأولويات 
امل�شتقبلية  ال���وط���ن���ي���ة  االأج�����ن�����دة  يف 
اأبوظبي  خطة  اأه���داف  اأح���د  تعد  كما 
وبالتايل فاإن هذه املبادرات من �شاأنها 
تعزيز م�شتوى كفاءة العمل احلكومي 

وت�������ش���ّه���ل ع���ل���ى امل���ت���ع���ام���ل���ني اإجن������از 
معامالتهم املختلفة من اأي مكان ويف 
اأي وقت. كما قامت اللجنة بجولة يف 
مدر�شة املرفاأ االبتدائية واطلعت على 
بجهود  اأ���ش��ادت  حيث  املدر�شة،  مرافق 
دائرة التعليم واملعرفة يف تذليل كافة 
التحديات التي تواجه الطلبة والكادر 

االإداري والتعليمي مبدار�س املنطقة.
التعليم  اأن  التنفيذية  اللجنة  واأك��دت 
من  دائمني  ومتابعة  باهتمام  يحظى 
اإيجاد  يتطلب  م��ا  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
امل����ب����ادرات وال���رام���ج ال��ت��ي ت�����ش��ه��م يف 
االرتقاء بالعملية التعليمية يف االإمارة 
والنهو�س بها والعمل على رفع جودة 
املدار�س  كافة  يف  التعليمية  املخرجات 
ت�شهده  ال�����ذي  ال���ت���ط���ور  ي���واك���ب  مب���ا 

اأبوظبي يف خمتلف املجاالت.
اأبوظبي  اإم��ارة  اأن  اإىل  واأ�شارت اللجنة 

حتظى بنظام تعليمي يتميز بامل�شتوى 
اخلطط  م���ع  ين�شجم  ال����ذي  ال��رف��ي��ع 
اأنه ي�شجع على التعّلم  امل�شتقبلية كما 
واالب��ت��ك��ار واالإب����داع م��ا ي�شهم يف بناء 

اقت�شاد قائم على املعرفة.
بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال���زي���ارة  ك��م��ا �شملت 
للمجل�س  التابعة  التنفيذية  اللجنة 
اأب���وظ���ب���ي موانئ  الإم������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
زيارتها عن  اأعربت خالل  املرفاأ حيث 
اأهمية امليناء يف خدمة ال�شكان عالوة 
التجاري  امل�شتويني  على  اأهميته  على 
امليناء حمطة  ي�شم  وال�شياحي، حيث 
اإ�شافة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال�����ش��ف��ن  ت���وق���ف 
واالقت�شادية  ال��ت��ج��اري��ة  اأهميته  اإىل 

للعاملني يف جمال ال�شيد.
املرفاأ  الزيارة كذلك كورني�س  و�شملت 
متميزاً  ع��ائ��ل��ي��اً  متنف�شاً  ي��ع��د  وال����ذي 
الرتفيهية  اخل���دم���ات  اأح�����دث  ي�����ش��م 

املتميزة من ا�شرتاحات عائلية وواجهة 
االأعمال  اإىل  اإ���ش��اف��ة  متفردة  بحرية 
الزراعية التجميلية التي تزّين اأرجاءه 
والنوافري املائية واال�شرتاحات املظللة 

واالإنارة التجميلية.
وبهدف االطالع على م�شتجدات �شري 
زايد  مدينة  طريق  م�شروع  يف  العمل 
– املرفاأ قامت اللجنة بزيارة ميدانية 
يبلغ  وال���ذي  امل�شروع  عمل  موقع  اإىل 
طوله اأكرث من 50 كيلومرتاً ويربط 
ويهدف  امل��رف��اأ،  مبدينة  زاي���د  مدينة 
االأ�شخا�س  ن��ق��ل  ح��رك��ة  ت�شهيل  اإىل 

والب�شائع.
طريق  اأن  التنفيذية  اللجنة  واأّك����دت 
�شرياناً  ي�شكل  امل��رف��اأ   – زاي���د  مدينة 
حيوياً يهدف اإىل تكامل �شبكة وخدمات 
وفق  اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  ال��ري  النقل 
اأف�شل املعايري واملوا�شفات العاملية ما 

يخدم جمتمع واقت�شاد االإمارة.
يتوقع  ال�������ذي  امل���������ش����روع  وي��ت�����ش��م��ن 
اإن�����ش��اء طريق  املقبل  ال��ع��ام  اإجن����ازه يف 
اأعمال  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ب��ح��ارت��ني  م����زدوج 
اأنفاق  وثالثة  علوي  وتقاطع  االإن���ارة 
االأحياء  وع��ب��ور  وال����دوران  لاللتفاف 
7 عبارات  اإن�����ش��اء  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ري��ة 
تبلغ  اإجمالية  وبتكلفة  ج�شور  وثالثة 

نحو 645 مليون درهم.
زيارتها  ال��ل��ج��ن��ة خ���الل  ت��ف��ق��دت  ك��م��ا 
م�شت�شفى  م��ن  ك����اّلً  ال��ظ��ف��رة  ملنطقة 
حيث  ل��ي��وا  وم�شت�شفى  زاي����د  م��دي��ن��ة 
����ش���ددت ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة توفري 
خ���دم���ات رع���اي���ة ���ش��ح��ي��ة ذات ج���ودة 
ع��ال��ي��ة ت���واك���ب ت��ط��ل��ع��ات ال���ق���ي���ادة يف 
اإمارة اأبوظبي وتوفري كافة اخلدمات 
املر�شى  ي��ح��ت��اج��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ع��الج��ي��ة 

واملراجعني.
واأ�شارت اللجنة اإىل اأن اأبوظبي ت�شعى 
منظومة  ت��ط��وي��ر  اإىل  دائ�����م  ب�����ش��ك��ل 
االإم������ارة كونها  ال�����ش��ح��ي يف  ال��ق��ط��اع 
م�شرية  يف  الرئي�شية  القطاعات  اأح��د 
العمل احلكومي وذلك عر ا�شتقطاب 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  الطبية  ال��ك��ف��اءات 
ت��ط��وي��ر البنية  ال���ع���امل، ع����الوة ع��ل��ى 
امل�شت�شفيات  وجتهيز  الطبية  التحتية 
االأجهزة  ب���اأح���دث  ال��ط��ب��ي��ة  وامل���راف���ق 
الطبية وا�شتحداث املبادرات والرامج 
تبّني  ع���ل���ى  امل��ج��ت��م��ع  ت�����ش��ّج��ع  ال���ت���ي 
ال�شحية  احل��ي��اة  اأ���ش��ال��ي��ب  وم��واك��ب��ة 
م��ا ي��ع��زز م��ن م��ك��ان��ة االإم�����ارة كوجهة 
متنامية يف جمال ال�شياحة العالجية 

يف املنطقة.

جلنة مب�درات رئي�س الدولة تفتتح طريق مليحة اجلديد بتكلفة 184 مليون درهم

حممد بن را�سد يتلقى ر�س�لة خطية من رئي�س وزراء لتفي� لت�أكيد م�س�ركته� يف اإك�سبو 2020 دبي

تنفيذية اأبوظبي تطلع على عدد من امل�س�ريع التنموية يف املرف�أ ومدينة زايد وليوا

 

�مل�صت�صفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

�لعني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الراحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

�ل�صارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
�م �لقيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
ر��س �خليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

�لفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 �مل�صت�صفيات �خلا�صة
�أبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

�ل�صارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

�لعني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية االأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

�لعني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

�ل�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

�م �لقوين
�شيدلية احلرم                       7660292

�ل�صرطة / �ملطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

وزارت� الدف�ع وتطوير البنية التحتية توقع�ن مذكرة 
تف�هم لتطوير �سبل التع�ون امل�سرتك

•• اأبوظبي-وام:

التحتية  البنية  تطوير  وزارة  مع  ال��دف��اع  وزارة  وقعت 
التعاون  �شبل  وت��ط��وي��ر  تفعيل  ب�����ش��اأن  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 

امل�شرتك.
اأب��وظ��ب��ي �شباح  ال��دف��اع يف  امل��ذك��رة - مبقر وزارة  وق��ع 
���ش��امل علي  �شعادة مطر  ال��دف��اع  ل���وزارة  ام�����س- ممثال 
ال��وزارة بينما وقعها عن وزارة تطوير  الظاهري وكيل 

جمعة  حممد  ح�شن  املهند�س  �شعادة  التحتية  البنية 
تاأ�شي�س  اإىل  املذكرة  وتهدف  ال���وزارة.  وكيل  املن�شوري 
باملنفعة  تعود  ومتطورة  دائمة  وت��ع��اون  �شراكة  عالقة 
اال�شتفادة  وت��ت��ي��ح  ال��ت��ق��دم  ف��ر���س  وت��ع��زي��ز  امل��ت��ب��ادل��ة 
الق�شوى من االإمكانيات املتاحة لكل طرف مبا ي�شاهم 
يف تكامل روؤى وخطط تطوير وبناء القدرات الوطنية.

ح�شر توقيع املذكرة عدد من كبار �شباط وزارة الدفاع 
وامل�شوؤولني يف وزارة تطوير البنية التحتية.

رئي�س الأرك�ن يقدم واجب العزاء لأ�سرة �سهيد الوطن علي خليفة ه��سل امل�سم�ري
•• الفجرية -وام:

القوات  اأرك��ان  الرميثي رئي�س  الركن حمد حممد ثاين  الفريق  قدم معايل 
امل�شلحة واجب العزاء واملوا�شاة اىل اأ�شره وذوي ال�شهيد الرقيب علي خليفة 
قواتنا  �شمن  الوطني  الواجب  اأدائ��ه  خالل  ا�شت�شهد  ال��ذي  امل�شماري  ها�شل 
اململكة  تقوده  ال��ذي  العربي  للتحالف  االأمل”  “اإعادة  يف  امل�شاركة  امل�شلحة 
العربية ال�شعودية ال�شقيقة للوقوف اإىل جانب احلكومة ال�شرعية يف اليمن.

ورافق معاليه عدد من كبار �شباط القوات امل�شلحة.
اأركان القوات امل�شلحة خالل زيارته جمل�س العزاء يف الفجرية  وعر رئي�س 
عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته الأ�شرة وذوي ال�شهيد.. �شائال اهلل العلي 
القدير اأن يتغمده بوا�شع رحمته وينزله منازل ال�شديقني وال�شهداء واالأبرار 

وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم ذويه ال�شر وال�شلوان.

•• اأبوظبي-وام:

منح �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة )حفظه اهلل(.. �شعادة حممد بن حمد �شقر املعاودة 
�شفري مملكة البحرين لدى الدولة و�شام زايد الثاين من 

الطبقة االأوىل والذي يعد اأرفع و�شام مينح لل�شفراء.
وياأتي منح ال�شفري الو�شام تقديرا للجهود التي بذلها خالل 
فرتة عمله يف الدولة ما اأ�شهم يف تطوير وتعزيز العالقات 

االأخوية بني البلدين ال�شقيقني يف العديد من املجاالت.
وقلد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل ال�شفري الو�شام خالل ا�شتقباله له مبكتب 

�شموه بديوان عام الوزارة يف اأبوظبي اأم�س.
يف  والنجاح  بالتوفيق  لل�شفري  اأمنياته  ع��ن  �شموه  واأع���رب 
االأخوية  العالقات  تعزيز  يف  دوره  على  مثنيا  عمله..  مهام 

بني دولة االإمارات ومملكة البحرين يف املجاالت كافة.
بالغ  ع��ن  البحريني  ال�شفري  ���ش��ع��ادة  اأع����رب   .. ج��ان��ب��ه  م��ن 
)حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  و���ش��ك��ره  ت��ق��دي��ره 
البارز  وال���دور  ل�شموه  احلكيمة  بال�شيا�شة  م�شيدا  اهلل(.. 

الذي يلعبه �شموه اإقليميا ودوليا.
كما توجه بال�شكر لكافة اجلهات احلكومية يف الدولة على 
ما لقيه من تعاون ما كان له االأثر االإيجابي يف جناح مهمته 

يف تعزيز العالقات بني البلدين ال�شقيقني.

رئي�س الدولة مينح �سفري البحرين و�س�م زايد الث�ين من الطبقة الأوىل
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام: 

حتت رعاية �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
رئي�س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�شيخ  وب��ح�����ش��ور  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
رئي�س  النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز 
عجمان،  يف  ال�شياحية  التنمية  دائ���رة 
..تنظم الدائرة بالتعاون مع باور فيت 
“حتدي االأولني”، يف الثاين من  جيم 
مار�س املقبل مبنطقة مر�شى مارينا 1 
الراقي  الع�شرية  الرتفيهية  الوجهة 
يف ال��زورا حيث يت�شمن احلدث �شباقا 
رئ��ي�����ش��ي��ا ي�������ش���ارك ف��ي��ه جم��م��وع��ة من 

ال�شباب مل�شافة 5 و 10 كم.
الهادف   - االأولني”  “حتدي  وي�شتمل 
االإم�����ارات�����ي  ب����ال����رتاث  ال���ت���ع���ري���ف  اإىل 
وع��راق��ت��ه وع������ادات وت��ق��ال��ي��د االأج�����داد 

التي توارثتها االأجيال احلالية باأ�شلوب 
من  جمموعة  على   - وريا�شي  مبتكر 
االأن�����ش��ط��ة امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي م��ن��ه��ا �شباق 
ال�����ش��غ��ار وال���ع���ائ���الت، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 

القرية الرتاثية.
االأن�شطة  م��ن  جمموعة  ت�شميم  ومت 
من  ف��ري��د  ت��راث��ي  ب��اأ���ش��ل��وب  الريا�شية 
و�شعوبات  احل��واج��ز،  �شباق  مثل  نوعه 
كم   10 و   5 مل�شافات  البدنية  اللياقة 
امل�����ش��ت��وح��اة ت�����ش��ام��ي��م��ه��ا م���ن ال����رتاث 
الفعاليات  م���ن  وغ���ريه���ا  االإم�����ارات�����ي، 
تر�شيخ  ع��ل��ى  �شتعمل  ال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة 
ن��ف��و���س جميع  ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د يف 
“حتدي  يف  واجل����م����ه����ور  امل�������ش���ارك���ني 

االأولني«.
وق����ال ���ش��ال��ح اجل���زي���ري م��دي��ر دائ���رة 
“ جاءت  ال�شياحية يف عجمان  التنمية 

فكرة حتدي االأوليني بناًء على رغبتنا 
ال�شعوبات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�����ش��ل��ي��ط  يف 
عليها  وتغلبوا  االأج���داد  جت��اوزه��ا  التي 
ال�شورة  اىل  احلبيبة  باإماراتنا  و�شواًل 
احل�����ش��اري��ة ال��راق��ي��ة ال��ت��ي ه��ي عليها 
فعالية  ابتكار  خ��الل  وذل��ك من  اليوم، 
بطريقة  ���ش��م��م��ت  ���ش��ح��ي��ة  ري���ا����ش���ي���ة 

تالم�س الثقافة االإماراتية العريقة«.
على  �شتعمل  الفعالية  هذه  اأن  واأ�شاف 
تقدمي �شورة جديدة ومتكاملة للرتاث 
وجاذبة لالأجيال اجلديدة، حيث ميثل 
املواطنني  الح��ت��ف��اء  منا�شبة  ال��ت��ح��دي 
االإماراتي  الرتاث  مبنجزات  واملقيمني 
تقف  التي  كافة  التعبريية  اأ�شكاله  يف 
����ش���اه���دة ع���ل���ى ت���ك���ام���ل امل��ج��ت��م��ع��ات يف 
وال���ت���ي تعاقب  االإي���ف���اء مب��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا، 
عليها االأ�شالف واالأج��داد حتى و�شلت 

عر  ن�شعى  حيث  احل���ايل،  اجل��ي��ل  اإىل 
هذه الفعالية اإىل تقدمي منوذج تراثي 
التاريخية  مفرداتها  بني  يجمع  فريد 
حتت�شنه  مب��ا  واملجتمعية،  والثقافية 
اأرا���ش��ي��ه��ا م��ن ت���راث وث��ق��اف��ة و�شواهد 
الب�شري  جم��ال��ه��ا  ت��ع��ط��ي  م��ع��م��اري��ة 

التنوع اجلمايل«.
التنفيذي  الرئي�س  ال��دن��ا،  عماد  وق��ال 
اأن  “ي�شرفنا  ال�����زورا  ت��ط��وي��ر  ل�����ش��رك��ة 
ن�شت�شيف هذا احلدث اجلديد واملميز 
الذي يج�شد الغنى الثقايف لرتاث دولة 
الوجهات  اأح����دث  يف  وذل����ك  االإم������ارات 
ال��ت��ي ق��م��ن��ا ب��اف��ت��ت��اح��ه��ا م����وؤخ����راً وهي 
مبوقعه  ميتاز  ال��ذي   1 مارينا  مر�شى 
 .. اخل��ور  ل�شفاف  املحاذي  اال�شتثنائي 
اجلاد  التزامنا  اخل��ط��وة  ه��ذه  وتعك�س 
وال�شيوف  ال�����ش��ك��ان  مب��ن��ح  وامل�����ش��ت��م��ر 

االأن�شطة  خمتلف  يف  امل�شاركة  فر�شة 
وال���ف���ع���ال���ي���ات ال��ع�����ش��ري��ة ال���ت���ي ت���روج 
بني  واللياقة  ال�شحية  احلياة  ملفاهيم 

خمتلف فئات املجتمع«.
واأ�شاف “ يحت�شن مر�شى مارينا 1 يف 
الزورا مقومات طبيعية متنوعة ت�شمل 
الت�شاميم  ذات  اخل�����ش��راء  احل���دائ���ق 
وال�شواطئ  الرملية  والكثبان  البديعة 
مثالياً  خ��ي��اراً  لتكون  ال��ت��ن��زه  ومم���رات 
لتنظيم الفعاليات الريا�شية اأو الثقافية 
.. ونحن حري�شون على تعزيز التعاون 
ال�شت�شافة  ال�شياحة  تنمية  دائ��رة  مع 
خمتلف  ����ش���م���ن  مم���اث���ل���ة  ف���ع���ال���ي���ات 
وجهات ال��زورا، و�شنعلن عن املزيد من 
التفا�شيل يف امل�شتقبل القريب”. وقال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ف��ال���ش��ي  اأح��م��د 
م��ن خالل  “نهدف  ج��ي��م:  ل��ب��اور فيت 

تنظيم حتدي االأولني اإىل ن�شر الثقافة 
الريا�شية بني جميع الفئات يف الدولة 
من مواطنني ومقيمني ب�شورة ع�شرية 
اإ�شراك  اإىل  �شعينا  عن  ف�شاًل  تراثية، 
لتعزيز  الفعاليات  ه��ذه  مثل  يف  امل����راأة 

دورها يف املجتمع كعن�شر فعال«.
واختيار  امل�����ش��اب��ق��ة  ن���ظ���ام  ب�����اأن  وب�����نّي 
يتما�شى  احل��واج��ز  وطبيعة  ت�شاميم 
ال���ع���امل���ي���ة، ولكن  امل���ع���اي���ري  اأرق�������ى  م����ع 
تراث  م��ن  م�شتوحاة  اإم��ارات��ي��ة  بلم�شة 

وح�������ش���ارة دول����ة االإم�������ارات ، ح��ي��ث مت 
يتواكب مع  الفعالية مبا  ت�شميم هذه 
التطورات احلا�شلة يف جمال الريا�شة 
االإماراتي  ال���رتاث  على  املحافظة  م��ع 

ب�شورة منطية متطورة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

دعماً من جمعية االإمارات للتنمية االجتماعية 
ل��ت��ب��ن��ي واإط������الق ال��ع��دي��د م���ن امل����ب����ادرات لعام 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأعلنه  ال��ذي   ،2018
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه 
و�شعت  زاي������د،  ع����ام   2018 ي���ك���ون  ب�����اأن  اهلل، 
هذه  تطبيق  �شبيل  يف  اهتماماتها  كل  اجلمعية 
اإمياناً  امل��ب��ادرات  واإط��الق  ال�شامية،  التوجيهات 

منها باأن توجيهات �شموه تكر�س مفهوم العمل 
يف  مبادراتها  اأوىل  ونفذت  واالإن�شاين  اخل��ريي 
م�شت�شفى اإبراهيم بن حمد عبيداهلل وبالتعاون 
قدمها  القائد”  “زايد  ور���ش��ة  تنفيذ  مت  معهم 
اأ.م���اج���د ���ش��امل ب���ن ���ش��رم - م����درب م��ع��ت��م��د يف 

موظفي  م��ن   27 وبح�شور  الب�شرية  التنمية 
وزارة ال�شحة.

اإبتداأ بن �شرم الور�شة  با�شتذكار �شرية موؤ�ش�س 
الدولة ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب 
اهلل ثراه، وما ج�شده من مبادئ وقيم وما يكنه 

له �شعبه من حب ووالء بو�شفه رمزاً للوطنية 
وملكانته اال�شتثنائية والفريدة، الذي تتعلم منه 
اأجل  من  ونفي�س  غ��ال  بكل  الت�شحية  االأج��ي��ال 
الوطن ، وباأن املغفور له ال�شيخ زايد تغمده اهلل 
للجميع  بالعطاء  عامراً  قلباً  ميتلك  بر�شوانه 

وف���ك���راً م��ت�����ش��احم��اً ام��ت��د جل��م��ي��ع ب��ق��اع االأر�����س 
لتوؤ�ش�س  البي�شاء متتد يف �شمت  اأياديه  وكانت 
اأو تطعم  دم��ع��ة  لتم�شح  ت���ارة  اإغ��اث��ي��اً  م�����ش��روع��اً 
جائعاً تارة اأخرى حتى اأ�شبحت االإمارات مظلة 
باملتاعب  احل��ي��اة  اخترته  م��ن  ك��ل  بها  يحتمي 

واالأزمات. ومل يكتف القائد االإن�شان مبا تبذله 
يداه، ولكنه اأ�شر على اأن يكون النهج اخلريي هو 
اإىل اخلري اأينما  نهج الدولة، فكان يوجه دائماً 
وجد ويعمل دائماً على اأن تكون االإمارات �شباقة 
العامل.   اأنحاء  جميع  يف  املحتاجني  م�شاعدة  يف 
�شاحب الور�شة ا�شتعرا�س البرز مواقف ال�شيخ 
و حظيت  اأق��وال��ه  وبع�س  ث���راه  اهلل  زاي���د طيب 
الور�شة بتفاعل كبري من قبل احل�شور واالأ�شئلة 

رة وامل�شاركني. املتبادلة بني املحا�شِ

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�شهد “مهرجان ال�شعادة يف راأ�س اخليمة” ح�شور ما يزيد عن 
املبادرة  هذه  بفعاليات  وامل�شاركة  لالحتفال  زائر   30،000
التي نظمتها هيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�شياحة على �شواطئ 
اأح����د الفعاليات  امل��ه��رج��ان  امل���رج���ان اخل���الب���ة، وي��ع��د  ج��زي��رة 

العديدة التي �شوف تقيمها الهيئة على مدار العام.
باأربعة  الطعام واملو�شيقى  العائالت وحمبي  الزوار من  وحظي 
مفاهيم  واأف�����ش��ل  ال�شيقة  بالفعاليات  مليئة  متوا�شلة  اأي����ام 

�شاحنات الطعام التي قدمت اأ�شهى املاأكوالت. 

كما ا�شتمتع احل�شور بعرو�س فنية حية اأحياها اأف�شل من�شقي 
باند وبيت  اأند  املحلية مثل كا�شر وجي�شيكا  املو�شيقى والفرق 
اأبرز  اإىل العرو�س الرتفيهية التي قدمها  اإ�شافة  بوك�س را�س، 
االإم����ارات  دول���ة  م��ن  واالأج���ان���ب  ال��ع��رب  الكوميديني  الفنانني 

العربية.
هذا وزينت عرو�س االألعاب النارية املذهلة �شماء راأ�س اخليمة 
لثالثة ليايل متتالية، واأختتم املهرجان بحفل مو�شيقي �شخم 
اآالف  بح�شور  ال�شّحي  حممد  امل�شهور  االإماراتي  الفنان  اأحياه 

املعجبني.
وقال هيثم مطر الرئي�س التنفيذي لهيئة راأ�س اخليمة لتنمية 

ال�شياحة: كان من الرائع اأن نرى هذا العدد الكبري من املقيمني 
راأ�س  ال�شعادة يف  الذين ح�شروا لال�شتمتاع مبهرجان  وال��زوار 
تنظيم  اإن  االإط���الق.  على  االأوىل  للمرة  اأق��ي��م  وال���ذي  اخليمة 
هذا النوع من الفعاليات يعد فر�شة رائعة جلمع اأفراد املجتمع 
االإم���ارة  ال����زوار مب��ق��وم��ات  وت��ع��ري��ف  اأج����واء عائلية ممتعة،  يف 
املواهب  با�شت�شافة جمموعة رائعة من  ال�شياحية. لقد �شررنا 
�شرفنا  كما  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأن��ح��اء  من جميع 
م�شاركة الفنان حممد ال�شّحي يف احلفل اخلتامي للمهرجان. 
بن�شخته  اخليمة  راأ���س  يف  ال�شعادة  مهرجان  يعود  و�شوف  ه��ذا 

الثانية عام 2019 باملزيد من العرو�س واملفاجاآت.

ور�سة »زايد الق�ئد« يف م�ست�سفى اإبراهيم بن حمد عبيداهلل

اخليمة  براأ�س  ال�سع�دة  مهرج�ن  يف  �س�ركوا  �سخ�س�  األف   30

ويل عهد عجم�ن يقدم واجب العزاء 
بوف�ة علي م�جد املطرو�سي

•• عجمان-وام:

عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي واجب العزاء يف وفاة 
قائد  املطرو�شي  ماجد  علي  املتقاعد  اللواء  له  املغفور 
االحتادي  الوطني  املجل�س  وع�شو  عجمان  �شرطة  عام 
�شابقا يف جمل�س عزاء املغفور له يف مطقة اجلرف ظهر 

ام�س.

..ال�شيخ  ���ش��م��وه  ج��ان��ب  اإىل  ال���ع���زاء  واج����ب  ق���دم  ك��م��ا 
التنمية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  عبدالعزيز 

ال�شياحية وعدد من امل�شوؤولني.
واأع����رب ���ش��م��وه ع��ن خ��ال�����س ت��ع��ازي��ه وم��وا���ش��ات��ه الأ�شرة 
الفقيد وذويه واأ�شقائه وعائلة املطرو�شي �شائال املوىل 
واأن  ومغفرته  رحمته  بوا�شع  يتغمده  اأن  القدير  العلي 
ال�شر  وذوي����ه  اأه��ل��ه  يلهم  واأن  ج��ن��ات��ه  ف�شيح  ي�شكنه 

وال�شلوان.

برع�ية عم�ر النعيمي ..»�سي�حة عجم�ن« تنظم »حتدي الأولني« 
للتعريف بعراقة الرتاث الإم�راتي

مركز تدريب موا�سالت عجم�ن 
يدرب 3328 �س�ئق� خالل 2017

اإخم�د حريق مركبة يف عجم�ن
�سرطة راأ�س اخليمة : تخفي�س املخ�لف�ت 

املرورية 50 % ينتهي 28 فرباير 

•• عجمان : الفجر 

امل�شاندة  اخل��دم��ات  لقطاع  التنفيذي  املدير  ال�شام�شي  خلف  ر�شا  ك�شفت 
زي��ادة عدد  العامة - عجمان عن  املوا�شالت  امل�شاريع يف موؤ�ش�شة  وتطوير 
العدد كان  اأن  2016 حيث  العام  التدريب عن  املنت�شبني ملركز  ال�شائقني 
2017 بزيادة بلغت%57، باالإ�شافة  3328 �شائقا يف  2119 وا�شبح 
بعدد  مقارنة  تدريب  �شاعة   83086 بلغت  التدريب  �شاعات  عدد  اأن  اإىل 
65700 يف عام 2016 بن�شبة زيادة %33، م�شرية اإىل اأن هذه الزيادة 
تدل على حر�س املوؤ�ش�شة على تاأهيل ال�شائقني وتزويدهم باخلرات التي 

تعك�س روؤية ور�شالة موا�شالت عجمان.
اأن مركز التدريب يعتر البوابة الر�شمية  واأو�شحت ر�شا خلف ال�شام�شي 
لتاأهيل ال�شائقني وم�شرفات املدار�س باأ�شلوب متقدم ومبنهج �شامل جلميع 
اجلوانب التي متر على ال�شائق خالل تاأدية عمله اليومي حيث ان التدريب 
التعليمات  واتباع  الطريق  واح��رتام  اجلمهور  مع  التعامل  فن  على  يحثه 
التي  الطارئة  احل��االت  مع  التعامل  بكيفية  التدريب  مي��ده  كما  امل��روري��ة 
هذا  خ��الل مدربني متخ�ش�شني يف  وذل��ك من  ال�شري،  اثناء  لها  يتعر�س 
املجال. واكدت ر�شا ال�شام�شي اأن الدورات املكثفة لتدريب وتثقيف �شائقي 
خطة  تنفيذ  �شمن  جاء  العام  والنقل  املدار�س  وحافالت  االأج��رة  مركبات 
وفق  الوظيفية  الكفاءة  ورف��ع  مهاراتهم  �شقل  ا�شتهدفت  �شاملة  تدريبية 
امل�شاركني  تثقيف  التدريبية  ال��دورات  �شملت  حيث  العاملية،  املعايري  اأعلى 
يف اجلوانب الوقائية عر القيام باإجراءات ال�شالمة املتبعة بهدف تقدمي 
املهنية  ال��ن��واح��ي  جميع  م��ن  تاأهيلهم  وك��ذل��ك  للعمالء،  متميزة  خ��دم��ة 
يف  ي�شاهم  ال��ذي  االأم���ر  وال�شلوكية  واالأخ��الق��ي��ة  والدينية  واالجتماعية 
الهدف  حتقيق  للموؤ�ش�شة  ي�شمن  مبا  ومريحة  اآمنة  نقل  خدمات  تقدمي 
املرجو من تاأ�شي�س مركز التدريب الذي يقوم بدور حيوي يف جمال تدريب 

وتاأهيل ال�شائقني 

••عجمان ـ الفجر 

املدين  للدفاع  العامة  االإدارة  من  اإطفاء  فرقة  اأخمدت 
عجمان ، �شباح ام�س حريقاً  �شب يف مقدمة مركبة يف 
امل��دار���س، من دون  منطقة اجل��رف بالقرب من جممع 

ت�شجيل اأي اإ�شابات ب�شرية.
اآل  �شلطان  م�شطفى  املقدم  امل��راك��ز  ق�شم  رئي�س  واأف���اد 
علي ، اإن بالغاً ورد اإىل غرفة العلميات يف متام ال�شاعة 
فانتقلت مركبات  ب�شاأن حريق مركبة،  الثامنة �شباحاً 
اإن  الدفاع املدين واالإ�شعاف اإىل موقع احلادث، م�شرياً 

با�شرت على الفور مبكافحة احلريق، وا�شتمرت عملية 
التريد نحو دقائق معدودة.

امل��راق��ب��ة اليومية  امل��رك��ب��ات،  اأ���ش��ح��اب  اآل ع��ل��ي  ون��ا���ش��د 
�شيانة  وتنفيذ  امل��ح��رك،  وزي��ت  التريد  مياه  مل��ع��دالت 
الوقود  واإغ��الق خ��زان  املركبات من قبل فني خمت�س، 
عن  واالم��ت��ن��اع  اال���ش��ت��ع��ال،  خطر  لتفادي  الت�شرب  ملنع 
بالوقود،  واإبطال املحرك عند تزويد املحرك  التدخني 
واالحتفاظ مبطفاأة احلريق وحقيبة االإ�شعافات االأولية 
يف املركبات والتدرب على كيفية ا�شتخدامهما، موؤكداً اأن 

الوقاية خري من العالج.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ب������االإدارة  وال���دوري���ات  امل����رور  اإدارة  ج���ددت 
راأ�س اخليمة دعوتها  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  راأ�س اخليمة 
املتبقية  ال���ف���رتة  م���ن  اال���ش��ت��ف��ادة  اإىل  امل��رك��ب��ات  الأ���ش��ح��اب 
التي ت�شل  املرورية  املخالفات  لتطبيق قرار تخفي�س قيمة 
 2018-2-28 �شتنتهي يف  املقرر  والتي من   ،  50% اإىل 

وااللتزام بالتعليمات والتوجيهات املعمول بها.
امل����رور  اإدارة  ال��ن��ق��ب��ي م���دي���ر  ال�����ش��م  اأح���م���د  ال��ع��ق��ي��د  ودع�����ا 
اإىل  الطريق  وم�شتخدمي  ال�شائقني  ب��االإن��اب��ة  وال���دوري���ات 
وااللتزام  اأو�شاعهم  لت�شحيح  امل��ب��ادرة  تلك  من  اال�شتفادة 

بالقواعد واالأنظمة املرورية لقواعد ال�شري واملرور ، وتفادي 
على  واحلر�س   ، القوانني  خمالفة  على  املرتتبة  العقوبات 
التي  للعقوبات  والتعر�س  امل��روري��ة  املخالفات  ت��ك��رار  ع��دم 
واملرور  ال�شري  ب��ق��واع��د  ال��ت��ام  واالل���ت���زام  ال��ق��ان��ون  يفر�شها 
املركبات  قيادة  خ��الل  من  االإيجابية  بال�شلوكيات  والتقيد 

بطريقة اآمنة يف الطريق.
واأكد ال�شم اأن هناك عدة قنوات يتم عرها ت�شديد املخالفات 
 moi تطبيق  ع��ر  الداخلية  وزارة  موقع  ومنها  امل��روري��ة 
واأفرع   ، والرتخي�س  امل���رور  خ��دم��ات  م��رك��ز  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
م�شتوى  على  ال�شاملة  ال�شرطة  مبراكز  اجلغرافية  امل��رور 

االإمارة وحمطة الفح�س الفني.
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اأخبـار الإمـارات
ح�كم الفجرية و ويل عهده يقدم�ن واجب 

العزاء لأ�سرة ال�سهيد علي خليفة ه��سل امل�سم�ري 
•• الفجرية-وام: 

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم الفجرية يرافقه �شمو ال�شيخ حممد 
امل�شماري  اأ�شرة �شهيد الوطن علي خليفة ها�شل  اإىل  العزاء  ال�شرقي ويل عهد الفجرية واجب  بن حمد بن حممد 
الذي ا�شت�شهد خالل اأدائه واجبه الوطني يف عملية “اإعادة االأمل” �شمن قوات التحالف العربي الذي تقوده اململكة 
ال�شرقي خالل  ال�شيخ حمد بن حممد  ال�شمو  واأع��رب �شاحب  اليمن.  ال�شرعية يف  للوقوف مع  ال�شعودية  العربية 
زيارته جمل�س العزاء يف منطقة العويد بالفجرية عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته الأ�شرة ال�شهيد البطل داعيا اهلل 
العلي القدير اأن يتغمده بوا�شع رحمته واأن ينزله منازل ال�شديقني وال�شهداء واالأبرار واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن 
يلهم ذويه ال�شر وال�شلوان. كما قدم واجب العزاء ال�شيخ مكتوم بن حمد بن حممد ال�شرقي و �شعادة  حممد �شعيد 

ال�شنحاين  مدير الديوان االأمريي يف الفجرية و �شعادة  �شامل الزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد الفجرية.

بح�صور �ل�صيخ �أحمد بن نا�صر بن ز�يد �آل نهيان 

بلدية مدينة اأبوظبي تبداأ اأ�سبوع الت�سجري الـ38 يف احلديقة الر�سمية حتت �سع�ر » بيئة خ�سراء م�ستدامة«
�صيف بدر �لقبي�صي : �لبلدية مت�صي قدمًا نحو م�صاعفة �لزر�عات �لتجميلية ون�صر �حلد�ئق و�ملنتزهات يف �أرجاء �ملدن

�لبلدية تنفذ م�صاريع زر�عات جتميلية وحد�ئق بتكلفة 193 مليون درهم
•• اأبوظبي-الفجر:

بح�شور وم�شاركة ال�شيخ اأحمد بن نا�شر بن زايد اآل نهيان اأطلق �شعادة �شيف 
 20 املوافق  الثالثاء  اأبوظبي ام�س  العام لبلدية مدينة  املدير  القبي�شي  بدر 
حتت  والثالثني  الثامن  الت�شجري  اأ�شبوع  فعاليات   2018 احل��ايل  فراير 
اأبوظبي،  كورني�س  على  الر�شمية  احلديقة  يف  م�شتدامة  خ�شراء  بيئة  �شعار 
من  العديد  البلدية  ج��ان��ب  اإىل  فيها  ���ش��ارك  ك��ب��رية  احتفالية  �شمن  وذل���ك 
الفعاليات  من  العديد  على  وا�شتملت  اال�شرتاتيجيني،  وال�شركاء  املوؤ�ش�شات 
املتنوعة، حيث ت�شتمر برامج واأيام االأ�شبوع حتى الثاين والع�شرين من فراير 
احلايل. وبهذه املنا�شبة رفع �شعادته - خالل كلمته يف افتتاح االأ�شبوع - اأ�شمى 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والعرفان  والتقدير  ال�شكر  اآي��ات 
املتوا�شلة  وم�شاندته  �شموه  دعم  على  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
للم�شاريع الزراعية، ودفع م�شرية النه�شة الزراعية يف بالدنا، واإىل �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�شلحة رئي�س املجل�س التنفيذي حلر�س �شموه على متابعة اخلطط 
يف  دائما  ت�شرت�شد  البلدية  اأن  موؤكدا  الناجحة،  التجارب  وتر�شيخ  الزراعية 
م�شاريعها كافة، وامل�شاريع الزراعية على وجه اخل�شو�س بالنهج احلكيم الذي 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه،  زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل  املغفور له  خطه 

قاهر ال�شحراء ، وموؤ�ش�س النه�شة الزراعية والت�شجري يف االإمارات. 
وقال �شعادته: بلدية مدينة اأبوظبي جتدد العزم على امل�شي قدما على طريق 
واملنتزهات، من  ، ورفع عدد احلدائق  امل�شاحات اخل�شراء  الت�شجري وتو�شيع 
اأجل توفري كل اأ�شباب ال�شعادة والرفاهية، واملرافق الرتفيهية جلميع ال�شكان، 
الطبيعة  و�شون  امل�شتدامة،  التنمية  معايري  وتعزيز  حتقيق  ذات��ه  وبالوقت 

وحماية البيئة واحلفاظ على مقدراتها. 
واأ�شاف القبي�شي اأن �شعار اأ�شبوع الت�شجري الثامن والثالثني ) بيئة خ�شراء 
واإ���ش��رار على  امل��ي��اه،  ون���درة  املناخية  ال��ظ��روف  ه��و دع��وة لتحدي  م�شتدامة( 
بلدية  اأن  الكبرية، م�شريا  امل�شاريع  العديد من  الزراعي عر  امل�شروع  متكني 
امل�شروع  م��ن  ال يتجزاأ  ت���زال ج���زءاً  وم��ا  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  تت�شرف  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 

الزراعي الناجح والكبري، ورائدة يف دعم النه�شة الزراعية يف اأبوظبي، وموؤكدا 
م�شي البلدية بعزمية واإ�شرار لرفع معدالت االجنازات الزراعية والزراعات 
التجميلية، ون�شر احلدائق واملنتزهات يف اأرجاء املدينة، وبني االأحياء ال�شكنية، 
وتر�شيخ قيم اال�شتدامة يف امل�شاريع الزراعية والتجميلية كافة، ووجه �شعادته 
ال�شكر والتقدير اإىل جميع �شركاء البلدية اال�شرتاتيجيني لدورهم امل�شكور يف 

دفع عجلة التنمية الزراعية وحماية البيئة.

�حتفالية �لفتتاح
منها:  الفقرات  من  العديد  على  الت�شجري  اأ�شبوع  افتتاح  احتفالية  ا�شتملت 
والنه�شة  اال���ش��ت��دام��ة،  وق��ي��م  والبيئة  الت�شجري  تناولت  فنية  ا�شتعرا�شات 
بن  اأحمد  ال�شيخ  قام  كما  املدار�س،  بالتعاون مع طلبة  االإم��ارات  الزراعية يف 
ال�شيوف  يرافقهما  للبلدية  العام  املدير  و�شعادة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نا�شر 
بزراعة نخلة كتقليد �شنوي بهذه املنا�شبة، وافتتاح املعر�س الزراعي امل�شاحب، 
والذي تعر�س من خالله اأحدث التقنيات الزراعية وو�شائل الري، ومعر�س 

ال�شور الذي يوثق مراحل النه�شة الزراعية يف االإمارات.
اأطفال  العام  وامل��دي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نا�شر  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شارك  كما 
املدار�س بزراعة �شتالت الزهور بهذه املنا�شبة، وقاما بجولة يف ور�س االأطفال 

واطلعا على اأعمالهم وم�شاهماتهم يف اأ�شبوع الت�شجري.
تعزيز  تركز على  العام  لهذا  الت�شجري  اأ�شبوع  فعاليات  اأن  البلدية  واأو�شحت 
عالقة ال�شراكة مع املجتمع من اأجل حتقيق معايري اال�شتدامة واحلفاظ على 
الزراعة واحلدائق واملنتزهات وامل�شطحات اخل�شراء ، ويويل االأ�شبوع يف �شبيل 
ور���س لالأطفال  اإقامة  املدرا�س من خالل  عناية كبرية مب�شاركة طلبة  ذلك 
لتعليمهم مبادئ الزراعة وحتفيزهم على امل�شاهمة يف �شون البيئة واملقدرات 

الطبيعية.

�آلف �ل�صتالت و�لزهور 
�شتلة من   2500 اأكرث من  بتوزيع  البلدية ومراكزها اخلارجية  كما قامت 
االأ�شجار املثمرة ، والنباتات ال�شحراوية والزهور املختلفة على ال�شكان جمانا 

،وذلك  واملناطق  امل��دن  من  العديد  ويف  الت�شجري،  اأ�شبوع  احتفاالت  موقع  يف 
فعاليات  انطالق  مبنا�شبة  االأخ�شر  اللون  ون�شر  ال��زراع��ة  على  لتحفيزهم 

اأ�شبوع الت�شجري .

م�صاريع و�عدة
�شمن اإطار اأ�شبوع الت�شجري الثامن والثالثني ك�شفت بلدية مدينة اأبوظبي 
ع��ن ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��اري��ع ال��زراع��ي��ة وال���ري واحل��دائ��ق وال��ت��ي ت�شتهدف يف 
وتوفري  و�شواحيها،  اأبوظبي  ملدينة  اجلمايل  بامل�شتوى  االرت��ق��اء  جمموعها 
اأبوظبي،  ملدينة  واحل�شارية  اجلمالية  ال�شمة  مع  تت�شق  مثالية  عي�س  بيئة 
ويف الوقت ذاته توفر هذه امل�شاريع متنف�شاً ح�شارياً، ومرافَق �شحيًة ريا�شية 
ملمار�شة الريا�شات وخ�شو�شا لفئة االأطفال، وفيما يلي عر�س اأهم امل�شاريع:

�أعمال �لري و�لزر�عات �لتجميلية 
الطبيعي  والتجميل  ال��ري  اأعمال  م�شروع  من  االنتهار  على  البلدية  �شارفت 
ل�شارع ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، ومدخل جزيرة الرمي �شمن املرحلة 
الثالثة، حيث بلغت ن�شبة االإجناز اأكرث من 97 % وُيتوقع اإجنازه يف مايو من 

العام احلايل 2018 .   
و�شارع  نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  �شارع  تطوير  اإىل  امل�شروع  ويهدف 
امليناء، وذلك من خالل ا�شتكمال االأر�شفة اجلانبية على طول م�شار الطريق 
وحت�شني جمالية ال�شارع باإ�شافة اأحوا�س وزراعة جتميلية ومظالت، وتوفري 
بيئة �شحية لقاطني املنطقة وزوارها من خالل م�شار الدراجات املت�شل مع 
امل�شارات االأخرى �شمن املخطط العام مل�شار الدراجات داخل مدينة اأبوظبي، 

بتكلفة اإجمالية تقارب 61،800،000 درهم. 

م�صاريع يف جزيرة �أبوظبي
تبا�شر البلدية خالل ال�شهرين املقبلني م�شروع اإعادة تاأهيل وتطوير الزراعة 
يف  النموذجي  )امل�شروع  اأبوظبي  جزيرة  يف  الطرق  جوانب  على  التجميلية 
�شارع البطني(،ويعد هذا امل�شروع النموذجي املرحلة االأوىل من م�شروع زراعة 

احلارات الو�شطى، وي�شمل نطاق اأعمال امل�شروع اإعادة تاأهيل وتطوير الزراعة 
البطني �شمن  الطرق يف منطقة  واأط��راف  الو�شطى  اجل��زر  التجميلية على 
جزيرة اأبوظبي �شارع البطني مما �شيوؤدي اإىل حت�شني املظهر اجلمايل العام 
يتنا�شب  التجميلية وال�شلبة مبا  الزراعية  االأعمال  اأبوظبي وحت�شني  ملدينة 
مع اخلطة اال�شرتاتيجية ملدينة اأبوظبي 2030،وتوفري ممرات م�شاة اآمنة 

وم�شارات ريا�شية للجري وللدراجات الهوائية. 
كما توؤدي هذه امل�شاريع اإىل خف�س تكاليف الت�شغيل وال�شيانة والرت�شيد يف 
الري احلديثة واالأتوماتيكية،  اأنظمة  با�شتخدام  الري وذلك  ا�شتهالك مياه 

وتبلغ تكلفة امل�شروع 20،330،000 ، ويتوقع اإجنازه يف العام 2019 م.  

حد�ئق ومو�قع �ألعاب يف �لرب �لرئي�س: 
الر  يف  واح��د  األعاب  وموقع  حدائق،   10 اإن�شاء  ت�شميم  البلدية  اعتمدت 
�شخبوط  ومدينة  وامل��ع��زز،  والنه�شة  يا�س  وبني  الوثبة  من  كل  يف  الرئي�شي 
اإمارة  يف  املتبعة  اال�شتدامة  معايري  تطبيق  م��راع��اة   متت  حيث  وال�شوامخ، 
ال�شوارع  ت�شميم  ودل��ي��ل  ال��ع��ام��ة،  االأم���اك���ن  ت�شميم  دل��ي��ل  وات��ب��اع  اأب��وظ��ب��ي 
للحدائق،  املالئمة  والنباتات  ال�شلبة  التجميل  عنا�شر  اختيار  يف  احل�شرية 
ومالءمة االألعاب املقرتحة يف هذه احلدائق للفئات العمرية املختارة، وت�شل 

تكلفة امل�شروع االإجمالية التقديرية اإىل 60،250،000 درهم. 
وروعي عند اختيار هذه املناطق مدى احتياجها اإىل احلدائق، ومواقع الرتفيه 

باالإ�شافة اإىل الكثافة ال�شكانية يف هذه املناطق.
وتعد هذه امل�شاريع من امل�شاريع ذات االأولوية التي توفر متطلبات اخلدمات 
متنف�س  توفري  يف  وت�شاهم  والقاطنني  املواطنني  طلبات  وتغطي  املجتمعية 
ال�شحة  على  اإيجابياً  ينعك�س  مم��ا  ال�شكنية  ب��االأح��وا���س  واالأط��ف��ال  لالأ�شر 
 6 اإن�شاء  اإىل  باالإ�شافة  ال�شكان،  واإ���ش��ع��اد  الرفاهية  اأ�شباب  واإي��ج��اد  العامة، 
اأبوظبي  �شركة  طريق  عن  يدار  م�شروع  �شمن  والباهية  ال�شهامة  يف  حدائق 
درهم،   56،000،000 تبلغ  تقديرية  “م�شاندة” بتكلفة  العامة  للخدمات 
لتكون معايري الت�شميم والتنفيذ مطابقة ملا مت اعتماده ب�شاأن امل�شاريع التي 

تدار عن طريق بلدية مدينة اأبوظبي. 

اله�ملي : 71 مواطن� ومواطنة يوقعون عقودا و859 يح�سلون على موافق�ت خالل الأي�م املفتوحة للتوظيف
•• دبي -وام:

قال معايل نا�شر بن ثاين الهاملي 
وزير املوارد الب�شرية والتوطني اأن 
71 مواطنا ومواطنة وقعوا عقود 
على  ح�����ش��ل��وا   859 واأن  ع���م���ل 
وم��واف��ق��ات مبدئية  ع��رو���س عمل 
ال����ط����ريان  ق����ط����اع����ات  ل��ل��ع��م��ل يف 
وال����ن����ق����ل وال����ت����ط����وي����ر ال���ع���ق���اري 
وذلك  والتكنولوجيا  واالت�شاالت 
األ����ف و623 ب��اح��ث��ا عن  م��ن ب��ني 
العمل ح�شروا ثالثة اأيام مفتوحة 
ال��وزارة يف دبي  للتوظيف نظمتها 
بالتعاون  امل��ا���ش��ي  اال���ش��ب��وع  خ��الل 
مع الهيئة العامة للطريان املدين 
وال�شلع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  وه��ي��ئ��ة 
وتيكوم  االت�شاالت  تنظيم  وهيئة 
عر�شت  ���ش��رك��ة   80 ومب�����ش��ارك��ة 
يف  وذل���ك  وظيفية  ف��ر���س   707
امل��ن��ه��ج��ي��ة اجل���دي���دة التي  ���ش��م��ن 
ملف  م��ع  للتعامل  ال�����وزارة  تبنها 

التوطني.
ج���اء ذل���ك خ���الل م��وؤمت��ر �شحايف 
ع���ق���ده م��ع��ال��ي��ه ام�������س يف دي�����وان 
�شيف  ب��ح�����ش��ور  دب����ي  ال��������وزارة يف 
اأحمد ال�شويدي وكيل وزارة املوارد 
الب�شرية والتوطني ل�شوؤون املوارد 
ال�شويدي  حممد  و�شيف  الب�شرية 
مدير عام الهيئة العامة للطريان 
نائب  م���ال���ك  اآل  وم���ال���ك  امل�����دين 

�شهر  م��ن  واالأول  اجل���اري  ال�شهر 
مار�س املقبل يف الفجرية.

م����ن ج���ان���ب���ه ق������ال ����ش���ي���ف حممد 
للهيئة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال�����ش��وي��دي 
ال��ع��ام��ة ال��ط��ريان امل���دين اإن ملف 
ملمو�شا  ت��ق��دم��ا  ي�شهد  ال��ت��وط��ني 
ع���ل���ى اأر��������س ال����واق����ع ب��ف�����ش��ل ما 
الب�شرية  امل������وارد  وزارة  اط��ل��ق��ت��ه 
يف  فاعلة  م��ب��ادرات  من  والتوطني 

هذا املجال.
وا�شحا  جت���اوب���ا  ه��ن��اك  اأن  واأك�����د 
م���ن ق��ب��ل ال�������ش���رك���ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
تقدم  التي  امل��دين  الطريان  قطاع 
الواعدة  العمل  العديد من فر�س 
الب�شرية  ل���ل���ك���وادر  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
العن�شر  اأن  اإىل  الوطنية ..م�شريا 
امل�����واط�����ن ي����ع����زز م�����ن ا����ش���ت���دام���ة 

ال�شركات.
اآل مالك  م��ن ج��ان��ب��ه ذك���ر م��ال��ك 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
االت�شاالت  ق��ط��اع  اأن  تيكوم”   “
لل�شركات  جت���م���ع  اأك��������ر  ي�������ش���م 
ال���ع���ام���ل���ة يف جم�����ال االت�������ش���االت 
االأو�شط  ال�شرق  يف  والتكنولوجيا 
االأمر الذي يوؤكد اأنه قطاعا واعدا 
لت�شغيل الكوادر الب�شرية الوطنية 
اخلا�شة  ال���وزارة  م��ب��ادرات  وا�شفا 

بالتوطني باالإيجابية واجليدة.
واأو�شح ان قطاع االت�شاالت ميكنه 
الفر�س  ت��وف��ري  يف  ب��ق��وة  امل�شاركة 

وبرامج  خطط  م��ع  التفاعل  على 
تكامل  مبداأ  يج�شد  مبا  التوطني 
تعزيز  يف  وال���������ش����راك����ة  االدوار 
الوطنية  الب�شرية  امل��وارد  م�شاركة 

يف �شوق العمل.
وق����ال اأن����ه مت ال��ت��وا���ش��ل م��ع نحو 
من  ال��ع��م��ل  ع���ن  ب���اح���ث  االف   9
التوطني  ب����واب����ة  يف  امل�������ش���ج���ل���ني 
وفقا  اخل����ري����ج����ني  اىل  ا�����ش����اف����ة 
وذلك  التعليم  موؤ�ش�شات  لقوائم 
الهاتفية  االت�����ش��االت  خ���الل  م��ن 
وال����ر�����ش����ائ����ل ال���ن�������ش���ي���ة وال����ري����د 
االل���ك���رتوين وذل���ك ب��ال��ت��وازي مع 
ال�شتقطاب  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ة 
ال���ب���اح���ث���ني ع����ن ال���ع���م���ل ل����الأي����ام 
حتمل  ال��ت��ي  للتوظيف  امل��ف��ت��وح��ة 
واعتزازي”  فخري  “عملي  �شعار 
ع����ر االع������الن������ات االذاع������ي������ة ويف 
ال�����ش��ح��ف ال��ي��وم��ي��ة وم����ن خالل 

و�شائل التوا�شل االجتماعي.
تبنت  ال���������������وزارة  اأن  واأو���������ش��������ح 
التوظيف  ايام  ا�شرتاتيجية الإدارة 
ارب��ع��ة مراحل  الثالثة م��ن خ��الل 
الباحثني  ت�شجيل  �شملت  رئي�شية 
عن العمل فور و�شولهم اإىل مكان 
اليوم املفتوح من خالل نظام ذكي 
يتيح لكل باحث عن العمل اختيار 
ثالث فر�س وظيفية من ال�شواغر 
املطروحة ومن ثم مرحلة االر�شاد 
توعية  ت�����ش��ت��ه��دف  ال���ت���ي  امل���ه���ن���ي 

الرئي�س التنفيذي ملجموعة تيكوم 
االوراق  هيئة  م��ن  جنيد  وحم��م��د 
املالية وال�شلع وعدد من امل�شوؤولني 

يف الوزارة.
 693 ن��ح��و  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو�����ش����ح 
م��ن ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ال��ع��م��ل الذين 
����ش���ارك���وا يف اأي�������ام ال���ت���وظ���ي���ف مل 
التي  الوظيفية  املقابالت  يجتازوا 
اأج���ري���ت ل��ه��م وب��ال��ت��ايل مت رف�س 
قبولهم حيث تعمل ال��وزارة حاليا 
بالتعاون مع ال�شركات على حتديد 
وتوفري  لتحليلها  الرف�س  اأ�شباب 
متهيدا  ملعاجلتها  احل��ل��ول  ا���ش��رع 
برامج  ا�شراكهم يف  لتاأهيلهم عر 
االر����ش���اد امل��ه��ن��ي وال���ت���دري���ب وفقا 
اجتياز  م��ن  ميكنهم  مب��ا  للحاجة 
م�شتقبال  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  امل���ق���اب���الت 
���ش��ي��م��ا اأن�����ه ���ش��ي��ت��م ت���وف���ري فر�س 

اخرى لهم.
وهناأ معاليه املواطنني واملواطنات 
الفر�س  ع���ل���ى  ح�������ش���ل���وا  ال����ذي����ن 
بقدرتهم  ثقته  مبديا  الوظيفية 
على اأداء مهامهم الوظيفية بكفاءة 
الكبري  ال��ت��ع��اون  مثمنا  ومت���ي���ز.. 
احلكومية  اجل��ه��ات  اأب���دت���ه  ال����ذي 
واملناطق  وامل���ح���ل���ي���ة  االحت�����ادي�����ة 
القطاعات  لعمل  املنظمة  احل���رة 
ال�شركات  وك���ذل���ك  االق��ت�����ش��ادي��ة 
التوظيف  اأي�����ام  يف  ���ش��ارك��ت  ال��ت��ي 
الثالثة االمر الذي يوؤكد حر�شها 

باأهمية  ال���ع���م���ل  ع�����ن  ال����ب����اح����ث 
املطروحة  وال��وظ��ائ��ف  القطاعات 
للمقابلة  جاهزيته  م��ن  والتاأكيد 
ال����ت����دري����ب على  ت��ل��ي��ه��ا م���رح���ل���ة 
الوظيفية  املقابلة  اج��راء  م��ه��ارات 
�شارك فيها  اختيارية حيث  وهوي 
ثم  ومن  العمل  عن  باحثا   638
التي  الوظيفية  املقابالت  مرحلة 

بلغ عددها 2414 مقابلة.
واأفاد اأن حملة �شهادة البكالوريو�س 
ت�������ش���دروا ق��ائ��م��ة ال��ب��اح��ث��ني عن 
ال��ع��م��ل ال���ذي���ن ���ش��ارك��وا يف االي���ام 
يف   48 بن�شبة  ال��ث��الث��ة  امل��ف��ت��وح��ة 
بن�شبة  العامة  الثانوية  املائة ومن 
املائة  9 يف  والدبلوم  املائة  37 يف 
املائة  يف   4 ال��ع��ل��ي��ا  وال����درا�����ش����ات 

والدبلوم العايل 2 يف املائة.
العمل  عن  الباحثني  معاليه  ودعا 
التوظيف  اي����ام  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل  اىل 
واملقرر  امل�شتهدفة  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
نظرا  ق��ري��ب��ا  تنظيمها  م��وا���ش��ل��ة 
لكونها تتيح للمواطنني وال�شركات 
التوا�شل املبا�شر للوقوف عن قرب 
ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ة ال��وظ��ائ��ف وق����درات 
املتقدمني لها مبا ي�شرع  ومهارات 
توظيفهم  اج�����راءات  م��ن  وي�شهل 
حتت ا�شراف الوزارة ..منوها باأنه 
يومني  تنظيم  يتم  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
جميع  يف  ل��ل��ت��وظ��ي��ف  م��ف��ت��وح��ني 
 28 يومي  امل�شتهدفة  القطاعات 

تقدمه  ال������ذي  وال����وط����ن����ي  امل���ه���م 
ال�����������وازرة ل���ت���ع���زي���ز ال����ت����وط����ني يف 
م�شتهدفة  اق��ت�����ش��ادي��ة  ق��ط��اع��ات 
االأم���ر ال��ذي يوفر ع��دد واع��د من 
ال��ف��ر���س ال��وظ��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي ميكن 

للمواطنني  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
ب���اع���ت���ب���اره راف������دا ا���ش��ا���ش��ي��ا خللق 

وظائف امل�شتقبل.
واأ�����ش����ار حم��م��د ج��ن��ي��د م���ن هيئة 
العمل  اإىل  وال�شلع  املالية  االأوراق 

ال�شركات املدرجة بهذا  توفرها يف 
احلر�س  ...م��وؤك��دا  ال��ه��ام  القطاع 
لل�شركات  الفاعلة  امل�����ش��ارك��ة  على 
العاملة يف قطاع التطوير العقاري 

للتوظيف يف هذا القطاع.
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عليه االت�شال بتليفون رقم 

 050/7322772

فقدان �سهادة ا�سهمت
فقدت املدعوة/ �شيخة �شامل 
ا�شهم  �شهادة  الكعبي  احل��اج 
رقم ADSB 59432 عدد 
با�شم  �شهم   3.630 اال�شهم 
�شركة ابوظبي لبناء ال�شفن 
االت�شال  يجدها  من  فعلى 

على رقم 0509992765
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العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
القمة  ال�ش�����ادة/طريق  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1162296:للمقاوالت وال�شيانة العامة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مرمي ح�شن حممد اجلهوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد من�شور ظبيعي خمي�س املنهايل

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/دار اخلره للم�شاريع 

CN 1827093:التكنولوجية ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة في�شل عمر نا�شر بن حيدره التميمي %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر نا�شر عبود بن حيدره التميمي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
فرينت�شر  ال�ش�����ادة/تريفي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1229491:وردة- فرع ابوظبي 2 رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مروان را�شد حممد را�شد الهاملي املهريي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عطاهلل ح�شني برتوي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
اند  كرن�س  ال�ش�����ادة/كافية  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

من�س رخ�شة رقم:CN 1289531 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ناديا ا�شعد حممود خليل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف امين حممد احمد الكيايل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مزرعة ال�شحاب للدواجن

 رخ�شة رقم:CN 1845132 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/مزرعة ال�شحاب للدواجن

ALSAHAB POLUTRY FARM

اىل/مرزعة ال�شحاب

ALSAHAB FARM

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل مانيال للحالقة

 رخ�شة رقم:CN 1016884 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد را�شد علي احل�شني الطنيجي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمعة �شامل الريدعي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*9

تعديل ا�شم جتاري من/حمل مانيال للحالقة

MANILA BARBER SHOP

اىل/�شالون مارجني للرجال

MARGIN GENTS SALOON

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

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/امو�شكو ملعدات حقول النفط ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN 1494344 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/يو�شف عامر حممد باقرين من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ يو�شف عامر حممد باقرين من 51% اىل %100
immusco fze تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف امو�شكو م م ح

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 0.50*0.10 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/امو�شكو ملعدات حقول النفط ذ.م.م

IMMUSCO OIL- FIELD EQUIPMENT LLC

اىل/امو�شكو ملعدات حقول النفط- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
IMMUSCO OIL- FIELD EQUIPMENT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/حذف جتارة معدات الطاقة البديلة ولوازمها- باجلملة )4659902(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل جرين �شوات فالور للمن�شوجات واخلياطة 

الرجالية رخ�شة رقم:CN 2300929 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فا�شل بن حمد بن حميد البادي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف احمد جا�شم علي عبداهلل املزروعي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيد علي �شاه ياد باد�شاه

تعديل را�س املال/من null اىل 30000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 3.87*0.80 اىل 3.87*80

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/حمل جرين �شوات فالور للمن�شوجات واخلياطة الرجالية

GREEN SWAT FLOWER TEXTILES & GENTS TAILORING SHOP

اىل/حمل جريين �شوات فالور للمن�شوجات واخلياطة الرجالية- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
GREEN SWAT FLOWER TEXTILES & GENTS TAILORING SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة الطق�س البارد للمقاوالت 

االلكرتوميكانيكية رخ�شة رقم:CN 1100532 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة الطق�س البارد للمقاوالت االلكرتوميكانيكية

WEATHER COOL ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING EST
اىل/موؤ�ش�شة الطق�س البارد للمقاوالت االلكرتوميكانيكية- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 WEATHER COOL ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING
- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع ال�شالم �شرق 16 قطعة 4 طابق 1 
مكتب 102 املن�شور تاور حممد احمد الظاهري اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شرق 

6 ق 37 طابق 3 �شباك 16 119317 119317 ال�شيد را�شد عوي�شة را�شد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة في�شن لال�شت�شارات الفنية 

رخ�شة رقم:CN 1022507 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة في�شن لال�شت�شارات الفنية

VISION TECHNICAL CONSULTANCY ESTABLISHMENT

اىل/في�شن للخدمات اال�شت�شارات الفنية- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 VISION TECHNICAL CONSULTANCY SERVICES - SOLE

PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/واحة ال�شحراء للتجارة العامة

 رخ�شة رقم:CN 2227813 قد تقدموا الينا بطلب

null*null تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 0.40*0.20 اىل

تعديل ا�شم جتاري من/واحة ال�شحراء للتجارة العامة

WAHAT AL SAHRAA GENERAL TRADING

اىل/يونايتد ادفان�شد للتجارة العامة

UNITED ADVANCED GENERAL TRADING

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جو�شت 

CN 2324409:لعناية ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/العجيب 

CN 1046989:لالع�شاب رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جرين  تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان 

وورلد العمال الطاقة البديلة واملتجددة
 رخ�شة رقم:CN 2252243 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
اخلر�شانة  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1792508:امل�شلحة للمقاوالت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد مرهون م�شلم را�شد اليحيائي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة عبداهلل حارب جا�شم الظاهري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�سرتيف لتج�رة معدات حقول النفط - ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات 

االدارية اأنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 

ال�شادر بتاريخ 2018/2/15 بحل وت�شفية �شركة

)�صرتيف لتجارة معد�ت حقول �لنفط - ذ م م(

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

 53181 �س.ب   026716054 فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني 

الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �شعيد  بناية  ال�شياحي  بالنادي  ابوظبي 

الثبوتيه، وذلك خالل  امل�شتندات  واإح�شار  )4( مكتب رقم )403( 

مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا االعالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
الطويل  ال�ش�����ادة/الطريق  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1143656:للنقليات العامة   رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل خالد �شالح بن حمود�س احل�شرمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد �شالح حممد حمود�س العمر

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
املدينة  �شباب  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1742903:لت�شليح ال�شيارات   رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد مبارك �شعيد فالح الق�شيلي املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ح�شني عبداهلل �شلطان املرزوقي

تعديل �شركاء/حذف �شعيد الق�شيلي املن�شوري
تعديل �شركاء/حذف �شعيد الق�شيلي املن�شوري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايليت لل�شيانة اال�شلحة

 رخ�شة رقم:CN 2467490 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 2*1

تعديل ا�شم جتاري من/ايليت لل�شيانة اال�شلحة

ELITE WEAPONS MAINTENANCE

اىل/املحرتف ل�شيانة اال�شلحة

ALMUHTARIF WEAPONS MAINTENANCE

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا ناي�س ايت

رخ�شة رقم:CN 1104893 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هالل حممد خمي�س حمد الريكي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد مظاهر احل�شني خان من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد مظاهر احل�شني خان من 100% اىل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد يا�شني حممد مظاهر احل�شني %24
تعديل وكيل خدمات/حذف حميد �شامل �شيف اخليلي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*4
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل راأ�س املال/من 15000 اىل 150000
تعديل ا�شم جتاري من/كافترييا ناي�س ايت

NICE EAT CAFETERIA
اىل/كافترييا ناي�س ايت ذ.م.م

NICE EAT CAFETERIA LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي - الفجر

الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ال��ت��ق��ت ح���رم 
�شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار 
����ش���اح���ب ال�������ش���م���و رئ���ي�������س ال����دول����ة، 
نهيان  اآل  �شيف  بنت  �شيخة  ال�شيخة 
نائب الرئي�س االأعلى ملوؤ�ش�شة ال�شيخ 
�شلطان بن خليفة اآل نهيان االإن�شانية 
اخلليجيات  امل��ت�����ش��اب��ق��ات  وال��ع��ل��م��ي��ة، 
يف  النهائية  الت�شفيات  يف  امل�شاركات 
حفظ القراآن الكرمي للدورة ال�شابعة 
جل���ائ���زة – امل��غ��ف��ور ل��ه��ا ب����اذن اهلل - 
اآل نهيان  ال�شيخة ح�شة بنت حممد 
للقراآن الكرمي والدة �شاحب ال�شمو 
زايد”  ع���ام  “دورة  ال���دول���ة   رئ��ي�����س 
العامة  الهيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك 

لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف.
التفقدية  ال���زي���ارة  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
للجنة مركز  �شموها  بها  قامت  التي 
الكرمي  ال���ق���ران  لتحفيظ  ال��ب��ط��ني 
وخ�ش�س  اب���وظ���ب���ي  ال���ع���ا����ش���م���ة  يف 

حلافظات القراآن الكرمي كامال حيث 
تاأ�شلت لها ع�شر فتيات من االإمارات 
و�شلطنة عمان  وال�شعودية  البحرين 

.
النهائية  ال��ت�����ش��ف��ي��ات  وت���ت���وا����ش���ل  
للدورة اجلديدة على م�شتوى الدولة 
للت�شفيات  امل���ت���اأه���الت  ع����دد  وب���ل���غ 
اأ�شل  136 ح��اف��ظ��ة م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  
االأولية   للت�شفيات  متقدمة   287

للم�شابقة.
�شيف  ب��ن��ت  �شيخة  ال�����ش��ي��خ��ة  وق��ال��ت 
اجل���دي���دة  ال��������دورة  اإن  ن���ه���ي���ان:  اآل 
اإ�شافة فئة جديدة، وهي فئة  �شملت 
اإقليمياً  وت��و���ش��ع��ت  ال��ه��م��م،  اأ���ش��ح��اب 
م�شاركة  ل��ت�����ش��ه��د  االأوىل  ل���ل���م���رة 
التعاون  جمل�س  دول  من  مت�شابقات 
كامل  ف��رع  العربية يف  ل��دول اخلليج 
فتيات   3 فيها  تتناف�س  القراآن حيث 

من اقطار املجل�س هذه الدورة.
تهدف  اجلائزة  اأن  �شموها  .اأو�شحت 
والعناية  تعاىل  اهلل  كتاب  اإىل خدمة 

النا�شئة على  ت�شجيع  ب��ه، من خ��الل 
فئة  على  والرتكيز  واإت��ق��ان��ه،  حفظه 
على  وت�شجيعهن  امل���دار����س  ط��ال��ب��ات 
االإق���ب���ال ع��ل��ي��ه وال��ن��ه��ل م��ن علومه، 
على  امل��واط��ن��ات  ال��ط��ال��ب��ات  وت�شجيع 
والعناية  وح��ف��ظ��ه،  اهلل  ك��ت��اب  ت��ع��ل��م 
ب��ف��ئ��ة اأ����ش���ح���اب ال���ه���م���م، م���ن خالل 
للم�شاركة،  ل��ه��ن  ال��ف��ر���ش��ة  اإت����اح����ة 
عن  للبحث  اجلائزة  م�شاعي  موؤكدة 
اإتقان  جم����ال  يف  امل��ت��م��ي��زة  امل���واه���ب 
احلفظ والتجويد وال�شوت احل�شن، 

وتو�شيع نطاقها لت�شبح اإقليمية.
 واعربت �شموها عن تقديرها للجان 
ال�شوؤون  ه��ي��ئ��ات  و���ش��ك��رت  ال��ت��ح��ك��ي��م 
االإ�شالمية يف الدولة واقطار جمل�س 
تعاونهم  ع��ل��ى  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 
اجلائزة  بنجاح  الكبري  واهتمامهم 
حر�شهن  للمتناف�شات  ���ش��ك��رت  ك��م��ا 
القراآن  بحفظ  وا�شرهم  واهتمامهن 

الكرمي .
م�شتوى  على  املتاأهالت  عدد  وتتوزع 

الدولة 54 من فئة طالبات املدار�س 
و60 من فئة طالبات مراكز حتفيظ 
القران الكرمي و22 من فئة اأ�شحاب 
الهمم ، موزعني على امارات الدولة 
اقطار  م��ن  متناف�شات   3  : ك��ال��ت��ايل 
جمل�س التعاون – 36 متناف�شة من 
متناف�شة   19  – العا�شمة  ابوظبي 
– 10 م��ت��ن��اف�����ش��ات من  ال��ع��ني  م���ن 
منطقة الظفرة – 25 متناف�شة من 
ال�شارقة  م��ن  متناف�شات   4  – دب���ي 
 3 – م��ن عجمان  متناف�شة   20  –
 8 – م��ت��ن��اف�����ش��ات م���ن ام ال��ق��ي��وي��ن 
م��ت��ن��اف�����ش��ات م����ن راأ��������س اخل���ي���م���ة – 
 – ال���ف���ج���رية  م����ن  م��ت��ن��اف�����ش��ات   6

متناف�شتان من خورفكان .
النهائية  ال��ت�����ش��ف��ي��ات  اق��ي��م��ت  ف��ي��م��ا 
يوم  وامل�شائية  ال�شباحية  بالفرتتني 
يف  للمتناف�شات  فراير   19 االثنني 
ب��ق��ي��ة ف��ئ��ات احل��ف��ظ  م��ن العا�شمة 
متوحد  ال��ب��ي��ت  م���رك���ز  يف  اب���وظ���ب���ي 
مبدينة  ال���ك���رمي  ال���ق���راآن  لتحفيظ 

وام�س   ، ابوظبي  يف  زاي��د  بن  خليفة 
الت�شفيات  اق��ي��م��ت   20 ال���ث���الث���اء 
من  للمتناف�شات  �شباحا  النهائية 
للمتناف�شات  وم�شاء  العني  منطقة  
البيت  مب��رك��ز  ال��ظ��ف��رة  منطقة  م��ن 
21 فراير   متوحد ، وي��وم االرب��ع��اء 
للمتناف�شات من  النهائية  الت�شفيات 
دب���ي وال�����ش��ارق��ة يف الفرتة  ام���ارات���ي 
اإمارتي  ال�شباحية وللمتناف�شات من 
ام القيوين ورا�س اخليمة والفجرية 
البيت  م��رك��ز  امل�����ش��ائ��ي��ة يف  ب��ال��ف��رتة 
متوحد ، ويوم اخلمي�س 22 فراير 
تقام الت�شفيات النهائية للمتناف�شات 
م��ن ام����ارة ع��ج��م��ان يف م��رك��ز البيت 
متوحد يف الفرتة ال�شباحية ، وحدد  
للمتناف�شات  فراير   25 االح��د  يوم 
ال��ه��م��م ع��ل��ى م�شتوى  اأ���ش��ح��اب  م���ن 
البيت  م���رك���ز  يف  و���ش��ت��ق��ام  ال����دول����ة 
ال�شباحية  ال���ف���رتي���ن  يف  م��ت��وح��د 

وامل�شائية.
ال��زب��ي��دي ع�شو جمل�س  وق���ال ه��اين 

اأم��ن��اء اجل��ائ��زة: ه��ذه ال���دورة ت�شمل 
جمل�س  اأن  اإىل  الف���ت���اً  ف���رع���اً،   11
اأم���ن���اء اجل���ائ���زة ق�����ش��ر امل�����ش��ارك��ة يف 
زاي���د«  ع���ام  »دورة  ال�����ش��اب��ع��ة  ال������دورة 
وطالبات  امل�����دار������س  ط���ال���ب���ات  ع���ل���ى 
الكرمي  ال�����ق�����راآن  حت��ف��ي��ظ  م����راك����ز 
املنت�شبات  م��ن  الهمم  ا�شحاب  وفئة 
التي تعنى بهذه  للمراكز واملوؤ�ش�شات 
جمل�س  دول  مت�شابقات  وفئة  الفئة 
كل  عن  مت�شابقة  اخلليجي  التعاون 
دول���ة يف ال��ف��رع ال��ث��ام��ن: ف���رع كامل 

القراآن الكرمي.
امل�شاركة،  فئاتها  يف  اجل��ائ��زة  وت�شم 

اإ���ش��اف��ة اإىل ف��ئ��ة ط��ال��ب��ات امل���دار����س ، 
القراآن  حتفيظ  مراكز  طالبات  فئة 
الكرمي   واأ�شحاب الهمم من االإناث، 
وفق اآلية تر�شيح وت�شفيات معتمدة.

اإن جم��ل�����س االأم���ن���اء حدد  واأ����ش���اف: 
����ش���روط���اً ع��ام��ة ل��ل��ج��ائ��زة، م��ن��ه��ا اأن 
يقت�شر اال�شرتاك على طلبة املدار�س 
الكرمي  ال����ق����راآن  وم����راك����ز حت��ف��ي��ظ 
وموؤ�ش�شات ذوي االحتياجات اخلا�شة 

من االإناث ح�شراً دون الذكور.
امل�شاركة مفتوحة جلميع  اأن  واأو�شح 
على  الكرمي  ال��ق��راآن  حتفيظ  مراكز 
امل�شاركة  يحق  فيما  الدولة،  م�شتوى 

واملقيمات  ل��ل��م��واط��ن��ات  اجل���ائ���زة  يف 
اأن  »ب�شرط  تر�شيح مت�شابقتني  ويتم 
تكون اإحداهما مواطنة« كحد اأق�شى 
عن كل فئة من كل مركز اأو مدر�شة 
مت�شابقة  ت�شارك  بينما  موؤ�ش�شة،  اأو 
واحدة عن كل دولة من دول جمل�س 
الثامن  ال��ف��رع  يف  اخلليجي  التعاون 
ف���ق���ط »ف������رع ك���ام���ل ال������ق������راآن« على 
واأال  ���ش��ن��ة،   18 ع��م��ره��ا  ي��ت��ج��اوز  اأال 
ت�����ش��ارك امل��ت�����ش��اب��ق��ة ب���اأك���رث م���ن فرع 
واح��د م��ن ف��روع اجل��ائ��زة اأو ت�شارك 
يف فرع تقدمت له يف االأعوام املا�شية 

وح�شلت فيه على ترتيب

•• منطقة الظفرة –
 لطيفة جابر

املفتوح  ال���ظ���ف���رة  م��ل��ت��ق��ى   ان���ط���ل���ق 
اأقيم  ال���ذي  غياثي  مبدينة   2018
امل��ن��ا���ش��ب��ات مب��دي��ن��ة غياثي  ب�����ش��ال��ة 
والذي جاء بناًء على توجيهات قيادتنا 
ال�شركاء  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال���ر����ش���ي���دة 
العام  القطاعني  اال�شرتاتيجيني من 
واخلا�س وبتنظيم من بلدية منطقة 

الظفرة.
امل�شاريع  ع��ر���س  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ومت 
منطقة  لبلدية  امل��ن��ف��ذة  التط�ويرية 
ال���ظ���ف���رة وم���ن���ه���ا ت��ن��ف��ي��ذ م�����ول بدع 
امل��ط��اوع��ة وم�����ش��روع ���ش��ي��ان��ة الطرق 
وم�شروع  واالر�����ش����ف����ة،  ال���داخ���ل���ي���ة، 
ت�شريف مياه االمطار، باالإ�شافة اإىل 
ال�شناعية اجلديدة يف غياثي، ومركز 
امل�����ش��اري��ع املنفذة  ال��روي�����س. وم���ن  مت 
اال�شرتاتيجيني  ل��ل�����ش��رك��اء  اأي�������ش���اً 
اجلديد،  غ��ي��اث��ي  م�شت�شفى  م�����ش��روع 
وجم��ل�����س ال���دي���وان، وحم��ط��ات واحة 

ادنوك جديدة.
التط�ويرية  امل�����ش��اري�����ع  ع���ر����س  ومت 
امل����ق����رتح����ة وم���ن���ه���ا م�������ش���اري���ع حتت 
للفلل  م���واق���ف  ك��م�����ش��روع  ال��رت���ش��ي��ة 
وامل������ب������اين احل���ك���وم���ي���ة وامل�������ش���اج���د، 
ال�شوارع  وان�����ارة  امل��م��ا���ش��ي  وم�����ش��روع 

وال�شالمة املرورية ملدن الظفرة. اإىل 
م�شروع  ت�شميم  م��ن  االنتهاء  جانب 
اجلديد،  ال��غ��رب��ي  ال�شكني  احل��و���س 
ا�شت�شاري  لتعيني  العمل  يجري  كما 
لت�شميم �شبكه ت�شريف مياه االمطار 
البنية  ان�شاء  وكذلك  الظفرة،  ملرابع 

التحتية للحو�س ال�شرقي وا�شتكمال 
اجلنوبي، حيث متت املوافقة املبدئية 
الوثائق  حتويل  و�شيتم  امل�شروع  على 
العامة-  للخدمات  اأبوظبي  ل�شركة 
ملخ�س  ع��ر���س  اأي�����ش��اً  ومت  م�شاندة، 

الأهم نتائ��ج امللتقيات ال�شابق�ة.

وب����داأ امل��ل��ت��ق��ى ب��ال�����ش��الم ال��وط��ن��ي ثم 
املدير  املن�شوري  ه��ادف  حممد  األقى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ق���ط���اع خ����دم����ات امل����دن 
باالإنابة  غياثي  مبدينة  و�شواحيها 
اإن  وق��ال  باحل�شور  فيها  رح��ب  كلمة 
خالل  ت�شعى  الظفرة  منطقة  بلدية 

اأرائكم  اإىل  اال�شتماع  اإىل  اللقاء  ه��ذا 
ومقرتحاتكم يف اإطار حر�شها ودورها 
اال�شتمرار  ع��ل��ى  املنطقة  يف  ال��ف��ع��ال 
والتطوير.  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ج��ل��ة  دف���ع  يف 
باالإ�شافة اإىل اال�شتفادة من اأفكاركم 
من  التنمية،  عملية  دع��م  يف  ال��ن��رية 

اأج����ل خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وفتح 
ال���ف���ر����س وامل�����ج�����االت ل��ل��ت��ع��ب��ري عن 
متطلباتكم يف ملتقى مبا�شر ي�شم كل 
احلكومية  والهيئات  اجلهات  ممثلي 

واخلا�شة يف املنطقة الظفرة. 
م����وؤك����داً ح���ر����س ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى دعم 

امل�����ش��ارك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال���ع���م���ل على 
حت�شني وتطوير اخلدمات، واالطالع 
على متطلبات املجتمع املحلي والعمل 
ال�����ش��ك��ان. واأ�شاف  ق�����ش��اي��ا  ع��ل��ى ح��ل 
م�شتوى  رف��ع  اإىل  ي��ه��دف  اللقاء  ب���اأن 
اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة واال���ش��ت��م��اع اىل 
تلبيتها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  م��ق��رتح��ات��ك��م 
االجتماعية  امل�شوؤولية  من  انطالقاً 

للبلدية. 
اأوا�شر  تقوية  اإىل  اللقاء  يهدف  كما 
من  وال�شكان  البلدية  ب��ني  التوا�شل 
اأجل العمل امل�شرتك وتوحيد الهدف. 
لنا  ي�����ش��ك��ل ح���اف���زاً  امل��ل��ت��ق��ى  اإن  وق����ال 
بالعمل  ل��ال���ش��ت��م��رار  حقيقياً  ودف��ع��اً 
ع���ل���ى اإق����ام����ة جم��ت��م��ع واث������ق واآم�����ن 
عاملياً  ومنفتح  م�شتدام  اقت�شاد  وبناء 
كما  املناف�شة،  على  ال��ق��درة  وميتلك 
امل�شاريع واخلدمات  ي�شهم يف تطوير 
خالل  ومت  للجمهور.  نقدمها  ال��ت��ي 
وا�شتف�شارات  اأ�شئلة  على  ال��رد  اللقاء 
احل�����ش��ور م��ن ج��ان��ب ب��ل��دي��ة منطقة 

الظفرة وال�شركاء اال�شرتاتيجيني.

•• ال�صارقة-وام: 

ع��ق��د م��رك��ز ال�����ش��ارق��ة ل��ع��ل��وم ال��ف�����ش��اء والفلك 
الف�شاء  ا�شتك�شاف  ع��ن  ن��دوة  ال�شارقة  بجامعة 

بالتعاون مع وكالة االإمارات للف�شاء.
ت��اأت��ي ال���ن���دوة ال��ت��ي ح�����ش��ره��ا وف���د ي��اب��اين ميثل 
جامعة طوكيو ومعهد ت�شيبا للتكنولوجيا بهدف 
جمال  يف  والتطوير  واخل���رات  املعلومات  تبادل 
وثيقة  علمية  عالقات  وبناء  الف�شاء  ا�شتك�شاف 

بني االإمارات العربية املتحدة واليابان.
النعيمي  جم��ول  حميد  ال��دك��ت��ور  ال��ن��دوة  ح�شر 
م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة وال��دك��ت��ور م��ع��م��ر علي 
البحث  ل�����ش��وؤون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  بالطيب 
امل�شكري  و���ش��ي��خ��ة  ال��ع��ل��ي��ا  وال���درا����ش���ات  ال��ع��ل��م��ي 
االإمارات  وكالة  يف  لالبتكار  التنفيذي  الرئي�س 
�شفارة  باأعمال  القائم  �شوزوكي  وكوتارو  للف�شاء 
من  وع��دد  املتحدة  العربية  االإم����ارات  يف  اليابان 
ال�شارقة ووكالة  االأ�شاتذة والباحثني من جامعة 

االإمارات للف�شاء واليابان.
ا�شتك�شاف  ع��ن  م��وا���ش��ي��ع  ع���دة  ال���ن���دوة  ت��ن��اول��ت 
الف�شاء  ع��ل��وم  جم���ال  يف  ي�شتجد  وم���ا  ال��ف�����ش��اء 
وال��ف��ل��ك م��ن ال��ت��ق��ن��ي��ات وامل�����ش��اري��ع ���ش��م��ن اإط���ار 
واليابان  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  اتفاقية 
ا�شتك�شاف  جم���ال  يف  امل�����ش��رتك  وال��ب��ح��ث  للعمل 
ال��ف�����ش��اء وك���ان���ت اإح�����دى امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي قاموا 
بدرا�شتها هي عملية البحث عن النيازك واحلطام 
اأبراج  �شبكة  بناء  الدولة عن طريق  الف�شائي يف 

مقر  �شيكون  وال��ت��ي  الف�شائي  احل��ط��ام  مل��راق��ب��ة 
والفلك  الف�شاء  لعلوم  ال�شارقة  مركز  يف  اأحدها 

باإمارة ال�شارقة.
هذه  اأهمية  ع��ن  بطيب  معمر  ال��دك��ت��ور  وحت���دث 
تخو�شها  التي  اجلديدة  امل�شاريع  لعر�س  الندوة 
الف�شاء  لعلوم  ال�شارقة  مبركز  ال�شارقة  جامعة 
الف�شاء  وع���ل���وم  ا���ش��ت��ك�����ش��اف  وال��ف��ل��ك يف جم���ال 
واأهمية تبادل اخلرات واملعلومات بني االأطراف 
الثالث بهدف الو�شول اإيل اهتمامات م�شرتكة يف 

هذا املجال. كما ذكر الدكتور اإليا�س فرنيني نائب 
مدير املركز ل�شوؤون مر�شد ال�شارقة واملخترات 
اجتاهات  لبحث  الفر�شة  تتيح  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن 
ال��ت��ع��اون م��ع ك��ل م��ن وك��ال��ة االإم������ارات للف�شاء 

واليابان يف م�شاريع الف�شاء والفلك.
يف حني اأكدت �شيخة امل�شكري على اهتمام وكالة 
االمارات للف�شاء ببناء وتعزيز العالقات الدولية 
يف جماالت علوم الف�شاء واالبتكار و�شدة اإعجابها 
باإجنازات اليابان يف هذه املجاالت كما اأكدت على 

اأهمية هذه الندوة كفر�شة لتبادل االأفكار واإيجاد 
جمال  يف  مواجهتها  ميكن  التي  للعقبات  حلول 

ا�شتك�شاف الف�شاء.
ومن جانب الوفد الياباين حتدث ال�شيد كوتارو 
���ش��وزوك��ي ع��ن اأه����داف وط��م��وح ال��ي��اب��ان لتطوير 
ا�شتك�شاف  جم��ال  يف  ال���دويل  وج��وده��م  وتر�شيخ 
اإع��ج��اب��ه��م ب���اإجن���ازات االإم�����ارات يف  الف�شاء وع��ن 
هذا املجال التي مكنتها اأن تكون من اأكرث الدول 

ن�شاطاً يف بحوث وم�شاريع الف�شاء.

مركــز علـوم الفلـك بج�معــة ال�س�رقــة ينظــم نـدوة »ا�ستك�ســ�ف الف�سـ�ء«

تفقدت جلنة �لت�صفيات مبركز �لبطني

�سيخة بنت �سيف اآل نهي�ن تلتقى املتن�ف�س�ت اخلليجي�ت 
يف ج�ئزة ح�سة بنت حممد للقراآن الكرمي

انطــالق ملتقـى الظفـرة املفتـوح 2018 مبدينــة غي�ثــي

•• اأبوظبي- وام:

معايل  بح�شور  ام�����س  الريطانية  ال�شفارة  احتفت 
الت�شامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ 
ب�”عام زايد” حيث مت غر�س “�شجرة زايد” يف حديقة 

منزل ال�شفري الريطاين يف اأبوظبي.
وكان يف ا�شتقبال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك لدى 
و�شوله �شعادة فيليب بارام �شفري اململكة املتحدة لدى 
اأع�شاء  من  وجمموعة  ال�شفارة  عمل  وطاقم  الدولة 

اجلالية الريطانية املقيمة بالدولة.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك يف كلمة ترحيبية 

زرع��ن��اه��ا ال��ي��وم وال��ت��ي �شت�شرب  ال��ت��ي  ال�����ش��ج��رة   “
اأعماق ال�شفارة الريطانية يف عا�شمتنا  بجذورها يف 
اأبوظبي كانت لت�شعد موؤ�ش�س دولتنا املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان الذي كان االأ�شد حر�شا على 
البيئة وقاد حملة كبرية على الت�شحر.. ومازالت روؤاه 
االإمارات  لت�شبح  ولنا  لقيادتنا  اإل��ه��ام  م�شدر  وقيمه 

اأكرث اخ�شرارا مبرور كل عام«.
من جانبه اأعرب �شعادة ال�شفري الريطاين عن �شكره 
قبوله  على  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  ملعايل 
ال��دع��وة مل�����ش��ارك��ة ال�����ش��ف��ارة ب��ع��ام زاي���د ع��ر جمموعة 
تخلد  �شجرة  بغر�س  اليوم  ب��داأت  التي  الفعاليات  من 

ذكرى ال�شيخ زايد يف حديقة ال�شفارة الريطانية يف 
“ ال�شيخ زاي��د رحمه اهلل ك��ان حمبا  اأب��وظ��ب��ي..وق��ال 
للزراعة وحري�شا على البيئة ونحن فخورون و�شعداء 
بالعالقات املتينة التي جمعت اململكة املتحدة بال�شيخ 
زاي���د وال��ت��ي ب����داأت ق��ب��ل احت���اد االإم������ارات و ا�شتمرت 

وانتع�شت بعد قيام االحتاد عام 1971«.
ودبي  اأبوظبي  يف  �شتنظم  الريطانية  ال�شفارة  يذكر 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات اح��ت��ف��اء ب��ع��ام زاي���د واإب����راز 
ت�شرب  التي  االإماراتية  الريطانية  العالقات  تاريخ 
االنتعا�س  يف  وت�شتمر  ال��ت��اري��خ  اأع��م��اق  يف  ب��ج��ذوره��ا 

والتطور.

بح�سور نهي�ن بن مب�رك.. ال�سف�رة الربيط�نية حتتفي بع�م زايد
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اأخبـار الإمـارات
ج�معة ال�س�رقة تعقد دورة تدريبة حول  حم�ك�ة مف�عالت الط�قة النووية

•• ال�صارقة-وام: 

عنوان  حتت  تدريبية  دورة  ال�شارقة  جامعة  يف  الهند�شة  بكلية  النووية  الهند�شة  ق�شم  ا�شت�شاف 
حمطات الطاقة النووية با�شتخدام وحدات املحاكاة عالية  يف  امل�شغوط  املاء  مفاعالت  “تكنولوجيا 
الدقة”. افتتح الدورة �شعادة الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة ونائبه ل�شوؤون 
البحث العلمي والدرا�شات العليا االأ�شتاذ الدكتور معمر علي بالطيب يرافقهما الدكتور ن�شال هالل 
عميد كلية الهند�شة والدكتور وليد متوىل نائب العميد والدكتور اإياد الق�شري رئي�س ق�شم الهند�شة 
الدقة  العالية  املحاكاة  التدريب على وح��دات  ايام على  التي ت�شتمر خم�شة  ال��دورة  . تركز  النووية 
ال�شارقة  جامعة  يف  وامل��وج��ودة  النووية  املفاعالت  يف  احلقيقية  التحكم  غرف  وحتاكي  متثل  والتي 
حيث يتلقى امل�شاركون تدريب �شامل على فيزياء وتكنولوجيا مفاعالت املياه امل�شغوطة وطرق تعزيز 
ودعم ثقافة االأمان النووي داخل املفاعالت النووية كما تتناول الور�شة املفاعالت النووية من حيث 

كيفية العمل وطرق االأمان املتبعة عند اال�شتخدام من خالل عمليات حماكاة للواقع الفعلي.

حمدان بن حممد ي�سدر قرارا بتعيني �سعيد القرق�وي مديرا لأك�دميية دبي للم�ستقبل
•• دبي-وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
املجل�س التنفيذي رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل قرارا بتعيني 
�شعيد حممد القرقاوي مديرا الأكادميية دبي للم�شتقبل التابعة للموؤ�ش�شة، 
ا�شت�شراف  جم��ال  يف  دب��ي  اإم���ارة  م�شرية  لتعزيز  �شموه  لتوجهات  جت�شيداً 
ويعد  املتخ�ش�شة.  ال�شابة  الوطنية  بالكفاءات  ورفدها  امل�شتقبل  و�شناعة 
�شعيد القرقاوي من الكفاءات الوطنية ال�شابة املتخ�ش�شة يف علوم امل�شتقبل، 
وهو خريج جامعة »اإي�شرتن مت�شيغان« االأمريكية .. عمل مديراً لرنامج 
االأمل،  مل�شروع م�شبار  اال�شرتاتيجي  الفريق  2117، وهو ع�شو يف  املريخ 
كما عمل باحثاً يف مركز حممد بن را�شد للف�شاء، اإ�شافة اإىل عمله �شمن 

القرقاوي  �شعيد حممد  واأ�شرف   .2117 املريخ  ا�شرتاتيجية  اإعداد  فريق 
له  تن�شر  كاتب  وهو  علمية  برامج  ويقدم  الف�شاء،  ا�شتيطان  منتدى  على 

مقاالت علمية يف �شحف ودوريات اإقليمية وعاملية. 
دبي  اأك��ادمي��ي��ة  اإط���الق  اأعلنت  للم�شتقبل  دب��ي  موؤ�ش�شة  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
للم�شتقبل يف دي�شمر 2016، ا�شتكمااًل مل�شرية حتقيق م�شتهدفات اأجندة 
املوؤ�ش�شات وتر�شيخ  اإطار جهودها لبناء القدرات واإع��داد  امل�شتقبل، ويف  دبي 
ثقافة ا�شت�شراف امل�شتقبل يف كافة جوانب العمل احلكومي، وتعمل االأكادميية 
مع  بالتعاون  ت�شميمه  مت  متكامل  وتدريبي  تعليمي  برنامج  توفري  على 
نخبة املوؤ�ش�شات االأكادميية العاملية، لتوفري الفر�شة للمهتمني يف االإمارات 
قدراتهم  وتعزيز  اال�شرتاتيجية،  القطاعات  م�شتقبل  ال�شت�شراف  واملنطقة 

على اتخاذ القرارات وتخطيط اال�شرتاتيجيات ور�شم ال�شيناريوهات.

عبداهلل بن �س�مل الق��سمي يرتاأ�س اجتم�ع »تنفيذي ال�س�رقة«

الزيودي: اأ�سبوع الت�سجري ت�أكيد على الإرث الذي غر�سه ال�سيخ زايد يف نفو�س اأبن�ء الم�رات

•• ال�صارقة -وام:

ت���راأ����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
حاكم  ن����ائ����ب  ال���ق���ا����ش���م���ي  �����ش����امل 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال�������ش���ارق���ة 
الذي  املجل�س  اجتماع  التنفيذي، 
ع��ق��د ���ش��ب��اح ام�������س مب��ك��ت��ب �شمو 

احلاكم.
اجتماعه  خ���الل  امل��ج��ل�����س  وب��ح��ث 
عدداً من املوا�شيع العامة املدرجة 
والتي  اأع��م��ال جل�شته  ج��دول  على 
املختلفة،  االإم����ارة  ب�����ش��وؤون  تتعلق 
واأ�����ش����در امل��ج��ل�����س خ��الل��ه��ا ع���ددا 
�شاأنها  م���ن  ال���ت���ي  ال����ق����رارات  م���ن 
االرت�����ق�����اء مب���ن���ظ���وم���ة ال���ع���م���ل يف 
مبا  املحلية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال���دوائ���ر 

الرتبة.
البيئة  ه���ي���ئ���ة  امل���ج���ل�������س  ووج��������ه 
بالتن�شيق  الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات 
بهذا  باملجل�س  العامة  االأم��ان��ة  مع 
املنا�شب  االج����راء  وات��خ��اذ  ال�����ش��اأن 

ملعاجلة ما جاء يف التقرير.
و���ش��م��ن م���ا ا���ش��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
اأعمال اجلل�شة، اطلع املجل�س على 
جدول اأعمال اجلل�شة ال� 11 لدور 
االنعقاد العادي الثالث من الف�شل 
للمجل�س  ال���ت���ا����ش���ع  ال��ت�����ش��ري��ع��ي 
ال�شارقة،  حل��ك��وم��ة  اال���ش��ت�����ش��اري 
والتي �شتعقد يوم اخلمي�س املوافق 
و�شيناق�س   2018 ف��راي��ر   22
ال�شمان  ق����ان����ون  م�������ش���روع  ف��ي��ه��ا 

االجتماعي يف اإمارة ال�شارقة.

اأه���داف ال��دائ��رة يف خدمة  حتقيق 
للدعم  امل�شتحقني  م��ن  املواطنني 
التي  العقبات  وت��ذل��ي��ل  احل��ك��وم��ي 
الدائرة  خ��ط��ط  ت��ن��ف��ي��ذ  ت��ع��رت���س 

بكافة املناطق.
التقرير  ع��ل��ى  املجل�س  اط��ل��ع  ك��م��ا 
واملحميات  البيئة  هيئة  املقدم من 
الرتبة  جت��ري��ف  ح���ول  الطبيعية 
اإىل  وا�شتمع  الو�شطى،  املنطقة  يف 
�شرح مف�شل من �شعادة هنا �شيف 
البيئة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال�������ش���وي���دي 
وامل���ح���م���ي���ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ع���ن دور 
الهيئة واالإجراءات التي قامت بها 
ملنع اإحلاق ال�شرر بالبيئة واحلياة 
الفطرية، يف كافة املناطق الو�شطى 

حلمايتها من التدهور.

ي��خ��دم ت��وج��ه اإم������ارة ال�����ش��ارق��ة يف 
لالأهايل  اخل��دم��ات  اأف�شل  توفري 

والقاطنني على اأر�س االإمارة.
تو�شيات  ع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  واط����ل����ع 
حلكومة  اال����ش���ت�������ش���اري  امل��ج��ل�����س 
�شيا�شة  مناق�شة  ب�����ش��اأن  ال�����ش��ارق��ة 
البحرية واجلمارك،  املوانئ  دائرة 
والرامية اإىل تعزيز اأهداف ومهام 
االقت�شاد  دعم  خالل  من  الدائرة 
اإمكانياتها  وت����اأه����ي����ل  ال���وط���ن���ي 
املتزايدة  ال�شفن  حركة  ال�شتيعاب 
التقنية  وا�شتخدام  موانئها،  على 
االإم���ارة  ك��اف��ة منافذ  احل��دي��ث��ة يف 

الرية والبحرية واجلوية.
واع���ت���م���د امل��ج��ل�����س امل���ق���رتح ال���ذي 
قدمته دائرة االإ�شكان يف ما يخ�س 

واأك����دت ���ش��ع��ادة ه��ن��ا ال�����ش��وي��دي اأن 
وفقاً للتوجيهات ال�شامية ل�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
الرامية  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  االأع���ل���ى 
والتنوع  البيئة  على  احلفاظ  اإىل 
الهيئة  ف��اإن  فيها  املوجود  احليوي 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه��داف��ه��ا من 
اجلهات  كافة  مع  التن�شيق  خ��الل 
م����ن جتريف  ل��ل��ح��د  احل���ك���وم���ي���ة 
الرمال  ن��ق��ل  وع��م��ل��ي��ات  ال���رتب���ة 

الع�شوائية.
تقدمي  اإىل  الهيئة  رئي�س  وانتهت 
واالإج����راءات  التو�شيات  م��ن  ع��دد 
امل�شلحة  حتقيق  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي 
ال��ع��ام��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �شالمة 

•• اأبوظبي-وام:

ق����ال م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين بن 
التغري  وزي������ر  ال�����زي�����ودي  اأح����م����د 
احتفالية  اإن  وال��ب��ي��ئ��ة  امل���ن���اخ���ي 
تاأكيدا  مت��ث��ل  ال��ت�����ش��ج��ري  اأ���ش��ب��وع 
على االإرث الذي غر�شه املغفور له 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 
اأبناء  ن��ف��و���س  امل��وؤ���ش�����س يف  ال��وال��د 
االمارات وجمتمعها من احلفاظ 
على البيئة وحب االأ�شجار والعمل 
بكل  الرقعة اخل�شراء  زي��ادة  على 

اجلهود واالإمكانات املتاحة.
مبنا�شبة  ل��ه  ت�شريح  يف  واأ���ش��اف 
“ ا�شبوع الت�شجري 38 “ ان هذا 
اأعمدة  اأح���د  لي�شكل  ام��ت��د  االإرث 
حتقيق التنمية امل�شتدامة للموارد 
القيادة  ت��ول��ي��ة  ال����ذي  الطبيعية 
روئ  يف  كبري  اهتماما  ال��ر���ش��ي��دة 

وا�شرتاتيجيات احلكومة.
واأو�شح معاليه اأن هذه االحتفالية 
دل��ي��ل ع��ل��ى ق����درة االم������ارات على 
امل�شتقبلية  اأه����داف����ه����ا  حت���ق���ي���ق 

اخل�شراء  ال��رق��ع��ة  من��و  يف  املهمة 
واحلفاظ  ال��دول��ة  م�شتوى  ع��ل��ى 
ال��ب��ي��ول��وج��ي للبيئة  ال��ت��ن��وع  ع��ل��ى 
امل��ح��ل��ي��ة ح��ي��ث ت�����ش��ت��ح��وذ االم����ارة 
%80 من  ع���ن  ي���زي���د  م���ا  ع��ل��ى 
والن�شبة  القرم  م�شاحات  اإجمايل 
االأك���ر م��ن ع��دد اأ���ش��ج��ار النخيل 
خالل  من  ت�شاهم  كما  الدولة  يف 
يف  املنت�شرة  الطبيعية  املحميات 
التوازن  على  احلفاظ  يف  االم���ارة 
الطبيعي  وال����رتك����ي����ب  ال���ب���ي���ئ���ي 

للحياة الرية والبحرية.
والتقدير  بال�شكر  معاليه  وتقدم 
اإىل القيادة الر�شيدة للدولة على 
جهودها التي ترتقى دائما مبكانة 
االم�������ارات ع��ل��ى االأ����ش���ع���دة كافة 
ب��ل��دي��ات ال��دول��ة واجلهات  وك��اف��ة 
وموؤ�ش�شات  امل��ع��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
ت�شارك  ال���ت���ي  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع 
الت�شجري  ب��اأ���ش��ب��وع  االح��ت��ف��ال  يف 
وباالأخ�س  وال���ث���الث���ني  ال���ث���ام���ن 
ال��ت��ي حتت�شن  ال�����ش��ارق��ة  ب��ل��دي��ة 

احتفالنا هذا العام.

جزءا  ت�شكل  التي  املحلية  البيئة 
من مورثنا احل�شاري والثقايف ما 
�شاهم يف اإيجاد العديد من املناطق 
ت�شتهدف  ال��ت��ي  امل��ح��م��ي��ة  ال��ري��ة 
ب�����ش��ورة اأ���ش��ا���ش��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة على 
وتعزيز  وتنميتها  النباتات  ه��ذه 
قدرتها على التكيف مع تداعيات 

التغريات املناخية.
التي  امل�����ب�����ادرات  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
ت�شاهم  الر�شيدة  القيادة  تطلقها 

تاريخ  م��ن  عاما   37 م��دى  فعلى 
االحتفال باأ�شبوع الت�شجري وغريه 
من  متكنا  البيئة  الفعاليات  م��ن 
وافتتاح  االأ���ش��ج��ار  ماليني  زراع���ة 
اجلديدة  العامة  احل��دائ��ق  مئات 
يف خمتلف اأنحاء الدولة ما �شاهم 
يف ات�شاع الرقعة اخل�شراء ب�شورة 

ملحوظة وحت�شني بيئة املدن.
احتفالية  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
لها  ال��ع��ام  ه���ذا  الت�شجري  اأ���ش��ب��وع 
تاأتي  ك��ون��ه��ا  ه���ام���ة  خ�����ش��و���ش��ي��ة 
 - زايد”  “عام  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
يفر�س  م��ا   - االأول  البيئة  رج��ل 
م�شاعفة  ب�����ش��ورة  ال��ع��م��ل  علينا 
ما  وحتقيق  م�شريته  ال�شتكمال 
من  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ت�شتهدفه 

ريادة بيئية وتنمية م�شتدامة.
االه����ت����م����ام  اإن  م���ع���ال���ي���ه  وق��������ال 
املحلية  النباتات  على  باملحافظة 
وت��ن��م��ي��ت��ه��ا ه�����دف اأ����ش���ا����ش���ي من 
اأه������داف اأ���ش��ب��وع ال��ت�����ش��ج��ري ومن 
ال�شنوات املا�شية �شلطت احتفالية 
نباتات  ع��ل��ى  ال�������ش���وء  االأ����ش���ب���وع 

ب�شكل كبري يف زيادة م�شاحة هذه 
امل��ح��م��ي��ات وم��ن��ه��ا م���ا اأع���ل���ن عنه 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م���وؤخ���را 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل عن 
حتديد %10 من م�شاحة اإمارة 
للنباتات  طبيعية  كمحمية  دب��ي 
املحلية  وال���ط���ي���ور  واحل���ي���وان���ات 
واملهاجرة حتت م�شمى “ حممية 
املرموم “ وتد�شني �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
حاكم ال�شارقة بنك بذور ومع�شبة 
ال�شارقة الذي ميثل اإ�شافة مهمة 
جلهودنا الوطنية يف جمال حفظ 
ال���ن���ب���ات���ات وال���ت���ن���وع احل����ي����وي يف 
االأن���واع  على  واملحافظة  املنطقة 

النباتية املهددة باالنقرا�س.
اإمارة  م��ب��ادرات  ان  معاليه  واأك���د 
امل�شاحات  زي���������ادة  يف  اب����وظ����ب����ي 
واأ�شجار  القرم  باأ�شجار  امل��زروع��ة 
امل�شاهمات  اأح����د  مت��ث��ل  ال��ن��خ��ي��ل 

ال�شارقة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الق�شايا  م��ن  ع���ددا  ناق�س  كما   ..

واط���ل���ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ال����ق����رارات 
االإداري����ة وامل��را���ش��ي��م ال�����ش��ادرة من 

وال������ق������رارات ال���ت���ي ت���خ���دم اإم������ارة 
ال�شارقة.

حمدان بن را�سد يوجه هيئة اآل مكتوم اخلريية 
بزي�دة دعم امل�س�ريع اخلريية يف الأردن

•• دبي -وام: 

وج�����ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح����م����دان بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د 
اآل مكتوم  وزي��ر املالية راع��ي هيئة 
للم�شاريع  الدعم  بزيادة  اخلريية 
االأردن  يف  واالإن�����ش��ان��ي��ة  اخل���ريي���ة 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  وامل�����ش��اري��ع 
ال�شباب  ت�����ش��غ��ي��ل  يف  ت�����ش��ه��م  ال��ت��ي 
كافة  اىل  ا�����ش����اف����ة  وال���������ش����اب����ات 
املبادرات التي ت�شب يف هذا االطار 
والتن�شيق  ال���ت���ع���اون  خ����الل  م���ن 
م����ع ال��ه��ي��ئ��ة اخل����ريي����ة االأردن����ي����ة 

الها�شمية .
ال�شايغ  �شعادة مريزا  �شرح بذلك 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  مكتب  مدير 
اآل مكتوم ع�شو جمل�س  را�شد  بن 
اخلريية  م��ك��ت��وم  اآل  ه��ي��ئ��ة  اأم���ن���اء 
ال�شيخ  �شمو  توجيهات  ان  ..وق���ال 

حمدان بن را�شد اآل مكتوم للهيئة 
يف  لل�شباب  امل�شغلة  امل�شاريع  بدعم 
العالقات  االأردن تنطلق من حكم 
البلدين  ب��ني  ال��را���ش��خ��ة  االأخ���وي���ة 
دولة  لطلب  وا�شتجابة  ال�شقيقني 
رئ���ي�������س جمل�س  ال���ف���اي���ز  ف��ي�����ش��ل 
االعيان االأردين خالل لقاء �شموه 

اال�شبوع املا�شي.
االأردن  يف  الهيئة  عمل  ان  واأو�شح 
ت�شكيل  ���ش��ي��ت��م  ح���ي���ث  ���ش��ي��ت��و���ش��ع 
املبادرات  يف  تنظر  م�شرتكة  جلنة 
وامل�شاريع ال�شغرية التي يحتاجها 
تنفيذها  الإق��رار  ودرا�شتها  االأردن 

ح�شب االأولوية واحلاجة.
االعيان  رئي�س جمل�س  دولة  وكان 
�شمو  توجيهات  ثمن  ق��د  االأردين 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
امل�شاريع  ب��دع��م  للهيئة  امل�شتمرة 
وامل�����ب�����ادرات امل�����ش��غ��ل��ة ل��ل�����ش��ب��اب يف 

وامل�شاعدة  ال��ع��ون  وت��ق��دمي  االردن 
الذي  العمل  ان  ..وق����ال  للجميع 
اخلريية  مكتوم  اآل  هيئة  به  تقوم 
م����ن دع�����م مل يكن  ت���ق���دم���ه  وم�����ا 
�شموه  ت��وج��ي��ه��ات  ل����وال  ل��ي��ت��ح��ق��ق 
ودعمه  البي�شاء  االي���ادي  �شاحب 
امل���ت���وا����ش���ل ل��ل��ه��ي��ئ��ة ..م�����وؤك�����دا ان 
حمل  دائ��م��ا  ه��ي  �شموه  توجيهات 

تقدير.
جلنة  ع�شو  القي�شي  ���ش��امل  وق���ال 
ان  االأردنية  االإماراتية  امل�شاعدات 
اخلريي  للعمل  م��ك��ت��وم  اآل  ه��ي��ئ��ة 
م�شاريع  لدعم  كبري  توجه  لديها 
يعود  مب���ا  االردن  يف  وم�����ب�����ادرات 
اال�شر  ع���ل���ى  وال����ف����ائ����دة  ب���ال���ن���ف���ع 
املتعففة واملحتاجة ..م�شيدا بدعم 
اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو 
مكتوم للجنة امل�شاعدات االإماراتية 

االأردنية.

عهود الرومي تتفقد فع�لي�ت ه�ك�ثون الإم�رات - بي�ن�ت من اأجل ال�سع�دة
•• ال�صارقة -وام:

الرومي  خلفان  بنت  ع��ه��ود  م��ع��ايل  تفقدت 
وزي���رة دول��ة لل�شعادة وج���ودة احل��ي��اة مدير 
فعاليات  ال���وزراء  رئا�شة جمل�س  ع��ام مكتب 
اأجل  م��ن  ب��ي��ان��ات   – االإم����ارات  “هاكاثون 

ال�شعادة” يف اإمارة ال�شارقة.
وزارت معاليها مركز ال�شارقة للفلك وعلوم 
حمطات  اإح���دى  ي�شت�شيف  ال���ذي  الف�شاء 
الهاكاثون يف مرحلته الثالثة التي تنظم يف 
اإمارات ال�شارقة وعجمان واأم القيوين �شمن 
مب�شاركة  لالبتكار  االإم���ارات  �شهر  فعاليات 
400 من طالب اجلامعات وموظفي  نحو 
يتناف�شون  وامل��ه��ت��م��ني  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
الإيجاد حلول لتحديات متنوعة يف قطاعات 
والعالقات  وامل��وا���ش��الت  وال�شحة  التعليم 
واأ���ش��ل��وب احل��ي��اة، وغ��ريه��ا من  االجتماعية 
الزيارة  خ����الل  م��ع��ال��ي��ه��ا  راف�����ق  امل����ج����االت. 
اأح��م��د القا�شمي  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خ��ال��د  ���ش��ع��ادة 
يف  االإلكرتونية  احلكومة  دائ��رة  ع��ام  مدير 

�شلطان  م��اج��د  املهند�س  و���ش��ع��ادة  ال�����ش��ارق��ة 
امل�شمار نائب املدير العام لقطاع االت�شاالت 
االت�شاالت  قطاع  لتنظيم  العامة  بالهيئة 
بدعم  الذي يحظى  للحدث  املنظمة  اجلهة 

الرنامج الوطني لل�شعادة واالإيجابية.
يعك�س  الهاكثون  اأن  ال��روم��ي  عهود  واأك���دت 
توجهات حكومة دول��ة االإم��ارات يف ت�شجيع 
املوظفني  م�����ن  امل���ج���ت���م���ع  �����ش����رائ����ح  ك����اف����ة 
الكفاءات  ومت��ك��ني  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  وال���ط���الب 
الوطنية لتوظيف التقنيات يف تطوير حلول 
احليوية،  القطاعات  يف  للتحديات  مبتكرة 
م���ا ي��رت��ق��ي مب�����ش��ت��وي��ات ال�������ش���ع���ادة وج����ودة 
دولة  ت��وج��ه��ات  وي��دع��م  املجتمع  يف  احل��ي��اة 
االإم����ارات يف ه��ذا امل��ج��ال. واأع��رب��ت الرومي 
التي عر�شها  املبتكرة  عن �شعادتها باالأفكار 
امل�شاركون واطلعت على جمموعات البيانات 
امل��ف��ت��وح��ة امل��ق��دم��ة م��ن اجل��ه��ات احلكومية 
اإىل  وحت��دث��ت  اخل��ا���س  القطاع  وموؤ�ش�شات 
�شرح عن  اإىل  وا�شتمعت  امل�شاركني  عدد من 
احللول الذكية التي يعملون عليها ملعاجلة 

التحديات املدرجة �شمن الهاكاثون.
�شلطان  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  وق���ال 
احلكومة  دائ��������رة  ع�����ام  م���دي���ر  ال���ق���ا����ش���م���ي 
تاأتي  ال�������ش���ارق���ة:  اإم�������ارة  يف  االإل���ك���رتون���ي���ة 
م�شاركتنا يف هاكاثون االإمارات دعماً جلهود 
منظومة  �شمن  واالإب�����داع  االب��ت��ك��ار  ت��ع��زي��ز 
كما  االأكادميي  املجال  ويف  احلكومي  العمل 
لت�شجيع  املتوا�شلة  م�شاعينا  جت�شد  اأن��ه��ا 
ال�شباب على تقدمي اأفكار ومبادرات اإبداعية 
مع  متا�شياً  املجتمع  �شعادة  حتقيق  ب��ه��دف 
روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن 

حاكم ال�شارقة.
اإحدى  ال�شارقة  ا�شت�شافة  ت�شكل  واأ���ش��اف 
اإطار فعاليات  جوالت هاكاثون االإم��ارات يف 
حتفيزاً  االب��ت��ك��ار  ب�شهر  اخل��ا���ش��ة  االإم�����ارة 
مل�شاركة املجتمع املحلي يف ا�شتخدام البيانات 
واال�شتفادة منها يف تطوير حلول  املفتوحة 
ابتكار مبادرات حكومية  اإىل  توؤدي  اإبداعية 
اأكرث فاعلية حتقق ال�شالح العام للقاطنني 

يف االإمارة وترتقي مبكانتها على ال�شعيدين 
ال�شيخ خالد بن  املحلي واالإقليمي. واأو�شح 
اأحمد القا�شمي اأن هاكاثون االإمارات يتوافق 
مفاهيم  بتبني  ال���دول���ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ع 
فيها  يتم  ال��ت��ي  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية  ال��ث��ورة 

على  والتفاعلية  الذكية  اخل��دم��ات  تقدمي 
مدار ال�شاعة لتحقيق �شعادة املتعاملني لذا 
ال�شارقة  �شكان  اإ�شراك  ال�شروري  من  فاإنه 
ت�شهم  تقليدية  اإىل حلول غري  الو�شول  يف 

يف تعزيز النه�شة الرقمية لالإمارة .

خالل زيارة للموؤ�ص�صة برفقة وفد من منظمات �ملجتمع �ملدين يف �آ�صيا
دبي لرع�ية الن�س�ء والأطف�ل واملوارد 

الب�سرية والتوطني تبحث�ن التع�ون امل�سرتك
•• دبي-الفجر:

بحثت موؤ�ش�شة دبي لرعاية الن�شاء 
الب�شرية  امل���وارد  ووزارة  واالأط��ف��ال 
امل�شرتك  التعاون  �شبل  والتوطني 
خمتلف  يف  اخل����������رات  وت������ب������ادل 
امل���ج���االت وذل����ك خ���الل زي����ارة قام 
بها موؤخراً وفد من الوزارة يرافقه 
املدين  املجتمع  منظمات  م��ن  وف��د 
للتعرف على  املوؤ�ش�شة  اإىل  اآ�شيا  يف 
مكافحة  جم��ال  يف  املوؤ�ش�شة  جهود 
ال��ع��ن��ف ���ش��د ال��ن�����ش��اء واالأط����ف����ال 

بالب�شر، وجهودها كمنظمة  واالإجتار 
جمتمع مدين يف جمال دعم ورعاية حقوق املراأة والطفل. وا�شتقبلت 
�شعادة عفراء الب�شطي، مدير عام موؤ�ش�شة دبي لرعاية الن�شاء واالأطفال 
عبدالرحمن  عمر  الدكتور  �شعادة  ت��راأ���س  حيث  ال��زائ��ري��ن،  الوفدين 
النعيمي، الوكيل امل�شاعد لالإت�شال والعالقات الدولية يف وزارة املوارد 
الب�شرية والتوطني، الوفد الذي �شم عدد من م�شوؤويل الوزارة وممثلي 
منظمات املجتمع املدين. وتعرف الوفد الزائر على اأبرز اخلدمات التي 
تقدمها املوؤ�ش�شة ل�شحايا العنف واالإجتار بالب�شر والتي ت�شمل خدمات 
االإيواء والرعاية ال�شاملة املجانية باالإ�شافة اإىل مركز خط امل�شاعدة 
800111، واآليات العمل يف املوؤ�ش�شة وخا�شة تلك املتعلقة بالتعامل 
مع ال�شفارات والقن�شليات داخل الدولة. واأكدت �شعادة عفراء الب�شطي 
من  الوحيدة  املوؤ�ش�شة  تعد  واالأطفال  الن�شاء  لرعاية  دبي  موؤ�ش�شة  اأن 
ن��وع��ه��ا داخ���ل ال��دول��ة ال��ت��ي ت��ق��دم خ��دم��ات��ه��ا ل�شحايا ال��ع��ن��ف املنزيل 
واالإ�شاءة لالأطفال واالإجتار بالب�شر من خمتلف اجلن�شيات والديانات 

من املقيمني يف اأي مكان داخل الدولة وباملّجان.
اال�شتفادة  الراغبني يف  اأمام جميع  اأبوابها  تفتح  املوؤ�ش�شة  اأن  واأ�شافت 
من جتربتها يف هذا املجال، حيث اأن هدفها الرئي�شي هو تعزيز ترابط 
م��ن خالل  م��ا يتحقق فقط  االإم����ارات وه��و  وا�شتقرار جمتمع  واأم���ان 
بحر�س  م�شيدة  الدولة،  داخ��ل  االأخ��رى  التعاون مع خمتلف اجلهات 
خلدمة  اجل��ان��ب  ه��ذا  تعزيز  على  وال��ت��وط��ني  الب�شرية  امل����وارد  وزارة 

جمتمع االإمارات.
من جانبه اأ�شاد الوفد الزائر باجلهود التي تبذلها املوؤ�ش�شة يف جمال 
حماية ورعاية الن�شاء واالأطفال موؤكداً اأنها تعد منوذجاً يطبق اأحدث 
من  اال�شتفادة  ميكن  واأن��ه  املجال،  هذا  يف  العاملية  واملمار�شات  املعايري 

جتربتها ب�شكل كبري يف البلدان االآ�شيوية.

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
يف الدعوى رقم 2017/987 جتاري كلي

ب�شفتي اخلبري املنتدب من عدالة حماكم دبي يف الدعوى رقم 987-2017 جتاري كلي 
القائمة بني املدعي : ال�شيد- ربيع اأحمد ربيع حممد �شريف العو�شي واملدعي عليهم: 
الكندي  م�شبح  وال�شيد-  �شادب  ح�شن  عبا�س  وال�شيد-  م.  م  ذ  بورما  منجرة  ال�شادة: 
مكتب  اإىل  للح�شور  ندعوكم   . �شادق  ح�شن  – مادينا  وال�شيدة  املرر  الكندي  م�شبح 
اخلبري بتاريخ ال�شاعة الواحدة من بعد ظهر يوم االأحد الواقع فيه 25-2-2018 حل�شور 
جل�شة خرة وتقدمي جميع اأوراق الدعوى وكل ما يو�شح االإجابة على ماأمورية اخلرة 
وخا�شة بيان نوع املعامالت التي ربطت اأطراف الدعوى و�شندها وك�شف ح�شاب باملبالغ 
امل�شددة وذلك على ن�شختني واأن يرفق باالأوراق املقدمة USB حتتوي على املذكورات 
املقدمة  امل�شتندات  جميع  تعريب  مع   pdf ب�شيغة  امل�شتندات  وباقي   word ب�شيغة 
االأوىل  اخلرة  جل�شة  يف  االأوراق  هذه  جميع  تقدمي  يتم  اأن  على  العربية.  اللغة  بغري 
لعدم اإطالة مدة اإعداد التقرير وتقدميه لعدالة املحكمة. ويطلب من احلا�شرين عن 
اأطراف الدعوى اأن يكونوا على معرفة بحيثيات الدعوى للرد على ا�شتف�شارات اخلبري 
يف حال وجودها عند مناق�شة اأوراق الدعوى و�شيتم االنتقال اإىل فيال املدعي لالإطالع 

والك�شف على االأعمال املنفذة. 
اخلبري املهند�س: غ�شان حماده

عنوان املكتب : دبي : �شارع ال�شيخ زايد بناية املريخي طابق 29 مكتب 2905 قرب فندق 
�شانغريال يوجد يف الطابق االأر�شي من البناء مطعم زغرت وزيت .

تبليغ موعد جل�سة 
خربة وانتقال وك�سف 

منوذج �إعالن �لن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : عالمة للملكية الفكرية 

جون�شون للتجارة العامة ملالكها مطلق بن عبداهلل بن مقبول اجلعيد �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 I am Johnson:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 273367     بتاريخ : 2017/5/16
باإ�شم :جون�شون للتجارة العامة ملالكها مطلق بن عبداهلل بن مقبول اجلعيد �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

وعنوانه:دبي - مكتب رقم 2 ملك ال�شيخ م�شلم �شامل م�شلم بن حم العامري - بور �شعيد - دبي - االمارات 
العربية املتحدة - هاتف:971503456549

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :12 املركبات واجهزة النقل الري او اجلوي او املائي.
و   I am كلمتي  بني  وم��ا  االزرق  باللون  االجنليزية  باللغة   I am Johnson العالمة:كلمة  و�شف 
Johnson يوجد �شكل مميز عبارة عن احتاد بني حريف J باللغة االجنليزية باللون االحمر جهة اليمني 

مقابله جهة الي�شار حرف J مقلوب ال�شفل باللون االزرق.
االإ�شرتاطات:.

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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•• دبي – الفجر: 

اأث��م��رت ج��ه��ود ج��م��ارك دب��ي يف تطوير 
�شقل  م��ن  اجل��م��رك��ي  التفتي�س  ق��ط��اع 
�����ش����ب����اط اجل������م������ارك ع�����ر ال����������دورات 
واملبتكرة،  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
باأحدث  اجل��م��رك��ي��ة  امل����راك����ز  وت����زوي����د 
اأج���ه���زة ال��ف��ح�����س ع���ن اإجن�����از 1628 
 2017 �شبطية خم��درات خالل العام 
خالل  �شبطية   1347 مقابل  املا�شي 
وزي���ادة   %  21 وب��ن��م��و  العام2016  

�شبطية.  بعدد 281 
وتوزعت �شبطيات املخدرات على اإدارات 
 2017 ال���ع���ام  امل���راك���ز اجل��م��رك��ي��ة يف 
امل���راك���ز  الإدارة  ���ش��ب��ط��ي��ات   3 ب����واق����ع 
الإدارة  و58  ال�����ش��اح��ل��ي��ة،  اجل��م��رك��ي��ة 
امل����راك����ز اجل��م��رك��ي��ة اجل����وي����ة، و699 
و9  ال��ري��ة،  اجلمركية  امل��راك��ز  الإدارة 
اجلمركية،  ع��ل��ي  ج��ب��ل  م���راك���ز  الإدارة 

و859 الإدارة عمليات امل�شافرين.
وت�������اأت�������ي ه��������ذه ال�������ش���ب���ط���ي���ات اإط��������ار 
املجتمع  حلماية  ال��دائ��رة  ا�شرتاتيجية 
م���ن امل��خ��اط��ر االأم���ن���ي���ة، وامل�����ش��اه��م��ة يف 
التي  االأم��ن��ي،  اال���ش��ت��ق��رار  تعزيز ح��ال��ة 
اأه��م املزايا التي تتمتع  تعد واح��دة من 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة،  ب��ه��ا دول���ة االإم������ارات 
يف  لال�شتثمار  اجلاذبة  املقومات  واأح��د 
اجلمركية  اجل���ه���ات  ب��اع��ت��ب��ار  ال���دول���ة، 
هي خط احلماية االأول للمجتمع، كما 
الدائرة  روؤي��ة  تن�شجم هذه اجلهود مع 
الرائدة  االإدارة اجلمركية  اأن ت�شبح  يف 

يف العامل الداعمة للتجارة امل�شروعة.

�مللح �لأبي�س 
تعتر �شبطية “امللح االأبي�س” مبركز 
اأب���رز �شبطيات  م��ن  ج��م��ارك جبل علي 

امل���راك���ز اجل��م��رك��ي��ة لعام  امل���خ���درات يف 
بني  بالتن�شيق  مت���ت  ال��ت��ي  و   2017
جمارك دبي مع وزارة الداخلية و�شرطة 
حيلة  فيها  املهرب  ا�شتخدم  حيث  دب��ي، 
اأح�شاء  يف  امل��خ��درة  امل��ادة  بو�شع  غريبة 
يف  معباأة  امل��ل��ح  مب���ادة  م�شبعة  حيوانية 
التي  االأوىل  امل��رة  ه��ذه  وتعد   ، براميل 
ت�شتخدم فيها هذه احليلة، ومع �شكوك 
�شورة  اىل  والرجوع  اجلمارك  مفت�شي 
ال��ك�����ش��ف اال���ش��ع��اع��ي ظ��ه��ر اخ���ت���الف يف 
جميع  ت��ف��ري��غ  ومت  ال���رام���ي���ل  ك��ث��اف��ة 
حبوب  هناك  ب��اأن  تبني  حتى  الراميل 
بي�شاء اللون واخرى لها عالمة لكز�س 
الكبتاجون  ح���ب���وب  ت���ك���ون  اأن  ت�����ش��ت��ب��ه 
ال�شحنة من  وبلغ حجم هذه   ، املخدرة 

جرام. كيلو  املخدرات 1029 
اأح���ب���ط ���ش��ب��اط م��رك��ز جمارك  اأي�����ش��ا 
تهريب  حم��اول��ة  اجلمركية  علي  جبل 
12 كيلو جرام،  ب���وزن  االأف��ي��ون  مل��خ��در 
الواردة  املعلومات  بناء على  والتي متت 
من ادارة اال�شتخبارات اجلمركية حيث 
مت اخ��ف��ائ��ه��ا يف جت���اوي���ف االأث������اث ومت 
اكت�شافها بطريقة تعك�س خرة وقدرات 

ومهارات �شباط اجلمارك. 

طرق فنية للمهربني 
ويف ���ش��ب��ط��ي��ة اأخ������رى ت��ع��ك�����س ق����درات 
���ش��ب��اط اجل���م���ارك مت ���ش��ب��ط حماولة 
مادة  م��ن  ج��رام  كيلو   1.642 تهريب 
امل���خ���درة خم��ب��اأة بطريقة  ال��ك��ري�����ش��ت��ال 
تفا�شيل  وت��ع��ود  ح��ق��ي��ب��ة،  ق���اع  يف  فنية 
اجلمارك  �شباط  ا�شتباه  اىل  ال��واق��ع��ة 
اإجراءات  اجتيازه  بعد  امل�شافرين  باأحد 
خالل  م��ن  عليه  ل��وح��ظ  اإذ  اجل�����وازات 
االرتباك  مظاهر  وحتركاته  ت�شرفاته 
الدقيقة  املراقبة  وال��رتدد فو�شع حتت 

وعند دخول امل�شافر املنطقة اجلمركية 
ال��ت��ف��ت��ي�����س ومترير  اإج��������راءات  الإمت�����ام 
تبني  االأ�شعة  ك�شف  جهاز  على  حقائبه 
وج�����ود ك��ث��اف��ة غ��ري��ب��ة يف ق����اع اإح����دى 
من  امل������ادة  ذرات  وب��ف��ح�����س  احل���ق���ائ���ب 
اأنها  ت��ب��ني  اجل���وان���ب اخل���ارج���ة م��ن��ه��ا 

حتمل مادة الكري�شتال املخدرة.
عمليات  اإدارة  ����ش���ب���اط  جن�����ح  ك���م���ا 
تهريب  حماولة  اإح��ب��اط  يف  امل�شافرين 
مادة احل�شي�س املخدرة خمباأة بطريقة 
باأكيا�س  ملفوفة  ال��ل��ح��وم  داخ���ل  فنية 
�شباط  اإرت���������اب  ح���ي���ث  ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة، 
وبخ�شوع  امل�����ش��اف��ر  اأح����د  يف  اجل���م���ارك 
الك�شف  مت  ال��ذات��ي  للتفتي�س  حقائبه 
عن لفائف من اللحوم املجمدة بداخلها 

مادة احل�شي�س املخدرة.

�صباق �لريادة
ق���ال ���ش��ل��ط��ان اأح���م���د ب���ن ���ش��ل��ي��م رئي�س 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  االإدارة  جم��ل�����س 
مل��ج��م��وع��ة م��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة رئي�س 
واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ  موؤ�ش�شة 
احلرة :”مع تقدم دبي يف �شباق الريادة 
دولياً  االإم��ارة منوذجاً  اأ�شبحت  العاملية 
خماطرها  و  ل��ل��م��خ��درات  ال��ت�����ش��دي  يف 
جمارك  وت�شارك  ال�شحية  واأ���ش��راره��ا 
دب�����ي ب��ف��اع��ل��ي��ة يف ه�����ذه اجل����ه����ود من 
خالل تطوير قدرات مواردها الب�شرية 
وفقاً  اجل�����م�����ارك  ����ش���ب���اط  وب���خ���ا����ش���ة 
اجلمركي  التفتي�س  يف  املعايري  الأف�شل 
كمركز  موقعها  على  االإم���ارة  لتحافظ 
بخطى  وتتقدم  العاملية،  للتجارة  دويل 
اأه��������داف مئوية  ن���ح���و حت��ق��ي��ق  ث���اب���ت���ه 
االإمارات2071 ، م�شرياً اإىل اأن حماية 
االأمني  اال���ش��ت��ق��رار  وت��ع��زي��ز  امل��ج��ت��م��ع 
الإمارة دبي والدولة هو اأحد اأهم حماور 

باعتبارها  دب���ي  ج��م��ارك  ا�شرتاتيجية 
للمجتمع،  االأول  احل����م����اي����ة  خ�����ط 
القيام بدورها احليوي  وحلر�شها على 
خالل  م��ن  الوطني،  االقت�شاد  دع��م  يف 
امل�شاهمة الفاعلة يف جذب اال�شتثمارات 
االأجنبية وتعزيز مكانة الدولة ، تنفيذاً 
لروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
“ لقد �شاهمت عمليات  اهلل«. واأ�شاف: 
الفح�س  الأج��ه��زة  امل�شتمرة  التحديث 
اجلمركي التي تقودها جمارك دبي على 
م�شتوى االإمارات يف حمافظة مطار دبي 
الدويل، للعام الرابع على التوايل، على 
مركزه كاأول مطار يف العامل، من حيث 
اإجمايل اأعداد امل�شافرين الدوليني، مع 
ارتفاع عدد امل�شافرين الذين ا�شتخدموا 
مليون   88.2 اإىل   ،2017 يف  امل��ط��ار 
م�شافر، حيث تعزز تقنية هذه االأجهزة 
اإج����راءات  امل��ت��ط��ورة م��ن ت�شريع وت���رية 
على  االبت�شامة  ور�شم  امل�شافرين  عبور 
املواد  عن  والك�شف  جهة  من  وجوههم 
جهة  من  واملقيدة  واملحظورة  اخلطرة 

اأخرى.

ثمار �ل�صتثمار
قال اأحمد حمبوب م�شبح مدير جمارك 
اإن هذه االجن��ازات حتققت بف�شل  دبي 
جمارك  موظفي  بجهود  ثم  تعاىل  اهلل 
املوؤ�ش�شي  ال����والء  ب���روح  ومتتعهم  دب���ي 
ويقظتهم  ال����ع����ايل  االأم����ن����ي  واحل���������س 
لدى  الفنية  التهريب  واأ�شاليب  للحيل 
امل��ه��رب��ني م��وؤك��دا ح��ر���س ال���دائ���رة على 
اإحل����اق ال�����ش��ب��اط اجل��م��رك��ي��ني ب���دورات 
لغة  يف  ومبتكرة  متخ�ش�شة   تدريبية 
اىل  باالإ�شافة  املخدرات  واأن��واع  اجل�شد 

املتطورة،   الك�شف  اأجهزة  يف  اال�شتثمار 
تتنوع  التهريب  اأ�شاليب  اأن  اإىل  م�شرياً 
ح�شب نوع املادة املهربة وحجم ال�شحنة 
وو���ش��ي��ل��ة ال��ن��ق��ل، وذل�����ك ف��ي��م��ا يخ�س 
امل�شافرين  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا  ال��ب�����ش��ائ��ع، 
يتوقف االأمر على طبيعة املادة املهربة، 
متنوعة  حليل  امل�����ش��اف��رون  يلجاأ  حيث 
ج��دي��دة منها اإخ��ف��اء امل����واد امل��خ��درة يف 
الكبرية  ق���اع احل��ق��ائ��ب  امل��الب�����س،  ويف 
ابتكار جيوب �شرية لها، واحلقائب  مع 
اأو  امل��غ��ل��ف��ة،  ال�����ش��ن��ادي��ق  ال���ي���دوي���ة، ويف 

ابتالعها يف كب�شوالت .
املعنية  اجلهات  مع  التعاون  اإن  واأ�شاف 
توحيد  يف  ق�����ش��وى  اأه���م���ي���ة  االأخ�������رى 
امل�شرتك  وال���ع���م���ل  اجل����ه����ود  وت���ع���زي���ز 
ملكافحة واإح��ب��اط حم��اوالت اإدخ��ال اأية 
ممنوعات، حيث هناك تعاون بناء وفعال 
بني كافة اجلهات املعنية، بالتن�شيق مع 

ال�شركاء اال�شرتاتيجيني .
واأث��ن��ى م��دي��ر ج��م��ارك دب��ي على جهود 
اجلمركية  املنافذ  يف  ال��دائ��رة  موظفي 
عاٍل  اأم��ن��ي  م��ن ح�س  ب��ه  يتمتعون  وم��ا 
واملقيمني  وامل���واط���ن���ني  ال���وط���ن  جت����اه 
دبي  مكانة  تعزيز  على  وحر�شهم  فيه، 
املتحدة عامليا،  العربية  االإم��ارات  ودولة 
امل��خ��درات على  ن��ظ��راً ملخاطر واأ���ش��رار 
واالقت�شادات  الب�شر  و���ش��الم��ة  �شحة 
هذه  كانت  �شواء  املختلفة،  واملجتمعات 
اإىل  اأو  ال�شوق املحلي  اإىل  امل��واد متجهة 

اأية دولة اأخرى عر دبي.

�أنظمة  و�أجهزة ذكية
الذكي”  املخاطر  “حمرك  ي�شهم نظام 
ب�����دور رئ��ي�����ش��ي يف ���ش��ب��ط ال��ع��دي��د من 
املمنوعة واملقيدة وقد  ال�شحنات واملواد 
بجمارك  داخ��ل��ي��ا  ال��ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر  مت 

جمال  يف  املمار�شات  الأف�شل  وفقا  دب��ي 
اأنظمة املخاطر العاملية. وتوؤدي مركبة 
املواد  �شبط  يف  ف��اع��ال ً  دوراً  ال��ك��ا���ش��ف 
ا�شهمت  امل�شروعة حيث  املمنوعة وغري 
ب�شكل كبري يف اجناز عدد من �شبطيات 
جمارك دبي و “ مركبة الكا�شف “ هي 
تعمل  للبيئة  ���ش��دي��ق��ة  متنقلة  ع��رب��ة 
داخل  وت�شتخدم  الكهربائية  بالطاقة 
للتفتي�س  جهازا   16 وجتمع  امل��ط��ارات 
اكت�شاف  يف  منها  ج��ه��از  ك��ل  يتخ�ش�س 
اأنواع معينة من املواد املحظورة وقد مت 

تطويرها داخلياً من قبل املوظفني. 
وت�����ش��م م���ط���ارات دب����ي ع����دد ك��ب��ري من 
للك�شف عن  التفتي�س اجلمركي  اأجهزة 
)ال�شينية(  باالأ�شعة  امل�شافرين  حقائب 
االأح�شاء  لك�شف  اأج��ه��زة  اىل  باالإ�شافة 
وت�����ش��ت��خ��دم ه�����ذه االأج�����ه�����زة م����ن قبل 
امل�شافرين  ع��م��ل��ي��ات  اإدارة  م��وظ��ف��ي 
وتفتي�س  ل���ف���ح�������س  دب�������ي  ب����ج����م����ارك 
احلقائب واالأمتعة من خالل متريرها 
اأجهزة  ت��وج��د  كما  االأج��ه��زة  ه��ذه  على 
بابتالعهم  ي�شتبه  ملن  االأح�شاء  لك�شف 

كب�شوالت حتتوي على ممنوعات.
الإحكام  ال���رام���ي���ة  ج��ه��وده��ا  اإط�����ار  ويف 
ال��رق��اب��ة على امل��ن��اف��ذ وم��ن��ع دخ���ول اأية 
ت�شر  اأو  ال���ب���الد  اأم�����ن  ب�����ش��ائ��ع مت�����س 
بال�شحة العامة دون التاأثري يف ان�شيابية 
دخول االأفراد حر�شت جمارك دبي اإىل 
اأجهزة  اأح��دث  من  ا�شتقطاب جمموعة 
وفح�س  ع��ن  للك�شف  ع��امل��ي��ا  التفتي�س 
ال�شاحنات واحلاويات والب�شائع واإجناز 
املنافذ  تاأخري يف  التخلي�س دون  اأعمال 
املتطورة  االأجهزة  تلك  اجلمركية ومن 
امل��ت��ط��ور لفح�س احل���اوي���ات و  اجل��ه��از 
متكامل  عاملي  نظام  اأح���دث  يعد  ال��ذي 
وال�شاحنات  احل���اوي���ات  وتفتي�س  مل�شح 

االإ�شعاعي  ال��ك�����ش��ف  ع����ر  امل���ت���ح���رك���ة 
على  بالقدرة  يتمتع  حيث  ملحتوياتها، 
�شاعة  خ����الل  ���ش��اح��ن��ة   150 ف��ح�����س 

واحدة.

دور�ت ل�صباط �جلمارك
حتر�س جمارك دبي على اإحلاق �شباط 
اأنواع  ع��ن  تدريبية  ب����دورات  اجل��م��ارك 
وكذلك  ت��ه��ري��ب��ه��ا،  وط�����رق  امل����خ����درات 
املخدرات،  ق�شايا  يف  امليدانية  املراقبة 
والتزييف،  ال��ت��زوي��ر  اأ���ش��ال��ي��ب  وك�����ش��ف 
االأمني،  احل�س  وتنمية  اجل�شد،  ولغة 
تفتي�س  ف��ن  ع��ن  دورة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
االأ�شخا�س واالأمتعة، ومهارات االت�شال 
ال��ف��ع��ال وم���ه���ارات ال��ت��ف��او���س واحل����وار 
التزوير  اأ���ش��ال��ي��ب  وك�����ش��ف  واالإق�����ن�����اع، 
وال���ت���زي���ي���ف وت��ع��ق��د ه����ذه ال��������دورات يف 
احلكومية  اجلهات  يف  اأو  دب��ي،  جمارك 
االإدارة  م��ث��ل  ال���ع���الق���ة  ذات  االأخ�������رى 
العامة ملكافحة املخدرات، االإدارة العامة 
دب���ي، مركز  �شرطة  امل��ط��ارات يف  الأم���ن 
ال�شلع واملعادن، االإدارة العامة لالإقامة 

و�شوؤون االأجانب بدبي.

وحدة �لكالب �جلمركية
الكالب اجلمركية  ا�شتحداث وحدة  مت 
يف جمارك دبي عام 2007، ومت اإحلاق 
باإدارة الدعم الفني يف الدائرة  الوحدة 
وامل�شاندة  ال��دع��م  تقدمي  تتوىل  وال��ت��ي 
والرية  البحرية  اجلمركية  للمراكز 
واجل���وي���ة، ومت��ت��ل��ك ال���وح���دة ع���دد 24 
ك��ل��ب��اً م���درب���اً م��ن��ه��ا ال��ك�����ش��ف ع���ن امل���واد 

املخدرة.
عدد  �شبط  يف  الكالب  وح��دة  واأ�شهمت 
خمتلف  يف  خم������درات  ���ش��ب��ط��ي��ه   14
املراكز اجلمركية خالل العام 2017.

حمورية دبي
ومن جانبه قال عبداهلل حممد اخلاجة 
املدير التنفيذي لقطاع اإدارة املتعاملني 

يف جمارك دبي 
اإن التحدي االأكر الذي واجهته جمارك 
دبي طوال ال�شنوات املا�شية هو حتقيق 
وت�شريع  ت�شهيل  ب��ني  ال�شعبة  املعادلة 
والب�شائع  وال�شحنات  امل�شافرين  مرور 
من ناحية - باعتبار ذلك مهمة اأ�شيلة 
الوفاء  وب����ني   - ل��ل��ج��م��ارك  ورئ��ي�����ش��ي��ة 
واملجتمع  ل��الق��ت�����ش��اد  ال���دائ���رة  ب��ع��ه��ود 
املخدرات  ن��ف��اذ  م���ن  ب��ح��م��اي��ت��ه  امل��ح��ل��ي 
واملواد املحظورة واملقيدة واحلفاظ على 
مقدراته الب�شرية واالقت�شادية وكذلك 
باحلفاظ  ال��دول��ي��ة  ال��ت��زام��ات��ه��ا  تنفيذ 
التي متر عر  التجارة  على م�شروعية 
املنافذ اجلوية والرية والبحرية لدبي 
م��ا ي��دع��م ري���ادة االإم����ارة ع��امل��ي��اً تنفيذاً 

لتوجيهات القيادة. 
ا�شتغالل  ي��ح��اول  البع�س  اأن  واأ���ش��اف 
التي  ال�شريعة  واالإج��راءات  الت�شهيالت 
واملطارات  اجلمركية  امل��راك��ز  يف  تطبق 
ممنوعة  م��واد  تهريب  مبحاولة  بدبي 
و لكن النقاط اجلمركية يف دبي �شتظل 
التهريب  حم��اوالت  اأم��ام  منيعا  ح�شنا 
االعتماد  هي  ذلك  حتقيق  يف  وو�شائلنا 
على الكادر املوؤهل من �شباط اجلمارك 
تقدمه  ملا  باالإ�شافة  الفح�س  اأجهزة  و 
وحدات الدعم، م�شريا اإىل اأن دبي التي 
تعد حمورية يف حركة التجارة الدولية 
موقعها  وا�شتثمرت  امل�شافرين  وحركة 
والغرب  ال�����ش��رق  ب���ني  اال���ش��رتات��ي��ج��ي 
مبقايي�س  ج��م��رك��ي��ة  خ���دم���ات  ووف�����رت 
ع��امل��ي��ة ت��ت��م��ت��ع ب��اأع��ل��ى درج�����ات االأم����ان 

واليقظة.

•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
ال�شركة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون   - ال�������دويل 
»�شمان«  ال�شحي  لل�شمان  الوطنية 
- برنامج »م�شافر« اخلا�س باحلاالت 
يتعر�س  قد  التي  الطارئة  ال�شحية 
ال��دول��ة والذي  امل��واط��ن��ني خ���ارج  لها 
يعتر االأول من نوعه على ال�شعيدين 

املحلي والدويل.
ي���اأت���ي ذل����ك يف اإط������ار ���ش��ع��ي ال������وزارة 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  روؤي������ة  ل��رتج��م��ة 
ورفاهية  �شالمة  تعزيز  اإىل  الرامية 
م���واط���ن���ي ال�����دول�����ة، وان���ط���الق���ا من 
التي   2021 تطبيق روؤي��ة االإم���ارات 
تهدف الأن تكون دولة االإمارات �شمن 
اليوبيل  بحلول  ال��ع��امل  دول  اأف�����ش��ل 

الذهبي لالحتاد.
ومت ت�شميم الرنامج ليقدم ملواطني 
الدولة تغطية �شحية وا�شعة و�شاملة 
 500،000 اإىل  ت�شل  ال��ع��امل  ح��ول 
درهم لل�شخ�س يف العام بنظام الدفع 

تكاليف  �شداد  �شيتم  اأن��ه  اأي  املبا�شر، 
ق��ب��ل »م�شافر«  ال��ع��الج م��ب��ا���ش��رة م��ن 
املماثلة  الرامج  بع�س  بعك�س  وذل��ك 
االأخرى التي تلزم املوؤمن عليه بدفع 
تعوي�شه يف وقت  كلها قبل  التكاليف 
الح���ق. وق���ال ���ش��ع��ادة ال�����ش��ف��ري اأحمد 
امل�شاعد  ال���وك���ي���ل  ال���ظ���اه���ري  ال���ه���ام 
لل�شوؤون القن�شلية يف وزارة اخلارجية 
تقدمي هذا  ياأتي   « ال��دويل  والتعاون 
الرنامج ان�شجاماً مع حر�س الوزارة 
والو�شائل  ال�شبل  ك��اف��ة  ت��وف��ري  على 
اخلارج،  يف  ال��دول��ة  مواطني  حلماية 
وحت��ق��ي��ق ال��رف��اه��ي��ة ل��ه��م م��ن خالل 
م�شتويات  اأف�������ش���ل  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه��م 
ال���ع���الج���ي���ة يف احل������االت  ال����رع����اي����ة 
التاأمني  وخ��دم��ات  ال��ط��ارئ��ة  الطبية 
ال�شحي على مدار ال�شاعة، باالإ�شافة 
املواطن حول  ل��دى  الوعي  زي��ادة  اىل 
الوقاية  و���ش��م��ان  ال�����ش��ف��ر،  خم��اط��ر 
منها، باالإ�شافة اإىل تعوي�س اخل�شائر 
ن عليه  الناجتة عن �شفر املواطن املوؤمَّ

يف اخلارج.

م�شتفي�شة  درا����ش���ة  ب��ع��د   « واأ�����ش����اف 
اأو�شحت   ، اأع��وام متتالية  م��دى  على 
االإح�شائيات واالأرقام ان هناك تزايدا 
الذين  امل��واط��ن��ني  اأع����داد  يف  م�شتمرا 
�شنوياً،  ال��دول��ة  خ��ارج  اإىل  ي�شافرون 
باالإ�شافة اىل زيادة تعر�شهم للم�شاكل 
ال�شحية الطارئة واحلوادث املرورية 
ت��ق��دمي ه���ذا الرنامج  ، ول��ه��ذا ج���اء 
الطماأنينة  للم�شتفيدين  يوفر  الذي 
خارج  تواجدهم  اأث��ن��اء  �شحتهم  على 

الدولة ».
منتجاً  »م�����ش��اف��ر«  ب��رن��ام��ج  وي��ع��ت��ر 
الطارئة  للحاالت  ال�شحي  للتاأمني 
اأثناء ال�شفر وتديره ال�شركة الوطنية 
ل��ل�����ش��م��ان ال�����ش��ح��ي – ���ش��م��ان، وهو 
خم�����ش�����س مل��واط��ن��ي دول����ة االإم������ارات 
العربية املتحدة فقط .. وميكن �شراء 
وثيقة »م�شافر« خالل اأو قبل ال�شفر 
بحيث يجري تفعيلها بعد 48 �شاعة 
من موعد تقدمي طلب احل�شول على 

الوثيقة.
الدفع  بخا�شية  ال��رن��ام��ج  وي��ت��م��ي��ز 

.. كما   Direct Billing املبا�شر 
تتميز اخلدمة ب�شهولة اآلية الت�شجيل 
عدداً  ت�شمل  وال��ت��ي  االإن���رتن���ت،  ع��ر 
غ���ري حم�����دود م���ن ال���رح���الت خالل 
رحلة  ك��ل  ت��زي��د  ال  اأن  �شريطة  ال��ع��ام 
الرنامج  ..وي��غ��ط��ى  ي��وم��ا   90 ع��ن 
كانت  �شواء  ال��ط��وارئ  خدمات  جميع 
اأو خارجها، ويحظى  امل�شت�شفى  داخل 
امل�����ش��رتك��ون ب��اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��وا���ش��ل مع 
على  يعمل  متخ�ش�س  ات�شال  مركز 

مدار ال�شاعة وطيلة اأيام ال�شنة.
من جانبه، قال �شعادة خالد عبداهلل 
ال�شركة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  امل��ا���س، 
الوطنية لل�شمان ال�شحي - �شمان: 
»نفخر يف �شمان بالتعاون القائم مع 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل عر 
اإط��الق ه��ذا الرنامج ال��واع��د، الذي 
حتقيق  يف  ت�شهم  ���ش��راك��ة  يف  ي�شعنا 
يف  تاأتي  والتي  اال�شرتاتيجية  قيمنا 
نكون  ب��اأن  الرامية  روؤيتنا  �شدارتها 
ال�شريك ال�شحي املوثوق للمجتمع«. 
واأكد املا�س اأن برنامج »م�شافر« ير�شخ 

لتقدمي  امل�����ش��ت��م��ر  »����ش���م���ان«  ح���ر����س 
اأبناء  دع���م  يف  ت�شهم  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول 
دول���ة االإم����ارات وف��ق��اً الأرق���ى املعايري 
مع  يتفق  ومب��ا  العاملية،  وامل��م��ار���ش��ات 
خدمات  ب���ت���ق���دمي  امل��ع��ن��ي��ة  ج���ه���ودن���ا 
واالدارة  عاملية  مب�شتويات  عالجية 

الفعالة الأنظمة الرعاية ال�شحية.
يعتر  ال��رن��ام��ج  ه���ذا  »ان  واأ����ش���اف 
ف���ري���داً م��ن ن��وع��ه يف امل��ن��ط��ق��ة وعلى 
م�شتوى العامل، حيث يوفر »م�شافر« 
والرعاية  ال���دع���م  ال���دول���ة  مل��واط��ن��ي 
ال�����ش��ح��ي��ة ال���الزم���ني جل��م��ي��ع اأف����راد 
االأ�������ش������رة خ������الل ت����واج����ده����م خ����ارج 
التكاليف  ال��دول��ة، من خ��الل تغطية 
غري املتوقعة نتيجة حدوث اأي طارئ 
ط��ب��ي، وي��ق��وم على اإدارت����ه ف��ري��ق من 
باخلدمات  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني  االأط���ب���اء 
يف  بخرة  يتمتعون  الدولية  الطبية 
خمتلف االأنظمة ال�شحية والتاأمينية 

املطبقة يف خمتلف اأنحاء العامل«.
لل�شمان  الوطنية  ال�شركة  وتتعامل 
ال�شحي – �شمان مع �شركة »اأ�شي�شت 

 Assist America اأم��ريي��ك��ا« 
�شتقوم بدور  وال��ت��ي  امل��ع��روف��ة دول��ي��اً، 
الو�شيط بني املري�س واملن�شاأة الطبية 
التوا�شل  وميكن   .. للعالج  املقّدمة 
-009712 ال����رق����م:  ع��ل��ى  م��ع��ه��م 
..ولال�شتف�شارات   4184180
االأخ�������������رى مي����ك����ن ال�����ت�����وا������ش�����ل مع 
برنامج  اخل���ا����س  االت�������ش���ال  م���رك���ز 

-009712 ال��رق��م:  على  »م�شافر« 
.4184181

التاأمني  ق�شط  مبلغ  حتديد  مت  وق��د 
ال�شنوي 250 درهما للم�شرتكني دون 
18 �شنة و 399 درهما للم�شرتكني 
�شريبة  �شاملة  غ��ري  �شنة   18 ف���وق 
الت�شجيل  ومي��ك��ن  امل�����ش��اف��ة،  القيمة 
ب��ال��رن��ام��ج م��ن خ���الل زي����ارة املوقع 

www.musafer. االإل��ك��رتوين 
اإ�شافية  تفا�شيل  يت�شمن  الذي   ae
وكيفية  ال����رن����ام����ج  م���ن���اف���ع  ح������ول 
الوزارة  اأك��دت  وق��د   .. منه  اال�شتفادة 
اأنه �شيتم ت�شمني رابط خا�س مبوقع 
»م�����ش��اف��ر« ع��ل��ى امل��وق��ع ال��ر���ش��م��ي لها 
للهواتف  »ت���واج���دي«  تطبيق  وع���ر 

الذكية.

�صبط 1000 كيلو  »كبتاجون« يف �أح�صاء حيو�نية 

تطوير قط�ع التفتي�س اجلمركي يف 2017 بزي�دة 21% يف  دبي  جم�رك  جهود  خمدرات  �سبطية   1628
�صلطان �أحمد بن �صليم: جهودنا يف مكافحة �ملخدر�ت تعزز موقع دبي يف �صباق �لريادة

�أحمد حمبوب م�صبح: جنني ثمار ��صتد�مة �ل�صتثمار يف �صباط �جلمارك و�لبنية �لتحتية
عبد�هلل �خلاجة: حققنا معادلة ت�صريع مرور �مل�صافرين و�لب�صائع مع �لوفاء بحماية �ملجتمع

•• اأبوظبي-الفجر:

ثمنت دولة االإمارات العربية املتحدة اختيارها �شيف �شرف يف معر�س 
ال��ري��ا���س ال���دويل للكتاب، وال���ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة خ���ادم احلرمني 
�شعار  حت��ت  اهلل”،  “حفظه  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
للمعار�س  ال��دويل  الريا�س  مركز  يف  التحول”،  م�شتقبل  “الكتاب 

واملوؤمترات، وذلك خالل الفرتة بني 14 و24 مار�س املقبل.
اأن اختيار  املعرفة  الثقافة وتنمية  الكعبي وزي��رة  واأك��دت معايل نورة 
دولة االإمارات لتكون �شيف �شرف يف هذا املعر�س العريق يج�شد عمق 

االأوا�شر والعالقات التاريخية الرا�شخة التي جتمع بني البلدين يف 
م�شرية  منها،  واالأدبية  والفكرية  الثقافية  خا�شة  املجاالت،  خمتلف 
روابط  تعزيز  �شبيل  املبذولة يف  �شتعزز اجلهود  اأن هذه اخلطوة  اإىل 
خمتلف  تقدمي  عر  ال�شقيقني  البلدين  بني  واالأدب��ي  الثقايف  العمل 
االأع���م���ال الفنية واالأدب���ي���ة يف واح���د م��ن اأه���م م��ع��ار���س ال��ك��ت��اب على 

م�شتوى املنطقة.
وقالت الكعبي: “لطاملا عك�شت الثقافة البعد احل�شاري يف العالقات 
بيننا  ال�شور  واأكمل  باأرقى  البعد يتجلى  وال�شعوب، وهذا  الدول  بني 
الثقايف جزءاً ال  التكامل  ياأتي  ال�شعودية، حيث  العربية  اململكة  وبني 

يتجزاأ من منظومة العالقات ال�شيا�شية واالقت�شادية واال�شرتاتيجية 
املبادرة  وهذه  ال�شقيقني،  وال�شعبني  البلدين  بني  واملتنامية  القائمة 
تكرمي  مبثابة  تعتر  و�شعباً  ق��ي��ادة  اململكة  يف  اأخ��وت��ن��ا  م��ن  الطيبة 
اأنها  عن  ف�شاًل  البلدين،  بني  التاريخي  والتعاون  املتميزة  لل�شراكة 
توؤكد  االإم��ارات من مبادرات وم�شاريع ثقافية  ملا تقدمه دولة  تتويج 

قوة ح�شورها الثقايف والفكري على امل�شتوى االإقليمي والدويل«.
وت�شتعد دولة االإمارات للم�شاركة يف فعاليات املعر�س يف �شبيل ت�شليط 
ال�شوء على احلراك الثقايف الفريد الذي ت�شهده الدولة، اإىل جانب 
االإبداع االأدبي الذي تتميز به عر تقدمي املحتوى الثقايف الراقي من 

املعر�س  يف  �شت�شارك  التي  والفكرية  االأدبية  االأعمال  خمتلف  خالل 
با�شم الدولة.

الفعاليات  اأك��ر  من  ُيعد  للكتاب  ال��دويل  الريا�س  معر�س  اأن  يذكر 
حيث  العربية،  املعار�س  بني  من  مبيعاً  واالأك��رث  اململكة،  يف  الثقافية 
ت�شارك فيه اأكرث من 500 دار ن�شر عربية وعاملية، ويقدم اأكرث من 
ليعر�س  �شرف  �شيف  ع��ام  كل  ي�شت�شيف  كما  ثقافية.  فعالية   80
يف  الوا�شعة  امل�شاركة  عن  ف�شاًل  ل��ل��زوار،  واإ���ش��دارات��ه  االأدب���ي  تاريخه 
التي  ال�شعرية  وال��ق��راءات  الثقافية  والندوات  الفعاليات  من  العديد 

ينظمها املعر�س.

�لإمار�ت تثمن �ختيارها “�صيف �صرف” يف معر�س �لريا�س �لدويل للكتاب

الكعبي: اخلطوة تعزز الروابط امل�سرتكة يف املج�لت الثق�فية والفكرية والأدبية

وزارة اخل�رجية تطلق برن�مج »م�س�فر« لتوفري الت�أمني ال�سحي للمواطنني يف اخل�رج
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التحقيق الأمريكي ينظر يف ات�س�لت كو�سرن مع اخل�رج  

مقتل 5 من الأمن اليراين خالل احتج�ج�ت  مقتل وجرح ع�سرات الرو�س يف دير الزور

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ينظر املدعي اخلا�س االأمريكي روبرت مولر املكلف التحقيق 
يف  االأمريكية،  الرئا�شية  االنتخابات  يف  الرو�شي  التدخل  يف 
م�شاع قام بها م�شت�شار الرئي�س و�شهره جاريد كو�شرن جلذب 
لتاأمني  وال�����ش��ني  رو���ش��ي��ا  م��ن  �شيما  وال  اأج��ان��ب  م�شتثمرين 
ال��ت��م��وي��ل ل�شركته ال��ع��ق��اري��ة خ���الل ال��ف��رتة االن��ت��ق��ال��ي��ة بني 
�شبكة  ذك��رت  م��ا  بح�شب  وتن�شيبه،  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س 
مولر  حتقيق  اأن  ذك���رت  �شابقة  ت��ق��اري��ر  وك��ان��ت  ����ش���ي.ان.ان. 
يرتكز فقط على االت�شاالت كو�شرن يف رو�شيا، وحتديدا يف ما 
مب�شت�شار  كو�شرن  وعالقات  احلملة  بيانات  بتحليالت  يتعلق 

اال�شتقالة وقد  ال��ذي اجر على  القومي مايك فلني  االأم��ن 
وجهت اإليه التهمة ر�شميا يف هذه الق�شية.

وي��ح��ق��ق ف��ري��ق م��ول��ر يف حم���ادث���ات ك��و���ش��رن خ���الل الفرتة 
كومبانيز  كو�شرن  ل�شركة  متويل  على  للح�شول  االنتقالية 
املالكة ملبنى املكاتب 666 على اجلادة اخلام�شة يف نيويورك 
نقال عن  ���ش��ي.ان.ان  اعلنت  ما  بح�شب  مالية،  انتكا�شات  بعد 
موؤ�ش�س  ه��و  كو�شرن  ووال���د  التحقيق.  على  مطلعة  م�����ش��ادر 
مولر  فريق  اإن  ���ش��ي.ان.ان  وقالت  العقاري.  التطوير  �شركة 
اأو يطلب مقابلة  “كو�شرن كومبانيز”  مل يت�شل بعد ب�شركة 
م�شوؤوليها، واإن اأ�شباب تركيز الفريق على م�شتثمرين اأجانب 

مل تت�شح بعد.

االنتقالية  الفرتة  ات�شاالت فريق  ب��ارزا يف  دورا  لعب كو�شرن 
مع حكومات اجنبية، واملح اىل اأنه حتدث يف تلك الفرتة اىل 

اأكرث من 50 جهة من اكرث من 15 دولة.
وبعد ا�شبوع على انتخاب ترامب يف الثامن من ت�شرين الثاين 
نوفمر 2016، التقى كو�شرن برئي�س جمل�س اإدارة جمموعة 
اآخرين فيها، بح�شب ما  انبانغ ال�شينية للتاأمني وم�شوؤولني 
ذكرت �شحيفة نيويورك تاميز. وكان كو�شرن ورئي�س جمل�س 
ادارة انبانغ وو �شياوهوي على و�شك التو�شل اىل اتفاق كانت 
اجلادة  على   666 املبنى  يف  مبوجبه  �شت�شتثمر  جمموعته 

اخلام�شة، لكن املحادثات ف�شلت، بح�شب نيويورك تاميز.
مولر،  ي�شتهدفها  ال��ت��ي  االأخ���رى  التجارية  ال�شفقات  وم��ن 

القطري  ال����وزراء  رئي�س  م��ع  ال��ع��ق��ار  نف�س  م��ف��او���ش��ات ح��ول 
ال�شابق حمد بن جا�شم اآل ثاين، بح�شب املوقع االخباري “ذي 

لكن ال�شفقة ف�شلت اي�شا. انرت�شبت”. 
ا�شرتى كو�شرن املبنى يف 2007 لقاء 1،8 مليار دوالر لكن 
دفع  م��ا  ل��ل��رج،  مالية  بانتكا�شات  ت�شببت  ال��ع��ق��اري��ة  االزم���ة 
من  باملئة   49،5 �شراء  اىل  ترا�شت  ريالتي  ف��ون��اردو  ب�شركة 

ا�شهمه يف 2011.
وقال حمامي كو�شرن ابي لويل ل�شي.ان.ان على مدى التعاون 
املكثف املكثف لل�شيد كو�شرن مع اجراءات التحقيق، مل ُيطرح 
�شوؤال واحد ومل ُتطلب وثيقة واحدة متعلقة باملبنى 666 وال 

ب�شفقات كو�شرن.كو.

االإ�شرائيلي  التعليم  وزير  بينيت، 
للعقاب  دولياً، يف و�شفه  املعروف 
ج��رمي��ة عهد  م��ع  يتنا�شب  ال���ذي 
اأن  “يجب  ق����ال:  اإذ  ���ش��دة،  اأك����رث 
ال�شجن  يف  حياتها  عهد  مت�شي 

االأف���ق  يف  ي��ل��وح  اأن  دون  امل��ع��ان��اة 
م���ا ي�����وؤذن ب��ن��ه��اي��ت��ه��ا، م��ع��ت��راً اأن 
ك���ون ع��ه��د م��راه��ق��ة واأن���ث���ى يعزز 
ال�شجاعة  ال�������ش���ورة  ج���دي���د  م���ن 
والت�شحية ون�شال الفل�شطينيني 

العنيد �شد املحتل.
وك�����ان، ب��ح�����ش��ب ك��ات��ب امل���ق���ال، رد 
الفعل االإ�شرائيلي متوقعاً، �شلبياً 
وج����ارح����اً، ب��ق��در م���ا ك���ان املوقف 
ومل  وق��وي��اً.  ح��ازم��اً  الفل�شطيني 
ريغيف،  م�����ريا  ق���ال���ت���ه  م����ا  ي���ق���ّل 
�شدة  االإ�شرائيلية،  الثقافة  وزيرة 
االإ�شرائيلي،  االأم��ن��ي  املوقف  عن 
باأنها  ع��ه��د  اإىل  اأ�����ش����ارت  ع��ن��دم��ا 
“لي�شت بنتاً �شغرية، بل اإرهابية. 
وقد اآن الوقت لكي يعرف اجلميع 
باأن اأمثالها مكانهم ال�شجن، ولن 
العن�شرية،  ب���اإث���ارة  ل��ه��م  ي�شمح 
والدعوة لتدمري دولة اإ�شرائيل«.

وبراأي فولك، كان تعليق نافتايل 

ع���ق���اب���اً ع���ل���ى ج���رمي���ت���ه���ا«. وك����ان 
�شحفي  ك��ا���ش��ب��ي��ت،  ب���ني  ت��ع��ل��ي��ق 
اأف���ظ���ع، عندما  ب����ارز،  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
الذي  التحدي  نوعية  ب��اأن  �شرح 
يعالج  اأن  ي�شتحق  عهد  مار�شته 

“يف  قائاًل:  القانون،  اإط��ار  خ��ارج 
يدفعن  اأن  يجب  الفتيات،  حالة 
ودون  مغلقة  اأم��اك��ن  داخ���ل  ثمناً 
وقراأ  اأو كامريات”.  �شهود  وجود 
بع�س النقاد يف ذلك الت�شريح ما 

يوحي ب�شكل من الدعم لتحر�س 
جن�شي اأو االغت�شاب. ولكن مهما 
تكن نية كا�شبيت، ما يدعو للقلق 
ي��رج��ع حل��ق��ي��ق��ة ا���ش��ت��خ��دام مثل 
اأو�شاط  ت��ل��ك ال��ل��غ��ة ع��الن��ي��ة ب��ني 
اإثارة  ودون  اإ���ش��رائ��ي��ل،  يف  رفيعة 
هذا  ل��رف�����س  ي�����ش��ري  ف��ع��ل  رد  اأي 
االأ�شلوب الرتهيبي من اأجل ك�شر 

اإرادة الفل�شطينيني. 
ردود  ���ش��دور  اإىل  ف��ول��ك  وي��ل��ف��ت 
حتدي  حيال  تعقيداً  اأ�شد  اأف��ع��ال 
املعلقني  بع�س  اأب���دى  وق��د  عهد. 
ا�شتياءهم حيال االهتمام الدويل 
االأمر  وو���ش��ل  ب��احل��ادث��ة.  الكبري 
لدرجة االإيحاء باأن ما ح�شل كان 
ن��وع��اً م��ن الفخ م��ن اأج��ل ت�شتيت 
نتيجة  ال��������دويل  ال����ع����ام  ال���������راأي 
اإخفاق حما�س يف اإ�شعال انتفا�شة 
الرئي�س  ق����رار  ع��ل��ى  رداً  ث��ال��ث��ة، 
االأمريكي دونالد ترامب القا�شي 
عا�شمة  ب��ال��ق��د���س  ب����االع����رتاف 
لدولة اإ�شرائيل، وعزمه، بالتايل، 
اإىل  االأمريكية  ال�شفارة  على نقل 

املدينة املقد�شة. 

قتلى يف انفج�ر 
مبدينة اأفغ�نية 

•• جالل اأباد-رويرتز:

ان���ف���ج���ارا يف  اإن  ق����ال م�������ش���وؤول���ون 
ف��ن��دق مب��دي��ن��ة ج���الل اأب����اد ب�شرق 
االأقل  على  ثالثة  قتل  اأفغان�شتان 

من �شيوخ القبائل واأ�شاب اثنني.
ومل يت�شح �شبب االنفجار ومل يرد 

اإعالن عن امل�شوؤولية.
وقال عطا اهلل خوجياين املتحدث 
ب��ا���ش��م ح��اك��م اإق��ل��ي��م ن��ن��ك��ره��ار اإن 
االن��ف��ج��ار وق��ع يف ال��ط��اب��ق الثاين 
القبائل  �����ش����ي����وخ  ك�������ان  ب����ف����ن����دق 
جلالل  زي���ارة  اأث��ن��اء  فيه  يقيمون 
بطاقات  عن  اجتماع  حل�شور  اأب��اد 
الهوية االلكرتونية اجلديدة التي 

�شتطبقها احلكومة املركزية.
وجالل اأباد عا�شمة اإقليم ننكرهار 
باك�شتان  ع��ل��ى احل����دود م��ع  وت��ق��ع 
لتنظيم  ت��اب��ع  ف�شيل  اأ���ش�����س  حيث 
داع���������س االإه������اب������ي م���ع���ق���ال ل����ه يف 

ال�شنوات االأخرية.

•• انقرة-اأ ف ب:

اأعلن الرئي�س الرتكي رجب طيب 
بالده  ق����وات  اأن  ام�����س  اردوغ������ان 
مدينة  اأي�������ام  خ�����الل  ���ش��ت��ح��ا���ش��ر 
ع��ف��ري��ن ب�����ش��م��ال ����ش���وري���ا، حيث 
تنفذها  ع�شكرية  عملية  ت��دخ��ل 
اأكراد �شهرها  اأنقرة �شد مقاتلني 

الثاين.
األقاه  اردوغ�����ان يف خ��ط��اب  وق����ال 
الرملان  يف  ح��زب��ه  اع�����ش��اء  اأم�����ام 
وب�شكل  امل���ق���ب���ل���ة،  االأي��������ام  خ�����الل 
مدينة  م��رك��ز  �شنحا�شر  ���ش��ري��ع، 
ت�شنها  ال��ت��ي  والعملية   . عفرين 
ف�شائل  م����ع  ال���رتك���ي���ة  ال����ق����وات 
����ش���وري���ة م���وال���ي���ة ل���ه���ا م���ن���ذ 20 
كانون الثاين يناير ت�شتهدف على 
وحدات  مقاتلي  اأن��ق��رة  ت��ق��ول  م��ا 
ال��ك��ردي��ة الذين  ال�����ش��ع��ب  ح��م��اي��ة 
فيما   ، اإره��اب��ي��ني  اأن��ق��رة  ت�شنفهم 
ت�شديهم  يف  وا���ش��ن��ط��ن  تدعمهم 

لتنظيم داع�س االإرهابي.
و�شهدت العملية التي تطلق عليها 
اإر�شال  الزيتون  ا�شم غ�شن  اأنقرة 
قوات برية وتنفيذ �شربات جوية 

ومدفعية على املنطقة.
وب���ال���رغ���م م����ن اع�������رتاف اأن���ق���رة 
ب�شقوط 32 جنديا، فهي توؤكد اأن 

الهجوم يجري كما هو متوقع .
حلقوق  ال�����ش��وري  املر�شد  وي��ق��ول 
الرتكية  ال����ق����وات  اإن  االإن���������ش����ان 
وال��ف�����ش��ائ��ل امل��وال��ي��ة ل��ه��ا متكنت 
 30 اأك��رث من  من ال�شيطرة على 

معا  العمل  على  واأنقرة  وا�شنطن 
يف �شوريا لتخطي االأزمة، على ان 
ي�شكل حل اخلالف املتعلق مبدينة 

منبج اأولوية .
وب����ال����رغ����م م�����ن خ���الف���ات���ه���ا مع 
اأن  ت��رك��ي��ا  وا���ش��ن��ط��ن، يتعني ع��ل��ى 
ك��ذل��ك م�شالح  ب��االع��ت��ب��ار  ت��اأخ��ذ 
لنظام  االأ�شا�شية  احلليفة  رو�شيا، 
املجال  ت�شيطر على  والتي  دم�شق 

اجلوي يف �شمال �شوريا.
اإىل  ي�����ش��ريون  ك���ان حم��ل��ل��ون  واإن 
ما  الرتكي  الع�شكري  التدخل  اأن 
�شمنية  موافقة  ب��دون  �شيتم  كان 
قامت  مو�شكو  اأن  اإال  رو�شيا،  من 
ب�����اإغ�����الق امل����ج����ال اجل�������وي اأم�����ام 
ط���ائ���رات اأن���ق���رة ل��ع��دة اأي�����ام بعد 
ا�شقاط طائرة رو�شية يف حمافظة 
م�شمولة  م��ن��ط��ق��ة  وه����ي  ادل������ب، 
وخا�شعة  ال��ت��وت��ر  خف�س  ب��ات��ف��اق 
اتفاق  ت��رك��ي��ة، مب��وج��ب  مل��راق��ب��ة 
واإيران  تركيا  ب��ني  امل��وق��ع  اأ�شتانا 

ورو�شيا العام املا�شي.
اإعالن  مع  تعقيدا  الو�شع  وازداد 
االإعالم الر�شمي ال�شوري االثنني 
ان قوات �شعبية موالية للحكومة 
�شاعات  خ���الل  ع��ف��ري��ن  ���ش��ت��دخ��ل 

للت�شدي للهجوم الرتكي.
وبح�شب و�شائل االإعالم الرتكية، 
فاإن اإردوغان اأبلغ نظريه الرو�شي 
خ����الل مكاملة  ب��وت��ني  ف���الدمي���ري 
هاتفية باأن اأي م�شاعدة �شتقدمها 
دم�شق لوحدات حماية ال�شعب يف 

عفرين �شيكون لها عواقب .

قرية وبلدة، لكنها تقع مبعظمها 
�شمال  اإىل  احل��دودي��ة  املناطق  يف 

منطقة عفرين.
املحللني  ب��ع�����س  اأ����ش���ار  ح���ني  ويف 
وف�شائل  الرتكية  القوات  اأن  اإىل 
حققت  منها  امل��دع��وم��ة  املعار�شة 
اردوغ���ان عن  تقدما بطيئا، داف��ع 
العملية م�شريا اإىل اأن �شبب ذلك 
هو �شعيه اإىل جتنب تعري�س حياة 

جنوده واملدنيني للخطر .
وقال اردوغان مل نذهب اإىل هناك 
امامنا.  ه��و  م��ا  واإح����راق  لتدمري 
اآم���ن���ة وقابلة  ب��ي��ئ��ة  ذه��ب��ن��ا خل��ل��ق 
)ال�شوريني(  اآالف  مل��ئ��ات  للعي�س 
يف  ارا�شينا  على  يعي�شون  ال��ذي��ن 
ا���ش��ارة اىل ث��الث��ة م��الي��ني الجئ 
���ش��وري ع��ر احل���دود منذ اندالع 

النزاع عام 2011.
وت���ق���ول ال�����ش��ل��ط��ات ال���رتك���ي���ة ان 
�شمان  اإىل  تهدف  عفرين  عملية 
لل�شماح  ���ش��وري��ا  ���ش��م��ال  االم���ن يف 

بعودة الالجئني اإىل بالدهم.
ووث�����ق امل��ر���ش��د م��ق��ت��ل ن��ح��و 95 
مدنياً جراء الهجوم الرتكي، فيما 
اأنقرة ا�شتهداف املدنيني يف  تنفي 
موجهة  انها  تقول  التي  عمليتها 
للمقاتلني  الع�شكرية  املواقع  �شد 

احل����زب ال��وح��ي��د يف ت��رك��ي��ا الذي 
عار�س العملية.

يتعر�س  علني  انتقاد  اأي  اأن  كما 
ل��ع��ق��وب��ة ���ش��دي��دة، واأوق�����ف 786 
عملية  ���ش��د  لتظاهرهم  �شخ�شا 
الدعاية  ن�شر  بتهمة  اأو  ع��ف��ري��ن 
على �شبكات التوا�شل االجتماعي ، 
بح�شب ما اأعلنت وزارة الداخلية.

الدبلوما�شي،  ال�����ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
التوتر  ت�شعيد  اإىل  العملية  اأدت 
ب���ني اأن���ق���رة ووا���ش��ن��ط��ن، وه���ددت 
هجومها  بتو�شيع  م��وؤخ��را  تركيا 
ال�����ش��رق وخ�����ش��و���ش��ا مدينة  ن��ح��و 
�شوريا  ق��وات  ت�شيطر  التي  منبج 
الدميوقراطية عليها وحيث تن�شر 
اأث��ار خماوف  ما  ق��وات،  وا�شنطن 
بني  ع�شكرية  مواجهة  وق��وع  م��ن 
ق����وات ال��دول��ت��ني ال�����ش��ري��ك��ت��ني يف 

احللف االأطل�شي.
التوتر،  حدة  من  للتخفيف  �شعيا 
االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ام 
اخلمي�س  بزيارة  تيلر�شون  ريك�س 
اأج�����رى  اأن�����ق�����رة،  اإىل  واجل���م���ع���ة 
خ��الل��ه��ا حم����ادث����ات م��ط��ول��ة مع 
اردوغان ووزير اخلارجية الرتكي 

مولود ت�شاو�س اأوغلو.
اتفقت  ال����زي����ارة،  ه���ذه  خ��ت��ام  ويف 

اخلطاب  ب��ني  م��ا  التمييز  ينبغي 
الدعاية  ح���ت���ى  ب����ل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي، 

ال�شيا�شية، والواقع على االأر�س .
واأو����ش���ح���ت ال��ب��اح��ث��ة ال��ت��ي �شدر 
ل��ه��ا ك��ت��اب ب��ع��ن��وان ت��رك��ي��ا، ابتكار 
اأن�������ه على  ن���ا����ش���ئ���ة  دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة 
يف  �شعوبة  تركيا  تواجه  االأر����س، 

اأف�����اد ع���ن �شقوط  االك�������راد. ك��م��ا 
مقاتلي  م������ن   240 ح����������واىل 
و200  لرتكيا  املوالية  الف�شائل 

من عنا�شر الوحدات.
وق�����ال�����ت امل������دي������رة امل���������ش����ارك����ة يف 
ال��دول��ي��ة للعلوم  م��رك��ز االأب��ح��اث 
جبور  جنى  باري�س  يف  ال�شيا�شية 

اإردوغان  والرئي�س  احلكومة  فاإن 
ي�شعدان اللهجة ويطوران خطابا 
العزة  م�شاعر  يوطد  اأن  يفرت�س 
ال��وط��ن��ي��ة وي��ح��م��ل ال�����ش��ع��ب على 

االلتفاف حول ال�شلطة .
ال�شعوب  ح������زب  اأن  وال������واق������ع 
الدميوقراطي املوؤيد لالأكراد هو 

التنظيم  ب�شبب  �شيما  وال  التقدم 
حماية  وح�������دات  ل����ق����وات  اجل���ي���د 
ال�شعب الكردية وقدرتها القتالية 

العالية .
واأ�شارت جبور اإىل اأنه بالرغم من 
ال�شعوبات التي تواجهها تركيا يف 
االر�س،  على  فعلي  تقدم  حتقيق 

•• طهران-اأ ف ب:

اأع��ل��ن��ت ال�����ش��رط��ة االإي��ران��ي��ة ام�س 
الذين  االأم��ن  عنا�شر  عدد  ارتفاع 
ق���ت���ل���وا خ�����الل اح���ت���ج���اج���ات ليال 
الأفراد من اإحدى الطرق ال�شوفية 
اإىل  م�������ش���رية  ق��ت��ل��ى  خ��م�����ش��ة  اىل 

توقيف اأكرث من 300 �شخ�س.
عن  تفيد  �شابقة  ح�شيلة  وك��ان��ت 
م��ق��ت��ل ث���الث���ة ع���ن���ا����ش���ر اأم������ن يف 
اأفراد  نظمها  احتجاجية  تظاهرة 
ال�شوفية  غ��ون��اب��ادي  طريقة  م��ن 
يعرفون با�شم الدراوي�س يف �شمال 
اأوردتها  م��ع��ل��وم��ات  وف���ق  ط��ه��ران، 
من  االجتماعي  التوا�شل  �شبكات 

غري اأن يتم التثبت منها.
مع  مواجهات  التظاهرة  وتخللت 
ال�شرطة واأظهرت لقطات عر�شها 
التلفزيون احلكومي حافلة تندفع 
نحو جمموعة من رجال ال�شرطة، 

ما اأدى اإىل مقتل ثالثة منهم.
با�شم  امل��ت��ح��دث  اأف�����اد  وال���ث���الث���اء 
املهدي  م��ن��ت��ظ��ر  ���ش��ع��ي��د  ال�����ش��رط��ة 
مقتل  عن  الطالبية  اإ�شنا  لوكالة 
البا�شيج  ميلي�شيا  م��ن  عن�شرين 

املرتبطة باحلر�س الثوري.
اأك��رث من  اأن  املهدي  وق��ال منتظر 
300 �شخ�س اعتقلوا بينهم �شائق 

احلافلة.
وط��ري��ق��ة غ��ون��اب��ادي اح���دى اكر 

الطرق ال�شوفية يف البالد، ن�شاأت 
يف م��ق��اط��ع��ة خ��را���ش��ان ر����ش���وي يف 
اي��ران، لكنها منت�شرة  �شمال �شرق 

يف املدن.
ال��ط��ري��ق��ة احلكومة  ه���ذه  وت��ت��ه��م 
مريديها  مب�����ش��اي��ق��ة  االإي���ران���ي���ة 

وممار�شة التمييز بحقهم.
وال�������ش���وف���ي���ة ل���ي�������ش���ت حم���ظ���ورة 
يف اي����������ران، ل���ك���ن مم���ار����ش���ت���ه���ا ال 
ل����دى رج����ال الدين  ت��ل��ق��ى ق��ب��وال 

•• مو�صكو-وكاالت:

الرو�س ومواطني  الع�شرات من  اأن  ام�س  الرو�شية  اأعلنت وزارة اخلارجية 
ت�شهدها  التي  االأخ���رية  اال�شتباكات  يف  قتلوا  امل�شتقلة  ال��دول  رابطة  دول 

�شوريا، موؤكدة اأنهم لي�شوا من الع�شكريني.
اإن���ه يف ظل  وذك���رت وك��ال��ة �شبوتنك ال��رو���ش��ي��ة ل��الأن��ب��اء اأن ال����وزارة ق��ال��ت 
اال�شتباكات الع�شكرية االأخرية، التي مل ي�شارك فيها جنود رو�س باأي �شكل 
رابطة  من  ل��دول  ينتمون  ومواطنون  رو���س  مواطنون  قتل  االأ�شكال،  من 

الدول امل�شتقلة كما اأ�شيب اآخرون.
واأ�شافت الوزارة اأنه مت م�شاعدة امل�شابني للعودة لرو�شيا وتوفري الرعاية 

الطبية لهم.
من جانبه، قال مبعوث االأمم املتحدة اخلا�س ل�شوريا �شتافان دي مي�شتورا، 
اإن ت�شعيد القتال يف الغوطة ال�شرقية ال�شورية املحا�شرة قد يجعلها “حلباً 

ون��ق��ل��ت وك��ال��ة ا���ش��ن��ا ع��ن املتحدث 
اإىل  اأر�شلوا  �شرطة  30 �شابط  ان 

املوقع اأ�شيبوا بجروح .
وقال موقع مرتبط بهذه الطريقة 
كانت  ال��ت��ظ��اه��رات  اإن  ال�����ش��وف��ي��ة 
اف��راد من  لالحتجاج على توقيف 
م�شاعي  وعلى  ال�شوفية  الطريقة 
تفتي�س  ن��ق��اط  الإق���ام���ة  ال�����ش��رط��ة 
ام��ن��ي��ة ح���ول م��ن��زل زع��ي��م��ه��م نور 

علي تابنده.

املحافظني.
وي�شري م�شوؤولون واالعالم املحلي 
ب�  دائ��م��ا  الطريقة  ه��ذه  ات��ب��اع  اىل 

العنا�شر املخدوعة .
ال�شرطة  اإن  امل��ه��دي  منتظر  وق��ال 
ب����ذل����ت ج�����ه�����ودا ح���ث���ي���ث���ة الق���ن���اع 
�شطوح  م��ن  ب��ال��ن��زول  املتظاهرين 
املنازل واأنه مل تتم ال�شيطرة على 
���ش��اع��ة متاأخرة  ال��ت��ظ��اه��رات ح��ت��ى 

من الليل.

ثانية”، يف اإ�شارة اإىل ثاين اأكر املدن ال�شورية التي عانت يف نهاية 2016، 
من قتال ا�شتمر اأ�شهراً.

 وقال دي مي�شتورا عندما ُطلب منه التعليق على الو�شع: “يهدد ذلك باأن 
ت�شبح حلبا ثانية، ونحن تعلمنا، كما اأرجو، درو�شاً من ذلك«.

ويذكر اأن ح�شيلة قتلى ق�شف النظام ال�شوري للغوطة ال�شرقية، ارتفعت 
اإىل 180 �شخ�شاً بينهم ن�شاء واأطفال خالل 24 �شاعة االأخرية.

هذا واعترت منظمة االمم املتحدة للطفولة اليوني�شف، يف بيان مقت�شب 
اليوم، اأنه ال كلمات مُيكنها اأن ُتن�شف االأطفال القتلى يف الغوطة ال�شرقية 

املحا�شرة قرب دم�شق.
و�شهدت الغوطة ال�شرقية يف االأ�شبوع الثاين من فراير )�شباط( احلايل 
اأودت بحياة نحو  التي  الغارات  بع�شرات  عنيفاً متثل  اأي��ام، ت�شعيداً  وطيلة 
 20 م��ن  اأك��رث  موقعة  دم�شق،  با�شتهداف  الف�شائل  وردت  مدنياً،   250

مدنياً.

�ردوغان يعتزم حما�صرة عفرين

الهجوم الرتكي �سم�ل �سوري� يدخل �سهره الث�ين 

عهد التميمي ف�سحت وح�سية اإ�سرائيل 
•• وا�صنطن-وكاالت:

اأ�شتاذ  ف���ول���ك،  ري��ت�����ش��ارد  اع��ت��ر 
ف�����خ�����ري ل����ل����ع����الق����ات ال����دول����ي����ة 
ال���ق���ان���ون يف جامعة  ك��ل��ي��ة  ل����دى 
اأن  االأم����ري����ك����ي����ة،  ب���ري���ن�������ش���ت���ون 
اإ�شرائيل لعهد التميمي  حماكمة 
ب�شبب  ع�����ش��ك��ري��ة  اأم������ام حم��ك��م��ة 
مقاومتها لالحتالل االإ�شرائيلي، 
الأ�شر  يو�شف  ال  وح�شي  جت�شيد 
اأجيال من املدنيني الفل�شطينيني 
جملة  يف  وك������ت������ب  ال����������ع����������زل.  
االآن  بات  اأن��ه  بولي�شي”  “فورين 
الن�شال  يتابع  م��ن  لكل  م��ع��روف��اً 
ا�شمها عهد  فتاة  اأن  الفل�شطيني، 
واجهت  ع���ام���اً،   ،17 ال��ت��م��ي��م��ي، 
اقتحموا  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني  ج����ن����وداً 
ق�شري  وق��ت  بعد  عائلتها،  اأر����س 
م���ن اإ���ش��اب��ة اب���ن ع��م��ه��ا، حممد، 
ب��ط��ل��ق��ة م��ط��اط��ي��ة يف ع��ي��ن��ه، ما 

�شبب له حالة اإغماء. وقد انت�شر 
واأظهر  فعلها،  لرد  ق�شري  فيديو 
جلنود  فتاة  ت�شدت  كيف  للعامل 
م�شلحني، ثم اعتقلت بعد يوم، يف 
ب�شل�شلة  واتهمت  الليل،  منت�شف 
جرائم، مبا ميثل معياراً العتقال 
اإ�شرائيل الأطفال. وقد نقلت عهد 
اإ�شرائيلي، ال ت�شتطيع  اإىل �شجن 
ورف�شت  اإل��ي��ه،  الو�شول  اأ�شرتها 
اإ�شرائيل االإفراج عنها لقاء كفالة 
مالية.  ويلفت الكاتب اإىل اإطالق 
فل�شطينية”  “اأيقونة  و����ش���ف 
ق�����ش��ت��ه��ا، متثل،  الأن  ع��ه��د،  ع��ل��ى 
ملثابرة  رم��زاً  قبل،  من  كما  اليوم 
الفل�شطيني  لل�شعب  ا�شتثنائية 
ال���ذي ع��ان��ى، على م���دار خم�شني 
و�شبعني  االح����ت����الل،  م���ن  ع���ام���اً 
با�شم  م��ا يعرف  ع��ام��اً منذ وق��وع 

نكبة 1948.
وي�����ش��ري ف���ول���ك ال���ش��ت��م��رار هذه 
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عربي ودويل

اعترت منظمة االمم املتحدة للطفولة )يوني�شف( يف بيان مقت�شب 
الثالثاء انه لي�س هناك من كلمات ميكنها ان تن�شف االطفال القتلى 
يف الغوطة ال�شرقية املحا�شرة قرب دم�شق. وجاء البيان الذي تلقت 
وكالة فران�س بر�س ن�شخة منه، على ورقة بي�شاء فارغة حتمل عنوان 
خ�شائر ب�شرية �شخمة ما يدل على ما ت�شعر املنظمة من اأ�شى جتاه 
االو�شاع املاأ�شوية يف الغوطة ال�شرقية املحا�شرة منذ العام 2013. 
االإقليمي  امل��دي��ر  ك��اب��االري،  خ��ريت  ع��ن  واح���دة  البيان جملة  ونقل 
انه  فيها  يقول  املنظمة  يف  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  ملنطقة 
واأمهاَتهم  القتلى  االأطفال  تن�شف  اأن  باإمكانها  كلمات  هنالك  لي�س 
واآباَءهم واأحباَءهم . وياأتي ذلك بعد يوم دموي يف الغوطة ال�شرقية 
قتل فيه جراء ق�شف عنيف لقوات النظام نحو 100 مدين، بينهم 

حواىل 20 طفاًل، وفق ح�شيلة للمر�شد ال�شوري حلقوق االن�شان.
على  حمكماً  ح�����ش��اراً  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  تفر�س   ،2013 ال��ع��ام  وم��ن��ذ 
الغوطة ال�شرقية. ويزيد الت�شعيد الذي يتجدد بني حني واآخر من 
معاناة املدنيني الذين يعي�شون و�شط نق�س فادح يف املواد الغذائية 
االأحد  م�شاء  منذ  ال�شرقية  الغوطة  وت�شهد  الطبية.  وامل�شتلزمات 
ت�شعيداً عنيفاً للق�شف اجلوي من قبل قوات النظام، بالتزامن مع 
تعزيزات ع�شكرية تنذر بهجوم بري و�شيك. واأ�شفر الق�شف االثنني 

عن مقتل حواىل 100 مدنياً وا�شابة نحو 450 اآخرين بجروح.

ذكرت االمم املتحدة ان اثنني من عمال االغاثة الكونغوليني ُقتال 
وُخطف ثالث باأيدي جمموعة م�شلحة جمهولة الهوية يف منطقة 

كيفو امل�شطربة يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية.
وقال مكتب تن�شيق ال�شوؤون االن�شانية التابع لالمم املتحدة يف بيان 
ُق��ت��ال خالل  امل�����ش��اع��دات  العاملني يف جم��ال  م��ن  اث��ن��ني  لقد فقدنا 
الثالثة  وال��رج��ال  جمهولني.  م�شلحني  ب��اأي��دي  واجبهما،  اأدائ��ه��م��ا 
موظفون لدى منظمة هيفرو الكونغولية غري احلكومية املتخ�ش�شة 
من  بالقرب  لهجوم  ال�شبت  تعر�شوا  وق��د  امل��ي��اه،  تنقية  م�شاريع  يف 
التابع  االإن�شانية  ال�شوؤون  تن�شيق  مكتب  وع��ّر  مو�شيكريي.  قرية 
لالمم املتحدة عن “ادانته ال�شديدة لهذا الهجوم االأخري” ودعا اإىل 

“االإفراج الفوري وغري امل�شروط عن ال�شخ�س املحتجز كرهينة«.
ال��ع��ام��ل��ني يف جم���ال االغ���اث���ة ي��ج��ب اال يتم  ب��ي��ان��ه ان  وا����ش���اف يف 
خطريا  انتهاكا  ي�شكل  االع��ت��داء  ه��ذا  ان  معترا  اب���دا،  ا�شتهدافهم 
تن�شيق  ملكتب  ووفقا  الطوارئ.  ومعايري  ال��دويل  االن�شاين  للقانون 
منطقة  يف  للغاية  مقلقة  االأمنية  االأو�شاع  فاإن  االإن�شانية،  ال�شوؤون 
كيفو وهو ما ميثل عقبة رئي�شية اأمام العاملني يف املجال االإن�شاين. 
الغنية  الدميوقراطية  الكونغو  والفقر  احل��روب  من  عقود  ومت��زق 

باملعادن واالأخ�شاب والتي كانت يف ال�شابق م�شتعمرة بلجيكية.

اأعلنت منظمة اأوك�شفام الريطانية ام�س اأنها حتقق يف 26 ق�شية 
جديدة تتعلق ب�شلوك جن�شي غري الئق مت االبالغ عنها منذ ظهور 
ف�شيحة يف وقت �شابق هذا ال�شهر ب�شاأن طريقة تعاطيها مع ق�شية 
للمنظمة  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال   .2011 ع��ام  هايتي  يف  حدثت 
16 من  اأن  ل��ن��دن  ب��رمل��ان��ي��ة يف  م���ارك غ��ول��دري��ن��غ للجنة  اخل��ريي��ة 
الق�شايا مرتبطة بعمليات اأوك�شفام الدولية. وقال مت التقدم ب�26 
اإىل  م��وؤخ��را  اأح���داث وقعت  م��ن  الزمني  اإط��اره��ا  تتباين يف  ق�شية  
اأحداث قدمية مل يبلغ عنها االأ�شخا�س املعنيني يف حينها . واأ�شاف 
نريد من النا�س االبالغ عن هذه الق�شايا. واعتذر غولدرينغ ب�شدق 
حتقيقها  �شتجري  اأنها  اأف��ادت  التي  اللجنة  اإىل  اأوك�شفام  عن  نيابة 
اخلارجية.  االإغاثة  قطاع  يف  وقعت  التي  االنتهاكات  ب�شاأن  اخلا�س 
ب�شاأن   2011 يف  داخلي  و�شع �شمانات عقب حتقيق  اإن��ه مت  وق��ال 
�شلوكيات بع�س موظفي اأوك�شفام يف هايتي لكنه اأقر باأن الهيئة مل 
تقم مبا هو كاف. وك�شفت اأوك�شفام االأ�شبوع املا�شي عن خطة حترك 
للتعاطي مع التحر�س واالنتهاكات اجلن�شية، مبا يف ذلك اإقامة نظام 
تدقيق جديد للموظفني. واعتذرت املنظمة ر�شميا لهايتي االثنني 
العار وتعهدت  ب�  واأعربت عن �شعورها  ب�شاأن ف�شيحة دعارة تهزها. 

بالتعاطي ب�شكل اأف�شل مع تقرير داخلي ب�شاأن االتهامات.

عوا�صم

عمان

لندن

كين�سا�سا

اعتق�ل مقربني من نت�ني�هو يف اإط�ر ق�سية ف�س�د 
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

من  املقربني  م��ن  اثنني  اعتقلت  انها  ام�س  اال�شرائيلية  ال�شرطة  اعلنت 
كما  ف�شاد،  بتهم  جديد  حتقيق  اط��ار  يف  نتانياهو  بنيامني  ال���وزراء  رئي�س 

اعتقلت خم�شة موظفني كبار يف جمموعة بيزك لالت�شاالت.
ر�شميا  اأو�شت  انها  املا�شي  اال�شبوع  ال�شرطة  بعد اعالن  التوقيفات  وتاأتي 
نتانياهو،  اىل  الثقة  وا�شتغالل  واالحتيال  الف�شاد  تهم  بتوجيه  الق�شاء 
والقرار االآن بيد النائب العام افيخاي مندلبليت وقد ي�شتغرق اأ�شابيع او 
اأ�شهرا. ومت اعتقال نري حيفيتز، وهو متحدث �شابق با�شم عائلة نتانياهو، 
باال�شافة اىل �شلومو فيلر وهو مقرب من نتانياهو عينه رئي�س الوزراء يف 

من�شب مدير وزارة االعالم.
واملعتقلون االخرون هم �شاوؤول ايلوفيت�س الذي ميلك احل�شة امل�شيطرة يف 

�شركة بيزك، واثنان من اأفراد عائلته ومديران يف ال�شركة.
االعمال  جمال  يف  تنازالت  على  ح�شل  ايلوفيت�س  اأن  يف  ال�شرطة  وت�شتبه 
االخباري  “واال”  ايجابية يف موقع  تغطية  على  نتانياهو  مقابل ح�شول 

االلكرتوين الذي ميلكه ايلوفيت�س.
اجلنايات  ح��ول  ال�شكوك  ت��راك��م��ت  التحقيق،  اط���ار  “يف  ال�شرطة  وق��ال��ت 
املتعلقة باالخالق واالحتيال وغ�شيل االموال واالوراق املالية، التي ارتكبت 
اطار  يف  ومنهجي  متكرر  وب�شكل  ال��زم��ن،  م��ن  طويلة  ف���رتات  م��دى  على 
العالقات بني املديرين التنفيذيني يف �شركة بيزك واملوظفني احلكوميني 
و�شركائهم«. ويخ�شع ايلوفيت�س اي�شا للتحقيق ب�شبب �شفقة دمج بيزك 
التلفزيونية والتي جعلته يحقق مكا�شب بع�شرات ماليني  مع �شركة ي�س 
الدوالرات. ومل يتم ت�شمية نتانياهو كم�شتبه يف ق�شية بيزك، لكن متحدثا 
“جمرد  اأن الق�شية  با�شم عائلته اأعلن معلقا على تقارير و�شائل االعالم 

حتقيق فارغ اآخر لن يك�شف عن اي �شيء.

عريقات يتوقع �ختفاء �ل�صلطة �لفل�صطينية قريبًا 

عب��س يطرح مب�درة �سالم اأم�م جمل�س الأمن

ا�سراب يف غزة احتج�ج� على �سوء الأو�س�ع 

العثور على حط�م الط�ئرة الإيرانية املفقودة  الأمم املتحدة تطلق مف�و�س�ت حول ميث�ق دويل للهجرة 
•• طهران-اأ ف ب:

عرثت فرق البحث االيرانية ام�س على حطام طائرة ركاب فقدت 
با�شم  متحدث  اعلن  ما  بح�شب  يومني،  قبل  زاغ��رو���س  جبال  يف 
احلر�س الثوري. وقال املتحدث رم�شان �شريف الذاعة اجلمهورية 
اال�شالمية يف ايران )ايريب( اإن مروحيات احلر�س الثوري عرثت 
ه��ذا ال�شباح على ح��ط��ام ال��ط��ائ��رة يف ج��ب��ال دن��ا يف ج��ن��وب غرب 
البالد. واأ�شاف انه منذ يوم اأم�س بداأت الطائرات امل�شرية التابعة 
للحر�س الثوري مب�شح املنطقة اجلغرافية حيث يحتمل اأن تكون 
الطائرة قد حتطمت، وهذا ال�شباح مت ار�شال مروحيتني تابعتني 
اآ�شمان  ل�شركة  التابعة  الطائرة  اختفت  املوقع.  اىل  اجلو  ل�شالح 
66 �شخ�شا، بعد  �شباح االحد فوق جبال زاغرو�س وعلى متنها 

حواىل 45 دقيقة من اإقالعها من طهران.

•• عوا�صم-وكاالت:

الفل�شطيني  وزير اخلارجية  اأعلن 
اأن الرئي�س حممود  املالكي  ريا�س 
ع��ب��ا���س ���ش��ي��ط��رح يف ك��ل��م��ت��ه اأم����ام 
مبادرة  ال������دويل  االأم������ن  جم��ل�����س 

ب�شاأن ال�شالم مع اإ�شرائيل.
وقال املالكي، لالإذاعة الفل�شطينية 
اإن  اأم�����س  ن��ي��وي��ورك  م��ن  الر�شمية 
امل��ب��ادرة تت�شمن وق��ف االإج���راءات 
مبا  اجل��ان��ب  اأح��ادي��ة  االإ�شرائيلية 
القرار  واإل���غ���اء  اال���ش��ت��ي��ط��ان  فيها 

االأمريكي ب�شاأن القد�س .
ت��دع��و كذلك  امل��ب��ادرة  اأن  واأ���ش��اف 
دويل  مل�����وؤمت�����ر  ال���ت���ح�������ش���ري  اإىل 
دولية  مرجعية  ع��ن��ه  تنتج  وا���ش��ع 
حت�����ش��ر ل��ل��م��ف��او���ش��ات واالل����ت����زام 
الدولة  واإق���ام���ة  ال��دول��ت��ني  ب��ح��ل 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ع���ل���ى ح������دود عام 
ال���ق���د����س  ب���ع���ا����ش���م���ت���ه���ا   1967

ال�شرقية .
وذكر املالكي اأن طرح املبادرة ياأتي 
كخال�شة �شل�شلة م�شاورات اأجراها 
دول  وق��ادة  بزعماء  موؤخرا  عبا�س 
العامل حتى توؤ�ش�س لباكورة نقا�س 
املنا�شبة  االأل����ي����ات  ل��ب��ح��ث  ج����دي 

للعودة للمفاو�شات .
اجتماع  يف  كلمته  ع��ب��ا���س  وي��ل��ق��ي 
خ��ا���س مل��ج��ل�����س االأم�����ن دع���ت اإليه 
ال���ك���وي���ت، ال���ت���ي ت����رتاأ�����س ال�����دورة 
م�شري  لبحث  للمجل�س،  احلالية 
الفل�شطينية  ال�������ش���الم  ع��م��ل��ي��ة 
منذ  امل����ت����وق����ف����ة  االإ�����ش����رائ����ي����ل����ي����ة 

.2014
موقف  ل��ه،  بيان  يف  عبا�س،  وثمن 
ال�شيخ  ب��اأم��ريه��ا  ال��ك��وي��ت مم��ث��ل��ة 
ال�شباح  اجل���اب���ر  االأح���م���د  ���ش��ب��اح 

اإطار  يف  االح��ت��الل،  �شلطات  قبل 
تنتهجه  ال���ذي  ال��ت��ط��رف  م�شل�شل 
وقف  ه��ي  ال��ت��ي  باملقد�شات  للم�س 
امل�شلمني  لغري  يحق  ال  اإ���ش��الم��ي، 

التدخل يف �شوؤونها .
االحتالل  ���ش��ل��ط��ات  اأن  واأ�����ش����اف، 
بال�شرائع  احلائط  عر�س  ت�شرب 
والقوانني  واالأع�����راف  ال�����ش��م��اوي��ة 
الدولية، وال حترتمها،  واالأنظمة 
وت�شري وفق خطة ممنهجة لطم�س 
فل�شطني  يف  ع���رب���ي  ه����و  م����ا  ك����ل 

وا�شتبداله باليهودي .
اأك���ر الذي  ن���داء اهلل  اأن  واأو���ش��ح، 
ت�شدح به ماآذن امل�شاجد لن ُي�شكت 
االحتالل  �شلطات  ح��اول��ت  مهما 
على  والعقوبات  ال��غ��رام��ات  فر�س 
مرتبط  االأذان  الأن  امل�����وؤذن�����ني، 
ب��ال��ع��ق��ي��دة واالإمي����������ان، وه�����و من 
االإ�شالمية  وال�����ش��ع��ائ��ر  ال��ع��ب��ادات 
ي�شوره  ك���م���ا  ول���ي�������س  امل����ت����وارث����ة، 
االح���ت���الل ع��ل��ى اأن����ه ن����داء اإزع����اج 
حكومة  ت���زع���م  ك��م��ا  و����ش���و����ش���اء، 
تفكريها  منطلق  م��ن  االح���ت���الل 
ال�شافر  وتدخلها  وال�شاذ،  العقيم 
من  و�شعرية  امل�شلمني  ع��ب��ادات  يف 

�شعائرهم .
املجتمع  ح�������ش���ني،  ال�����ش��ي��خ  ودع������ا 
وهيئات  وح��ك��وم��ات  دواًل  ال����دويل 
ب�شرورة  متخ�ش�شة،  ومنظمات 
االعتداءات  ه���ذه  ل��وق��ف  ال��ت��دخ��ل 
على امل�شاجد، وعلى راأ�شها امل�شجد 
ال�شلطات  ومنع  امل��ب��ارك،  االأق�شى 
االإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة م����ن ال���ت���دخ���ل يف 
عبادات امل�شلمني و�شعائرهم، الأنها 
حق خال�س للم�شلمني يف فل�شطني 
ب��ق��اع االأر�����س، وا���ش��ف��ا هذا  و�شتى 

القرار بالعن�شري.

الفل�شطيني  ال�شارع  اإن:  عريقات 
ب�������داأ ي���ك���ف���ر ب����ه����ذه ال���ف���ك���رة الأن����ه 
�شوء  يف  واق����ع����ي����ة  غ�����ري  ي�����راه�����ا 
اأن  م�شيفاً   ، اال���ش��ت��ي��ط��ان  ت��ن��ام��ي 
ال�شارع  يف  اليوم  ال��دارج��ة  الفكرة 
الدولة  ف���ك���رة  ه���ي  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

الواحدة ذات احلقوق املت�شاوية .
مفتي  ا�شتنكر  اأخ�����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
اقتحام  ب�شدة  ع��الم  �شوقي  م�شر 
للم�شجد  امل�����ش��ت��وط��ن��ني  ع�����ش��رات 
�شلوات  واأداء  امل���ب���ارك  االأق�����ش��ى 
ت����ل����م����ودي����ة ج����ه����ة ب�������اب ال���رح���م���ة 
قوات  من  م�شددة  اأمنية  بحرا�شة 

االحتالل االإ�شرائيلي.
وحذر مفتي م�شر، يف بيان ن�شرته 
�شفا  الفل�شطينية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة 
من ا�شتمرار خمططات االحتالل 
االإ�شرائيلي لتهويد مدينة القد�س 
معاملها،  وتغيري  املحتلة،  العربية 

وطم�س هويتها احلقيقية.
واأو�شح اأن اأعمال احلفريات اأ�شفل 
االأق�شى وحميطه والبلدة القدمية 
تنفذها  ال��ت��ي  امل��ح��ت��ل��ة،  ب��ال��ق��د���س 

رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب  الإر�����ش����ال����ه 
ال����وزراء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة لرتوؤ�س 

جل�شة جمل�س االأمن.
املفاو�شني  ك���ب���ري  واأع���������رب  ه�����ذا 
حركة  يف  ال��ق��ي��ادي  الفل�شطينيني 
ت�شاوؤمه  عن  عريقات  �شائب  فتح 
، م��رج��ح��اً يف  ال��دول��ت��ني  اإزاء ح��ل 
ال�شلطة  اخ���ت���ف���اء  ال���وق���ت  ن��ف�����س 
ولن  قريًبا  برمتها  الفل�شطينية 

يكون لها اأمل يف احلياة .
واأ�شاف عريقات يف مقابلة اأجرتها 
العرية:  ال���ث���ان���ي���ة  ال���ق���ن���اة  م���ع���ه 
الرئي�س  اأم��وًرا قد تغ�شب  �شاأقول 
عبا�س)...(  حممود  الفل�شطيني 
ال��رئ��ي�����س احلقيقي  اأن  اأع��ت��ق��د  اأن���ا 
ل��ل�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ه���و وزي���ر 
اجل��ي�����س اأف��ي��غ��دور ل��ي��رم��ان، اأما 
فهو  الفل�شطيني  ال����وزراء  رئي�س 

املن�شق بويل مردخاي .
وذكر اأن اأبو مازن )الرئي�س عبا�س( 
ال ميكنه التحرك من رام اهلل دون 

اإذن من مردخاي وليرمان .
وفيما يتعلق ب� حل الدولتني ، قال 

�شلطات االحتالل خا�شة ما ت�شمى 
متثل  االإ�شرائيلية،  االآث��ار  ب�شلطة 
واأ�شار  للم�شجد.  خطرًيا  تهديًدا 
ت�شرع  االح����ت����الل  ق�����وات  اأن  اإىل 
با�شتغالل قرار الرئي�س االأمريكي 
دونالد ترامب االعرتاف بالقد�س 
عمليات  الإمتام  الإ�شرائيل  عا�شمة 
امل��ق��د���ش��ة وتغيري  امل��دي��ن��ة  ت��ه��وي��د 
والعربية.  االإ����ش���الم���ي���ة  ه��وي��ت��ه��ا 
ب�شرورة  م�����ش��ر،  م��ف��ت��ي  وط���ال���ب 
الدويل واملنظمات  املجتمع  حترك 
والتدخل  وال���دول���ي���ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
ال������ف������وري ل�����وق�����ف االع�������ت�������داءات 
االإ�����ش����رائ����ي����ل����ي����ة ب����ح����ق ال���ق���د����س 

ومقد�شاتها.
ال��ع��امل االإ���ش��الم��ي والعربي  ودع���ا 
والتحرك  وهيئاته  منظماته  بكل 
االأمم  م���ن���ظ���م���ات  وك������ل  ال��������دويل 
مقدمتها  ويف  امل��خ��ت�����ش��ة  امل��ت��ح��دة 
تنفيذ  ل�����وق�����ف  )ال����ي����ون���������ش����ك����و( 
التي  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة  امل��خ��ط��ط��ات 
متثل تهديًدا خطرًيا على امل�شجد 

االأق�شى ومدينة القد�س.

م�شتوطناً   90 من  اأك��رث  واقتحم 
االأق�شى  امل�����ش��ج��د  االأول  اأم���������س 
امل��غ��ارب��ة، بحرا�شة  ب���اب  م��ن ج��ه��ة 
م�شددة. ونفذ امل�شتوطنون جوالت 
و�شلوات  م�����ش��ب��وه��ة،  ا�شتك�شافية 
باب  منطقة  يف  خ��ا���ش��ة  ت��ل��م��ودي��ة، 

الرحمة.
للقد�س  العام  املفتي  وج��ه  ب���دوره، 
ال�شيخ  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة،  وال����دي����ار 
من  حت��ذي��راً  ح�شني،ام�س  حممد 
م�شروع  ملناق�شة  اإ���ش��رائ��ي��ل  ع���ودة 
مدينة  يف  االأذان  ح��ظ��ر  ق���ان���ون 
هذه  م��ث��ل  اأن  م���ع���ت���راً  ال���ق���د����س، 
الت�شريعات �شمن �شل�شلة ممنهجة 
على  ل��الع��ت��داء  اإ���ش��رائ��ي��ل  تتبعها 
ال�����ش��ع��ائ��ر ال��دي��ن��ي��ة وال��ت��ع��ب��دي��ة يف 

فل�شطني.
بيان  يف  ح�������ش���ني،  ال�������ش���ي���خ  وق������ال 
ال�شعائر  ع��ل��ى  االع����ت����داء  اإن  ل����ه، 
�شمن  ي��اأت��ي  وامل�����ش��اج��د  التعبدية 
يف  امل�شاجد  واإن  مرجمة،  �شيا�شة 
القد�س  ومدينة  بعامة،  فل�شطني 
خا�شة، تتعر�س حلملة �شر�شة من 

�شباط/فراير،   5 ويف  خ�����راء. 
حتدث رئي�س املخابرات الع�شكرية 
جان-فران�شوا  اجلرنال  الفرن�شية 
هجمات  يف  ت����زاي����د  ع����ن  ف���ريل���ي���ه 

املتطرفني يف و�شط مايل.
اأكرث  ب��ات��ت  الهجمات  اأن  واأو���ش��ح 
دموية كون )املهاجمني( يطورون 

ال�شاحل  منطقة  دول  و�شت�شعى 
االأم���وال خالل  اإىل جمع  اخلم�س 
بروك�شل  يف  ���ش��ي��ع��ق��د  اج����ت����م����اع 

اجلمعة.
تاأ�شي�س  اأج��ل  من  التحرك  ويعود 
العام  اإىل  �شاحل  جمموعة5  ق��وة 
حكومة  وق���ع���ت  ع��ن��دم��ا   2015
جمموعات  مع  �شالم  اتفاق  م��ايل 

م�شلحة غري متطرفة.
لكن املتمردين مل يوقفوا ن�شاطهم 
ال��ع��ن��ف م���ن �شمال  ان��ت�����ش��ر  ح��ي��ث 
قبل  واجلنوب  الو�شط  اإىل  البالد 
اأن ينتقل كذلك اإىل بوركينا فا�شو 

والنيجر.
القوة  ت�����ش��ك��ل  ب�����دء  م����ع  وال�����ي�����وم، 
عمليات  ازدادت  اجل��������دي��������دة، 
بح�شب  ت����ع����ق����ي����دا،  اجل�����ه�����ادي�����ني 

اأمني  خ��ب��ري  وق�����ال   . اأ���ش��ال��ي��ب��ه��م 
فران�س  لوكالة  باماكو  يف  اأوروب���ي 
اإن املتطرفني حققوا قفزات  بر�س 
يف طريقة تعاملهم مع املتفجرات.

مركبة  لغما  يق�شم  عندما  وق���ال 
فالوا�شح  خ��ب��ز،  كرغيف  ن�شفني 

انه لي�س �شنع املنزل .

25 �شفحة وال��ذي يحمل عنوان اتفاق عاملي حول الهجرة  من 
الدول  ���ش��ي��ادة  امل�����ش��روع  ويحفظ   . وال�شرعية  واملنظمة  االآم��ن��ة 
مع االع��رتاف بانه ال ميكن الي منها ان تواجه ق�شية الهجرة 
الهجرة  توحدنا  ان  ج��دا  املهم  م��ن  الن�س  وي�شيف   . مبفردها 
ال��ت��ي ت�شوب  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  . وك��ان��ت  اأن تفرقنا  ال��دول��ي��ة ال 
غري  الهجرة  ب�شبب  املك�شيك  جارتها  مع  التوتر  بع�س  عالقتها 
يف  امل�شاركة  عن  عزوفها   2017 عام  نهاية  يف  اأعلنت  ال�شرعية، 
و�شع هذا امليثاق نتيجة �شيا�شة الرئي�س االمريكي دونالد ترامب 
حول الهجرة. وقالت م�شادر دبلوما�شية الباب ال يزال مفتوحا 
ي�شّكل  الغياب االم��ريك��ي ال  ان  م��وؤك��دة   ، املتحدة  ال��والي��ات  ام��ام 
عائقا امام التو�شل اىل اي اتفاق، ولفتت اىل ان املجر كانت متيل 
عدلت  لكنها  امل��ف��او���ش��ات،  مقاطعة  يف  مماثل  موقف  ات��خ��اذ  اىل 

 •• االمم املتحدة-اأ ف ب:

املتحدة االمريكية،  الواليات  با�شتثناء  املتحدة  تطلق دول االمم 
مفاو�شات طويلة االأمد حول الهجرة غري ال�شرعية التي متثل 
حتديا كبريا بالن�شبة اىل دول العامل، �شعيا للتو�شل اىل ميثاق 
غري ملزم يتم التوقيع عليه يف كانون االأول دي�شمر يف املغرب. 
متتالية من  ج���والت  ���ش��ت  ن��ي��وي��ورك  تعقد يف  ان  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
املفاو�شات متتد اىل �شهر متوز يوليو املقبل على ان يتم بعدها 
اتفاق  االأول دي�شمر عن  10 و11 كانون  الر�شمي يف  االع��الن 
نهائي خالل اجتماع قمة يف املغرب، ح�شب ما اأعلن دبلوما�شيون. 
الهجرة  ح��ول  التعاون  تكثيف  هو  املفاو�شات  ه��ذه  من  وال��ه��دف 
العاملية بكل اأنواعها ، بح�شب ما ن�س عليه م�شروع االتفاق املوؤلف 

تفاهم متبادل لظاهرة  االتفاق عن  عن ذلك. ويتحدث م�شروع 
الهجرة و�شرورة ان يحثهم على حتمل امل�شوؤوليات امل�شرتكة ، و 

توحيد وجهات النظر حول الق�شية.
ورغم ذلك، يرى م�شدر دبلوما�شي انه بالن�شبة اىل بع�س الدول 

تعتر الق�شية دقيقة ، و قد تكون املفاو�شات معقدة .
املهاجرين  واوراق  البيانات  كجمع  تدبريا   22 امل�شروع  ويف�شل 
الن�شاء واالأطفال متهيدا  الثبوتية مع اعطاء اهتمام خا�س اىل 

لتاأمني اخلدمات االجتماعية لهم بعيدا عن اي متييز.
تقرير  يف  غوتريي�س  انطونيو  املتحدة  االمم  ع��ام  اأم��ني  واأع��ل��ن 
�شابق حول هذه امل�شاألة يف بداية �شهر كانون الثاين/يناير املا�شي 
اأن على الدول االع�شاء يف االمم املتحدة ان تقوم بتحركات عاجلة 

الدارة الهجرة.

التح�شري النتخابات، وترافق مع  وطني جديدة وبدء 
وعود بوقف التدابري العقابية جتاه غزة.

•• غزة -اأ ف ب:

عم ا�شطراب جتاري يف قطاع غزة ام�س احتجاجا على 
تدهور االو�شاع االن�شانية يف ظل احل�شار الذي تفر�شه 

ا�شرائيل على القطاع منذ اأكرث من عقد.
و�شمل اال�شراب الذي دعت اليه الف�شائل الفل�شطينية، 
املحال  غ��ال��ب��ي��ة  ج���ان���ب  اىل  ال���ق���ط���اع  ال���ب���ن���وك يف  ك���ل 
واملوا�شالت  ال�شري  حركة  اي�شا  توقفت  كما  التجارية 
ملدة  ال��ق��ط��اع  م��دن  ك��اف��ة  الرئي�شية يف  امل��ف��رتق��ات  على 
�شحايف  موؤمتر  يف  الف�شائل  هذه  وطالبت  �شاعة.  ربع 
يف مدينة غزة املجتمع الدويل بالتحرك العاجل النهاء 
غ���زة م�شيفة نطالب  ق��ط��اع  ع��ل��ى  امل��ف��رو���س  احل�����ش��ار 
من  للتخفيف  اجل��اد  بالتحرك  الفل�شطينية  ال�شلطة 
معاناه �شكان القطاع وانهاء كل االجراءات التي فر�شت 

على غزة .
كما حذرت من ان غزة برميل من البارود يو�شك على 

االنفجار .
بعد  غزة  على قطاع  ا�شرائيل ح�شارا حمكما  وتفر�س 

�شيطرة حما�س عليه يف العام 2007، كما تغلق م�شر 
على  القطاع  ل�شكان  الوحيدة  البوابة  وه��و  رف��ح  معر 
با�شرائيل، منذ �شنوات عدة وتفتحه  املرور  العامل دون 

يف فرتات متباعدة للحاالت االن�شانية.
ن��ح��و مليوين  ف��ي��ه  ال����ذي يعي�س  ال��ق��ط��اع  و���ش��ه��د ه���ذا 
 2008 العامني  بني  مدمرة  ح��روب  ثالث  فل�شطيني 
التحتية  البنية  يف  ب��ال��غ��ة  ا����ش���رارا  احل��ق��ت  و2014، 

وجميع مناحي احلياة..
ون�شبة البطالة يف القطاع من اعلى املعدالت يف العامل. 
وتوقعت االمم املتحدة يف عام 2015 بان ي�شبح قطاع 

غزة غري قابل للحياة بحلول عام 2020.
الفل�شطينية  ال�شلطة  اتخذت  املا�شية،  اال�شهر  وخالل 
اج��راءات عديدة �شد قطاع غزة لل�شغط على حما�س، 
واحالة  فيه،  ال�شلطة  موظفي  روات���ب  خف�س  اأب��رزه��ا 

االف منهم التقاعد املبكر.
امل�شاحلة  اتفاق  تنفيذ  فتح وحما�س يف  وف�شلت حركتا 
املوقع بينهما يف 12 ت�شرين االأول اكتوبر وين�س على 
وفاق  حكومة  وت�شكيل  ال��ق��ط��اع،  ادارة  ال�شلطة  ت�شلم 

بامل�شوؤولية عن  االتهامات  يتبادالن  الطرفان  يزال  وال 
تعطيل تنفيذ االتفاق.

قوة ال�س�حل الفريقي ت�سعى لتمويل اإ�س�يف 
•• باماكو-اأ ف ب:

ت�����واج�����ه ج�����ه�����ود ب�����ن�����اء ق�������وة من 
اجلهاديني  مل��ح��ارب��ة  دول  خ��م�����س 
يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��اح��ل ع��راق��ي��ل يف 
تزايد وترية  ي�شكل  التمويل حيث 
عاجال  تذكريا  امل�شلحني  هجمات 
املزمع مناق�شتها  املهمة  بح�شا�شية 

خالل اجتماع هذا االأ�شبوع.
التعهدات  ق���در  ب��ل��غ  االآن،  وح��ت��ى 
امل��ال��ي��ة ل��ل��ق��وة ال��ت��ي اأط���ل���ق عليها 
)جمموعة  ال�����ش��اح��ل  جمموعة5 
من  اأك���رث  اخلم�س(  ال�شاحل  دول 

350 مليون دوالر.
القوة بوركينا فا�شو وت�شاد  وت�شم 
والنيجر،  وم���وري���ت���ان���ي���ا  وم������ايل 
وه��ي دول يف واج��ه��ة احل���رب �شد 

طهران تنتقد ال�سويد لتجني�سه� 
ايراني� مدان� ب�لتج�س�س 

•• طهران,-اأ ف ب:

انتقدت ايران ر�شميا ال�شويد ملنحها 
ايراين  جامعي  ا�شتاذ  اىل  اجلن�شية 
حم���ك���وم ع��ل��ي��ه ب����االع����دام يف اي����ران 
وزارة  اعلنت  كما  التج�ش�س،  بتهمة 
. فقد منحت  االإي��ران��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
ال�شويد احمد ر�شى جاليل اجلن�شية 
وه���و متخ�ش�س  امل��ا���ش��ي،  االأ���ش��ب��وع 
يف ط���ب ال����ط����وارئ، وك�����ان ي��ق��ي��م يف 
زائرا  ا�شتاذا  جاليل  وك��ان  ال�شويد. 
ببلجيكا عندما مت  يف جامعة فريي 
اي���ران يف  زي���ارة اىل  اعتقاله خ��الل 
بنقل  ودي��ن   .2016 ابريل  ني�شان 
يف  اثنني  م�شوؤولني  ح��ول  معلومات 
املو�شاد  اىل  االإي���راين  ال��ن��ووي  امللف 
اال�شرائيلي مما �شاهم يف اغتيالهما 

بني العامني 2010 و2012.

امل��ت��ط��رف��ني وت��ع��د ب���ني االأف���ق���ر يف 
العامل. ومكنت االأموال القوة من 
اإقامة مقار وهيكل قيادي وتنفيذ 
عمليتني بدعم فرن�شي يف منطقة 
امل��ث��ل��ث احل����دودي امل�����ش��ط��رب��ة بني 

مايل والنيجر وبوركينا فا�شو.
اإىل م��زي��د من  لكن ه��ن��اك ح��اج��ة 
التمويل مل�شاعدة القوة بلوغ هدفها 
لت�شم 5000 عن�شر من جيو�س 
التدريب  الدول اخلم�س ولتقدمي 
ال�شلطة يف  ب�شط  واإع��ادة  واملعدات 

املناطق اخلارجة عن القانون.
ال�شاحل  جمموعة5  ق��وة  وتعمل 
اإىل جانب 4000 جندي فرن�شي 
ال�شالم  حفظ  وعملية  املنطقة  يف 
االأممية يف مايل )مينو�شما( التي 

ت�شم 12 األف عن�شر.
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تركي� يطلبون اللجوء يف اليون�ن ترامب ي�س�ند رومني يف انتخ�ب�ت التجديد الن�سفي   17
•• وا�صنطن-رويرتز:

رومني  تاأييده لرت�شح ميت  ترامب عن  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأع��رب 
ملقعد يف جمل�س ال�شيوخ عن والية يوتا يف انتخابات التجديد الن�شفي وذلك 
اجلمهوري  املر�شح  رومني،  ك��ان  للرئي�س.  الكثرية  رومني  انتقادات  رغ��م 
ال�شابق للرئا�شة، و�شف ترامب خالل حملة انتخابات الرئا�شة عام 2016 
باملخادع الذي يظن اأن ال�شعب االأمريكي بلهاء. ورد ترامب وا�شفا رومني 
اأمام   2012 عام  الرئا�شية  االنتخابية  حملته  اأثناء  كالكلب  اختنق  باأنه 
رومني  اإن  تويرت  على  ترامب  وق��ال  اأوب��ام��ا.  ب��اراك  الدميقراطي  املر�شح 
ال�شيوخ وخلفا قديرا الأوري��ن هات�س ويحظى  رائعا ملجل�س  �شيكون ع�شوا 
بدعمي الكامل وتعزيزي. وكان رومني اأعلن يوم اجلمعة اأنه �شري�شح نف�شه 

لي�شغل مقعد ع�شو جمل�س ال�شيوخ اأورين هات�س الذي �شيتقاعد.

•• اثينا-اأ ف ب:

اللجوء يف  اطفال  �شتة  بينهم  االأت��راك،  الرعايا  �شبعة ع�شر من  طلب 
اليونان بعدما فروا من تركيا على من قارب وو�شلوا اىل جزيرة يف 

بحر ايجه، كما اعلن خفر ال�شواحل اليوناين الثالثاء.
وقد و�شلت املجموعة ايل ت�شم اربع ن�شاء اي�شا، اىل جزيرة اوينو�شي�س 
ال�شغرية الواقعة قبالة مرفاأ ت�شي�شمي الرتكي. ونقلوا على من زورق 
دورية خلفر ال�شواحل اليوناين اىل جزيرة خيو�س القريبة، لت�شجيل 
انهم  املحلي،  االإعالمي  بوليتي�شيو�س  موقع  يف  وج��اء  فيها.  ا�شمائهم 
والت�شعينيات  الثمانينيات  يف  ح�شل  وكما  وق�شاة.  موظفني  عائالت 
التي �شهدت تدفق نا�شطي الي�شار واالكراد، عادت اليونان ار�س جلوء 
ل�شكان البلد املجاور الهاربني من القمع الذي ين�شقه نظام انقرة بعد 

االنقالب الفا�شل يف متوز/يوليو 2016. وذكر جهاز الهجرة اليوناين 
ان 1827 تركيا طلبوا اللجوء يف 2017، اي اكرث بع�شر مرات قبل 
�شنة. ويف االحتاد االوروبي، املانيا وحدها �شجلت مزيدا من الطلبات يف 
هذه الفرتة، كما قال امل�شدر نف�شه. وكانت ال�شحافة اليونانية اكدت 
االأ�شبوع املا�شي ان ثالثة ا�شخا�س لقوا حتفهم يف 13 �شباط/فراير 
الذي يف�شل تركيا عن  النهر  �شرية اجتياز  لدى حماولتهم بطريقة 

اليونان على حدودهما الرية، كانوا من طالبي اللجوء.
وكانت وكالة انباء االنا�شول الرتكية الر�شمية حتدثت عن وفاة هذين 
ال�شبيني وامل��راأة، لكنها مل حتدد هوياتهم. وقد تاأثرت العالقات بني 
�شباط  ثمانية  ت�شليم  اليونان  رف�س  ج��راء  اأ�شهر  منذ  واأن��ق��رة  اأثينا 
اأتراك هربوا على من مروحية اىل اليونان، غداة حماولة االنقالب 

الفا�شلة يف تركيا.

االأخرية،  ال�شنوات  خ��الل  داع�����س، 
تركيا،  يف  ب��ب��طء  نف�شه  ب��ن��اء  م��ن 
الذي  اخل��ط��ر  اأن حم���ارب���ة  ي��ب��دو 
بالن�شبة  اأول��وي��ة  ي�شكل  ال  ميثله 
االعتقاد  ه��ذا  ويتاأكد  الأردوغ����ان. 
م��ن خ��الل دع��م داع�����س لرتكيا يف 
يف  كردية  جمموعات  �شد  حربها 
���ش��وري��ا، ع���دو ت��رك��ي��ا االأك����ر، كما 

يح�شل حالياً يف �شمال �شوريا.

•• وا�صنطن-وكاالت:

واملتابعني  امل��راق��ب��ني  بع�س  ي���رى 
االأكر  اخلطر  اأن  الرتكي  لل�شاأن 
ال���ذي ي��واج��ه��ه ال��رئ��ي�����س الرتكي 
رجب طيب اأردوغ��ان، ال ياأتي من 

االأكراد، واإمنا من داع�س.
بولي�شي،  ف��وري��ن  جملة  يف  وكتب 
�شيا�شي  ع�����امل  ك�������الرك،  ك���ول���ني 
راند غري احلزبية،  لدى موؤ�ش�شة 
ملحاربة  ال������دويل  امل���رك���ز  وزم���ي���ل 
واأح����م����د  االإره�������������اب يف اله����������اي، 
جامعة  يف  م�شاعد  اأ���ش��ت��اذ  ي��اي��اال، 
ل�شرطة  �شابق  وقائد  جورجتاون، 
اأن  م��ك��اف��ح��ة االإره�������اب يف ت��رك��ي��ا 
العراق و�شوريا ا�شتفادا من انهيار 
من  التنظيم  اتخذ  بعدما  داع�س، 
وقيادته.  لقواته  مقراً  اأرا�شيهما 
اإليها  ي��ه��رب  ال��ت��ي  ال�����دول  ول��ك��ن 
تكون  ق��د  التنظيم  مقاتلو  ال��ي��وم 

عر�شة خلطره املقبل. 
ا�شم  اأن  وي��اي��اال  ك���الرك  ويعتقد 
تلك  قائمة  راأ����س  على  ي��رد  تركيا 
الدول، وهو ا�شتنتاج منطقي ن�شبة 
و�شوريا،  للعراق  اأرا�شيها  ملحاذاة 

من  ع��دد  حمطات  اأوىل  و�شتكون 
مقاتلي داع�س الهاربني.

�شباط(  ف�����راي�����ر)  ب�����داي�����ة  ويف 
�شحيفة  ك���������ش����ف����ت  اجل���������������اري، 
“نيويورك تاميز” اأن” اآالفاً من 
مقاتلي داع�س هربوا خارج العراق 
يف  بع�شهم  يختبئ  فيما  و�شوريا، 

دول مثل تركيا«.
وبح�شب كاتبي املقال، لي�شت تلك 
ف��ق��د ك�شف  م��ع��ل��وم��ات ج����دي����دة. 
عر  “تاميز”،  �شحيفة  مرا�شل 
لقاء، اأجراه يف 2016، مع مقاتل 
اأر�شل  داع�����س  اأن  اأملانيا  م��ن  �شابق 
عمداً اإىل تركيا مئات من مقاتليه. 
ع��ل��ى جانبي  م��ه��رب��ون  وي���وا����ش���ل 
احلدود نقل اأ�شخا�س، مبن فيهم 
اإىل  �شوريا  خ���ارج  داع�����س،  مقاتلو 
االأحيان، ير�شي  تركيا. ويف بع�س 
الأجل  اأك������راداً  مقاتلني  امل��ه��رب��ون 
ت�شيطر عليها  امل��رور عر مناطق 

قوات �شوريا الدميقراطية.
ويف اأع��ق��اب ال��ه��ج��وم ال��ف��ت��اك على 
راأ�س  ا�شطنبول ليلة  نادي رينا يف 
اأدى  ما  2017، وهو  لعام  ال�شنة 
 ،71 وج����رح  ���ش��خ�����ش��اً   39 مل��ق��ت��ل 

املتابعة االأمنية. ولكن ارتفاع عدد 
اأعدادهم  ت��ق��در  وح��ي��ث  مقاتليه، 
بوقوع  يعجل  الأن  يرجح  ب��امل��ئ��ات، 
اأمنية  وق��وات  جنود  مع  �شدامات 
ا�شتئ�شالهم.  ع��ل��ى  تعمل  ت��رك��ي��ة 
وقوع  الح��ت��م��ال  ال��ك��ات��ب��ان  وي�شري 
هجوم كبري يتم التح�شري له من 
اأن  اأو�شك  كما  الرتكية،  االأرا���ش��ي 
املا�شي،  )اآب(  اأغ�شط�س  يف  ي��ت��م، 
متفجرات  م��ك��ون��ات  نقلت  عندما 

باجلو من تركيا اإىل اأ�شرتاليا. 
تركيا  ت�شبح  ق��د  ع��ل��ي��ه،  وع����الوة 
لر�شم  لوجي�شتية  خ��دم��ات  مركز 
فرتكيا  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة.  ه���ج���م���ات 
ل��ي�����ش��ت دول�����ة ف��ا���ش��ل��ة، م��ث��ل عدد 
الإرهابيني،  االآم��ن��ة  امل����الذات  م��ن 
وال�شومال.  وليبيا  كاأفغان�شتان 
ن�شبة  اأه��م��ي��ت��ه��ا  ال��ن��ق��ط��ة  ول���ه���ذه 
من  متطرفني  ا�شتفادة  ل�شهولة 
و�شبكات  ون���ق���ل  ات�������ش���ال  و����ش���ائ���ل 
تي�شري  ب�����ش��ب��ب  ت��ت�����ش��ك��ل  م���ال���ي���ة 
ت��رك��ي��ا الإج������راءات احل�����ش��ول على 
خلل  ونتيجة  لزيارتها،  تاأ�شريات 
املايل. وي�شاف  التعقب  اأنظمة  يف 
بع�س  وت��واط��وؤ  ف�شاد  ظاهرة  اإليه 

داع�����س خلاليا  اإن�����ش��اء  ع��ن  ك�شف 
اإرهابية متينة داخل تركيا. 

اإىل وجود نوعني  الكاتبان  ويلفت 
تركيا:  يف  االإرهابية  اخلاليا  من 
واأخرى  اأت����راك،  م��ن  امل��ك��ون��ة  تلك 
اأجانب.  م��ق��ات��ل��ون  �شكلها  خ��الي��ا 
االأجانب  املقاتلني  خاليا  وتتكون 
م�����ن م���ق���ات���ل���ني ي����ن����ح����درون من 
القوقاز واأتراك اإيغور من ال�شني، 
جمهوريات  من  اآ�شيا  و�شط  وم��ن 
�شوفيتية �شابقة، ف�شاًل عن وجود 
مقاتلني هاربني عرب واأوروبيني.

ا�شطنبول  الكاتبني، ملدينة  وبراأي 
����ش���دى ت���اري���خ���ي ل����دى ع����دد من 
عا�شمة  كانت  بو�شفها  امل�شلمني 
داع�����س ال  اأن  �شنية. وم��ع  خ��الف��ة 
اإن�����ش��اء خ��الف��ة على  يحلم ب��اإع��ادة 
االأرا�شي الرتكية، فذلك ال يعني 
الفو�شى  ينقلوا  ل��ن  مقاتليه  اأن 
وج���وده���م  وجم������رد  ت���رك���ي���ا،  اإىل 

يزعزع اال�شتقرار فيها. 
ويقول الكاتبان اإن داع�س حر�س، 
توخي  ع���ل���ى  امل����ا�����ش����ي،  ال����ع����ام  يف 
احل����ذر ع��ن��د ���ش��ن��ه ه��ج��م��ات داخل 
ت���رك���ي���ا، ول����رمب����ا ب��ق�����ش��د جتنب 

•• وا�صنطن-وكاالت:

جورنال  �شرتيت  وول  �شحيفة  اأف��ادت 
جوية  خ��ط��وط  �شركة  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة 
االأمريكية  للعقوبات  تخ�شع  اإيرانية 
�شوريا،  اإىل  ومقاتلني  اأ�شلحة  لنقلها 
اإىل  ���ش��ن��وات  منذ  متكرر  ب�شكل  تعمد 
�شراء حمركات وقطع غيار من �شنع 
تركية،  واجهة  �شركات  عر  اأمريكي، 
ك�����ان اآخ�����ره�����ا يف دي�������ش���م���ر )ك����ان����ون 
دع���وى  ن�����س  اإىل  ا����ش���ت���ن���اداً  االأول(، 
وتقول  فيدراليون.   حمققون  اأقامها 
الواليات املتحدة يف الدعوى، اإن اأمراأة 
�شركات  م���ن  �شل�شلة  اأن�������ش���اأت  ت��رك��ي��ة 
ل�����ش��راء جت��ه��ي��زات �شرورية  ال��واج��ه��ة 
من مزودين اأمريكيني حل�شاب �شركة 
االإيرانية،  اجل��وي��ة  للخطوط  م��اه��ان 
على  التغلب  على  ال�شركة  �شاعد  مما 
العقوبات املفرو�شة عليها منذ �شنوات 
وعزز ال�شكوك حول اإيران داخل اإدارة 
دونالد ترامب.  ولفت التقرير اإىل اأن 
يعزز  اأن  ميكن  الق�شية  ع��ن  الك�شف 
ترامب  اإدارة  داخ��ل  املعار�شني  وجهة 
لبيع  تراخي�س  “بوينغ”  �شركة  ملنح 
ال��ط��ائ��رات اجلديدة،  ع�����ش��رات  اإي����ران 

وعلى  وتقو�شه.  االتفاق  بنود  تنتهك 
رغم اأن �شفقة البوينغ تفيد ال�شركات 
اإدارة  داخ���ل  البع�س  ف���اإن  االأم��ري��ك��ي��ة، 
ت��رام��ب ق��ل��ق��ون ح��ي��ال ال��ر���ش��ال��ة التي 
ط���ه���ران. ويف  اإىل  ت��وج��ه��ه��ا  اأن  مي��ك��ن 
الوقت نف�شه فاإن اإلغاء �شفقة البوينغ 
ما  ع��واق��ب، يف  اأن ترتتب عليه  ميكن 
وب�شانعي  ال���ن���ووي  ب��االت��ف��اق  ي��ت��ع��ل��ق 
واإيربا�س،  ب��وي��ن��غ  اإن  اإذ  ال��ط��ائ��رات، 
تنتظر  ال���ت���ي  االأوروب������ي������ة  ال�������ش���رك���ة 
اإيران  ل�شفقتها مع  اأمريكياً  ترخي�شاً 
ه��ي االأخ�����رى، ك���ون ط��ائ��رات��ه��ا تعتمد 
�شتخ�شران  اأمريكية،  حمتويات  على 
مع  ���ش��ف��ق��ت��ني  م���ن  دوالر  م��ل��ي��ار   40
موؤيدي  اإن  ال�شحيفة  وقالت  اإي���ران.  
اأولئك  فيهم  مب��ن  ال���ن���ووي،  االت���ف���اق 
ت����رام����ب،  اإدارة  داخ�������ل  امل������وج������ودون 
ي�شعرون بالقلق من اأن ينتهي االتفاق 
اإذا مل تلم�س اإيران فوائد من تخفيف 
�شفقة  ذل��ك  يف  مب��ا  عليها،  العقوبات 
ال��ب��وي��ن��غ. واأع������ادت ح��اج��ة اإي�����ران اإىل 
ت�شليط  غيار  وقطع  جديدة  ط��ائ��رات 
اإج��راءات ال�شالمة، عقب  ال�شوء على 
حتطم طائرة تابعة ل�شركة “اآ�شمان” 

يف منطقة جبلية يف البالد.

بعدما كان مت التوقيع باالأحرف االأوىل 
اإثر  ال���دوالرات،  على �شفقة مبليارات 
النووي  االت��ف��اق  على  اإي���ران  م�شادقة 
 .2015 ع�����ام  ال����ك����رى  ال����ق����وى  م����ع 
وت��ت��ح��دث ال���دع���وى االأم���ري���ك���ي���ة عن 
)اأيلول(  �شبتمر  م��ن  ���ش��راء  عمليات 
2016 حتى دي�شمر )كانون االأول( 
وتدر�س اإدارة ترامب ما اإذا    .2017
لبيع  ت��راخ��ي�����س  ب��وي��ن��غ  �شتمنح  ك��ان��ت 
طائرات اإىل �شركة اأخرى هي “اإيران 
البيت  ي��ت��خ��ذ  ال����ذي  ال��وق��ت  يف  اإير” 
االأب��ي�����س م��وق��ف��اً اأك���رث ع��دائ��ي��ة حيال 

اإي�����ران وي��زي��د م��ن ال��ع��ق��وب��ات عليها. 
ويبدي امل�شوؤولون يف اإدارة ترامب قلقاً 
من اأن يكون االتفاق النووي غري كاٍف 
املتزايد الإيران يغذي احلرب  والنفوذ 
الواليات  وتتهم  املنطقة.  يف  والت�شدد 
امل��ت��ح��دة اإي������ران ب��ان��ت��ه��اك ح��ظ��ر على 
لكن  البالي�شتية.  ال�شواريخ  تطوير 
ت�شوقها  التي  االأدل���ة  ترف�س  ط��ه��ران 
الواليات املتحدة واالأمم املتحدة، على 
وتعتر  االأ���ش��ل��ح��ة،  حظر  تنتهك  اأن��ه��ا 
االتفاق  لتغيري  االأمريكية  اجلهود  اأن 
ال��ن��ووي وف��ر���س امل��زي��د م��ن العقوبات 

الرتكية  وال��ق��رى  والبلدات  امل��دن 
العراق  م��ع  احل���دود  على  الواقعة 
وياياال  ك���الرك  ويختم  و���ش��وري��ا. 
راأيهما باالإ�شارة اإىل اأن اال�شتقرار 
على  ي���ت���وق���ف  �����ش����وف  ت���رك���ي���ا  يف 
اجت���اه���ات ال��ت��ط��رف، وع��ل��ى مدى 
اأت��راك حلركة اجلهاد، وعلى  دعم 
�شدة حركة التمرد الكردي العابر 
ل���ل���ح���دود.  ورغ�����م ح��ق��ي��ق��ة متكن 

ومتطرفني  ب���ك���ر،  دي�����ار  م��ن��ط��ق��ة 
����ش���ارك���وا يف ت��ف��ج��ريات وق���ع���ت يف 
عنتاب.   وغ��ازي  واأنقره  ا�شطنبول 
تركيا  اإن  امل���ق���ال  ك��ات��ب��ا  وي���ق���ول 
حتولت، خالل العقد االأخري، اإىل 
ملوؤيدين  مكتظة  جيوباً  ي�شم  بلد 
�شلفية  وح�����رك�����ات  ل���ت���ن���ظ���ي���م���ات 
والقاعدة.  داع�س  ومنها  جهادية، 
وت��ت��واج��د تلك اجل��ي��وب يف كرى 

وم��ن��ه��ا �شباط  االأم������ن،  ع��ن��ا���ش��ر 
ويلفت  وال�������ش���رط���ة.   اجل��ي�����س  يف 
حيال  �شكوك  وج��ود  اإىل  الكاتبان 
ا�شتعداد بع�س ال�شا�شة وكبار قادة 
االأجهزة االأمنية يف تركيا ملحاربة 
داع�س. فقد اأطلق فجاأة ق�شاة، يف 
اجلاري،  ف��راي��ر)���ش��ب��اط(  ب��داي��ة 
�شراح اأكرث من ع�شرة عنا�شر من 
اأمري”  ق��ادة داع�����س، مب��ن فيهم” 

�ل�صتقر�ر يف تركيا يتوقف على �جتاهات �لتطرف 

داع�س ل الأكراد.. خطر فت�ك يهدد اأردوغ�ن

•• اأبوجا-وكاالت:

اأو  اأع�����ش��اء   205 ب�شجن  نيجرييا  يف  حمكمة  ق�شت 
داعمني جلماعة بوكو حرام املتطرفة ملدد ترتاوح بني 

3 و60 عاماً.
وقال �شاحلو عثمان عي�شى، وهو م�شوؤول رفيع امل�شتوى 
يف وزرة العدل النيجريية، اأم�س الثالثاء “اإن املحكمة 

ق�شت اأي�شاً براءة 526 م�شتبهاً بهم اآخرين.
يف  ن�شطون  اأع�����ش��اء  امل��دان��ي��ني  بع�س  اأن  عي�شى  وذك���ر 
االإدالء  اآخ���رون لالمتناع عن  اأدي��ن  بينما  ح��رام،  بوكو 

مبعلومات عن اجلماعة.
ومل تبت املحكمة يف منطقة كاينجي بو�شط والية نيجر 

املن�ورات الأمريكية الكورية اجلنوبية مت�سي قدم� 
•• �صيول-اأ ف ب:

اأكدت كل من الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية ام�س امل�شي قدما يف اإجراء 
املناورات  تلك  اأن  رغم  الباراملبية  االلعاب  بعد  مناورات ع�شكرية م�شرتكة 
االلعاب  ال��ذي حققته  التقارب  وبعد  يانغ  بيونغ  ال��دوام غ�شب  على  تثري 

االأوملبية يف �شبه اجلزيرة الكورية.
وكانت وا�شنطن وافقت على طلب �شيول اإرجاء التدريبات املعروفة با�شم كي 
ريزولف وفول اأيغل، والتي عادة ما تبداأ اواخر �شباط فراير اأو مطلع اآذار 
مار�س، اىل ما بعد دورة االألعاب االأوملبية يف بيونغ ت�شانغ بكوريا اجلنوبية، 

�شعيا لتجنب اإثارة التوتر.
واغتنمت بيونغ يانغ االأوملبياد للقيام مب�شعى للتقارب فاأر�شلت وفدا ي�شم 
ريا�شيني وم�شجعني تتقدمهم �شقيقة الرئي�س كيم يو جونغ اإىل االألعاب.

وحملت رئي�شة الوفد معها دعوة من الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ 
اون اإىل الرئي�س الكوري اجلنوبي لعقد قمة يف بيونغ يانغ، والتي مل يوافق 

عليها فورا قائال اإنه يجب تهيئة الظروف املنا�شبة اأوال.
�شبه اجلزيرة قد ال  االألعاب يف  الذي حققته  التقارب  ان  املحللون  ويقول 
تبداأ  عندما  وخ�شو�شا  الريا�شية،  الفعاليات  انتهاء  بعد  طويال  ي�شتمر 
املناورات كي ريزولف التي جتري يف مركز قيادة، وفول ايغل وهي مناورات 

ميدانية.
الباراملبية  االلعاب  نهاية  بني  املناورات  بدء  موعد  عن  احلليفان  و�شيعلن 
اآذار مار�س ومطلع ني�شان ابريل، بح�شب ما اأعلنه وزير الدفاع يف   18 يف 

�شيول �شونغ يونغ-مو اأمام اجلمعية الوطنية.
بر�س  فران�س  لوكالة  لكوريا  االمريكية  القوات  با�شم  املتحدث  ذلك  واأك��د 
وقال اإن موعد املناورات املوؤجلة كي ريزولف وفول ايغل �شيعلن بعد االلعاب 

الباراملبية” م�شيفا املناورات اأرجاأت ومل تلغ.
وقال اجلرنال فن�شنت ك. بروكز قائد القوات االمريكية املتمركزة يف كوريا 
جلنة  اأم��ام  املا�شي  اال�شبوع  عن�شر   28500 عديدها  والبالغ  اجلنوبية 
القوات امل�شلحة يف جمل�س النواب االمريكي ان املناورات امل�شرتكة �شرورية 

من اأجل “منع العدوان الكوري ال�شمايل.
وت�شهد هذه املناورات على الدوام ت�شعيدا يف التوتر الع�شكري اإذ تقوم كوريا 

ال�شمالية مبناورات م�شادة ملا تعتره جتريبا على عملية اجتياح.
وتقول بيونغ يانغ اإن االأ�شلحة النووية �شرورية لها للدفاع عن نف�شها �شد 

تهديد غزو اأمريكي.

اأع�شاء  اأخ��رى �شد  73 ق�شية  النيجرية حتى االآن يف 
م�شتبه بهم يف بوكو حرام.

ُق��ت��ل��وا خالل  االأق���ل  األ���ف �شخ�س على   20 اأن  وي��ذك��ر 
نيجرييا  غ��رب��ي  ���ش��م��ال  يف  اجل��م��اع��ة  نفذتها  ه��ج��م��ات 
.2009 وت�شببت هذه  املتاخمة لها منذ عام  واملناطق 

الهجمات يف فرار نحو مليوين �شخ�س.
املناطق  اأفقر  النيجر من  وتعتر منطقة �شمال غربي 

يف الدولة الغنية بالنفط.
ين�شمون  هناك  ال�شباب  م��ن  الكثري  اأن  خ��راء  وي��رى 
دينية،  لقناعات  منها  اأكرث  مالية  الأ�شباب  للمتطرفني 
االن�����ش��م��ام حت��ت تهديدات  ع��ل��ى  اآخ����رون  ُي��ج��ر  بينما 

با�شتخدام العنف �شدهم.

 •• بغداد-اأ ف ب:

ال��ل��ب��ن��اين مي�شال ع���ون ام�س  و���ش��ل رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة 
هي  واح��د،  ليوم  زي��ارة  يف  بغداد  العراقية  العا�شمة  اإىل 
االأوىل لرئي�س لبناين منذ اأكرث من عقد. واأكد متحدث 
با�شم الرئا�شة العراقية لوكالة فران�س بر�س اأن الرئي�س 
العراقي  نظريه  مع  ويجتمع  بغداد  اإىل  و�شل  اللبناين 
الوزراء  زيارته رئي�س  فوؤاد مع�شوم. ويلتقي عون خالل 
�شليم  ال��ن��واب  جمل�س  ورئي�س  ال��ع��ب��ادي،  حيدر  العراقي 
كما  ع���الوي،  اإي���اد  رئي�س اجلمهورية  ون��ائ��ب  اجل��ب��وري، 
اأن  ويفرت�س  جولته.  ختام  يف  �شحافيا  موؤمترا  �شيعقد 
يزور الرئي�س اللبناين اأي�شا كني�شة �شيدة النجاة التي كانت 

العتداء  م�شرحا   ،2010 اأكتوبر  االأول  ت�شرين   31 يف 
دام قرب منطقة الت�شوق الرئي�شية يف بغداد، اأودى بنحو 
وك��ان هذا  واالأط��ف��ال.  الن�شاء  50 م�شليا معظمهم من 
االعتداء الذي تبناه تنظيم القاعدة، االأكرث دموية �شد 
2003، واأثار  امل�شيحيني منذ االجتياح االمريكي العام 
العراقيني  بامل�شيحيني  ودفع  ال��دويل  املجتمع  �شدمة يف 
نحو الهجرة فرارا من العنف يف بالدهم. من جهة ثانية، 
التي  اللبناين  الرئي�س  بزيارة  العراقية  ال�شحف  رحبت 
داع�س،  تنظيم  على  “الن�شر”  العراق  اإع��الن  بعد  تاأتي 
ترحب  “بغداد  احلكومية  “ال�شباح”  �شحيفة  وعنونت 
للحديث عن  اإح��دى �شفحاتها  ف��اردة  العماد”،  بفخامة 

اأهمية الزيارة وتاريخ الرئي�س اللبناين.

ال�سجن لـ200 عن�سر من بوكو حرام يف نيجريي� الرئي�س اللبن�ين يف زي�رة ر�سمية اإىل العراق 

الفراج عن طي�رين كينيني 
حمتجزين يف جنوب ال�سودان 

•• جوبا-اأ ف ب:

�شهر متمردون من  اك��رث من  ك��ان يحتجزهما منذ  اأف��رج عن طيارين كينيني 
جنوب ال�شودان، كما اعلن م�شاعد املتحدث با�شم التمرد.

ا�شفر عن مقتل رجل يف منت�شف  ا�شطراري  اإثر هبوط  الطياران  وقد �شجن 
�شرق  يف  املتمردون  عليها  ي�شيطر  التي  اأكولو  منطقة  يف  الثاين/يناير  كانون 
ظهر  بعد  ال��ط��ي��اران  و�شلم  االأثيوبية.  احل���دود  م��ن  القريب  ال�����ش��ودان،  جنوب 
يورو(   86،819( دوالرا   107،743 دفعوا  كينيني  م�شوؤولني  اىل  االثنني 
تعوي�شا عن ال�شرر احلا�شل، كما اكد لوكالة فران�س بر�س الم بول غابرييل، 
م�شاعد املتحدث با�شم القوات املتمردة يف جنوب ال�شودان. وقد دفع هذا املبلغ 
من  واثنتني  وامل��ن��ازل  االم���الك  وت��دم��ري  ان�شان،  حياة  خ�شارة  على  للتعوي�س 

حظائر املا�شية ، كما قال بول غابرييل.
واو�شحت �شحيفة ذي دايلي ناي�شن الكينية ان �شركة الطريان و�شركة التاأمني 
بر�س  فران�س  لوكالة  اخلارجية  وزارة  يف  م�شوؤول  واأك��د  املبلغ.  ه��ذا  دفعتا  قد 
االفراج عن الطيارين، لكنه نفى دفع اي مبلغ. وقال طالبا عدم ك�شف هويته 
اأفرج عن الطيارين  .لكن ال�شيا�شة الر�شمية للحكومة الكينية تق�شي باأال تدفع 

اي فدية، لذلك لن تعرتف علنا باأنها فعلت ذلك، حتى لو انها دفعت فدية.
وا�شطرت الطائرة التي كانت تنقل موظفي منظمات غري حكومية يف جنوب 
ال�شودان، اىل القيام بهبوط طارئ ت�شبب مبقتل رجل ونفوق 11 بقرة �شدمتها 
كانون  ال�شودان يف  ا�شتقالله، غرق جنوب  على  ون�شف  �شنتني  وبعد  الطائرة. 
القتلى،  ع�����ش��رات االف  ا���ش��ف��رت ع��ن  اه��ل��ي��ة  2013 يف ح���رب  االول/دي�����ش��م��ر 
ويتواجه فيها اجلي�س املوايل للرئي�س �شالفا كري والقوات املوؤيدة للزعيم املتمرد 
ونائب الرئي�س ال�شابق رياك ما�شار. وت�شببت هذه احلرب بتهجري حواىل اربعة 

ماليني �شخ�س وباأزمة ان�شانية كارثية.

املك�سيك حتقق ب�سلوع تركي� ت�س�عد م�ه�ن اإير الإيرانية على التهرب من العقوب�ت
ال�سرطة يف اختف�ء 3 اإيط�ليني 

 •• مك�صيكو �صيتي-رويرتز:

قالت ال�شلطات املك�شيكية اإنها حتقق فيما اإذا كانت �شرطة والية خالي�شكو بغرب 
البالد قد لعبت دورا يف اختفاء ثالثة مواطنني اإيطاليني هناك.

واأفادت تقارير باختفاء االإيطاليني وهم من نابويل يف 31 يناير كانون الثاين 
تيكاليتالن  مبنطقة  بنزين  حمطة  يف  عليهم  القب�س  ال�شرطة  األقت  اأن  بعد 
اإن  االثنني  اأم�س  بالوالية  امل�شوؤول  لوبيز  روب��رت��و  وق��ال  خالي�شكو.  جنوب  يف 
ال�شلطات تقيم وت�شتخدم كافة املعلومات املتاحة لتحديد ما اإذا كانت ال�شرطة 
النائب  مكتب  حتقيق  مع  �شتتعاون  ال�شلطات  اأن  واأ�شاف  االختفاء.  يف  �شالعة 
العام ووزارة اخلارجية وال�شفارة االإيطالية يف املك�شيك. ومل يو�شح ما اإذا كانت 
ال�شلطات على ات�شال مبا�شر باأقارب االإيطاليني املختفني. وكان اأقارب واأ�شدقاء 
االإيطاليني الثالثة، رافائيل رو�شو واأنطونيو رو�شو وفينت�شن�شو ت�شيمينو، قد 
املك�شيك  حكومة  ملطالبة  االأ�شبوع  مطلع  يف  نابويل  �شوارع  يف  م�شريات  نظموا 
�شقط  اإذ  العنيفة  للجرمية  ت�شاعد  اأ���ش��واأ  املك�شيك  وتواجه  مكانهم.  بتحديد 
اأكرث من 25 األف قتيل يف 2017 مع انق�شام ع�شابات املخدرات املتناحرة اإىل 
كثريا  عنفا  املك�شيك  والي��ات  اأكرث  ويف  االأرا�شي.  على  ونزاعها  اأ�شغر  جماعات 
ما يتواطاأ رجال �شرطة فا�شدون مع الع�شابات. ومن ناحية اأخرى فتح مكتب 
االدعاء يف مك�شيكو �شيتي حتقيقا حول اختفاء ال�شحفي ماريو اأنطونيو كانا�س 
اإذا كان  العام ما  النائب  اآخ��ر مرة يوم اجلمعة. ومل يذكر مكتب  ال��ذي �شوهد 
اأخطر  املك�شيك  ح��دود  بال  مرا�شلون  منظمة  واع��ت��رت  م��ا.  جرمية  يف  ي�شتبه 
دولة بالن�شبة لل�شحفيني يف ن�شف الكرة الغربي. وقال مكتب االدعاء يف بيان 
اإن كانا�س )40 عاما( ال�شحفي االإذاعي براديو فورميوال كان قد غادر منزله 
بو�شط مك�شيكو �شيتي حوايل ال�شاعة الثانية ع�شر يوم اجلمعة ثم اختفى بعد 

ذلك بنحو اأربع �شاعات ون�شف ال�شاعة.
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مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
املنذر اليهم : 1- �شركة فرم اي تو زيد لتاأجري ال�شيارات- ابوظبي م�شفح ال�شناعية حمل رقم 2 
ق 47 م 11 مالك البناية عبداهلل خمي�س حممد �شيف املن�شوري- 029467720 2- فاطمة حممد 

احمد هداف املنهايل- اماراتية اجلن�شية- ب�شفتها مالك- 0559725370
مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وقدره 
)35796( درهم )خم�س وثالثون و�شبعمائة و�شته وت�شعون( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ 
اليه واملرهونة للمنذر )  املنذر  �شيارة  بيع  اج��راءات  املنذر التخاذ  واإال �شي�شطر  االإع��الن -  هذا 
هايونداي اك�شنت- �شالون - ابي�س - 2014( رقم )11/35892/اأبوظبي/ خ�شو�شي( طبقا لن�س 

املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3791 /2018

مطالبة مببلغ 132304 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
خلف  ال��ريم��وك-  ال�شارقة-  واالر���ش��ي��ات-  التك�شية  مل��ق��اوالت  القناطر  �شركة   -1  : اليهم  امل��ن��ذر 
�شعيد اخلا�شوين- 065668071. 2- حممد  G2 ملك عو�س حمد  رقم  �شقة  اال�شتقالل-  �شارع 

عبدالفتاح ابراهيم احمد- م�شري اجلن�شية- ب�شفته مالك- 0507558199.
مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وقدره 
)132304( درهم )مائة واثنان وثالثون الفا وثالث مائة واربع دراهم( وذلك خالل مدة �شبعة 
ايام من تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة 
للمنذر ) تويوتا كو�شرت- حافلة - ابي�س - 2016( رقم )3/14819/ال�شارقة/ خ�شو�شي( طبقا 

لن�س املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3781 /2018

مطالبة مببلغ 21648 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
املنذر اليهم : 1- �شركة عر العامل لتاأجري ال�شيارات- جزيرة ابوظبي �شارع املرور- بناية �شعيد 
ب�شفته  اجلن�شية-  اماراتي  الغافري-  �شعيد  علي  �شعيد  حمد   -2  .024411170 النيادي-  �شهيل 

مالك- 024411170.
مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وقدره 
الفا و�شتمائة وثمانية واربعون درهماً( وذلك خالل مدة �شبعة  )21648( درهم )واحد وع�شرون 
ايام من تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة 
للمنذر ) تويوتا كوروال 1.8- �شالون - ابي�س - 2013( رقم )5/57969/اأبوظبي/ خ�شو�شي( طبقا 

لن�س املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3799 /2018

مطالبة مببلغ 18527.63 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
املنذر اليهم : 1- �شركة الفا لتخلي�س املعامالت- ابوظبي جزيرة ابوظبي- �شارع ال�شالم �شرق 
11 قطعة 78 حمل رقم 7 بناية جمعة �شامل جمعة الرميثي- 026489464. 2- فهد حممد احمد 
املنذر  اماراتي اجلن�شية- 0501525625. مبوجب ذلك االخطار- فان  الهاجري  ال�شمري  حممد 
يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وقدره )18527.63( درهم )ثمان ع�شر الفا 
وخم�شمائة و�شبع وع�شرون درهما وثالث و�شتون فل�شاً( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا 
االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) تويوتا 
ياري�س- هات�شباك - ابي�س لوؤلوؤي - 2014( رقم )12/47829/اأبوظبي/ خ�شو�شي( طبقا لن�س 

املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3831 /2018

مطالبة مببلغ 126037 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
املنذر اليهم : 1- �شركة ال�شرق االو�شط ملواد البناء- ال�شارقة- كلباء- املفرق- كلباء- �شارع الوحدة- 
حمل ملك حممد �شعيد ح�شن الغيلي- 0504846474. 2- �شيد حممد كمباالتيكوموري- هندي 

اجلن�شية- ب�شفته مالك- 0504846474.
مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وقدره 
)126037( درهم )مائة و�شت وع�شرون الفا و�شبع وثالثون درهماً( وذلك خالل مدة �شبعة ايام 
من تاريخ هذا االإع��الن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اج��راءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة 
للمنذر )ني�شان برتول- ا�شتي�شن - ابي�س - 2016( رقم )2/36025/ال�شارقة/ خ�شو�شي( طبقا 

لن�س املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3765 /2018

مطالبة مببلغ 32054 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
املنذر اليهم : 1- �شركة بقالة االم��ارات- ال�شارقة- كلباء- خلف �شارع داخلي- حمل ملك ورثة 
ب�شفته  اجلن�شية-  هندي  كمباالتيكوموري-  حممد  2-�شيد   .0504846474 �شامل-  حميد  حفيد 

مالك- 0504846474 .
مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وقدره 
اي��ام من  الفا وارب��ع وخم�شون درهماً( وذل��ك خالل مدة �شبعة  )32054( دره��م )اثنان وثالثون 
تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر 
)ني�شان �شني 1.5- �شالون - رمادي - 2016( رقم )2/53672/ال�شارقة/ خ�شو�شي( طبقا لن�س 

املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3817 /2018

مطالبة مببلغ 15510.5 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
املنذر اليهم : 1- �شركة بارك الين لتاأجري ال�شيارات- ابوظبي- مدينة حممد بن زايد �شرق 10 
مكتب 3 مبنى عي�شى حممد القبي�شي- 025541624. 2- حممد عبداهلل حممد العبيديل- اماراتي 

اجلن�شية- 0505667238.
مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وقدره 
)15510.5( درهم )خم�شة ع�شر الفا وخم�شمائة وع�شرة دراهم( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من 
تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر 
)كيا ريو- �شالون - بني - 2013( رقم )11/24599/ابوظبي/ خ�شو�شي( طبقا لن�س املادة 172 

االخرى املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  التجارية.  املعامالت  قانون  من   175 &
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3783 /2018

مطالبة مببلغ 61759.24 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
املنذر اليهم : 1- �شركة �شيت�س �شكاي الين لل�شيانة العامة والديكور ذ.م.م- ابوظبي �شارع الفالح- 
 .026660886 عتيبة-  حالرب  ح��ارب  فاطمة  املالك  مبنى   1 مكتب  ميزانني-   -c54 ق   -18/2 �س 
2- حممد عرفات حممود الرتتوري- اردين اجلن�شية- ب�شفته �شريك- 055576390. مبوجب ذلك 
االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وقدره )61759.24( 
فل�شاً( وذلك خالل  وارب��ع وع�شرون  درهماً  وت�شع وخم�شون  و�شبعمائة  الفا  و�شتون  درهم )واح��د 
مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه 
واملرهونة للمنذر )كيا �شبورجت- ا�شتي�شن - ابي�س - 2016( رقم )16/49877/ابوظبي/ خ�شو�شي( 
طبقا لن�س املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى

                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3792 /2018

مطالبة مببلغ 31288.37 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
امل��ن��ذر ال��ي��ه��م : 1- ���ش��رك��ة املتميز ل��ت��اج��ري ال�����ش��ي��ارات- اب��وظ��ب��ي- ���ش��ارع ال��ظ��ف��رة- ب��ن��اي��ة �شيف 
مالك-  ب�شفتها  اجلن�شية-  اماراتية  اجل���ارودي  خالد  �شفاء   -2  .024466501 الكتبي-  دروي�س 
0556237000. مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد 
و�شبع  درهما  وثمانون  وثمان  ومائتان  الفا  وث��الث��ون  )واح��د  دره��م   )31288.37( وق��دره  بذمته 
وثالثون فل�شاً( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ 
اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر )ميت�شوبي�شي الن�شر- �شالون - ا�شود - 2015( رقم 
)14/57686/ابوظبي/ خ�شو�شي( طبقا لن�س املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. 

مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3818 /2018

مطالبة مببلغ 42186.25 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
املنذر اليهم : 1- �شركة املتميز لتاجري ال�شيارات- ابوظبي- �شارع الظفرة- بناية �شيف دروي�س 
الكتبي- 024466501. 2- �شفاء خالد اجلارودي اماراتية اجلن�شية- ب�شفتها مالك- 0556237000. 
مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وقدره 
)42186.25( درهم )اثنان واربعون الفا ومائة و�شت وثمانون درهماً وخم�س وع�شرون فل�شاً( وذلك 
خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اج��راءات بيع �شيارة 
املنذر اليه واملرهونة للمنذر )هايونداي النرتا- �شالون - برونزي - 2015( رقم )11/15843/
التجارية. مع حفظ  املعامالت  قانون  & 175 من   172 امل��ادة  لن�س  ابوظبي/ خ�شو�شي( طبقا 

كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3843 /2018

مطالبة مببلغ 42383.04 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
املنذر اليهم : 1- �شركة مطبعة االعظم- ال�شارقة- �شناعية رقم 3 خلف �شارع اخلان- ملك �شاجد 
ب�شفته   - اجلن�شية  هندي  مو�شكو-  رامبيل  توندبيار  كومار  راجيف   -2  .065430200 خان-  يار 
املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  يخطر  املنذر  فان  االخطار-  ذلك  مبوجب   .065430200 مدير- 
املرت�شد بذمته وقدره )42383.04( درهم )اثنان واربعون الف وثالثمائة وثالث وثمانون درهما 
اي��ام من تاريخ هذا االإع��الن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ  وارب��ع فل�شا( وذل��ك خالل مدة �شبعة 
اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر )جيب- جراند �شريوكي- ا�شتي- ف�شي - 2008( 
رقم )54684/برتقايل/ال�شارقة/ خ�شو�شي( طبقا لن�س املادة 172 & 175 من قانون املعامالت 

التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3797 /2018

مطالبة مببلغ 44060.80 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
املالك  م 3- ق1- مكتب 11-  ز  العامة- م�شفح  للنقليات  يونيك  روي��ال  �شركة   -1 : اليهم  املنذر 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد بن �شلطان ال نهيان- 025592953. 2- في�شل نور حممد مراد الهوين 

اماراتي اجلن�شية- ب�شفته مالك- 0564015761.
مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وقدره 
)44060.80( درهم )اربع واربعون الفا و�شتون درهما وثمانون فل�شاً( وذلك خالل مدة �شبعة ايام 
من تاريخ هذا االإع��الن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اج��راءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة 
للمنذر ) هوندا اكورد- �شالون - ابي�س - 2013( رقم )16/73442/اأبوظبي/ خ�شو�شي( طبقا 

لن�س املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3798 /2018

مطالبة مببلغ 47156.85 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
املنذر اليهم : 1- �شركة الق�شر االحمر لالملنيوم والزجاج- م�شفح ال�شناعية- م 40- ق 106- حمل 
رقم 7 املالك عبداهلل م�شاعد �شعيد �شالح املن�شوري- 025564700. 2- حممد ريا�س مغل حممد 
املنذر  فان  االخطار-  ذلك  مبوجب   .0557772177 مالك  ب�شفته  اجلن�شية-  باك�شتاين  �شريف- 
واربعون  املرت�شد بذمته وقدره )47156.85( درهم )�شبع  املبلغ  �شداد  اليه ب�شرورة  املنذر  يخطر 
الفا ومائة وخم�شة و�شتون درهما وخم�س وثمانون فل�شاً( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا 
االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) تويوتا- 
هايلوك�س- بيك اب كابينة مزدوجة- ابي�س- 2015( رقم )15/74260/اأبوظبي/ خ�شو�شي( طبقا 

لن�س املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3819 /2018

مطالبة مببلغ 9825 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
املنذر اليهم : 1- �شركة عر العامل لتاأجري ال�شيارات- جزيرة ابوظبي �شارع املرور- بناية �شعيد 
ب�شفته  اجلن�شية-  اماراتي  الغافري-  �شعيد  علي  �شعيد  حمد   -2  .024411170 النيادي-  �شهيل 

مالك- 024411170.
مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وقدره 
)9825( درهم )ت�شعة االف وثمامنائة وخم�س وع�شرون درهماً( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من 
تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر 
) تويوتا كوروال 1.8- �شالون - ابي�س - 2013( رقم )5/58183/اأبوظبي/ خ�شو�شي( طبقا لن�س 

املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3801 /2018

مطالبة مببلغ 23760 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
اأبوظبي م�شفح ال�شناعية م 17 ق  املنذر اليهم : 1- �شركة تي�شتي كوك لتجارة املواد الغذائية- 
74 املالك عي�شى ال�شركال- 024435877- 0556087273. 2- �شامل حممد خمي�س را�شد الزعابي 

ب�شفته مالك- اماراتي اجلن�شية- 0508188260
مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وقدره 
)23760( درهم )ثالثة وع�شرون الفا و�شبعمائة و�شتون درهماً( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من 
تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر 
رقم )14/15712/اأب��وظ��ب��ي/ خ�شو�شي( طبقا   )2014 - ابي�س   - ات��رج- �شالون  ) ميت�شوبي�شي 

لن�س املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3838 /2018

مطالبة مببلغ 112673 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
املنذر اليهم : 1- �شركة خياط ال�شدرة- العني- منطقة ال�شوق- بناية �شالح علي �شالح احلمريي- 

037514704. 2- �شجاد حيدر غالم حممد - باك�شتاين اجلن�شية- �شفته مالك- 0505871384.
وقدره  بذمته  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  يخطر  املنذر  فان  االخطار-  ذلك  مبوجب 
)112673( درهم )مائة واثنا ع�شرالفا و�شتمائة وثالث و�شبعون درهماً( وذلك خالل مدة �شبعة ايام 
من تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر 
)تويوتا الند كروزر- ا�شتي�شن - ابي�س لوؤلوؤي - 2015( رقم )15/83270/ابوظبي/ خ�شو�شي( طبقا 

لن�س املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3782 /2018

مطالبة مببلغ 63730 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. 
املنذر اليهم : 1- عالء الدين احمد عبداحلميد حممد- اردين اجلن�شية- 0508720709- ابوظبي 

�شارع الدفاع بناية مل�شات �شقة 404.
مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وقدره 
)63730( درهم )ثالث و�شتون الفا و�شبعمائة وثالثون درهماً( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من 
تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر 
)دوج- ت�شالنجر- كوبيه- ا�شود - 2012( رقم )65179/ خ�شو�شي/ابوظبي/14( طبقا لن�س املادة 

172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3827 /2018

مطالبة مببلغ 12377 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. 
املنذر اليهم : 1- عبداللطيف عبداهلل �شعيد حممد االمني- �شوداين اجلن�شية- 0556008149- 

ابوظبي �شارع النجدة بناية ال�شايف 103.
مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وقدره 
)12377( درهم )اثنا ع�شر الفا وثالثمائة و�شبع و�شبعون درهماً( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من 
تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر 
)لكز�س اي ا�س 350- �شالون- بيج - 2008( رقم )69823/ خ�شو�شي/ابوظبي/14( طبقا لن�س 

املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3830 /2018

مطالبة مببلغ 11735.74 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. 
املنذر اليهم : 1- فيليب مارتينيز كافالكانتي- اجلن�شية الرازيل- 0501358168- العني النديات 
املبلغ املرت�شد  طريق دبي. مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد 
واربع  درهما  و�شبعمائة وخم�س وثالثون  الفا  )اح��دى ع�شرة  درهم  وق��دره )11735.74(  بذمته 
و�شبعون فل�شا( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ 
اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر )هايونداي �شانتايف- ا�شتي�شن- ا�شود - 2012( رقم 
)91385/ خ�شو�شي/ابوظبي/7( طبقا لن�س املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. 

مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3828 /2018

مطالبة مببلغ 19188 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. 
املنذر اليهم : 1- قا�شم �شليمان خزعل- �شوري اجلن�شية- 0506621745- ابوظبي �شارع املطار- 

بناية ق�شر امللكة م 13.
مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وقدره 
)19188( درهم )ت�شع ع�شر الفا ومائة وثمانية وثمانون درهما( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من 
تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر 
)ني�شان �شني 1.5- �شالون- ابي�س - 2013( رقم )40936/ خ�شو�شي/ابوظبي/12( طبقا لن�س 

املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3816 /2018

مطالبة مببلغ 26216 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
�شهيل �شالح  بناية  ال�شناعية-  العني-  ال�شيارات-  لتاجري  العني الين  �شركة مكتب   -1  : اليهم  املنذر 
حممد يزرب العامري- 037223401. 2- احمد عبداحلميد عبدالكرمي حممد �شعبان البلو�شي- اماراتي 
اجلن�شية- ب�شفته مالك- 0556335343. مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة 
�شداد املبلغ املرت�شد بذمته وقدره )26216( درهم )�شت وع�شرون الفا ومائتان و�شتة ع�شر درهماً( وذلك 
خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اج��راءات بيع �شيارة املنذر 
اليه واملرهونة للمنذر )ني�شان �شينرتا- �شالون - ابي�س - 2014( رقم )6/83112/ابوظبي/ خ�شو�شي( 

طبقا لن�س املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3841 /2018

مطالبة مببلغ 28812.40 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
املنذر اليهم : 1- �شركة املباين الذكية النظمة التحكم االلكرتوين- العني- عود التوبة- ند الر�شا�س- 
اجلنيبي-  �شالح  2- خالد عبداهلل حممد   .037640546 البلو�شي-  عبا�س كرمي  نورة  مبنى   12 مكتب 
0504285577. مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته 
وقدره )28812.40( درهم )ثمان وع�شرون الفا وثمامنائة واثنا ع�شر درهما واربعون فل�شاً( وذلك خالل 
اليه  املنذر  املنذر التخاذ اج��راءات بيع �شيارة  اي��ام من تاريخ هذا االإع��الن - واإال �شي�شطر  مدة �شبعة 
واملرهونة للمنذر )مي�شتوبي�شي الن�شر- �شالون - ف�شي - 2014( رقم )4/97564/ابوظبي/ خ�شو�شي( 

طبقا لن�س املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3833 /2018

مطالبة مببلغ 331917.34 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العنوان: النخيل- راأ�س اخليمة هاتف: 0551457555
املنذر اليهم : 1- �شركة راك اند �شن لل�شياحه- را�س اخليمة- منطقة النخيل- �شارع االت�شاالت- 
0722606623. مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد 
بذمته وقدره )331917.34( درهم )ثالثمائة وواحد وثالثون الفا وت�شعمائه و�شبعة ع�شر درهما 
واربع وثالثون فل�شا( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر 
 )2015  - ابي�س   - حافلة  )هايجر-  للمنذر  وامل��ره��ون��ة  اليه  امل��ن��ذر  �شيارة  بيع  اج���راءات  الت��خ��اذ 
& 175 من قانون املعامالت  رقم )A/23845/را�س اخليمة/ خ�شو�شي( طبقا لن�س املادة 172 

التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3777 /2018

مطالبة مببلغ 55935 درهم
اجلن�شية  �شوداين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�شالمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�شطفى 
عبدالكرمي �شوعان- �شوري اجلن�شية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. 
املنذر اليهم:1- �شامل حممد ماجد را�شد املن�شوري- اماراتي اجلن�شية- 0506610708- ابوظبي 

بني يا�س الوثبة فيال 187 خلف اليا�س مارت. 
مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وقدره 
)55935( درهم )خم�س وخم�شون الفا وت�شعمائة وخم�س وثالثون درهماً( وذلك خالل مدة �شبعة 
ايام من تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة 
للمنذر )ني�شان باترول- ا�شتي�شن- ذهبي - 2009( رقم )27682/ خ�شو�شي/ابوظبي/11( طبقا 

لن�س املادة 172 & 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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جميع  من  وطالبة  طالب   750 على  يزيد  ما  توافد 
بدبي  للتن�س  احل���رة  ال�شوق  �شتاد  اإىل  ال��دول��ة  اأن��ح��اء 
للم�شاركة يف فعالية يوم االأطفال التي اأقيمت يف اإطار 
لتن�س  احل��رة  دب��ي  �شوق  لبطولة  امل�شاحبة  االأن�شطة 
ال�شيدات التي انطلقت مناف�شاتها يوم اأم�س مب�شاركة 

اأملع جنمات التن�س يف العامل.
وا�شتمتع  م��در���ش��ة،   13 م��ن  ط���الب  الفعالية  ح�شر 
االأعمار  جميع  �شملت  تدريبية  تن�س  بجل�شة  اجلميع 
والتقاط  ت��رف��ي��ه��ي��ة،  ف��ق��رات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وامل����ه����ارات، 
الفعالية  اأقيمت  التن�س.  جنمات  بع�س  ولقاء  ال�شور، 
م��ن مدربي  ع���دد  ب��اإ���ش��راف  �شاعتني  ا���ش��ت��غ��رق��ت  ال��ت��ي 
اأكادميية كالرك فران�شي�س للتن�س بدبي، حيث اأتيحت 
خاللها الفر�شة لالأطفال الكت�شاب بع�س من مهارات 

هذه اللعبة.
وح��ل��ت ال��الع��ب��ت��ان ك��ي��ك��ي ب��ريت��ن�����س و���ش��ي�����ش��ي بيلي�س 
���ش��ي��ف��ت��ني ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ة ي����وم االأط����ف����ال ل���ه���ذا العام، 
تطوير  كيفية  عن  املعلومات  بع�س  لهم  قدمتا  حيث 
اأوقاتاً  ذلك  بعد  الطلبة  واأم�شى  التن�س.  مهاراتهم يف 

ممتعة يف ممار�شة لعبة التن�س يف امللعب الرئي�شي قبل 
االأوىل  امل�شنفة  كريبر،  اأجنليك  باالأملانية  يرحبوا  اأن 
اثنتني من بطوالت  األقاب  واحلائزة على  �شابقاً  عاملياً 
لت�شاركهم فرحتهم  اإليهم  ان�شمت  التي  غراند �شالم، 

على  توقيعها  وتهديهم  ال��وق��ت  لبع�س  معهم  وتلعب 
اختيار  وج��رى  وقبعاتهم.  وقم�شانهم  التن�س،  ك��رات 
برنامج  �شاركت يف  التي  امل��درا���س  م��ن  االأط��ف��ال  بع�س 
املدار�س ال�شريكة الذي اأطلقته بطولة �شوق دبي احلرة 

للتن�س هذا العام.
االأطفال،  امل�شاركة يف فعالية يوم  اأحب  وقالت كريبر: 
واللعب معهم،  العامل  اأنحاء  ال�شغار من جميع  ولقاء 
اإىل  التن�س  لعبة  ُت��ق��دم  اأن  رائ��ع��ة  ف��ك��رة  اأن��ه��ا  واأع��ت��ق��د 
االأطفال واأن نلهو معهم قلياًل، ونرز لهم اأهمية هذه 

اللعبة.
رافلز  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  ك���ارت  �شتيفاين  امل��ع��ل��م��ة  وق��ال��ت 
اإىل  الثانية  رائعاً، وهذه هي زيارتنا  ورل��د: »كان يوماً 
يوم االأطفال يف بطولة �شوق دبي احلرة، ونعمل دوماً 
هذا  معنا  ح�شر  وق��د  للم�شاركة  طالبنا  ت�شجيع  على 

العام 70 طالباً وطالبة. 
ل�  االإقليمي  الرئي�س  لينارت،  �شجورد  ق��ال  جانبه  من 
جي بي مورغان يف اأوروبا الو�شطى وال�شرقية وال�شرق 
االأو�شط واإفريقيا، والرئي�س العاملي لالأعمال امل�شرفية 
للفعاليات  ال��دع��م  ن��ق��دم  اأن  »ي�����ش��ع��دن��ا  امل��وؤ���ش�����ش��ات��ي��ة: 
املجتمعية يف بطولة �شوق دبي احلرة للتن�س من خالل 
ن��رى هذا  اأن  ي��وم جي بي م��ورغ��ان لالأطفال، وجميل 
العدد الكبري من االأطفال يتمتعون بالتن�س، وناأمل اأن 

يقبلوا على ممار�شة هذه اللعبة الرائعة.
 وقال �شالح تهلك مدير البطولة: يزداد عدد االأطفال 
عام،  بعد  التدريبية عاماً  التن�س  امل�شاركني يف جل�شات 
الفعاليات  ل��ه��ذه  م��ورغ��ان  ب��ي  ج��ي  دع��م  عالياً  ونثمن 
ريا�شة  وتطوير  بدعم  ملتزمون  ونحن  املجتمعية،  
ال��ت��ن�����س يف امل��ن��ط��ق��ة، وك��ل��ن��ا اأم����ل اأن ن���رى ب��ع�����ش��اً من 
النجومية  ع��امل  اإىل  طريقهم  ي�شقون  ال�شغار  ه��وؤالء 
املفتوحة  احل��رة  دبي  �شوق  بطوالت  تقام  امل�شتقبل.  يف 

احل��رة، حتت  دب��ي  �شوق  وتنظمها  التي متلكها  للتن�س 
رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.    
ل����الأدوار  دره���م���اً  وت�����رتاوح اأ���ش��ع��ار ال��ت��ذاك��ر ب��ني 55 
ال����رج����ال، كما  ل��ن��ه��ائ��ي  دره���م���اً  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة، و735 
والتذاكر   )B(و  )A( امل��م��ت��ازة  الفئة  ت��ذاك��ر  ت��ت��واف��ر 
ت�شمل  وجميعها  احل��دث،  مبارايات  جلميع  ال�شاملة  

�شريبة القيمة امل�شافة.  

نهي�ن بن زايد : »طواف اأبوظبي« حدث ع�ملي تلتقي فيه الري��سة ب�حل�س�رة
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأمناء 
واالإن�شانية رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�شي اأن اإمارة اأبوظبي 
���ش��ت��ك��ون ع��ل��ى امل���وع���د م���ن ج��دي��د م���ع ح���دث ع��امل��ي ت��ف��خ��ر به 
الرابعة  الن�شخة  اأن  �شموه  وق��ال  باأكملها.  واملنطقة  االإم��ارات 
وتر�شخ  لتج�شد  ج��اءت  ال��ي��وم  تنطلق  التي  اأب��وظ��ب��ي  ل��ط��واف 
نتطلع  التي  الطموحة  اهدافنا وخططنا وبراجمنا  ا�شتدامة 
اليها بثقة كبرية لدفع عجلة التنمية والنماء مبا ت�شهم برفعة 
الوطن واإعالء رايته عامليا وتاأكيد ر�شالته ال�شامية وانفتاحه 
ب�شالم على جميع �شعوب العامل لتغدو اأر�س االمارات ملتقى 

الثقافات والتعاي�س يف وطن الت�شامح وال�شعادة.
على  الرابع  للعام  اأبوظبي” يقام  “طواف  اأن  �شموه  وا�شاف 
التوايل �شمن ا�شرتاتيجية جمل�س اأبوظبي الريا�شي والروؤية 
عاملية  كعا�شمة  اأبوظبي  مكانة  لرت�شيخ  املجل�س  تبناها  التي 
للريا�شة مبا يتوافق مع ا�شرتاتيجية حكومة اأبوظبي 2030 
التي  املباركة  التنموية  للم�شرية  مهما  ام��ت��دادا  اي�شا  وميثل 
من  وتعمل  االن�شان  بدور  توؤمن  حكيمة  قيادة  �شفينتها  تقود 

اجله باعتباره مفتاح احلياة وحمور النجاح مبقدرته الكبرية 
على �شنع الفارق نحو ا�شت�شراف امل�شتقبل وك�شب التحديات.

واأ�شاف �شموه اأننا يف دولة االإمارات ويف ظل القيادة احلكيمة 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
امل�شلحة نويل  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
القطاع  لتفوق  ال��داع��م��ة  ال��ن��ج��اح��ات  لتحقيق  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة 
ال��ري��ا���ش��ي مب��ا ي��دع��م وي��ع��زز رح��ل��ة ح�����ش��اد االجن�����ازات التي 
اميانا  املخل�شني  وبناتها  ابنائها  ب�شواعد  ال��دول��ة  ت�شنعها 
وان  احلا�شر  ن�شف  ال�شباب  بان  الر�شيدة  القيادة  قناعة  عن 
ل��الإل��ه��ام وال��ط��اق��ة االي��ج��اب��ي��ة والتفاوؤل  ال��ري��ا���ش��ة م�����ش��درا 
ودوره�����ا يف ت��اأم��ني ال��و���ش��ول ل��ه��دف ا���ش��رتات��ي��ج��ي م��ه��م وهو 
جمتمع ريا�شي �شحي حيوي قادر على االبداع والتميز وخال 

من االمرا�س واملعوقات ال�شحية.
واكد �شموه اأن جمل�س اأبوظبي الريا�شي له دور كبري يف تعزيز 
عامليا  اخل�شو�س  وج��ه  على  واأبوظبي  الدولة  ومكانة  �شمعة 
بكافة  الريا�شي  القطاع  متكني  يف  ج��دا  مهم  دور  اىل  ا�شافة 

ريا�شاته ملبتغاه ودعم ا�شتمرارية منوه ومتيزه.
ا�شتقطاب  على  املا�شية  ال��ف��رتة  خ��الل  “ رك��زن��ا  �شموه  وق��ال 
الفعاليات الريا�شية العاملية املتنوعة التي �شاهمت ب�شكل كبري 
وتركت اثارا ايجابية على فئات املجتمع الذي و�شع الريا�شة 
يف اولويات حياته واتخذ منها منطا مهما لتغيري ا�شلوبه وهو 
هدفنا الدائم كما حر�شنا اي�شا على تفعيل الريا�شة املجتمعية 
وتوفري املناخات املالئمة عر اجندة فعاليات متنوعة تنا�شب 
كافة فئات املجتمع وترجمة اهدافنا ب�شكل اكر فكان العمل 
واجلهود من�شبة ومركزة على اأكرث من حمور فجاءت النتائج 
االقت�شادية  ل��ل��ع��ائ��دات  ال��ك��ب��رية  القيمة  حيث  م��ن  متوائمة 
الريا�شية  للفعاليات  واالع��الم��ي��ة  وال�شياحية  والت�شويقية 

العاملية واملجتمعية مبا يرتجم ر�شالتنا ودورنا الرئي�شي«.
واأ�شاف �شموه “ اإننا جنتمع اليوم يف طواف اأبوظبي بن�شخته 
الرابعة التي تقام حتت رعاية كرمية من �شمو ال�شيخ هزاع بن 
اأبوظبي  التنفيذي الإمارة  اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س  زايد 
املتوا�شل  واهتمامه  لرعايته  والتقدير  بال�شكر  نتقدم  والذي 
اأن يكون رقما �شعبا ومهما يف  ال��ذي جنح يف  مل�شرية احل��دث 

للدراجات  الدويل  املعتمدة لالحتاد  العاملية  ال�شباقات  اجندة 
ال�شرق  منطقة  يف  الوحيد  العاملي  ال�شباق  باعتباره  الهوائية 

االو�شط بني 37 �شباقا حول مدن العامل.
واأعرب �شموه عن فخره بقيمة احلدث ومكانته واالرقام املهمة 
التي حققها طوال ال�شنوات الثالث املا�شية والتي ا�شتطاع من 
خاللها ابهار االحتاد واملجتمع الدوليني واملن�شات االعالمية 
كبرية  وب��ث��ق��ة  وا���ش��ع��ة  ب��اف��اق  نتطلع  اإن��ن��ا  م�شيفا  ال��ع��امل��ي��ة.. 
املنجزات  م��ن  امل��زي��د  حتما  �شت�شجل  ال��ت��ي  ال��راب��ع��ة  للن�شخة 
اأبوظبي مبعاملها التاريخية والثقافية  اإمارة  الكبرية و�شت�شع 
واحل�����ش��اري��ة وال�����ش��ي��اح��ي��ة ام���ام ان��ظ��ار ال��ع��امل خ���الل 5 ايام 

متوا�شلة.
ورحب �شموه بالوفود والفرق والدراجني العامليني امل�شاركني 
متقدما  وال��ن��ج��اح..  ال��ت��وف��ي��ق  للجميع  متمنيا  احل����دث..  يف 
والداعمني  والرعاة  ال�شركاء  لكافة  والتقدير  بال�شكر  �شموه 
ودوره��م الكبري يف دعم م�شرية الطواف منذ الن�شخة االوىل 
لتلتقي  من�شة  احل��دث  من  جعلت  التي  الكبرية  واال�شهامات 

من خاللها الريا�شة باحل�شارة والثقافة والتاريخ.

اأع��ل��ن��ت اأك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
للريا�شة الن�شائية عن م�شاركة حملية 
واإقليمية وعاملية غري م�شبوقة من اأملع 
االأ�شماء يف عامل الفرو�شية يف الن�شخة 
اخلام�شة من كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت 
الدولية لقفز احلواجز، والذي  مبارك 
منتجع  يف  م��ار���س   1 فعالياته  تنطلق 
مدار  على  ال��دويل  الريا�شي  الفر�شان 
ث��الث��ة اأي����ام. ج���اء ذل���ك خ���الل املوؤمتر 
االأكادميية  ن��ظ��م��ت��ه  ال����ذي  ال�����ش��ح��ف��ي 
���ش��ب��اح ام�����س ال��ث��الث��اء 20 ف��راي��ر يف 
يف  ال��دويل  الريا�شي  الفر�شان  منتجع 
اإل��ق��اء ال�����ش��وء على  اأب��وظ��ب��ي، حيث مت 
البطولة  وفعاليات  مناف�شات  تفا�شيل 

هذا العام.
املقبلة  الن�شخة  اأن  االأكادميية  واأعلنت 
حت���ت���ف���ل مب�������رور خ���م�������س ����ش���ن���وات من 
الن�شخة  انطالق  منذ  والنجاح  التميز 
اإىل  اأ���ش��ارت  كما  البطولة،  م��ن  االأوىل 
عودة “قرية الفرو�شية”، وهي منطقة 
االأن�شطة التي يتم تنظيمها على هام�س 
مناف�شات البطولة، والتي القت جناحاً 
العام  انطالقها  عند  مقباًل  جماهريياً 

املا�شي.
وُت���ع���ق���د ال��ب��ط��ول��ة حت���ت رع���اي���ة �شمو 
ب��ن��ت م��ب��ارك رئي�شة  ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة 
االأعلى  الرئي�س  العام  الن�شائي  االحتاد 
ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة املجل�س 
االأعلى لالأمومة والطفولة اأم االإمارات، 
فاطمة  اأكادميية  بتنظيم  اهلل،  حفظها 
ووفقاً  الن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت 
هزاع  بنت  فاطمة  ال�شيخة  لتوجيهات 
بن زايد اآل نهيان، رئي�شة جمل�س اإدارة 
للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية 
اأبوظبي  ن������ادي  ورئ���ي�������ش���ة  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
لل�شيدات، ودعم كل من جمل�س اأبوظبي 
للفرو�شية،  االإم��ارات  الريا�شي، واحتاد 
رعاية  وحت�����ت  ل�����الإع�����الم،  واأب����وظ����ب����ي 

ا�شطبالت ال�شراع، و�شركة ات�شاالت.
جتمع  متميزة  من�شة  البطولة  ومتثل 
اأم��ه��ر ال��ف��ار���ش��ات وال��ف��ر���ش��ان م��ن كافة 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، وم��ن امل��ت��وق��ع اأن ت�شهد 
ن�شختها الرابعة م�شاركة حوايل 140 
20 دولة  اأكرث من  فار�شة وفار�س من 
للمناف�شة  االإم�������ارات،  دول����ة  ف��ي��ه��ا  مب��ا 

القيمة  البطولة واجلوائز  للفوز بلقب 
ت�شل  والتي  للفائزين،  تر�شدها  التي 
درهم   650،500 اإىل  جمموعها  يف 

اإماراتي.
توجهت  ال�����ش��ح��ف��ي،  امل���وؤمت���ر  وخ�����الل 
ال���دك���ت���ورة م���ي اأح���م���د اجل���اب���ر، ع�شو 
بنت  ف��اط��م��ة  اأك���ادمي���ي���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
بخال�س  الن�شائية،  للريا�شة  م��ب��ارك 
ال�شكر والتقدير ل�شمو ال�شيخة فاطمة 

على  االإمارات”،  “اأم  م����ب����ارك  ب���ن���ت 
وت�شجيع  تنمية  على  ال��دائ��م  حر�شها 
لتحقيق  ودع���م���ه���ا  االإم����ارات����ي����ة  امل�������راأة 

طموحاتها وتطلعاتها.
اأكادميية فاطمة  كاأ�س  “يعد  واأ�شافت: 
بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز من 
التي تنظمها  الريا�شية  الفعاليات  اأهم 
االأكادميية، ونحن فخورون للغاية مبا 
ح��ق��ق��ت��ه ال��ب��ط��ول��ة م���ن ح�����ش��ول��ه��ا على 

مكانتها  وتر�شيخ  وا�شع  عاملي  اع��رتاف 
لريا�شة  الرئي�شية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ك��اأح��د 
ومنطقة  االإم����ارات  دول��ة  يف  الفرو�شية 
ال�������ش���رق االأو�����ش����ط. وب��ي��ن��م��ا ����ش���ارك يف 
 120 البطولة  م��ن  املا�شية  الن�شخة 
ف��ار���ش��ة وف���ار����س م���ن 20 دول�����ة، نحن 
نتوقع م�شاركة اأو�شع هذا العام مقارنة 

باالأعوام االأربعة ال�شابقة«. 
الزيادة  ه���ذه  “تاأتي  اجل���اب���ر:  واأك�����دت 
ان��ع��ك��ا���ش��اً جلهودنا  امل�����ش��ارك��ني  ع���دد  يف 
املزيد  ت�شجيع   اإىل  والرامية  امل�شتمرة 
من ال�شيدات يف املجتمع االإماراتي على 
اأنواعها  مبختلف  ال��ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ة 
الريا�شية  ب��ط��م��وح��ات��ه��م  واالرت�����ق�����اء 
ومن  ع���امل���ي���ة،  م���رات���ب  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
اإىل  ن�شعى  نحن  البطولة،  ه��ذه  خ��الل 
املجتمع  ���ش��ي��دات  اال���ش��ت��م��رار يف متكني 

االإماراتي لتحقيق اأهدافهم«.
الذي  املتميز  بالتو�شع  اجلابر  واأ���ش��ادت 
تلبيًة  ال���ع���ام،  ه����ذا  ال��ب��ط��ول��ة  ت�����ش��ه��ده 
الح��ت��ي��اج��ات ال�����زوار م��ن ك��اف��ة اأطياف 
الن�شخة  ���ش��ت�����ش��ه��د  ح���ي���ث  امل���ج���ت���م���ع، 
الفرو�شية”  “قرية  ع����ودة  اخل��ام�����ش��ة 
ال�����ذي حققته  ال��ك��ب��ري  ال���ن���ج���اح  ع��ق��ب 
من  ال��ع��دي��د  لتت�شمن  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام 
والرتفيهية  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  االأن�������ش���ط���ة 
واملتوفرة  الفرو�شية  بريا�شة  املرتبطة 

العائالت  م���ن  ل���ل���زوار  ب�����ش��ك��ل جم���اين 
االأح�شنة  رك���وب  وم��ن��ه��ا  واالأ����ش���دق���اء، 
ال�شغرية، واالألعاب العائلية اجلماعية، 
باالإ�شافة  البهلواين،  اخل��ّي��ال  واأل��ع��اب 
اإىل عرو�س املو�شيقى احلية والعرو�س 
الفنية و�شاحنات الطعام واأك�شاك البيع، 
التجربة  اإىل  جميعها  ت�شيف  وال��ت��ي 
تنتظر  ال���ت���ي  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
البطولة  اأي��ام  البطولة على م��دار  زوار 
الريا�شي  الفر�شان  منتجع  يف  الثالث 
ع��ن جناح  اأعلنت اجل��اب��ر  ال���دويل. كما 
12 فار�شة حتت �شن 18 عام يف الدورة 
اأكادميية  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
الن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
لقفز احل��واج��ز، وال��ت��ي تعد ج���زءاً من 
وعليه،  لل�شباب؛  االأك��ادمي��ي��ة  ب��رن��ام��ج 
امل�شاركة  اإىل  الفتيات  ه���وؤالء  �شت�شتعد 
اأكادميية  كاأ�س  من  ال�شاد�شة  بالن�شخة 
ل��ق��ف��ز احلواجز،  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
وهو ما تعتره االأكادميية م�شدر فخر 
اإىل ت�شجيع  الرامية  مل�شاعيها  وحتقيقاً 
الفاعلة  امل�شاركة  على  االإماراتية  امل��راأة 
مبختلف الريا�شات. باالإ�شافة اإىل ذلك، 
اأعلنت اجلابر عن تنظيم االأكادميية ل� 
عمل: كيفية الكتابة ال�شحفية  “ور�شة 
اأ�شبحت  وال��ت��ي  الفرو�شية”،  لريا�شة 
لها  البطولة ت�شيف  من  اأ�شا�شياً  ج��زءاً 

جانباً تعليمياً يدعم خططها يف تطوير 
الريا�شة الن�شائية بكافة جوانبها.

وَعّر خمتلف املتحدثون الذين �شاركوا 
يف ف���ع���ال���ي���ات امل����وؤمت����ر ال�����ش��ح��ف��ي عن 
الريا�شي  احل��دث  ه��ذا  بدعم  �شعادتهم 
ال��ف��ري��د، مل��ا مي��ث��ل��ه م��ن اإ���ش��اف��ة فاعلة 
واالإقليمية  املحلية  الريا�شية  لل�شاحة 
القبي�شي  اأح���م���د  وم��ن��ه��م  وال���ع���امل���ي���ة، 
يف   واالت�������ش���ال  ال��ت�����ش��وي��ق  اإدارة  م��دي��ر 

و�شعادة  ال��ري��ا���ش��ي،  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س 
اإدارة  جمل�س  ع�شو  النعيمي،  ع��دن��ان 
وال�شباق  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  االإم������ارات  احت����اد 
للفرو�شية،  اأبوظبي  ن��ادي  ع��ام  وم��دي��ر 
وخ����ال����د ع���ل���ي اجل��ن��ي��ب��ي رئ���ي�������س ق�شم 
االإم����ارات  قفز احل��واج��ز، ممثل احت���اد 
ورا�شد  ال�شراع،  ا�شطبالت  و  للفرو�شية 
الفر�شان  منتجع  ع��ام  مدير  القبي�شي، 
الريا�شي الدويل، والفار�شة االإماراتية 

اأمل املهريي.
 “ اأح��م��د القبي�شي:  ق��ال  وم��ن ج��ان��ب��ه، 
ون�����ش��ي��د ه��ن��ا ب��ال��دع��م ال��ك��ب��ري وال����دور 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  ل�شمو  ال���ري���ادي 
�شعيها  ع��ل��ى  االإمارات”  “اأم  م���ب���ارك 
ال��������دوؤوب ل��ت��ع��زي��ز م�����ش��ارك��ة امل�������راأة يف 
ال���ري���ا����ش���ة وت�����ش��ج��ع��ي��ه��ا ع���ل���ى ات���ب���اع 
تنمية  عن  ف�شاًل  �شحي،  حياة  اأ�شلوب 
امل���واه���ب ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة وزي����ادة 
البطوالت  يف  ال�شيدات  م�شاركة  ن�شبة 

الريا�شية املختلفة«.
اخلام�شة  ال��ن�����ش��خ��ة  “متثل  واأ����ش���اف: 
ل��ك��اأ���س اك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك  
مب�شاركة  احل����واج����ز  ل��ق��ف��ز  ال���دول���ي���ة 
نخبة الفار�شات والفر�شان، حدثاً مهماً 
الريا�شية  للفعاليات  مم��ي��زة  وا���ش��اف��ة 
ال��ع��امل��ي��ة ال���ت���ي ت���ق���ام يف اأب���وظ���ب���ي، مبا 
عاملية  كعا�شمة  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ان��ة  ي��ع��زز 
يحر�س  ج���ان���ب���ه،  وم������ن  ل���ل���ري���ا����ش���ة. 
ع��ل��ى دعم  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
اأك��ادمي��ي��ة فاطمة  ف��ع��ال��ي��ات وم���ب���ادرات 
الن�شائية،  ل���ل���ري���ا����ش���ة  م����ب����ارك  ب���ن���ت 
ت��واف��ق��اً م��ع روؤي���ة املجل�س ال��رام��ي��ة اإىل 
ريا�شية  كوجهة  اأبوظبي  مكانة  تعزيز 
الفعاليات  ك���رى  ت�شت�شيف  م��ت��م��ي��زة 
الريا�شية عاملية امل�شتوى، ونحن نفخر 
فاطمة  اأكادميية  مع  املثمرة  ب�شراكتنا 
والتي  الن�شائية،  للريا�شة  مبارك  بنت 
يف  الريا�شية  القيم  غر�س  يف  �شاهمت 
بتفا�شيل  مهتم  جيل  وبناء  جمتمعنا، 
ه����ذه ال��ري��ا���ش��ة ال�����ش��ي��ق��ة ال��ت��ي تتمتع 
كاأ�س  وي��ت��م��ت��ع  ب������ارز«.  دويل  ب��ح�����ش��ور 
الدولية  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية 
لقفز احلواجز باعرتاف اإقليمي ودويل 
 ،2013 ع�����ام  ان���ط���الق���ه  م���ن���ذ  وا�����ش����ع 
اأعقاب ح�شوله على م�شادقة  وذلك يف 
االحتاد الدويل لريا�شة الفرو�شية عام 
انطلقت  قد  البطولة  وكانت   .2015
ريا�شية  فعالية  باعتبارها  البداية  يف 
لت�شمل  تو�شعت  ث��م  وح�شب،  لل�شيدات 
الذي  االأم���ر  واالأط��ف��ال،  للرجال  فئات 
اأدى اإىل زيادة ن�شبة امل�شاركة الدولية يف 
 120 باإجمايل  املا�شي،  العام  البطولة 
20 دول��ة من كافة  وفار�شة من  فار�شاً 

اأنحاء العامل.

حتت رعاية �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك »�أم �لإمار�ت« 

ك�أ�س اأك�دميية ف�طمة بنت مب�رك الدولية لقفز احلواجز 2018 ي�ستقطب اأبرز الف�ر�س�ت والفر�س�ن اإىل اأبوظبي

جنمة التن�س كريبر تدخل البهجة اإىل 750 طفاًل يف دبي

ب�شاالت  املقبل  ال�شبت  ي��وم  تفتتح   2018 زاي��د  ع��ام  فعاليات  �شمن 
املركز الثقايف االجتماعي الهندي يف اأبو ظبي بطولة املغفور له باإذن 
اآل نهيان)رحمه اهلل( املفتوحة الرابعة  اهلل ال�شيخ مبارك بن حممد 
املقبل  مار�س  من  الثالث  حتى  ت�شتمر  والتي   2018 لعام  لل�شنوكر 
مقدمتهم  يف  اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  الع��ب��ا   88 ح���وايل  مب�����ش��ارك��ة 
االإعالن  وج��اء   .. وال�شديقة  ال�شقيقة  واجل��ال��ي��ات  االإم����ارات  اأب��ط��ال 
عن انطالقتها خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقدته اللجنة املنظمة 
م�شاء اأم�س االأول ب�شالة املوؤمترات باملركز الهندي بح�شور اللواء)م( 
م�شطفي �شهاب الها�شمي امل�شت�شار الفني الإحتاد البلياردو وال�شنوكر، 
م��دي��ر ال��ب��ط��ول��ة، وج��ا���ش��ن��دران��اي��ر رئي�س ال��ن��ادي ال��ه��ن��دي ب��االإن��اب��ة ، 

والدكتور اأ�شوك ناير من�شق عام البطولة، وحممد �شالم االأمني العام 
للنادي وعدد من امل�شوؤولني ورعاة البطولة التي ر�شدت لها اجلوائز 

النقدية والعينية.
امتدادا  ت��ع��ت��را  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  ���ش��ه��اب  “م” م�����ش��ط��ف��ي  ال���ل���واء  وذك����ر 
ترثى  اأنها  كما  والتالقي  الرتابط  قيم  وجت�شد  ال�شابقة  للمناف�شات 
الذي  اال�شم  اأن قيمة احل��دث يف  ذاك��را  الريا�شية  ال�شاحة  الن�شاط يف 
يحمله، واأن اإحتاده درج على اإقامة مثل هذه الفعاليات با�شتمرار لن�شر 
اللعبة والنها ت�شاعد يف تطوير م�شتوى الالعبني، وقدم �شهاب ال�شكر 
واجلهات  البطولة  ا�شت�شافة  على  الهندي  امل��رك��ز  الأ���ش��رة  والتقدير 

الراعية على دعمها.

بدوره قال جا�شندراناير اأن البطولة تعزز من قيم الرتابط بني اأبناء 
الدولة واملقيمني وجتمع اأبناء اجلالية الهندية الذين يحر�شون على 
امل�شاركة واملتابعة امل�شتمرة لهذه البطولة املهمة ويح�شرون اإليها من 
�شيكون  االفتتاح  اأن  اأهميتها  دليال على  يكفي   : واأ�شاف  االإم��ارات  كل 
والذي  الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  بت�شريف  
جيدا  تنظيما  هنالك  يكون  اأن  ون��اأم��ل   ، اأي�شا  اخلتام  حفل  �شيح�شر 
الراعية،  للجهات  �شكره  جا�شندرا  وقدم  اجلميع..  قبل  من  واهتماما 
و  للب�شريات  ماج�شتيك  و�شركة  اجلديد  الطبي  املركز  مقدمتها  ويف 
بنك االإحتاد الوطني وغريها من اجلهات، موؤكدا اأن هذا الدعم �شاعد 

كثريا يف تنظيم البطولة التي وجدت جتاوبا كبريا حتى اأالن.

�صمن فعاليات عام ز�يد 2018

بطولة مب�رك اآل نهي�ن تفتتح ال�سبت ب�ملركز الهندي يف اأبو ظبي
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ت��ن��ط��ل��ق ب��ع��د اأ���ش��اب��ي��ع ق��ل��ي��ل��ة ي����وم 2 
بطولة  يا�س  جزيرة  يف  القادم  مار�س 
 2018 اأبوظبي الدولية للرتايثلون 
بطوالت  م��و���ش��م  ف��احت��ة  ت�شكل  ال��ت��ي 
الرتايثلون العاملية مب�شاركة 65 من 
 25 م��ن  امل�شاركني  الريا�شيني  اأب���رز 
دولة بينهم ثمانية م�شاركني م�شنفني 
�شمن اأف�شل ع�شرة ريا�شيي ترايثلون 

على م�شتوى العامل.
البطل  ع�������ودة  ال���ب���ط���ول���ة  وت�������ش���ه���د 
االإ�شباين االأوملبي ماريو موال احلائز 
ع��ل��ى ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ���ش��ل�����ش��ل��ة االحت����اد 
 ،2017 ل��ع��ام  ل��ل��رتاي��ث��ل��ون  ال�����دويل 
الدولية  اأب��وظ��ب��ي  ببطولة  وال��ف��ائ��ز  
ل���ل���رتاي���ث���ل���ون م����رت����ني، وع���ي���ن���ه على 
اأبوظبي  يف  ال��ث��ال��ث  ال��ل��ق��ب  حت��ق��ي��ق 
الريطاين  ال��ب��ط��ل  م���واج���ه���ة  ع��ن��د 
بامليدالية  امل���ت���ّوج  ب��راون��ل��ي،  ال��ي�����ش��رت 
االأول��ي��م��ب��ي��ة م��رت��ني وامل�����ش��ارك للمرة 
�شتكون  ح��ي��ث  ال��ب��ط��ول��ة،  يف  االأوىل 
اأبطال  مب�����ش��ارك��ة  م�شتعلة  امل��ن��اف�����ش��ة 
كري�شتيان  الرنويجي  اأم��ث��ال  اآخ��ري��ن 
اأفريقي  واجل����ن����وب  ب��ل��وم��ن��ي��ف��ي��ل��ت، 
فرناندو  واالإ�شباين  م��وراي،  ريت�شارد 
�شمن  م�����ش��ن��ف��ون  وج��م��ع��ي��ه��م  اأالرزا، 
اخل��م�����ش��ة االأوائ��������ل ب��ح�����ش��ب االحت����اد 
يف  ي�شارك  كما  للرتايثلون.  ال���دويل 
اأ�شحاب  مت�شابقون  اأي�����ش��اً  املناف�شة 
لوي�س،  فن�شنت  اأم��ث��ال  كبرية  �شعبية 
لعام  العاملية  الرتايثلون  �شل�شلة  بطل 
�شومان،  وهرني  روتردام،  يف   2017
ال�شابق؛  ال��ع��امل��ي  ال��رتاي��ث��ل��ون  ب��ط��ل 

وج���ون���اث���ان ب���راون���ل���ي، احل���ائ���ز على 
امليدالية االأوملبية مرتني.

العواين،  ع����ارف ح��م��د  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
االأم����������ني ال�����ع�����ام مل���ج���ل�������س اأب����وظ����ب����ي 
اأ�شماء  ق��ائ��م��ة  “توؤكد  ال���ري���ا����ش���ي: 
االأب����ط����ال امل��ع��ل��ن ع���ن م�����ش��ارك��ت��ه��م يف 
مقدمتهم  ويف  ال��ع��ام  ه���ذا  ال��ب��ط��ول��ة 
اأوملبياد  يف  مبيداليات  املتوجني  كافة 
االإث��������ارة  ح���ج���م  ع���ل���ى   2016 ري������و 
املرتقب  ال��ع��ايل  وال��ت��ن��اف�����س  ال��ك��ب��رية 
ع��ن��د ان���ط���الق ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى م�شار 
جزيرة يا�س بالعا�شمة اأبوظبي الذي 
االأكرث  الرتايثلون  م�شارات  اأحد  يعد 
و�شع  ب�شدد  ونحن  العامل.  يف  تفرداً 
ال��ل��م�����ش��ات االأخ�����رية ال���ش��ت��ك��م��ال كافة 
هذا  النطالق  النهائية  اال�شتعدادات 
وا�شتقبال  ال��ه��ام،  ال��ري��ا���ش��ي  احل���دث 
امل�شاركني  املتوقع من  القيا�شي  العدد 
احلا�شرين  اجل��م��ه��ور  م��ن  واالآالف 
الدعم  وت��ق��دمي  ب��احل��دث  لال�شتمتاع 
عائالتهم  اأف�������راد  م���ن  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 

واأ�شدقائهم واأبطالهم املف�شلني«.
 2018 ب���ط���ول���ة  “تعد  واأ�������ش������اف: 
م��ن��ا���ش��ب��ة ري��ا���ش��ي��ة اأخ������رى ه���ام���ة يف 
االأجندة الريا�شية للدولة، حيث تت�شم 
امل�شاركة  ب��اب  وتفتح  كبرية  ب�شمولية 
امل�شاركة  وتتيح  اجلمهور  فئات  لكافة 
االأعمار  ل��ك��اف��ة  منا�شبة  ���ش��ب��اق��ات  يف 
والبدنية. ومع  الريا�شية  وامل�شتويات 
فاإننا  املناف�شات  ب��دء  م��وع��د  اق���رتاب 
بامل�شاركة  ال��راغ��ب��ني  ج��م��ي��ع  ن�����ش��ج��ع 
املوقع  ع����ر  االآن  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ع���ل���ى 

abudhabi. االإلكرتوين للبطولة
جزءاً  ليكونوا   ،triathlon.org

من حدث ريا�شي عاملي مميز«.
ماريو  العاملي  الرتايثلون  بطل  وق��ال 
م����وال: مت��ث��ل ب��ط��ول��ة اأب���وظ���ب���ي اأحد 
مناف�شاتي  ج��دول  يف  البطوالت  اأه��م 
االفتتاحية  ال��ب��ط��ول��ة  ف��ه��ي  ال��ع��امل��ي��ة، 
وفر�شة  ال��رتاي��ث��ل��ون  ب��ط��والت  ملو�شم 
مو�شمهم  ل��ب��دء  للريا�شيني  مم��ي��زة 
ال�شباقات  م����ن  واح�������د  يف  ب����ال����ف����وز 
بطوالت  �شل�شلة  �شمن  اإث���ارة  االأك���رث 

الرتايثلون العاملية. 
امل��ا���ش��ي حتدياً  ال��ع��ام  �شّكل  واأ����ش���اف: 

امل�شار  ع���ل���ى  يل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ح��ق��ي��ق��ي��اً 
وكانت  ي����ا�����س،  ج����زي����رة  يف  اجل����دي����د 
اآمل  ولكنني  للغاية.  كبرية  املناف�شة 
اأف�������ش���ل ه����ذا العام  ن��ت��ي��ج��ة  ت�����ش��ج��ي��ل 
بطولة  يف  ال���ث���ال���ث  ف�����وزي  وحت��ق��ي��ق 
معتاداً  اأ�شبحت  اأنني  ومب��ا  اأبوظبي. 
العام  هذا  جهدي  �شاأبذل  امل�شار،  على 
للفوز باللقب وتقدمي عر�س ريا�شي 
اجلماهري  ج��م��ي��ع  ل��ت��وق��ع��ات  ي���رق���ى 
ال���رائ���ع���ة امل��ت��اب��ع��ة ل���ل���ح���دث.  وح���ول 
م�����ش��ت��وى امل��ن��اف�����ش��ة يف ال��ب��ط��ول��ة هذا 
العام، اأو�شح موال: ت�شتقطب الن�شخة 
اجل��دي��دة م��ن ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��دي��د من 

االأ�شماء العاملية البارزة وهو ما يزيد 
البطولة.  ه��ذه  وتناف�شية  اإث����ارة  م��ن 
ويكفي فقط اإلقاء نظرة على االأ�شماء 
البداية ملعرفة  �شتقف عند خط  التي 
قوة املناف�شة املرتقبة يف هذه البطولة 
�شهلة  تكون مهمة موال  ولن  الهامة. 
من  قائمة  ل��وج��ود  ن��ظ��راً  اللقب  نحو 
االأبطال العامليني اأبرزهم الريطاين 
اأي�شاً  يتطلع  ال��ذي  براونلي  الي�شرت 
مميزة  ب�شمة  ل���رتك  وي�����ش��ع��ى  ل��ل��ق��ب 
البطولة،  يف  االأوىل  م�شاركته  خ��الل 
“اأتطلع لتقدمي  ي��ق��ول:  ذل��ك  وح��ول 
اأداء رائع يف البطولة التي ا�شارك بها 

من  نخبة  ت�شم  والتي  االأوىل  للمرة 
اأف�شل ريا�شيي الرتايثلون يف العامل. 
يف  م�شاركاتي  قلة  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
العام  خ����الل  ال���رتاي���ث���ل���ون  ���ش��ب��اق��ات 
اأبذل ق�شارى جهدي  اأنني  اإال  املا�شي 
واأتطلع  بطولة  اأي  يف  اأ���ش��ارك  عندما 
مو�شمي  بداية  وتعد  الفوز.  لتحقيق 
و�شاأعمل  هاماً يل،  اأم��راً  اأبوظبي  من 
والظفر  ق���وي  اأداء  ل��ت��ق��دمي  ج���اه���داً 
بهذا اللقب الهام«. وجنحت الت�شكيلة 
العاملية من االأبطال الذكور امل�شاركني 
يف بطولة اأبوظبي الدولية للرتايثلون 
2018 يف ت�شجيل ما جمموعه 282 

االحتاد  بطوالت  �شل�شلة  �شمن  ف��وزاً 
ال������دويل ل��ل��رتاي��ث��ل��ون ال��ع��امل��ي��ة، كما 
حققت اأكرث من 700 تتويج باألقاب 
ي��ج��ع��ل ت�شكيلة  ال����ذي  االأم����ر  ع��امل��ي��ة، 
االأقوى  اأبوظبي  بطولة  يف  امل�شاركني 

يف تاريخ هذه البطولة الدولية.  
امل�����ش��ارك��ني الهواة  و���ش��ي��ك��ون مب��ق��دور 
عددهم  ي�شل  اأن  املتوقع  البطولة  يف 
االختيار  م�����ش��ارك   3500 حل����وايل 
اأن��واع من م�شارات ال�شباق  بني ثالثة 
ذات امل�شافات املتنوعة مبا يتنا�شب مع 
التناف�س  فر�شة  ومينحهم  قدراتهم 
م��ع اأف�����ش��ل ري��ا���ش��ي��ي ال��رتاي��ث��ل��ون يف 

“�شرينت”  م�����ش��ار  وت�����ش��م��ل  ال���ع���امل، 
 750 مل�شافة  ال�شباحة  ي�شم  ال���ذي 
مل�شافة  ال������دراج������ات  ورك��������وب  م������رت، 
20 ك��ي��ل��وم��رت، واجل�����ري مل�����ش��اف��ة 5 
االأوملبية  امل�شافة  و�شباق  كيلومرتات، 
 1500 الذي ي�شمل ال�شباحة مل�شافة 
 40 ال���دراج���ات مل�شافة  م��رت، ورك���وب 
ك���ي���ل���وم���رت، واجل���������ري مل�������ش���اف���ة 10 
املتو�شطة  امل�شافة  و�شباق  كيلومرت، 
 1900 الذي ي�شمل ال�شباحة مل�شافة 
 90 ال���دراج���ات مل�شافة  م��رت، ورك���وب 
 21.1 ك��ي��ل��وم��رت، واجل�����ري مل�����ش��اف��ة 

كيلومرت.

حامل  االإن��ك��ل��ي��زي،  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت  ي��ح��ل 
اال�شباين  ا�شبيلية  على  م���رات،   3 اللقب 
اليوم االأربعاء يف ذهاب ثمن نهائي دوري 
اب��ط��ال اأوروب�����ا ل��ك��رة ال��ق��دم ع��ل��ى وقع 
احلالة اجلدلية لنجمه الفرن�شي بول 
االيطايل  روم���ا  يبحث  فيما  ب��وغ��ب��ا، 
دانيت�شك  ���ش��اخ��ت��ار  م���ن  ال����ث����اأر  ع���ن 

االوكراين.
ي��ح��وم ال�����ش��ك ح���ول م�����ش��ارك��ة العب 
مباراة  اأ���ش��ا���ش��ي��ا يف  ب��وغ��ب��ا  ال��و���ش��ط 
ملعب “�شان�شي�س بي�شخوان”، ب�شبب 

فورمته وو�شعه البدين احلايل.
“ال�شياطني  ا���ش��ت��ق��دم��ه  ال����ذي  ب��وغ��ب��ا 
2016 ب�شفقة قيا�شية من  احلمر” يف 
دوالر  مليون   125( االيطايل  يوفنتو�س 
ام���ريك���ي(، ب��ع��د ارب���ع ���ش��ن��وات م��ن التخلي 
يف  كاملة  دقيقة   90 يلعب  مل  جم��ان��ا،  عنه 
الرتغايل  مدربه  ا�شتبعده  االخ��ري.  ال�شهر 
ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و خ����الل اخل�������ش���ارت���ني �شد 
الفوز  وبينهما  ال��دوري  يف  ونيوكا�شل  توتنهام 

على هادر�شفيلد.
الفرن�شية  ال�شحف  يف  تقارير  وا�شارت 
غري  بوغبا  ان  اىل  املا�شي،  اال�شبوع 
اياه  منحه  ال���ذي  ال����دور  يف  �شعيد 
لناحية  خ�����ش��و���ش��ا  م���وري���ن���ي���و، 

املتطلبات الدفاعية.

وقال مورينيو ان بوغبا كان �شي�شغل مركزه املف�شل يف 
خالل  املا�شي،  ال�شبت  العبني  ثالثة  من  و�شط  ي�شار 
ال��ف��وز ع��ل��ى ه��ادر���ش��ف��ي��ل��د �شمن ال����دور اخل��ام�����س من 
م�شابقة الكاأ�س، لوال ا�شتبعاده قبل �شاعات من �شربة 
الت�شيلي  املهاجم  و�شول  واأدى  املر�س.  ب�شبب  البداية 
االنتقاالت  ف��رتة  يف  ار���ش��ن��ال  م��ن  �شان�شي�س  الك�شي�س 
اذ مل يخ�س  املزمعة،  ال�شتوية اىل تفاقم االختالفات 

الثنائي بوغبا-�شان�شي�س 90 دقيقة كاملة �شويا.
ت�����ردي ع��الق��ت��ه ببوغبا  ���ش��ائ��ع��ات  وو����ش���ف م��وري��ن��ي��و 
ب�”اأكاذيب كرى”، بيد ان انه مل يخف انتقاده لالعب 
يحتاجه  وال��ف��ري��ق  ج��ي��دا...  يلعب  ال  “حاليا  ال���دويل 

مب�شتوى جيد«.
بفارق كبري  ال��دوري  ترتيب  و�شيف  يونايتد،  وتنتظر 
نقطة(،   16( �شيتي  مان�ش�شرت  امل��ت�����ش��در  ج���اره  ع��ن 
م��ب��اري��ات ه��ام��ة، ف��اىل م��ب��ارات��ي ا�شبيلية االرب��ع��اء ويف 
يف  ول��ي��ف��رب��ول  ت�شل�شي  �شي�شتقبل  م��ار���س،  اذار   13

الرمريليغ يف معركة قوية على موقع الو�شافة.
وتابع مورينيو الذي مدد عقده يف كانون الثاين يناير 
2020 “اأعتقد ان هذا يح�شل مع كل فريق ال  حتى 

يوؤدي جنومه ب�شكل جيد«.
ولي�شت املرة االوىل التي يف�شل فيها مورينيو، الطامح 
للتتويج بدوري االبطال مع ثالثة اندية خمتلفة )رقم 
قيا�شي( بعد بورتو الرتغايل 2004 وانرت االإيطايل 
على  املوهوبني،  جنومه  اح��د  مع  بالتعامل   ،2010
البلجيكي كيفن دي بروين  �شابقا مع  غ��رار ما ح�شل 
وامل�������ش���ري حم��م��د ����ش���الح جن��م��ي م��ان�����ش�����ش��رت �شيتي 

بني  االوىل  القارية  املواجهة  وه��ذه  راهنا.  وليفربول 
والذي  و2008  و1999   1968 يف  املتوج  يونايتد، 
بطال  تتويجه  بعد  االأم  ال��ق��اري��ة  امل�شابقة  يف  ي�����ش��ارك 
يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  ليغ”  “يوروبا  االأوروب������ي  ل���ل���دوري 
تاريخه، وا�شبيلية الذي خلفه “ال�شياطني احلمر” يف 
االندل�شي  الفريق  بان  علما  ليغ”،  “يوروبا  كاأ�س  رفع 
كان �شاحب اقل عدد من النقاط من بني املتاأهلني من 

دور املجموعات 9.
مباراة  “هذه  يونغ  ا�شلي  يونايتد  و�شط  الع��ب  وق��ال 
هادر�شفيلد  م���ب���ارات���ي  م��ث��ل  ار����ش���ن���ا،  خ�����ارج  ���ش��ع��ب��ة 
ون��ي��وك��ا���ش��ل. ه��ك��ذا ي��ب��دو امل��ل��ع��ب. ي��ج��ب ان ن��رك��ز على 

اأنف�شنا«.
يف  النهائي  رب��ع  بلوغه  ال�شبيلية  اجن���از  اأف�شل  وك���ان 
املو�شم على مهاجمه  ه��ذا  كثريا  ع��ول  وه��و   ،1958
جميع  يف  هدفا   17 �شاحب  ي��در  ب��ن  و���ش��ام  الفرن�شي 

امل�شابقات.
راهنا  اال�شباين  ال��دوري  ا�شبيلية، خام�س ترتيب  وبلغ 
االي���ط���ايل فينت�شنزو  م��درب��ه اجل��دي��د  ا����ش���راف  حت��ت 
5 م�شاركات  اآخ��ر  مونتيال، ه��ذا ال��دور ارب��ع م��رات يف 
فيما يخو�س  النهائي،  رب��ع  بلوغ  ف�شل يف  ان��ه  بيد  ل��ه، 
يونايتد الذي �شجل له البلجيكي روميلو لوكاكو 21 
منذ  االوىل  للمرة  النهائي  ثمن  امل��و���ش��م،  ه��ذا  ه��دف��ا 

مو�شم 2014-2013.
ويحل روما االيطايل على �شاختار دانيت�شك االوكراين، 
اىل  وارت��ق��ائ��ه  متتالية  انت�شارات  ثالثة  م��ن  منت�شيا 
املحلي، ولو بفارق كبري عن  ال��دوري  الثالث يف  املركز 

نابويل ويوفنتو�س. و�شيكون باب التاأهل مفتوحا على 
انتهى م�شواره يف  الذي  �شاختار وروما  م�شراعيه بني 
على   2011-2010 لن�شخة  ال��ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  ال����دور 

باخل�شارة ي���د ال��ف��ري��ق االأوك������راين 
ذهابا   3-2 اأم����ام����ه 

ايابا،  و�شفر3- 
ر�شيده  لريفع 

 3 اىل 

ان��ت�����ش��ارات يف ارب���ع م��ب��اري��ات ب��ع��د م��واج��ه��ت��ني يف دور 
االدوار  روم���ا  وي��خ��و���س   .2007 مل��و���ش��م  امل��ج��م��وع��ات 
لكنه  م�شاركات،   7 اخر  يف  ال�شاد�شة  للمرة  االق�شائية 

بلغ ربع النهائي اآخر مرة يف مو�شم 2008.
مك�شيم  الفرن�شي  و�شطه  العب  روم��ا  عن  ويغيب 
االرجنتيني  ج���ان���ب  اىل  ال���ش��اب��ت��ه،  غ���ون���ال���ون 
كار�شدورب.  ري��ك  والهولندي  �شيلفا  جوناثان 
وع��اد اىل �شفوف روم��ا خ��الل الفوز االخري 
الو�شط  الع��ب  -2�شفر،  اودي��ن��ي��زي  على 
واالرجنتيني  رو����ش���ي  دي  دان��ي��ي��ل��ي 

دييغو بريوتي.
البو�شني  م��ه��اج��م��ه  وق������ال 
بالثقة  “ن�شعر  دزيكو  ادين 
بعد 3 انت�شارات متتالية، 
جيدة  ب����ح����ال  ال����ف����ري����ق 
بالنظام  ون�����ش��ت��م��ت��ع 

اجلديد«.
وتابع “�شاختار لديه 
ت��ق��ن��ي��ات ع��ال��ي��ة ولعب 
العطلة  بعد  مباراة وحيدة 
ال�شتوية، لذا قد نح�شل على اف�شلية 
�شاختار  تفوق  ب��دوره،  ب�شيطة«.  بدنية 
املجموعات،  دور  يف  القوي  نابويل  على 
وراف�����ق م��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي )ف�����از عليه 
ثمن النهائي، بف�شل  اىل  ايابا(   1-2

تر�شانته الرازيلية.

�لبطل ماريو مول ي�صتهدف �للقب �لثالث يف �لعا�صمة

»دولية اأبوظبي للرتايثلون« ت�سعل املن�ف�سة بني اأبط�ل اأوملبي�د ريو 2016

روما ي�صعى للثاأر من �صاختار

يــونــ�يتــد يف �سـيــ�فـــة ا�سبيليـــة بدوري الأبطـ�ل

من�سور بن زايد ي�سهد توقيع مذكرة تع�ون بني »مدار�س الإم�رات« 
و»احت�د الإم�رات للمواي ت�ي والكيك بوك�سينغ«

اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
وزي���ر ���ش��وؤون ال��رئ��ا���ش��ة اأم�����س االأول يف 
تعاون  م��ذك��رة  ت��وق��ي��ع  ال��رئ��ا���ش��ة  ق�شر 
الوطنية واحتاد  االإم��ارات  بني مدار�س 
االإمارات للمواي تاي والكيك بوك�شينغ 
تهدف اإىل ن�شر الوعي باأهمية ممار�شة 
حمفزة  ريا�شية  بيئة  وخلق  الريا�شة 
ع��ل��ى االإب�������داع وال���ع���ط���اء وت���ع���زي���ز روح 
مدار�س  طلبة  بني  الريا�شية  املناف�شة 
مرا�شم  ح�����ش��ر  ال��وط��ن��ي��ة.  االإم��������ارات 
ت��وق��ي��ع امل���ذك���رة م��ع��ايل اأح���م���د حممد 
احل��م��ريي االأم���ني ال��ع��ام ل���وزارة �شوؤون 
“مدار�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرئا�شة 
االإم������ارات ال��وط��ن��ي��ة و���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
االإمارات  “احتاد  رئي�س  النيادي  �شعيد 
للمواي تاي والكيك بوك�شينغ” و�شعادة 
اللجنة  رئي�س  املغربي  الدكتور عبداهلل 
التنفيذية للمدار�س والدكتور “كينيث  

وال�شيد  امل���دار����س  ع���ام  م��دي��ر  فيدرا” 
حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة ال��ه��ام��ل��ي ن��ائ��ب مدير 
عام املدار�س لل�شوؤون االإداري��ة و ال�شيد 
ط��ارق ه��زمي امل��ه��ريي امل��دي��ر التنفيذي 
ل����الحت����اد.. وع�����دد م���ن امل�������ش���وؤول���ني يف 

اجلانبني.
 وقع املذكرة عن جانب املدار�س الدكتور 
مدار�س  ع��ام  مدير  فيدرا”  “كينيث  
“احتاد  وم��ن جانب  الوطنية  االم���ارات 
ال�شيد  بوك�شينغ”  والكيك  ت��اي  امل���واي 
ط��ارق ه��زمي امل��ه��ريي امل��دي��ر التنفيذي 

لالحتاد.
احلمريي  حممد  اأح��م��د  معايل  واأ���ش��اد 
���ش��وؤون الرئا�شة  ل����وزارة  ال��ع��ام  االأم����ني 
االإمارات  م��دار���س  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الوطنية بدعم �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد لرامج ومبادرات مدار�س االإمارات 
امل�شتمرة  ���ش��م��وه  وت��وج��ي��ه��ات  ال��وط��ن��ي��ة 
يف تطوير نظام تعليمي متكامل يوؤهل 

بعملية  االإي��ج��اب��ي��ة  للم�شاركة  طالبها 
الدولة  ت�شهدها  التي  ال�شاملة  التنمية 

يف قطاعاتها كافة. 
اأن م���دار����س االإم������ارات  واأك�����د م��ع��ال��ي��ه 
االرتقاء  تدعم  تاأ�شي�شها  منذ  الوطنية 
ون�شر  املدر�شية  الريا�شة  يف  والتطوير 
وال�����ش��ح��ي وتثقيف  ال��ري��ا���ش��ي  ال��وع��ي 
اإىل  معاليه  م�شريا  امل�شتقبل..  اأج��ي��ال 
اأنه �شيتم اإدخال لعبة املواي تاي والكيك 
بوك�شينغ املدار�س بفروعها  يف اأبوظبي 
جميع  ع��ل��ى  تعميمها  ليتم  ال��ع��ام  ه���ذا 
الفروع ابتداء من العام القادم ملا لهذه 
الريا�شة من اأهداف اإيجابية تتمثل يف 
�شحية  حياة  ملمار�شة  ال��ط��الب  حتفيز 
امل��در���ش��ة وال��ب��ي��ت وامل��ج��ت��م��ع وغر�س  يف 
والثقة  واالن�����ش��ب��اط  ال�����ش��ج��اع��ة  ق��ي��م 
بالنف�س واحلفاظ على اللياقة البدنية 
لهذه  ما  اإىل جانب  للطالب  والذهنية 
على  اإيجابية  انعكا�شات  م��ن  الريا�شة 

والدرا�شي.  العلمي  التح�شيل  م�شتوى 
وث��م��ن م��ع��ال��ي��ه ال�����دور ال����ذي ي��ق��وم به 
احتاد “املواي تاي والكيك بوك�شينغ” يف 
تر�شيخ دعائم الريا�شة موؤكدا على دعم 
جهود وب��رام��ج وم��ب��ادرات احت��اد اللعبة 
وي�شاهم  املن�شودة  االأه���داف  يحقق  مبا 
يف بناء جمتمع يتمتع مب�شتوى �شحي 

ومعريف وثقايف عال.
�شعيد  اهلل  عبد  �شعادة  اأ�شاد  جانبه  من 
النيادي رئي�س “احتاد االإمارات للمواي 
ودعم  برعاية  بوك�شينغ”  والكيك  ت��اي 
للحركة  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
�شموه  وت�شجيع  ال���دول���ة  يف  ال��ري��ا���ش��ة 
الدائم لالأن�شطة والفعاليات الريا�شية 
ت��ه��دف ل��دع��م وت��ط��وي��ر املواهب  ال��ت��ي 
واالأن�شطة  االأل�����ع�����اب  يف  االإم����ارات����ي����ة 
ريا�شيا  واإع����داده����م  ك��اف��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
حتقيق  اإىل  و�شوال  و�شلوكيا،  وتعليميا 

التميز يف املحافل الدولية.

مع  االتفاقية  توقيع  اأن  النيادي  واأك��د 
ي�شكل  الوطنية”  االإم���ارات  “مدار�س 
“املواي تاي”  دفعة قوية النت�شار لعبة 
يف املجتمع م�شيدا بجهود جمل�س اإدارة 
ال��ك��ب��ري بتوفري  امل���دار����س واه��ت��م��ام��ه��م 
و�شعيها  للطالب  الريا�شية  ال��رع��اي��ة 
الرتبوية  واالأه���داف  القيم  تكري�س  يف 
ودعم قدرات الطالب وتعزيز مهاراتهم 

الفنية والبدنية.
واأ�شار النيادي اإىل اأن االحتاد �شيوا�شل 
اللعبة  بن�شر  املتمثلة  اأه��داف��ه  حتقيق 
امل�شاركني  ق��اع��دة  وتو�شيع  املجتمع  يف 
واأهمية  ب��ق��ي��م��ة  ال��ط��ل��ب��ة  وع���ي  وزي�����ادة 
اأ�شبحت  التي  الريا�شة  من  النوع  هذا 
الريا�شيني  م��ن  وا���ش��ع��ا  اه��ت��م��ام��ا  جت��د 
االأن�شطة  رعاية  امل�شوؤولة عن  واجلهات 
لها  مل��ا  ال��ع��امل  م�شتوى  على  الريا�شية 
اإطالق  ال�شباب على  دور يف  حتفز  من 
طاقاتهم وا�شتثمار مواهبهم كما تهدف 

اإجنازات  اأبطال لتحقيق  ا�شتك�شاف  اإىل 
ال��دول��ة يف خمتلف  ج��دي��دة ورف���ع علم 

املحافل االإقليمية والدولية.
 وتهدف مذكرة التعاون اإىل العمل على 
اإدخال لعبة ريا�شة “املواي تاي” �شمن 
من  لها  مل��ا  الريا�شية  امل��دار���س  اأن�شطة 
دور فعال يف جماالت التدريب والتاأهيل 
على ال�شعيدين البدين وال�شخ�شي من 

ي�شرف  اأ�شبوعية  دورات  تنظيم  خ��الل 
وتعد  املهرة  واملدربني  الالعبني  عليها 
االأوىل  الوطنية”  االإم���ارات  “مدار�س 
يف الدولة املطبقة لهذه الريا�شة �شمن 
من/  اأك��رث  منها  و�شي�شتفيد  اأن�شطتها 

وطالبة. /طالبا   10،500
اإ���ش��ه��ار “احتاد االإم����ارات  اأن���ه مت  ي��ذك��ر 
بوك�شينغ”  يف  وال��ك��ي��ك  ت���اي  ل��ل��م��واي 

الريا�شة  ه���ذه  وت��ع��د  2017م  م��اي��و 
وفنون  التناف�شية  الريا�شات  اأب��رز  من 
تنمية  اإىل   وتهدف  النف�س  الدفاع عن 
وقيادته  للوطن  واالن��ت��م��اء  ال���والء  روح 
الهوية  وتعزيز  االأج��ي��ال  لكل  الر�شيدة 
الوطنية ون�شر الروح الريا�شية واللعب 
النظيف ومتثيل الدولة باأف�شل �شورة 

يف املحافل كلها.

يعد طواف اأبوظبي 2018 الذي تنطلق مناف�شات ن�شخته الرابعة اليوم وت�شتمر حتى 
كعا�شمة  االإم���ارة  مكانة  تر�شيخ  يف  ت�شهم  عاملية  ريا�شية  من�شة  اجل��اري  فراير   25
زايد  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  رعاية  يعقد حتت  ال��ذي  احل��دث  العاملية. ويج�شد  للريا�شة 
التي  العاملية للعا�شمة  الريادة  اأبوظبي  التنفيذي الإمارة  املجل�س  اآل نهيان نائب رئي�س 
ت�شت�شيف نخبة من اأبرز الريا�شيني بالعامل للتناف�س يف هذا ال�شباق امل�شنف واملعتمد 
الوحيد يف منطقة ال�شرق االأو�شط. وت�شتعر�س وكالة اأنباء االإمارات “ وام “ من خالل 
العاملية يف  واكت�شى حلته   2015 ع��ام  ب��داأ  ال��ذي  اأبوظبي  ط��واف  التقرير م�شرية  ه��ذا 
ن�شخته الثالثة عام 2017 بعد اأن مت اإدراجه �شمن االأجندة املعتمدة ل�شباقات االحتاد 

الدويل للدراجات الهوائية ب�شفته ال�شباق الوحيد يف منطقة ال�شرق االأو�شط.
ومت تنظيم الن�شخة االأوىل من احلدث عام 2015 الذي امتد مل�شافة 555 كم مق�شمة 
على 4 مراحل �شملت منطقة الظفرة واأبوظبي والعني وحلبة يا�س و�شارك فيها 108 

من اأف�شل الدراجني على م�شتوى العامل و18 فريقا خمتلفا.

كانت  اأنها  ..موؤكدا  لل�شباق  االأوىل  بالن�شخة  الهوائية  للدراجات  الدويل  االحتاد  واأ�شاد 
ل�شباقات  مقيا�شا  جعله  مما  واملقايي�س  املعايري  اأح��دث  وفق  ومميز  ناجح  ل�شباق  مثاال 

الطواف االأخرى املعتمدة يف اأجندة االحتاد الدويل للدراجات الهوائية.
وتوج الكولومبي ا�شتيبان ت�شافيز بطال لطواف اأبوظبي يف ن�شخته االأوىل وفاز ت�شافيز 
مراحل  م�شافة  وقطع  للطواف  العام  الرتتيب  يف  االأول  املركز  يف  حل  اأن  بعد  باللقب 

الطواف االأربعة باإجمايل توقيت قدره 13 �شاعة و13 دقيقة و55 ثانية.
واأقيمت مناف�شات الن�شخة الثانية من “ طواف اأبوظبي “ عام 2016 مب�شاركة 108 
من اأف�شل الدراجني على م�شتوى العامل ميثلون 18 فريقا فيما امتدت م�شافة ال�شباق 

اإىل نحو 555 كم على غرار الن�شخة االأوىل.
بالتواجد يف هذا احلدث  ال�شباق عن �شعادتهم  واأع��رب دراج��ون عامليون �شاركوا يف هذا 
تلك  اأبوظبي  اإم��ارة  معامل  على  ق��رب  للتعرف عن  ذهبية  فر�شة  ال��ذي منحهم  العاملي 
ملا  نظرا  وذل��ك  العاملية  الريا�شية  االأح���داث  اأرق��ى  ال�شت�شافة  املوؤهلة  الع�شرية  املدينة 

تتمتع به من بنية حتتية ريا�شية متطورة يف �شتى املجاالت.. فيما توج االإ�شتوين تانيل 
كاجنريت بطال لطواف اأبوظبي يف ن�شخته الثانية.

للدراجات   ”2017 اأبوظبي  “طواف  ل�  الثالثة  للن�شخة  بطال  االإم���ارات  فريق  وت��وج 
الهوائية الذي اأقيم مب�شاركة 160 دراجا مثلوا 34 دولة و20 فريقا.

وجنح دراج فريق االمارات الرتغايل روي كو�شتا يف الفوز باملركز االأول باإجمايل م�شافة 
متكن  فيما  ثانية  و21  دقيقة  و42  �شاعة   15 ق���دره  ب��زم��ن  االأرب����ع  ال�شباق  م��راح��ل 

اال�شرتايل كاليب ايوان من الفوز باملرحلة الرابعة يف حلبة يا�س باأبوظبي اليوم.
�شعيد  “انه  ال�شباق  نهاية  عقب  �شحفية  ت�شريحات  يف  كو�شتا  روي  الرتغايل  وق��ال 

بتحقيق هذا االإجناز والفوز بطواف اأبوظبي.. واأرجع الفوز اإىل عمل الفريق ككل«.
اأوجه الدعم  واأه��دى كو�شتا االجناز اىل فريق االم��ارات وم�شوؤوليه الذين قدموا كافة 
بذل  على  حر�س  اأن��ه  اىل  ..الفتا  االأوىل  للمرة  اأبوظبي  ط��واف  لقب  حل�شد  والرعاية 

ق�شارى جهده خالل مراحل ال�شباق لتحقيق هذا الفوز.
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ق��س يراأف بح�لة ل�س 
ق�شت حمكمة اأملانية، بال�شجن مع وقف التنفيذ، بحق �شاب عربي 
تعر�س ل�شرب مرح، اإثر حماولته �شرقة حقيبة ل�شيدة وزوجها 

حتتوي على اأكرث من 15 األف يورو.
العمل  ع��ن  العاطل  ال�شاب  اإن  "بيلد" االأمل��ان��ي��ة  �شحيفة   وق��ال��ت 
اأني�س. اأ، وهو من اأ�شحاب ال�شوابق، كان يحاول �شرقة مبلغ كبري 

من املال، مع اأحد اأ�شدقائه، عندما تعر�س لل�شرب.
العمر  البالغة من  بريجيت كونت  االأملانية  ال�شابان تر�شدا  وكان 
�شتني عاماً، وهي �شاحبة اأحد املحال، وزوجها  البالغ من العمر 
59 عاماً، حتى و�شال اأمام منزلهما، وعندها حاوال الل�شان انتزاع 
36 و 32 عاماً،  "غلة املحل" ليتدخل ابناهما البالغان من العمر 

وعندها الذ الل�شان بالفرار.
وخرج  ده�شه،  مبحاولة  �شيارة  قامت  اأني�س،  ال�شاب  هرب  واأثناء   
منها رجالن قاما باإبراحه �شرباً، ثم تركاه على جانب الطريق، 

بح�شب ما ذكر موقع "عك�س ال�شري".
اأني�س بجرم ال�شرقة، وعر عن   واأم��ام حمكمة فنيغ�شن، اعرتف 
تعر�س جل��راح عميقة  اأن موكله  املحامي   ق��ال  ندمه  من جهته 
اإن ذلك يعتر حماولة قتل.  يذكر اأن ذلك ال�شاب  وك�شور، وقال 
لديه 14 �شابقة جرمية، مما دفع القا�شي  للقول: "لديك  �شجل 

حافل.. اأنت تظهر لنا باأن الق�شاء ال يهمك بتاتاً".

يط�لب بوقف اإعدام ابنه بعد قتله ع�ئلته
اأ�شري  يحاول رجل من والية تك�شا�س االأمريكية جنا من هجوم 
قاتل نفذه ابنه ال�شغط على الوالية ال�شتخدام الراأفة مع االبن 
املدان رغم اأن تك�شا�س مل ت�شتخدم الراأفة من قبل قط مع اأي ممن 
و�شعوا على قائمة تنفيذ اأحكام االإعدام بناء فقط على طلب من 
اأحد اأفراد اأ�شرة ال�شحية. ومن املقرر اإعدام توما�س بارت ويتيكر 
باحلقن يوم 22 فراير �شباط لتدبريه موؤامرة عام 2003 قرب 
اأمه )51 عاما( و�شقيقه )19 عاما( واأ�شاب  هيو�شتون قتل فيها 

والده كينت بر�شا�شة قرب القلب.
ابنه كان �شجينا منوذجيا  اأن  املا�شي  االأ�شبوع  وقال كينت ويتيكر 
وقدم خطابات من حرا�س ال�شجن لدعمه. ووفقا لطلب التما�س 

الراأفة ال يريد والد بارت اأو اأقاربه اأو اأ�شرة زوجته اإعدامه.
من  يومني  قبل  الثالثاء  العفو  جلنة  ق��رار  �شدور  املتوقع  وم��ن 
موعد االإعدام. واإذا قررت تخفيف احلكم اإىل ال�شجن مدى احلياة 
ف�شيتخذ حاكم الوالية غريغ اأبوت وهو جمهوري القرار النهائي.

 1976 ع���ام  يف  االإع�����دام  ع��ق��وب��ة  العليا  املحكمة  اأع����ادت  اأن  وم��ن��ذ 
اأ�شرة  طلب  على  بناء  ال��راأف��ة  اإىل  اللجوء  ع��ن  تقريبا  ي�شمع  مل 
ال�شحية. وقد يكون املال هو الدافع وراء خطة بارت لقتل اأ�شرته 
املحكمة،  لوثائق  وفقا  اآخ���ران  رج��الن  تنفيذها  يف  �شاعده  والتي 
اأحدهما زميله يف ال�شكن الذي اأطلق النار على والد بارت ووالدته 

و�شقيقه لدى عودة االأ�شرة من الع�شاء يف اخلارج.

ير�سم �سورا للم�س�هري ب�لقهوة 
كان الفنان االأردين اأحمد قرعان يحت�شي قهوته ال�شباحية عندما 
�شعر برغبة يف اأن ير�شم، ولعدم وجود األوان اأو فر�شاة ر�شم حوله 

حينذاك قرر اأن ي�شتخدم اأداة يف حوزته، القهوة وفنجان القهوة.
ب��اأ���ش��رب بقهوتي  اأن���ا  "كنت  وع���ن ذل���ك ق���ال ق��رع��ان )45 ع��ام��ا( 
اأ�شهر  اأربع  اأو خم�شة،  اأ�شهر تقريباً  اأربع  ال�شبح، هذا احلكي قبل 
ب�س، فكان فيه كارت �شورة بورترية يل قدامي على املكتب، فكانت 
يعني مزاح مع القهوة، باأجرب، م�شكت بو�س اخلط العربي وبل�شت 

اأبني بال�شكل اللي اأنا �شايفة، هو �شكلي قريب يل".
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يح�سل على قلبني ينب�س�ن يف �سدره 
ح�شل مري�س يف الهند على قلبني ينب�شان داخل �شدره يف نف�س الوقت، بعد اأن اكت�شف االأطباء يف اللحظة االأخرية، 

قبل اإجراء عملية الزرع، اأن قلب املترع اأ�شغر بكثري من قلب املتلقي. 
وكان املري�س البالغ من العمر 56 عاماً، يعاين من املرحلة االأخرية من ف�شل القلب، ومت نقله اإىل م�شت�شفى اأبولو 

يف مدينة حيدر اأباد، حيث كان من املقرر اأن يخ�شع لعملية زراعة قلب.
الدكتور كري�شنا جوخايل اأو�شح اأن حجم قلب املترع، وهو �شاب يف ال�شابعة ع�شرة من العمر ميت دماغياً ال يزيد 
عن حجم قب�شة اليد، يف حني اأن حجم قلب املري�س يعادل حجم كرة �شغرية، ومل يكت�شف االأطباء هذا التباين، اإال 

يف اللحظة االأخرية قبل العملية اجلراحية.
بقلبه  االأط��ب��اء االحتفاظ  ك��ان يف حالة حرجة، فقرر  املري�س  الأن  اآخ��ر،  للبحث عن مترع  وق��ت  ومل يكن هناك 

االأ�شا�شي، وزراعة القلب اجلديد اإىل جانبه، بداًل من اأن يحل حمله، بح�شب �شحيفة مريور الريطانية.
ومت ربط القلب املزروع مع القلب االأ�شلي، وبداأ القلبان يعمالن �شوياً يف تناغم وان�شجام، ل�شمان جريان الدم على 
نحو �شل�س يف جميع اأنحاء اجل�شم. وبداأ املري�س بالتعايف، لكن االأطباء يوؤكدون على �شرورة مراقبة حالته عن كثب، 

خوفاً من حدوث م�شاعفات غري متوقعة بعد العملية.
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افتت�ح اأول مدر�سة للحمري
افتتحت اأول مدر�شة وطنية للحمري يف جنوب فرن�شا الغربي، والتي ياأتيها 
الدولية"،  "مونتو كارلو  اإذاع��ة  البالد. ذكرت  الفرن�شيون من كل مناطق 
التي  االأن�شطة  يف  احلمري  ا�شتخدام  ط��رق  على  النا�س  ت��درب  املدر�شة  اأن 
الزراعة الع�شوية و�شبه  الب�شاتني املخ�ش�شة الإنتاج مواد  يتم تعاطيها يف 
الع�شوية. ومت و�شع الفتة اأمام مبنى خلفه ب�شتان، يف قرية فيلنوف �شور 
لوت، الواقعة يف جنوب فرن�شا الغربي والتابعة الإقليم لوت اإي غارون، وقد 
كتب عليها "هنا املدر�شة الوطنية للحمري املتخ�ش�شة يف زراعات الب�شتان". 
تعمل املدر�شة الفريدة من نوعها يف فرن�شا، على تدريب كل الذين يرغبون 
اأو �شبه الع�شوي،  يف اإطالق م�شاريع زراعية ح�شب نظام االإنتاج الع�شوي 

على طرق ا�شتخدام احلمري يف هذا ال�شاأن.
ويح�شر املدر�شة اأ�شخا�س من كل املناطق؛ لتلقي دورات تدريبية ق�شرية 
من  كثري  يف  احلمري  ا�شتخدام  ط��رق  ع��ن  اأي���ام،  ثالثة  عموما  تتجاوز  ال 
للخ�شر  املخ�ش�شة  الب�شاتني  يف  تعاطيها  يتم  التي  ال��زراع��ي��ة  االأن�شطة 

والنباتات العطرية اأو احلبوب التي يتم زرعها بكميات قليلة.
اآالت جترها  الب�شاتني بوا�شطة  اأتربة هذه  وتتنوع االأن�شطة ما بني حرُث 

احلمري، اأو نقل املحا�شيل منها اإىل امل�شتودعات.

م�سري�ت يبدعن بحرف يدوية من املخلف�ت
يف حماولة الإيجاد م�شدر دخل جديد با�شتخدام مواد اأولية ب�شيطة، تقوم 
ا�شتخدام قطع  باإعادة  القاهرة  م�شارف  على  ب�شيط  ن�شاء فقريات يف حي 

قما�س وعلب �شفيح وخملفات ورقية، يف اإنتاج اأب�شطة باألوان زاهية.
ويجري تدريب هوؤالء الن�شوة يف ور�س ل�شنع منتجات يدوية وور�س ن�شيج 
دخ��ل لهن عر  لتوفري  ب��رام��ج  اإط���ار  )ال��رق��ع(، يف  البات�س وورك  وور����س 

م�شروع تاأ�ش�س يف ثمانينيات القرن املا�شي.
ويركز امل�شروع على اإعادة التدوير واإدارة املخلفات يف منطقة الزبالني بحي 

من�شاأة نا�شر على م�شارف القاهرة، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
واأ�ش�س امل�شروع جمعية حماية البيئة، وهي جمعية اأهلية تعمل على خف�س 

الهدر ون�شر التعليم.
الزبالني من  القمامة يف حي  وتعمل اجلمعية على حت�شني حياة جامعي 
القراءة  بتعليمهم  اأُميتهم  حمو  اإىل  اإ�شافة  جديدة،  ملهن  تعليمهم  خالل 

والكتابة.
تدعى  الور�س،  تلك  يف  العامالت  ننتجها  التي  باالأب�شطة،  زبونة  واأ���ش��ادت 
احرتافية  بطريقة  �شنعت  ب�شيطة  منتجات  "اإنها  قائلة:  جندي،  اإمي��ان 

جدا. من الوا�شح اأن الكثري من اجلهد بذل الإنتاجها".
الن�شاء،  مئات  البيئة  حماية  جمعية  �شاعدت  املا�شيني  العقدين  وخ��الل 

وُت�شغل حاليا نحو 200 امراأة.

�سوي�سرا حتظر الطريقة 
املعت�دة لطهي جراد البحر

ق���ان���ون���ا يحظر  ���ش��وي�����ش��را  اأق������رت 
ط��ه��ي ج���راد ال��ب��ح��ر )ال��ك��رك��ن��د اأو 
االإ����ش���ت���اك���وزا( وه���و م���ا ي����زال حيا 
ب��و���ش��ع��ه يف م���اء م��غ��ل��ي ك��م��ا اعتاد 
باحثون  ك�����ش��ف  ب��ع��دم��ا  ال���ط���ه���اة، 
وج���م���اع���ات ح���ق���وق احل����ي����وان اأن���ه 

ي�شعر باالأمل.
ميل"  "ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك������رت 
الذي  ال���ق���ان���ون،  اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
مار�س  يف  التنفيذ  ح��ي��ز  �شيدخل 
الطهاة  ع���ل���ى  ���ش��ي��ح��ظ��ر  امل���ق���ب���ل 
اإل��ق��اء ج���راد ال��ب��ح��ر احل���ي يف املاء 
التقليدية،  الطريقة  وه��ي  املغلي 
الوعي  اإف���ق���اده  ع��ل��ى  و�شيجرهم 
املطاعم  ت�����ش��ط��ر  و�����ش����وف  اأوال. 
ال�شعق  ط��ري��ق��ة  اإىل  ال��ل��ج��وء  اإىل 
جراد  طعن  قبل  موؤقتا  بالكهرباء 
قدر  اأق���ل  ل�شمان  ب�شكني  ال��ب��ح��ر 

من االأمل.
ويعد هذا القانون االأول من نوعه 
�شوي�شرا  ي��ج��ع��ل  مم���ا  ال����ع����ام،  يف 
مثل  لديها  التي  الوحيدة  الدولة 
ب�شاأن  ال�����ش��ارم��ة  ال��ق��وان��ني  ه���ذه 

طهي جراد البحر.
حقوق  دع��اة  يدعو  بريطانيا،  ويف 
االحتذاء  اإىل  احل��ك��وم��ة  احل��ي��وان 

ب�شوي�شرا و�شن ت�شريع مماثل.
اأدلة  هناك  اإن  النا�شطون  وي��ق��ول 
البحر ي�شعر  اأن جراد  علمية على 
باالأمل بطريقة ما، داعني اإىل اأخذ 

ذلك يف االعتبار عند قتله.
الطرق  اإح����دى  اأن  خ����راء  وي����رى 
البديلة اأي�شا هي جتميد احليوان 
يجعله  مم���ا  ت��دري��ج��ي��ا  ال���ب���ح���ري 
الغيبوبة،  م���ن  ح���ال���ة  يف  ي���دخ���ل 

وبالتايل ال ي�شعر باالأمل.

�سيلف�سرت �ست�لون يرّد 
على �س�ئعة وف�ته

�شتالون   العاملي  �شيلف�شرت  املمثل  رّد 
اإنت�شرت  ال���ت���ي  وف���ات���ه  ���ش��ائ��ع��ة  ع��ل��ى 
باالأم�س و�شجة بها و�شائل التوا�شل 
االإج���ت���م���اع���ي. ون�����ش��ر ���ش��ت��ال��ون عر 
مواقع  اأح���د  على  اخل��ا���ش��ة  �شفحته 
التي  ال�شورة  االجتماعي  التوا�شل 
مّت ت��داول��ه��ا ب��االأم�����س واخل���ر الذي 
بالقول:"  وعّلق  وفاته  بها عن  اأرف��ق 
رجاًء جتاهلوا هذا الغباء، الزلت على 
و  ج��ي��دة  وب�شحة  �شعيد  احل��ي��اة  قيد 
اأوجه لكمات". ويف هذا ال�شياق اأعرب 
�شقيق �شتالون "فرانك" عن ا�شتيائه 
م��ن م��روج��ي ���ش��ائ��ع��ات وف���اة �شقيقه 
ك��ت��ب ع���ر ���ش��ف��ح��ت��ه اخلا�شة  ح��ي��ث 
وفاة  ب�شاأن  ال�شائعات  تلك  قائاًل:" 
ن��وع من  اأي  اأع��ل��م  ك��اذب��ة، ال  �شقيقي 
الأ�شياء  ت��روج  التي  املري�شة  العقول 

من هذا القبيل.

تركت املنزل ف�نتحر الزوج
قررت ربة منزل ترك منزل الزوجية لعدم اإح�شار زوجها 
غا�شبة  اأ�شرتها  م��ن��زل  اإىل  وذه��ب��ت   ، احل��ب  عيد  ه��دي��ة 
الزوجة  فوجئت  العادة  غري  وعلى   ، زوجها  جتاهل  من 
بانقطاع اأخبار الزوج ملدة يومني فات�شلت به على هاتفه 
اإىل  فاأ�شرعت  �شكوكها  اأث��ار  ما  مغلقاً  فوجدته  املحمول 
منزله يف  �شالة  يف  م�شنوقاً  املنزل فوجدته جثة هامدة 

مدينة ال�شف يف جنوب حمافظة اجليزة.
ترك الزوج املنتحر 'مغنم مو�شى' 32 �شنة ر�شالة بجانب 
لها'،  اإه��م��ايل  ع��ن  لزوجتي  'اأع��ت��ذر  فيها  مكتوب  جثته 
واأبلغوا  زوج��ت��ه  ���ش��رخ��ات  على  املنتحر  ج���ريان  وح�شر 
�شرطة النجدة بالواقعة واأثبتت املعاينة اأن اجلثة لعامل 
ووج���ود حبل  اح��م��رار  رقبته  ح��ول  ي��دع��ى مغنم مو�شى 

ُمثبت بجن�س �شقف ال�شالة وبجواره �شلم خ�شبي.
ب�شبب  االنتحار  اأق��دم على  اأن جنله  ق��رر  وال��ده،  ب�شوؤال 
خالفاٍت بينه وبني زوجته ملروره باأزمة مالية، ا�شطحبت 
على اأثرها اأوالدهما وتركت املنزل، ومل يتهم والد ال�شاب 
وجود  اأو  جن��ل��ه  وف���اة  يف  بالت�شبب  �شخ�س  اأي  املنتحر 
اللواء  اأحاله  حم�شر  وحت��رر  الواقعة،  يف  جنائية  �شبهة 
ع�شام �شعد، مدير اأمن اجليزة، اإىل النيابة العامة التي 
�شرحت بالدفن عقب انتداب الطب ال�شرعي لت�شريحها 
لبيان اأ�شباب الوفاة وموافاة النيابة بنتائج تقرير ال�شفة 
الت�شريحية وكلفت املباحث باإعداد حترياتها يف الواقعة.

�سي��سي يتزوج من مر�سدته الروح�نية
تزوج زعيم املعار�شة الباك�شتاين، جنم الكريكيت ال�شابق، 
االإر�شاد  منها  اأن يطلب  اع��ت��اد  ام����راأة  م��ن  خ��ان  ع��م��ران 
وفقا  وال�شيا�شي،  ال�شخ�شي  ال�شعيدين  على  الروحاين 
ملا اأعلنه حزبه.  وهذا هو الزواج الثالث خلان، الذي كان 
من ال�شخ�شيات البارزة يف احلملة وراء االإطاحة برئي�س 
الوزراء ال�شابق نواز �شريف وفقا حلكم من املحكمة العليا 
اإن خان تزوج يف حفل خا�س  العام املا�شي. وقال احلزب 

مبدينة الهور �شرقي البالد.
وتزوج خان )66 عاما( من ب�شرى واتو، وهي اأم ح�شلت 
اأن بداأ خان يرتدد  ال�شابق بعد  على الطالق من زوجها 
عليها للح�شول على االإر�شاد الروحاين، وفقا الأع�شاء يف 
حزبه. ومل يت�شح ما اإذا كان خان هو ال�شبب يف الطالق 

الذي اأنهى زواجا ا�شتمر ثالثة عقود.
كان خان، الذي قاد باك�شتان للفوز بكاأ�س العامل للكريكت 
عام 1992، قد اأ�ش�س حزبه "حركة اإن�شاف الباك�شتانية" 

بعد ذلك باأربعة اأعوام 1996.

مط�عم كنت�كي تغلق لنق�س الدج�ج 
اإنها  ال�شريعة  للوجبات  كنتاكي  مطاعم  �شل�شلة  قالت 
املتحدة  اململكة  يف  فروعها  من  مئات  الإغ��الق  ا�شطرت 

ب�شبب نق�س الدجاج.
حولت  بعدما  املا�شيني  اليومني  خالل  امل�شكلة  وظهرت 
دف��ع معظم  اإىل دي.اإت�����س.اإل مما  التوريد  ال�شركة عقد 
وقالت  االإغ���الق.  اإىل  بريطانيا  يف  الت�شعمائة  فروعها 
ب�شريك  ا�شتعنا  "لقد  االإلكرتوين  موقعها  على  ال�شركة 
جديد للتوريد، لكنه واجه م�شكالت - اإح�شار دجاج طازج 

لت�شعمائة مطعم يف اأنحاء البالد، اأمر ُمعقد حقا". �مر�أة ترتدي �لزي �لتقليدي يف �حلديقة �لأوليمبية د�خل، غانغنونغ، كوريا �جلنوبية. )� ف ب(

الدمن�ركيون يودعون 
الأمري هرنيك

نظرة  ال��دمن��ارك��ي��ون  اآالف  األ��ق��ى 
ال����وداع على االأم���ري ه��رني��ك زوج 
امل��ل��ك��ة م���ارج���ري���ت ال��ث��ان��ي��ة قبل 
الثالثاء  ام�����س  ج��ث��م��ان��ه  ت�شييع 
اختياره  ب�شاأن  املثار  اجل��دل  رغ��م 
اأال يدفن يف املقرة التي اأُعدت له 

ولزوجته.
وكان اأفراد العائلة املالكة ورئي�س 
ال���������وزراء و����ش���ف���ري ف��رن�����ش��ا لدى 
ح�شروا  م�����ن  ب�����ني  ال������دمن������ارك 
كني�شة  يف  اخل����ا�����ش����ة  امل����را�����ش����م 
بو�شط  كري�شتيان�شبورج  ق�����ش��ر 
ب�شع  جتمع  ح��ني  يف  كوبنهاجن 

مئات باخلارج لتقدمي تعازيهم.
وقالت مكارم اإبراهيم )51 عاما( 
"ح�شرت  امل���ول���د  ع��راق��ي��ة  وه����ي 
لتوديع االأم��ري. يعني يل الكثري، 
ك��م��ه��اج��رة، اأن���ه اأ���ش��ب��ح ج���زءا من 
اأنه ولد خارج  العائلة املالكة رغم 

الدمنرك".
دمنركي  األ�����ف   20 ن��ح��و  واأل���ق���ى 
االأمري  ال��وداع على جثمان  نظرة 
الثالثة  االأي�������ام  خ����الل  ه���رني���ك 

املن�شرمة.
اأغ�����ش��ط�����س اآب  وق����ال ه��رني��ك يف 
يدفن  اأن  ي���ري���د  ال  اإن�����ه  امل��ا���ش��ي 
خرق  يف  امللكة  زوج��ت��ه  جانب  اإىل 
عاما.   459 اإىل  ت��ع��ود  ل��ت��ق��ال��ي��د 
وبعد ذلك اأ�شدر الق�شر بيانا قال 

فيه اإنه يعاين من اخلرف.

الغ�بة ال�سوداء جتذب املغ�مرين
يحمل  م�شهد  يف  الطبيعة،  ح�شن  يف  �شياحية  الإج���ازة 
نة والبحريات  االأ�شجار البا�شقة والنباتات والزهور املُلوَّ
الت واحليوانات، فاإن "الغابة ال�شوداء" يف اأملانيا  وال�شالَّ
برفقة  اأو  اإليها مبفردكم،  ذهبتم  �شواء  ُمنا�شبة،  وجهة 
العائلة. "الغابة ال�شوداء"، عبارة عن منطقة جبليَّة يف 
وهي  اأمل��ان��ي��ا.  غ��رب  بجنوب  فورمتبريغ"،  "بادن  والي��ة 
اأوروبا.  يف  زي��ارة  االأك��رث  املُرتفعات  مناطق  واح��دة من 
ت�شمُّ هذه املنطقة الكثري من املدن الكرى، واأبرزها: 
�شتوتغارت وبادن   بادن يف ال�شمال، واأوفنبورغ وفرايبورغ 
ال�شغرية   واملزارع  القرى  مئات  اإىل  اإ�شافة  الو�شط،  يف 
واحل��ق��ول ب��وج��ود ب��ح��ريات و���ش��الالت وج����داول مائية 

ومراعي خ�شراء وا�شعة.
بالينابيع  وتزخر  معتدل  مبناخ  حتظى  بادن":  "بادن 
باأنَّها وجهة لال�شت�شفاء، منذ  ُعرفت  ال�شاخنة، ولطاملا 
اق الريا�شة، وال  الع�شر الروماين. وهي ت�شتقطب ُع�شَّ
ني. وبف�شل الطريق ال�شياحي �ش�شورزوالد  �شيَّما املُتزجلجِّ
انطالق  نقطة  بادن"  "بادن  ُتعتر  هو�ش�شرتا�س،   _

مثاليَّة لبدء ا�شتك�شاف "الغابة ال�شوداء".
"معر�س الدولة للفنون": اأ�شبحت مدينة "كارل�شروه" 

اق الفنجِّ يف "الغابة ال�شوداء"، وهناك يتمركز  وجهة ع�شَّ
كون�شثال  �شتاتلي�س  البافاري  احلكومي  الفن  معر�س 
ا دائًما للوحات االأملانيَّة من  م عر�شً كارل�شروه، الذي ُيقدجِّ
�شنة 1890 اإىل يومنا هذا، ف�شاًل عن اأعمال انطباعية 
�شاالت  على  ي�شتمل  وه��و  و���ش��ي��زان(.  )مونيه  فرن�شيَّة 
عر�س بارزة الأعمال رئي�شة من مدر�شة بادن احلديثة، 

ومتحف لالأطفال.
بالك  بلدة  مركز  من  يقرب  االأمل���اين:  ال�شاعة  متحف 
فوري�شت فورتوانغن اإم �ش�شورزوالد، وهو مركز تاريخي 
املحليَّة  التقنيَّة  الكليَّة  من  وج��زء  ال�شاعات،  ل�شناعة 

هوك�شول فورتوانغن. 
وميتاز املتحف باملعار�س الدائمة واملوؤقتة، التي تتناول 
8.000 قطعة  اأك��رث من  الوقت. وي�شمُّ  تاريخ �شبط 
م��ن جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل امل��م��ت��دة م��ن ع�����ش��ور م��ا قبل 
اإىل الوقت احلا�شر. وت�شمل املجموعة �شاعات  التاريخ 
عن  ف�شاًل  ع�شر،  الثامن  ال��ق��رن  م��ن  املبكرة  ال��وق��واق 
ال�شوداء.  للغابة  احلديثة  للتذكارات  االأول��ي��ة  النماذج 
روب��رت جريويغ  االأمل��اين  املهند�س  اأعمال  اأن  اإىل  اإ�شارة 

�شكلت اأ�شا�ًشا للمتحف.

غوميز ترف�س الزواج من بيرب
ال تزال ق�شة حب النجمة العاملية  �شيلينا غوميز  والنجم العاملي  جا�شن بير  

تثري اجلدل.
وما زاد االمر تعقيداً، معار�شة اأ�شرة غوميز لعودتها اليه معترين اأنها تهني 

نف�شها باإرجاع هذه العالقة.
وبح�شب م�شادر مقربة من الثنائي، فاإّن بير كان م�شتعداً للزواج بحبيبته، اإال 
اأنه يحرتم رغبتها يف عدم خو�س التجربة يف الوقت احلايل. واأو�شح اأن بير ال 
يريد اأن يكون اأنانياً يف عالقته مع �شيلينا، ويبحث عن راحتها واإر�شاء رغباتها، 

حتى لو كان ذلك على ح�شاب نف�شه ورغباته.
يف  تت�شرع  اأن  تريد  وال  املو�شوع،  بخ�شو�س  وا�شحة  �شيلينا  ف��اإّن  باالإ�شافة، 

العالقة بل تعطي وقتها الكايف لدرا�شة ق�شتهما.


