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برعاية حممد بن زايد 
حاكم اأم القيوين ي�شهد حفل تخريج دفعة جديدة من كلية ال�شرطة 

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ..�شهد �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين 
�أم  عهد  ويل  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  وبح�شور 
�آل نهيان نائب رئي�س  �ل�شيخ �شيف بن ز�يد  �لقيوين و�لفريق �شمو 
�م�س  �شباح  �ل�شرطة  كلية  �حتفال  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�جلامعيني  �ل�����ش��ب��اط،ودورة  مر�شحي  من   28 �ل���  �لدفعة  بتخريج 
�ل� 28 ، ودورة �جلامعيات �ل� 12 ، وحملة �ملاج�شتري وذلك يف مقر 
�آل  كلية �ل�شرطة باأبوظبي.و�أكد �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية �أن �لإمار�ت �شتبقى 
ورعاية  دع��م  بف�شل  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  �لأم���ن  وو�ح���ة  �حل�شني  �حل�شن 
�هلل  ن�شاأل  �لتي  �لإجن���از�ت  كافة  تقف خلف  �لتي  �حلكيمة،  قيادتها 
�أن نحققها.وقال  يف ت�شريح له مبنا�شبة حفل تخريج دفعات جديدة 
نتيجة  هو  �لدولة  يف  �ملوؤ�ش�شات  كافة  حتققه  ما  �إن  �ل�شرطة  بكلية 
حتمية ملا حتظى به من �هتمام ورعاية كرمية بقيادة �شاحب �ل�شمو 
)�لتفا�شيل �س4( �لدولة.  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة 

مهرجان اأم الإمارات ينطلق على كورني�س اأبوظبي 22 مار�س املقبل 
•• اأبوظبي-وام:

 ت�شتعد �أبوظبي ل�شت�شافة �لدورة �لثالثة من مهرجان �أم �لإمار�ت 
�لأ�شخم من نوعه يف �لدولة خالل �لفرتة من 22 حتى 31 مار�س 

�ملقبل على �متد�د كورني�س �أبوظبي.
�أبوظبي �ملهرجان بهدف ت�شليط  �لثقافة و�ل�شياحة -  وتنظم د�ئرة 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �لإم����ار�ت  �أم  وع��ط��اء  روؤي���ة  على  �ل�شوء 
مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة 
و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية �لتي ترتكز على 
�حل�شاري  �لتنوع  ثقافة  وتعزيز  �لأ���ش��ري،  �لرت�بط  �أهمية  تر�شيخ 

و�لت�شامح بني �أفر�د �ملجتمع �لإمار�تي.     )�لتفا�شيل �س22(
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�إجالء �جلرحى جر�ء �لق�شف �لرو�شي وقو�ت �لنظام على �لغوطة

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله �مللك عبد �هلل �لثاين )و�م( حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله �مللك عبد �هلل �لثاين )و�م(

نائب رئي�س الدولة وويل عهد اأبوظبي وملك الأردن يبحثون عالقات البلدين وامل�ستجدات يف املنطقة

حممد بن را�شد: ن�شع اإمكانيات الدولة وخرباتها يف خدمة الأردن و الدول العربية ال�شقيقة
حممد بن زايد :الإمارات بقيادة خليفة ت�شعى دائما اإىل توثيق عالقاتها الأخوية باململكة الأردنية الها�شمية 

عبداهلل الثاين ي�سيد مبواقف دولة الإمارات يف تعزيز العمل العربي امل�سرتك والتعاون ل�سالح املنطقة و�سعوبها 
•• اأبوظبي-وام:

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه �هلل يف جزيرة �ل�شعديات يف �لعا�شمة 
�أب��وظ��ب��ي م�����ش��اء �أم�����س �أخ����اه ج��الل��ة �مل��ل��ك عبد�هلل 
�لثاين بن �حل�شني عاهل �ململكة �لأردنية �لها�شمية 

�ل�شقيقة و�لوفد �ملر�فق له.

ورح����ب ���ش��م��وه ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
ب�شيف  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�لبالد متمنيا جلاللته زيارة موفقة لبلده �لثاين.
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد  وقد تباحث �شاحب 
ع���دد من  ح���ول  �لأردن  م��ل��ك  ج��الل��ة  و  م��ك��ت��وم  �آل 
�ملو�شوعات �ملتعلقة بتعزيز عالقات �لأخوة �لقائمة 
�ل�شقيقني  و�ل�����ش��ع��ب��ني  و�ل��ق��ي��ادت��ني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
.و�أعرب �لعاهل �لأردين عن تقديره للدعم �مل�شتمر 

�ل�شمو  �لإم���ار�ت بقيادة �شاحب  �ل��ذي تقدمه دول��ة 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
خا�شة  �مليادين  خمتلف  يف  ل��الأردن  �هلل”  “حفظه 
ع��ل��ى �شعيد �ل��ن��و�ح��ي �لإد�ري������ة و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة يف 
ظ��ل �خل���ر�ت �ملرت�كمة ل��دول��ة �لإم����ار�ت يف هذين 

�ملجالني �إىل �لتعاون يف قطاع �ل�شياحة.
كما �أجرى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�ململكة  ملك  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  وجاللة  �مل�شلحة 
تناولت  حم���ادث���ات  �ل�شقيقة  �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة  �لأردن���ي���ة 
�لبلدين  بني  �ملتينة  �لأخوية  �لعالقات  تعزيز  �شبل 
�لإقليمية  و�لأو���ش��اع  �لق�شايا  وجممل  �ل�شقيقني 
يف  �شموه  �مل�����ش��رتك.ورح��ب  �لهتمام  ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة 
بد�ية �ملحادثات �لتي عقدت �ليوم يف �أبوظبي بجاللة 
ر�نيا  �مللكة  ج��الل��ة  وقرينته  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك 
�لعبد�هلل و�لوفد �ملر�فق جلاللته.)�لتفا�شيل�س2(

خ�سائر فادحة للحوثيني بجبهة ال�ساحل الغربي

اجلي�س اليمني يحرر جبل ال�شراوية يف �شعدة
•• عوا�صم-وكاالت:

�ل��ي��م��ن��ي، بدعم  مت��ك��ن �جل��ي�����س 
�ل���ع���رب���ي لدعم  �ل���ت���ح���ال���ف  م����ن 
حترير  م��ن  �ليمن،  يف  �ل�شرعية 
مو�جهات  يف  �ل�������ش���ر�وي���ة  ج��ب��ل 
�ل�شمالية  �جل��ب��ه��ة  يف  ع�����ش��ك��ري��ة 
م�����ن حم���اف���ظ���ة �����ش����ع����دة.و�أك����د 
م�����ش��در ع�����ش��ك��ري ل��� �ل��ع��رب��ي��ة �أن 
�لتحالف  بدعم  �لوطني  �جلي�س 
مهمة  وت��ب��اب  جبال  ع��دة  �إ�شتعاد 
ب��اق��م منها جبل  مل��دي��ري��ة  ت��اب��ع��ة 

�ل�شر�وية �لإ�شرت�تيجي.
وقتل 30 عن�شر�ً من ميلي�شيات 
�حلوثي يف مو�جهات مع �جلي�س 
ملدة  ��شتمرت  �شعدة  يف  �لوطني 
يومني، بد�أت بعدة عمليات نوعية 
ع�شكرية  خ��ط��ة  تنفيذ  ث��م  وم���ن 
ك�����رى، ك��م��ا ن��ت��ج ع��ن��ه��ا تدمري 
�شمال  للحوثيني  ع�شكرية  �آليات 
�لوطني  �جل��ي�����س  ���ش��ع��دة.وح��ق��ق 
مد�ر  على  ك��ب��ري�ً  تقدماً  �ليمني 

�لأيام �ل�شابقة على جبهة �شعدة.
وكان م�شوؤول ع�شكري ميني �أكد، 
�أ�شبحت  �حل��وث��ي  ميلي�شيات  �أن 
�لرئي�س  م��ع��ق��ل��ه��ا  يف  ُم�����ه�����ّددة 
�شمال  �أق�شى  �شعدة  مبحافظة 

�لبالد، مع تقدم �جلي�س �لوطني 
من  باإ�شناد  �ل�شعبية،  و�مل��ق��اوم��ة 
�لفريق  �ل��ع��رب��ي.وق��ال  �لتحالف 
حممد �ملقد�شي، م�شت�شار �لقائد 
�لأع����ل����ى ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة، �إن 

�أ�شبحت  �حلوثية  “�لع�شابات 
د�ره��ا مبحافظة  ُمهّددة يف عقر 
�شعدة مع تقدم �جلي�س �لوطني 
و�ملقاومة �ل�شعبية يف عمق �شعدة 

وباجتاه منطقة برط.

باري�س: تركيا ت�سيف حربا جديدة يف �سوريا

جمزرة جديدة يف الغوطة ورو�شيا تعزز دفاعاتها 

ترامب يريد عر�شا ع�شكريا يفوق عر�س فرن�شا يف يوم البا�شتيل
•• وا�صنطن-وكاالت:

وز�رة  م��ن  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  طلب 
يف  كبري  ع�شكري  عر�س  تنظيم  )بنتاغون(  �ل��دف��اع 

عا�شمة �لوليات �ملتحدة.
و�أب��ل��غ ت��ر�م��ب ق���ادة �جل��ي�����س ب��ه��ذ� �ل��ط��ل��ب يف نهاية 
تقارير  بح�شب   - �نبهاره  بعد  �ل��ث��اين  يناير/كانون 
- بالعر�س �لع�شكري �لذي �شاهده يف فرن�شا يف يوم 

�لبا�شتيل �لعام �ملا�شي.
�لعرو�س  �أعظم  �أح��د  “كان  �إن��ه  بعدها  تر�مب  وق��ال 

�لتي ر�أيتها. و�شنحاول �أن ننظم عر�شا يفوقه”.
وقارن �لدميقر�طيون خطة �لرئي�س بتنظيم عر�س 

ع�شكري �شخم مبا تفعله �لدول �ل�شتبد�دية.
وكانت �شحيفة و��شنطن بو�شت هي �لتي ك�شفت عن 
�خلطة، قبل �أن توؤكدها �ملتحدثة با�شم �لبيت �لأبي�س 

�شاره �شاندرز.

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�������ش���وري حلقوق  �مل��ر���ش��د  ق����ال 
�لإن���������ش����ان، �م�������س �لأرب�����ع�����اء، �إن 
�لغوطة  ع���ل���ى  ج���وي���ة  ����ش���رب���ات 
�ل�شرقية قرب �لعا�شمة �ل�شورية 
دم�����ش��ق �أ���ش��ف��رت ع���ن م��ق��ت��ل 23 

�شخ�شا، بينهم خم�شة �أطفال.
�لغوطة  ع��ل��ى  �لق�شف  وي��ت��ج��دد 
�ل��ذي دع��ت فيه �لأمم  �لوقت  يف 
�إىل وقف فوري لإطالق  �ملتحدة 
�ل��ن��ار يف ���ش��وري��ا مل���دة ���ش��ه��ر على 

�لأقل لعتبار�ت �إن�شانية.
�شنت  �ملا�شيني  �ليومني  وخ��الل 
رو�شيا،  وح��ل��ي��ف��ت��ه��ا  �حل���ك���وم���ة، 
�لغوطة  ع���ل���ى  ج����وي����ة  غ���������ار�ت 
�ل�شرقية بريف دم�شق، مما �أ�شفر 

عن مقتل ع�شر�ت �لأ�شخا�س.
وت���ع���د �ل���غ���وط���ة �ل�����ش��رق��ي��ة �آخ���ر 
قو�ت  عليه  ت�شيطر  كبري  معقل 
وتق�شفها  دم�شق،  قرب  �ملعار�شة 
�لقو�ت �حلكومية �ل�شورية، حتت 

غطاء رو�شي، من حني لآخر.
لكن مبعوثي �لأمم �ملتحدة دعو� 
�لقتالية  ل���الأع���م���ال  وق����ف  �إىل 

�مل�شاعد�ت  ت��و���ش��ي��ل  �أج�����ل  م���ن 
�ملر�شى  و�إج��������الء  �لإن�������ش���ان���ي���ة، 
مناطق   7 وح�����ددو�  و�جل���رح���ى، 
تبعث على �لقلق، منها عفرين يف 
عليها  يهيمن  �لتي  �شوريا  �شمال 
�لأكر�د، وتتعر�س لهجوم تركي.

�أنباء  وك�����الت  ن��ق��ل��ت  ذل����ك،  �ىل 
قولها  �ل��دف��اع  وز�رة  ع��ن  رو�شية 
تعزز  رو���ش��ي��ا  �إن  �لأرب���ع���اء  �م�����س 
�لع�شكرية  ق���و�ع���ده���ا  دف����اع����ات 
ب�شوريا وتر�قب �لو�شع يف منطقة 
�إدلب  مبحافظة  �لت�شعيد  ع��دم 

حتى  تن�شر  مل  تركيا  لأن  ن��ظ��ر� 
�لآن مو�قع للمر�قبة يف �ملنطقة.
وذكرت �لوكالت �أن �لوز�رة قالت 
�لن�شرة  جبهة  جماعة  �إن  �أي�شا 
�ملت�شددة، �لتي تقاتل حاليا حتت 
لو�ء هيئة حترير �ل�شام، ح�شلت 

على �أنظمة �شو�ريخ حممولة.
ك����ان����ت �جل����م����اع����ة م���رت���ب���ط���ة يف 
و�أعلنت  �لقاعدة  بتنظيم  �ل�شابق 
ي����وم �ل�����ش��ب��ت م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا عن 
�إ�شقاط طائرة حربية رو�شية من 

طر�ز �شوخوي25- .

•• بريوت-وكاالت:

�أفادت وكالة �أنباء �لنظام �ل�شوري 
ت�شدت  �لنظام  ق��و�ت  �أن  )�شانا( 
لق�شف �إ�شر�ئيلي جديد على ريف 
�شوريون  نا�شطون  دم�����ش��ق.وق��ال 
�إن م��رك��ز �ل��ب��ح��وث �ل��ع��ل��م��ي��ة يف 
تعر�س  دم�����ش��ق  ب���ري���ف  ج��م��ر�ي��ا 
�إ�شر�ئيلي  ����ش���اروخ���ي  ل��ق�����ش��ف 
للمرة �لثالثة خالل �أربع �شنو�ت.

ك��م��ا �أ�����ش����ار �إع������الم �ل���ن���ظ���ام �إىل 
�إ�شر�ئيلية  ح��رب��ي��ة  ط���ائ���ر�ت  �أن 
�ل�شو�ريخ من  من  ع��دد�ً  �أطلقت 
�ملجال �جلوي �للبناين م�شتهدفة 
م���وق���ع���اً جل��ي�����س �ل���ن���ظ���ام.وك���ان 
�جل��ي�����س_�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ق��د �شن، 
يف 9 كانون �لثاين يناير �ملا�شي، 
�شاروخياً  وق�شفاً  جوية  غ���ار�ت 
ع��ل��ى �لأر�����ش���ي �ل�����ش��وري��ة، �أوق���ع 
�أ�شر�ر�ً مادية “قرب �أحد �ملو�قع 
�أعلن جي�س  �لع�شكرية”، وفق ما 

�لنظام �ل�شوري يف بيان.
�إطالق  �أن��ه مت  �إىل  �لبيان  و�أ���ش��ار 
�لأر��شي  فوق  من  �شو�ريخ  عدة 
منطقة   ب������اجت������اه  �ل���ل���ب���ن���ان���ي���ة 

�لقطيفة بريف دم�شق، موؤكد�ً �أن 
قو�ت �لنظام ت�شدت لها و�أ�شابت 
�لبيان  �ل��ط��ائ��ر�ت.ول��ف��ت  �إح���دى 
فيما  �أط��ل��ق��ت  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �أن  �إىل 
من  �أر���س-�أر���س  �شاروخني  بعد 
�جلولن �ملحتل، م�شيفاً �أن قو�ت 
و�أ�شقطهما. لهما  ت�شدت  �لنظام 
وت��اب��ع �أن��ه يف وق��ت لح��ق �أطلقت 
�أربعة  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل���ط���ائ���ر�ت 
���ش��و�ري��خ م��ن ط��ري��ا، م��وؤك��د�ً �أن 
ودمرت  لها  ت�شدت  �لنظام  قو�ت 

�شاروخا.

ق�شف اإ�شرائيلي على موقع للنظام يف ريف دم�شق

يتعهد  بلبنان  الدفاع  جمل�س 
اإ�شرائيل« لـ»جدار  بالت�شدي 

•• بريوت-وكاالت:

للمجل�س  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  �ع��ت��ر 
�شعد�هلل  �للبناين  للدفاع  �لأعلى 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل للجد�ر  ب��ن��اء  �حل��م��د، 
�لأر��شي  على  �عتد�ء  �حل��دودي 
�ل���ل���ب���ن���ان���ي���ة. وع����ق����ب �ج���ت���م���اع 
�أن  �أع����ل����ن �حل����م����د  ل��ل��م��ج��ل�����س، 
للمحاولت  ���ش��ت��ت�����ش��دى  ل��ب��ن��ان 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة.وت��ف�����ش��ي��ال �أك����د 
�للبناين،  للدفاع  �لأعلى  �ملجل�س 
�جل������د�ر  �أن  �لأرب�������ع�������اء،  �م���������س 
ت�شييده  ح����ال  يف  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 
جنوبي �لبالد يعتر �عتد�ء على 
�ل�شيادة �للبنانية وخرقا و��شحا 
1701.ورف�س  �ل��دويل  للقر�ر 
�ملجل�س �لأعلى للدفاع �لدعاء�ت 
بالرثوة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�لإقليمية  �مل���ي���اه  يف  �ل��ن��ف��ط��ي��ة 
�إعطاء  �ملجل�س  �للبنانية.وقرر 
�لغطاء للقوى �لع�شكرية ملو�جهة 
�أي �عتد�ء �إ�شر�ئيلي على �حلدود 
�للبنانية و�ل�شتمر�ر يف �لتحرك 

على خمتلف �مل�شتويات.
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�سهيدان يف اخلليل ونابل�س

بوتني وعبا�س يبحثان بديال عن رباعية ال�شرق الأو�شط
•• عوا�صم-وكاالت:

�أع��������ل��������ن ج�����ي�����������س �لإح��������ت��������الل 
قتل  �م�����������س  �لإ�������ش������ر�ئ������ي������ل������ي، 
بزعم  ب��ال��ر���ش��ا���س،  فل�شطيني 
�ل�شفة  يف  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ا  ط��ع��ن��ه 
�شاعات من  بعد  وذل��ك  �لغربية، 

مقتل �شاب فل�شطيني يف جنني.
وق����ال �جل��ي�����س �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي �إن 
فل�شطينيا “طعن ب�شكني حار�س 
مدخل  ع��ن��د  �إ�شر�ئيليا”  �أم����ن 
�ل�شفة  ج���ن���وب  يف  م�����ش��ت��وط��ن��ة 
�لغربية فاأ�شابه بجروح طفيفة، 
�لنار  �آخ��ر  �أن يطلق حار�س  قبل 

على �ملهاجم ويرديه قتيال.
�لفل�شطينيني  مئات  و�شّيع  ه��ذ� 
يف نابل�س �أم�س �لأربعاء، جثمان 
�ل�����ش��ه��ي��د خ���ال���د �ل���ت���اي���ه )19 
متاأثًر�  �رت���ق���ائ���ه  ب��ع��د  ع����اًم����ا(، 
ب��اإ���ش��اب��ت��ه خ���الل م��و�ج��ه��ات مع 
�أوقعت  ليلية  �لح���ت���الل  ق����و�ت 

ع�شر�ت �جلرحى.

�شيا�شيا يبحث �لرئي�س �لرو�شي 
فالدميري بوتن، �لثنني �ملقبل، 
مع �لرئي�س �لفل�شطيني حممود 
جديدة  و����ش���اط���ة  �آل���ي���ه  ع��ب��ا���س 
رباعية  م��ك��ان  ل��ت��ح��ل  حم��ت��م��ل��ة 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط. وف��ق��ا لوكالة 

�إنرت فاك�س �لرو�شية.
وهو  ن��وف��ل  �حلفيظ  عبد  وق���ال 
دبلوما�شي فل�شطيني يف مو�شكو 
�مل���ح���ادث���ات  �إن  ف���اك�������س  لإن�������رت 

يجتمع  ع�����ن�����دم�����ا  �����ش����ت����ج����رى 
�شوت�شي  م��دي��ن��ة  يف  �ل��زع��ي��م��ان 

بجنوب رو�شيا يوم 12 فر�ير.
�لوكالة  ع��ن  “رويرتز”  ونقلت 
وعبا�س  ب���وت���ن  �إن  �ل���رو����ش���ي���ة 
���ش��ي��ن��اق�����ش��ان خ�����الل حم���ادث���ات 
جديدة  و���ش��اط��ة  �آل��ي��ة  �شوت�شي، 
�لقائمة  �لآلية  عن  بديلة  تكون 
و�ملعروفة با�شم “رباعية �ل�شرق 

�لأو�شط”.
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد اأبوظبي وملك الأردن يبحثان عالقات البلدين وامل�شتجدات يف املنطقة
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أج������رى 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة وج���الل���ة �مللك 
�ململكة  م���ل���ك  �ل����ث����اين  ع����ب����د�هلل 
�ل�شقيقة  �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة  �لأردن�����ي�����ة 
تعزيز  ���ش��ب��ل  ت���ن���اول���ت  حم����ادث����ات 
�ل���ع���الق���ات �لأخ����وي����ة �مل��ت��ي��ن��ة بني 
وجممل  �ل�����ش��ق��ي��ق��ني  �ل���ب���ل���دي���ن 
�لإقليمية  و�لأو�����ش����اع  �ل��ق�����ش��اي��ا 

و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�ملحادثات  بد�ية  يف  �شموه  ورح��ب 
�أبوظبي  يف  �ل���ي���وم  ع���ق���دت  �ل���ت���ي 
�لثاين  ع����ب����د�هلل  �مل���ل���ك  ب���ج���الل���ة 
وق���ري���ن���ت���ه ج����الل����ة �مل���ل���ك���ة ر�ن���ي���ا 
�لعبد�هلل و�لوفد �ملر�فق جلاللته. 
�لعالقات   .. �جل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
�ل�شبل  و  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  �ل��ق��ائ��م��ة 
تعاونهما  �أ�ش�س  برت�شيخ  �لكفيلة 
�مل�شرتك وحتقيق �أهد�فهما وروؤى 

�لبلدين �مل�شتقبلية.
و�����ش���ت���ع���ر����س �جل����ان����ب����ان خ���الل 
�ملحادثات خمتلف جمالت �لتعاون 
�لعديد من  �لتن�شيق يف  وم�شتوى 
�لق�شايا �لتي تهم �لبلدين خا�شة 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �جلو�نب 
�إىل جممل  وتطرقا   .. و�لتنموية 
على  و�ل������ت������ط������ور�ت  �لأح��������������د�ث 
و�لدولية  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل�����ش��اح��ت��ني 
ب�شاأن  �ل���ن���ظ���ر  وج����ه����ات  وت����ب����ادل 
�لهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  م��ن  ع��دد 

�مل�شرتك.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لعالقات  �آل نهيان عمق  ز�يد  بن 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة ب���ني دول����ة �لإم������ار�ت 
�لأردنية  و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية 
و�حلر�س  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة،  �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة 
وتنميتها  تعزيزها  على  �مل�شرتك 
خمتلف  يف  �لأم�������ام  �إىل  ودف���ع���ه���ا 

�ملجالت.
وق����ال ���ش��م��وه �إن دول����ة �لم�����ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ب��ق��ي��ادة �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
عالقاتها  توثيق  �إىل  د�ئما  ت�شعى 
�لأخ�������وي�������ة ب���امل���م���ل���ك���ة �لأردن������ي������ة 
م�شاحلهما  يحقق  مبا  �لها�شمية 
�مل�شرتك  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��م��ل  وي���ع���زز 
�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  خ��ا���ش��ة يف ظ���ل 
تو�جه دول �ملنطقة، ويف مقدمتها 
ف  �لإره�����������اب و�ل����ع����ن����ف و�ل����ت����ط����رُّ

نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة ومعايل 
قرقا�س  حممد  بن  �أن��ور  �لدكتور 
�خلارجية  لل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر 
وم���ع���ايل ���ش��ه��ي��ل ب���ن حم��م��د فرج 
�لطاقة  وزي�����ر  �مل����زروع����ي  ف���ار����س 
و�ل�����ش��ن��اع��ة وم���ع���ايل ح�����ش��ني بن 
�إب��ر�ه��ي��م �حل��م��ادي وزي��ر �لرتبية 
و�لتعليم ومعايل �لدكتور عبد�هلل 
وزير  �لنعيمي  بلحيف  حممد  بن 
ومعايل  �لتحتية  �لبنية  ت��ط��وي��ر 
�شلطان بن �شعيد �لبادي �لظاهري 
�ل�شرف  بعثة  رئي�س  �ل��ع��دل  وزي��ر 
�لدكتور  ومعايل  للملك  �ملر�فقة 
ث����اين ب���ن �أح���م���د �ل����زي����ودي وزير 
�ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي و�ل��ب��ي��ئ��ة ومعايل 
ن��ا���ش��ر ب���ن ث����اين �ل��ه��ام��ل��ي وزي���ر 
�ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني ومعايل 
�لدكتور �أحمد بن عبد �هلل حميد 
ب���ال���ه���ول �ل���ف���ال����ش���ي وزي������ر دول����ة 
و�ملهار�ت  �لعايل  �لتعليم  ل�شوؤون 
�شهيل  بنت  �شما  ومعايل  �ملتقدمة 
ب��ن ف��ار���س �مل���زروع���ي وزي����رة دولة 
بن  علي  ومعايل  �ل�شباب  ل�شوؤون 
ح���م���اد �ل�����ش��ام�����ش��ي ن���ائ���ب �لأم����ني 
لالأمن  �لأع���ل���ى  للمجل�س  �ل���ع���ام 
�ل��وط��ن��ي وم��ع��ايل �ل��ف��ري��ق �لركن 
حمد حممد ثاين �لرميثي رئي�س 
�مل�����ش��ل��ح��ة ومعايل  �ل���ق���و�ت  �أرك�����ان 
�أح��م��د م��ب��ارك �ملزروعي  �ل��دك��ت��ور 
�لتنفيذي  للمجل�س  �لعام  �لأم��ني 
�ملبارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون  وم���ع���ايل 
�لتنفيذية  �ل�����ش��وؤون  ج��ه��از  رئي�س 
عبد�لرحمن  ري����ا�����س  وم����ع����ايل 
ع�شو  �ملالية  د�ئ��رة  رئي�س  �ملبارك 
�ملجل�س �لتنفيذي و�شعادة �لفريق 
�مل�شت�شار  �ل��ب��و�ردي  جمعة  �لركن 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  لنائب  �لع�شكري 
مطر  ���ش��ع��ادة  و  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�شفري  �ل�شام�شي  �شليمان  �شيف 
�ل����دول����ة ل����دى �مل��م��ل��ك��ة �لأردن����ي����ة 
�مللك  . و ير�فق جاللة  �لها�شمية 
معايل  ي�شم  وف��د  �لثاين  عبد�هلل 
�خلارجية  وزي���ر  �ل�شفدي  �أمي���ن 
عدنان  و�للو�ء  �ملغرتبني  و�شوؤون 
�ملخابر�ت  د�ئ����رة  م��دي��ر  �جل��ن��دي 
فريحات  حممود  �لركن  و�لفريق 
�مل�شرتكة  �لأرك������ان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
�ل��دك��ت��ور ج��ع��ف��ر ح�شان  وم���ع���ايل 
�لأردن ومعايل  مدير مكتب ملك 
جاللة  م�شت�شار  وري��ك��ات  عبد�هلل 
عبد�هلل  ج��م��ع��ة  ����ش���ع���ادة  و  �مل���ل���ك 
�لأردنية  �ململكة  �شفري  �ل��ع��ب��ادي 

�لها�شمية لدى �لإمار�ت.

�شوؤونها  و�لتدخالت �خلارجية يف 
�لد�خلية.

�لظروف  �أن  �إىل  ���ش��م��وه  و�أ�����ش����ار 
ب��ه��ا �لعامل  �ل���ت���ي مي���ر  �حل���رج���ة 
�لتي  و�ل�����ت�����ه�����دي�����د�ت  �ل����ع����رب����ي، 
من  �ملزيد  ت�شتدعي  لها،  �س  يتعرَّ
بني  و�لتن�شيق  و�لتعاون  �لت�شاور 
�لأ���ش��ق��اء مب��ا ي��ع��زز �أرك����ان �لأمن 
�لعليا  �مل�شالح  وي�شون  �ل��ع��رب��ي، 
�شعوبها  وح��ق��وق  �لعربية  ل��ل��دول 
و�لرفاه  و�لتنمية  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  يف 
و�ل�شالم موؤكد�ً �أن �ململكة �لأردنية 
بقيادتها  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة،  �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة 
�حل��ك��ي��م��ة، ل��ه��ا دوره������ا �ل���ه���ام يف 
�أي  ويف  �مل�����ش��رتك،  �ل��ع��رب��ي  �لعمل 
لدعم منظومة  فاعل  عمل عربي 
�ليوم،  حتتاج  �لتي  �لعربي  �لأم��ن 
�إىل  م�����ش��ى،  وق����ت  �أيِّ  م���ن  �أك�����رث 
تقويتها وتعزيزها بعد �أن �أ�شابها 
�ل�شنو�ت  خ��الل  و�ل�شعف  �لوهن 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  وق����ال  �مل��ا���ش��ي��ة. 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لها�شمية  �لأردن����ي����ة  �مل��م��ل��ك��ة  �إن 
ملجل�س  �أ����ش���ا����ش���ي���اً  ���ش��ري��ك��اً  مت��ث��ل 
�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ل����دول  �ل��ت��ع��اون 
د  تهدِّ �لتي  �لتحديات  مو�جهة  يف 
يف  و�لتعاي�س  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  �لأم���ن 
�مل��ن��ط��ق��ة ك��ل��ه��ا، ول��ه��ا دوره����ا �ملهم 
�ملنطقة  ق�����ش��اي��ا  يف  و�لأ����ش���ا����ش���ي 
وملفاتها و�أزماتها وخا�شة عملية 
�لفل�شطينية،  و�لق�شية  �ل�����ش��الم 

�لقانوين  �ل��و���ش��ع  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 
�ملدينة  يف  �ل���ق���ائ���م  و�ل���ت���اري���خ���ي 
�ملقد�شة �لتي تعتر مفتاح حتقيق 

�ل�شالم يف �ملنطقة .
�لتن�شيق  ��شتمر�ر  على  �شدد�  كما 
ب�شاأن  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  و�ل���ت�������ش���اور 
�لر�هنة  و�لأو�����ش����اع  �مل�����ش��ت��ج��د�ت 
ومو�جهة �لتحديات �لتي ت�شهدها 
حماربة  خ���ا����ش���ة  �مل���ن���ط���ق���ة  دول 
وتنظيماته  و�ل��ت��ط��رف  �لإره�����اب 
�لعربي  �ل��ع��م��ل  �إط������ار  يف  وذل�����ك 
�مل�شرتك ومبا يعزز �أمن و��شتقر�ر 

بلد�ن �ملنطقة و�شعوبها.
�ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �للقاء  ح�شر 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 
رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل����������وزر�ء وزي����ر 
طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية 
�آل نهيان م�شت�شار �لأمن  بن ز�يد 
�لوطني و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��ام��د  �ل�شيخ 
�أبوظبي  ع��ه��د  دي����و�ن ويل  رئ��ي�����س 
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  و�شمو 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان 
�ل�����ش��ي��خ �شلطان  �ل����دويل وم��ع��ايل 
ع�شو  ن���ه���ي���ان  �آل  ط���ح���ن���ون  ب����ن 
�أحمد  ومعايل  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�شوؤون  وزير  نائب  �لزعابي  جمعه 
�أنور  �ل��رئ��ا���ش��ة وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور 
�لدولة  وزي���ر  قرقا�س  حممد  ب��ن 

ع�شو  �ملالية  د�ئ��رة  رئي�س  �ملبارك 
�ملجل�س �لتنفيذي و�شعادة �لفريق 
�مل�شت�شار  �ل��ب��و�ردي  جمعة  �لركن 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  لنائب  �لع�شكري 
مطر  ���ش��ع��ادة  و  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�شفري  �ل�شام�شي  �شليمان  �شيف 
�ل����دول����ة ل����دى �مل��م��ل��ك��ة �لأردن����ي����ة 

�لها�شمية .
�ملر�فق  �ل��وف��د  �ل��ل��ق��اء  ح�شر  كما 
�لثاين  ع����ب����د�هلل  �مل���ل���ك  جل���الل���ة 
�أمي��ن �ل�شفدي  �ل��ذي �شم معايل 
وزير �خلارجية و�شوؤون �ملغرتبني 
و�للو�ء عدنان �جلندي مدير د�ئرة 
�ملخابر�ت و�لفريق �لركن حممود 
ف��ري��ح��ات رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة �لأرك������ان 
جعفر  �لدكتور  ومعايل  �مل�شرتكة 
�لأردن  ملك  مكتب  مدير  ح�شان 
م�شت�شار  وريكات  عبد�هلل  ومعايل 
جمعة  ����ش���ع���ادة  و  �مل���ل���ك  ج���الل���ة 
�ململكة  ���ش��ف��ري  �ل��ع��ب��ادي  ع���ب���د�هلل 
�لأردنية �لها�شمية لدى �لإمار�ت. 
وكان جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين 
�لها�شمية  �لأردن��ي��ة  �ململكة  ملك 
�أم�س  �ل��ب��الد  �إىل  و�شل  �ل�شقيقة 
�مللكة  ج���الل���ة  ق��ري��ن��ت��ه  ت���ر�ف���ق���ه 
زي����ارة ر�شمية  �ل��ع��ب��د�هلل يف  ر�ن��ي��ا 
للدولة . كان يف ��شتقبال جاللته 
ل���دى و���ش��ول��ه م��ط��ار �ل��رئ��ا���ش��ة يف 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أبوظبي.. 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 

وم��و�ج��ه��ة �لإره�����اب وغ��ريه��ا من 
�لق�شايا.

م���ن ج��ان��ب��ه �أع�����رب ج��الل��ة �مللك 
عبد�هلل �لثاين عن �شعادته بزيارة 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  دول���ة �لم�����ار�ت 
لتعزيز وتعميق �لعالقات �لأخوية 
و�ل�شعبني  �لبلدين  بني  �ملتنامية 
�ل�شقيقني.. م�شيد� مبو�قف دولة 
�لعربي  �لعمل  �لم��ار�ت يف تعزيز 
�مل�شرتك و�لتعاون ل�شالح �ملنطقة 
ق��ي��ادة �شاحب  و���ش��ع��وب��ه��ا يف ظ��ل 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�مللك  �آل نهيان وج��الل��ة  ز�ي��د  ب��ن 
عبد�هلل �لثاين يف ختام حمادثتهما 
يف  �ل���ش��ت��م��ر�ر  ع��ل��ى  حر�شهما   ..
�لأخوية  �لعالقات  وتوطيد  دع��م 
ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن و�ل��و���ش��ول ب��ه��ا �ىل 
و�لعمل  �لتعاون  �آف��اق جديدة من 

�مل�شرتك.
جهود  تعزيز  �أهمية  على  و���ش��دد� 
ملو�جهة  �مل�شرتك  �لعربي  �لعمل 
وتعزيز  و�مل���خ���اط���ر  �ل���ت���ح���دي���ات 
وتر�شيخ  �ملنطقة  و��شتقر�ر  �أم��ن 
و�لت�شامح  �ل���������ش����الم  م���ف���اه���ي���م 
و�لتعاي�س  �حل�������ش���اري  و�حل������و�ر 
�مل�شرتك يف خمتلف �لأقطار وبني 
خم��ت��ل��ف �ل�����ش��ع��وب و�أك�������د� خالل 
�ملرتبطة  �ل���ت���ط���ور�ت  ت��ن��اول��ه��م��ا 
�أهمية  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ب��ال��ق�����ش��ي��ة 

لل�شوؤون �خلارجية ومعايل �شهيل 
ب��ن حم��م��د ف���رج ف��ار���س �ملزروعي 
ومعايل  و�ل�شناعة  �لطاقة  وزي��ر 
ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير 
�لرتبية و�لتعليم ومعايل �لدكتور 
بلحيف  حم����م����د  ب������ن  ع������ب������د�هلل 
�لبنية  ت��ط��وي��ر  وزي�����ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�لتحتية ومعايل �شلطان بن �شعيد 
�لعدل  وزي����ر  �ل���ظ���اه���ري  �ل���ب���ادي 
مللك  �ملر�فقة  �ل�شرف  بعثة  رئي�س 
ثاين  �ل���دك���ت���ور  وم���ع���ايل  �لأردن 
ب��ن �أح��م��د �ل��زي��ودي وزي���ر �لتغري 
�مل��ن��اخ��ي و�ل��ب��ي��ئ��ة وم��ع��ايل نا�شر 
ب���ن ث����اين �ل��ه��ام��ل��ي وزي����ر �مل����و�رد 
ومعايل  و�ل����ت����وط����ني  �ل���ب�������ش���ري���ة 
�لدكتور �أحمد بن عبد �هلل حميد 
ب���ال���ه���ول �ل���ف���ال����ش���ي وزي������ر دول����ة 
و�ملهار�ت  �لعايل  �لتعليم  ل�شوؤون 
�شهيل  بنت  �شما  ومعايل  �ملتقدمة 
ب��ن ف��ار���س �مل���زروع���ي وزي����رة دولة 
بن  علي  ومعايل  �ل�شباب  ل�شوؤون 
ح���م���اد �ل�����ش��ام�����ش��ي ن���ائ���ب �لأم����ني 
لالأمن  �لأع���ل���ى  للمجل�س  �ل���ع���ام 
�ل��وط��ن��ي وم��ع��ايل �ل��ف��ري��ق �لركن 
حمد حممد ثاين �لرميثي رئي�س 
�مل�����ش��ل��ح��ة ومعايل  �ل���ق���و�ت  �أرك�����ان 
�أح��م��د م��ب��ارك �ملزروعي  �ل��دك��ت��ور 
�لتنفيذي  للمجل�س  �لعام  �لأم��ني 
�ملبارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون  وم���ع���ايل 
�لتنفيذية  �ل�����ش��وؤون  ج��ه��از  رئي�س 
عبد�لرحمن  ري����ا�����س  وم����ع����ايل 

للقو�ت �مل�شلحة .
�لأردن  م��ل��ك  جل���الل���ة  و�أج����ري����ت 
م��ر����ش��م ����ش��ت��ق��ب��ال ر���ش��م��ي��ة حيث 
�ل�شالمني  �مل���و����ش���ي���ق���ى  ع����زف����ت 
�ل���وط���ن���ي���ني ل��ل��م��م��ل��ك��ة �لأردن����ي����ة 
�لها�شمية ودولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملدفعية  �أطلقت  فيما   .. �ملتحدة 

حتية ل�شيف �لبالد. طلقة   21
بعدها �شافح جاللة �مللك عبد�هلل 
�ل�شيوخ  م���ن  م�شتقبليه  �ل���ث���اين 
و�ل���������وزر�ء وك���ب���ار �مل�������ش���وؤول���ني يف 
�شاحب  �شافح  حني  يف   .. �لدولة 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
�ملر�فقني  �مل�����ش��وؤول��ني  ك��ب��ار  نهيان 

مللك �لأردن.
�لأردن  ملك  ��شتقبال  ك��ان يف  كما 
�شيف  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  �ل���ف���ري���ق   ..
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون ب��ن ز�يد 
�آل نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني 
�آل  ز�يد  �ل�شيخ من�شور بن  و�شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان رئي�س  �آل  ب��ن ز�ي���د  ح��ام��د 
�أب��وظ��ب��ي و�شمو  دي����و�ن ويل ع��ه��د 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ عبد�هلل 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزير 
ومعايل �ل�شيخ �شلطان بن طحنون 
�آل نهيان ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي 
�لزعابي  ج��م��ع��ه  �أح���م���د  وم���ع���ايل 

حممد بن زايد :المارات بقيادة خليفة ت�سعى دائما اإىل توثيق عالقاتها الأخوية باململكة الأردنية الها�سمية 
عبداهلل الثاين ي�سيد مبواقف دولة المارات يف تعزيز العمل العربي امل�سرتك والتعاون ل�سالح املنطقة و�سعوبها

نائب رئي�س الدولة يلتقي عاهل الأردن

حممد بن را�شد وعبد اهلل الثاين يبحثان تعزيز عالقات الأخوة القائمة بني البلدين والقيادتني وال�شعبني ال�شقيقني 
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف جزيرة �ل�شعديات يف �لعا�شمة 
عاهل  �حل�شني  بن  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  �أخ��اه  �أم�س  م�شاء  �أبوظبي 

�ململكة �لأردنية �لها�شمية �ل�شقيقة و�لوفد �ملر�فق له.
ورحب �شموه بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 

عهد دبي ب�شيف �لبالد متمنيا جلاللته زيارة موفقة لبلده �لثاين.
وقد تباحث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم و جاللة ملك 

�لأردن حول عدد من �ملو�شوعات �ملتعلقة بتعزيز عالقات �لأخوة �لقائمة بني 
�لبلدين و�لقيادتني و�ل�شعبني �ل�شقيقني .

دولة  تقدمه  �ل���ذي  �مل�شتمر  للدعم  ت��ق��دي��ره  ع��ن  �لأردين  �ل��ع��اه��ل  و�أع����رب 
�لإمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
»حفظه �هلل« لالأردن يف خمتلف �مليادين خا�شة على �شعيد �لنو�حي �لإد�رية 
و�ل�شتثمارية يف ظل �خلر�ت �ملرت�كمة لدولة �لإم��ار�ت يف هذين �ملجالني 

�إىل �لتعاون يف قطاع �ل�شياحة.
�لدول  و  �لأردن  �لدولة وخر�تها يف خدمة  �إمكانيات  �شموه و�شع  �أكد  وقد 
�لذكية  و�حل��ك��وم��ات  �لتكنولوجيا  ق��ط��اع��ات  يف  ل�شيما  �ل�شقيقة  �لعربية 

و�ل�شياحة وغريها من قطاعات �لبنية �لتحتية.
و��شتمع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم من جاللة �لعاهل 
�لأردين �إىل �إحاطة عن و�شع مدينة �لقد�س �لعربية يف �شوء �ملتغري�ت �لتي 

حدثت موؤخر� ب�شاأن �ملدينة .
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو   .. �للقاء  ح�شر 
بن  وم��ع��ايل حممد  �لإم�����ار�ت  �لأع��ل��ى ملجموعة ط���ري�ن  �لرئي�س  ل��ل��ط��ري�ن 
�لدكتور  ومعايل  و�مل�شتقبل  �ل��وزر�ء  جمل�س  �شوؤون  وزير  �لقرقاوي  عبد�هلل 
بنت  ومعايل رمي  �خلارجية  لل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر  قرقا�س  بن حممد  �أن��ور 
بن  �شلطان  �ل��دويل ومعايل  �لتعاون  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  �لها�شمي  �إبر�هيم 

�شعيد �لبادي �لظاهري وزير �لعدل رئي�س بعثة �ل�شرف �ملر�فقة مللك �لأردن 
�ل�شباب  ل�شوؤون  دول��ة  وزي���رة  �مل��زروع��ي  ف��ار���س  ب��ن  �شهيل  بنت  �شما  وم��ع��ايل 
�ل�شمو حاكم دبي و  �ل�شيباين مدير ديو�ن �شاحب  �إبر�هيم  ومعايل حممد 
و�ل�شيافة يف دبي  �لت�شريفات  د�ئرة  �شليمان مدير عام  �شعيد  �شعادة خليفة 
�لأردنية  �ململكة  �لدولة لدى  �شفري  �ل�شام�شي  �شليمان  �شيف  �شعادة مطر  و 
�لها�شمية. كما ح�شر �للقاء �لوفد �ملر�فق جلاللة �مللك عبد�هلل �لثاين �لذي 
�شم معايل �أمين �ل�شفدي وزير �خلارجية و�شوؤون �ملغرتبني وعدد� من كبار 
�مل�شوؤولني و �شعادة جمعة عبد�هلل �لعبادي �شفري �ململكة �لأردنية �لها�شمية 

لدى �لإمار�ت.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
احلاكمة العامة لغرينادا بيوم ا�شتقالل بالدها 

 
•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل برقية تهنئة �إىل فخامة �شي�شيل ل غرينادي �حلاكمة �لعامة لغريناد� 

وذلك مبنا�شبة يوم ��شتقالل بالدها.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �شي�شيل ل غرينادي .

الرئي�س امل�شري يغادر البالد 
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شي�شي رئي�س جمهورية م�شر �لعربية �ل�شقيقة �لبالد �م�س بعد زيارة عمل  غادر فخامة �لرئي�س عبد�لفتاح 
للدولة ��شتغرقت يومني. كان يف ود�ع فخامته لدى مغادرته مطار �لرئا�شة باأبوظبي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة. كما كان يف �لود�ع �لفريق �شمو �ل�شيخ 
�آل نهيان  ز�ي��د  �ل�شيخ طحنون بن  �لد�خلية و �شمو  �ل��وزر�ء وزي��ر  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ز�ي��د  �شيف بن 
م�شت�شار �لأمن �لوطني و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة 
و �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و معايل �أحمد جمعه �لزعابي نائب وزير 
�شوؤون �لرئا�شة و معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة و�ل�شناعة رئي�س بعثة �ل�شرف �ملر�فقة 
لفخامة �لرئي�س �مل�شري ومعايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر وزير دولة ومعايل علي بن حماد �ل�شام�شي 
نائب �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى لالأمن �لوطني ومعايل �لدكتور �أحمد مبارك �ملزروعي �لأمني �لعام للمجل�س 
�لتنفيذي و معايل خلدون خليفة �ملبارك رئي�س جهاز �ل�شوؤون �لتنفيذية و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل 

ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�شعادة جمعة مبارك �جلنيبي �شفري �لدولة لدى جمهورية م�شر �لعربية.

حمدان بن زايد يزور جمل�س مدينة زايد 
•• الظفرة-وام:

ز�يد مبنطقة  بزيارة ملجل�س مدينة  �لظفرة  نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  قام 
�لظفرة �لتقى خاللها رو�د �ملجل�س من �ملو�طنني.

ومت خالل �لزيارة بحث �لق�شايا و تبادل �لأحاديث �لودية �لتي تهم �لوطن و�ملو�طنني وما يربط �شعب �لمار�ت 
وقيادته �حلكيمة من عالقات حمبة وتقدير.

و �أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان حر�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل ومتابعة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة لإن�شاء جمال�س �ملناطق و�لأحياء �ل�شكنية كي تكون جمال�س خري تعود بالنفع و�لفائدة على �ملجتمع وتبادل 
�لأحاديث حول �شوؤون �حلياة �لجتماعية و�لعمل على تعزيز روح �لت�شامح و�ملحبة بني �شكان �ملنطقة وتربية �لأجيال 
على �ملبادئ و�لأخالق �حلميدة خا�شة من قبل �أ�شحاب �خلرة و�حلكمة و�شد�د �لر�أي و�لتي عززها يف نفو�س �أبناء 

�لوطن و�لدنا �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه.

حمدان بن زايد يتفقد ح�شن الظفرة ..ويوؤكد على اأهمية احلفاظ على املعامل الرتاثية 
•• الظفرة-وام:

تفقد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
يعد  �لذي  �لظفرة  �لظفرة ح�شن 

من �أقدم ح�شونها و�أكرها.
�ل�شّرة  منطقة  يف  �حل�شن  وي��ق��ع 
���ش��رق��ي م��دي��ن��ة ز�ي�����د ب��ن��ح��و 30 
ك��ي��ل��وم��رت� وج����اء ذك����ره يف بع�س 
�ملتعلقة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �مل��خ��ط��وط��ات 

بتاريخ �ملنطقة.
�جل����ه����ود  �إىل  �����ش����م����ّوه  وت�����ع�����رف 
�لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي 
و�حل�شون  �لقالع  ترميم  مل�شروع 
�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
�ل��ت��اب��ع��ة لد�ئرة  �أب��وظ��ب��ي  ب���اإم���ارة 

�أبوظبي   - و�ل�����ش��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
�حل�شن  ت��رم��ي��م  �ىل  و�ل���ه���ادف���ة 

و�شيانته وتاأهيله.
و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان على �أهمية �حلفاظ على 
�لقالع و�حل�شون و�ملعامل �لرت�ثية 
مب�شمياتها  و�لتعريف  �ل��دول��ة  يف 
وفقاً  و�شيانتها  ترميمها  و�إع���ادة 
�ملعمارية  و�مل��و����ش��ف��ات  للمعايري 
�لتي تتنا�شب مع �لطر�ز �ملعماري 
منطقة  �إن  �شموه  وق���ال  �ل��ق��دمي. 
وح�شوناً  ق���الع���اً  ت�����ش��م  �ل��ظ��ف��رة 
ت��ع��د ���ش��و�ه��د ت��اري��خ��ي��ة ت���دل على 
�مل��ن��ط��ق��ة وحت��ك��ي ق�ش�س  ع���ر�ق���ة 
تعمر  كانت  �لتي  و�لقبائل  �لأ���ش��ر 
ه���ذه �لأر������س م��ن��ذ م��ئ��ات �ل�شنني 

وتو�رثها �أبناء �لقبائل.
�ل��زي��ارة �شعادة  ر�ف��ق �شموه خ��الل 
�ل����ل����و�ء �ل���دك���ت���ور خ��ل��ي��ف��ة حممد 

�لتنفيذية  �للجنة  �لرميثي رئي�س 
و�حل�شون  �لقالع  ترميم  مل�شروع 
�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 

�لظاهري  م��ط��ر  �ح���م���د  و����ش���ع���ادة 
م���دي���ر م��ك��ت��ب مم���ث���ل �حل����اك����م يف 

منطقة �لظفرة.

زايد لالأعمال اخلريية تبحث تطوير م�شروعات خريية يف دول اأفريقية 
•• اأبوظبي-وام:

ي��ب��د�أ وف���د م��ن م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان ل��الأع��م��ال �خلريية 
�لعمل  �شري  لبحث  �أفريقية  دول  �شت  �إىل  زي��ارة  �ملقبل  �لأ�شبوع  و�لإن�شانية 
خريية  م�شروعات  �إن�شاء  كيفية  وبحث  هناك  �لقائمة  �ملوؤ�ش�شة  مب�شروعات 
جديدة بهذه �لدول وذلك يف �إطار م�شاركتها بالعديد من �ملبادر�ت �خلا�شة 

ب� » عام ز�يد ».
�إن�شاء  خالل  من  و�ل�شحة  �لتعليم  قطاعات  تطوير  �مل�شروعات  وت�شتهدف 
و�إن�شاء  �لعلمي  �لبحث  و�ملكتبات ومر�كز  �لتعليمية  و�ملعاهد  �ملد�ر�س  ودعم 
ودور  �لطبي  �ل�شعاف  وجمعيات  �ل�شحي  �لتاأهيل  ودور  �مل�شت�شفيات  ودعم 
�ملناطق  و�إغاثة  �خلا�شة  �لحتياجات  وذوي  �مل�شنني  رعاية  ومر�كز  �لأيتام 

�ملنكوبة وتقدمي �جلو�ئز �لعلمية �ملحلية و�لعاملية.
و�أو�شح �شعادة حمد �شامل بن كردو�س �لعامري مدير عام �ملوؤ�ش�شة �أن وفد 
و�ل�شنغال  وموريتانيا  وت�شاد  و�لنيجر  وكينيا  �ملغرب  �إىل  �شيتوجه  �ملوؤ�ش�شة 
�لقائمة  مب�شروعاتها  �لعمل  �شري  متابعة  على  �ملوؤ�ش�شة  ح��ر���س  �إط���ار  يف 
هناك وبحث �حتياجات تلك �مل�شروعات و�ملجالت �لتي ميكن �أن ت�شاهم بها 
�ملوؤ�ش�شة يف �شبيل تعزيز م�شريتها ومتكنها من �أد�ء ر�شالتها جتاه �ل�شر�ئح 

تاأ�شي�شها منذ  �مل�شاريع مت  �أن بع�س هذه  �إىل  �لأ�شد �شعفا م�شري�  و�لفئات 
�لت�شعينات.

و�أ�شار �بن كردو�س �إىل �أن وفد �ملوؤ�ش�شة �شيبحث خالل �لزيارة مدى �إمكانية 
�إقامة عدد من �مل�شروعات �جلديدة يف �ملناطق �لأكرث �حتياجا حيث �شتقوم 
�ملوؤ�ش�شة بت�شيري فرق متخ�ش�شة ب�شفة دورية لعدد من �لدول للتعرف على 

�حتياجات �شكانها ودر��شة مدى �إن�شاء م�شروعات م�شتد�مة بها .
�أن جهود  �إىل  ولفت مدير عام موؤ�ش�شة ز�يد لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية 
�لإمار�ت �لإن�شانية على �ل�شاحة �لإفريقية تنوعت و�شملت خمتلف جمالت 
�حلياة �ل�شرورية من م�شاريع تنموية ت�شمنت تاأ�شي�س �ملد�ر�س و�لعياد�ت 
و�ملر�كز �ل�شحية وتوفري م�شادر �ملياه �ل�شاحلة لل�شرب �إىل جانب �مل�شاريع 
�لذي و�شع لبنته  �لإمار�تي �خلريي  �لنهج  �أن  .. موؤكد�  �لأخ��رى  �خلريية 
يتعزز  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �لأوىل 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  مبادر�ت �شاحب  بف�شل  ويتو��شل 

رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«.
م�شجد  وه��ي  بها  �لعمل  �شري  ��شتق�شاء  �شيتم  �لتي  �مل�شروعات  �إىل  و�أ���ش��ار 
و�ل��ذي مت  �ملغربية  باململكة  �لكبري  بالأطل�س  زكيد  ز�يد مبدينة فم  �ل�شيخ 
 3500 حل��و�يل  ويت�شع  �حلديث  �ملعماري  �لطر�ز  على   2009 عام  بناوؤه 

م�شل وي�شم ملحقات منوذجية منها �شكن �لإمام خطيب �مل�شجد وم�شكن 
�ملوؤذن ومكتبة كبرية مزودة باأجهزة �حلا�شب �لآيل و�لنرتنت كما �شيبحث 
�لوفد جهود تطوير �مل�شجد �جلامع يف �لعا�شمة �لكينية نريوبي و�لذي مت 
�إن�شاوؤه عام 1999 ومتابعة �لعمل مبدر�شة �ل�شيخ خليفة يف مدينة ممبا�شا 

بكينيا �إ�شافة �إىل مركز ز�يد لرعاية �لأيتام وبحث �إن�شاء وقف له.
كما تتطرق جولة وفد موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية 
ودعم  و�لطفولة  لالأمومة  ز�ي��د  م�شت�شفى  �إن�شاء  متابعة  �إىل  و�لإن�شانية 
دعم  ج��ه��ود  ت�شاد  يف  �ل��وف��د  �شيبحث  فيما  بالنيجر  �ل���ش��الم��ي��ة  �جل��ام��ع��ة 
باأب�شة و�لتي نتج عنها تطور  �آدم بركة  �ملوؤ�ش�شة ملعهد ز�يد �لعلمي بجامعة 
�ملعهد وحتوله �إىل جامعة كاملة ت�شم �لعديد من �لكليات يف حني �شيتابع 
�حلكومة  مع  �ملوؤ�ش�شة  �شاركت  حيث  مبوريتانيا  �لآب���ار  حفر  جهود  �لوفد 

�ملوريتانية �شبل توفري مياه �ل�شرب ل�شكان عدد من �لقرى.
وتاأتي �ل�شنغال �شمن جولة وفد موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال 
�خلريية و�لن�شانية حيث تزخر بالعديد من �مل�شروعات و�لأن�شطة �خلريية 
�لتي قامت �ملوؤ�ش�شة بتاأ�شي�شها ويجري �لعمل على متابعة �أعمال تطويرها 
ومنها جمعية �لنور على �لنور يف �شان لوي وجمعية �لتعاون لن�شر �لثقافة 
�لإ�شالمية يف جوفيور وجمعية �لدفاع عن مبادئ �لإ�شالم يف د�كار وموؤ�ش�شة 

�أم �لقرى للدر��شات و�لبحوث يف �شري كند� ومدر�شة جمعية �ل�شف للدفاع 
ب��ريي وجمعية  �ل��ق��رى يف  �أم  وم�����ش��روع معهد  ك��ولخ  �لعربية يف  �للغة  ع��ن 
�لنه�شة �لإ�شالمية يف كازما�س وجمعية م�شاندة �لأيتام يف د�كار و�ل�شندوق 
و�أد�ء  �لآب���ار  حفر  م�شروعات  �إىل  �إ�شافة  �لإ���ش��الم��ي  للت�شامن  �ل�شنغايل 

فري�شة �حلج.
و�أكد �شعادة حمد �شامل بن كردو�س �لعامري �أن فريق �ملوؤ�ش�شة يعمل حاليا 
�أن  ميكن  �لتي  و�ل�شخ�شيات  �ملوؤ�ش�شات  كافة  مع  تو��شل  قنو�ت  فتح  على 
�لدول  �لإم���ار�ت يف  �شفار�ت  �خل��ريي ومنها  �لعمل  تفعيل قطاع  ت�شاهم يف 
�لتي  وذل��ك بهدف م�شاعفة �جلهود  �مل�شروعات  يتم فيها �جن��از هذه  �لتي 

تعمل على تذليل �لعقبات و�لتحديد�ت �لتي قد تو�جه �لوفد.
�إن  باملوؤ�ش�شة  �مل�شروعات  �إد�رة  �لقبي�شي مدير  من جانبه قال حممد �شعيد 
�ل�شاحة �لأفريقية جتد �لهتمام و�لعناية من جهة �ملوؤ�ش�شة و�لزيارة �لقادمة 
تهدف �إىل حتقيق غاياتها وتطلعاتها يف �لوقوف بجانب هذه �لدول وتقدمي 
كل ما من �شاأنه �أن ي�شاهم يف تعزيز قدرة �مل�شتهدفني من خدمات �ملوؤ�ش�شة يف 
هذه �لدول على مو�جهة ظروف �حلياة .. م�شري� �إىل تطلع �ملوؤ�ش�شة لتو�شيع 
رقعة �مل�شتفيدين من خدماتها عر تنفيذ �ملزيد من �مل�شاريع �لتي تنه�س 

مب�شتوى �خلدمات �ملوجهة لل�شر�ئح �ل�شعيفة.

�شيف بن زايد يبحث مع وفد �شرطة نيويورك 
�شبل تعزيز التعاون يف املجالت ال�شرطية

•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �لتقى 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية يف �أبوظبي �م�س وفد من �شرطة نيويورك برئا�شة 
توما�س غالتي نائب قائد عام �شرطة نيويورك ل�شوؤون �ملعلومات �لأمنية.

�مل�شرتك خا�شة  �ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام  �للقاء بحث عدد من  مت خالل 
يف �ملجالت �لأمنية و�ل�شرطية، و�شبل تعزيز �لتعاون بني وز�رة �لد�خلية 
و�شرطة نيويورك. ح�شر �للقاء �لعميد حممد حميد بن دملوج �لظاهري 
�لأمني �لعام بالإنابة ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 

وعدد من �شباط �لوز�رة.

•• اأبوظبي-وام:

و�لتعاون  وزير �خلارجية  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  ��شتقبل 
�لدويل �أم�س �لأول يف ديو�ن عام �لوز�رة �ل�شيد نيكولي مالدينوف من�شق 

�لأمم �ملتحدة لعملية �ل�شالم يف �ل�شرق �لأو�شط �لذي يزور �لبالد حالياً.
ورحب �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان بزيارة من�شق �لأمم �ملتحدة 
لعملية �ل�شالم يف �ل�شرق �لأو�شط، موؤكد�ً دعم دولة �لإمار�ت جهود �لأمم 
�ملتحدة لعملية �ل�شالم يف �ل�شرق �لأو�شط وتعزيز �شر�كاتها مع �ملوؤ�ش�شات 

�لدولية �ملعنية بالتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة ملختلف �لدول و�ل�شعوب.
�لأو�شط  �ل�شرق  �ل�شالم يف  �ملتحدة لعملية  �أعرب من�شق �لأمم  من جانبه 
عن تقدير �لأمم �ملتحدة للجهود و�لدور �ملهم �لذي تقوم به دولة �لإمار�ت 
يف جمالت �لتنموية و�لإن�شانية. وتناول �للقاء تطور�ت عملية �ل�شالم يف 
�لعي�س يف �شالم  �ملنطقة من  �لأو�شط و�أهمية متكن جميع �شعوب  �ل�شرق 
وتعاون ورخاء و�زدهار، �إ�شافة �إىل �آخر �لتطور�ت �لإقليمية و�لدولية. كما 
�أوج��ه �لتعاون �مل�شرتك بني دول��ة �لإم��ار�ت و�لأمم  مت خالل �للقاء بحث 

�ملتحدة، �أهمها �لتنموية و�لإن�شانية و�لإغاثية.

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل من�شق الأمم املتحدة لعملية ال�شالم 

بلدية دبي تنتهي من جتهيز مواقع التخل�س من النفايات
•• دبي-وام:

�نتهت بلدية دبي من جتهيز مو�قع �لتخل�س من �لنفايات 
لتطبيق  ��شتعد�د�  �حلديثة  و�لتقنيات  �لأنظمة  باأف�شل 
ب�شاأن   2017 ل�شنة   58 رق���م  �لتنفيذي  �ملجل�س  ق���ر�ر 

�عتماد ر�شوم وغر�مات �لتخل�س من �لنفايات.
وياأتي ذلك متا�شيا مع �لأهد�ف �لبيئية بالأجندة �لوطنية 
بتحويل  �لوطني �خلا�س  للموؤ�شر  2021 وحتقيقا  لعام 
�إمارة دبي عن م�شار  75 يف �ملائة من �لنفايات �ملنتجة يف 
بناء  يف  �ملتمثلة  دب��ي  بلدية  روؤي���ة  م��ن  و�ن��ط��الق��ا  �لطمر 
وعمال   2021 ع���ام  ب��ح��ل��ول  وم�����ش��ت��د�م��ة  �شعيدة  م��دي��ن��ة 
من  �ملدينة  بيئة  ل�شتد�مة  �لرئي�شة  �لركائز  تعزيز  على 
و�لإد�ري�����ة  �لت�شريعية  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  تطبيق  خ���الل 
للنفايات  �ملتكاملة  �لإد�رة  جم���ال  يف  �مل��ت��م��ي��زة  و�لتقنية 
لإد�رة  �لإ�شرت�تيجية  �خلطة  �أه��د�ف  حتقيق  �إىل  و�شول 
�لنفايات  تقليل  �إىل  �لهادفة   2030-2013 �لنفايات 
 2030 �ل��ع��ام  بحلول  �لطمر  م�شار  ع��ن  كليا  وحتويلها 
وذلك من خالل ر�شم �ل�شيا�شات وو�شع �لت�شريعات �لعامة 
و�إطالق بر�مج ومبادر�ت �لتوعية �لبيئية وتر�شيخ مبادئ 
�ل�شتد�مة وتطوير �إد�رة �لعمليات و�أنظمة �ملعاجلة �ملتبعة 

على م�شتوى �لإمارة.
�لنفايات  �إد�رة  مدير  �شيفائي  �ملجيد  عبد  �ملهند�س  و�أف��اد 
فئات  ت�شجيع جميع  �إىل  �لقر�ر يهدف  ب��اأن  دبي  بلدية  يف 
�ملعتمدة  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  �ملجتمع لتباع  و�شر�ئح 
ثقافة  وتعزيز  �لنفايات  من  �مل�شتد�م  �لتخل�س  جم��ال  يف 
فرز �لنفايات �ملنتجة من م�شادرها �إ�شافة �إىل رفع ن�شب 
وجودة �ملو�د �ملعاد تدويرها بالإمارة وبالتايل توفري بيئة 
وت��وف��ري فر�س  �ل��و�ع��د  �ل���ش��ت��ث��م��ار  �آم��ن��ة لت�شجيع  ع��م��ل 
تناف�شية جديدة �شاملة يف جمال �إد�رة ومعاجلة �لنفايات 

يف �إمارة دبي.
ر�شوم  �عتماد  ب�شاأن  �لتنفيذي  �ملجل�س  ق��ر�ر  �أن  و�أ���ش��اف 
�إىل  ي�شعى  �لإم����ارة  يف  �لنفايات  م��ن  �لتخل�س  وغ��ر�م��ات 
و�أ�ش�س  مبادئ  وتدعيم  فيها  �لنفايات  �إد�رة  قطاع  تنظيم 
حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة يف هذ� �لقطاع �ملتمثل يف مبد�أ 

�ملنزلية  �مل�����ش��ادر  جميع  م��ن  �مل�����ش��در  م��ن  �لنفايات  ف�شل 
�ملنتجة  �جل��ه��ات  حتميل  وم��ب��د�أ  و�ل�شناعية  و�ل��ت��ج��اري��ة 
بطريقة  �ل��ن��ف��اي��ات  وم��ع��اجل��ة  �إد�رة  ل��ن��ف��ق��ات  ل��ل��ن��ف��اي��ات 

م�شتد�مة كافة كما هو معمول به يف معظم دول �لعامل.
و�أ�شار �إىل �أن هذ� يعتر من �أف�شل �ملمار�شات �لتي ت�شاهم 
�لبيئية  �لتحديات  �شوء  يف  و��شحة  �شيا�شات  تطبيق  يف 
�أكر مركز جتاري و�قت�شادي  �لكبرية �ملحدقة بها كونها 
للزو�ر  ج���اذب  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  ع��ل��ى م�شتوى  ل��الأع��م��ال 
»معر�س  ل�شت�شافة  تر�شحها  بعد  خ�شو�شا  و�ل�شائحني 
�ل��ع��امل��ي �لأب����رز  2020 » و�ل�����ذي ي��ع��د �حل����دث  �إك�����ش��ب��و 

�قت�شاديا يف جمال ريادة �لأعمال.
حتقيق  على  �شيعمل  �جل��دي��د  �ل��ق��ر�ر  تطبيق  �أن  و�أو���ش��ح 
�ملتكاملة  �لإد�رة  جم���ال  يف  وح��ق��ي��ق��ي��ة  ك��ب��رية  �إجن������از�ت 
و�لجتماعية  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �لإ���ش��ت��د�م��ة  وحت��ق��ي��ق  ل��ل��ن��ف��اي��ات 
�إنتاج  وتقليل  �لكربونية  �لب�شمة  وخف�س  و�لقت�شادية 

�لنفايات من �مل�شدر.
�ل�شناعية  �ل�شركات  من  �لعديد  هناك  �أن  بالذكر  جدير 
و�لتجارية �لتي بد�أت فعال تطبيق خطط لتقليل �لنفايات 
ومن �ملتوقع �أن تزد�د �أعد�د هذه �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات بعد 

�عتماد وتطبيق �لقر�ر �جلديد.
�لتخل�س  �لتدرج يف حتديد ر�شوم  �لقر�ر �جلديد  وي�شمل 
و�لنفايات  �ملرغوب فيها  و�مل��و�د غري  �لعامة  �لنفايات  من 
�خل��ط��رة و�ل��ط��ب��ي��ة وف��ق��ا لكمية �ل��ن��ف��اي��ات �مل��ح��م��ول��ة عن 
ت�شاريح  ر���ش��وم  ي��ح��دد  ك��م��ا  ل��ه��ا  �ل��ن��اق��ل��ة  �لو�شيلة  ط��ري��ق 
باملخالفات  بيان  بالنفايات مع  �ملرتبطة  �لأن�شطة  مز�ولة 

و�لغر�مات عند �لإخالل ببنود ومو�ده.
�شهر  م��ن   17 �ل���  يف  �ل��ق��ر�ر  بتطبيق  دب��ي  بلدية  و�شتبد�أ 
�أحكامه  �أن��ه ل جتري  مايو �لقادم من �لعام �حل��ايل علما 
على �ملن�شاآت �ل�شكنية و�إمنا ي�شمل فقط �ملن�شاآت �لتجارية 
و�مل�����ش��ان��ع و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �خل��ا���ش��ة و�ل��ع��ام��ة ع��ل��ى م�شتوى 
�لإم��ارة. وعليه فاإنه يتوجب على جميع منتجي �لنفايات 
�ملرتبطة  �لأن�����ش��ط��ة  تتعامل يف جم��ال  �ل��ت��ي  و�ل��ق��ط��اع��ات 
نف�شها  وتهيئة  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  لأح��ك��ام  �لم��ت��ث��ال  بالنفايات 

لتنفيذه .
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اأخبـار الإمـارات

برعاية حممد بن زايد 

حاكم اأم القيوين ي�شهد حفل تخريج دفعة جديدة من كلية ال�شرطة 
••  اأبوظبي-وام:

عهد  نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة   حت��ت 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ..�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين وبح�شور �شمو 
�ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين و�لفريق �شمو 
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
مر�شحي  من   28 �ل�  �لدفعة  بتخريج  �م�س  �شباح  �ل�شرطة  كلية  �حتفال 
وحملة   ،  12 �ل���  �جلامعيات  ودورة   ،  28 �ل���  �جلامعيني  ودورة  �ل�شباط، 

�ملاج�شتري وذلك يف مقر كلية �ل�شرطة باأبوظبي.
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  و�أك���د 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية �أن �لإمار�ت �شتبقى �حل�شن �حل�شني وو�حة �لأمن 
كافة  خلف  تقف  �لتي  �حلكيمة،  قيادتها  ورعاية  دع��م  بف�شل  و�ل�شتقر�ر 

�لإجناز�ت �لتي ن�شاأل �هلل �أن نحققها.
بكلية  دفعات جديدة  تخريج  له مبنا�شبة حفل  ت�شريح  - يف  �شموه  وق��ال 
ملا  حتمية  نتيجة  هو  �لدولة  يف  �ملوؤ�ش�شات  كافة  حتققه  ما  �إن   - �ل�شرطة 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  حتظى به من �هتمام ورعاية كرمية بقيادة �شاحب 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«، ومتابعة ودعم �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�خو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو 

�ل�شيوخ �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت.
�أن تخريج هذه �لدفعة، يتز�من مع »عام ز�يد« لي�شيف  �إىل  و�أ�شار �شموه 
�ملغفور له  للتخريج قيمة م�شاعفة تقدم لهم �لدرو�س و�لعر من منهج 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه« ولي�شتلهم هوؤلء �لكوكبة 
�لعزم و�لإ�شر�ر » رحمه  �لدولة، لتنري لهم درو�شه يف  مما قدمه موؤ�ش�س 
�هلل » طريقهم يف حياة �ملجد و�لرفعة وخدمة �لوطن �لغايل وتعزيز مكانته 

�لعاملية.
وقدم �شموه �لتهنئة للخريجني، حاثاً �إياهم على بذل �لغايل و�لنفي�س من 
�أجل خدمة �لوطن وعلى �أن يكونو� مثال يحتذى لأبناء �لوطن يف تعاملهم 
و�إخال�س،  ب��اح��رت�ف��ي��ة  و�ج��ب��ات��ه��م  ت��اأدي��ة  ع��ل��ى  حر�شهم  ويف  و�أخ��الق��ه��م 
حمافظني على �شمعة �لوطن ..ودعاهم �إىل �عتبار �لتخرج بد�ية �لطريق 
ملو��شلة �جلهد ومتابعة �مل�شتجد�ت يف �لعلوم و�لتقنيات �ل�شرطية، وتنمية 
�لقدر�ت و�لإبقاء على م�شتويات رفيعة من �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي �ملتميز وحتقيق 

تطلعات قيادة �لوطن.

�خلريجون �إىل قاعة �لحتاد يف �لكلية لت�شلم �شهاد�ت �لتخريج.
ح�شر حفل �لتخريج معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح 
و�ل�شيخ طالب بن �شقر �لقا�شمي ومعايل �لدكتور مغري خمي�س �خلييلي 
رئي�س د�ئرة تنمية �ملجتمع ومعايل حممد بن �شعيد �لبادي وزير �لد�خلية 
�ل�شابق وعدد من �لوزر�ء و�مل�شوؤولني يف �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �ملحلية و�أع�شاء 

�ل�شلك �لدبلوما�شي �ملعتمدين لدى �لدولة.
�لد�خلية  وز�رة  وكيل  �ل�شعفار  عبد�هلل  �شيف  �لفريق  �حلفل  ح�شر  كما 
ومعايل �للو�ء حممد خلفان �لرميثي �لقائد �لعام ل�شرطة �أبوظبي و�للو�ء 
بالوز�رة،  �ملوؤ�ش�شي  �لتطوير  جمل�س  رئي�س  �خلييلي  ح��ارب  خليفة  �لركن 
�أحمد نا�شر �لري�شي مفت�س عام وز�رة �لد�خلية، و�للو�ء  و�للو�ء �لدكتور 
و�خلدمات  للمو�رد  �مل�شاعد  �ل���وز�رة  وكيل  �ل�شام�شي  م��ب��ارك  علي  �شامل 
�لأمن  ع��ام  مدير  �ل�شريفي  مكتوم  عبد�لعزيز  و�ل��ل��و�ء  بالإنابة،  �مل�شاندة 
نائب قائد عام �شرطة  بالدولة وتوما�س غالتي  �ل�شرطة  �لوقائي، وقادة 
نيويورك ل�شوؤون �ملعلومات �لأمنية وعدد من كبار �شباط �لقو�ت �مل�شلحة 
و�ل�شرطة، وطلبة من �أكادميية �ل�شرطة بدبي و�أكادميية �لعلوم �ل�شرطية 
بال�شارقة وكلية خليفة بن ز�يد �جلوية و�أع�شاء وفود �لطلبة �خلريجني 

من �لدول �لعربية �ل�شقيقة و�أولياء �أمور �خلريجني.
وكان �لعميد وليد �شامل �ل�شام�شي، مدير عام كلية �ل�شرطة قد �ألقى كلمة 

ب����د�أ ح��ف��ل �ل��ت��خ��ري��ج ب���دخ���ول ط���اب���ور �ل��ع��ر���س ل��ل��م��ي��د�ن حل��ظ��ة و�شول 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�شموه  وتف�شل  �لوطني  �ل�شالم  �ل�شرطة  مو�شيقى  عزفت  ثم  �لقيوين  �أم 
بتفقد طابور �خلريجني وت�شليم �لطالب �شهيل حممد عبيد بن طوق �آل 
علي �شيف �ل�شرف حل�شوله على �ملركز �لأول يف �ملجموع �لعام و�لأول يف 
�شموه �جلو�ئز  �شلم  كما  و�لرماية،  �لأ�شلحة  و�لأول يف  �لأكادميية  �لعلوم 
�ملعال  ر��شد  بن  �شعود  بن  عبد�هلل  �جلامعي  �لطالب  وت�شلم  للمتفوقني 

جائزة قائد �ل�شتعر��س.
�لدفعة  من  �لكلية  علم  ت�شليم  ومت  �لقانوين  �لق�شم  �خلريجون  �أدى  ثم 
�ألقيت ق�شيدة �شعرية »بنظام  29« ثم  �ل�«  �إىل �لدفعة  �ل�«28« �ملتخرجة 
�خلريجني  حناجر  هتفت  حيث   ، �لوطني  �ل�شالم  ع��زف  تالها   ،  « �ل�شلة 
بحياة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 

�هلل«.
حيث   ، خلروجه  �لعر�س  طابور  بان�شر�ف  �ل�شتعر��س  قائد  ��شتاأذن  ثم 
�لأعلى  �ملجل�س  �ملعال ع�شو  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �لتقط �شاحب 
حاكم �أم �لقيوين و�شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم 
�لقيوين و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية �ل�شورة �لتذكارية مع �خلريجني ، قبل �أن ينطلق 

بالفتتاح قال فيها » �ننا نحتفل �ليوم يف هذ� �لعام �ملميز »عام ز�يد �لإن�شان 
و�لبناء .. ز�يد �لبذل و�لعطاء .. عام تزين با�شمه ، وحفُل ترًن بقوله �إن 
�ل�شعوب و�لأمم  ، و�ن تقدم  �ملتعلمون  �أبناوؤها  �أمة متقدمة هو  �أي  ر�شيد 

�إمنا يقا�س مب�شتوى �لتعليم و�نت�شاره //«.
وتابع �ل�شام�شي »نعاهد �هلل �أن نظل �أوفياء خمل�شني، حري�شني على حفظ 
�شرف �لأمانة و�مل�شوؤولية، وي�شرفني با�شم جميع �لأوفياء �لعاملني يف كلية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  و�لنتماء  �ل��ولء  �آي��ات  �أ�شمى  نرفع  �أن  �ل�شرطة، 
�ل�شمو  �لدولة حفظه �هلل و�أخيه �شاحب  �آل نهيان رئي�س  خليفة بن ز�يد 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل ،و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�أ�شحاب  و�إخ��و�ن��ه��م  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 

�ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام �لإمار�ت.
وقال �ن قيادتنا �لر�شيدة �أولت جل �هتمامها ببناء �لعقول، وتبني �لإبد�ع، 
وت�شجيع �لبتكار، فها هي ت�شابق �لأزمان وتخت�شر �ل�شنو�ت، طلباً للريادة، 
�لعن�شر  من  جاعلة  �لقريب  قبل  �لبعيد  فتبهر  �ملجتمع،  �شعادة  غايتها 
هذه  ثمرة  يعد  �ليوم  �حتفالنا  �أن  �إىل  ..م�شري�  �لهتمام  حمور  �لب�شري 
�لرعاية �لكرمية، حيث ��شتمد طالب كلية �ل�شرطة من قادة هذ� �لوطن 
و�لقانونية،  �ل�شرطية،  �ل��ع��ل��وم  �شتى  م��ن  ون��ه��ل��و�  و�ل���ري���ادة،  �لتميز  ح��ب 
و�كت�شبو� جل �ملهار�ت �مليد�نية، مت�شلحني بالعلم و�ملعرفة، غايتهم حتقيق 

�لأمن و�لأمان.
بينهم  وخريجة،  خريجاً   277 �لعام  ه��ذ�  �خلريجني  ع��دد  �إجمايل  وبلغ 
�لطالبات  10من  و  �جلامعيني،  �لطلبة  83 من  و  مر�شحاً  161 طالباً 
و من بني �خلريجني من  �ملاج�شتري،  و23 طالبا من حملة  �جلامعيات، 
طالبان  وهم  �ل�شقيقة،  �لعربية  �ل��دول  من  طالبا   11 �ملر�شحني  �لطلبة 
�جلمهورية  من  وطالبان  �لكويت  دول��ة  من  وطالب  �لبحرين  مملكة  من 
من  وطالبان  �لها�شمية،  �لأردن��ي��ة  �ململكة  من  وطالبان  �ليمنية،  �لعربية 

دولة فل�شطني، وطالبان من جمهورية �لقمر �لحتادية.
وليد  �لعميد  ير�فقه  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  �ل�شعفار  �شيف  �لفريق  و�شلم 
�لدفعة �خلام�شة  �لتخرج على طلبة  �شهاد�ت  �لكلية  عام  �ل�شام�شي مدير 
من حملة �ملاج�شتري يف �إد�رة �ل�شرطة و�لعد�لة �جلنائية و�أو�ئل �خلريجني 
من �لطلبة �ملر�شحني من �لدفعة �ل� 28 ودورة �جلامعيات �ل� 12 يف قاعة 
�للو�ء  ، وذلك بح�شور  �لتخريج  �نتهاء مر��شم حفل  بالكلية فور  �لحتاد 
بالوز�رة  �ملوؤ�ش�شي  �لتطوير  جمل�س  رئي�س  �خلييلي  ح��ارب  خليفة  �لركن 
،و�للو�ء �لدكتور �أحمد نا�شر �لري�شي مفت�س عام وز�رة �لد�خلية ، وعدد من 

�ل�شباط ، و�أع�شاء وفود �لطلبة �خلريجني من �لدول �لعربية �ل�شقيقة.

بعثة رئي�س الدولة لالأطباء املتميزين ت�شارك يف موؤمتر ال�شحة العربي
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شحة  موؤمتر  يف  �ملتميزين  لالأطباء  �ل��دول��ة  رئي�س  بعثة  جلنة  �شاركت 
ل�شتقطاب  �لهادفة  ن�شاطاتها  �شمن  دبي  يف  موؤخر�  �ختتم  �ل��ذي  �لعربي 
�لأطباء �ملو�طنني �ملتميزين يف جمال �لطب و�ل�شيدلة و�لتمري�س و�إد�رة 

�مل�شت�شفيات.
ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �نطالقا من توجيهات �شاحب  وياأتي ذلك 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومبتابعة 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  من  مبا�شرة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  رئي�س  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
�ملتميزين  �لإمار�تيني  �لأطباء  �أم��ام  �لفر�شة  باإتاحة  �لإن�شانية  لالأعمال 
و�لبحثية  �لعلمية  �ملر�كز  ويف  �مل�شت�شفيات  �أف�شل  يف  و�لتدريب  للدر��شة 

�لر�ئدة حول �لعامل.
�ملتميزين  �لدولة لالأطباء  رئي�س  بعثة  برنامج  لتفعيل  �مل�شاركة  تاأتي  كما 
تتم  �لتي  �ل�شحية  و�لفعاليات  �لطبية  �مل��وؤمت��ر�ت  يف  �مل�شاركة  خ��الل  من 
جديدة  و�شر�كات  عالقات  لإن�شاء  فر�شة  �مل�شاركة  تعّد  �إذ  �ل��دول��ة  د�خ��ل 
مع موؤ�ش�شات طبية عاملية مرموقة، بالإ�شافة توطيد �لعالقات مع كليات 
�لتجاري  باملركز  �ملجل�س  قاعة  يف  �مل��وؤمت��ر  هام�س  وعلى  بالدولة.  �لطب 

�لعاملي عقد منتدى بح�شور ممثلني من مكتب �لبعثات �لدر��شية وموؤ�ش�شة 
رئي�س  »بعثة  و�أع�شاء جلنة  �لإن�شانية  نهيان لالأعمال  �آل  ز�يد  بن  خليفة 
�لدولة لالأطباء �ملتميزين« وممثلي من �ملكتب �لطبي �لتابع لوز�رة �شوؤون 
�لرئا�شة و�شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية – �شحة وهيئة �شحة دبي و 
�لع�شكري ومدينة دبي �لطبية  وز�رة �ل�شحة وممثلي من م�شت�شفى ز�يد 
ر��شد  بن  حممد  وجامعة  �لطب  كلية  �ملتحدة  �لعربية  �لم��ار�ت  وجامعة 
كلية  �ل�شارقة  وجامعة  �لطبية  �خلليج  وجامعة  �ل�شحية  و�لعلوم  للطب 

�لطب للتعريف ببعثة رئي�س �لدولة لالأطباء �ملتميزين.
طبية  ك��و�در  توفري  على  �شتعمل  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن  �لبعثة  جلنة  و�و�شحت 
�ل�شحي  �لقطاع  تلبية حاجة  ي�شاهمون يف  تاأهيال عامليا،  �إمار�تية موؤهلة 

بالدولة و�لذي ي�شهد منو� مت�شارعا.
�لرعاية  �أك��ر معر�س جت��اري يف جم��ال  �لعربي«  �ل�شحة  »م��وؤمت��ر  وي��ع��ّد 
�أكر معر�س  وثاين  �إفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  �ل�شحية يف منطقة 
�لبتكار�ت  لتبادل  مثالية  فر�شة  وي��ق��ّدم  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  وم��وؤمت��ر 

و�لتقنيات و�لتنمية و�لأفكار �جلديدة حتت �شقف و�حد.
�نطلقت  �لتي  �ملتميزين  لالأطباء  �ل��دول��ة«  رئي�س  بعثة  »م��ب��ادرة  �أن  يذكر 
و«مايو  �أندر�شون«  دي  �أم  و«مركز  �لإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون 
كلينك« تهدف �إىل توفري كو�در طبية �إمار�تية موؤهلة عامليا ي�شاهمون يف 

تلبية حاجة �لقطاع �ل�شحي بالدولة.

�لإمار�ت  دولة  مو�طني  من  �ملبادرة  بهذه  �خلا�شة  �لطلبات  ��شتالم  ويتم 
�لعربية �ملتحدة فقط وذلك بالتقدمي ملكتب �لبعثات �لدر��شية ويتم در��شة 
وتناف�شية  �لط��ب��اء  نخبة  تر�شيح  يف  متخ�ش�شة  جلنة  قبل  م��ن  �لطلب 
وذلك  �لدولة  يف  �لعمل  ل�شوق  �ملطلوبة  و�لتخ�ش�شات  �لعلمية  �مل��وؤه��الت 
�للجنة  ومعايري  ب�شروط  �لعاملية  �جلامعات  يف  تخ�ش�شاتهم  ل�شتكمال 

�خلا�شة ببعثة رئي�س �لدولة لالأطباء �ملتميزين.
�ىل  �لن�شمام  يف  و�لرغبة  �ل��ق��درة  نف�شه  يف  يجد  من  كل  �للجنة  وتدعو 
»مكتب  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  �ملتميزين«  ل��الأط��ب��اء  �ل��دول��ة  رئي�س  »بعثة  ب��ر�م��ج 
�ملوقع �لإلكرتوين  �لرئا�شة وزيارة  �لتابع وز�رة �شوؤون  �لدر��شية«  �لبعثات 
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م�شت�شفى زايد الن�شاين يد�شن وحدة متطورة لعالج الأطفال الروهينغا 
•• كوك�س بازار -وام :

د�شن م�شت�شفى ز�يد �لن�شاين وحدة متطورة لعالج �لأطفال 
يف خم��ي��م��ات �ل��الج��ئ��ني �ل��روه��ي��ن��غ��ا مب��دي��ن��ة ك��وك�����س ب����از�ر يف 
�مار�تي  تطوعي  طبي  فريق  ��شر�ف  حتت  وذل��ك  بنجالدي�س 

بنجالدي�شي ومببادرة م�شرتكة من ز�يد �لعطاء .
�ف�شل �خلدمات  �ملتطورة �ىل تقدمي  وتهدف وحدة �لطفال 
من  �لالجئني  لالأطفال  و�لوقائية  و�لعالجية  �لت�شخي�شية 

خالل كو�در متخ�ش�شة وجتهيز�ت طبية متطورة هي �لوىل 
من نوعها يف خميمات �لالجئني �لروهينعا. ويقدم م�شت�شفى 
لالأطفال  �خل��دم��ات  م�شتوى  يف  نوعية  نقلة  �لن�����ش��اين  ز�ي���د 
و�مل�شنني �لالجئني من خالل وحد�ت طبية ميد�نية ومتحركة 
وحدة  م��ن  �لتخ�ش�شية  �لطبية  �لتجهيز�ت  ب��اأح��دث  جمهزة 
لال�شتقبال ووح��دة للطو�رى ووح��دة للعناية ووح��دة خمتر 
للتمديد  قابلة  �شنة  مل��دة  خدماتها  تقدم  متكاملة  و�شيدلية 
�لروهينغا  للالجئني  �لن�شانية  �حلاجة  ت�شتدعيه  ما  ح�شب 

�ملا�شي من  دي�شمر  تاأ�شي�شها يف  �مل�شت�شفى منذ  حيث متكنت 
عالج ما يزيد عن 15 �ألف طفل وم�شن من لجئي �لروهينغا. 
ويعمل م�شت�شفى ز�يد �لن�شاين �لتطوعي يف حمطته �حلالية 
يف خميمات �لالجئني �لروهينغا �شمن منظومة �مل�شت�شفيات 
�لطفال  خل��دم��ة  �مل��ت��ح��رك��ة  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �لتطوعية  �لم��ار�ت��ي��ة 
و�مل�شنني ملبادرة ز�يد �لعطاء يف خمتلف دول �لعامل وبالتن�شيق 
مع �جلهات �حلكومية و�خلا�شة وغري �لربحية �ن�شجاما مع 

نهج م�شرية �لعطاء يف �لعمل �لإن�شاين �لتطوعي .

دانة الإمارات ينقذ حياة ر�شيعة تعاين حالة نادرة
•• اأبوظبي- وام:

�أن����ق����ذ �أط����ب����اء م�����ش��ت�����ش��ف��ى د�ن����ة 
يف  و�لأط���ف���ال  للن�شاء  �لإم������ار�ت 
مو�طنة  ط��ف��ل��ة  ح���ي���اة  �أب���وظ���ب���ي 
ر�شيعة تبلغ من �لعمر 48 �شاعة 
ول��دت وه��ي تعاين م��ن �ل��ت��و�ء يف 
�ملبي�شني ونزيف �أدى �إىل ت�شخم 
�ملبي�شني خم�شة �أ�شعاف يف حالة 
نوعها  م��ن  �لثالثة  تعتر  ن���ادرة 

على م�شتوى �لعامل.
ومتكن �لأطباء من �إجر�ء عملية 
 3 ��شتغرقت  ناجحة لها باملنظار 
���ش��اع��ات مت خ��الل��ه��ا �إع����ادة و�شع 
�لطبيعي  �إىل و�شعهما  �ملبي�شني 
و��شتئ�شال  �ل��ن��زي��ف  وم��ع��اجل��ة 
�إىل  مبي�س  ب��ك��ل  ملت�شق  كي�س 
�للت�شاقات  م���ع���اجل���ة  ج���ان���ب 
�ل���������ش����دي����دة �ل����ت����ي ح����دث����ت مع 

�لأمعاء.
و�أكد حممد حمد �لهاملي، وكيل 
د�ئرة �ل�شحة بالإنابة يف �أبوظبي 
�أن �لتعامل بنجاح مع هذه �حلالة 
�لنادرة و�إنقاذ حياة طفلة ر�شيعة 

يوؤكد على �مل�شتوى �ملتطور �لذي 
يف  �ل�شحية  �ملن�شاآت  �إليه  و�شلت 
�أ�شبحت  و�ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة 
�لطبية  �ل�����ك�����و�در  خ�����الل  وم�����ن 
�لطبية  و�مل����ع����د�ت  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�حل���دي���ث���ة ت��ت��ع��ام��ل ب���ن���ج���اح مع 
�لأمر  �ل�شعبة  �ملر�شية  �حل��الت 
�لذي يقع على عاتق هذه �ملن�شاآت 
م�شوؤولية �حلفاظ على �مل�شتويات 
و�ل�شعي  �إل���ي���ه���ا  و���ش��ل��ت  �ل�����������ت��ي 
و�لتحديث  �لتطوير  �إىل  �لد�ئم 
د�ئرة  ��شرت�تيجية  يتفق مع  مبا 

�ل�شحة.
�شيكار  ر�ج������ا  �ل���دك���ت���ور  وق������ال   
جر�حة  �أخ�����ش��ائ��ي  ���ش��ي��ن��غ��اب��اغ��و� 
�لأط���ف���ال يف �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى و�ل���ذي 
م��ث��ل هذه  �ن  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �أج������رى 
ن����ادرة ج���د� على  �حل����الت تعتر 
ذ�ته  �لوقت  ويف  �لعاملي  �مل�شتوى 
ت���ع���ت���ر خ����ط����رية يف ح������ال ع���دم 
�لنزيف  لعالج  �ل��ف��وري  �لتدخل 
و�ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه لإن���ق���اذ حياة 
�ملبي�شني  و���ش��ع  و�إع����ادة  �لطفلة 
ب�شكل  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  و���ش��ع��ه��م��ا  �إىل 

م��ن ح��ودث �نقطاع  �شريع خ��وف��اً 
فيهما ما يعطل وظائفهما.

�حل������الت  م���ع���ظ���م  �أن  و�أو�������ش������ح 
و�حد،  مبي�س  يف  تكون  �مل�شابهة 
ولكن من �لنادر جد�ً �أن حتدث يف 
�ملبي�شني يف وقت و�حد ..م�شري�ً 
�لثالثة  ه��ي  �حل��ال��ة  ه��ذه  �أن  �إىل 
�لعامل  م�شتوى  على  نوعها  م��ن 
حيث كانت �حلالة �لأوىل يف �لعام 
توفيت  وق��د  �أمريكا  يف   1982
�شجلت  �لثانية  و�حلالة  �لطفلة، 
�لعام �ملا�شي يف دولة �أوروبية ومل 

يتم ن�شر م�شري �لطفلة.
يذكر �ن م�شت�شفى د�نة �لإمار�ت 
جمهز وفق �أعلى �مل�شتويات لعالج 
عند  �ل�شعبة  �حل����الت  خم��ت��ل��ف 
�ل��ولدة وي�شم  �لأط��ف��ال حديثي 
ك����و�در ط��ب��ي��ة ع��ل��ى درج����ة عالية 
م���ن �خل�����رة و�ل��ت��خ�����ش�����س �إىل 
ت�شخي�شية  وح��د�ت  توفر  جانب 
للعناية  متكامل  وق�شم  متطورة 
حديثي  �خل��دج  لالطفال  �ملركزة 
�لثالث  �مل�����ش��ت��وى  م���ن  �ل�������ولدة 
جمهز� لرعاية �حلالت �ملعقدة. 
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حاكم ال�شارقة يفتتح الوطني للتوظيف ويكرم الفائزين بجائزة تنمية املوارد الب�شرية
•• ال�صارقة-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �ف���ت���ت���ح 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
بح�شور  �ل���ي���وم  �ل�����ش��ارق��ة  ح���اك���م 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ويل عهد  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
فعاليات   .. �ل�شارقة  حاكم  ونائب 
�ملعر�س �لوطني للتوظيفبن�شخته 
�إك�شبو  م��رك��ز  يف  وذل���ك  �لع�شرين 

�ل�شارقة.
�لتقليدي  �ل�����ش��ري��ط  ق�����س  وب��ع��د 
للحدث  �لر�شمي  بالفتتاح  �إيذ�نا 
ق�����ام ����ش���م���وه ب���ج���ول���ة ت��ف��ق��دي��ة يف 
عدد�  �لتقى  حيث  �ملعر�س  �أرج���اء 
�مل�شاركة  �جل���ه���ات  م�����ش��وؤويل  م���ن 
و�ط������ل������ع م���ن���ه���م ع����ل����ى جم������الت 
وبر�مج  �لعمل  وفر�س  �لتوظيف 
�لتدريب �لتي توفرها موؤ�ش�شاتهم 
ل�����ل�����خ�����ري�����ج�����ني و�خل�������ري�������ج�������ات 

�لإمار�تيني.
كما ��شتمع �شموه �إىل �شرح و�ف من 
م�شوؤويل �أجنحة �لعر�س عن جهود 
�لتوطني يف دو�ئرهم وموؤ�ش�شاتهم 
و�أعد�د وطبيعة �لفر�س �لوظيفية 
و�ملو�طنات  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �مل��ق��دم��ة 
خالل �لدورة �حلالية وعن �أبرز ما 
حققته �مل�شارف و�شركات �لتاأمني 
و�ل�����ش��ر�ف��ة يف جمال  و�ل��ت��م��وي��ل 

�لتوطني.
حاكم  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  و����ش���ه���د 
�ل�������ش���ارق���ة �إط������الق د�ئ������رة �مل�����و�رد 
»�لرنامج  �ل�����ش��ارق��ة  يف  �لب�شرية 
�لوطني للتوظيف 2018 » و�لذي 
ي�����ش��ت��ه��دف �ل���ب���اح���ث���ني ع����ن عمل 
وي�شاهم يف تاأهيل ثالثة �آلف من 
�ملو�رد �لب�شرية �لوطنية من خالل 
بر�مج تاأهيلية يتم ت�شميمها بناء 
على �حتياجات �جلهات �حلكومية 
و�خلا�شة ل�شغل �لوظائف �ملتوفرة 

عام 2018 .
ويتم تنفيذ �لر�مج وفق �لأ�شول 
وت�شاهم  �ملعتمدة  و�ملهنية  �لعلمية 

يف �إك�شاب �ملو�رد �لب�شرية �لوطنية 
�لتي  �مل��ه��ن��ي��ة  �مل���ع���رف���ة و�خل�������رة 
توؤهلها لدخول جمتمعات �لأعمال 
�لوظائف  مب��ت��ط��ل��ب��ات  و�لإي����ف����اء 
�آلف  ث��الث��ة  ت��وف��ري  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
ميادين  يف  عملي  ت��دري��ب  فر�شة 
�لقطاع  ل�����دى  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل���ع���م���ل 
�حل����ك����وم����ي و�خل������ا�������س وك����ذل����ك 
توظيف �ألفني من �ملو�رد �لب�شرية 
�ل���وط���ن���ي���ة �مل����وؤه����ل����ة خ������الل ع���ام 

.2018
ويعد �ملعر�س �لوطني للتوظيف - 
�لذي ينظمه مركز �إك�شبو �ل�شارقة 
ب��دع��م م��ن غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة 
�ل�����ش��ارق��ة وب��ال��ت��ع��اون م���ع »معهد 
�مل�شرفية  ل��ل��در����ش��ات  �لإم��������ار�ت 
�لب�شرية«  �مل��و�رد  و�ملالية« و«د�ئ��رة 
�لأحد�ث  �أه��م  �أح��د   - �ل�شارقة  يف 
�ملو�طنني  ب��ت��وظ��ي��ف  �ملتخ�ش�شة 

على م�شتوى �لدولة.
توفري  �إىل  �مل����ع����ر�����س  وي�����ه�����دف 
�خلريجني  ب��ني  تفاعلية  م�شاحة 
وبني خمتلف موؤ�ش�شات �لقطاعني 
�لعام و�خلا�س �إ�شافة �إىل ت�شهيل 
مهار�ت  وتنمية  وتدريب  توظيف 
�ل�شباب �لإمار�تي وتوجيه و�إر�شاد 
كيفية  ح����ول  �جل�����دد  �خل��ري��ج��ني 
�ملهنية  ح��ي��ات��ه��م  م�������ش���ار  �خ���ت���ي���ار 

�ل�شام�شي  ه�����ادف  ���ش��ي��ف  ����ش���ع���ادة 
�ل�شيا�شة  ل�شوؤون  �ملحافظ  م�شاعد 

�لنقدية و�لرقابة على �لبنوك.
حاكم  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وك��������رم 
�ل�����ش��ارق��ة �مل�����ش��ارف �ل��ت��ي حققت 
�شموه  ووزع  ت��وط��ني  ن�شبة  �أع��ل��ى 
يف  �لب�شرية  �مل����و�رد  تنمية  ج��ائ��زة 
�مل�����ش��ريف و�مل����ايل وجائزة  �ل��ق��ط��اع 

�أف�شل رئي�س تنفيذي للتوطني.
و�شلم �شموه �لفائزين جو�ئز جلنة 
ت��ن��م��ي��ة �مل������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة ووزع���ت 
ويق�شد   - �لأوىل  �لفئة  ك��ال��ت��ايل 
بها �إجمايل عدد �ملوظفني من �ألف 
موظف فما فوق- فاز بها م�شرف 
وت�شلمها  �لإ�����ش����الم����ي  �أب���وظ���ب���ي 
ب����وه����ارون نائب  ����ش���ع���ادة خ��م��ي�����س 
و�لرئي�س  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س 
وم�شرف  ب����الإن����اب����ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
وت�شلمها  �لإ����ش���الم���ي  �ل�������ش���ارق���ة 
عبد�هلل  �أح����م����د  حم���م���د  ����ش���ع���ادة 

�لرئي�س �لتنفيذي.
 - �لثانية  �لفئة  بجائزة  ف��از  فيما 
ويق�شد بها �إجمايل عدد �ملوظفني 
موظف   /  1000  -  500/ م��ن 
- وفاز بها �لبنك �لتجاري �لدويل 
�لرئي�س  وت�شلمها مارك روبن�شون 

�لتنفيذي للبنك.
�أح���م���د عبد�هلل  ف����از حم��م��د  ك��م��ا 

علي  وت�شلمها  �ل��ت��ج��اري  �أب��وظ��ب��ي 
دروي�������س رئ��ي�����س جم��م��وع��ة �مل����و�رد 
بنك  تكرمي  �إىل  �إ�شافة  �لب�شرية 
وت�شلمها  �ل��وط��ن��ي  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س 
ق�شم  رئ���ي�������س  ع���ل���ي  �آل  ����ش���ل���ط���ان 
�لب�شرية  �مل����و�رد  لإد�رة  �ل��ت��وط��ني 
وب��ن��ك �مل�����ش��رق وت�����ش��ل��م��ت��ه��ا مرمي 
�لتوطني  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  ع��ل��ي  �آل 

و�لعالقات �حلكومية.
�ملعر�س  �ف���ت���ت���اح  م���ر�����ش���م  ح�����ش��ر 
جانب  �إىل   - �جل����و�ئ����ز  وت����وزي����ع 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
خالل   - ونائبه  �لعهد  ويل  و�شمو 
�جل��ول��ة ك��ل م��ن �ل�شيخ خ��ال��د بن 
د�ئرة  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ع��ب��د �هلل 
�مل�����و�ن�����ئ �ل���ب���ح���ري���ة و�جل�����م�����ارك 
و�ل�����ش��ي��خ ���ش��امل ب��ن ع��ب��د �لرحمن 
�شمو  م��ك��ت��ب  رئ���ي�������س  �ل���ق���ا����ش���م���ي 
حميد  بن  حممد  و�ل�شيخ  �حلاكم 
�لإح�شاء  د�ئ���رة  م��دي��ر  �لقا�شمي 
و�ل�شيخ  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  و�ل���ت���ن���م���ي���ة 
مدير  �لقا�شمي  �شعود  بن  في�شل 
و�ل�شيخ عبد  �ل�شارقة  هيئة مطار 
�هلل بن حممد �لقا�شمي مدير فرع 
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية 

و�لأوقاف يف �ل�شارقة.
ك��م��ا ح�����ش��ر �إىل ج��ان��ب��ه��م ك���ل من 
�ل�شيخ  ب���ن  �أح���م���د  ر�����ش���د  ���ش��ع��ادة 

ب�شكل يتنا�شب مع �حتياجات �شوق 
�لعمل.

و�شهدت هذه �لدورة �رتفاعا لفتا 
�ملعر�س  يف  �مل�����ش��ارك��ني  �أع������د�د  يف 
�أك����رث  �إىل  ع����دده����م  ح���ي���ث و����ش���ل 
100 ج��ه��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة متثل  م��ن 
�مل�������ش���ارف و�ل���ب���ن���وك و�ل���������وز�ر�ت 
و�ل�����دو�ئ�����ر �حل��ك��وم��ي��ة و�ل���ق���و�ت 
�مل�شلحة بجميع فروعها و�ل�شركات 
�خلا�شة  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شتثمارية 
و�ل�شر�فة  �ل���ت���اأم���ني  و����ش���رك���ات 
وغريها لفتح فر�س عمل جديدة 
وذلك  و�مل��و�ط��ن��ات  �ملو�طنني  �أم��ام 
�لتي  �ملا�شي  �ل��ع��ام  ب���دورة  مقارنة 

��شتقطبت 80 جهة.
وكرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي - 
عقب �لفتتاح �لر�شمي للمعر�س- 
معايل �شقر غبا�س �لوزير �ل�شابق 
�لب�شرية و�لتوطني  �مل��و�رد  ل��وز�رة 
ل��دع��م��ه وج��ه��وده ط���و�ل م�شريته 
�لر�مية �إىل متكني �ملو�رد �لب�شرية 
و�ل��ت��وط��ني وت��ع��زي��ز ت��وظ��ي��ف��ه��ا يف 

�شوق �لعمل.
�لإمار�ت  م�شرف  �شموه  ك��رم  كما 
�لعربية �ملتحدة �ملركزي لدوره يف 
�مل�شريف  �لقطاع  يف  �لتوطني  دع��م 
وت�شلم �لتكرمي نيابة عن �ملحافظ 

�لرئي�س �لتنفيذي مل�شرف �ل�شارقة 
رئي�س  �أف�شل   « بجائزة  �ل�شالمي 
ماجدة  ف���ازت  بينما   ..  « تنفيذي 
�ل�����ش��وي��دي رئ��ي�����س �ن���دم���اج قطاع 
ل��الأف��ر�د من  �مل�شرفية  �خل��دم��ات 
�ملر�أة  ب� جائزة  �أبوظبي �لأول  بنك 

�ملتميزة.
لتحفيز  �جل�����ائ�����زت�����ان  وت�����ه�����دف 
�لتناف�شية بني �ملوؤ�ش�شات �مل�شرفية 
�لتوطني  ل��ت��ع��زي��ز ج��ه��ود  و�مل��ال��ي��ة 
م���ت���م���ي���ز منذ  وح����ق����ق����ت جن����اح����ا 
��شتحد�ثها يف �لعام 1999 حيث 
حت��ظ��ى مب��ك��ان��ة م��ت��م��ي��زة يف دعم 
�لب�شرية  �مل����و�رد  تنمية  �شيا�شات 
و�ل���ت���وط���ني ك���ون���ه���ا ت��ع��ت��م��د على 
�مل�شارف  ب��ني  و�مل���ب���ادرة  �مل��ن��اف�����ش��ة 
بر�مج  لتقدمي  �ملالية  و�ملوؤ�ش�شات 
متكاملة  و��شرت�تيجيات  وخطط 

تعمل على تعزيز جهود �لتوطني.
�لتي  �مل�������ش���ارف  ت���ك���رمي  مت  ك���م���ا 
وخطط  �شيا�شات  دع��م  يف  �أ�شهمت 
�مل�شريف  �ل���ق���ط���اع  يف  �ل���ت���وط���ني 
وهي.. بنك �لإمار�ت دبي �لوطني 
�ملدير  �ل�����ش��ي��د  ح�����ش��ام  وت�����ش��ل��م��ه��ا 
�لب�شرية وبنك  �ملو�رد  �لعام لإد�رة 
دب���ي �ل���ش��الم��ي وت�����ش��ل��م��ه��ا عبيد 
�مل�����و�رد  �إد�رة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
وبنك  �لإد�ري��ة  و�ل�شوؤون  �لب�شرية 

و�شعادة  �لأم���ريي  �ل��دي��و�ن  رئي�س 
�لعوي�س  ����ش���ل���ط���ان  ب����ن  ع����ب����د�هلل 
جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�شيف  و�ل��ل��و�ء  �ل�����ش��ارق��ة  و�شناعة 
�ل�شام�شي قائد عام �شرطة  �لزري 
�ل�����ش��ارق��ة و���ش��ع��ادة خ��م��ي�����س �شامل 
�شوؤون  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��وي��دي 
عبد  و���ش��ع��ادة  و�ل��ق��رى  �ل�شو�حي 
�هلل بن حممد �لعوي�س رئي�س د�ئرة 
�ل��ث��ق��اف��ة و���ش��ع��ادة ط���ارق ب��ن خادم 
يف  �لب�شرية  �مل����و�رد  د�ئ����رة  رئ��ي�����س 
حكومة �ل�شارقة و�شعادة علي �شامل 
�ملدفع رئي�س هيئة مطار �ل�شارقة 
�لدويل و�شعادة خالد جا�شم �ملدفع 
رئي�س �لإمناء �لتجاري و�ل�شياحي 
�لزعابي  ع��ب��ي��د  حم��م��د  و����ش���ع���ادة 
و�شعادة  �لت�شريفات  د�ئ���رة  رئي�س 
»معهد  عام  جمال �جل�شمي مدير 
�مل�شرفية  ل��ل��در����ش��ات  �لإم��������ار�ت 
�ملدفع  ���ش��ي��ف  و����ش���ع���ادة  و�مل���ال���ي���ة« 
�ك�شبو  مل��رك��ز  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س 
�ل�����ش��ارق��ة و���ش��ع��ادة خ��ال��د ب��ن بطي 
و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام  مدير 
�ل�شارقة وعدد من روؤ�شاء ومدر�ء 
�لحتادية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل���دو�ئ���ر 
�إد�رة  و�أع�����ش��اء جم��ل�����س  و�مل��ح��ل��ي��ة 
غ�����رف�����ة �ل���������ش����ارق����ة و�ل�����ق�����ي�����اد�ت 

�مل�شرفية.
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املعا�شات تقدم خدماتها باملبنى املوحد مبركز اأم القيوين الثقايف
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�أعلنت �لهيئة �لعامة للمعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعية عن بدء تقدمي 
�ملوحدة  �خلدمات  مبنى  يف  �ملتعاملني  �شعادة  مركز  �شمن  خدماتها 
�إطالق  خ��الل  �أم�س  �فتتح  �ل��ذي  �ملعريف،  �لثقايف  �لقيوين  �أم  مبركز 
منوذج �لعمل �جلديد حلكومة �أم �لقيوين يف �إطار روؤيتها �مل�شتقبلية 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بح�شور  ب��الإم��ارة،  �لعمل  لتطوير 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �أم �لقيوين و�شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال 

ويل عهده �أم �لقيوين رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي. 

وقالت �لهيئة �أنها تنتهز هذه �لفر�شة لتقدمي �لتهنئة �إىل �حلكومة 
و�لإجناز  �لتعاون  ه��ذ�  على  �ملحلية  �لقيوين  �أم  وحكومة  �لحت��ادي��ة 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أبناء  �أث��ره باخلري على  �شيعود  �ل��ذي  �ملثمر، 
منها  �شعياً  �مل�شتقبل،  حل��ك��وم��ات  ر�ئ����دة  من���اذج  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �مل��ت��ح��دة 
معايري  �أع��ل��ى  وف��ق  مو�طنيها  خلدمة  �إمكاناتها  كافة  ت�شخري  نحو 
متكينهم  �أج��ل  من  �أبنائها  �إمكانات  كافة  و��شتثمار  و�لتميز،  �جل��ودة 

و�إ�شعادهم. 
�لإم��ار�ت تقدم منوذجاً  �إن �حلكومة �لحتادية لدولة  �لهيئة  وقالت 
ي��ح��ت��ذي يف �ل���ت���ع���اون م���ع ك���اف���ة �حل���ك���وم���ات �مل��ح��ل��ي��ة، م�����ش��رية �إىل 
�لتي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  حلكومة  �ل�شنوية  �لجتماعات 
�ملحلية  �لعمل يف �جلهات �حلكومية  �أهمية مو�ءمة  على  د�ئماً  توؤكد 

جهود  لدعم  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  يف  �ملعتمدة  و�لآل��ي��ات  �لنماذج  م��ع 
�لدولة يف حتقيق �أهد�فها �لوطنية �لعليا، مثمنة �لتوجيهات �حلكيمة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يبذلها  �لتي  و�جلهود  �هلل،  حفظه 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل، و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب 
�ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام �لإمار�ت، و�أولياء �لعهود 
�إطالق  ك��ان من ثمرتها  �لتي  �لأه���د�ف،  ه��ذه  �لعمل على حتقيق  يف 

�لنموذج �جلديد لعمل حكومة �أم �لقيوين.
�ملركز  �شمن  للهيئة  �جل��دي��دة  �ملن�شة  �إن  �لهيئة  م�شدر  وبح�شب 

�ملحلي،  �لقطاع �حلكومي  15 جهة يف  39 جهة عمل منها  �شتخدم 
�شتخدم  كما  �لهيئة،  ل��دى  �مل�شجلني  �خلا�س  �لقطاع  يف  جهة  و24 
و28  �ملحلي،  �حلكومي  �لقطاع  يف   223 منهم  عليه  موؤمناً   251
م�شتفيد�ً   1237 نحو  �شتخدم  كما  �خلا�س،  بالقطاع  عليه  موؤمناً 
�ملو�طنني  باإمكان  وقال  م�شتحقاً.     419 و  818  متقاعد�ً  منهم 
يف �لإم��ار�ت �ل�شمالية �شو�ء يف �إم��ارة �ل�شارقة �أو �إم��ارة ر�أ���س �خليمة 
�أو �إمارة عجمان �ل�شتفادة من خدمات �ملركز �أي�شاً، حيث ميكن 969 
وم�شتحقاً  متقاعد�ً   8،407 و  عليه،  موؤمناً  جهة عمل و 10470 
يف �إمارة �ل�شارقة �ل�شتفادة من خدمات �ملركز، كما ميكن لنحو 164 
يف  وم�شتحقاً  متقاعد�ً  و4،636  عليه،  موؤمنا  و1801  عمل،  جهة 

�إمارة ر�أ�س �خليمة �ل�شتفادة من خدمات �ملركز .

برئا�سة من�سور بن زايد  

الوزاري للتنمية ي�شتعر�س خطة �شاملة لتطوير املباين احلكومية 

وثقافتنا وقيمنا �لأ�شيلة.
جدير بالذكر �أن �لقانون �لحتادي 
– �شوف  �إق������ر�ره  – ب��ع��د  �جل���دي���د 
وم�شوؤوليات  دور  �إب����ر�ز  يف  ي�شاهم 
�مل���ع���ن���ي���ة خ���ا����ش���ة دور  �لأط������������ر�ف 
ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  وم�شوؤوليات 
�مل��ج��ت��م��ع و����ش���ت���ك���ون ل����ه ت����اأث����ري�ت 
�إيجابية على نوعية �حلياة وجودتها 
يف �مل��ج��ت��م��ع وه����و م���ا ���ش��ي�����ش��ه��م يف 
وي�شاهم  �ل��ع��ي�����س  ظ����روف  حت�����ش��ني 

�أ�شكال �لتعاون و�لتن�شيق على جميع 
يف  و�خلارجية  �لد�خلية  �مل�شتويات 
جمال �لتاأهب و�ل�شتجابة ملو�جهة 
يتو�فق  م��ا  وه��و  �ل�شحية  �مل�شاكل 
متاما مع »مئوية �لإمار�ت 2071 
�لقادمة  ل��الأج��ي��ال  ت�شمن  و�ل��ت��ي 
�أف�شل م�شتويات �حلياة و�لرفاهية 
جمتمعا  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  وت�شمن 
�خلري  ع��م��اده  ب��ال���ش��ت��د�م��ة  يتمتع 
موروثنا  على  و�حل��ف��اظ  و�ل��ع��ط��اء 

خمتلف  ب��ني  �لتعاي�س  و  �لت�شامح 
د�خل  �ملجتمع  و�أف�����ر�د  �جلن�شيات 

�لدولة.
للجهود  عر�شا  �لتقرير  وت�شمن 
�لدولة  حققتها  �ل��ت��ي  و�لإجن�����از�ت 
يف  �ملا�شية  �لأرب���ع  �ل�شنو�ت  خ��الل 
�لإن�����ش��ان منها على  جم���ال ح��ق��وق 
�ملر�أة  �ملثال ل �حل�شرمتكني  �شبيل 
�لتعليم  يف  و�حل��ق  �لطفل  وح��ق��وق 
�لجتار  ومكافحة جر�ئم  و�ل�شحة 

�أن�شطة �حلياة  �زده��ار  م�شتقبال يف 
�ملختلفة.

�لر�ئد  �ل���دور  �ملجل�س  و��شتعر�س 
للدولة يف جمال حقوق �لإن�شامنن 
للجنة  �ل���ث���ال���ث  �ل���ت���ق���ري���ر  خ�����الل 
�لتو�شيات  ب�شاأن  و�خلا�س  �لد�ئمة 
�ل�شادرة من جمل�س حقوق �لإن�شان 
و�ل���ذي �أك��د �ل��ت��ز�م �ل��دول��ة بدورها 
حقوق  على  �حل��ف��اظ  يف  �لتاريخي 
�لإن�����ش��ان ع��ل��ى �أر����ش��ي��ه��ا وب���ث قيم 

 •• اأبوظبي-وام :

�أكد �ملجل�س �لوز�ري للتنمية �ليوم 
�ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  �جتماعه  يف 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ب��ن ز�ي���د  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  �ل��وزر�ء وزير  رئي�س جمل�س 
�ل���رئ���ا����ش���ة رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل����دور 
�لإمار�ت  لدولة  �مل�شهود  �لتاريخي 
يف جم���ال ح��ق��وق �لإن�����ش��ان و�ل���ذي 
ي��اأت��ي على �شدة �أول��وي��ات �ل��دول��ة و 

موؤ�ش�شاتها.
بق�شر  �جتماعه  �ملجل�س يف  وناق�س 
قانون  �أبوظبي م�شروع  �لرئا�شة يف 
�شحة  ل���ت���ع���زي���ز  ج����دي����د  �حت��������ادي 
�لإن�شان و�ملجتمع و�لذي ياأتي دعما 
�إىل  �لر�مية  �لقيادة  جلهود  كبري� 
�لوطنية  �لأج��ن��دة  �أه����د�ف  حتقيق 
وتوفري  �ل�����ش��ح��ي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�مل�شتوى  ع��ال��ي��ة  ���ش��ح��ي��ة  خ���دم���ات 

ل�شكان �لدولة.
ويهدف �لت�شريع �ملقرتح �إىل و�شع 
�إطار قانوين �شامل ملجالت �ل�شحة 
�لإن�شان  ���ش��ح��ة  وت���ع���زي���ز  �ل���ع���ام���ة 
و�ملجتمع و�حلفاظ عليها وحمايتها 
بال�شحة  ت�شر  �ل��ت��ي  �مل��خ��اط��ر  م��ن 
وتعزيز  ك��اف��ة  ���ش��وره��ا  يف  �ل��ع��ام��ة 

و��شتيفاء  �لعمالة  وحقوق  بالب�شر 
�ل���دول���ة لل��ت��ز�م��ات��ه��ا �ل���دول���ي���ة يف 
جم����ال ح���ق���وق �لإن���������ش����ان.. ع���الوة 
و�ل�شرت�تيجيات  �ل�شيا�شات  على 
�ل��وط��ن��ي��ة �ل���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا �ل���دول���ة 
�لوطنية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وم��ن��ه��ا 
-2015 �مل�������ر�أة  وري�������ادة  ل��ت��م��ك��ني 

�لوطنية  2021و�ل�شرت�تيجية 
لتمكني �ل�شباب و�لرنامج �لوطني 

للت�شامح.
و��شتعر�س �ملجل�س خالل �جتماعه 
�ملباين  لتطوير  �ل�شمولية  �خلطة 
ل�شنة  �لنائية  و�ملناطق  �حلكومية 
طريق  عن  �آليا  وحتديثها   2030
�جلغر�فية  �مل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��ام  رب���ط 
و�لذي يهدف للم�شاهمة يف تطوير 
و�لتعزيز  م��ت��ك��ام��ل��ة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة 
�حلكومة  �إىل  �لتحول  ق���در�ت  م��ن 
رف����ع م�شتوى  م���ن خ����الل  �ل��ذك��ي��ة 
�شبكات  توفري  خ��الل  م��ن  �لتفاعل 
ح��ك��وم��ي��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة ورف������ع ج����ودة 
�ملكانية  �لبيانات  لت�شمل  �ملعلومات 
و�����ش����م����ان ح�������ش���ن ����ش���ري �ل����ر�م����ج 
�لطبيعة  ذ�ت  �حلكومية  و�مل��ب��ادر�ت 

�جليومكانية.
�إعادة  مقرتح  على  �ملجل�س  و�إط��ل��ع 

للغة  �ل���ش��ت�����ش��اري  �ملجل�س  ت�شكيل 
�لعربية �لذي �شيتوىل مهام �قرت�ح 
وم��ن��اق�����ش��ة �مل�����ش��اري��ع و�ل���در�����ش���ات 
و�خلطط �لر�مية �إىل متكني �للغة 
وت��ع��زي��ز ج��ه��ود �حلفاظ  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لر�مج  و�شع  على  و�لعمل  عليها 
خمتلف  يف  �لعربية  �للغة  لتمكني 
�مل��ج��الت �حل��دي��ث��ة مب��ا يكفل للغة 
�لعربية �أن تكون جزء� من �لتطور 

�لذي يعي�شه �لعامل �ليوم.
م�شروع  �ملجل�س  ��شتعر�س  و�أخ��ري� 
قر�ر ب�شاأن �لزيوت �مل�شتعملة لغر�س 
و�شع نظام مر�قبة وحتكم لعمليات 
و�ملعاجلة وكذلك  و�لنقل  �لتخزين 
�لتخل�س منها بهدف �حلفاظ على 

�شحة �لإن�شان و�لبيئة.
�ل���ق���ر�ر �جلهات  م�����ش��روع  و مي��ك��ن 
�ملعنية من �حلد من �أ�شر�ر �لزيوت 
�آث���اره���ا  �ن��ت�����ش��ار  دون  و�حل���ي���ل���ول���ة 
بال�شحة  و�ل�����ش��ارة  للبيئة  �مل��ل��وث��ة 
�ل����ع����ام����ة.. وه������و م����ا ي���ت���و�ف���ق مع 
�لحتادية  �حل��ك��وم��ة  ��شرت�تيجية 
لتاأمني بيئة �شحية نظيفة وخف�س 
ن�شب �لتلوث ويتما�شى مع �لأولوية 
�ل�شرت�تيجية للدولة يف تهيئة بيئة 

م�شتد�مة وبنية حتتية متكاملة.

الرميثي ي�شلم ع�شوية »كلنا �شرطة« لرئي�س دائرة التخطيط العمراين والبلديات
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �لرميثي  خلفان  حممد  �للو�ء  معايل  �شلم 
بطاقة ع�شوية )كلنا �شرطة( رقم 123 ملعايل فالح حممد �لأحبابي رئي�س 

د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات يف �أبوظبي.
�شر�كاتها  �أبوظبي على تعزيز  �لرميثي حر�س �شرطة  �للو�ء  �أكد معايل  و 
�إطار  بال�شرطة يف  �ملجتمع  زيادة ثقة  ��شرت�تيجيتها يف  �ملجتمعية لتحقيق 
�جلهود �مل�شتمرة لتطوير �لعمل �ل�شرطي.. م�شري� �إىل �أن �ن�شمام خمتلف 
�ل�شر�ئح �ملجتمعية لع�شوية كلنا �شرطة يعك�س قيم �ل�شعور بامل�شوؤولية مبا 

يحقق �ملزيد من �لأمن و�لطماأنينة يف �إمارة �أبوظبي.

تعزيز جمتمع  بهدف  �ملجتمعي  �لتالحم  لتوؤكد  �ملبادرة جاءت  �أن  �أو�شح  و 
�أكرث �أمنا و��شتقر�ر� لت�شكل �لإطار �جلامع ل�شر�ئح �ملجتمع من �ملو�طنني 
و�ملقيمني جت�شيد� لروؤية و تطلعات �لقيادة �لر�شيدة وذلك عر �إيجاد ثقافة 

جمتمعية تعزز تعاون �جلميع يف �حلفاظ على �لأمن و�ل�شتقر�ر.
تطوير  يف  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  ج��ه��ود  �شرطة«  كلنا   « وت��ع��زز 
وحتفيز   ، �مل�شتويات  �أف�شل  �إىل  به  �لنهو�س  و  �ل�شرطي،  �لعمل  �أبجديات 
�أفر�د �ملجتمع على �لتعاون مع �ل�شرطة يف حماية �ملكت�شبات ، و تعزيز �لأمن 
و�ل�شتقر�ر �شمن نطاق مفهوم �ل�شر�كة �ملجتمعية مبا ينعك�س �إيجابا على 
خمرجات �لعمل �ل�شرطي. ح�شر ت�شليم ع�شوية كلنا �شرطة �لر�ئد خليفة 

�حلمريي مدير مكتب قائد عام �شرطة �أبوظبي.
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•• اأبوظبي – الفجر:

»�أفكار  ملتقاها  �شمن  �أبوظبي  مدينة  بلدية  ك�شفت 
بني  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لرئي�س  مبناها  يف  �ملنعقد  و�ب��ت��ك��ار« 
�ل�شاد�س و�لثامن من فر�ير �حلايل �شمن �إطار �شهر 
�لإمار�ت لالبتكار عن �إطالق �شعادة �شيف بدر �لقبي�شي 
�ملدير �لعام للبلدية  ثالثة تطبيقات ذكية خالل ملتقى 
»�أفكار و�بتكار« ت�شتهدف �لرتقاء باخلدمات وت�شخري 
�لثاين  �ليوم  �شهد  كما  �ملجتمع،  لإ�شعاد  �لتكنولوجيا 
و�بتكار( تنظيم  )�أفكار  7 فر�ير من ملتقى  �لأربعاء 
خدمات  يف  �ل��رق��م��ي  “�لتحول  ت��ن��اول��ت،  ع��م��ل  ور�����س 
�ل��ع��ا���ش��م��ة، تطبيق  ودل��ي��ل   ،GIS �مل��ك��ان��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات 
�أطفال �لعا�شمة، وتطبيق مباين �لعا�شمة، بالإ�شافة 
�لبحثية  �ل��در����ش��ات  ح��ول  �شامل  تقدميي  عر�س  �إىل 
ل�شتخد�م ح�شاب �لنبعاثات �لكربونية مل�شاريع �لطرق 
و�لبنية �لتحتية ملدينة �أبوظبي، وعر�س تقدميي �آخر 
وتنفيذ  ت�شميم  يف  �مل�شتد�مة  �لتطبيقات  عنو�ن  حتت 

و�شيانة �لطرق يف مدينة �أبوظبي”.
تطبيق مباين العا�سمة

�ملهند�س  �أك��د  �لذكية  �لعا�شمة  مباين  تطبيق  وح��ول 
�لبيانات  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ه��ا���ش��م��ي  �مل�����ش��اوى  م�شطفى 
ي�شمح  �لذكي  للهاتف  تطبيق  �أن��ه  �لبلدية  يف  �ملكانية 
بالأبعاد  �ملباين  وم�شاهدة  با�شتعر��س  للم�شتخدمني 

�ل���ث���الث���ي���ة م����ن �خل�������ارج و�ل�����د�خ�����ل و�ل���ق���ي���ام بجولة 
�ف��رت����ش��ي��ة د�خ�����ل �مل��ب��ن��ى، وي�����ش��ت��ط��ي��ع م���ال���ك �ملبنى 
�ملبنى،  خمطط  بتحميل  و�لقيام  �ملن�شة  يف  �ل�شرت�ك 
وي�شتطيع �ملالك �لتعديل على بيانات �ملبنى من حيث 

�لألو�ن و�لأبو�ب و�لنو�فذ و�إ�شافة �لأثاث. 
�أما ب�شاأن ��شتخد�مات �لتطبيق فاأ�شار �أنه يتيح �لعديد 

من �ل�شتخد�مات منها على �شبيل �ملثال ل �حل�شر:
�أر�س �لو�قع  �لبلدية على  �ملباين من  م�شاعدة مفت�س 

من مطابقة �جلزء �ملنفذ مع �ملخططات �ملعتمدة. 
�لت�شميم  �أث���ن���اء  �ملجتمعية  �مل���ر�ف���ق  م�����ش��اري��ع  ع��ر���س 
لتح�شني  �لر�جعة  �ملعلومات  و�أخذ  للتوعية،  للجمهور 

�لت�شاميم لتاأمني تلبية �حتياجات �مل�شتخدمني. 
ال�سكنية  للمباين  الت�ساميم  منـــاذج  عــر�ــس 

للجمهور.
مت��ك��ني �مل�����الك م���ن م�����ش��اه��دة م��ب��ان��ي��ه��م �مل�����ش��ج��ل��ة يف 

تر�خي�س �لبناء و�إد�رة حمتوى �لأثاث د�خلها.
متكني ��شت�شاري ت�شميم �ملباين من عر�س �لت�شاميم 

على �ملالك لأخذ مالحظاتهم عليها.
مالك �لعقار�ت ميكنهم �إد�رة حمتوى مبانيهم و�إ�شافة 
عن  �لبحث  لتمكني  �ل��وح��د�ت  �أ�شعار  وحتديد  �لأث���اث 
و�لإيجار  و�ل�شر�ء  للبيع  �ل�شكنية  و�لوحد�ت  �لعقار�ت 
و�أ�شعارها.   وم�شاحاتها  ون��وع��ه��ا  موقعها  خ���الل  م��ن 
�ملن�شة  ����ش��ت��خ��د�م  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات  مي��ك��ن جلميع 

و�ل��ت��ط��ب��ي��ق ل��ت��م��ك��ني �مل��ت��ع��ام��ل��ني وم���ن خ���الل تطبيق 
�لهاتف �لذكي من �لطالع على خيار�ت مناذج ت�شاميم 
�مل�شاكن �جلاهزة بالأبعاد �لثالثية مع �لتجول �لد�خلي 
�لفرت��شي مما ي�شاهم يف حت�شني �خلدمة للمتعاملني 

ورفع موؤ�شر �ل�شعادة لديهم.
تطبيق دليل العا�سمة

�لعا�شمة”  “دليل  �إط����الق  ي��اأت��ي  �ل��ه��ا���ش��م��ي:  وت��اب��ع 
�ل�شرت�تيجيني  و�ل�����ش��رك��اء  �ل�شكان  تطلعات  ليحقق 
�إ�شارة  و���ش��ول  لتعذر  ون��ظ��ر�  �مل�����ش��ار�ت،  حت��دي��د  ب�شاأن 
حت��دي��د �مل���و�ق���ع �ل��ع��امل��ي د�خ����ل �مل���ب���اين ف���اإن���ه ي�شعب 
وغريها  ماب�س(،  )قوقل  مثال  �لتطبيقات  ��شتخد�م 
�لعا�شمة(  )دليل  تطبيق  ف��اإن  ل��ذ�  �مل�شار�ت،  لتحديد 
و�مل�شار�ت   �ملو�قع  نظام حتديد  تطبيق  فهو  �حل��ل،  هو 
طريق  ع��ن  للم�شتخدمني  ميكن  حيث  �مل��ب��اين،  د�خ��ل 
�لهاتف �لذكي �حل�شول على توجيه يف �لأماكن �ملغلقة 
و��شتك�شاف  �مل�شتهدفة،  �لأماكن  على  �لعثور  لت�شهيل 
�لأم����اك����ن و�ل��ع��ن��ا���ش��ر يف د�خ����ل �مل���ب���اين، ح��ي��ث ميكن 
مثل  �جلمهور  ي��رت��اده��ا  �ل��ت��ي  �لأم��اك��ن  يف  ��شتخد�مه 
مر�كز �لبلدية ومر�كز �لت�شوق، �مل�شت�شفيات، �ملطار�ت، 
�لتطبيق  و�جل��ام��ع��ات،وي�����ش��اع��د  �مل��ت��اح��ف  �مل���ع���ار����س، 
�ملو�قف  �أماكن مركباتهم يف  �مل�شتخدمني على معرفة 
�ملنتجات، و�لبحث  �أو  و�أولده��م و�ملحالت  و�أ�شدقائهم 
عن وجهاتهم و�لو�شول �إليها بالإر�شاد �ل�شوتي د�خل 

ميكن  �أن��ه  و�أ���ش��ار  �لنظام.  يف  �مل�شرتكة  �ملغلقة  �مل��ر�ك��ز 
و�ل�شتفادة  �لنرتنت  خ��الل  من  �لنظام  �إىل  �لدخول 
وحمتوى  خ��ر�ئ��ط  لإد�رة  �مل��ط��ل��وب��ة  �ل�����ش��الح��ي��ة  م��ن 
و�ملحالت  �ملكاتب  وم��و�ق��ع  �لطو�بق  م��ن حيث  �مل��رك��ز  
�ملو�قف  مثل  و�ملر�فق  ومد�خلها  وخر�ئطها  و�أ�شمائها 
ل�شاحب  �لنظام  ي�شمح  بينما  و�ملطاعم،  �ملياه  ودور�ت 
�ملحل �لتجاري مثال و�مل�شرتك بالدخول لإد�رة مو�قع 

و�أ�شماء ومو��شفات �ل�شلع و�ملنتجات يف متجره.
مو��شفات من�شة وتطبيق دليل �لعا�شمة 

و��شتطرد �ملهند�س م�شطفى �لها�شمي بالقول: يتمتع 
ومهمة  ف��ري��دة  �ل��ع��ا���ش��م��ة مب��و����ش��ف��ات  دل��ي��ل  تطبيق 

تتمثل يف :
توفري تطبيق واحد جلميع املحالت امل�ساركة يف 
النظام وميكن تطبيقه على م�ستوى العامل كونه 

على النرتنت.
يعمل على �لأندرويد و�لآي فون.  

و�ل�شبانية  و�لجنليزية  �لعربية  �للغة  حاليا  يدعم 
و�ل��رت��غ��ال��ي��ة ومي��ك��ن �إع�����د�ده ل��دع��م �ل��ل��غ��ات �لأخ���رى 

ب�شهولة.
مو��شفات فنية عالية ومبتكرة توؤهل �لتطبيق كمنتج 

جتاري مناف�س عامليا م�شمم ومبتكر يف �لإمار�ت.
مي���ك���ن ت��ه��ي��ئ��ت��ه و�إع������������د�ده ل��ي��ع��م��ل يف ع�����دة �أم����اك����ن 
�ل��ت�����ش��وق، و�مل��ع��ار���س، و�ملتاحف،  ع��ام��ة م��ث��ل: م��ر�ك��ز 

ت  مل�شت�شفيا � و ، ت � ر ملطا � و
بالإعد�د�ت  فقط  بل  �لرجمة  ملتطلبات  �حلاجة  دون 

من �مل�شتخدم.
ح�شاب  م��ع  �لي�شار  �أو  لليمني  ل��ل��دور�ن  �شوتي  �إر���ش��اد 

�مل�شافات.
يدعم �لإر�شاد �ملكاين لالأدو�ر �ملتعددة من خالل نقاط 

�لربط من �ل�شالمل و�مل�شاعد.
�إمكانية تخزين مكان �ملركبة يف �ملوقف و�لو�شول �إليها 

بالإر�شاد �ل�شوتي.
قابل للتكامل مع تقنيات حتديد �ملو�قع �ملتوفرة جتاريا 

حاليا مثل �لبلوتوث وغريها.
�لزو�ر  ع��دد  ملعرفة  بالتحليل  �مل��ح��ل  ل�شاحب  ي�شمح 
و�لزيار�ت و�لأوقات �مل�شتغرقة مما ي�شاعد على حت�شني 

عمليات �لت�شوق.
ي�شاعد على رفع فر�شة �ل�شر�ء من �لزو�ر لوجود �آلية 
�لبحث عن �ملنتجات بال�شم �أو �ملاركة �أو �لنوع و�شهولة 

�لو�شول �ليها.
على  �حل�����ش��ول  بعد  �لأ���ش��دق��اء  م��ك��ان  مبعرفة  ي�شمح 
�ملعلومات  خل�شو�شية  �ل��ك��ام��ل��ة  �حل��م��اي��ة  م��ع  �إذن��ه��م 

و�لتحكم فيها من �مل�شتخدم نف�شه.
�ملحمول  �لهاتف  يف  حتميله  يتم  خا�س  تطبيق  يوجد 
�مل�شرتكة يف  �ملحالت  د�خ��ل  �لأط��ف��ال يف  �أماكن  ملعرفة 

�لنظام ومعرفة �أماكنهم.

�ألو�ن  تغيري  �لنظام ميكنه  �مل�شرتك يف  �ملوقع  �شاحب 
و�جهة �لتطبيق وو�شع �ل�شعار �ملنا�شب له.

للمحتوى  متكاملة  بــيــانــات  ــد  ــواع ق للنظام 
وامل�ستخدمني.

�لتطبيق متز�من مع �ملن�شة عر �لنرتنت بحيث يتم 
�لتحديث تلقائيا للمحتوى و�خلر�ئط يف �لتطبيق.

كما  �أم��ت��ار،   5-3 م��ن  �مل��و�ق��ع  لتحديد  �ملكانية  �ل��دق��ة 
ب�شهولة  وتكييفها  و�لتطبيق  �ملن�شة  ��شتخد�م  ميكن 
�جلمهور  م��ن  �مل��رت��ادة  �لغري  �لأم��اك��ن  يف  لال�شتخد�م 
و  �مل�شانع  مثل  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  من  و�مل�شتخدمة 

م�شتودعات قطع �لغيار و�ملطار�ت، و�ملو�نئ و غريها.
دليل اأطفال العا�سمة

�ملهند�س  ب��نّي  �لعا�شمة  �أط��ف��ال  دل��ي��ل  تطبيق  وح���ول   
�لو�شول  ت�شهيل  ت�شتهدف  خدمة  يقدم  �أن��ه  �لها�شمي 
ورعايتهم  حلمايتهم  �أماكنهم  ومعرفة  �أطفالنا  �إىل 
دليل  �أن تطبيق  كما  �أول��وي��ات��ن��ا،  �أه���م  م��ن  تعد  و�ل��ت��ي 
�أطفالنا  �أم��اك��ن  مبعرفة  لنا  ي�شمح  �لعا�شمة  �أط��ف��ال 
�مل�شرتكة يف  �مل��ر�ك��ز  �ملباين يف  �ملباين ويف د�خ��ل  خ��ارج 
دليل  تطبيق  حتميل  وي��ت��م  �ل��ع��ا���ش��م��ة،  دل��ي��ل  من�شة 
�لأمر  ويل  ويقوم  �لذكي  �لهاتف  يف  �لعا�شمة  �أطفال 
متابعة  تفعيل  فيتم  �لتطبيق  يف  �لطفل  رم��ز  ب��اإدخ��ال 
موقع �لطفل ومعرفة مكانه يف �خلريطة د�خل �ملباين 

وخارجها . 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�لجتماعية  و�لتاأمينات  للمعا�شات  �لعامة  �لهيئة  �أعلنت 
عن بدء تقدمي خدماتها �شمن مركز �شعادة �ملتعاملني يف 
مبنى �خلدمات �ملوحدة مبركز �أم �لقيوين �لثقايف �ملعريف، 
�إط���الق من��وذج �لعمل �جلديد  �أم�����س خ��الل  �ل��ذي �فتتح 
لتطوير  �مل�شتقبلية  روؤيتها  �إط��ار  �لقيوين يف  �أم  حلكومة 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بح�شور  ب��الإم��ارة،  �لعمل 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
�لقيوين  �أم  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر��شد  بن 
�ملعال ويل عهده  ر��شد  �شعود بن  ر��شد بن  �ل�شيخ  و�شمو 

�أم �لقيوين رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي. 
�لتهنئة  لتقدمي  �لفر�شة  هذه  تنتهز  �أنها  �لهيئة  وقالت 

�إىل �حلكومة �لحتادية وحكومة �أم �لقيوين �ملحلية على 
�أث��ره باخلري  �ملثمر، �لذي �شيعود  �لتعاون و�لإجن��از  هذ� 
على �أبناء دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي تقدم مناذج 
�مل�شتقبل، �شعياً منها نحو ت�شخري كافة  ر�ئدة حلكومات 
�جلودة  معايري  �أعلى  وف��ق  مو�طنيها  خلدمة  �إمكاناتها 
و�لتميز، و��شتثمار كافة �إمكانات �أبنائها من �أجل متكينهم 
و�إ�شعادهم.  وقالت �لهيئة �إن �حلكومة �لحتادية لدولة 
�لإم�����ار�ت ت��ق��دم من��وذج��اً ي��ح��ت��ذي يف �ل��ت��ع��اون م��ع كافة 

�ل�شنوية  �لج��ت��م��اع��ات  �إىل  م�شرية  �ملحلية،  �حل��ك��وم��ات 
حلكومة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي توؤكد د�ئماً 
�أهمية مو�ءمة �لعمل يف �جلهات �حلكومية �ملحلية  على 
�لحتادية  �حل��ك��وم��ة  يف  �ملعتمدة  و�لآل���ي���ات  �ل��ن��م��اذج  م��ع 
�لعليا،  �لوطنية  �أهد�فها  حتقيق  يف  �لدولة  جهود  لدعم 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  �حلكيمة  �لتوجيهات  مثمنة 
�هلل،  �ل���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يبذلها  �لتي  و�جلهود 

ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل، و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س 
�لأعلى لالحتاد حكام �لإمار�ت، و�أولياء �لعهود يف �لعمل 
على حتقيق هذه �لأهد�ف، �لتي كان من ثمرتها �إطالق 

�لنموذج �جلديد لعمل حكومة �أم �لقيوين.
وبح�شب م�شدر �لهيئة �إن �ملن�شة �جلديدة للهيئة �شمن 

15 جهة يف �لقطاع  39 جهة عمل منها  �ملركز �شتخدم 
�حلكومي �ملحلي، و24 جهة يف �لقطاع �خلا�س �مل�شجلني 
لدى �لهيئة، كما �شتخدم 251 موؤمناً عليه منهم 223 
بالقطاع  عليه  و28 موؤمناً  �ملحلي،  �لقطاع �حلكومي  يف 
�خلا�س، كما �شتخدم نحو 1237 م�شتفيد�ً منهم 818  

متقاعد�ً و 419 م�شتحقاً. 
�شو�ء يف  �ل�شمالية  �لإم���ار�ت  �ملو�طنني يف  باإمكان  وق��ال   
�إم���ارة عجمان  �أو  ر�أ����س �خليمة  �إم���ارة  �أو  �ل�شارقة  �إم���ارة 
 969 ميكن  حيث  �أي�شاً،  �ملركز  خدمات  من  �ل�شتفادة 
جهة عمل و 10470 موؤمناً عليه، و 8،407 متقاعد�ً 
وم�شتحقاً يف �إمارة �ل�شارقة �ل�شتفادة من خدمات �ملركز، 
كما ميكن لنحو 164 جهة عمل، و1801 موؤمنا عليه، 
�خليمة  ر�أ����س  �إم����ارة  يف  وم�شتحقاً  م��ت��ق��اع��د�ً  و4،636 

�ل�شتفادة من خدمات �ملركز .

خلدمة �سكان الإمارات ال�سمالية 

املعا�شات تقدم خدماتها باملبنى املوحد مبركز اأم القيوين الثقايف

�سمن ملتقى )اأفكار وابتكار( وم�ساركة يف �سهر الإمارات لالبتكار

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق ثالثة تطبيقات ذكية: دليل العا�شمة، دليل اأطفال العا�شمة، دليل مباين العا�شمة

التنمية الأ�شرية تطلع على ا�شتعداد “مدين اأبوظبي” لربط اأنظمة النذار املبكر املبا�شرة

ا�ستقطاب الكفاءات واأ�سحاب اخلربة لتوطني قيادات ال�سف الأول والثاين

موارد تفتح باب التوظيف حلديثي التخرج من الكوادر الواعدة واأ�شحاب اخلربات برواتب مغرية
مرور دبي تدعو اإىل توخي احليطة واحلذر اأثناء القيادة يف ال�شباب

�لنعيمي  م�����ش��ب��ح  حم���م���د  ك�������ش���ف 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو 
للتمويل  م����و�رد  ���ش��رك��ات  ملجموعة 
�أم�س ، وخالل تو�جده بجناح مو�رد 
للتمويل باملعر�س �لوطني �لع�شرين 
عن  �ل�����ش��ارق��ة،  ب��اإك�����ش��ب��و  للتوظيف 
تلقيها  تكتفي خ��الل  ل��ن  م���و�رد  �أن 
���ش��و�ء مبعر�س  �ل��ت��وظ��ي��ف  ط��ل��ب��ات 
للتوظيف  دبي  معر�س  �أو  �ل�شارقة 
، �أو �أيا من معار�س �لتوظيف �لتي 
حت��ر���س م����و�رد ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة بها 
�ملو�طنة  �ل��ك��و�در  ��شتقطاب  على   ،
فر�شة  ع��ن  وتبحث  عمل  ب��ال  �لتي 
�أي�شا  �شتتلقى  �أن��ه��ا  ب��ل   ، لها  عمل 
طلبات �لكو�در �ملو�طنة من �أ�شحاب 
�ل��ع��ام��ل��ني منهم  ����ش���و�ء  �خل������ر�ت 
و�لدو�ئر  �حل��ك��وم��ي��ة  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ل��ق��ط��اع �خلا�س  �أو ح��ت��ى  �مل��ح��ل��ي��ة  
وحتى   2018 �ل��ع��ام  �أن  م���وؤك���د�   ،
مو�رد  �شتعكف   2020 �أك�شبو  ع��ام 
وتوطني  وتوظيف  ��شتقطاب  على 
�ل��ق��ي��ادي��ة بال�شف  �ل��وظ��ائ��ف  ك��اف��ة 
م���و�رد  مب��ج��م��وع��ة  و�ل���ث���اين  �لأول 

�لوظائف  ت��ل��ك  ت��ول��ي��ه��م  �أن  ع��ل��ى   ،
تخ�ش�شاتهم  وف��ق  مغرية  ب��رو�ت��ب 
وموؤهالتهم وخر�تهم  يف قطاعات 
و�لتمويل  �ل�����ش��ريف��ة  م��ن��ه��ا   ع����دة 
�ل�شر�فة  و�����ش����رك����ات  و�ل����ت����اأم����ني 
و�لقطاع �ل�شحي و�لقطاع �ل�شياحي 
مقبلة  للتمويل  م���و�رد  و�أن  خا�شة 
�شتعلن  ك��ب��ريي��ن  م�����ش��روع��ني  ع��ل��ى 
ت�شغيلهما  ب��دء  عند  لح��ق��ا  عنهما 
و�لأخر  �ل�شحي  بالقطاع  �أحدهما 

بالقطاع �لفندقي .  
و�أ�شاف �لنعيمي �أن مو�رد للتمويل 
ب����������د�أت وب����ال����ف����ع����ل م����ن����ذ ����ش���ن���و�ت 
�لأوىل  �ل��ق��ي��ادي��ة  �ل�����ش��ف��وف  ب�شغل 

مو�طنة  ب��ك��و�در  م���و�رد  مبجموعة 
�لتوطني  م���ع���دلت  ت���ع���دت  ح��ت��ى   ،
�ل�  �لأوىل  �ل��ق��ي��ادي��ة  �ل�����ش��ف��وف  يف 
م����و�رد  �أن  ع��ل��ى  م���وؤك���د�   ،85%
بجانب   ، تلك  �شيا�شتها  يف  ما�شية 
قياد�ت  توطني  على  �أي�شا  حر�شها 
موظفيها  وتاأهيل   ، �ل��ث��اين  �ل�شف 
�ملنا�شب  ت��ويل  �مل��و�ط��ن��ني على  م��ن 
ك���م���ا وعد   ، م�����ش��ت��ق��ب��ال  �ل���ق���ي���ادي���ة 
�لنعيمي �أن ي�شل مبعدلت �لتوطني 
يف �لوظائف �لقيادية �لعام 2020 
�ىل معدل �ل� %100 ، لفتا �ىل �أن 
مو�رد لن تكتفي با�شتقطاب �لكو�در 
�ملو�طنة �شو�ء حديثة �لتخرج �أو من 
 ، �أ�شحاب �خلرة وتعيينها فح�شب 
ب���ل حت��ر���س م�����و�رد ع��ل��ى  �خ�شاع 
كافة �لعاملني بها لدور�ت تدريبية 
تك�شبهم مهار�ت عالية. ، موؤكد� على 
�ملجموعة  �إد�رة  على  �لقائمني  �أن 
على قناعة تامة باأن �ل�شرت�تيجية 
�لعامة للتدريب �شوف توؤتى ثمارها 
على �ملدى �لقريب و�لبعيد. ، حيث 
�ل�شرت�تيجية  �أن  �لنعيمي  ي���رى 

�ملوظفني  وتاأهيل  لتدريب  �لعامة 
عام  ب�شكل  �أد�ئهم  تطوير  يف  ت�شهم 
و�ك�شابهم مهار�ت كل بح�شب جمال 
تنتهجه  �أن  ينبغي  م��ا  وه���ذ�  عمله 

كافة موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س .
�ل��ن��ع��ي��م��ي حديثه  و�خ��ت��ت��م حم��م��د 
حت���دث  �أن  يف  �أم����ل����ه  ع����ن  م���ع���رب���ا 
تنظم  �لتي  تلك  �لتوظيف  معار�س 
جذرية  ت���غ���ي���ري�ت  دوري�������ة  ب�����ش��ف��ة 
ع��ل��ى خ��ارط��ة ���ش��وق �ل��ع��م��ل يف كافة 
�أن  �ىل  م�����ش��ري�   ، �ل���دول���ة  �م������ار�ت 
�لتوظيف  ملعار�س  �لرئي�شي  �ل��دور 
هي �أن تتيح �لفر�شة للباحثني عن 
للتو��شل  �لعمل  و�أ���ش��ح��اب  �لعمل 
تعمل  كما  وف��ع��ال��ة،  �شهلة  بطريقة 
�لتوطني  م�شاعي  تعزيز  على  �أي�شا 
يف �لدولة ، ولذ� يوؤكد �لنعيمي على 
�أنه و�جب وطني �أن نحر�س جميعا 
حملية  ودو�ئ���ر  حكومية  موؤ�ش�شات 
�أل تكون مع�ار�س  �أن  وقطاع خا�س 
�لتوظيف جمرد روتني �شنوي زو�ر 
�أو ل  و�أرق���ام تعيني غائبة  ب���الألف 

تتعدى �لع�شر�ت . 

•• دبي-الفجر:

�ملزروعي،  م��ه��رّي  ���ش��ي��ف  �ل��ع��م��ي��د  ق���ال 
مدير �لإد�رة �لعامة للمرور يف �شرطة 
دبي، �إن �ل�شباب �لكثيف يعد �أحد �أكرث 
�لظو�هر �لتي تت�شبب يف وقوع حو�دث 
مرورية مروعة على �لطرق �ل�شريعة 
نتيجة تدين م�شتوى �لروؤية، مطالباً 
�إىل �شرورة توخي �حليطة  �ل�شائقني 
و�لإر�شاد�ت  �لن�شائح  و�ت��ب��اع  و�حل��ذر 
بحالة  �ملعنية  �جل��ه��ات  تطلقها  �ل��ت��ي 

�لطق�س.
توؤثر  �ل�شباب  يف  �لقيادة  �أن  و�أو���ش��ح 
�إهمال  حالة  يف  �ل�شائقني  على  �شلباً 

و�ل�شالمة،  �لأم����ن  ل��ق��و�ع��د  �ل�����ش��ائ��ق 
و�ل���ت���غ���ا����ش���ي ع����ن �ت����ب����اع �خل����ط����و�ت 
�ل�شليمة للقيادة يف مثل هذه �لأجو�ء 
ي��وؤدي �إىل ك��و�رث وح��و�دث ج�شيمة ل 

يحمد عقباها. 

�لقيادة  �أن  �مل���زروع���ي  �ل��ع��م��ي��د  و�أك�����د 
�أو  ب��ب��طء  �ل��ق��ي��ادة  �أو  ب��ح��ذر و�ن��ت��ب��اه 
�ل��ت��وق��ف ن��ه��ائ��ي��اً ورك���ن �مل��رك��ب��ة خارج 
�آم������ن، كلها  ح����رم �ل���ط���ري���ق وب�����ش��ك��ل 
�أم���ور ق��د ت�شاعد ق��ائ��دي �مل��رك��ب��ات يف 
جتنب �حل��و�دث، م�شري�ً �إىل �أن هناك 
�إج���������ر�ء�ت ي��ج��ب �ت��ب��اع��ه��ا يف �أوق�����ات 
�ل�����ش��ب��اب ك��خ��ف�����س �ل�����ش��رع��ة وت���رك 
م�شافة كافية بني �ملركبات عن �مل�شافة 
�لع��ت��ي��ادي��ة، وجت��ن��ب حم��اول��ة جتاوز 
�لأخ��������رى، وجت���ن���ب تغيري  �مل���رك���ب���ات 
�ل�����ش��رورة مع  �إل يف ح��ال��ة  �مل�����ش��ار�ت 
�للتز�م بالإ�شار�ت �لد�لة لالنعطاف، 
وك���ذل���ك �إي���ق���اف �مل��رك��ب��ة خ����ارج حرم 

�لروؤية  و�شوح  ع��دم  حالة  يف  �لطريق 
وب�����ش��ك��ل �آم����ن م�����ش��ت��خ��دم��اً �لإ����ش���ار�ت 
من  �لقادمة  �ملركبات  لتنبيه  �لأرب��ع��ة 
��شتخد�م  عدم  �إىل  بالإ�شافة  �خللف، 
�لروؤية  تعيق  �ل��ت��ي  �لعالية  �لأ����ش���و�ء 
��شتخد�م  وع��دم  �لآخ��ري��ن،  لل�شائقني 
وكذلك  �لقيادة،  �أثناء  �خلطر  �أ�شو�ء 

عدم �لن�شغال بغري �لطريق.
عن  �مل���زروع���ي،  �شيف  �لعميد  وك�����ش��ف 
�لعام  يف  م����روري����اً  ح���ادث���اً   26 وق����وع 
منها  ت���ويف  �ل�����ش��ب��اب،  ب�شبب  �مل��ا���ش��ي 
باإ�شابات  �أ�شخا�س   5 و�أ�شيب  �شخ�س 

متفاوتة.
للمرور  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر  ون��ب��ه 
�لتاأكد  �إىل  �ل�شائقني  دب��ي  �شرطة  يف 
م�����ن ح���������الت �ل���ط���ق�������س م�����ن خ����الل 
لتفادي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �لإع�������الم  و����ش���ائ���ل 
�إ�شافة  �خل��ط��رة،  �مل���روري���ة  �حل����و�دث 
كاف  وق��ت  �لعمل يف  �إىل  �خل���روج  �إىل 
�ل�شائقني  ي�شيب  �لذي  للتوتر  تفادياً 
يف ح��ال��ة �ل��ت��اأخ��ري ع��ن �ل��ع��م��ل. د�عيا 
�لإخوة �ل�شائقني �إىل �شرورة �لنتباه 
�إج����ر�ء�ت �ل�شالمة  و�ل��رتك��ي��ز و�ت��ب��اع 
متمنياً  �لآم����ن����ة  ب��ال��ق��ي��ادة  �خل���ا����ش���ة 

�ل�شالمة للجميع.

•• اأبوظبي-الفجر:

�ل�شتعد�د�ت  على   ، �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  موؤ�ش�شة  م��ن  وف��د  �ط��ل��ع 
يف  �حلر�ئق  من  للحماية  �ملبا�شر  �ملبكر  �لأن���ذ�ر  �أنظمة  لرتكيب 

م�شاكن �ملو�طنني باإمارة  �أبوظبي. 
�ملدين   �ل��دف��اع  ع��ام  مدير  �لكتبي  معيوف  حممد  �لعميد  وك���ان  
حممد  م��رمي  �شعادة  برئا�شة  مكتبه  يف  �ل��وف��د  �لتقى  -�ب��وظ��ب��ي، 
باأنه  �لأ���ش��ري��ة،م��و���ش��ح��اً  �لتنمية  موؤ�ش�شة  ع���ام  م��دي��ر  �ل��رم��ي��ث��ي 
تت�شمن  �لم��ك��ان��ي��ات،  كافة  لها  �ُشخرت  �شاملة  خطة  �ع���د�د  مت  
وت��دري��ب ميد�ين   ، �إر���ش��ادي��ة  ن�شر�ت  وت��وزي��ع  حم��ا���ش��ر�ت توعية 
بالجر�ء�ت  و�لتعريف  �حل��ري��ق،  طفايات  ��شتخد�م  على  لالأ�شر 
�لوقائية و�ل�شالمة �لعامة، وحتديد م�شار�ت �لخالء يف كل بيت 
�مليد�نية  بالزيار�ت  �شتقوم  �لفنية  �لفرق  �أن  مو�شحاً  ح��دة،  على 

�للتز�م  على  �لأُ���ش��ر  وح��ث  وفعاليتها،  �لجهزة  عمل  من  للتاأكد 
باإ�شرت�طات �ل�شالمة حفاظاً على �لأرو�ح و�ملمتلكات.

وذك����ر �أن م��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لأ����ش���ري���ة، ���ش��ت��زود �ل���دف���اع �ملدين 
�ملبكر يف مناطق  �لن��ذ�ر  بنظام  �ملطلوب ربطها  للم�شاكن  بقو�ئم 
�لخ��ت�����ش��ا���س ب��اأب��وظ��ب��ي و�ل��ع��ني وم��ن��ط��ق��ة �ل��ظ��ف��رة، �إىل جانب  
�لتن�شيق  �مل�شرتك يف  عقد ور�س عمل تدريبة وحما�شر�ت توعوية 

لفرق �ملوؤ�ش�شة، لالإ�شر�ع يف تنفيذ �ملبادرة على �أكمل وجه.
�لتنمية  �لرميثي مدير عام موؤ�ش�شة  �شعادة مرمي حممد  وقالت 
�إىل  �ل�شتفادة من جمالت �لتعاون  �إن �ملوؤ�ش�شة ت�شعى  �لأ�شرية، 
من  �لتي  كافة  �جل��ه��ود   لت�شخري  �ل�شرت�تيجيني  �شركائها  م��ع 
�شاأنها �أن تقدم �لأف�شل لالأ�شرة يف جمتمع �إمارة �أبوظبي لتحقق 

�لأمان و�لرعاية.
وت�شخري  �لتعاون  تفعيل  تعمل على  �ملوؤ�ش�شة   �أن  �إىل   و�أ���ش��ارت    

�لإم��ك��ان��ي��ات و�ل��ط��اق��ات م��ن �أج��ل تنفيذ خ��دم��ات وب��ر�م��ج وور�س 
ت��وع��وي��ة وت��دري��ب��ي��ة ووق��ائ��ي��ة وذل���ك م��ن و�ق���ع م�شوؤوليتها جتاه 
ل��روؤي��ة حكومة  �لأ���ش��رة وري��ادت��ه��ا يف �مل��ج��ال �لجتماعي وت��ع��زي��ز�ً 

�أبوظبي �لر�مية �إىل حتقيق �لتنمية �لجتماعية �ل�شاملة  .
يف   �مل���دين   للدفاع  �لعامة  �لإد�رة  م��ع  �مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  وثمنت 
�أبوظبي و  �ملوؤ�ش�شة يف  �لتوعية  يف مر�كز  �أبوظبي لتنفيذ  ور�س 
وب�شكل  �لر�شيدة،  �حلكومة  �هتمام  يعك�س  مبا  و�ل��ع��ني،   �لظفرة 
�حلكومية   �ملوؤ�ش�شات   ب��ني  �ل�����ش��ر�ك��ات  �أط���ر  تفعيل  على  م�شتمر 
�شليمة  قوية  �أ���ش��رة  على  للحفاظ  و�لإم��ك��ان��ات  �جلهود  وت�شخري 

و�عية مثقفة وقادرة على مو�جهة �لتحديات.
و �أك���د �ل��وف��د �ل��ز�ئ��ر  �أه��م��ي��ة �ل��ل��ق��اء، يف ت��ع��زي��ز  ت��ق��دمي خدمات  
�أبوظبي و  �إم��ارة  �ملو�طنة و�ملقيمة يف  و�إن�شانية لال�شر  جمتمعية 

�لتن�شيق و�لتكامل بني �ملوؤ�ش�شات �حلكومية يف خدمة �ملجتمع.

فقدان جواز �سفرت
ر�زق  /حممد  �مل��دع��و  فقد 
باك�شتاين   ، ع��ب��د�ل��ق��ي��وم 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )9868601AY( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 056/6385255

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /�شوهيل �حمد 
باك�شتاين   ، رح��م��ن  غ��ان��ى 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )1155812PN( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 056/6385255

فقدان جواز �سفرت
ر�كان  �مل��دع��و /رمي���ي  فقد 
�شوري �جلن�شية   ، �لرئي�س 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
  )N006583286 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/8886645
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اأخبـار الإمـارات
دائرة النقل تعزز القيادة الآمنة للنقل املدر�شي يف ظل الأحوال اجلوية ال�شيئة

•• اأبوظبي-وام:

�لتي نظمتها   - �لتوعوية  �لور�شة  فعاليات  �مل�شاركون يف  �تفق 
�إد�رة  م��ب��ادئ  ���ش��رورة تطبيق  �أب��وظ��ب��ي- على  �لنقل يف  د�ئ���رة 
�ملخاطر بهدف تقييم �لآثار �ملحتملة لالأحو�ل �جلوية �ل�شيئة 
وحتديد �لإجر�ء�ت �ملطلوب تنفيذها قبل و�أثناء وبعد حدوث 
تلك �حلالت مبا يف ذلك خطط �ل�شتجابة حلالت �لطو�رئ 
د�ئرة  مع  و�لتن�شيق  �لهمم  �أ�شحاب  مع  �لتعامل  ومتطلبات 
�لتعليم و�ملعرفة وم�شغلي �حلافالت �ملدر�شية و�أولياء �لأمور يف 

حال �تخذ قر�ر �إغالق �ملد�ر�س �أو تاأخري بدء �ليوم �لدر��شي.
�م�س  فعالياتها  �ختتمت  �لتي  �لور�شة  يف   - �مل�شاركون  و�أك���د 
و��شتمرت 10 �أيام يف مقر �لد�ئرة - �أنه من �أجل تعزيز �شالمة 

�لنقل �ملدر�شي يجب �ل�شتمر�ر يف �إخ�شاع �ل�شائقني و�ملر�قبني 
�إىل دور�ت تاأهيلية بهدف رفع كفاءة �لقيادة �لآمنة و�لرتقاء 
يف  ل�شيما  �ملدر�شي  �لنقل  قطاع  يف  �ملقدمة  �خلدمات  بجودة 
�ملتقلبة ف�شال عن جاهزية �حلافالت  �لأح��و�ل �جلوية  �أثناء 
تاأخري  �لأم���ر  ��شتلزم  ح��ال  يف  �مل��د�ر���س  �إد�ر�ت  م��ع  و�لتو��شل 

��شطحاب �لطالب من و�إىل منازلهم.
�ل�شركاء  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  �ل��ت��ي ع��ق��دت  �ل��ور���ش��ة -  ي��اأت��ي تنظيم 
�ل�شرت�تيجيني - �نطالقا من حر�س د�ئرة �لنقل على توفري 
مع  ين�شجم  وم�شتد�م  ومتكامل  �آم��ن  مدر�شي  نقل  منظومة 
�لرتقاء بخدمة  �إىل  ب�شكل حثيث  ت�شعى  �لتي  روؤى �حلكومة 

�لنقل �ملدر�شي وفق �أعلى معايري �لأمن و�ل�شالمة.
�إ�شافة  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  م��د�ر���س  جميع  �ل��ور���ش��ة  و��شتهدفت 

�إد�ر�ت  عليها  ت�شرف  �ل��ت��ي  �ملدر�شية  �حل��اف��الت  م�شغلي  �إىل 
وقال  لطالبها.  �مل��در���ش��ي  �لنقل  خلدمة  �ملقدمة  �أو  �مل��د�ر���س 
�لور�شة  �نعقاد هذه  �إن  �ملدر�شي  �لنقل  علي مكي رئي�س فريق 
ياأتي لتو�شيح �ملهام و�لأدو�ر �لرئي�شة جلميع �لأطر�ف �ملعنية 
بقطاع �لنقل �ملدر�شي وحتديد �إطار �لعمل �لآمن يف �لظروف 
و�لأحو�ل �جلوية �ل�شعبة لكل طرف على حدة وذلك يف �شوء 
تعليمات �لدليل �لإر�شادي �لفني. و�أ�شاف �أن �لدليل �لإر�شادي 
�لتنفيذي و�عتمده مركز  �ملجل�س  بناء على تعليمات من  جاء 
�لدليل  ووف��ق   . �أو���ش��اد«   « �ملهنية  و�ل�شالمة  لل�شحة  �أبوظبي 
�لآمن  للت�شغيل  �ل���الزم  �لعمل  �إط���ار  مناق�شة  مت  �لإر����ش���ادي 
للنقل �ملدر�شي يف ظل �لأحو�ل �جلوية �ل�شيئة ف�شال عن مهام 

وم�شوؤوليات �لأطر�ف �لرئي�شية �ملعنية بالنقل �ملدر�شي.

ا�شتئنافية اجلنح حتكم بال�شجن  5 �شنوات لقاتل زوجته يف راأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

ق�شت حمكمة ��شتئناف �جلنح يف ر�أ�س �خليمة يف جل�شتها �أم�س باحلب�س  �شنو�ت على  �ملو�طن »ر، م« 
و�لذي قتل زوجته نتيجة خالفات �أ�شرية حادة بينهما.

وكانت حمكمة �جلنايات بالإمارة قد ق�شت �لعام �ملا�شي بحب�س �ملتهم ملدة 15 عاماً و�أيدت حمكمة 
د�ئرة  �أم��ام  جديد  من  للمحاكمة  �لق�شية  �أع��ادت  �لتمييز  حمكمة  لكن  �حلكم  �جلنايات  ��شتئناف 

�أخرى.
ويف �لتفا�شيل �لتي تك�شف عنها حيثيات �لق�شية �أن �ملتهم قام باإطالق �لنار على زوجته خالل �لعام 

�ملا�شي �إثر خالفات وقعت بينهما، ما �أدى �إىل �إ�شابتها ب�6 ر�شا�شات �أدت لوفاتها على �لفور.
ويف �أعقاب ورد بالغ  ل�شرطة ر�أ�س �خليمة يفيد بقيام �ملذكور بقتل زوجته، �ألقت �لقب�س على �ملتهم 

�لذي �عرتف يف �لتحقيقات باأن جرمية �لقتل متت ب�شبب �خلالفات �لكثرية �لتي ن�شبت بينهما.

اللجنة العليا لـ اآي�شنار اأبوظبي 2018 ت�شتعر�س اآخر ال�شتعدادات
•• اأبوظبي-وام:

ودرء  �لوطني  �ل��دويل لالأمن  �ملعر�س  ل�  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  ��شتعر�شت 
�لعميد  برئا�شة  م��وخ��ر�  �جتماعها  يف   2018 �أب��وظ��ب��ي  �آي�شنار  �مل��خ��اط��ر 
�لدكتور جا�شم �إبر�هيم من�شور �ملن�شوري نائب �ملفت�س �لعام و�ملن�شق �لعام 
للمعر�س و�ملوؤمتر �آخر �ل�شتعد�د�ت لهذ� �حلدث �لذي ينعقد خالل �لفرتة 

من 6 �ىل 8 مار�س �ملقبل .
ح�شر �لجتماع �أع�شاء �للجنة �لعليا و�للجان �لفرعية وممثلون عن �شركة 
و�لتي  �مل�شاركة  و�ل�شركات  �ل��دول  متكامال حول  قدمو� عر�شا  �لذين  ريد 
ت�شم كرى �ل�شركات �لعاملية يف جمال �لأمن و�ل�شالمة من �أمريكا و�وروبا 
�لذكاء  تكنولوجيا  مرة  ولأول  تعر�س  �شوف  �لتي  �لأو�شط  و�ل�شرق  و�آ�شيا 
�ل�شطناعي من خالل �لأجنحة �ملتنوعة و�أف�شل �لبتكار�ت يف هذ� �ملجال.

�لدويل  �حل��دث  لهذ�  �لد�خلية  وز�رة  ��شتعد�د�ت  �للجان  ��شتعر�شت  كما 
�لد�خلية  وز�رة  وج��ن��اح  �لفتتاح  حلفل  �لنهائية  بالرتتيبات  يتعلق  فيما 
وبطولة حتدي رجال �لطفاء وكذلك جائزة �لبتكار للطلبة حيث ��شتلمت 
جلنة �جلائزة عدد 260 ملفا للم�شاركة و�شيتم �ختيار �لفائزين من قبل 
حمكمني معتمدين ليتم تكرمي �لفائزين يف �ملعر�س من قبل �لفريق �شمو 

�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية.
�لوطني  ل��الأم��ن  �ل���دويل  �لإم����ار�ت  م��وؤمت��ر  �ملعر�س  هام�س  على  و�شيعقد 
ودرء �مل��خ��اط��ر 2018 حت��ت ع��ن��و�ن »�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��و���ش��ط��ي��ة و�حل�����و�ر يف 
مو�جهة �لتطرف« يومي 5 و 6 مار�س 2018 يف مركز �أبوظبي �لوطني 
للمعار�س حيث ي�شتعر�س جانبا من جهود ودور دولة �لمار�ت يف �لت�شامح 
و�لو�شطية ون�شرها حول �لعامل مب�شاركة نخبة من �ل�شخ�شيات و�خلر�ء 

و�ملتخ�ش�شني.

�شلطان اجلابر : بدعم القيادة الر�شيدة بداأنا م�شرية تطوير منظومتنا الإعالمية لتتما�شى مع نهج التحديث  
•• اأبوظبي- وام:

�أح��م��د �جل��اب��ر وزي��ر دول��ة رئي�س �ملجل�س  ب��ن  �ل��دك��ت��ور �شلطان  �أك��د معايل 
�لوطني لالإعالم �أنه بف�شل دعم �لقيادة �لر�شيدة و جهود خمتلف مكونات 
�لإعالمية  منظومتنا  لتطوير  �لعمل  م�شرية  �ليوم  بد�أنا  و�أطيافه  �لقطاع 
قيادتنا  �إليها  تطمح  �لتي  �لريادة  �إىل  و�شول  �لتحديث  نهج  مع  لتتما�شى 
و�لتي �أكدت يف �أكرث من مرة ثقتها �لكبرية بالإعالم �لإمار�تي وقدرته على 

�لتطور بال�شكل �لذي ي�شمن له ��شتمر�ر �لتميز يف مهامه وم�شوؤولياته.
�لإم��ار�ت��ي ير�شم م�شتقبله  �لإع��الم  وق��ال معاليه يف مقال له حتت عنو�ن 
تزد�د  �ل��ث��ق��ة  ه���ذه  ق���در  ع��ل��ى  �إن���ه  �مل�شتقبل«  �إع����الم  خ��ل��وة  �ن��ع��ق��اد  مبنا�شبة 
�مل�شوؤولية �مللقاة على جميع �لعاملني يف قطاع �لإعالم لالأخذ بزمام �ملبادرة 
نظمها  �ل��ت��ي  �خل��ل��وة  و��شفا  �ل��وط��ن��ي..  لإع��الم��ن��ا  م�شرف  م�شتقبل  وب��ن��اء 
�ملجل�س �لوطني لالعالم باأنها مل تكن هدفا بحد ذ�ته بقدر ما كانت خطوة 

تاأ�شي�س ملرحلة جديدة يف �إعالمنا �لوطني .
و�أو�شح �أن هذه �ملرحلة �جلديدة تبد�أ باإمعان �لنظر يف و�قع �لقطاع وقر�ءة 
من  �لر�شيدة  قيادتنا  ر�شخته  م��ا  ظ��ل  يف  م�شتقبله  يف  و�لتفكري  ح��ا���ش��ره 
للخروج  �ل��و�ح��د  �لفريق  ب��روح  و�لعمل  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  مفاهيم 

مببادر�ت و�أفكار قادرة على مو�كبة �لتطور�ت وخلق فر�س جديدة.
و �أ�شاف معاليه : »عندما بد�أ �لتفكري يف تنظيم هذه �خللوة كانت �لأهد�ف 
�لتي ن�شعى �إىل حتقيقها كثرية و�لطموحات كبرية غري �أن جمريات �خللوة 
�شهدت خطوة �أعطتها مزيد� من �لأهمية حيث جاءت زيارة �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

حاكم دبي » رعاه �هلل » و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة للخلوة و�مل�شاركة يف جانب 

من نقا�شاتها لرتفع م�شتوى �لتوقعات و�لطموحات �إىل �آفاق جديدة.
و �شدد معايل �جلابر على �أن �لروح �لإيجابية �لتي حملها جميع �مل�شاركني 
للبحث  قويا  ود�فعا  حافز�  �شكلت  �لقطاع  مكونات  خمتلف  ميثلون  �لذين 
�ل��و�ق��ع و�ل��ت��ط��ور�ت وه��و م��ا �نعك�س يف ث��ر�ء �لأف��ك��ار و�ملقرتحات  بعمق يف 
�لتي  �لنه�شة  م�شرية  يف  �إعالمنا  م�شاهمة  ل�شمان  �حللول  عن  و�لبحث 

تعي�شها بالدنا.
وفيما يلي ن�س �ملقال« ..

» مل تكن »خلوة �إعالم �مل�شتقبل« �لتي نظمها �ملجل�س �لوطني لالإعالم هدفا 
بحد ذ�ته بقدر ما كانت خطوة تاأ�شي�س ملرحلة جديدة يف �إعالمنا �لوطني 
يف  و�لتفكري  حا�شره  وق���ر�ءة  �لقطاع  و�ق��ع  يف  �لنظر  باإمعان  تبد�أ  مرحلة 
�لتخطيط  �لر�شيدة مفاهيم  قيادتنا  ر�شخت  �لإم��ار�ت  دولة  م�شتقبله ففي 
�ل�شرت�تيجي و�لعمل بروح �لفريق �لو�حد للخروج مببادر�ت و�أفكار قادرة 

على مو�كبة �لتطور�ت وخلق فر�س جديدة.
وماذ� بعد؟ هذ� �لت�شاوؤل �لذي كان حمور� رئي�شيا للخلوة مل يكن من قبيل 
�مل�شادفة �أو جمرد �شعار لفتتاح �لنقا�س و�حلو�ر بل كان ت�شاوؤل ��شرت�تيجيا 
�أردنا منه تاأكيد �أننا �ليوم �أمام فر�شة مميزة فكما تطمح �لإمار�ت للو�شول 
�إىل �أف�شل تعليم و�أف�شل �قت�شاد و�أف�شل حكومة يف �لعامل و�أ�شعد جمتمع 
يف عام 2071 ل بد لنا يف قطاع �لإعالم من مر�جعة �أدو�تنا و�آلياتنا ملو�كبة 

ما تطمح بالدنا لتحقيقه يف مئويتها.

م�شبوقة  وغ��ري  فاعلة  م�شاركة  �شهدت  �لتي  �خللوة  ه��ذه  �نعقاد  بعد  وم��اذ� 
من �إعالمنا �لوطني؟ وماذ� بعد �أن ناق�شنا �شبل تطوير �لقطاع و�قرتحنا 
�إعالمنا يف  �شيلعبه  �لذي  للدور  بالن�شبة  بعد  وم��اذ�  �ملبادر�ت؟  �لعديد من 

�شناعة م�شتقبل دولتنا؟.
�إىل  ن�شعى  �لتي  �لأه��د�ف  كانت  �لتفكري يف تنظيم هذه �خللوة  ب��د�أ  عندما 
حتقيقها كثرية و�لطموحات كبرية غري �أن جمريات �خللوة �شهدت خطوة 
�أعطتها �ملزيد من �لأهمية حيث جاءت زيارة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
»رعاه �هلل« و �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية و �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
من  جانب  يف  و�مل�شاركة  �خللوة  �إىل  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 

نقا�شاتها لرتفع م�شتوى �لتوقعات و�لطموحات �إىل �آفاق جديدة.
لقد �أكدت هذه �لزيارة �لأهمية �لكبرية �لتي توليها �لقيادة لقطاع �لإعالم 
يف دولة �لإمار�ت وحر�شها على دعم كافة �جلهود �لر�مية للنهو�س به مما 
لتحقيق  جديدة  مرحلة  معها  يبد�أ  �إ�شافية  م�شوؤولية  �أم��ام  �لقطاع  ي�شع 

�لأهد�ف و�لتطلعات �مل�شتقبلية �لريادية للدولة.
وفيما ج�شدت خلوة م�شتقبل �لإعالم مفهوم ت�شافر �جلهود و�لتعاون �ملثمر 
بني خمتلف �ملوؤ�ش�شات �لإعالمية و�لأكادميية فاإنها جنحت �أي�شا يف �خلروج 
مببادر�ت و�أفكار ت�شكل نقطة بد�ية و�أ�شا�شا �شلبا ملو��شلة �لنقا�س و�لبحث 
مل�شتقبل  تر�شم يف جمملها مالمح خارطة طريق  متتالية  لتخاذ خطو�ت 

�لإعالم.
خمتلف  ميثلون  �ل��ذي��ن  �مل�شاركني  كافة  حملها  �لتي  �لإيجابية  �ل���روح  �إن 

مكونات �لقطاع �شكلت حافز� ود�فعا قويا للبحث بعمق يف �لو�قع و�لتطور�ت 
و�لبحث عن �حللول ل�شمان  �لأفكار و�ملقرتحات  ث��ر�ء  �نعك�س يف  وه��ذ� ما 

م�شاهمة �إعالمنا يف م�شرية �لنه�شة �لتي تعي�شها بالدنا.
لالإعالم  �لوطني  �ملجل�س  �أطلق  فقد  �لبد�ية  �شوى  تكن  مل  �خللوة  لأن  و 
خاللها  من  يعمل  رئي�شية  مظلة  لتكون  �لإع��الم«  م�شتقبل  »�شناع  مبادرة 
وتطوير  �لإعالمية  �ملو��شيع  طرح  يف  �لبتكار  ثقافة  تعزيز  على  �إعالمنا 
حمتوى غني ومتنوع وموؤثر ومو�كب يف �لوقت نف�شه للتطور�ت �لتكنولوجية 
ر�شائل دولة  �إي�شال  �لرقمي لنكون قادرين على  �لإع��الم  �لهائلة يف جمال 
�لإم��ار�ت وخماطبة �لر�أي �لعام �لعاملي بال�شكل �لذي يدعم روؤية �لإمار�ت 
�لرهان  �مل�شتقبل وعليهم  �ل�شباب هم  �أن  2071. ومبا  ومئويتها   2021
وهم  جمتمعنا  يف  �لكرى  �ل�شريحة  ميثلون  �أنهم  خا�شة  �مل�شرية  ملو��شلة 
�لأكرث متابعة لو�شائل �لإعالم �جلديد فال بد لنا من �لعمل على �ل�شتفادة 
من طاقاتهم وخر�تهم وتوظيفها يف مبادر�ت تطوير �لإعالم وهذ� يتطلب 
�لإع��الم و�لت�شال للح�شول على خمرجات  �لرتكيز على مدخالت كليات 

تلبي �ملتطلبات �ملتغرية ل�شوق �لعمل وتو�كب تطور قطاع �لإعالم �لعاملي.
�ليوم  بد�أنا  و�أطيافه  �لقطاع  �لقيادة وجهود خمتلف مكونات  وبف�شل دعم 
�لتحديث  نهج  مع  لتتما�شى  �لإعالمية  منظومتنا  لتطوير  �لعمل  م�شرية 
�أك��رث من مرة  �أك��دت يف  و�لتي  قيادتنا  لها  �لتي تطمح  �لريادة  �إىل  و�شول 
�لذي  بال�شكل  �لتطور  على  وب��ق��درت��ه  �لإم��ار�ت��ي  ب��الإع��الم  �لكبرية  ثقتها 
�لثقة  وم�شوؤولياته.. وعلى قدر هذه  �لتميز يف مهامه  ��شتمر�ر  له  ي�شمن 
تزد�د �مل�شوؤولية �مللقاة على جميع �لعاملني يف قطاع �لإعالم لالأخذ بزمام 

�ملبادرة وبناء م�شتقبل م�شرف لإعالمنا �لوطني« .

مودة خريي امل�سريي عالية مرعي �سليم

يا�سمني احمد ح�سن

رنا خالد ح�سن علياء �سادق طعمهخديجة وليد الرفاعي رمي احمد حممد دعاء ماهر في�سل جويدان �سيد حممود

اإ�شادة وا�شعة من الزوار وامل�شاركني يف معر�س عجمان الدويل للتعليم والتدريب

�لمار�ت و�لدول �لعربية و�لجنبية 
على حر�شهم وتو�جدهم باملعر�س 
و�ملتمثلة  �لر�عية  وكذلك �جلهات 
 � عجمان  جامعة   � “ �ت�����ش��الت  يف 
موؤ�ش�شة   � �جلامعية  �ملدينة  كلية 
�خلليج  ود�ر  ل���الإع���الم  �ل�����ش��ارق��ة 
و�لن�شر  و�ل���ط���ب���اع���ة  ل��ل�����ش��ح��اف��ة 
 ،“ عجمان   � بلو  ر�دي�شون  وفندق 
�شاهم  م��ن  ل��ك��ل  �ل�شكر  وج���ه  ك��م��ا 

•• عجمان ـ الفجر 

باأهمية  وزو�ر  م�������ش���ارك���ون  �ك�����د 
للتعليم  �ل���دويل  عجمان  معر�س 
غرفة  تنظمه  و�ل����ذي  و�ل��ت��دري��ب 
جت����ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان، ودوره 
باختيار  �لطلبة  توعية  يف  �ل��ر�ئ��د 
يتنا�شب  مبا  �ملنا�شب  �لخت�شا�س 
مع معطيات �شوق �لعمل وميولهم 
�لدور  وثمنو�  �ملهنية،  ورغابتهم 
و�لفعاليات  ل��ل��م��ع��ر���س  �ل���ك���ب���ري 
�مل�شرية  دع�����م  يف  ل����ه  �مل�������ش���اح���ب���ة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�ع���ت���ب���اره �أح�����د �هم 
ح���ل���ق���ات �ل���ت���و�����ش���ل �مل���ب���ا����ش���ر بني 
مبختلف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�أكدو�  كما  و�لطلبة،  �لتخ�ش�شات 
�ن �ملعر�س بات يخدم ب�شكل كبري 
تبادل  خ�����الل  م����ن  �ل���ع���م���ل  ����ش���وق 
�مل�شاركة  �ملوؤ�ش�شات  ب��ني  �خل���ر�ت 
�ف�شل  على  بالتعرف  �ملعر�س  يف 
�ملطروحة  �لتخ�ش�شات  و�ح����دث 
�شوق  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت����و�ك����ب  و�ل����ت����ي 

�لعمل.

�نتهاء  ب��ع��د  �مل��ن��ا���ش��ب  �لتخ�ش�س 
�مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��وي��ة، وث��م��ن��ت جهود 
�مل��ن��ظ��م��ة وح�����ش��ن تنظيم  �ل��ل��ج��ن��ة 
�ملا�شب  �ل��وق��ت  �مل��ع��ر���س و�خ��ت��ي��ار 

لتنظيمه.
مدر�شة  ط���ال���ب���ات  و�������ش�����ادن  ه�����ذ� 
�شادق  “علياء  �خل��ا���ش��ة  ع��ج��م��ان 
ودعاء  خالد  ورن��ا  وليد  وخديجة 
�حمد  ورمي  مرعي  وعالية  ماهر 
وي��ا���ش��م��ني �أح���م���د وم�����ودة خريي، 
وتوعية  �لتثقيفي  �مل��ع��ر���س  ب���دور 
�لتخ�ش�شات  ب�����اه�����م  �ل���ط���ل���ب���ة 
خمتلف  يف  �ملطروحة  �لك��ادمي��ي��ة 
�مل�شاركة،  و�جل���ام���ع���ات  �ل��ك��ل��ي��ات 
�ملعر�س  �ن  �ل��ط��ال��ب��ات  �ك���دن  ك��م��ا 
ف��ر���ش��ة ه���ام���ة ل��ل��ق��اء ن��خ��ب��ة من 
�ملحلية  و�لكليات  �جل��ام��ع��ات  �ب��رز 
�همية  على  �أك���دن  كما  و�ل��دول��ي��ة، 
�لتعليم  ق��ط��اع  دع����م  يف  �مل��ع��ر���س 
ول����ش���ي���م���ا �ل��ت��ع��ل��ي��م �خل����ا�����س يف 

�لمار�ت و�ملنطقة ككل.
�لظفري  نا�شر  �أ���ش��اد  جانبه  م��ن 
�مل��ن��ظ��م��ة ملعر�س  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 

رئي�شية  من�شة  �مل��ع��ر���س  وي��ع��ت��ر 
ل���ع���ر����س �أح�������دث و�ه������م �ل���ر�م���ج 
و�لتخ�ش�شات للموؤ�ش�شات �مل�شاركة 
و�لتي تتو�كب فعليا مع متطلبات 
فعاليات  �أن  ك��م��ا  �ل���ع���م���ل،  ����ش���وق 
�أ�شبحت حدث هام يطلع  �ملعر�س 
من خالله �لطلبة و�ولياء �لمور 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  على 
و�آل������ي������ات �ل����ت����ق����دمي و�ل����ع����رو�����س 
�ملعر�س،  ���ش��ق��ف  حت����ت  �مل���ق���دم���ة 
�لهيئات  �مل����ع����ر�����س  ي����خ����دم  ك���م���ا 
�ل��ت��دري�����ش��ي��ة و�لد�ري�������ة وذل����ك يف 
�للجنة  ب��ني  �لكبري  �ل��ت��ع��اون  ظ��ل 
كما  �لتعليمية،  و�ملناطق  �ملنظمة 
�شر�كات  �يجاد  من  �ملعر�س  يزيد 
وتعاون وتبادل للخر�ت بني كافة 
�مل�شتويني  �مل�شاركة على  �ملوؤ�ش�شات 

�ملحلي و�لدويل.
و������ش����ادت ج���وي���د�ن ���ش��ي��د حممود 
�مل�شاركات  وتنوع  �ملعر�س  باهمية 
�ملحلية و�خلارجية فيه، و�كدت �ن 
�ملعر�س يخدم �لطالب و�لطالبات 
�ختيار  وي�شاعدهم يف  كبري  ب�شكل 

�ملدير  و�لتدريب  للتعليم  عجمان 
�لأع�شاء  دع��م  لقطاع  �لتنفيذي 
ب���ال���رع���اي���ة  ع����ج����م����ان  غ�����رف�����ة  يف 
�ل�شمو  �شاحب  قبل  من  �لكرمية 
�لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ 
حاكم  �لأع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
ن�شخه  كافة  للمعر�س يف  عجمان، 
و�لد�ئمة  �خل��ا���ش��ة  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات 
حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو  م��ن 
عجمان  ع����ه����د  ويل  �ل���ن���ع���ي���م���ي 
و�لتي  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س 
�لعايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م�������ش���رية  �أث�������رت 
حكومتنا  �شعي  وعك�شت  ب��الإم��ارة 
و��شتد�مة  ل��ت��ط��وي��ر  �ل���ر����ش���ي���دة 
حر�س  وث��م��ن  �لتعليمي  �ل��ق��ط��اع 
على  عجمان  غرفة  �إد�رة  جمل�س 
���ش��ن��وي��ا وتوفري  �مل��ع��ر���س  ت��ن��ظ��ي��م 
للمعر�س  �لنجاح  متطلبات  كافة 

و�لفعاليات �مل�شاحبة له.
�لرتبية  ل��������وز�رة  �ل�����ش��ك��ر  ووج������ه 
و�لتعليم بالدولة وحر�س �ملناطق 
فعاليات  جن����اح  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�مل��ع��ر���س ول��ك��اف��ة �مل�����ش��ارك��ني من 

يف  للم�شجلني  �مل�شاركة  �لتعليمية 
بر�جمهم.

و�شهدت �لفعاليات معر�س مو�زي 
�لوطني،  �لأر���ش��ي��ف  م��ع  بالتعاون 
باإذن  ل��ه  �ملغفور  جهود  ��شتعر�س 
ز�ي��د بن �شلطان طيب  �ل�شيخ  �هلل 
�هلل ثر�ه يف قطاع �لتعليم وم�شرية 
�شهدتها  �ل��ت��ي  �لتعليمي  �ل��ت��ط��ور 
�لدولة منذ بدء �لحت��اد، هذ� �إىل 
جانب وجود من�شة ثالثية �لبعاد 

باحل�شور  �شو�ء  �ملعر�س  جن��اح  يف 
معر�س  و�أ����ش���ب���ح  �مل�������ش���ارك���ة.  �و 
عجمان �لدويل للتعليم و�لتدريب 
و�لباحثني  �لطلبة  يجمع  ح��دث��ا 
مع  �لعليا  در��شتهم  ��شتكمال  عن 
من  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف 
جامعات وكليات لي�شتعر�س �حدث 
�شوق  يف  �ل����و�ع����دة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
�ل��ع��م��ل، ل��ي��وف��ر �مل��ع��ر���س ل�����زو�ره 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  خا�شة  خ�شومات 

ت�����ش��ت��ع��ر���س م�����ش��رية �ل�����ش��ي��خ ز�يد 
طيب �هلل ثر�ه.

ك��م��ا ���ش��اح��ب �مل���ع���ر����س ع����دد من 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات وور�����س �ل��ع��م��ل، ونظم 
ع��ل��ى ه��ام�����س �مل��ع��ر���س ور����س عمل 
مع  بالتعاون  وذل��ك  �لبتكار  حول 
ج��ائ��زة �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن ر��شد 
�شهر  مع  تز�منا  وذل��ك  مكتوم،  �آل 
ي�شادف  و�لذي  �لمار�ت لالبتكار 

�شهر فر�ير �جلاري.

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شعادة �لدكتور �ملهند�س حممد نا�شر �لأحبابي مدير عام وكالة �لإمار�ت 
للف�شاء �أن قطاع �لف�شاء �لوطني يعد �لأكر على م�شتوى �ملنطقة من حيث 
�لقطاع  ت�شغل  �لتي  �ل�شركات  عدد  عن  ف�شال  �مل�شاريع  وحجم  �ل�شتثمار�ت 
لي�شل حجم ��شتثمار�ت قطاع �لف�شاء �لوطني �إىل �أكرث من 22 مليار درهم 
و�جلهات  �ملوؤ�ش�شات  بجهود  وغ��ريه��ا  و�مل��ب��ادر�ت  �لف�شائية  �مل�شاريع  ت�شمل 

�لعاملة و�مل�شغلة لقطاع �لف�شاء يف �لدولة.
و�أ�شار �إىل �أن �لإمار�ت متتلك �أكر عدد من �لأقمار �ل�شناعية على م�شتوى 
�ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا لي�شل عدد �لأقمار �لتي ت�شغلها �لدولة �إىل ثمانية 
حاليا و�إىل �ثني ع�شر بحلول �لعام 2020 وذلك من خالل �إطالق جمموعة 

من �لأقمار �ل�شناعية لأغر��س جتارية وبحثية وعلمية.
و�أ�شاف مدير عام وكالة �لإم��ار�ت للف�شاء يف ت�شريح لوكالة �أنباء �لإمار�ت 
)و�م( �أن �لإمار�ت تعد �أول دولة عربية تقوم بت�شنيع �لأقمار �ل�شناعية ب�شكل 

كامل وذلك من خالل جممع ت�شنيع �لأقمار �ل�شناعية �شمن مركز حممد 
بال�شكل  عمله  ل�شمان  �خل��ارج  �إىل  لإر�شاله  �حلاجة  دون  للف�شاء  ر��شد  بن 
 . �لدولة �حلافل  �شجل  �إىل  �إجن��از� وطنيا جديد� ي�شاف  ي�شكل  �ل�شليم مما 
وقال �لأحبابي �إن دولة �لإمار�ت جنحت خالل وقت ق�شري يف تر�شيخ مكانتها 
م�شتنرية  طموحا  و�لأك���رث  �لعاملي  �لف�شاء  قطاع  �شمن  �لالعبني  �أه��م  بني 
من  مكنتها  �لتي  �لقوية  و�ل��دو�ف��ع  �لوطنية  و�لإر�دة  �لعلمية  ب��الإجن��از�ت 
�ل��ري��ادة و �لإجن���از تلو �لآخ���ر يف ه��ذ� �لقطاع �حل��ي��وي حيث �عتادت  حتقيق 
�لإم��ار�ت حتقيق �مل�شتحيل بعزمية وروؤى �إبد�عية مبتكرة مما جعلها تك�شب 
وم�شريتها  �حل��اف��ل  �شجلها  �إىل  �لنجاحات  ه��ذه  لت�شاف  �أج��م��ع  �ل��ع��امل  ثقة 
�ملزدهرة على خمتلف �ل�شعد . و�أ�شار �إىل �أن كل هذه �لنجاحات �لتي حققها 
مع  �ل��دول��ة  �شكلتها  �لتي  �ملتينة  و�ل��ع��الق��ات  �ل�شر�كات  بف�شل  �أت��ت  �لقطاع 

�لف�شاء  قطاع  �أثبت  حيث  �لف�شاء  جم��ال  يف  �ملتقدمة  �ل��دول  من  نظري�تها 
على  وعمل  طرحها  �لتي  �ملتقدمة  وب��ر�جم��ه  م�شاريعه  خ��الل  م��ن  �لوطني 
�لف�شاء وحتدياته وهو  �لدولة على خو�س جتربة  تطويرها و�إجناحها عزم 
ما جذب �أنظار �لعامل وقطاع �لف�شاء �لعاملي. ولفت مدير عام وكالة �لإمار�ت 
لفت  ��شتطاعت  �لقطاع  ي�شهدها  �لتي  �ملت�شارعة  �لتطور�ت  �أن  �إىل  للف�شاء 
�لعامل  حول  �لدولية  و�ملنظمات  �لف�شائية  و�لوكالت  �ل��دول  خمتلف  �أنظار 
�أ�شا�شيا يف قطاع  �لإم��ار�ت لعبا  �إىل قطاع �لف�شاء يف �لدولة لت�شبح بذلك 
�لف�شاء �لعاملي حيث فازت با�شت�شافة »�ملوؤمتر �لدويل للمالحة �لف�شائية« يف 
دبي 2020 و�لذي يعتر من بني �أكر و�أهم �لفعاليات �شمن قطاع �لف�شاء 
�جلهات  و�أه��م  �لقر�ر  و�شناع  و�ملعنيني  �خل��ر�ء  �آلف  ي�شتقبل  كونه  �لعاملي 
خمتلف  يف  �خل��ر�ت  مل�شاركة  ي�شعون  �ل��ذي  و�لطالب  و�لأك��ادمي��ي��ة  �لبحثية 

�لعاملية.  �لف�شاء  تكنولوجيا  �إليه  و�شلت  ما  و�أح��دث  �لقطاع  �ملجالت �شمن 
وقال �إن تاأ�شي�س وكالة �لإمار�ت للف�شاء و�إطالق م�شروع �لإمار�ت ل�شتك�شاف 
كوكب �ملريخ كان �ل�شر�رة �لأوىل �لتي �أعلنت دخول �لإمار�ت �شباق �ل�شتك�شاف 
�لف�شائي �لعاملي تاله �إطالق عدد من �مل�شاريع �لهامة و�حليوية �لتي جذبت 
�لطموح  �ل�شباب  م��ن  كامل  جيل  حما�س  و�أوق����دت  بطموحها  �ل��ع��امل  �أن��ظ��ار 
�ملدفوع بحب �ملعرفة و�لعلم لدخول هذ� �لقطاع �حليوي . و�أو�شح �لأحبابي 
�إن �إطالق �لرنامج �لوطني للف�شاء جاء ليكون مبثابة �لإطار �جلامع لعدد 
من �مل�شاريع �حليوية من بينها م�شبار �لأمل و«�ملريخ 2117« و«برنامج رو�د 
�لف�شاء« وغريها من �مل�شاريع �لفريدة كونه يعد �أكر خطة علمية متكاملة 
من نوعها على م�شتوى �ملنطقة ل�شتك�شاف �لف�شاء ليوؤ�ش�س لنطالق حقبة 
جديدة مل�شتقبل �لدولة يكون �لف�شاء عمادها و�أحد ركائزها �لأ�شا�شية.. ويعد 
�لإمار�ت  يف  �لوطنية  و�ل��ك��و�در  �مل��ق��در�ت  لتطوير  م�شروعا   »2117 »�ملريخ 
�حللم  على  �لعمل  لت�شريع  دولية  بحثية  علمية  حتالفات  �لدولة  فيه  تقود 

�لب�شري �لقدمي يف �لو�شول �إىل �لكوكب �لأحمر .

الف�شاء قطاع  يف  الإمارات  ا�شتثمارات  حجم  درهم  مليار   22
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العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

اإعــــــــــالن
حمال  �ل�ش�����ادة/كافترييا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

وكرك رخ�شة رقم:CN 1350131 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة رو�شه مفتاح مبارك �لعروه �لزعابي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شتان �حمد حممد ر��شد �ملهريي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة حلول �لطاقة 

 CN 1301108:ملتكاملة �لهند�شية ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�شيكر�ن ناير ناير ر�ما�شاندر�ن من 25% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ��شر حممود ��شر

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

تنويه
بتاريخ   12228 رقم  �لعدد  يف  �لفجر  بجريدة  �ل�شادر  �لعالن  �ىل  بال�شارة 
بال�شم   CN رقم:1804005  �لتجارية  �لرخ�شة  بخ�شو�س   2018/01/20

�لتجاري بافلو وينجز �ند رينجز.
تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بت�شحيح �لعالن �مل�شار �ليه:

1- تعديل �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
للمو�د  فرن�شايز  �ىل  �لغذ�ئية  للمو�د  فرن�شايز  من  �ل�شريك  ��شم  تعديل   -2

�لغذ�ئية ملالكها حمد�ن مروك �ل�شيعري- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
بال�شافة �ىل �لتعديالت �ل�شابقة

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مكتب �مل�شرق للكتابة 

رخ�شة رقم:CN 1070904 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة كالن كونهني كونهيمو %100

تعديل وكيل خدمات/��شافة غان �شبت غان �ملرزوقي
تعديل وكيل خدمات/حذف غان �شبت غان �ملرزوقي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كالن كونهني كونهيمو
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

اإعــــــــــالن
�نترييرز  �ل�ش�����ادة/�ليجانت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1732783 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

��شافة عمر مز�حم �شعيد مز�حم
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة وجدي غازي عرب %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ثاين دروي�س غان �شيف �لرميثي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/جوي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2100575:لقطع غيار �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/هوم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1361702:جيت لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
لمكو  موؤ�ش�شة  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1001210 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب  �لفنية �جلديدة 

�لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
دي�شكفري  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1071392 
للعقار�ت بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع 

كما كان عليه �شابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شمارت لينك للعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة

 رخ�شة رقم:CN 1317927 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �جمل خان تاج �لدين تاج �لدين %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �شيف �حمد �شيف �لكعبي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد يون�س كونهالفاي %24
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف بيات بطي غان �شعيد �لرميثي

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ �شمارت لينك للعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة

SMART LINK REAL ESTAT & GEN. MAINTENANCE

�ىل/�شمارت لينك للعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
SMART LINK REAL ESTAT AND GENERAL MAINTENANCE LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شويت�س تك للمقاولت �لكرتوميكانيكية  

رخ�شة رقم:CN 2266547 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد مبارك �شعيد �لعروه �لزعابي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد �شامل فرج �شامل بن ما�شي
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ �شويت�س تك للمقاولت �لكرتوميكانيكية
SWITCH TECH ELECTROMECHANICAL CONTRACTING

�ىل/د�ميوند فايل حللول �ملحا�شبة
DIAMOND FILE ACCOUNTING SOLUTIONS

تعديل ن�شاط/��شافة تنظيم وم�شك �ل�شجالت و�لدفاتر �ملحا�شبية )6920003(
تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �لكهربائية )4220904(
تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �مليكانيكية )4220903(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/لكي هاو�س للفو�كه و�خل�شرو�ت  

رخ�شة رقم:CN 2212608 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 2.60*0.93 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ لكي هاو�س للفو�كه و�خل�شرو�ت
LUCKY HOUSE FRUITS & VEGETABLES SALES

�ىل/بقالة لكي هاو�س
LUCKY HOUSE GROCERY

تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4711003(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شرعة �جلديدة للمقاولت

 رخ�شة رقم:CN 1020820 قد تقدمو� �لينا بطلب
null*null تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 0.50*0.20 �ىل

تعديل ��شم جتاري من/ �ل�شرعة �جلديدة للمقاولت
NEW FAST CONTRACTING

�ىل/نيو فا�شت كو�ليتي للكمبيوتر
NEW FAST QUALITY COMPUTER

�ملالك/�حمد   17 رقم  6 مكتب  م 10 ق  �ل�شناعية  �بوظبي م�شفح  تعديل عنو�ن/من 
�ل�شيد   119903  119903  2-9 �شرق  �بوظبي  جزيرة  �بوظبي  �ىل  با�شليب  نا�شر 

عبد�لرحمن �ل�شيد خليل �ل�شيد ��شماعيل
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �جهزة �حلا�شب �ليل �مل�شتعملة - بالتجزئة )4774004(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملركز �ل�شالمي �لعاملي

 رخ�شة رقم:CN 1032313 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ �ملركز �ل�شالمي �لعاملي
INTERNATIONAL ISLAMIC CENTRE

�ىل/ذ�ركن �لناقة للخياطة �لرجالية
ROKEN AL ANAQAH GENTS TAILORING

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ملن�شوجات و�لقم�شة- بالتجزئة )4751001(
تعديل ن�شاط/��شافة خياطة �ملالب�س �لرجالية �لعربية )1410903(

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لحذية �لرجالية - بالتجزئة )4771901(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لعطور- بالتجزئة )4772007(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لعود و�لبخور و�لطيب- بالتجزئة )4772009(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �دو�ت �لقرطا�شية- بالتجزئة )4761003(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوليو�شنز هايجن ذ.م.م

  رخ�شة رقم:CN 1028734 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ �شوليو�شنز هايجن ذ.م.م

SOLUTIONS HYGENE LLC

�ىل/�شوليو�شنز هايجن ذ.م.م

SOLUTIONS HYGIENE LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

ليتك�س لتجارة معدات النارة - ذ م م
�حل�شابات  لتدقيق  �حلبيب  عبد  مري�ل  مكتب  يعلن 
�أنه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية  و�ل�شت�شار�ت �لد�رية 
بحل   2018/1/17 بتاريخ  �ل�شادر  �لعادية  غري  �لعمومية 

وت�شفية �شركة
 )ليتك�س لتجارة معدات النارة - ذ م م(

فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب 
�مل�شفى �ملعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
�شعيد  بناية  �ل�شياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �س.ب 
عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )4( مكتب رقم )403( و�إح�شار 
�مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة �أق�شاها 45 يوما من 

تاريخ هذ� �لعالن.

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

الروؤية العاملية لال�شت�شارات الهند�شية- ذ م م
�حل�شابات  لتدقيق  �حلبيب  عبد  مري�ل  مكتب  يعلن 
�أنه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية  و�ل�شت�شار�ت �لد�رية 
بحل   2018/1/31 بتاريخ  �ل�شادر  �لعادية  غري  �لعمومية 

وت�شفية �شركة 
 )الروؤية العاملية لال�ست�سارات الهند�سية - ذ م م(

فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب 
�مل�شفى �ملعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
�شعيد  بناية  �ل�شياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �س.ب 
عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )4( مكتب رقم )403( و�إح�شار 
�مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة �أق�شاها 45 يوما من 

تاريخ هذ� �لعالن.

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ور�شة ماك�س لت�شليح �ملكيفات

 رخ�شة رقم:CN 1135695 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ ور�شة ماك�س لت�شليح �ملكيفات
MAX AC REPAIR WORKSHOP

�ىل/موؤ�ش�شة ماك�س لت�شليح �ملكيفات و�ل�شيانة �لعامة
MAX A/C AND GENERAL MAINTENANCE EST

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني �لهيلي بناية �لهيئة �لعامة لل�شئون �ل�شالمية و�لوقاف 
�ىل �لعني �ملنطقة �ل�شناعية �ل�شفرة 123085 123085 حكومة �بوظبي و�خرين

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �ملباين )4329901(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�جلوهرة �شوبرماركت 

رخ�شة رقم:CN 2147627 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خليل عثمان ح�شني �بر�هيم �حلو�شني %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي �شامل نا�شر �لر�قي �لعامري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

اعادة اعالن حل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 

يف الدعوة رقم ) 2832/ 201  ( مدين جزئي عجمان
�ل���دع���وى يف حم��ك��م��ة عجمان  �د�رة  م��ك��ت��ب  ط��ل��ب  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
هوم  �مريكان  �شركة   / عليه  �ملدعي  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتادية 
��شور�ن�س كومباين �قام �ملدعي / موؤ�ش�شة �ملو��شالت �لعامة – 

تنوب عنها �د�رة ق�شايا �لدولة
�نت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 
�شباحا    8:30 �ل�شاعة   2018  /2  /12 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم 
�لقاعة رقم 8 �شخ�شيا �أو بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك للنظر 

يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله بو�شفك �ملدعي عليه 
مكتب اإدارة الدعوى

الإمارات العربية املتحدة- وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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•• اأبوظبي-وام:

�ل��ت��ق��ى ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء م��ك��ت��وم علي 
�ل�شريفي مدير عام �شرطة �أبوظبي 
�ملهند�س  �لدكتور  �شعادة  مكتبه  يف 
عام  مدير  �لأح��ب��اب��ي  نا�شر  حممد 

وكالة �لإمار�ت للف�شاء.
�لتعاون  �ل��ل��ق��اء بحث  خ��الل  ج��رى 
“مئوية  م��ب��ادر�ت  لتحقيق  �لثنائي 
 ”2057 �أب������وظ������ب������ي  ������ش�����رط�����ة 
و�ملعريف  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ت��ب��ادل  وت��ع��زي��ز 
�لأفكار  و��شتعر��س  و�لتكنولوجي 
��شرت�تيجية  �لتي تدعم  �مل�شتقبلية 
وخ��ط��ط دول����ة �لإم������ار�ت يف جمال 

��شتك�شاف �لف�شاء.
ح�شر �للقاء �لعقيد خالد عبد �هلل 
�خلوري مدير مركز �ل�شرت�تيجية 

و�لتطوير �ملوؤ�ش�شي و�ملقدم �شليمان 
�لبتكار  �إد�رة  مدير  �لكعبي  حممد 

�شرطة  يف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  و����ش��ت�����ش��ر�ف 
�أب��وظ��ب��ي ون��ا���ش��ر �حل��م��ادي رئي�س 

ق�شم �ل�شيا�شات �لف�شائية يف وكالة 
�لإمار�ت للف�شاء.

•• اأبوظبي-وام:

 �شهد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
لالإد�رة  �أبوظبي  كلية  حفل  �أم�س  م�شاء  �لت�شامح 
بتخريج 150 من طالب �لدفعة �لثانية ملاج�شتري 
ملاج�شتري  �لأوىل  �لدفعة  وط���الب  �لأع��م��ال  �إد�رة 
�لعلوم يف �جلودة ومتيز �لأعمال وماج�شتري �لعلوم 

يف �لقيادة و�لتطوير �ملوؤ�ش�شي.
ق��اع��ة �لحتفالت  �أق��ي��م يف  �ل���ذي   - ح�شر �حل��ف��ل 
�أب��وظ��ب��ي - �شعادة  �ل��وط��ن��ي يف  �لأر���ش��ي��ف  مب��ب��ن��ى 
�إبر�هيم �ملحمود �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �إد�رة 
�لدكتور  و���ش��ع��ادة  �أب��وظ��ب��ي  و�شناعة  غ��رف��ة جت���ارة 
رئي�س جمل�س  �لعامري  م���رزوق  ب��ن  م��ب��ارك حمد 
�لغرفة  �إد�رة  جمل�س  م��ن  و�أع�����ش��اء  �لكلية  �أم��ن��اء 
�أبو  عبد�هلل  و�لروفي�شور  �لكلية  �أم��ن��اء  وجمل�س 
�ل�شخ�شيات  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد  �لكلية  رئي�س  نعمة 
و�أولياء  �لتدري�شية  �لهيئة  و�أع�����ش��اء  �لأك��ادمي��ي��ة 

�أمور �خلريجني.
بد�أ �حلفل بال�شالم �لوطني لدولة �لإم��ار�ت تاله 
�أبوظبي  كلية  م�����ش��رية  ع��ن  ق�شري  ف��ي��دي��و  ع��ر���س 
ل��الإد�رة و�لإجن��از�ت �لتي حققتها و�ملنا�شبات �لتي 
منذ  م�شريتها  يف  ب��ارزة  عالمات  و�شكلت  �شهدتها 

تاأ�شي�شها. و�أكد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل 
�عتز�زه مب�شرية   - �أم��ام �حلفل  كلمته  نهيان - يف 
منظومة  يف  �ملهم  وملوقعها  ل���الإد�رة  �أبوظبي  كلية 
ومبا  ومب�شتقبلها  وب��اإجن��از�ت��ه��ا  ب��ال��دول��ة  �لتعليم 
�لذين  و�خلريجات  باخلريجني  �لحتفال  ميثله 
يبد�أون �ليوم مرحلة جديدة يف حياتهم معتمدين 
بوطنهم  م��ع��ت��زي��ن  ب��اأن��ف�����ش��ه��م  و�ث���ق���ني  �هلل  ع��ل��ى 

ومزودين بتعليم ناجح يف هذه �لكلية .
�إىل  و�لتقدير  بال�شكر  نهيان  �ل�شيخ  معايل  وتقدم 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أخيه �شاحب  “ و�إىل  “ حفظه �هلل  �لدولة  رئي�س 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
“ و�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد  �هلل  “ رعاه 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  بن 
�أ�شحاب  �إخ��و�ن��ه��م  و�إىل  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
لالحتاد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�شيوخ  �ل�شمو 
حكام �لإم��ار�ت جلهودهم �ملباركة يف �شبيل حتقيق 
ربوع  ك��اف��ة  يف  وم��ت��م��ي��زة  ن��اج��ح��ة  تعليمية  نه�شة 

�لوطن.
د�ئما  يتمثلو�  �أن  �ىل  �خل��ري��ج��ني  م��ع��ال��ي��ه  ودع����ا 
�ل�شيخ  �لو�لد  له  �ملغفور  و�لزعيم  �لقائد  ب�شفات 

ث���ر�ه وهي  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
حتقيق  �إىل  �لأك���ي���د  �شبيلنا  ه���ي  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ف��ات 
ربوع  كافة  يف  و�لت�شامح  و�لعدل  و�ل�شالم  �لرخاء 
�لوطن و�لعامل و�أن ي�شريو� على خطاه و�أن يكونو� 
د�ئما حكماء يف �شلوكهم وت�شرفاتهم قادرين على 
�لتعامل �لذكي مع �لر�أي و�لر�أي �لآخر و�أن يكونو� 
يكون  و�أن  �مل�شتمر  �لتعلم  ع��ل��ى  د�ئ��م��ا  حري�شني 
فيها  ي�شكرون  �شعيدة  منا�شبة  �لليلة  �حتفالهم 
ذويهم و�أفر�د �أ�شرهم وكافة �أع�شاء هيئة �لتدري�س 
و�لعاملني يف �لكلية جلهودهم �لطيبة خالل فرتة 
�ملتقدمة  �ملرحلة  ه��ذه  �إىل  و�شلتم  حتى  در��شتكم 

من �لإعد�د و�لتاأهيل.
وتوجه �خلريجون يف كلمتهم �لتي �ألقاها �لطالب 
�شاحب  �إىل  و�لتقدير  بال�شكر  �ل�شريدي  جمعة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�أخيه �شاحب �ل�شمو  “ و�إىل  “ حفظه �هلل  �لدولة 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  �ل�شيخ حم��م��د 
“ رعاه  �ل���وزر�ء حاكم دب��ي  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
“ و�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �هلل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  �إخ��و�ن��ه��م  و�إىل  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�ل�����ش��ي��وخ �أع�����ش��اء �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ل��الحت��اد حكام 

�لإمار�ت مقدرين ل�شموهم هذه �لرعاية �لكرمية 
�لتي يحظى بها قطاع �لتعليم يف دولة �لإمار�ت .

بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �إىل  بال�شكر  تقدمو�  كما 
معاليه  لرعاية  �لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
�لنهو�س  يف  �ل����ر�ئ����دة  وج���ه���وده  ت��خ��رج��ه��م  ح��ف��ل 
بالتعليم �لعايل كما تقدمو� بال�شكر لغرفة جتارة 
ما  على  ل���الإد�رة  �أبوظبي  وكلية  �أبوظبي  و�شناعة 
�ملعايري  بيئة تعليم فريدة تو�كب  وف��روه لهم من 
�لعاملية �لتي تاأخد بها �جلامعات �لعريقة و�إىل كل 
�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني �لذين دعمو� هذه �مل�شرية 

.
وت��وج��ه ���ش��ع��ادة �إب��ر�ه��ي��م �مل��ح��م��ود �ل��ن��ائ��ب �لأول 
لرئي�س جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي 
نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  ملعايل  بال�شكر 
على رعايته وت�شريفه �حلفل وبالتهنئة للخريجني 
..موؤكد� دعم �لغرفة �لكامل لر�مج كلية �أبوظبي 
�لتنمية  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف  وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا  ل��������الإد�رة 
بيئة  توفري  خ��الل  من  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
تعليمية متكاملة تلبي �لتطلعات وتو�جه �لتحديات 
�لتي تفر�شها بيئة �لأعمال يف ظل �لتناف�شية �لتي 

ي�شهدها �شوق �لعمل.
و�أكد �أن كلية �أبوظبي لالإد�رة متثل منوذجا فريد� 

�لعام  �ل��ق��ط��اع  م��ن منطلق ح��اج��ة  �أه��م��ي��ت��ه  ت���رز 
من  �مل��زي��د  حتقيق  ور�ء  �شعيا  ممار�شاته  لتطوير 
�لتنمية و�لتطوير ..معربا يف �لوقت ذ�ته عن �أمله 
�أكرث و�شوحا وتاأثري� يف  باأن تكون ب�شمات �لكلية 

�لفرتة �ملقبلة.
و�أع����رب ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور م��ب��ارك حمد ب��ن مرزوق 
�لعامري رئي�س جمل�س �لأمناء عن �شعادته بتخريج 
ه��ذه �ل��دف��ع��ة يف ع��ام ز�ي���د �خل��ري �ل��ق��ائ��د �ملوؤ�ش�س 
�أظهرو� م�شتوى عال من  �لذين  �لوطن  �أبناء  من 
�لتميز  لتحقيق  توؤهلهم  �لتي  و�لإمكانات  �ملهار�ت 
ورفد �ملوؤ�ش�شات �لوطنية بالكو�در �لب�شرية �ملوؤهلة. 
و�أكد �أن بر�مج �ملاج�شتري يف كلية �أبوظبي لالإد�رة 
�ملتمحورة  روؤيتنا  لتج�شيد  �أ�شا�شية  ركيزة  تعتر 
حول �إعد�د جيل من رو�د �لأعمال �ملوؤهلني للقيادة 
و�ل��ن��م��و ف�شال عن  �ل��ن��ج��اح  م��ن  ج��دي��د  مب�شتوى 
�لت�شجيع على �إطالق �ملزيد من �مل�شاريع �لريادية 
�شمن خمتلف �لقطاعات �حليوية يف �إمارة �أبوظبي 

ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
من جهته �أ�شار �لروفي�شور عبد�هلل �أبونعمة رئي�س 
تعمل  �ل��ت��ي  و�لتطلعات  �خل��ط��ط  �أه���م  �إىل  �لكلية 
�لكلية على حتديثها ول�شيما يف جمال ��شتحد�ث 
�لر�مج، �جلديدة و�لتو��شل مع �جلامعات �لعاملية 

�لعمل  ل��و�ق��ع  ع��ب��ور  ك���اأد�ة  �ملاج�شتري  م��وؤك��د� على 
�مليد�ين يف خمتلف �مليادين.

وقال �إنه مت �ختيار مقر �لأر�شيف �لوطني لتخريج 
�ملوؤ�ش�شات  ك���اأق���دم  �مل��ت��م��ي��زة  مل��ك��ان��ت��ه  �ل��دف��ع��ة  ه���ذه 
�لثقافية يف دولة �لإمار�ت و�أكر مركز للوثائق يف 
منطقة �خلليج �لعربي. ويف ختام �حلفل قام معايل 
�لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ 
�ل�����ش��ه��اد�ت ع��ل��ى �خل��ري��ج��ني و�خلريجات  ب��ت��وزي��ع 
�لأول  �ل��ن��ائ��ب  �مل��ح��م��ود  �إب��ر�ه��ي��م  ���ش��ع��ادة  بح�شور 
لرئي�س جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي 
و�شعادة �لدكتور مبارك حمد بن مرزوق �لعامري 
رئي�س جمل�س �أمناء �لكلية و�أع�شاء جمل�س �لأمناء 

و�لروفي�شور عبد�هلل �أبونعمة رئي�س �لكلية.
يذكر �أن كلية �أبوظبي لالإد�رة هي �إحدى موؤ�ش�شات 
غرفة �أبوظبي وتعد �أول كلية متخ�ش�شة يف جمال 
عام  يف  �إن�شاوؤها  مت  حيث  باملنطقة  �لأع��م��ال  ري��ادة 
 - و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  و�عتمادها من   2011
�شوؤون �لتعليم �لعايل بهدف طرح بر�مج �ملاج�شتري 
ريادة  جم��ال  يف  و�لتطوير  �لبحث  خ��دم��ات  ودع��م 
�لأعمال ودعم �لقطاع �خلا�س و�لنمو �لقت�شادي 
م�شتد�م  �قت�شاد  لبناء  و�ل�شعي  �لعلمي  و�لبحث 

مبني على �ملعرفة.

 •• اأبوظبي-وام:

يعزز�ن  �ل��ت��ع��اون  وروح  �مل��رون��ة  �أن  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  �أك����دت 
�لأعمال  على  �ملوهوبني  حتفيز  يف  وي�شهمان  �لبتكار  بيئة 
�أعلى  �إىل  و���ش��وًل  ب��اخل��دم��ات  ت��رت��ق��ي  �ل��ت��ي  �ل�شت�شر�فية 

درجات �لتمّيز .
�شرطة  نظمتها  �ب��ت��ك��اري��ة  جل�شات  ث���الث  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 

�أبوظبي �شمن فعاليات �شهر �لإمار�ت لالبتكار .
وركزت �جلل�شة �لأوىل - �لتي عقدت يف فندق يا�س فاي�شوري 
ب��اأب��وظ��ب��ي حت��ت ع��ن��و�ن ع��ن��و�ن �لب��ت��ك��ار و�ل��ت��ط��ور �لب�شري 
وحقوق �مللكية �لفكرية - على جمموعة من �ملحاور �ملهمة، 
مدير  �لكعبي،  �أح��م��د  في�شل  �لدكتور  �ل��ر�ئ��د  فيها  حا�شر 

�لبتكار  �إد�رة  يف  �ل�����ش��رط��ي��ة  و�ل���در�����ش���ات  �ل��ب��ح��وث  م��رك��ز 
و�لتطوير  �ل�شرت�تيجية  م��رك��ز  يف  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف 

�ملوؤ�ش�شي.
و��شتعر�س �لر�ئد �لكعبي، مفهوم �لبتكار، و�أنو�عه �ملختلفة، 
�إىل  ..م�شري�ً  �لبتكار�ت  يف  تاأثره  ومدى  �لب�شري  و�لتطور 
�ملوؤ�ش�شات من حقبة  ت�شهم يف تطور  �لبتكارية  �مل�شاريع  �أن 

زمنية �إىل �أخرى.
و�أكد �أن �ملرونة و�لتكيف و�لتعاون �لب�شري يعد �أ�شا�شاً لتعزيز 
بيئة �لبتكار وحتفيز �ملوهوبني ..لفتا �إىل �لتعريف بقانون 

حقوق �مللكية �لفكرية ودوره يف توثيق �لبتكار.
�لثانية  �جلل�شتني  باأبوظبي،  رب��د�ن  �أكادميية  و��شت�شافت 
�ل�شرطي  �لعمل  يف  و�لبتكار  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لبتكار  بعنو�ن 

و�لثالثة  �لكعبي  �ل��دك��ت��ور  �ل��ر�ئ��د  فيها  وح��ا���ش��ر  و�لأم��ن��ي 
بعنو�ن “مفهوم �لبتكار يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة” 
فرع  مدير  �حلو�شني،  جا�شم  حممد  �لنقيب  فيها  وحا�شر 
�مل�شتقبل  و����ش��ت�����ش��ر�ف  �لب��ت��ك��ار  �إد�رة  يف  و�لب��ت��ك��ار  �لب����د�ع 

ب�شرطة �أبوظبي.
�ملوؤ�ش�شات،  يف  �لبتكار  جو�نب  �إىل  �لكعبي  �ل��ر�ئ��د  وت��ط��ّرق 
�لوعي  ون�����ش��ر  ح��ك��وم��ي،  ك��ت��وج��ه  �مل�شتقبل  ث��ق��اف��ة  وت��ر���ش��ي��خ 
كوجهة  �لإم����ار�ت  مكانة  وتعزيز  �ل��ق��در�ت  لبناء  باأهميتها 
يف  �لبتكار  �إىل  نف�شه  �لوقت  يف  ..م�شري�  للم�شتقبل  عاملية 
�لعمل �ل�شرطي و�لأمني وو�شائل ��شت�شر�ف �شرطة �أبوظبي 
لتحقيق مئويتها 2057، تعزيز�ً ملكانة �لوطن يف موؤ�شر�ت 

�لتناف�شية �لعاملية.

وحت���ّدث ع��ن ق��و�ع��د �ل��ن��ج��اح �ل��ر����ش��خ��ة �ل��ت��ي يتوجب على 
�حلديثة  �ملفاهيم  توظيف  تكفل  و�لتي  �إر�شاوؤها،  �ملوؤ�ش�شات 
لأد�ء  �ل�شاملة  و�جل��ودة  �لعالية  و�لكفاءة  �مل�شتمر  و�لتطور 
�لعمل مما ي�شهم يف بناء موؤ�ش�شات ع�شرية بقدر�ت تو�كب 
�لتطور�ت و�ملتغري�ت �ملتالحقة �لتي ي�شهدها عاملنا �ملعا�شر 

يف جمال ��شت�شر�ف �مل�شتقبل.
�ملحاور،  من  جمموعة  على  �حلو�شني  �لنقيب  رّك��ز  ب���دوره، 
دولة  يف  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  وتاريخ  ومفاهيم  بد�يات  منها 
�لإم�������ار�ت، و�ل��ت��ع��ري��ف ب���امل���ب���ادر�ت �حل��ك��وم��ي��ة �ل��ت��ي تر�ّشخ 
معايري  �أف�شل  حتقق  �إىل  �لهادفة  �ل�شرت�تيجية  �لأه��د�ف 
م�شتقبل  ل�����ش��م��ان  �مل��وؤ���ش�����ش��ي،  �لأد�ء  يف  و�ل���ري���ادة  �ل��ت��م��ي��ز 
�لنقيب �حلو�شني،  ��شتعر�س  �لقادمة. كما  �أف�شل لالأجيال 

�لأ�شياء،  باإنرتنت  �ملتعلقة  �جلديدة  �مل�شتقبلية  �لتطبيقات 
ت�شاعد  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ل���ش��ت�����ش��ر�ف  �ل��ت��ن��ب��وؤي��ة  و�لأدو�ت 
و�ل��ت��وج��ه��ات و�لتحديات  �ل��ف��ر���س  ت��وق��ع  ع��ل��ى  �حل��ك��وم��ات 
مما  لها،  �ملبتكرة  �حل��ل��ول  وو���ش��ع  �مل�شتقبلية،  و�ل��ت��د�ع��ي��ات 
ي�شاعد على �لتخطيط �ل�شرت�تيجي �ل�شليم لإحد�ث نقلة 
�ملتعاملني  وتطلعات  يتالءم  مبا  �حلكومي  �لعمل  يف  نوعية 
ح�شرها  �لتي  �لأوىل  �جلل�شة  و�ختتمت  ر�شاهم.  ويحقق 
ع����دد م���ن ���ش��ب��اط ���ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي، وم��ه��ت��م��ون يف جمال 
�ل�شحي،  �شفية  �لإع��الم��ي��ة  و�أد�رت��ه��ا  �مل�شتقبل،  ��شت�شر�ف 
بحو�ر مفتوح مع �حل�شور، فيما تفاعل �لطلبة يف �جلل�شتني 
�لتي ��شت�شافتهما �أكادميية ربد�ن باأبوظبي بح�شور �لهيئة 

�لتدري�شية يف �لأكادميية.

ثالث جل�شات نقا�شية ل�شرطة اأبوظبي حول بيئة البتكار والتطبيقات امل�شتقبلية 

نهيان بن مبارك ي�شهد حفل تخريج طالب املاج�شتري بكلية اأبوظبي لالإدارة

�شرطة اأبوظبي تبحث تنفيذ مبادرات مئويتها بالتعاون مع وكالة الإمارات للف�شاء

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم 

CN 1064181:لوؤلوؤ دملا رخ�شة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شوء �لبي�س لالملنيوم

رخ�شة رقم:CN 1090415 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ �ل�شوء �لبي�س لالملنيوم

WHITE LIGHT ALUMINUM

�ىل/ليالك لل�شيانة �لعامة و�لملنيوم

LILAC GENERAL MAINTENANCE & ALUMINUM

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مالتي وي للنقليات

رخ�شة رقم:CN 2269383 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ مالتي وي للنقليات
MULTI WAY TRANSPORT

�ىل/مالتي وي للنقليات و�ملقاولت �لعامة
MULTI WAY TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/��شافة �ملقاولت �مليكانيكية )4220903(
تعديل ن�شاط/��شافة �ملقاولت �لكهربائية )4220904(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
اعالن حكم غيابي بالن�سر

اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى رقم 2017/10710 �سكني ايجارات

�ملحكوم لهما طالبي �لإعالن 1- حازم عبد�حلفيظ �لأ�شهب 2- عديلة 
حممد �أبو ريان  �لعنو�ن : �إمارة دبي – ديرة منطقة �ملرقبات – �شارع �بو 
بكر �ل�شديق – بناية بن لدن طابق �مليز�نني – مقابل مركز حمر عني 
متحرك 0506317160 �ملحكوم عليه �ملطلوب �إعالنه- جافلون ر�ز�كوف 
�أوزبك�شتاين �جلن�شية  �لعنو�ن : جمهول حمل �لإقامة. منطوق �حلكم 
�ل�شادر بجل�شة 6-2-2018 حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري للمدعي 
درهم   130.191 �ليجار  بدل  ب�شد�د  عليه  �ملدعي  باإلز�م  �لأول:  عليه 
للفرتة من 15-3-2016 وحتى 1-3-2017 2- �إلز�م �ملدعي عليه بر�شوم 
وم�شروفات �لدعوى. وحيث �أن �لقانون قد �لزم باإعالن �حلكم �لغيابي 
للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيد� لي�شبح 

نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية. 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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•• اأبوظبي-وام :

�لوز�ري  �لجتماع  �أبوظبي  يف  عقد 
للدورة �لر�بعة للجنة �مل�شرتكة بني 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية 
عن  وت��ر�أ���ش��ه  �ل�شعبية  بنغالدي�س 
�لدكتور  معايل  �لإمار�تي،  �جلانب 
�أن������ور ب���ن حم��م��د ق���رق���ا����س، وزي���ر 
�ل��دول��ة ل��ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة، وعن 
�جلانب �لبنغالدي�شي معايل حممد 
عبد�ملنان، وزير �لدولة بوز�رة �ملالية 
بنغالدي�س  بجمهورية  و�لتخطيط 

�ل�شعبية.
رّحب  �أم�����س  �لج��ت��م��اع  م�شتهل  ويف 
م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور �أن�����ور ب���ن حممد 
�لبنغالدي�شي،  ب���ال���وف���د  ق���رق���ا����س 
ولأعمال  �لإقامة،  طيب  له  متمنياً 
�ل���ل���ج���ن���ة �مل���������ش����رتك����ة �ل����ن����ج����اح يف 
حت��ق��ي��ق �لأه�������د�ف �مل����رج����وة، ومبا 

للبلدين  �مل�شرتكة  �مل�شالح  ي��خ��دم 
�ل�شديقني.

و�أكد معاليه �أن هذ� �لجتماع ميثل 
�لعالقات  وتطوير  لتعزيز  فر�شة 
�جتماعات  �أن  �إىل  لف��ت��اً  �لثنائية، 
ت��ع��ت��ر من�شة  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��ل��ج��ان 
و�حللول  �لقرت�حات  لبحث  فعالة 
�لتعاون،  م�شتوى  ل��زي��ادة  �لعملية 
حتد  �لتي  �لتحديات  على  و�لتغلب 

من �آفاق �لتعاون بني �لبلدين.
و�أعرب معايل �لدكتور �أنور قرقا�س 
�لتعاون  م���ن  مل��زي��د  ت��ط��ل��ع��ات��ه  ع���ن 
ب��ن��غ��الدي�����س يف جم����الت عدة،  م���ع 
و�ل�شتثمار،  �لتجارة  ر�أ�شها  وعلى 
و�لطاقة و�لطاقة �ملتجددة، و�لنقل 
و�ل���ث���ق���اف���ة و�ل�������ش���ي���اح���ة، و�لأم������ن 
و�لدفاع، و�لزر�عة و�لبيئة و�لقطاع 

�لتنموي.
لل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر  وق��ال معايل 

�إن �لم��ار�ت وبنغالدي�س  �خلارجية 
ترتبطان بعالقات تاريخية متميزة 
م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى �ل��ت��ف��اه��م و�لح�����رت�م 
�مل���ت���ب���ادل و�ل���رغ���ب���ة �مل�������ش���رتك���ة يف 
و�شوًل  �لثنائي،  بالتعاون  �لرتقاء 
وتوجيهات  ط��م��وح��ات  حتقيق  �ىل 

�لقيادة �لعليا يف كال �لبلدين.
دولة  �شكر  ع��ن  معاليه  �أع���رب  كما 
�لمار�ت جلهود �حلكومة �لبنغالية 
����ش��ت�����ش��اف��ة لجئني  �لإن�����ش��ان��ي��ة يف 
ل��ه��م جميع  ب��ت��وف��ري  �ل��روه��ي��ن��ج��ا 
�لأ�شا�شية،  و�مل�������و�د  �لح���ت���ي���اج���ات 
م��وؤك��د�ً �ل��ت��ز�م دول��ة �لإم���ار�ت �لتام 
�لإن�شانية  �مل�������ش���اع���د�ت  ب����ر�م����ج 
و�لإغ���اث���ي���ة و�لإمن����ائ����ي����ة، و�ل���ت���ز�م 
�ل����دول����ة �ل���ف���اع���ل ب��ع��م��ل��ي��ات حفظ 
و�إعادة  �لالجئيني  وحماية  �ل�شالم 
�نتهاء  ب��ع��د  �مل���ن���اط���ق  يف  �لإع����م����ار 
�ل�شر�عات، وهو ما يج�شد �شر�كتنا 

�لأهد�ف  �أجل حتقيق  وتفانينا من 
�ل�شلم  ح��ف��ظ  �مل��ت��م��ث��ل��ة يف  �ل��ن��ب��ي��ل��ة 

و�لأمن �لدوليني.
�لقت�شادي،  �ل��ت��ع��اون  جم���ال  ويف 
قرقا�س  �أن��ور  �لدكتور  معايل  �أ�شار 
�إىل �أن حجم �لتبادل �لتجاري غري 
وبنغالدي�س  �لم��ار�ت  بني  �لنفطي 
مليار   ”1.2“  2016 ع���ام  ب��ل��غ 
�أهمية  م�����وؤك�����د�ً  �أم����ري����ك����ي،  دولر 
بني  �لقت�شادية  �ل��ع��الق��ات  تعزيز 
من  �مل��زي��د  على  و�لبحث  �لبلدين، 
�لآليات و�ل�شبل �لر�مية �إىل تعزيز 
�لتبادل �لتجاري وتطوير �لعالقات 
�ل�شديقني،  �لبلدين  بني  �لتجارية 
م�������ش���دد�ً ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل��ع��م��ل على 
حتفيز �ل�شتثمار�ت �ملتبادلة وتعزيز 
�لرحالت  وزي���ادة  �لثنائي  �ل��ت��ع��اون 
قدما  للعمل  �لبلدين  بني  �ملبا�شرة 
�أكرث  م�شتويات  �إىل  �لرت��ق��اء  نحو 

متيز�ً.
�أك����د معايل  �ل���ط���ري�ن،  ويف جم���ال 
عدد  �أن  ق���رق���ا����س  �أن������ور  �ل���دك���ت���ور 
�ل������رح������الت �جل������وي������ة ل���ل���ن���اق���الت 
�لوطنية �لإمار�تية بلغ 86 رحالت 
ج��وي��ة �أ���ش��ب��وع��ي��اً مل��و���ش��م ���ش��ت��اء هذ� 
�ل���ع���ام، م�����ش��دد�ً ع��ل��ى �أه��م��ي��ة قطاع 
تعزيز  يف  م��ه��م  كعن�شر  �ل���ط���ري�ن 
و�لتجارية  �لقت�شادية  �ل��ع��الق��ات 
و�ل����ش���ت���ث���م���اري���ة و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة بني 
�لبلدين، لفتاً �إىل �تفاقية خدمات 
�لتوقيع  مت  �ل���ت���ي  �جل�����وي  �ل��ن��ق��ل 
عليها يف 2 �أكتوبر 2017 كموؤ�شر 
�لتبادل  تعايف  �إمكانية  على  �إيجابي 
�ل�شديقني  �لبلدين  بني  �لتجاري 

للعام 2018.
وع��ل��ى ه��ام�����س �لج��ت��م��اع �ل�����وز�ري 
�مل�شرتكة  للجنة  �ل��ر�ب��ع��ة  ل���ل���دورة 
�لإم���ار�ت���ي���ة �ل��ب��ن��غ��الدي�����ش��ي��ة، عقد 

م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور �أن�����ور ب���ن حممد 
لل�شوؤون  �ل����دول����ة  وزي�����ر  ق���رق���ا����س 
�خل����ارج����ي����ة �ل����ي����وم ب�����دي�����و�ن ع���ام 
مع  ث��ن��ائ��ي��اً  ل��ق��اًء  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
م���ع���ايل حم���م���د ع���ب���د�مل���ن���ان، وزي����ر 
و�لتخطيط  �ملالية  ب���وز�رة  �ل��دول��ة 
�ل�شعبية.  بنجالدي�س  بجمهورية 
وتنمية  تعزيز  �شبل  �للقاء  وت��ن��اول 

خمتلف  يف  �ل���ث���ن���ائ���ي���ة  �ل����ع����الق����ات 
و�لتجارية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل���ج���الت 
..كما  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة 
م�شتجد�ت  ��شتعر��س  خالل  جرى 
�لأو�شاع يف �ملنطقة، وتبادل �ملو�قف 
�لق�شايا  من  ع��دد  جت��اه  �ل�شيا�شية 
�لهتمام  ذ�ت  و�لدولية  �لإقليمية 

�مل�شرتك.

م�������ن ج�����ان�����ب�����ه �أع��������������رب �ل������وزي������ر 
و�لوفد  �شعادته  عن  �لبنغالدي�شي 
�ملر�فق له بوجوده يف دولة �لإمار�ت 
ل��ق��ي��ه م����ن ح�شن  ..م�������ش���ي���د�ً مب����ا 
هذ�  �أن  م��وؤك��د�ً  و�شيافة،  ��شتقبال 
�لج��ت��م��اع ه��و ل��ق��اء ت��اري��خ��ي لكال 
�أو��شر  تعزيز  يف  وي�شهم  �لبلدين 

�لتعاون و�لعالقات �لتي تربطهما.

قن�شل الدولة بنيويورك ي�شتعر�س اإجنازات الإمارات القت�شادية اأمام طلبة كولومبيا لالأعمالالرئي�س ال�شومايل ي�شتقبل �شفري الدولة
•• نيويورك-وام:

للدولة  �ل��ع��ام  �لقن�شل  �ل�����ش��وي��دي،  م��اج��د  ���ش��ع��ادة  ق���دم 
�لدولة  يف  �لقت�شادية  �لبيئة  عن  عر�شاً  نيويورك،  يف 
لي�شبح  �لقت�شادي  �ملجال  يف  حققتها  �لتي  و�لتطور�ت 
�ل�شرق �لأو�شط  �أكرث �لقت�شاد�ت تنوعاً يف منطقة  من 
و�شمال �أفريقيا �أمام طلبة �ملاج�شتري يف جامعة كولومبيا 

لالأعمال يف نيويورك.
لالأب  �لكبري  �ل���دور  على  �لعر�س  خ��الل  �شعادته  ورك��ز 
نهيان،  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س 
�لإم����ار�ت �ىل جمتمع  ث���ر�ه، يف حتويل دول��ة  طيب �هلل 
ح��دي��ث وم����زده����ر. وق����ال �إن دول����ة �لإم��������ار�ت �زده����رت 

�أهمية �لتنوع  �أدركت  بف�شل روؤية قيادتنا �حلكيمة �لتي 
م�شيفاً  �لنفط،  بعد  ما  ملرحلة  و�ل�شتعد�د  �لقت�شادي 
�أن جهود �لدولة �لبارزة �شاهمت يف رعاية �قت�شاد قائم 
على �ملعرفة و�لبتكار يف قطاعاته �ملختلفة مثل �لتعليم 

و�ل�شحة و�لطاقة و�لنقل و�لف�شاء و�ملاء.
�ل�شويدي  ماجد  �شعادة  م�شاركة  �أن  �ىل  �لإ���ش��ارة  جت��در 
بروف�شور  ياريد،  بيري  �ل�شيد  دعوة من  بناًء على  جاءت 
�إد�رة �لأعمال و�ملدير �مل�شارك ملركز ريت�شارد بول ريجمان 
جامعة  يف  �ل��ع��ام��ة  و�لدبلوما�شية  و�ل��ق��ان��ون  ل��الأع��م��ال 
كولومبيا ..وتعتر هذه �مل�شاركة جزء�ً من در�س يقدمه 
�لروف�شور ياريد عن �لنمو �لقت�شادي يف دولة �لإمار�ت 
يف  ����ش��ب��وع��اً  يق�شون  �ل��ذي��ن  �لطلبة  م��ن  جمموعة  �ىل 

�لدولة بهدف �للقاء مع م�شوؤولني تنفيذيني من جمتمع 
�لأعمال وم�شوؤولني حكوميني. وقال �لروفي�شور ياريد 
يف هذ� �ل�شدد �إن دولة �لإمار�ت تقدم ق�شة جناح فريدة 
�أن هذ�  ..موؤكد�  �لقت�شادي  �لتطور  �شياق  وحقيقية يف 
بدولة  ل��ل��ت��ع��ري��ف  م��ه��م��ة  ف��ر���ش��ة  للطلبة  ق���دم  �ل���در����س 

�لإمار�ت و�ل�شرت�تيجية �لعامة للنمو �لتي تتبعها.
ي�شار �إىل �أن هذه هي �ملرة �لثالثة �لتي يقدم فيها �لقن�شل 
بالتعاون  كولومبيا  جامعة  من  طلبة  �أم��ام  عر�شاً  �لعام 
مع �لروف�شور ياريد، �لذي قام خالل �ل�شنو�ت �لثالث 
�لدولة  �ىل  �جلامعة  طلبة  م��ن  ع��دد  مبر�فقة  �ملا�شية 
..كما �شيقوم يف �شهر مار�س من هذ� �لعام مبر�فقة 30 

طالباً �ىل �لدولة.

•• مقدي�صو-وام:

����ش��ت��ق��ب��ل ف��خ��ام��ة �ل��رئ��ي�����س حم��م��د ع���ب���د�هلل ف��رم��اج��و رئي�س 
�لرئا�شي  بالق�شر  مكتبه  يف  �لفيدر�لية  �ل�شومال  جمهورية 
فيال �شوماليا �أم�س �لأول �شعادة حممد �أحمد عثمان �حلمادي 

�شفري �لدولة لدى �ل�شومال.
دولة  ب��ني  �لثنائية  �لعالقات  ��شتعر��س  �للقاء  خ��الل  وج��ري 
�لفيدر�لية  �ل�شومال  وجمهورية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
مبا  �ملجالت  خمتلف  يف  وتطويرها  بتنميتها  �لكفيلة  و�ل�شبل 

يحقق �مل�شالح �مل�شرتكة لكال �لبلدين.
وقدم �لرئي�س �ل�شومايل خالل �للقاء �شكره وتقديره �إيل دولة 
�لإمار�ت قيادة وحكومة و�شعبا على دعمها �مل�شتمر لل�شومال يف 

�لتي  �لتاريخية  �لعالقات  �ملختلفة، موؤكد� عمق  �ملجالت  كافة 
جتمع بني دولة �لإمار�ت و�ل�شومال.

وحمل فخامته �شعادة �ل�شفري حتياته �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
و�شاحب  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل�شمو  رع���اه �هلل و���ش��اح��ب  دب��ي  �ل����وزر�ء ح��اك��م  رئي�س جمل�س 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، ومتنياته لل�شعب �لإمار�تي مبزيد من 

�لتطور و�لزدهار.
من جانبه قدم �شفري �لدولة �شكره وتقديره لفخامة �لرئي�س 
�لإمار�ت  حر�س  م��وؤك��د�  فرماجو،  عبد�هلل  حممد  �ل�شومايل 

على مو��شلة تقدمي �لدعم لل�شومال يف �ملجالت �ملختلفة.

قرقا�س يرتاأ�س الجتماع الوزاري للجنة امل�شرتكة بني الإمارات وبنغالدي�س 

القوات الإماراتية توؤمن قافلة م�شاعدات من الهالل الأحمر اىل حي�س اليمنية 

�سمن فعاليات معر�س عجمان الدويل للتعليم والتدريب

ملتقى اجلامعات اخلا�شة بالمارة وامللحقيني الثقافيني يعزز احل�شور الدويل جلامعات الإمارة

•• حي�س-وام:

قامت �لقو�ت �مل�شلحة �لإمار�تية �أم�س بتاأمني �أول قافلة 
عقب  وذل��ك  حي�س  مديرية  لأه��ايل  �إن�شانية  م�شاعد�ت 

حتريرها من ميلي�شيات �حلوثي �لإير�نية.
وت�����ش��ط��ر دول�����ة �لإم��������ار�ت م���الح���م �إن�����ش��ان��ي��ة ل مثيل 
ل��ه��ا ع��ل��ى �ل�����ش��اح��ل �ل��غ��رب��ي ل��ل��ي��م��ن ب��ع��د ت��ط��ه��ريه من 
�مل�شاعد�ت  بتوزيع  وتقوم  �لإير�نية  �حلوثي  ميلي�شيات 
�ملحررة  �ملناطق  �شكان  على  �لإغاثية  و�مل��و�د  �لإن�شانية 
�لإي���ر�ين وذلك  م��ن �حل�شار �حل��وث��ي  �ل��ذي��ن ت�شررو� 
�لتحالف  ق��و�ت  حققتها  �لتي  �لكبرية  �لنت�شار�ت  بعد 

�لعربي بقيادة �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
ل�شاحب  �لر�شيدة  �لقيادة  حر�س  �إط��ار  يف  ذل��ك  وياأتي 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حفظه �هلل على دعم �ل�شعب �ليمني �ل�شقيق وتوجيهات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 

بالوقوف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �ل��ي��م��ن وم��ت��اب��ع��ة  �لأ���ش��ق��اء يف  �إىل ج��ان��ب 
ح��م��د�ن ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف منطقة 
لعملية  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  هيئة  رئي�س  �لظفرة 
بعد  يوماً  زخمها  يتو��شل  �لتي  �مل�شاعد�ت  ه��ذه  توزيع 

يوم.
و�شملت �مل�شاعد�ت �لإن�شانية �لتي قدمتها هيئة �لهالل 
على  غذ�ئية  �شلة  �ألفي  نحو  توزيع  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر 

�أهايل �ملديرية.
وتوجه �حل�شن طاهر حمافظ �حلديدة - يف ت�شريحات 
�أن���ب���اء �لإم��������ار�ت “و�م” خ����الل ت���و�ج���ده���ا يف  ل��وك��ال��ة 
�لإمار�ت  دول��ة  �إىل  و�لتقدير  ..بال�شكر  حي�س  مديرية 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى �ل�����دور �ل���ب���ارز �ل����ذي ق��ام��ت به 
لتحرير مديرية حي�س من ميلي�شيات �حلوثي �لإير�نية 
�لدعم  وف��رت  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �إىل  م�شري�ً 
�ليمنية  و�ملقاومة  �لوطني  و�لع�شكري للجي�س  �مليد�ين 

خالل هذه �لعملية.
�أول  توزيع  بالتو�جد خالل عملية  �شعادته  و�أع��رب عن 
قافلة م�شاعد�ت �إن�شانية ملديرية حي�س من هيئة �لهالل 
�لأحمر �لإمار�تي، م�شري�ً �إىل �أن دولة �لإمار�ت د�ئماً ما 

تبادر باإغاثة �ل�شعب �ليمني ومد يد �لعون له.
و�أكد �أن عملية حترير مديرية حي�س �شتكون �لنطالقة 
و�شوًل  �حل���دي���دة  م��دي��ري��ات حم��اف��ظ��ة  بقية  ل��ت��ح��ري��ر 
من  وحتريرها  عليها  و�ل�شيطرة  �ملحافظة  دخ��ول  �إىل 

ميلي�شيات �حلوثي �لإير�نية.
م���دي���ن���ة حي�س  ح������ررت  �ل��ي��م��ن��ي��ة  �مل���ق���اوم���ة  �إن  وق������ال 
متثل  كونها  كبرية  باأهمية  تتمتع  �لتي  �ل�شرت�تيجية 
تعز  �حل��دي��دة  خ��ط  على  تقع  لأن��ه��ا  للحوثيني  �لكثري 
عملية  متثل  حي�س  �أن  �إىل  م�شري�ً  �حلديدة،  و�خلوخة 
مف�شلية يف حترير �حلديدة لأنها على مفرتق طرق �إذ 
تفتح �لطريق �إىل �جلر�حي وبيت �لفقيه ثم �إىل مدينة 

�حلديدة.

م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د ر����ش��د �خل��اط��ري مم��ث��ل هيئة �لهالل 
م�شاعد�ت  قافلة  �أول  تعد  ه��ذه  �أن  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر 
ب��ع��د حت��ري��ره��ا من  م��دي��ري��ة حي�س  �إىل  ت�شل  �إغ��اث��ي��ة 
�لفرتة  �أن  �إىل  ..م�شري�ً  �لإير�نية  �حلوثي  ميلي�شيات 
�ملقبلة �شت�شهد توزيع �ملزيد من �لقو�فل �لغاثية على 

�أهايل �ملديرية.
�لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �إىل  بال�شكر  وت��وج��ه 
حر�شت على تاأمني و�شول �أول قافلة م�شاعد�ت �إغاثية 

ملديرية حي�س.
�شعادتهم  ع��ن  م��دي��ري��ة حي�س  �أه���ايل  ع��ر  م��ن جهتهم 
�ل��غ��ام��رة ب��ت��ح��ري��ر �مل��دي��ري��ة م���ن م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �حلوثي 
�لإير�نية متوجهني بال�شكر �إىل �لتحالف �لعربي لدعم 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  بقيادة  �ليمن  يف  �ل�شرعية 
و�لقو�ت �مل�شلحة �لإمار�تية على �لدعم �لكبري �لذي مت 
�مليل�شيات  �أج��ل حترير مديرية حي�س من  تقدميه من 

�حلوثية �لإير�نية.

•• عجمان ـ الفجر :

نظمت غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
بالمارة  �خلا�شة  �جلامعات  ملتقى 
�شمن  وذل���ك  �لثقافيني  و�مللحقيني 
عجمان  ملعر�س  �مل�شاحبة  �لفعاليات 
�لدويل للتعليم و�لتدريب يف ن�شخته 
تو��شل  قناة  �يجاد  بهدف  �ل�شاد�شة، 
و�لكليات  �جل���ام���ع���ات  ب���ني  م��ب��ا���ش��رة 
�لعاملة يف �لإمارة وممثلي �ل�شفار�ت 

�لثقافيني  و�مللحقيني  و�لقن�شليات 
وبحث �لفر�س �ملتاحة لتعزيز �لتعاون 

�مل�شتقبلي بني كافة �لأطر�ف.
يف  عقد  �ل���ذي  �مللتقى  �أع��م��ال  ح�شر 
ف��ن��دق ر�دي�����ش��ون ب��ل��و � ع��ج��م��ان عدد 
و�مللحقيني  و�لقنا�شل  �ل�شفر�ء  من 
�لعربية  �ل��������دول  م����ن  �ل���ث���ق���اف���ي���ني 
�مللتقى  �عمال  ح�شر  كما  و�لجنبية، 
ع�شو  علي  �آل  خليفة  �آمنة  �لدكتورة 
رئي�س  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�س 

جمل�س �شيد�ت �عمال عجمان، ونا�شر 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  �ل���ظ���ف���ري 
للتعليم  �ل������دويل  ع��ج��م��ان  مل��ع��ر���س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذ لقطاع  �مل���دي���ر  و�ل���ت���دري���ب 
دع���م �لأع�����ش��اء يف غ��رف��ة ع��ج��م��ان، و 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �جل��ن��اح��ي  حم��م��د 
و�ل�شتثمار،  �لع��م��ال  تنمية  لقطاع 
عجمان  جامعة  وممثلي  وم�����ش��وؤويل 
وجامعة  �جل��ام��ع��ي��ة  �مل��دي��ن��ة  وك��ل��ي��ة 
�جلامعية  �لكلية  و  �لطبية  �خلليج 

لالأم و�لعلوم �لأ�شرية،.
بكلمة غرفة عجمان  �مللتقى  و��شتهل 
�ألقتها �لدكتورة �آمنة خليفة �أل علي، 
�ل�شفر�ء  م��ن  باحل�شور  فيها  رحبت 
�لثقافيني  و�مل��ل��ح��ق��ي��ني  و�ل��ق��ن��ا���ش��ل 
وممثلي �جلامعات و�لكليات، معترة 

��شتد�مة وتطوير  �مللتقى �حد دعائم 
قطاع �لتعليم �لعايل يف �إمارة عجمان 
وفعالة  مبا�شرة  تو��شل  قناة  ويكون 
ب��ني �جل��ام��ع��ات �خل��ا���ش��ة يف عجمان 
و�مللحقيني  �ل���������ش����ف����ار�ت  ومم���ث���ل���ي 

�لثقافيني.
وقالت “�إن �جتماع هذه �لكوكبة من 
�جلامعات  ومم��ث��ل��ي  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني 
و�ل��ك��ل��ي��ات م��ن ���ش��اأن��ه ت��ع��زي��ز �لتعاون 
�جلامعات  طلبة  وتوجيه  �لك��ادمي��ي 
مبختلف  �ل����ع����ل����ي����ا  و�ل�������در���������ش�������ات 
�إىل �لدر��شة يف عجمان  �لتخ�ش�شات 
ملا تتميز به موؤ�ش�شاتها �لتعليمية من 
�لتعليم  م�شتوى  ع��ل��ى  طيبة  �شمعة 
ك���ذل���ك يهدف  �جل���ام���ع���ي �خل����ا�����س، 
خ�شر�ء  ��شتثمارية  �بعاد  �إىل  �للقاء 

ف����روع جلامعات  �ف��ت��ت��اح  م���ن خ����الل 
وكليات �لإم��ارة خ��ارج عجمان وبحث 
تعليمة  موؤ�ش�شات  ��شتقطاب  ف��ر���س 
دولية ر�ئدة من خارج �لدولة لفتتاح 

فروع لها يف �إمارة عجمان«.
�آم��ن��ة خليفة، �ن  و����ش��اف��ت �ل��دك��ت��ورة 
�إم��ارة عجمان  �لتعليمية يف  �ملنظومة 
و��شتحد�ث  م�شتمرة  تطور�ت  ت�شهد 
يف و�شائلها لرتتقي موؤ�ش�شات �لتعليم 
�لعايل يف ريادتها برعاية كرمية من 
قبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد 
حاكم عجمان و�شمو �ل�شيخ عمار بن 
عجمان  ع��ه��د  ويل  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
لي�شاهم  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي،  �ملجل�س  رئ��ي�����س 
�إم���ارة عجمان  ذل��ك يف جت�شيد روؤي���ة 

.2021
�إد�رة  ب��ج��ه��ود جم��ل�����س  ������ش����ادت  ك��م��ا 
غ��رف��ة ع��ج��م��ان دع���م وري����ادة �لقطاع 
معر�س  تنظيم  خ��الل  من  �لتعليمي 
و�لتدريب  للتعليم  �ل����ويل  ع��ج��م��ان 
�إىل جانب حر�س غرفة عجمان على 
ملوؤ�ش�شات  �خلارجية  �مل�شاركات  زي��ادة 
م�شتقبال  �لم��������ارة  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�لتعليم  م���ع���ار����س  م����ن  �ل���ع���دي���د  يف 
�ل��دول وكذلك  �خلارجية يف خمتلف 
خا�شة  ع��ج��م��ان  جم��م��وع��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
حتدياته  لبحث  �لتعليمي  بالقطاع 

وت��ع��زي��ز م��ق��وم��ات��ه مب�����ش��ارك��ة كافة 
موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل.

ويف ختام كلمتها توجهت بال�شكر لكل 
�مللتقى،  وجن��اح  تنظيم  يف  �شاهم  من 
م���وؤك���د� ح��ر���س غ��رف��ة ع��ج��م��ان على 
م�شتقبال  �مللتقيات  هذه  مثل  تنظيم 
مب���ا ي���خ���دم خم��ت��ل��ف �لأط��������ر�ف من 

موؤ�ش�شات وطلبة.
على  �لظفري  نا�شر  �ك��د  جانبه  م��ن 
ملعر�س  �مل�����ش��اح��ب  �مل��ل��ت��ق��ى  �أه���م���ي���ة 
و�لتدريب  للتعليم  �ل���دويل  عجمان 
�لتطور  ليعك�س  �ل�شاد�شة  ن�شخته  يف 
�لتعليم  قطاع  ي�شهده  �ل��ذي  و�لتميز 
�ن  �إم��ارة عجمان، وخا�شة  يف  �لعايل 
و�لكليات �خلا�شة يف  تنوع �جلامعات 
حر�س  مدى  يوؤكد  وريادتها  �لإم��ارة 
�لقطاع  دع��م  على  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة 

�لتعليمي ومنوه.

مظلة  ي���وف���ر  �مل��ل��ت��ق��ى  �ن  م��و���ش��ح��ا 
ت�شتعر�س �أهم �لر�مج و�لتخ�ش�شات 
ب��ه��ا جامعات  ت��ت��م��ت��ع  �ل���ت���ي  و�مل����ز�ي����ا 
وك��ل��ي��ات �لإم������ارة وب��ح��ث ك���ل م���ا من 
بني  �لأك��ادمي��ي  �لتعاون  تعزيز  �شاأنه 
�مللتقى  �شيعزز  كما  �لأط�����ر�ف،  ك��اف��ة 
م����ن �����ش���ت���ق���ط���اب ط���ل���ب���ة م����ن خ����ارج 
وي�شاهم  �لإم���ارة  �ل��دول��ة يف جامعات 
�ملوؤ�ش�شات  بني  �لكادميي  �لتعاون  يف 
�لتعليمية يف عجمان ونظري�تها من 

�لدول �مل�شاركة يف �مللتقى.
جامعة  ��شتعر�شت  �مل��ل��ت��ق��ى  وخ���الل 
�جلامعية  �مل���دي���ن���ة  وك��ل��ي��ة  ع��ج��م��ان 
�لكلية  و  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل��ل��ي��ج  وج��ام��ع��ة 
�جلامعية لالأم و�لعلوم �لأ�شرية، �أهم 
�لكادميية  و�لتخ�ش�شات  �ل��ر�م��ج 
�ل����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا ت����ل����ك �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
مقومات  من  مييزها  وم��ا  �لتعليمية 

و�لبنية  �لك����ادمي����ي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�لتحتية لها من مر�فق وخدمات.

باأخذ جولة  وق��ام كافة �حل�شور  هذ� 
ت��ف��ق��دي��ة مل���ع���ر����س ع���ج���م���ان �ل�����دويل 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���ت���دري���ب و�ل������ذي ي�شم 
موؤ�ش�شة   35 م����ن  �ك�����رث  م�������ش���ارك���ة 
13 دول�����ة، حيث  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مي��ث��ل��ون 
و�لتنوع  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  ب��ح�����ش��ن  ������ش����ادو� 
�ملتميز للموؤ�ش�شات �لتعليمية �مل�شاركة 
حت����ت م���ظ���ل���ة �مل����ع����ر�����س، و�ع����ت����رو� 
�هم  �أحد  ب�شكل عام  �لتعليم  معار�س 
لاللتحاق  �لطلبة  لتوجيه  �لدو�ت 
�لعمل  ب�شوق  �ملرتبطة  بالتخ�ش�شات 
ت��ط��وي��ر وتنمية  وم����ن �ه�����م  رو�ف������د 
و�شبب  و��شتد�مته  �لتعليمي  �لقطاع 
�ل����ت����ع����اون بني  ت���ع���زي���ز  رئ���ي�������ش���ي يف 
�مل�شتويني  على  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 

�ملحلي و�لدويل.

•• جنيف- وام:

�شارك �شعادة �ل�شفري عبيد �شامل �لزعابي، �ملندوب �لد�ئم لدولة �لإمار�ت 
�لدولية  و�ملنظمات  �ملتحدة  ل��الأمم  �لأوروب���ي  �ملقر  ل��دى  �ملتحدة  �لعربية 
�لأخرى يف جنيف، يف مر��شم حفل �ل�شتقبال �لذي نظمته حكومة جنيف 
مبنا�شبة  جنيف  يف  �ملعتمد  و�لدبلوما�شي  �لقن�شلي  �ل�شلك  �شرف  على 
حلول �لعام �جلديد 2018. ويف هذ� �لإطار نقل �شعادة �ل�شفري �لزعابي 
�إىل �مل�شوؤولني يف حكومة جنيف و�إىل �ل�شعب �ل�شوي�شري �ل�شديق تهاين 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �شاحب 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة. 
ل�شوي�شر�،  متنياته  جنيف  حلكومة  �لذهبي  �ل�شجل  يف  �شعادته  و�شّمن 
�ل�شنة  و�لرقي، مبنا�شبة حلول  �لنجاح  قيادة وحكومة و�شعبا، مبزيد من 
�جلديدة 2018. ح�شر مر��شم �ل�شتقبال رئي�س حكومة جنيف، فر�ن�شو� 
جنيف  يف  �لر�شمية  �ل�شلطات  عن  وممثلون  �حلكومة  و�أع�شاء  لون�شون، 
�إىل عدد من �ل�شفر�ء و�لقنا�شل  ورئي�س برملان حكومة جنيف، بالإ�شافة 

�لعامني �ملعتمدين لدى جنيف.

•• ليما- وام:

�لتقى �شعادة حممد يو�شف حممد �لعو�شي �شفري �لدولة لدى جمهورية 
�ل��ع��الق��ات �خل��ارج��ي��ة بجمهورية  وزي���رة  �أخل��وف��ني  كيتانا  �ل��ب��ريو مبعايل 
�أقامه  �ل��ذي  �لتمثيلية  �لبعثات  روؤ�شاء  ��شتقبال  حفل  خالل  وذل��ك  ب��ريو، 
حتيات  �لدولة  �شفري  ونقل  �جل��دي��دة.  �ل�شنة  مبنا�شبة  �لبريويف  �لرئي�س 
�لدويل  و�لتعاون  وزي��ر �خلارجية  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو 
لوزيرة �خلارجية �لبريوفية، كما مت �لتطرق �إىل �لعديد �ملو��شيع �ملتعلقة 
وتعزيز  ب��ريو  وجمهورية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لثنائية  �لعالقات  بتطوير 

رو�بط �ل�شد�قة �لتي جتمع �لبلدين.

مندوب الدولة الدائم ي�شارك يف مرا�شم 
حفل ا�شتقبال نظمته حكومة جنيف

�شفري الدولة يلتقي وزيرة اخلارجية البريوفية 

العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    
  يف الق�سية رقم 2017/6888 ت ج ال�سارقة  

�ملرفوعة من بنك �أم �لقيوين �لوطني �شد �يرد�جنم ظهري �أجنم . وحيث  �أنه 
وقد مت ندب �خلبري- ح�شني �لها�شمي يف �لدعوى �أعاله وعليه يعلن �ل�شيد – 
�يرد�جنم ظهري �جنم وذل��ك حل�شور �جتماع �خل��رة �ملزمع عقده وذل��ك عقد 
�جتماع �خلرة وذلك يوم �لأربعاء 14 فر�ير 2018 يف متام �ل�شاعة5:30 م�شاء 
وذلك مبكتبنا بر دبي �شارع خالد بن �لوليد بجانب �لقن�شلية �مل�شرية بناية لوتاه 
�لرجاء   . رقم 308  �لثالث مكتب  �لطابق  لي�س  فور  بر�ند  �لبناية متجر  بنف�س 
�حل�شور يف �ملوعد �ملحدد وتقدمي ما لديكم من م�شتند�ت ويف حالة تخلفكم عن 

�حل�شور فاإن �خلرة �شوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتند�ت.
اخلبري امل�سريف احل�سابي

ح�سني �سامل الها�سمي 

دعوة اجتماع اخلربة

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل��دع��و /ح��ن��ه خمتار 

ب����اك���������ش����ت����اين   ، حم������م������د 

�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 

)6792232(  من يجده 

عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 055/7012122

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����دت �مل�����دع�����وة/�ري�����ن�����ا 
 ، ميخايلوفا  ميخايلوفنا 
هولندية �جلن�شية - جو�ز 

�شفره رقم :
)6j16h7nx(  من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 056/5247282
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عربي ودويل

خم�ش�س  مكتب  بتاأ�شي�س  تر�مب،  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �أم��ر 
�لأمن  “تهديد�ً” على  ي�شكلون  �لذين  �ل��زو�ر  �أو  �ملهاجرين  لر�شد 

�لقومي للوليات �ملتحدة. 
�إخ�شاع  على  �لنتخابية  حملته  خ��الل  ع��ول  �ل���ذي  ت��ر�م��ب  ووق���ع 
�لر�غبني يف زيارة �لوليات �ملتحدة �أو �لعمل بها ل�فح�س دقيق، على 
مذكرة �أمر من خاللها باإن�شاء ما ي�شمى ب�املركز �لقومي للتدقيق. 

ومن �ملقرر �أن يتوىل هذ� �ملكتب “تن�شيق جهود �لوز�ر�ت و�لوكالت 
م��ن �أج���ل �ل��ت��ع��رف ب�شكل �أف�����ش��ل ع��ل��ى �لأف�����ر�د �ل��ذي��ن ي��رغ��ب��ون يف 
�أمن  �أو  �لقومي  �لأم��ن  على  تهديد�ً  وي�شكلون  �لبالد  �إىل  �لدخول 
ب��ا���ش��م وز�رة  �مل��ت��ح��دث��ة  ذك���رت  م��ا  وف���ق  �لعام”،  �لأم����ن  �أو  �حل����دود 

�خلارجية �لأمريكية، �شار� هاكابي �شاندرز، يف بيان. 
�شيقوم  لكنه  �ل��ق��وم��ي،  �لأم���ن  وز�رة  �جل��دي��د  �مل��رك��ز  ه��ذ�  و�شيتبع 
�لوكالت  �إىل جانب  بالتن�شيق مع وز�رتي �خلارجية و�لعدل  بعمله 

�ل�شتخبار�تية. 
�لتاأ�شري�ت  ط��ال��ب��ي  ع��ل��ى  �مل��ك��ت��ب  ج��ه��ود  ت��رتك��ز  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
من  م�شادر  عن  نقلت  �إن(  �إن  )�شي  قناة  لكن  �آخ��ري��ن،  ومهاجرين 
عمليات  يف  �لإ�شر�ع  �أي�شاً  �شتحاول  �جلهة  هذه  �أن  �لأبي�س،  �لبيت 
�لتدقيق ب�شاأن �أفر�د موجودين بالفعل على �أر�س �لوليات �ملتحدة. 

بيار  برئا�شة  �لفرن�شيني  �شتني من رج��ال �لعمال  ي��زور وفد ي�شم 
غتاز رئي�س �برز منظمة لرباب �لعمل، �لربعاء و�خلمي�س �جلز�ئر 

لتعزيز �لعالقات �لقت�شادية و�ل�شناعية بني �شركات �لبلدين.
وبح�شب منظمة �أرباب �لعمل فان هذ� �لوفد هو �لكر �لذي يزور 

�جلز�ئر منذ 2011.
نظريتها  م��ع  )م��ي��دي��ف(  �لفرن�شية  �لعمل  �رب���اب  منظمة  ووق��ع��ت 
�جلز�ئرية منتدى رجال �لعمال، �لربعاء يف �جلز�ئر �تفاق �ن�شاء 

“جمل�س �لعمال �جلز�ئري �لفرن�شي.
م�شتمر  تبادل  بخلق  ي�شمح  م�شرتك”  عمل  “باطار  �لم��ر  ويتعلق 
بني �ملنظمتني، بح�شب ما �و�شح ع�شو من �ملنظمة �لفرن�شية لوكالة 

فر�ن�س بر�س.
وبالن�شبة لرئي�س منتدى رجال �لعمال �جلز�ئري علي حد�د فان 
�ل�شركات  ب��ني  حم��ددة  قطاعية  ل�شر�كات  دفعا  “�شيعطي  �ملجل�س 
تكنولوجية  ف����روع  خ��ل��ق  �ج���ل  م��ن   )...( و�ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �جل��ز�ئ��ري��ة 

و�شناعية«.

�لعقوبات لجبار لندن  �م�س تر�شانته من  ك�شف �لحت��اد �لوروب��ي 
على �حرت�م �لقو�عد �مل�شرتكة للتكتل خالل �لفرتة �لنتقالية بعد 
جدوى  يف  �مل�شككني  �لريطانيني  غ�شب  �ث��ار  م��ا  عنه،  �نف�شالها 

�لوحدة �لوروبية و�ملوؤيدين لريك�شت.
“هذه  ���ش��ي �ن  ب��ي  ل��ل��ب��ي  ب���رن���ارد جينكني  �مل��ح��اف��ظ  �ل��ن��ائ��ب  وق����ال 
�لوروب���ي  �لحت���اد  ي�شعر  درج���ة  �ي  �ىل  تك�شف  �لغبية  �ل��ت��ه��دي��د�ت 
�خل�شوم  �ب��رز  �حد  رئي�س-موغ  جاكوب  ر�أى  جهته  من  باخلوف”. 
�ل�شيا�شيني لرئي�شة �لوزر�ء �لريطانية “�شيكون �مر� من �ل�شعب 
بريك�شت  وز�رة  ب��ا���ش��م  متحدثا  ل��ك��ن  ق��ب��ول��ه«.  م���اي  ل��ت��ريي��ز�  ج���د� 

�لريطانية قال “�نه م�شروع يعك�س مو�قف �لدول �ل27«.
ويحدد م�شروع �لن�س �لقو�عد �ملفرو�شة على �ململكة �ملتحدة للفرتة 
�آذ�ر/مار�س   29 يف  �لحت���اد  م��ن  بريطانيا  خ���روج  بعد  �لنتقالية 
“�آلية  عقوبات وخ�شو�شا  فر�س  �مكانية  على  ين�س  وهو   .2019
ت�شمح لالحتاد �لوروبي بتعليق بع�س �متياز�ت بريطانيا �لناجمة 

عن م�شاركتها يف �ل�شوق �لو�حدة«.
و��شيفت هذه �لفقرة ب�شكل مالحظة مبنا�شبة ��شتئناف �ملفاو�شات 
يف بروك�شل �لثالثاء. وترغب �لدول �ل27 يف �ن متلك �لقدرة على 
�ل�شوق �مل�شرتكة يف حال مل يكف �لوقت  قطع دخول بريطانيا �ىل 
لت�شوية �خلالف �مام �لق�شاء �لوروبي. وهذ� �لجر�ء يعني فر�س 
ر�شوم جمركية على بلد ما ز�ل ع�شو� يف �لحتاد حتى كانون �لأول 

دي�شمر 2020.

عوا�صم

وا�شنطن

بروك�شل

اجلزائر

م�شروع قرار اأوروبي يجيز 
فر�س عقوبات على بريطانيا

•• بروك�صل-اأ ف ب:

�أقرت �لدول �ل�27 �لأع�شاء يف �لحتاد �لأوروبي م�شروع قر�ر يجيز فر�س 
عقوبات على بريطانيا يف حال عدم �لتز�مها بقو�نني �لتكتل خالل �ملرحلة 

�لنتقالية بعد بريك�شت، بح�شب ما ك�شف م�شدر �وروبي �م�س.
وين�س م�شروع �لقر�ر على �ن تظل بريطانيا تطبق �لت�شريعات و�لقو�نني 
�لوروبية خالل �ملرحلة �لنتقالية من 21 �شهر� بعد خروجها فعليا من 
�لحتاد �لوروبي يف 29 �ذ�ر مار�س 2019، وهو ما يرف�شه �مل�شككون يف 

�أوروبا د�خل بريطانيا �ذ يعترون �نه يجعل من بالدهم دولة تابعة.
وكان م�شروع �لتفاق �لأخري بني دول �لحتاد �لأوروبي �ل�27 حول �شروط 
�ملرحلة �لنتقالية ين�س على يتمكن �لتكتل من منع بريطانيا من �لو�شول 
�ىل �ل�شوق �ملوحدة يف حال عدم �لتز�مها بالقو�نني، وذلك �ذ� مل يكن �لوقت 

يكفي لرفع �شكوى �أمام �لق�شاء �لوروبي.
�علنته  �لذي  �لتفاق  و�ل��و�رد يف م�شروع  بالعقوبات  �ملتعلق  �لبند  و�أ�شيف 
بروك�شل  �ملحادثات يف  ��شتئناف  بعد  �لرب��ع��اء،  �م�س  �لأوروب��ي��ة   �ملفو�شية 
هويته  عن  �لك�شف  رف�س  دبلوما�شي  م�شدر  وق��ال  �لثالثاء.  �لأول  �م�س 
�لوروبي  ت�شمح لالحتاد  “�آلية  ين�س على  �لبند  �ن  بر�س  لوكالة فر�ن�س 

بتعليق بع�س �لفو�ئد �لناجمة عن �نتماء بريطانيا �ىل �ل�شوق �ملوحدة.
باملبادلت  �ل���ش��ت��م��ر�ر  �مل��ت��ح��دة  للمملة  �مل��وح��دة  �ل�����ش��وق  يف  �ل��ب��ق��اء  يتيح 
�لتجارية دون حو�جز �و تدقيق من قبل �جلمارك خالل �ملرحلة �لنتقالية 
بينما يظل باإمكان �ملو�طنني �لريطانيني �لعمل و�لقامة يف �أي من دول 

�لتكتل.

ال�شعبة الربملانية الإماراتية ت�شارك يف اجتماعات »الربملان العربي« بالقاهرة 

اأخبار ال�شاعة: »احلرمني ال�شريفني خط اأحمر«

عريقات يهاجم هايلي لنتقادها عبا�س

مادورو ي�شارك يف قمة الأمريكيتني يف اأبريلالعربي: النظام الإيراين �شبب اإ�شكالت املنطقة
•• كراكا�س-وكاالت:

ي�شارك رئي�س فنزويال نيكول�س مادورو، يف قمة �لأمريكيتني، �لتي جتمع قادة 
�أعلنت  �أبريل بليما، وفق ما  13 و14  �أمريكا �جلنوبية و�أمريكا �ل�شمالية يف 

كر�كا�س، �م�س �لأول �لثالثاء.
وقال وزير خارجية فنزويال خورخي �أر�ييز�، يف تغريدة على تويرت، �إن مادورو 
“�شي�شارك ب�شكل حمدد يف �لقمة للدفاع، عن �شيادة �أمريكا �لالتينية وللقاء 
�شعب �لبريو �ملنا�شل«. وتاأتي دعوة رئي�س �لبريو بيدرو بابلو ملادورو للم�شاركة 
يف �لقمة، يف وقت ت�شهد فيه �لعالقات بني �لبلدين توتر�ً بعدما تبادل �لبلد�ن 

طرد ممثليهما �لدبلوما�شيني يف �أغ�شط�س2017.
وتنظم �لقمة يومي 13 و14 �أبريل يف ليما حتت �شعار “�حلوكمة �لدميقر�طية 

يف مو�جهة �لف�شاد«.

•• اأبوظبي -وام:

ت���������ش����ارك �ل�������ش���ع���ب���ة �ل���رمل���ان���ي���ة 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت������ادي 
يف �أع���م���ال �جل��ل�����ش��ة �ل��ث��ال��ث��ة من 
�لف�شل  م��ن  �ل��ث��اين  �لنعقاد  دور 
�لت�شريعي �لثاين للرملان �لعربي 
�لتي  للجانه  �ل��ث��ال��ث  و�لج��ت��م��اع 
ت�شت�شيفها �لقاهرة خالل �لفرتة 
من 11 �إىل 13 فر�ير �جلاري.

�لرملانية  �ل�����ش��ع��ب��ة  “وفد  ي�����ش��م 
�أع�شاء  ع�شويته  يف  �لإمار�تية” 
�مل���ج���ل�������س �ل����وط����ن����ي �لحت���������ادي 
�ل��ع��رب��ي �شعادة  �ل��رمل��ان  �أع�����ش��اء 
ك�����ل م�����ن خ����ال����د ع���ل���ي ب�����ن ز�ي�����د 
�ل�شوؤون  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل��ف��ال���ش��ي 
وجا�شم  و�مل���ال���ي���ة،  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�ل���ن���ق���ب���ي ع�������ش���و جلنة  ع����ب����د�هلل 
و�لقانونية  �لت�شريعية  �ل�����ش��وؤون 
�أحمد  وحممد  �لإن�����ش��ان،  وحقوق 
�ل�شوؤون  جل��ن��ة  ع�����ش��و  �ل��ي��م��اح��ي 
�خل��ارج��ي��ة و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�لأم����ن 
�لقومي، وعائ�شة �شامل بن �شمنوه 
ع�شوة جلنة �ل�شوؤون �لجتماعية 
و�ل���رتب���وي���ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�مل������ر�أة 

و�ل�شباب، بالرملان �لعربي.
�للجان،  �أع��م��ال  ب��رن��ام��ج  وح�شب 
�خلارجية  �ل�شوؤون  جلنة  تناق�س 
�لقومي  و�لأم��������ن  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�ل�شيا�شي  �ل���ت���ق���ري���ر  م���������ش����روع 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا ع��ل��ى ر���ش��ال��ة و�ردة 
ل���ل���رمل���ان �ل���ع���رب���ي ح�����ول �ل�����دور 
“�لرملان”  �لإيجابي �لذي يلعبه 
�لعادلة  �لعربية  للق�شايا  دع��م��ا 
لدعم  �ل��ع��رب��ي  �لتحالف  وت��اأي��ي��د 
�ل�شرعية يف �ليمن و�إد�نة �ملو�قف 
�لعد�ئية �لتي تقوم بها �مليلي�شيات 
با�شتخد�م  �مل�����ش��ل��ح��ة  �حل���وث���ي���ة 
�لإير�نية  �لبالي�شتية  �ل�شو�ريخ 
و��شتهد�ف �ملناطق �ملدنية باململكة 
و�شتعقد  �ل�������ش���ع���ودي���ة.  �ل��ع��رب��ي��ة 
�للجان �لفرعية بالرملان �لعربي 
�لأقل  �لعربية  �ل��دول  وه��ي جلنة 
�لإن�شان،  ح���ق���وق  وجل���ن���ة  من�����اء، 
�جتماعاتها  ف��ل�����ش��ط��ني  وجل���ن���ة 
ملناق�شة �ملو�شوعات �ملحالة �إليها.

جل�شته  �لعربي  �ل��رمل��ان  يعقد  و 
�لثاين  �لن���ع���ق���اد  ل�����دور  �ل��ث��ال��ث��ة 
�لثاين  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي  �ل��ف�����ش��ل  م���ن 
�ملقبل مبقر جامعة  �لثالثاء  يوم 
�لدكتور  برئا�شة  �لعربية،  �ل��دول 
رئي�س  �ل�شلمي  ف��ه��م  ب��ن  م�شعل 

�لرملان.
وتركز �جلل�شة على خطة �لرملان 
ومناق�شة  �حل���ايل  �ن��ع��ق��اده  ل���دور 
�لأو������ش�����اع �ل��ع��رب��ي��ة �ل���ر�ه���ن���ة يف 
ظل �لأزم��ات �لتي متر بها بع�س 
�لبلد�ن �لعربية يف �شوء ما قام به 
لدعم  �لعربي من جهود  �لرملان 

�لعمل �لعربي �مل�شرتك.

•• رام اهلل-وكاالت:

�ملفاو�شات  م���ل���ف  م�������ش���وؤول  ه���اج���م 
�شائب  �ل����دك����ت����ور  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
لدى  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ملبعوثة  ع��ري��ق��ات، 
مطالباً  ه���ايل،  نيكي  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
ب�شبب  فمها”،  “تخر�س  �أن  �إي���اه���ا 
�لنتقاد�ت �لتي وجهتها �إىل �لرئي�س 
�لعام  �لأمني  و�نتقد  عبا�س.  حممود 
ملنظمة �لتحرير �لفل�شطينية، هايل، 
لتقرير م�شور  ووفقاً  ذلك  ب�شر��شة، 
على  رد�ً  �ل��ث��الث��اء،  �لأول  �أم�����س  ن�شر 

خلطاب  �لأمريكية  �ملبعوثة  �نتقاد�ت 
�لرئي�س �لفل�شطيني �لأخري �لذي و�شف فيه �إ�شر�ئيل 
ب�م�شروع ��شتعماري ل عالقة له باليهود، و�أنها �عتدت 
على �لفل�شطينيني بوح�شية م�شتغلة �لإعالن �لأحادي 
�ل���ذي �أق���ر ب��ه �لرئي�س �لأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب من 

�عتبار �لقد�س عا�شمة للكيان �ملحتل.
بالرئي�س  �لإطاحة  �إىل  “دعت  هايل  �إن  عريقات  وق��ال 
�ل�شفرية  هذه  و�لآن  دميقر�طياً،  �ملنتخب  �لفل�شطيني 
وتطالب  �ل�شجاعة،  �إىل  يفتقر  باأنه  تتهمه  �لأمريكية 

خطاب  �إىل  عريقات  ت�شريحات  و�أ���ش��ارت  با�شتبد�له«. 
�أل��ق��ت��ه ه���ايل ب����الأمم �مل��ت��ح��دة يف ي��ن��اي��ر ق��ال��ت ف��ي��ه “يف 
خطابه، �أعلن �لرئي�س عبا�س �أن �تفاقات �أو�شلو لل�شالم 
قد ماتت، ورف�س �أي دور �أمريكي يف حمادثات �ل�شالم«. 
�لأمريكي،  �لرئي�س  �أه���ان  “لقد  ه��ايل  عقبت  وك��ان��ت 
ودعا �إىل تعليق �لعرت�ف باإ�شر�ئيل، و��شتدعى �ملا�شي 
ع�شر  �ل�شابع  �لقرن  �إىل  يعود  �ل��ذي  و�خليايل،  �لقبيح 
�لقوى  �شممته  ��شتعماري  كم�شروع  �إ�شر�ئيل  لر�شم 

�لأوروبية«. 

وا�شنطن تاأ�شف لإعادة
 اإيران اأمريكيا اإىل ال�شجن 

•• بوغوتا-اأ ف ب:

�أعربت �لوليات �ملتحدة عن �أ�شفها لقر�ر �ل�شلطات �لإير�نية �إعادة مو�طن 
�ىل  81 عاما  �ل��ي��وم  وع��م��ره  �ليوني�شف  ك��ان موظفا يف  �م��ريك��ي-�ي��ر�ين 
�ل�شجن بعدما كانت �شمحت له باخلروج لفرتة ق�شرية لتلقي عالج طبي.

لل�شحافيني  �لمريكي  �خلارجية  وزي��ر  م�شاعد  غولد�شتني  �شتيف  وق��ال 
�لو�شع  �ن  �لالتينية  �مريكا  على  جولة  �ط��ار  يف  يزورها  �لتي  بوغوتا  يف 
عنه  بالإفر�ج  �لإير�نية  �ل�شلطات  مطالبا  يتدهور،  منازي  لباقر  �ل�شحي 
�عادة  حيال  �لعميقة  �ملنا  خيبة  “نبدي  و����ش��اف  �ن�شانية.  ل���دو�ع  ف��ور� 
�حلكومة �لير�نية منازي �ىل �ل�شجن. نحن قلقون على �شحته �لآخذة يف 
�لتدهور وهو ما ز�ل بحاجة ما�شة لعالجات طبية” بعدما خ�شع يف �أيلول 

�شبتمر لعملية جر�حية لزر�عة ناظمة قلبية ��شطناعية.
�ل�شجن  من  باخلروج  لنمازي  �لح��د  �شمحت  �لإير�نية  �ل�شلطات  وكانت 

لتلقي �لعالج قبل �ن تعيده �ىل �ل�شجن.
�لعمال  قطاع  يف  م�شت�شار�  يعمل  �ل��ذي  من��ازي  �شياماك  �بنه  ف��ان  كذلك 
ويحمل على غر�ر و�لده �جلن�شيتني �لمريكية و�لير�نية، م�شجون بنف�س 

�لتهمة �لتي �دين بها و�لده.
�لب  ب�شجن  �ي��ر�ن��ي��ة  حمكمة  ق�شت   2017 �كتوبر  �لأول  ت�شرين  ويف 
و�بنه ملدة ع�شر �شنو�ت بعدما د�نتهما ب”�لتج�ش�س و�لتعاون مع �حلكومة 

وهي �تهامات نفتها عائلتهما �ملقيمة يف �لوليات �ملتحدة. �لمريكية”، 

اأملانيا: هناك حاجة متزايدة 
للوقاية من »التطرف«

•• برلني-وكاالت:

ل�شوؤون  �لأمل��ان��ي��ة  �ملفو�شية  �أك���دت 
هناك  �أن  و�ل���الج���ئ���ني  �ل���ه���ج���رة 
�لذين  �مل�����ش��ل��م��ني  ع���دد  ت���ز�ي���د�ً يف 
�لتابع  �ملكتب  بخدمة  ي�شتعينون 
للهيئة و�ملخ�ش�س لتقدمي �لن�شح 
كان  �شو�ء  �لتطرف  �شد  و�مل�شورة 
هوؤلء �مل�شلمون من �أهايل �أ�شخا�س 
ي�شتبه يف �أنهم متطرفون �أو �أهايل 
تقرير  وذك���ر  فعليني.  متطرفني 
ت�شايتوجن”  “برليرن  ل�شحيفة 
تلقى  �مل��ك��ت��ب  �أن  �لأرب����ع����اء  �م�����س 
 2012 عام  �نطالقه مطلع  منذ 
وحتى �أو�خر عام 2016 �ت�شالت 
�ت�����ش��اًل من   3163 ب��ل��غ ع��دده��ا 
�ل�شتعانة  يف  ي��رغ��ب��ون  �أ���ش��خ��ا���س 
ب���خ���دم���ات �مل��ك��ت��ب ل��ل��ت��ع��رف على 
�لذين  ذويهم  مع  �لتعامل  كيفية 
م���وؤ����ش���ر�ت تنذر  ع��ل��ي��ه��م  ظ���ه���رت 
�أو  متطرف  فكر  تبنيهم  باحتمال 

متطرفني فعليني.

تكليفات  تنفيذ  ومتابعة   ،2018
�لثاين  �ج���ت���م���اع���ه���ا  يف  �ل���ل���ج���ن���ة 
وم���ا �ن��ب��ث��ق ع��ن��ه��ا م��ن ق�����ر�ر�ت يف 
�ملايل  و�مل��وق��ف  �ل��ع��ام��ة،  �جلل�شة 
�جل������اري وموقف  ف���ر�ي���ر  ح��ت��ى 
�����ش����د�د �ل��������دول مل�������ش���اه���م���ات���ه���ا يف 
ب�شاأن  و�لإحاطة   ،2018 مو�زنة 
ندوة  بتنظيم  �ملتعلقة  �لرتتيبات 
�لتكامل �لقت�شادي �لعربي �ملقرر 

عقدها يف �ململكة �ملغربية.
�ل�شوؤون  تناق�س جلنة  من جهتها 
وحقوق  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لت�شريعية 
�جتماعاتها  خ������الل  �لإن���������ش����ان 
�لعربية  و�ل��ق��و�ن��ني  �لت�شريعات 
�مل���وح���دة، وم�����ش��روع ت��ق��ري��ر حول 
�لعامل  �لإن�شان يف  و�شعية حقوق 
وتطلع  2017م،  ل��ع��ام  �ل��ع��رب��ي 
ع��ل��ى م��ذك��رة ب�����ش��اأن �إع�����د�د روؤي���ة 

�لعام  �ل�����دوري وحت���دي���د �لإط�����ار 
ل���ل���ت���ق���ري���ر وم���ن���ه���ج���ه و�أه�����د�ف�����ه 
�لعامل  يف  �ل�شيا�شية  و�مل�شتجد�ت 
�لعربي، ومبادر�تها ب�شاأن �لقانون 
للو�شاطة  �ل���ش��رت���ش��ادي  �ل��ع��رب��ي 
�ملالحظات  و�إب�����د�ء  و�مل�����ش��احل��ات 
�لقانون،  �ل�شيا�شية حول  و�لروؤى 
�ل��ع��م��ل �لعربي  وم��ت��اب��ع��ة م�����ش��رية 
�مل�����ش��رتك، و�لط����الع ع��ل��ى نتائج 
�ج��ت��م��اع جم��ل�����س ج��ام��ع��ة �ل���دول 
�ل��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل����وز�ري 
بتاريخ  �ل���ع���ادي���ة  غ���ري  دورت������ه  يف 
�مل���ا����ش���ي وق������ر�ر�ت  ن��وف��م��ر   19
مار�س  يف  عقدت  �لتي  عمان  قمة 
�ل�شوؤون  جلنة  وتناق�س   .2017
�لتكامل  و�مل���ال���ي���ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
وخطة  �ل����ع����رب����ي  �لق����ت���������ش����ادي 
عملها لدور �لنعقاد �لثاين للعام 

ب���رمل���ان���ي���ة ب�������ش���اأن ت��خ��ف��ي��ف �آث�����ار 
و�ل�شر�عات على حقوق  �حل��روب 
�لعامل  يف  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �لإن���������ش����ان 
�لعربي، وعلى ر�شائل و�ردة ب�شاأن 
تبذله  �ل�����ذي  �لإي���ج���اب���ي  �ل������دور 

�للجنة يف دعم �لق�شايا �لعربية.
ف���ي���م���ا ت���ن���اق�������س جل���ن���ة �ل�������ش���وؤون 
�لجتماعية و�لرتبوية و�لثقافية 
و�مل�����ر�أة و�ل�����ش��ب��اب م��ق��رتح رئي�س 
تفعيل  ب�����ش��اأن  �ل��ع��رب��ي  �ل���رمل���ان 
�لقدم  لكرة  �ل��ع��رب  ك��اأ���س  بطولة 
و�إع������������د�د ت���و����ش���ي���ات ع���م���ل���ي���ة يف 
تقارير  ج��ان��ب  �إىل  �جل��ان��ب  ه���ذ� 
�لفرعية  �ل���ل���ج���ان  �ج���ت���م���اع���ات 
م�����ش��روع قانون  ب����اإع����د�د  �مل��ك��ل��ف��ة 
للتعليم  ��شرت�شادي عربي موحد 
ت�شور  و�إع����د�د  �لعلمي،  و�لبحث 
�لالجئني  م�شاعدة  ح��ول  مبدئي 

و�لأطفال  �لن�شاء  من  و�لنازحني 
و�ل���رتت���ي���ب ل��ع��ق��د م���وؤمت���ر حول 
�لن�شاء  من  و�لنازحني  �لالجئني 
و�لأط��ف��ال �ل��ع��رب، و�إع���د�د ت�شور 
م�شروع قانون ��شرت�شادي للعناية 
بال�شحة �إىل جانب �إعد�د م�شروع 
ق��ان��ون ����ش��رت���ش��ادي ع��رب��ي ينظم 
�إن�شاء و�آلية عمل �ملنظمات �لعاملة 

يف �ملجال �لإن�شاين و�خلريي.
حول  تقرير�  �للجنة  وت�شتعر�س 
معني  ����ش��ت�����ش��اري  جمل�س  �إن�����ش��اء 
بالوطن  و�ل��ط��ف��ل  �مل����ر�أة  بق�شايا 
�ل���ع���رب���ي، ودر������ش����ة �ق�����رت�ح حول 
�لوطن  يف  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
م�شتجد�ت  وت���ق���ري���ر  �ل����ع����رب����ي، 
�مل�شرتك يف جمال  �لعربي  �لعمل 

�خت�شا�س �للجنة.
وتطلع جلنة �ل�شوؤون �لجتماعية 

“�ملنطقة �لعربية تعاين من �إ�شكالت مرت�كمة وم�شتمرة، 
كثري�ً  �أن  �إىل جانب  �لفل�شطينية،  �لق�شية  ويف مقدمتها 
دفع  ما  �لد�خلية،  م�شكالتها  لديها  �لعربية  �ل��دول  من 
�لد�خلية  ول��ل��ظ��روف  �ملنطقة،  ظ��روف  ل�شتغالل  �إي���ر�ن 
�أوجد حالة من عدم  �لذي  �لأمر  �لعربية،  �لدول  لبع�س 
�ليمن  ي��ج��ري يف  م��ا  �أن  م��ع��ت��ر�ً  �ملنطقة،  �ل���ش��ت��ق��ر�ر يف 
و�شوريا حالياً مثال و��شح وجلي على �لدور �لذي يقوم به 
�لنظام �لإي��ر�ين يف �ملنطقة«. ولفت �لأمني �لعام �ل�شابق 
للجامعة، �إىل �أن “معظم �لإ�شكالت �لتي تو�جهها �لدول 
�أو ب�شبب �لإره��اب �لذي  �إي��ر�ن،  �لعربية فر�شت من قبل 
من  �أي�شاً  �أت��ت  �لعربي، وهي ظاهرة  �لوطن  ��شت�شرى يف 

•• الريا�س-وكاالت:

�تهم �لأمني �لعام �ل�شابق للجامعة �لعربية �لدكتور نبيل 
�لعربي، “�لنظام �لإير�ين بالوقوف خلف �لإ�شكالت �لتي 
تعي�شها �ملنطقة �لعربية، م�شري�ً �إىل �أن �إير�ن ت�شعى منذ 

عام 1979 ت�شعى �إىل ت�شدير ثورتها للدول �لعربية«.
�م�س  �ل�����ش��ع��ودي��ة،  ع��ك��اظ  وف���ق �شحيفة  �ل��ع��رب��ي،  وق����ال 
�إىل  ت�شعى  وه��ي   1979 ع��ام  “�إير�ن ومنذ  �إن  �لأرب��ع��اء، 
تعار�س  �شيا�شة  وه��ي  �ل��ع��رب��ي��ة،  ل��ل��دول  ث��ورت��ه��ا  ت�شدير 
وبو�شوح ميثاق �لأمم �ملتحدة، �لد�عي �إىل ح�شن �جلو�ر 
�أن  و�أ�شاف،  للدول«.  �لد�خلية  �ل�شوؤون  �لتدخل يف  وعدم 

قائاًل:  �لعربي  وتابع  �أفغان�شتان«.  من  خ�شو�شاً  �خل��ارج 
�أفغان�شتان،  يف  خارجي  تدخل  من  تولد  �لإره���اب  “حتى 
�لأر��شي  �ل�شابق  �ل�شوفيتي  �لحت���اد  ق���و�ت  دخ��ل��ت  ح��ني 
�أكرث  هي  �خلارجية  �لعو�مل  �أن  على  م�شدد�ً  �لأفغانية. 
رغم  �لعربية،  �ملنطقة  تعي�شها  �لتي  �لإ�شكالت  يولد  ما 
ولفت  �ملنطقة«.  دول  من  عدد  يف  د�خلية  �إ�شكالت  وج��ود 
�إىل �أن “هناك ترقباً كبري�ً ملا يجري يف �لد�خل �لإير�ين، 
�إذ �شهدت معظم �ملدن �لإير�نية �حتجاجات �شعبية ب�شبب 
�شيا�شات  و�لجتماعية، جر�ء  �لقت�شادية  �لأو�شاع  تردي 
من  �لتطور�ت  تلك  “حتد  �أن  �أمله  عن  معرباً  �لنظام”، 

�شيا�شات �لتدخل �لإير�نية يف �ملنطقة �لعربية«.

�أن هذه  �أي�����ش��اً يف  ل��ه ���ش��و�ب��ه؛ ول �شك  ور�ءه وي���روج 
�لإمار�تي  �لدولة  وزير  كتب  وقد  �شتف�شل،  �ملحاولت 
لل�شوؤون �خلارجية �لدكتور �أنور قرقا�س على ح�شابه 
�حلرمني  تدويل  نحو  �ملرتبك  “خطة  “تويرت”:  يف 
�ل�شقوط  م��ن��ه  ت��ع��ودن��ا  ���ش��اب��ق��اً،  ف�شلت  ك��م��ا  �شتف�شل 
و�شيبقى  و�لأذى،  �ل��ت��اآم��ر  عنه  وعرفنا  و�ل�شقطات، 

معزوًل منبوذ�ً ولن جتلب له هرولته �لأمان«.
و�أ�شارت �إىل �أنه بقي �أن نقول �إن مو�شوع �لتدويل كان 
ي��روج لتق�شيم  ك��ان  ِقَبل من  ُط��رح منذ عقود من  قد 
ونحن  عليها،  تتاآمر  �لتي  �ملخططات  �شمن  �ملنطقة، 
عدد  تعاين  حيث  يتحقق،  منها  بع�شاً  لالأ�شف  ن��رى 
�مل��ه��م��ة، وم��ن��ذ �ن���دلع م��ا ي�شمى  م��ن �ل���دول �لعربية 
�لربيع �لعربي، م�شاريع تق�شيم حقيقية، تنذر مبزيد 

•• اأبوظبي-وام :

تدويل  ع��ن  �حل��دي��ث  �أن  �ل�شاعة  �أخ��ب��ار  ن�شرة  �أك���دت 
ميكن  ول  قطعاً؛  مرفو�س  �أمر  �ل�شريفني  �حلرمني 
مل�شلم، �أي م�شلم، يحر�س على دينه وحماية مقد�شاته 
ويهمه �أمر �أمته، �أن يقبل بهذه �مل�شاألة حتت �أي ظرف 
م��ن �ل���ظ���روف؛ و�مل��ط��ال��ب��ة ب��ه ي��ع��د �ن��ت��ه��اك��اً �شريحاً 
عنو�ن  حت��ت  �فتتاحيتها  يف  وق��ال��ت  �مل�����ش��ل��م��ات.  ل��ك��ل 
م�شاألة  �إث��ارة  �إن  �أحمر”  خط  �ل�شريفني  “�حلرمني 
�لتدويل يف هذ� �لظرف �لدقيق �لذي متر به �ملنطقة، 
ويف �شياق خالفات �شيا�شية تعر حقيقة عن م�شتوى 
من �لنحطاط �لأخالقي و�لقيمي، وهي ل تخدم �إل 
ي�شتغلون  �لذين  �ملرتب�شني  و�أول��ئ��ك  �لإ���ش��الم  �أع��د�ء 
�لفنت ون�شر ثقافة  �أج��ل خلق  �لأح��د�ث �جلارية من 

�لكر�هية.
�لإم���ار�ت  مركز  ع��ن  ت�شدر  �لتي   ���� �لن�شرة  و�أ���ش��اف��ت 
نافلة  من  لعل   �� �ل�شرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات 
�لقول، �أن �حلرمني �ل�شريفني يتمتعان بقد�شية لدى 
كل �مل�شلمني؛ ولكن - وهذ� رمبا ل يدركه �لكثريون - 
�أن �حلرم �ملكي على وجه �لتحديد له مكانة فريدة؛ 
ف��ه��و م��ق��د���س ل��ي�����س ف��ق��ط ل����دى �مل�����ش��ل��م��ني، ك��م��ا هو 
�لعتقاد �ل�شائد؛ بل على م�شتوى عاملي بالفعل، وذلك 
بالنظر �إىل ما ميثله من رمزية �إن�شانية وعاملية، ففي 
مكة بني بيت �هلل �حلر�م قبل بعثة �لر�شول �لكرمي، 
ومن  �ل�شنني؛  ب���اآلف  و�شلم،  عليه  �هلل  �شلى  حممد 
هناك �أي�شاً �نطلقت ر�شالة �إبر�هيم، عليه �ل�شالم، �إىل 
�لعامل، وفيها �ختتمت �لر�شالت ببعثة �لنبي حممد، 
���ش��ل��ى �هلل ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م، �ل����ذي ج���اء رح��م��ة للعاملني 
ومكة  �لزمان  ذلك  ومنذ  �أجمعني؛  للب�شرية  وهد�ية 

قبلة �مل�شلمني؛ و�إليها تهوى �لأفئدة؛ بينما حتت�شن 
�مل��دي��ن��ة ق��ر �أ���ش��رف �خل��ل��ق، و�إل��ي��ه��ا ت��ت��وق ق��ل��وب كل 
�مل�شلمني؛ فكيف ميكن لأحد كائناً من كان �أن يتجر�أ 
�ملكانة  �مل�شا�س بهذه �لأماكن �لتي لها مثل هذه  على 
�لعظيمة �لتي ل تتو�فر لأي مكان �آخر يف �لعامل على 
�لإطالق؟ كيف له �أن يجعلها حمل خالف �أو نز�ع �أو 
�أن ي�شتغلها يف مقاي�شات �أو لتحقيق مكا�شب؟ وذكرت 
�أن �ملطالبة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر، ت�شريحاً �أو 
�ل�شريفني،  بتدويل �حلرمني  ه��زًل،  �أو   ً� ِج��دَّ تلميحاً، 
�شو�ء كان من قطر �أو غريها، �أمر ل ميكن لعاقل �أن 
يقبل به؛ وهو ينطوي على خطورة كبرية يبدو �أن من 
يقف ور�ءها ل يعيها، �أو رمبا يدركها، ولكنه �أوجدها 
وقد  و�ل�شتنكار؛  �لإد�ن��ة  ي�شتوجب  وه��ذ�  لي�شتغلها؛ 
�أد�ن����ت �ململكة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة ودول����ة �لإم����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة هذه �ملطالب ورف�شت ب�شكل قاطع ما 
تروج له و�شائل �إعالم تابعة لقطر، �أو رمبا بعبارة �أدق، 
ولفتت  �لإم���ارة.  يف  �لعليا  و�لقياد�ت  �جلهات  لبع�س 
�لديو�ن  يف  �مل�شت�شار  �أن  �إىل  �فتتاحيتها  يف  �لن�شرة 
ح�شابه  على  كتب  �لقحطاين  �شعود  �ل�شعودي  �مللكي 
يف “تويرت” قائاًل: خاليا عزمي ب�شارة و�إعالم �لظل 
ت�شميه  ملا  ب�شدة  تروجان  �لغا�شمة  �لقطرية  لل�شلطة 

تدويل �حلرمني!.
�إعالن  �أن��ه��ا  على  �لتدويل  مطالب  �لريا�س  وتعتر 
حرب وعمل عدو�ين، كما �شبق و�شرح وزير �خلارجية 
عندما  �أ�شهر  قبل  �جلبري  �أحمد  بن  ع��ادل  �ل�شعودي 
�ململكة  تعتره  �حل��رم��ني  ل�تدويل  طلب  �أي  �إن  ق��ال 

عماًل عدو�نياً و�إعالن حرب.
�أن ه��ذه �ملطالب تعر عن  �أن��ه ل �شك يف  �إىل  ونبهت 
يقف  م��ن  يفقد  �رت��ب��اك  وع��ن  للعو�قب  تقدير  ���ش��وء 

هنا  نحن  بالقول..  �لن�شرة  و�ختتمت  �لفو�شى.  من 
باإذن �هلل  �شتبقى،  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �أن  نوؤكد 
تعاىل، ع�شية على كل هذه �ملحاولت �ليائ�شة، كما �أن 
�مل�شلمون  �حلرمني �ل�شريفني �شيبقيان كما عهدهما 
بن  �شلمان  �مللك  يعمل خادمهما  �أمينة، حيث  �أي��ٍد  يف 
عبد�لعزيز �آل �شعود، على رعايتهما، وحمايتهما؛ ول 
للمقد�شات  �ململكة  تقدمه  ما  ينكر  �أن  ي�شتطيع  �أح��د 
وزو�رها، وهي م�شتعدة د�ئماً و�أبد�ً للت�شحية بالغايل 
مكة،  و�شتبقى  عليهما؛  �حلفاظ  �أج��ل  من  و�لنفي�س 
كما �أر�د �هلل �شبحانه وتعاىل، �ملق�شد �لذي تهوي �إليه 
عميق”،  ف��ٍج  كل  “من  �إليه  ياأتون  وه��م  �لنا�س  �أفئدة 
�هلل  ب��ح��ف��ظ  �هلل حم��ف��وظ��ة  ر���ش��ول  م��دي��ن��ة  و�شتبقى 

ورعايته.
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك :�شركة جينكو للمقاولت ذ.م.م

 GCC:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم  : 270860     بتاريخ : 2017/4/4

باإ�شم :�شركة جينكو للمقاولت ذ.م.م
وعنو�نه:�ل�شارقة - �ل�شارقة - �س.ب:1809 - هاتف:5531532 - فاك�س:5531545 

�مييل:info@gincollc.ae �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :37 �ن�شاء �ملباين و�ل�شالح وخدمات �لرتكيب �و�لتجميع.
و�شف �لعالمة:ثالثة �حرف GCC بالالتينية ويعلوها ثالثة �قو��س باللو�ن �لحمر و�لحمر �لد�كن 

ب�شكل مميز.
�لخ��رى ومبعزل عن  بالو�شاع   GCC �لح��رف  ��شتخد�م  �ملطالبة بحق ح�شري عند  �لإ�شرت�طات:عدم 

�لعالمة لعتبارها �حرف �شائعة �ل�شتخد�م.
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  8  فرباير  2018 العدد 12245

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك :مركز �شو �جلمال لل�شيد�ت ذ.م.م

 Soo Beauty Center:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم  : 280352     بتاريخ : 2017/10/2

باإ�شم :مركز �شو �جلمال لل�شيد�ت ذ.م.م
وعنو�نه:�بوظبي - دملا مول - هاتف:025506111 - �شندوق �لريد:91122 

�مييل:aibrahim@dalmamall.ae �أبوظبي
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :44 �خلدمات �لطبية ، �خلدمات �لبيطرية و خدمات �لعناية 
�ل�شحية و�ملحافظة على �جلمال للكائنات �لب�شرية �و �حليو�نات ، خدمات �لزر�عة و�لب�شتنة و�لغابات ، مركز 

جتميل وعناية �شخ�شية للن�شاء.
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل د�ئرة د�خلها كلمة باللغة �لكورية يدنوها Soo Beauty باللغة 

�لجنليزية يدنوها Center باللغة �لجنليزية.
�لإ�شرت�طات:.

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  8  فرباير  2018 العدد 12245
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك :�وتو بودي �شنرت �ي بي �شي ذ.م.م
 abc:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم  : 272555     بتاريخ : 2017/5/2
باإ�شم :�وتو بودي �شنرت �ي بي �شي ذ.م.م

Irish.Enero@almajid.com:وعنو�نه:دبي - �لقرهود - �لر��شدية - �شندوق �لريد:156 -  �مييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :37 �ل�شيانه و�ل�شالح �لعام للمركبات ��شالح ميكانيكي 
بالجز�ء  �ل�شيار�ت  جتهيز  �ملركبات  هياكل  وده���ان  )�شمكرة(  ترميم  �شيار�ت  كهرباء  ����ش��الح  للمركبات 

�ل�شافية ��شالح مرد�ت )مكيفات( �ملركبات و�شيانتها.
�لجنليزية  �لبجدية  من  ح��روف  ثالثة  با�شفلها  ل�شيارة  �خلارجي  �لهيكل  ميثل  �لعالمة:ت�شميم  و�شف 

تكمل �جلزء �ل�شفل من �ل�شيارة.
�لإ�شرت�طات:�حلماية للعالمة يف �شكلها �ملميز مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �حلروف abc يف �لو�شع 

�لعادي.
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  8  فرباير  2018 العدد 12245

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك :��شرت دي �م هيلث كري �س.م.ح

 BeleafPure.Natural.Effective:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم  : 284825     بتاريخ : 2017/12/20

باإ�شم :��شرت دي �م هيلث كري �س.م.ح
وعنو�نه:�ل�شارقة - مكتب مبنى �ي لوب رقم �ي 64 - جي 30 منطقة �حلرة يف �حلمرية �ل�شارقة 

 هاتف:044546001 - فاك�س:044546003 - �شندوق �لريد:49777 
manu.s@dmhealthcare.com:مييل�

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5 م�شتح�شر�ت �شيدلنية وبيطرية ، م�شتح�شر�ت �شحية 
لغايات طبية ، مو�د و�غذية حمية معدة لال�شتعمال �لطبي �و �لبيطري و�غذية للر�شع و�لطفال ، مكمالت 
 ، �ل�شنان  طب  و�شمع   ، �ل�شنان  ح�شو  م��و�د   ، �شماد  وم��و�د  ل�شقات  و�حل��ي��و�ن  لالن�شان  �لغذ�ئية  للحمية 

مطهر�ت ، م�شتح�شر�ت لبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة ، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �ع�شاب.
وحروف  �خ�شر  ب��ل��ون  بيليف  �مل��رك��ز  �ع��ل��ى  يف  مكتوب  �خللفية  �بي�س  �ل�شكل  �لعالمة:م�شتطيل  و���ش��ف 
وباللغة  �شغرية  وح��روف  �خ�شر  بلون   ، فعال   ، طبيعي   ، �شايف  مكتوب  و��شفله  �لجنليزية  وباللغة  كبري 

�لجنليزية.
pure.natural. لإ�شرت�طات:�حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمات�

�لعادي. �لو�شع  يف  حدة  على  كل   effective
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  8  فرباير  2018 العدد 12245
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك :��شرت دي �م هيلث كري �س.م.ح
 BeleafPure.Natural.Effective:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم  : 284827     بتاريخ : 2017/12/20
باإ�شم :��شرت دي �م هيلث كري �س.م.ح

وعنو�نه:�ل�شارقة - مكتب مبنى �ي لوب رقم �ي 64 - جي 30 منطقة �حلرة يف �حلمرية �ل�شارقة 
 هاتف:044546001 - فاك�س:044546003 - �شندوق �لريد:49777 

manu.s@dmhealthcare.com:مييل�
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :44 �خلدمات �لطبية ، �خلدمات �لبيطرية ، خدمات �لعناية 
�ل�شحية و�ملحافظة على �جلمال للكائنات �لب�شرية �و �حليو�نات ، خدمات �لزر�عة و�لب�شتنة و�لغابات.

وحروف  �خ�شر  ب��ل��ون  بيليف  �مل��رك��ز  �ع��ل��ى  يف  مكتوب  �خللفية  �بي�س  �ل�شكل  �لعالمة:م�شتطيل  و���ش��ف 
وباللغة  �شغرية  وح��روف  �خ�شر  بلون   ، فعال   ، طبيعي   ، �شايف  مكتوب  و��شفله  �لجنليزية  وباللغة  كبري 

�لجنليزية.
�لإ�شرت�طات:.

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  8  فرباير  2018 العدد 12245
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك :��شرت دي �م هيلث كري �س.م.ح
 BeleafPure.Natural.Effective:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم  : 284826     بتاريخ : 2017/12/20
باإ�شم :��شرت دي �م هيلث كري �س.م.ح

وعنو�نه:�ل�شارقة - مكتب مبنى �ي لوب رقم �ي 64 - جي 30 منطقة �حلرة يف �حلمرية �ل�شارقة 
 هاتف:044546001 - فاك�س:044546003 - �شندوق �لريد:49777 

manu.s@dmhealthcare.com:مييل�
�سورة العالمة

�لعمال  وتوجيه  و�د�رة  و�لع��الن  �لدعاية  خدمات   35: بالفئة  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي.

وحروف  �خ�شر  ب��ل��ون  بيليف  �مل��رك��ز  �ع��ل��ى  يف  مكتوب  �خللفية  �بي�س  �ل�شكل  �لعالمة:م�شتطيل  و���ش��ف 
وباللغة  �شغرية  وح��روف  �خ�شر  بلون   ، فعال   ، طبيعي   ، �شايف  مكتوب  و��شفله  �لجنليزية  وباللغة  كبري 

�لجنليزية.
�لإ�شرت�طات:.

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  8  فرباير  2018 العدد 12245

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  8  فرباير  2018 العدد 12245

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  8  فرباير  2018 العدد 12245

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 273993           بتاريخ: 28 / 05/ 2017
با�ش��م:       هدى بيوتي ليمتد

وعنو�نه: �لطابق 3، مبنى جيه �آند �شي، روود تاون، تورتول، جزر �لعذر�ء )�لريطانية(، يف جي 1110
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات  م�شتح�شر�ت تبيي�س �لأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س، 
م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، 
�مل�شتعار، لو��شق لغايات �لتجميل، بل�شم لغري  �مل�شتعارة، لو��شق لتثبيت �ل�شعر  �أ�شنان، لو��شق لتثبيت �لرمو�س  منظفات 
للرمو�س،  جتميل  م�شتح�شر�ت  جتميلية،  �ق��الم  جتميل،  �طقم  جتميلية،  كرميات  جتميلية،  �قنعة  �لطبية،  �لأغ��ر����س 
رمو�س  �حلو�جب،  �ق��الم  �حلو�جب،  جتميل  م�شتح�شر�ت  جتميل،  م�شتح�شر�ت  بالب�شرة،  للعناية  جتميل  م�شتح�شر�ت 
م�شتعارة، �ظافر م�شتعارة، ملمعات �شفاه، علب �أحمر �ل�شفاه، طالء/�أحمر �ل�شفاه ، م�شتح�شر�ت كرميية )لو�شن( لغر��س 
لغري  للتدليك  هالمية  مو�د  م�شكرة،  �ملكياج،  �ز�لة  م�شتح�شر�ت  مكياج،  م�شتح�شر�ت  مكياج،  م�شاحيق  مكياج،  �لتجميل، 
�لأغر��س �لطبية، مل�شقات فنية لالظافر، م�شتح�شر�ت �لعناية بالظافر، طالء �ظافر، زيوت لأغر��س �لتجميل، عطور، 
لتثبيت  لو��شق  جتميل(،  )م�شتح�شر�ت  لل�شم�س  بالتعر�س  �لب�شرة  لإ�شمر�ر  م�شتح�شر�ت  �لتجميل،  لغر��س  فازلني 
�لأظافر �مل�شتعارة، حمرة للخدود، �أقالم �أحمر �خلدود، م�شتح�شر�ت للعناية باجل�شم و�جلمال لأغر��س جتميلية، مل�شقات 
�لعني)�لكون�شيلر(   منطقة  حول  للب�شرة  ت�شتعمل  م�شتح�شر�ت  جتميلية(،  )م�شتح�شر�ت  منظفة  كرميات  للج�شم،  فنية 
�لأ�شا�س  �لبقع و�ل�شو�ئب، بودرة جتميلية للوجه، كرمي  �لب�شرة من  �إخفاء عيوب  )م�شتح�شر�ت جتميلية(، م�شتح�شر�ت 
م�شتح�شر�ت  �لكرمي،  على  حتتوي  جتميل  حمرة  �ل�شائل،  �لأ�شا�س  ك��رمي  �لب�شرة،  ل��ون  ولتوحيد  �لوجه  عيوب  لتغطية 
جتميلية للزينة، م�شتح�شر�ت لفرك وتق�شري �جل�شم لأغر��س جتميلية، حمدد للعني، ظالل �لعني، م�شتح�شر�ت �لعناية 
بال�شفاه، حمدد �ل�شفاه، كرمي ��شا�س جتميلي للوجه، روؤو�س و�أطر�ف ��شطناعية لالأظافر، و�شم لأغر��س جتميلية غري 

د�ئم وقابل لالإز�لة، م�شتح�شر�ت جتميلية ت�شتخدم لتقلي�س م�شام �لوجه.
�لو�ق�عة بالفئة:3

و�شف �لعالمة: �لعالمة هي �لكلمة FAUXFILTER مكتوبة بالأحرف �لالتينية ي�شبقها �لرمز #
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  8  فرباير  2018 العدد 12245

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   14 / 06 / 2017 �ملودعة حتت رقم : 274922 
با�ش��م:  �شند �أبوظبي ذ.م.م

وعنو�نه:  مبنى �شركة �لد�ر �لعقارية، �لطابق 15، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات   خدمات �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية، خدمات �ل�شت�شار�ت �خلا�شة 
�لتوظيف،  �ملو�هب، خدمات  لتوظيف  �لوكالت  و�لقدر�ت، خدمات  �ملو�هب  �إد�رة  �لب�شرية، خدمات  باملو�رد 
�ل�شو�غر  وملئ  �لوظيفي  �لتن�شيب  خدمات  �لف��ر�د،  وتوظيف  �لوظائف(  عن  )�لبحث  �لتن�شيب  خدمات 

�لوظيفية، خدمات �لتوظيف �ملوؤقت للموظفني، ترتيب �لتدريبات �لعملية لأغر��س تعليمية.  
�لو�ق�عة بالفئة:35

و�شف �لعالمة:   �لعالمة هي عبارة عن �شكل ل�شجرة ذ�ت �أغ�شان متفرعة وجذع عري�س باللون �لبي�س 
و�لذهبي ويوجد حول �أغ�شان �ل�شجرة �أور�ق كثيفة ذهبية �للون كما وميتد من �أ�شفل جذع �ل�شجرة جذور 

متفرعة باجتاهات خمتلفة باللون �لذهبي. و�ل�شجرة موجودة د�خل �شكل د�ئري ذهبي �للون.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  8  فرباير  2018 العدد 12245

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:    23 / 07/ 2017 �ملودعة حتت رقم: 276915 
با�ش��م: بانيان تري هولدينغز ليمتد

وعنو�نه: �شارع 211 �آبر بوكيت تيماه، �شنغافورة 588182
�ملوؤقتة، خدمات مكاتب تاأمني  �أماكن �لإقامة  وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات: خدمات توفري وتاأجري 
�مل�شاركة بالعقار(، تقييم �لإقامة يف  �ملوؤقتة )خا�شية  ��شتئجار �لإقامة  �لقامة )�لفنادق و�لنزل(، خدمات 
�لفنادق، ترتيب �لعطلة و�لإقامة يف �لفنادق، ترتيب �ملاآدب و�ل�شالت، ترتيب �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة، �لنزل، 
تاأجري �لغرف، خدمات حجز �ملطاعم، �لفنادق، خدمات �لفنادق، توفري �لإقامة يف �لفنادق، خدمات �ملطاعم 
توفري  �مل��وؤق��ت��ة(،  )�لإق��ام��ة  �حل��ج��وز�ت  )�مل��وت��ي��الت(،  �ل�شغرية  �لفنادق  �لفنادق،  حجز  خدمات  �لفندقية، 
�ملر�فق للمعار�س و�ملوؤمتر�ت و�لجتماعات، خدمات �لطعام )�لطعام و�ل�شر�ب(، �ملطاعم، مطاعم �خلدمة 
�لذ�تية، خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب، كافيرتيات، �ملقاهي، تقدمي �مل�شورة فيما يتعلق بالإقامة �ملوؤقتة، 
�ملذكورة  باخلدمات  �ملتعلقة  �ل�شت�شارية  و�ل�شت�شارة و�خلدمات  �ملعلومات  �لنهارية، خدمات  دور �حل�شانة 

�أعاله.
�لو�ق�عة بالفئة:43

و�شف �لعالمة: �لعالمة هي عبارة BANYAN TREE مكتوبة بالأحرف �لالتينية.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  8  فرباير  2018 العدد 12245

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 274914              بتاريخ: 2017/06/14
با�ش��م:      �شند �أبوظبي ذ.م.م

وعنو�نه:    مبنى �شركة �لد�ر �لعقارية، �لطابق 15، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:   خدمات �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية، خدمات �ل�شت�شار�ت �خلا�شة 
�لتوظيف،  �ملو�هب، خدمات  لتوظيف  �لوكالت  و�لقدر�ت، خدمات  �ملو�هب  �إد�رة  �لب�شرية، خدمات  باملو�رد 
�ل�شو�غر  وملئ  �لوظيفي  �لتن�شيب  خدمات  �لف��ر�د،  وتوظيف  �لوظائف(  عن  )�لبحث  �لتن�شيب  خدمات 

�لوظيفية، خدمات �لتوظيف �ملوؤقت للموظفني، ترتيب �لتدريبات �لعملية لأغر��س تعليمية.  
�لو�ق�عة بالفئة:35

بالحرف   AJYAL كلمة  وتقابلها  �لعربية  باللغة  �أجيال  كلمة  عبارة عن  �لعالمة هي  �لعالمة:  و�شف 
�لالتينية و�لكلمتني مكتوبتني بطريقة مميزة باللون �ل�شود. ويوجد ��شفلهما عبارة لإد�رة �ملو�هب باللغة 
�لعربية وتقابلها عبارة Talent Management بالحرف �لالتينية و�لعبارتني مكتوبتني بطريقة 

مميزة باللون �لفريوزي. 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  8  فرباير  2018 العدد 12245

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   14 / 06 / 2017 �ملودعة حتت رقم : 274927 
با�ش��م: �شند �أبوظبي ذ.م.م

وعنو�نه: مبنى �شركة �لد�ر �لعقارية، �لطابق 15، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: خدمات جمع �لترعات و�لرعاية �لتجارية، خدمات �لرعاية 
�ملالية، خدمات متويل �لبعثات و �ملنح �لدر��شية �لتعليمية، خدمات �لرعاية على �شكل توفري �لدعم �ملايل 
و�مل�شاعد�ت �ملالية، �لإد�رة �ملالية لر�مج �ملنح �لتعليمية، ترتيب و�عد�د �ملعامالت )�لتبادلت( �ملالية، ترتيب 

�ملنح �لتعليمية، �لقيام بالتعامالت �ملالية.
�لو�ق�عة بالفئة:36

و�شف �لعالمة:   �لعالمة هي عبارة عن �شكل ل�شجرة ذ�ت �أغ�شان متفرعة وجذع عري�س باللون �لبي�س 
و�لذهبي ويوجد حول �أغ�شان �ل�شجرة �أور�ق كثيفة ذهبية �للون كما وميتد من �أ�شفل جذع �ل�شجرة جذور 

متفرعة باجتاهات خمتلفة باللون �لذهبي. و�ل�شجرة موجودة د�خل �شكل د�ئري ذهبي �للون.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  8  فرباير  2018 العدد 12245

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:    23 / 07/ 2017 �ملودعة حتت رقم: 276912 
با�ش��م: هدى بيوتي ليمتد

وعنو�نه: �لطابق 3، مبنى جيه �آند �شي، روود تاون، تورتول، جزر �لعذر�ء )�لريطانية(، يف جي 1110
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:  م�شتح�شر�ت تبيي�س �لأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س، 
م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، 
�مل�شتعار، لو��شق لغايات �لتجميل، بل�شم لغري  �مل�شتعارة، لو��شق لتثبيت �ل�شعر  �أ�شنان، لو��شق لتثبيت �لرمو�س  منظفات 
للرمو�س،  جتميل  م�شتح�شر�ت  جتميلية،  �ق��الم  جتميل،  �طقم  جتميلية،  كرميات  جتميلية،  �قنعة  �لطبية،  �لأغ��ر����س 
رمو�س  �حلو�جب،  �ق��الم  �حلو�جب،  جتميل  م�شتح�شر�ت  جتميل،  م�شتح�شر�ت  بالب�شرة،  للعناية  جتميل  م�شتح�شر�ت 
م�شتعارة، �ظافر م�شتعارة، ملمعات �شفاه، علب �أحمر �ل�شفاه، طالء/�أحمر �ل�شفاه ، م�شتح�شر�ت كرميية )لو�شن( لغر��س 
لغري  للتدليك  هالمية  مو�د  م�شكرة،  �ملكياج،  �ز�لة  م�شتح�شر�ت  مكياج،  م�شتح�شر�ت  مكياج،  م�شاحيق  مكياج،  �لتجميل، 
�لأغر��س �لطبية، مل�شقات فنية لالظافر، م�شتح�شر�ت �لعناية بالظافر، طالء �ظافر، زيوت لأغر��س �لتجميل، عطور، 
لتثبيت  لو��شق  جتميل(،  )م�شتح�شر�ت  لل�شم�س  بالتعر�س  �لب�شرة  لإ�شمر�ر  م�شتح�شر�ت  �لتجميل،  لغر��س  فازلني 
�لأظافر �مل�شتعارة، حمرة للخدود، �أقالم �أحمر �خلدود، م�شتح�شر�ت للعناية باجل�شم و�جلمال لأغر��س جتميلية، مل�شقات 
فنية للج�شم، كرميات منظفة )م�شتح�شر�ت جتميلية(، م�شتح�شر�ت ت�شتعمل للب�شرة حول منطقة �لعني )م�شتح�شر�ت 
جتميلية(، م�شتح�شر�ت تغطية �لعيوب حول �لعينني و�لوجه و�لب�شرة من �لبقع و�ل�شو�ئب، بودرة جتميلية للوجه، كرمي 
�لأ�شا�س لتغطية عيوب �لوجه ولتوحيد لون �لب�شرة، كرمي �لأ�شا�س �ل�شائل، حمرة جتميل حتتوي على �لكرمي، م�شتح�شر�ت 
جتميلية للزينة، م�شتح�شر�ت لفرك وتق�شري �جل�شم لأغر��س جتميلية، حمدد للعني، ظالل �لعني، م�شتح�شر�ت �لعناية 
بال�شفاه، حمدد �ل�شفاه، كرمي ��شا�س جتميلي للوجه، روؤو�س و�أطر�ف ��شطناعية لالأظافر، و�شم لأغر��س جتميلية غري 

د�ئم وقابل لالإز�لة، م�شتح�شر�ت جتميلية ت�شتخدم لتقلي�س م�شام �لوجه.
�لو�ق�عة بالفئة:3

بالأحرف  مكتوبة   THE OVERACHIEVER CONCEALER عبارة  �لعالمة هي  �لعالمة:    و�شف 
�لالتينية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  8  فرباير  2018 العدد 12245

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 274917              بتاريخ: 2017/06/14
با�ش��م:      �شند �أبوظبي ذ.م.م

وعنو�نه:    مبنى �شركة �لد�ر �لعقارية، �لطابق 15، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:    خدمات جمع �لترعات و�لرعاية �لتجارية، خدمات �لرعاية 
�ملالية، خدمات متويل �لبعثات و �ملنح �لدر��شية �لتعليمية، خدمات �لرعاية على �شكل توفري �لدعم �ملايل 
و�مل�شاعد�ت �ملالية، �لإد�رة �ملالية لر�مج �ملنح �لتعليمية، ترتيب و�عد�د �ملعامالت )�لتبادلت( �ملالية، ترتيب 

�ملنح �لتعليمية، �لقيام بالتعامالت �ملالية.
�لو�ق�عة بالفئة:36

بالحرف   AJYAL كلمة  وتقابلها  �لعربية  باللغة  �أجيال  كلمة  عبارة عن  �لعالمة هي  �لعالمة:  و�شف 
�لالتينية و�لكلمتني مكتوبتني بطريقة مميزة باللون �ل�شود. ويوجد ��شفلهما عبارة لإد�رة �ملو�هب باللغة 
�لعربية وتقابلها عبارة Talent Management بالحرف �لالتينية و�لعبارتني مكتوبتني بطريقة 

مميزة باللون �لفريوزي. 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  8  فرباير  2018 العدد 12245

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   14 / 06 / 2017 �ملودعة حتت رقم : 274931 
با�ش��م: �شند �أبوظبي ذ.م.م

وعنو�نه: مبنى �شركة �لد�ر �لعقارية، �لطابق 15، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�لتعليم  خ��دم��ات  و�ل��ت��دري��ب،  و�لتعليم  �لرتبية  خ��دم��ات  �ملنتجات:   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
عر  �خل�شو�شية  �لتعليمية  �خلدمات  توفري  �خل�شو�شية،  �لتدري�شية  �حللقات  وعمل  تنظيم  و�لر���ش��اد، 

�لإنرتنت.
�لو�ق�عة بالفئة:41

�أغ�شان متفرعة وجذع عري�س باللون �لبي�س  و�شف �لعالمة: �لعالمة هي عبارة عن �شكل ل�شجرة ذ�ت 
و�لذهبي ويوجد حول �أغ�شان �ل�شجرة �أور�ق كثيفة ذهبية �للون كما وميتد من �أ�شفل جذع �ل�شجرة جذور 

متفرعة باجتاهات خمتلفة باللون �لذهبي. و�ل�شجرة موجودة د�خل �شكل د�ئري ذهبي �للون.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  8  فرباير  2018 العدد 12245

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 274920           بتاريخ: 2017/06/14
با�ش��م:      �شند �أبوظبي ذ.م.م

وعنو�نه:    مبنى �شركة �لد�ر �لعقارية، �لطابق 15، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات خدمات �لرتبية و�لتعليم و�لتدريب، خدمات �لتعليم و�لر�شاد، 

تنظيم وعمل �حللقات �لتدري�شية �خل�شو�شية، توفري �خلدمات �لتعليمية �خل�شو�شية عر �لإنرتنت.
�لو�ق�عة بالفئة:41

بالحرف   AJYAL كلمة  وتقابلها  �لعربية  باللغة  �أجيال  كلمة  عبارة عن  �لعالمة هي  �لعالمة:  و�شف 
�لالتينية و�لكلمتني مكتوبتني بطريقة مميزة باللون �ل�شود. ويوجد ��شفلهما عبارة لإد�رة �ملو�هب باللغة 
�لعربية وتقابلها عبارة Talent Management بالحرف �لالتينية و�لعبارتني مكتوبتني بطريقة 

مميزة باللون �لفريوزي. 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  8  فرباير  2018 العدد 12245

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:    23 /  07/ 2017 �ملودعة حتت رقم : 276916 
با�ش��م: بانيان تري هولدينغز ليمتد

وعنو�نه: �شارع 211 �آبر بوكيت تيماه، �شنغافورة 588182
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات : خدمات توفري وتاأجري �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة، خدمات مكاتب تاأمني 
�مل�شاركة بالعقار(، تقييم �لإقامة يف  �ملوؤقتة )خا�شية  ��شتئجار �لإقامة  �لقامة )�لفنادق و�لنزل(، خدمات 
�لفنادق، ترتيب �لعطلة و�لإقامة يف �لفنادق، ترتيب �ملاآدب و�ل�شالت، ترتيب �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة، �لنزل، 
تاأجري �لغرف، خدمات حجز �ملطاعم، �لفنادق، خدمات �لفنادق، توفري �لإقامة يف �لفنادق، خدمات �ملطاعم 
توفري  �مل��وؤق��ت��ة(،  )�لإق��ام��ة  �حل��ج��وز�ت  )�مل��وت��ي��الت(،  �ل�شغرية  �لفنادق  �لفنادق،  حجز  خدمات  �لفندقية، 
�ملر�فق للمعار�س و�ملوؤمتر�ت و�لجتماعات، خدمات �لطعام )�لطعام و�ل�شر�ب(، �ملطاعم، مطاعم �خلدمة 
�لذ�تية، خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب، كافيرتيات، �ملقاهي، تقدمي �مل�شورة فيما يتعلق بالإقامة �ملوؤقتة، 
�ملذكورة  باخلدمات  �ملتعلقة  �ل�شت�شارية  و�ل�شت�شارة و�خلدمات  �ملعلومات  �لنهارية، خدمات  دور �حل�شانة 

�أعاله.
�لو�ق�عة بالفئة:43

و�شف �لعالمة:    �لعالمة عبارة عن �لكلمة ANGSANA مكتوبة بالأحرف �لالتينية.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  8  فرباير  2018 العدد 12245

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
اإعادة اعالن ح�سور املدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى 02/00436/2018 جتاري
�شي  �أي  و�ن  �شريفي�شي�س  �ندمارين  �ن�شبك�شن  �شونيك  جيو  �شركة  عليه:  �ملدعي  �إىل 
لت�شليح �ل�شفن ذ م م مبا �أن �ملدعي : مدينة دبي �ملالحية �س ذ م م قد �أقام �شدكم �لدعوى 
2018-00436-02 جتاري �يجار�ت �أمام �ملركز بطلب �لتايل:- �إخالء عقار �إن �ملدعي عليه 
�لأج��رة للماأجور للفرتة من 1-6-2014 وحتى 31-10-2017 فرت�شد  ميتنع عن �شد�د 
بذمته مبلغ 457464 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �إخطاره بال�شد�د �أو �لإخالء يف 12-4-

للفرتة من  �يجارية  �ملدعي عليه مبلغ كقيمة  بذمة  �أنه تر�شد  . مطالبة مالية   2016
1-6-2014 وحتى 31-10-2017 ورغم �أخطاره يف 4-12-2016 ميتنع عن �ل�شد�د. مطالبة 
مالية ما ي�شتجد من �إيجار وحتى �لإخالء �لفعلي بالإ�شافة �إىل �لفائدة �لقانونية من 
تاريخ 17-10-2016. ولغاية �لت�شديد �لفعلي و�لتام. مطالبة مالية باإلز�م �ملدعي عليه 
بر�شوم وم�شاريف �لدعوى . وقررت �للجنة �لق�شائية �إعادة �إعالنكم بالن�شر للح�شور 
�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �أمام  م  �ل�شاعة2:30   2018-2-12 �ملو�فق  �لثنني  يوم  بجل�شة 
لنظر  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لبتد�ئية  بالد�ئرة  �خلام�شة 
فاأنت مكلف  �لن�شر.  تاريخ  �أي��ام من  �إىل ثالثة  �مل�شافة  �أمر بتق�شري مدة  �لدعوى وقد 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت. يتم �إ�شد�ر هذه 

�لوثيقة �لكرتونيا ول تتطلب �أي ختم �أو توقيع.

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
اإعادة اعالن ح�سور املدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى 02/00668/2018 جتاري
�أن  مبا  م  م  �س  تريدينج  جينري�ل  �شريف�شي�س  �نرتنا�شيونال  �شمر  عليه:  �ملدعي  �إىل 
�ملدعي : رعنا ح�شن . قد �أقام �شدكم �لدعوى 2018-00668-02 جتاري �يجار�ت �أمام 
�لأجرة  �شد�د  عليه ميتنع عن  �ملدعي  �أن  �إخ��الء عقار  بالتايل:  �إلز�مكم  �ملركز بطلب 
 22500 مبلغ  بذمته  فرت�شد   2017-12-21 وحتى   2017-3-22 من  للفرتة  للماأجور 
ما  �لإخ��الء يف 2017-7-1  �أو  بال�شد�د  بالن�شر  �إخطاره  �شد�ده رغم  درهم وميتنع عن 
ي�شتجد حتى �لإخالء �لتام. – مطالبة مالية �أنه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة 
�يجارية للفرتة من 22-3-2017 وحتى 21-12-2017 ورغم �إخطاره بالن�شر يف 7-1-
بت�شليم م�شتند�ت  �إل��ز�م   -. �لتام  �لإخ��الء  ي�شتجد حتى  �ل�شد�د وما  2017 ميتنع عن 
�مل�شتحقة  �لفو�تري  وجميع  و�ملياه  �لكهرباء  ��شتهالك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�شتاأجر  �إن 
– مطالبة  به.  �إع��ادة �لنتفاع  �ملاأجور من تلك �للتز�مات ليمكن  ولب��د من تطهري 
مطالبة   . �لفعلي  �لإخ���الء  وحتى  �شهريا   2500 بو�قع  �يجار  من  ي�شتجد  ما  مالية  
�إعادة  �إلز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. وقررت �للجنة �لق�شائية  مالية 
م  �ل�شاعة2:30   2018-2-13 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �إعالنكم 
�أمام �للجنة �لق�شائية �للجنة �لثالثة بالد�ئرة �لبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
�ملنازعات �ليجارية لنظر �لدعوى وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �إىل ثالثة �أيام من 
تاريخ �لن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�شتند�ت. يتم �إ�شد�ر هذه �لوثيقة �لكرتونيا ول تتطلب �أي ختم �أو توقيع. 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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عربي ودويل
حممد ن�شيد يتهم املالديف باإ�شاءة معاملة قا�س 

•• مايل-كولومبو-رويرتز:

باإ�شاءة  �م�س  �ل�شلطات  �ملنفي  �ل�شابق  �ملالديف  رئي�س  ن�شيد  حممد  �تهم 
معاملة قا�س باملحكمة �لعليا ُزج به يف �ل�شجن بعد فر�س حالة �لطو�رئ يف 
�لبالد. و�ملالديف يف �أزمة منذ �لأ�شبوع �ملا�شي عندما �ألغت �ملحكمة �لعليا 
�إد�ن��ات يف تهم ف�شاد و�إره��اب �شد ت�شع �شخ�شيات معار�شة بينها �لرئي�س 

�ل�شابق ن�شيد، �أول رئي�س منتخب دميقر�طيا يف �لبالد.
�لرئي�س عبد �هلل ميني �حلكم  رف�شت حكومة  �لتوتر�ت عندما  وتز�يدت 
من  �لأوىل  �ل�شاعات  يف  �عتقلت  ثم  �لثنني  يوم  �لطو�رئ  حالة  وفر�شت 

�شباح �أم�س �لأول كبري �لق�شاة وقا�شيا �آخر باملحكمة.
وقال ن�شيد يف تغريدة �إن �لقا�شي علي حميد يتعر�س ملعاملة �شيئة. وكانت 

�أن �شمحت له �حلكومة باخلروج  بريطانيا منحت ر�شيد حق �للجوء بعد 
�لأ�شبق  �لرئي�س  �أن  و�أ���ش��اف   .2016 ع��ام  ب��اخل��ارج  للعالج  �ل�شجن  م��ن 
�متنع  لل�شجن  وُنقل  �أي�شا  �عتقل  �ل��ذي  عاما(   80( �لقيوم  عبد  ماأمون 
�أن �لرئي�س عبد �لقيوم �متنع عن  “علمت  عن �لطعام. وتابع على تويرت 

�لطعام وُيعامل �لقا�شي علي حميد معاملة �شيئة«.
2008 عندما  ع��ام  30 عاما حتى  مل��دة  �ملالديف  �لقيوم حكم  وك��ان عبد 
�نتخب ن�شيد وهو �لآن يف �شفوف �ملعار�شة باجلزيرة �لتي يقطنها 400 
�ل�شقيق  �لأخ غري  وق��ال ميني، وهو  �مل�شلمني.  �أل��ف �شخ�س معظمهم من 
�نقالب  وق��وع  دون  �حليلولة  �إىل  تهدف  كانت  �إج��ر�ء�ت��ه  �إن  �لقيوم،  لعبد 
�إنفاذ  م�شوؤويل  لأن  �شده  ت�شرفا  �ملحتجزين  �لقا�شيني  �أن  �إىل  م�شري� 

�لقانون يتحرون مز�عم ك�شب غري م�شروع �شدهما.
 

املفاو�شات م�شتمرة يف اأملانيا لت�شكيل حكومة ائتالفية 
 •• برلني-اأ ف ب:

مريكل  �أن��غ��ي��ال  �مل�شت�شارة  ب��زع��ام��ة  �ملحافظني  ب��ني  �أمل��ان��ي��ا  يف  متو��شلة  ت���ز�ل  ل  �مل��ف��او���ش��ات  ك��ان��ت 
و�ل�شرت�كيني �لدميوقر�طيني �شعيا لت�شكيل �ئتالف حكومي بعد حمادثات جرت طو�ل �لليل بهدف 
�خلروج من ماأزق م�شتمر منذ �أربعة �أ�شهر. وبد�أت هذه �جلولة �لأخرية من �ملحادثات �لتي ت�شارك 
فيها مريكل وزعيم �حلزب �ل�شرت�كي �لدميوقر�طي مارتن �شولتز قبل ظهر �م�س �لأول �لثالثاء 

�لذي كان يفرت�س �أن يكون �ليوم �لأخري من �ملفاو�شات �لتي بد�أت يف مطلع كانون �لثاين يناير.
وتتوىل مريكل من�شب �مل�شت�شارة منذ �أكرث من 12 عاما، وتعلق �آمالها على تكر�ر �ئتالف حكومي 
مع �حلزب �ل�شرت�كي �لدميوقر�طي بعد �نتخابات غري حا�شمة يف �أيلول �شبتمر �ملا�شي مل حت�شل 
فيها على �لغالبية. ويف حال ف�شلت هذه �ملفاو�شات، �شت�شطر مريكل �إىل ت�شكيل حكومة �أقلية لن 
حتظى با�شتقر�ر �شيا�شي، �أو �لقبول بتنظيم �نتخابات جديدة حمفوفة باملخاطر قد يكون �مل�شتفيد 

منها حزب �لبديل لأملانيا �ليميني �ملتطرف.

نبحث  ب��ن�����ش��ل��ف��ان��ي��ا...  ����ش���ارع  يف 
�لأمر بالفعل«.

�لأمريكية  �لعا�شمة  يف  ونظمت 
ع������رو�������ش������ا ع���������ش����ك����ري����ة ك����ب����رية 
لالحتفال مبنا�شبات مهمة، منها 
مل  لكن  �حل���روب  يف  �لنت�شار�ت 
�ل�شتقالل  ي��وم  �حتفالت  ت�شهد 
�لدبابات  فيها  تتحرك  ع��رو���ش��ا 
وي�شري �جلنود يف �شارع بن�شلفانيا 

حيث يقع �لبيت �لأبي�س.

ذكي  حماور  �إنه  يقال  لتيلر�شون- 
�أن  يعتقدون  قليلني  ف��اإن  وث��اب��ت- 
وز�رت����ه ه��ي �مل��ك��ان �ل���ذي يجب �أن 
�إليه �ملرء ملعرفة ما يحدث  يذهب 
ح��ق��اً �أو م��ن �أج����ل �ت��خ��اذ ق����ر�ر�ت 

كبرية«.

جتنب الدراما        
�ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س ل  �أن  و�أ����ش���ار �إىل 
�لتي  �ل��در�م��ا  يبدو  ما  يحبذ على 
من  تيلر�شون  �إع��ف��اء  ع��ن  �شتنجم 
م��ن�����ش��ب��ه، و�ل���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا �أن 
تعطي �ل�����ش��ع��ور ب���الأزم���ة. وق���د ل 
�ملر�شحة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  ه���و  ي���ك���ون 
�ليوم  �ل��ك��ث��ري  ه��ن��اك  ل��ل��م��غ��ادرة- 
�لقومي  �لأم��ن  يقال عن م�شت�شار 
�شيرتك  �لذي  ماكما�شرت،  �آ.  �إت�س 
على  �جل��ي�����س  �ت��ف��اق  ف���ور  من�شبه 
وقد  �إل��ي��ه.  �شيذهب  �ل���ذي  �مل��ك��ان 
�أن  �أح��د �لق��رت�ح��ات �ملثرية  تكون 
�لرية  �ل��ق��و�ت  م�شوؤولية  ي��ت��وىل 
يف كوريا.  وخل�س �إىل �أن �إجناز�ت 
ت��ي��ل��ر���ش��ون ق��ل��ي��ل��ة، ورمب����ا �إجن����ازه 
ُي��ع��ف م��ن من�شبه  �أن���ه مل  �لأك����ر 
يز�ل  ل  لكن  ��شتقالته.  ي��ق��دم  �أو 
�أمامه خم�شة �أ�شهر ليرتك من�شبه 
بحيث يكون وزير �خلارجية �لذي 
مي�شي �أق�شر مدة يف �لوز�رة، منذ 
�لرئي�س  ع��ه��د  يف  ه��ي��غ  �أل��ك�����ش��ن��در 
�لر�حل رونالد ريغن يف �لثمانينات 

من �لقرن �ملا�شي.

•• وا�صنطن-رويرتز:

�لأمريكي  �ل���ن���و�ب  جم��ل�����س  �أق����ر 
م���وؤق���ت جديد  ق���ان���ون  م�������ش���روع 
�أن�شطة  ت��وق��ف  دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة 
�حلكومة �لحتادية هذ� �لأ�شبوع 
�لرئي�س  بعد �شاعات من ت�شريح 
يتمنى  ب����اأن����ه  ت����ر�م����ب  دون�����ال�����د 
�إدر�ج  �إذ� مل يتم  �إغالق �حلكومة 
�لهجرة  ت�����ش��ري��ع  يف  ت���ع���دي���الت 

�شمن هذ� �مل�شروع.
ف���ف���ي ب�������ادرة �أخ�������رى ع���ل���ى عجز 
عليه  ي�شيطر  �ل��ذي  �لكوجنر�س 
�جل��م��ه��وري��ون ع��ن �إجن����از معظم 
جمل�س  و�ف���ق  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  مهامه 
�شوتا   245 ب��اأغ��ل��ب��ي��ة  �ل����ن����و�ب 
مقابل �عرت��س 182 �شوتا على 
م��وؤق��ت لالإنفاق  ق��ان��ون  م�����ش��روع 
�أغلب  ع��م��ل  ل��ل�����ش��م��اح مب��و����ش��ل��ة 
�لأج����ه����زة �حل��ك��وم��ي��ة ح��ت��ى 23 
جمل�س  �إىل  ورف��ع��ه  �آذ�ر  م��ار���س 

�ل�شيوخ.
وهذه هي �ملرة �خلام�شة �لتي يتم 

لالإنفاق  م��وؤق��ت  ح��ل  �إق����ر�ر  فيها 
يف �ل�������ش���ن���ة �مل���ال���ي���ة �ل���ت���ي ب�����د�أت 
على  �لأول  ت�شرين  �أك��ت��وب��ر  �أول 

�مل�شتوى �لحتادي.
�حللول  ه�����ذه  �لأم�������ر  وي��ت��ط��ل��ب 
�لكوجنر�س  يف�شل  �ملوؤقتة عندما 
يف �إق������ر�ر �مل��ي��ز�ن��ي��ة ب��ك��ام��ل��ه��ا يف 
�ملوعد.  ه��ذ�  قبل  �ملنا�شب  �لوقت 
�إن  متخ�ش�شون  باحثون  ويقول 
�إقر�ر  يتمكن من  �لكوجنر�س مل 
قو�نني �لإنفاق يف موعدها �شوى 
�أرب��ع مر�ت فقط خالل �لأربعني 

عاما �لأخرية.
جمل�س  يبحث  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 
�ل�����ش��ي��وخ م�����ش��روع �ل��ق��ان��ون �لذي 
�ل��ن��و�ب ومن  و�ف��ق عليه جمل�س 
�لذي  �لأم�����ر  ي��ع��دل��ه  �أن  �مل���رج���ح 
للمو�فقة  للنو�ب  �إعادته  ي�شتلزم 
ع��ل��ي��ه. وي����وم �خل��م��ي�����س ه���و �آخر 
قانون  م�������ش���روع  لإق�������ر�ر  م���وع���د 
للم�شادقة  ت���ر�م���ب  �إىل  ورف���ع���ه 

عليه.
و�فق  �ل��ذي  �مل�شروع  يت�شمن  ول 

 من جهة �أخ��رى، ذكرت �شحيفة 
�لرئي�س  �أن  ب��و���ش��ت  و����ش��ن��ط��ن 
�لأم������ري������ك������ي دون�������ال�������د ت����ر�م����ب 
�ل���دف���اع  وز�رة  م���������ش����وؤويل  �أم������ر 
�لأبي�س  و�ل��ب��ي��ت  )�ل��ب��ن��ت��اج��ون( 
لعر�س  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  يف  ب���ال���ب���دء 
غر�ر  على  و��شنطن  يف  ع�شكري 
ح�شره  �ل��ذي  �لع�شكري  �لعر�س 
يف باري�س يف يوليو متوز مبنا�شبة 

�لعيد �لوطني لفرن�شا.
وذك��������رت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة ن���ق���ال عن 
م���������ش����وؤول ع�������ش���ك���ري ط���ل���ب عدم 
�أن تر�مب  �لك�شف عن �شخ�شيته 
�لبنتاجون  �جتماع يف  قال خالل 
�لثاين  ك���ان���ون  ي��ن��اي��ر   18 ي����وم 
بح�شور وزير �لدفاع جيم ماتي�س 
و�جلرن�ل جوزيف د�نفورد رئي�س 
هيئة �لأركان �مل�شرتكة، �إنه يريد 

عر�شا ع�شكريا.
وبعدما ن�شرت �ل�شحيفة تقريرها 
جاء  بيانا  �لأبي�س  �لبيت  �أ���ش��در 
وز�رة  من  “طلب  تر�مب  �أن  فيه 
�حتفال  ت��ن��ظ��ي��م  ب���ح���ث  �ل����دف����اع 

�ل���ن���و�ب تعديالت  ع��ل��ي��ه جم��ل�����س 
لقانون �لهجرة �لأمريكي، نقطة 
مو�جهة  يف  �لرئي�شية  �خل���الف 
كانت  �لرئي�شيني  �حل��زب��ني  ب��ني 
�حلكومة  �أن�شطة  توقف  يف  �شببا 

ثالثة �أيام �ل�شهر �ملا�شي.
ي���ع���رت����س  �أن  �مل�����ت�����وق�����ع  وم��������ن 
جمل�س  يف  �ل�����دمي�����ق�����ر�ط�����ي�����ون 
�لتي  �ل������زي������ادة  ع���ل���ى  �ل�������ش���ي���وخ 
يت�شمنها م�شروع جمل�س �لنو�ب 
يف متويل وز�رة �لدفاع حتى 30 
نهاية  �أي  �ملقبل  �ي��ل��ول  �شبتمر 
�لوقت  ويف  �حلالية  �ملالية  �ل�شنة 
نف�شه ��شتبعاد �أي زيادة يف �لإنفاق 

غري �لدفاعي.
�لبيت  يف  ق������ال  ت�����ر�م�����ب  وك�������ان 
توقف  �أرى  �أن  “�أمتنى  �لأب��ي�����س 
�حلكومة �إذ� مل نهتم بهذ� �لأمر” 

م�شري� �إىل �لهجرة.
�لبيت  �أو�����ش����ح  لح����ق  وق����ت  ويف 
�لأبي�س �أنه ل يتوقع �أن يت�شمن 
تفا�شيل حمددة  �لإنفاق  م�شروع 

عن �لهجرة.

�لذي  �لفرن�شي  �ل��وط��ن��ي  �ل��ع��ي��د 
�لبا�شتيل.  ي�����وم  ب���ا����ش���م  ي���ع���رف 
�ل���ع���ر����س دب����اب����ات  و�����ش����ارك����ت يف 
وت�شمن  م�����ش��ف��ح��ة  وم���رك���ب���ات 
حتليق طائر�ت ع�شكرية �أمريكية 

وفرن�شية.
وق������ال ت����ر�م����ب ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني يف 
من  “لأ�شباب  �أي���ل���ول  ���ش��ب��ت��م��ر 
ذلك  نفعل  قد  �شاهدته  ما  بينها 
و��شنطن  يوليو يف  �لر�بع من  يف 

لكنها  ع���ر����س  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ب��ط��ل��ب 
�شرعت يف بحث �لإمكانات مبا يف 

ذلك �لتوقيت.
�نبهر  �إن�������ه  ق������ال  ت�����ر�م�����ب  ك������ان 
�شاهده  �لذي  �لع�شكري  بالعر�س 
متوز  يوليو   14 ي��وم  ب��اري�����س  يف 
معا  �لفرن�شيني  �جل��ن��ود  وب�شري 
�إحياء لذكرى مرور مئة عام على 
�ن�����ش��م��ام �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �إىل 
�لأوىل ومبنا�شبة  �لعاملية  �حلرب 

مي��ك��ن جل��م��ي��ع �لأم���ري���ك���ي���ني �أن 
يظهرو� �متنانهم من خالله«.

م�شوؤول  �أن  �ل�شحيفة  وذك����رت 
طالبا  ق�����ال  �لأب����ي���������س  ب���ال���ب���ي���ت 
�لتخطيط  �إن  ����ش��م��ه  ذك���ر  ع���دم 
مرحلة  يف  ي��ز�ل  ل  لال�شتعر��س 
يتخذ  ومل  �لذهني”  “�لع�شف 

قر�ر بعد.
�لبنتاجون  با�شم  متحدث  وق��ال 
ع��ل��ى علم  �ل������وز�رة  �إن  ل���روي���رتز 

�ل�شيا�شة �لأمريكية هي �لو�جبات 
�لأ�شا�شية لوزير �خلارجية. ولكن 
عند  �لثقة  وه��ي  �لنجاح-  عنا�شر 
و�حل�شول  �لرئي�س،  مع  �لتحدث 
على معلومات موثوقة، وموظفون 
ي��ث��ق��ون ب��امل��ه��م��ة �ل���ت���ي ي���ق���وم بها 
�لتحدث  ع��ل��ى  و�ل���ق���درة  �ل���وزي���ر، 
�ل�شائكة،  �ل�شيا�شية  �لق�شايا  يف 
�لكابيتول  يف  �لح������رت�م  وك�����ش��ب 
�إليها  ي���ف���ت���ق���ر  ي��������ز�ل  ل  ه����ي����ل- 
ت��ي��ل��ر���ش��ون. وف����وق ك��ل ذل����ك، على 
رغ���م �لع���ج���اب �ل�����ش��خ�����ش��ي �لذي 
�لأجانب  �ل��دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي��ون  ي��ك��ن��ه 

�ل�شمالية  ك����وري����ا  م���ث���ل  ���ش��ائ��ك��ة 
و�إي���������ر�ن. وي���ك���رث م���ن �إط���اللت���ه 
�ل�شحافة  �إىل  ليتحدث  �لعلنية، 
متوقع  هو  مثلما  خطابات  ويلقي 

من وزير للخارجية. 

عنا�سر النجاح مفقودة
ه���ذ�  “كل  ت�������ش���ول���ي���ت:  وي�����ق�����ول 
�أن  ن�شتنتج  �أل  ي��ج��ب  ل��ك��ن  ج��ي��د. 
دين  �إىل  حت�����ول  ق����د  ت���ي���ل���ر����ش���ون 
ر��شك.  دي���ن  ح��ت��ى  �أو  �أت�����ش��ي�����ش��ون 
لي�س بعد. �إن �لتعيينات، وممار�شة 
�لديبلوما�شية، و�إلقاء خطابات عن 

وكالة  م��دي��ر  وت��ع��ي��ني  �إع��ف��ائ��ه  �أو 
�لأمريكية  �ملركزية  �ل�شتخبار�ت 
“�شي �أي �إي” جورج بومبيو خلفاً 
له )وفق ما تردد عن وجود خطة 
ل���دى �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س ج���اه���زة يف 
هذ� �خل�شو�س(، فاإن تيلر�شون ل 
للخارجية. ويف �لآونة  يز�ل وزير�ً 
�لأخرية، مالأ �ل�شو�غر يف �ملنا�شب 
�لذي  �لأم�����ر  �ل��������وز�رة،  �ل��ع��ل��ي��ا يف 
�لبيت  مع  بتوتر�ت  له  ت�شبب  كان 
�لأب��ي�����س. وه���و ي��ح��اول �مل�����ش��ي يف 
طريقه، عر �لإنخر�ط �لبناء مع 
�حللفاء حول م�شاكل ديبلوما�شية 

حتى  �ل�شعبي  �حل�����ش��د  وف�����ش��ائ��ل 
�لأول/�أكتوبر  ت�شرين  منت�شف 
�ملا�شي حني فر�شت قو�ت �حل�شد 

�شيطرتها على كامل �ملدينة.

�أك����رث م���ن م��ئ��ة �أل����ف ن�����ش��م��ة من 
�لأك��������ر�د و�ل���رتك���م���ان و�ل���ع���رب، 
وكانت خا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة 
�لكردية  �ل��ب�����ش��م��رك��ة  ق����و�ت  م���ن 

حمافظة كركوك وطرد �أكر�د من 
طوزخورماتو.

 70 وت����ب����ع����د ط������وزخ������ورم������ات������و 
ك����رك����وك، وتعد  ع���ن  ك��ي��ل��وم��رت� 

ترامب يريد تنظيم عر�س ع�سكري يف وا�سنطن 

النواب الأمريكي يقر م�شودة لتفادي توقف احلكومة 

•• وا�صنطن-وكاالت:

قبل ع��ام، وق��ف ري��ك تيلر�شون يف 
�ليمني  و�أدى  �ل��ب��ي�����ش��وي  �مل��ك��ت��ب 
ب�����ش��ف��ت��ه وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �ل69 
يدور  وم���ّذ�ك،  �ملتحدة.  للوليات 
�حلديث عن �ملوعد �لذي �شيرتك 
لتيلر�شون  ك��ان��ت  �مل��ن�����ش��ب.   ف��ي��ه 
�أ�����ش����و�أ ب���د�ي���ة ل���وزي���ر خ��ارج��ي��ة يف 
�حل���دي���ث-ب���دء�ً مبن�شب  �ل��ت��اري��خ 
رئي�س  �إىل  ف��ي��ه  ي���رغ���ب  ي��ك��ن  مل 
ق��ب��ل- و�شيغت  م���ن  ب���ه  ي��ل��ت��ِق  مل 
�فتقاره  م��ن  كثرية  رو�ي���ات  حوله 
مع  �مل�������ش���اك���ل  �إىل  �لإد�رة،  �إىل 
ف��ري��ق �مل��وظ��ف��ني �مل��ح��رتف��ني، �إىل 
و�لتوتر  �لبريوقر�طي،  �لتجويف 
م��ع �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س. وع��ل��ى رغم 
و�حد�ً  �لفرت�ت  �إح��دى  �عتباره يف 
�لذين  �لإد�رة  يف  �ل��ر����ش��دي��ن  م��ن 
�شيلقى على عاتقهم تعديل �مليول 
�لغر�ئزية للرئي�س، فاإن ورقة نعيه 
�ل��ب��ي��ت �لأب���ي�������س منذ  ج���اه���زة يف 

فرتة. 

ملء ال�سواغر
 واإطاللت اإعالمية

ت�شوليت  دي��ري��ك  ذل���ك، كتب  م��ع   
ل  بولي�شي”،  “فورين  جملة  يف 
يز�ل تيلر�شون يف من�شبه. وعو�س 
�شائعات  ���ش��رت  )ك��م��ا  �ل���ش��ت��ق��ال��ة 
على نطاق و��شع �ل�شيف �ملا�شي(، 

بالرغم من الإعجاب الذي يكنه له الدبلوما�سيون الأجانب

تيلر�شون اآِخر من يعَلم مبا يح�شل يف وا�شنطن
الكوادور توؤكد ا�شتمراها يف حماية اأ�شاجن 

•• كيتو-اأ ف ب:

�أكدت �لكو�دور �نها �شت�شتمر يف توفري �حلماية جلوليان ��شاجن �لالجئ يف 
�شفارتها يف لندن منذ نحو �شتة �عو�م و�لذي منحته �أخري� جن�شيتها، وذلك 
�ثر قر�ر �لق�شاء �لريطاين �بقاء مذكرة �لتوقيف �ل�شادرة بحق موؤ�ش�س 
كبتو  �ن  بيان  يف  �لك��و�دوري��ة  �خلارجية  وز�رة  وقالت  ويكيليك�س.  موقع 
�شتبقي على �حلماية �لدولية للمو�طن جوليان �أ�شاجن ما د�مت حياته يف 
خطر، م�شرية �ىل �نها م�شتمرة يف �لتو��شل مع �حلكومة �لريطانية من 

�جل �لتو�شل �ىل حل ير�شي �لبلدين ويحرتم حقوق �لن�شان.
�إميا  �لريطانية  �لقا�شية  رف�س  �ثر  �لك��و�دوري��ة  �حلكومة  موقف  و�ت��ى 
�أ�شاجن  بحق  �ل�شرطة  ��شدرتها  �ل��ت��ي  �لتوقيف  م��ذك��رة  �إل��غ��اء  �رب��وث��ن��وت 
لندن.  يف  �لك���و�دور  �شفارة  �ىل  وجلوئه  �شر�حه  �ط��الق  �شروط  لنتهاكه 

وكان حمامو ��شاجن �ل�شرت�يل )46 
�ع��ت��رو� �ن م��ذك��رة �لتوقيف  ع��ام��ا( 
بعدما  ووظ��ي��ف��ت��ه��ا  ه��دف��ه��ا  ف���ق���دت 
�ل�شويدية  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة  �وق���ف���ت 
مالحقة موؤ�ش�س ويكيليك�س يف ق�شية 
�للجوء يف  �غت�شاب دفعته �ىل طلب 

�شفارة �لكو�دور.
ح��ال خروجه من  ��شاجن يف  ويخ�شى 
توقيفه  ي��ت��م  �ن  �لك��������و�دور  ���ش��ف��ارة 
�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  �ىل  وت���رح���ي���ل���ه 
ن�����ش��ر �لعديد  ب��ت��ه��م��ة  ي��الح��ق  ح��ي��ث 
و�لوثائق  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �لأ����ش���ر�ر  م��ن 
موقعه  على  �حل�شا�شة  �لدبلوما�شية 
و�علنت �لك��و�دور يف   .2010 �لعام 

11 كانون �لثاين يناير �نها منحت ��شاجن �جلن�شية وطلبت بدون جدوى 
دون  م��ن  �ل��ب��الد  م��غ��ادرة  ل��ه  يتيح  دبلوما�شيا  و�شعا  منحه  بريطانيا  م��ن 

�لتعر�س للتوقيف.
و�شدرت بحق �أ�شاجن مذكرة توقيف �وروبية ��شتناد� �ىل دعوى �لغت�شاب 
�ملرفوعة �شده يف �ل�شويد، لكن مبا �ن هذه �لق�شية مت حفظها فاإن �لقا�شية 
�لريطانية �شتقرر يف 13 �شباط فر�ير ما �ذ� كان �بقاء مذكرة �لتوقيف 
هذه يتو�فق مع �مل�شلحة �لعامة �أم ل. وكان رئي�س �لكو�دور لينني مورينو 
�أعلن قبل ��شبوعني �ن بالده ت�شعى للتو�شل �ىل حل يحمي حياة موؤ�ش�س 
�شفرية  م��ع  حم��ادث��ات  “�أجريت  يومها  مورينو  وق��ال  ويكيليك�س.  موقع 
�شنتو�شل معا �ىل حل يحمل حياة  �ل��ر�أي:  تو�فقني  �ملتحدة وهي  �ململكة 

��شاجن ويتيح يف �لوقت نف�شه معاقبته على �خلطاأ �لذي �رتكبه«.

اأمريكا واليابان تبحثان ق�شية 
كوريا ال�شمالية يف طوكيو

•• �صيول-وكاالت:

كوريا  ق�شية  ت��ت�����ش��در  �أن  ي��ت��وق��ع 
�ل�شمالية حمادثات نائب �لرئي�س 
ورئي�س  ب��ن�����س  م���اي���ك  �لأم���ري���ك���ي 
�ل�����وزر�ء �ل��ي��اب��اين ���ش��ي��ن��زو �آب����ي يف 

طوكيو.
ويرجح �أن يوؤكد بن�س �لذي و�شل 
م�شاء  متاأخر  وق��ت  �إىل طوكيو يف 
�م�س �لول �لثالثاء، و�آبي، �شرورة 
�لوثيق مع كوريا  �لثنائي  �لتعاون 
بر�مج  م��ع  �لتعامل  يف  �جلنوبية 

بيونغ يانغ �لنووية و�ل�شاروخية.
�ليابانية  ك���ي���ودو  وك���ال���ة  وذك�����رت 
لالأنباء، نقاًل عن م�شوؤول حكومي 
�أنه  ����ش��م��ه،  ي��اب��اين مل يك�شف ع��ن 
من �ملتوقع �أي�شاً �أن يتفق �لطرفان 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  جت��ري  �أن  على 
وكوريا �جلنوبية تدريبات ع�شكرية 
خف�شها،  دون  خمططة  م�شرتكة 
ومن  �ل�شتوية.  �لأل��ع��اب  دورة  بعد 
�إىل  �مل�����ش��وؤولن  ي��ت��وج��ه  �أن  �مل��ق��رر 
مر��شم  حل�شور  �جلنوبية  ك��وري��ا 
�لأوملبية  �لأل����ع����اب  دورة  �ف���ت���ت���اح 
و�لجتماع  �جلمعة،  غد�  �ل�شتوية 

مع �لرئي�س مون جاي �إن.
ونقلت كيودو عن م�شادر حكومية 
�لقادة  �أن  تك�شف عنها،  يابانية مل 
�ل����ث����الث����ة �����ش����ي����وؤك����دون جم�������دد�ً، 
�لر�مية  �شيا�شتهم  �لأرج����ح،  على 
بيونغ  ع��ل��ى  �ل�����ش��غ��ط  زي�����ادة  �إىل 
عن  �لتخلي  على  لإج��ب��اره��ا  ي��ان��غ 

طموحاتها �لنووية.

 •• كانو-اأ ف ب:

ظهر زعيم بوكو حر�م يف �شريط فيديو متعهد� ب�شن 
�أيام  بعيد  وذل��ك  �لهجمات،  من  �ملزيد 

م��ن ت��اأك��ي��د �جل��ي�����س �ل��ن��ي��ج��ريي �ن 
�لتنظيم �ملتطرف تعر�س للهزمية.

و�أكد زعيم �لتنظيم �بو بكر �ل�شكوي 
�لخرية  �ل��ه��ج��م��ات  �ن  �ل��ف��ي��دي��و  يف 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م يف غابة  ل��ت��ح��ري��ر م��ع��ق��ل 
ف�شلت،  ب���ورن���و  ب���ولي���ة  ���ش��ام��ب��ي��ز� 
متعهد� مبو��شلة �لقتال �شد �لقو�ت 

�لنيجريية و�لتعليم �لغربي.
وق����ال �ل�����ش��ك��وي يف �ل�����ش��ري��ط �لذي 
بلغت مدته 11 دقيقة �إن “�ل�شخ�س 
�لذي يوؤمن بالقومية هو �ل�شخ�س 
�لذي نحاربه، �ل�شخ�س �لذي يوؤمن 

مع  �ملتعار�شة  �لغربي  �لتعليم  بن�شر 
�لميان هو �ل�شخ�س �لذي نحاربه«.

و�ع��ل��ن��ت ن��ي��ج��ريي��ا م�����ر�ر� �ن��ه��ا ه��زم��ت ب��وك��و ح���ر�م، 
“�لتعليم  �لهاو�شا  بلغة  ��شمها  يعني  �لتي  �جلماعة 

�لغربي حر�م«.
وتر�جعت قدر�ت بوكو حر�م منذ �لعام 2014 حني 

يف  �لر����ش��ي  من  و��شعة  م�شاحات  على  ت�شيطر  كانت 
لكن  لح��ق��ا،  تخ�شرها  �أن  قبل  نيجرييا  �شرق  �شمال 

�جلماعة �ملتطرفة ما ز�لت ت�شكل تهديد�.
و�ع���ل���ن �ل��رئ��ي�����س �ل��ن��ي��ج��ريي حممد 
دي�شمر  �لأول  ك���ان���ون  يف  ب���خ���اري 
�جلديد  �ل��ع��ام  خ��ط��اب  يف   2015
�أن متطريف بوكو حر�م “ُهزمو� من 

�لناحية �لفنية«.
حر�م  بوكو  قيادة  �ل�شكوي  ويتوىل 
مقتل  ب���ع���د   2009 �ل����ع����ام  م���ن���ذ 

موؤ�ش�شها حممد يو�شف.
�ق��ت��ح��م مقاتلون  �ل��ف��ائ��ت،  و�لأح����د 
�شمال  يف  ق��ري��ة  �لتنظيم  ه���ذ�  م��ن 
مدنيني  قتلو�  حيث  نيجرييا  �شرق 

�ثنني.
وت�شبب مترد بوكو حر�م مبقتل 20 
�لف �شخ�س وت�شريد 2،6 مليون يف 
نيجرييا. ويف �ل�شهر �لخرية �زد�دت هجمات �لتنظيم 
على مو�قع ع�شكرية ومدنية وعلى �لقرى �لنائية يف 
�شمال �لبالد، حيث قتلو� ع�شر�ت �حلطابني على وجه 

�خل�شو�س.
 

القوات العراقية تبداأ عملية ع�شكرية �شد فلول داع�س
•• طوزخورماتو-اأ ف ب:

�ل��ع��ر�ق��ي��ة �م�س  �ل����ق����و�ت  ب������د�أت 
فلول  ل����ط����رد  و������ش����ع����ة  ع���م���ل���ي���ة 
�لإرهابي  د�ع�����س  تنظيم  مقاتلي 
على  �ل�������ش���ح���ر�وي���ة  �مل���ن���اط���ق  يف 
�لدين  ���ش��الح  حمافظتي  ح���دود 
�لعر�ق،  �شرق  �شمال  يف  وكركوك 
�أعلنت قيادة �لعمليات  بح�شب ما 

�مل�شرتكة يف بيان.
�لعملي�ات  ب��ي�����������������ان  يف  وج��������������������اء 
��ش������مها  غ���ريت  �ل��ت��ي  �مل�����ش��رتك��ة 
�لأمني”،  �لإع�����الم  “مركز  �إىل 
بهدف ب�شط �لأمن و�ل�ش���������تقر�ر 
�خلالي������ا  ع����ل����ى  و�ل����ق���������ش����اء 
لعمليات  وم��و����ش��ل��ة  �ل��ن��ائ��م��������������ة 
�شاعات  منذ  �نطلقت  �لتطهري، 
تفتي�س  عملية  �لأوىل  �ل�����ش��ب��اح 
ق�شاء  �شرق  مناطق  يف  وتطهري 

طوزخورماتو.
�لفرقة  �لعملية  هذه  يف  وت�شارك 
�ملدرعة �لتا�شعة للجي�س �لعر�قي 

�لتابعة  �ل�����ش��ري��ع  �ل�����رد  وف���رق���ة 
�حل�شد  وق���و�ت  �لد�خلية  ل���وز�رة 
قو�ت  م���ع  “بالتن�شيق  �ل�����ش��ع��ب��ي 
طري�ن  م��ن  وب��اإ���ش��ن��اد  �لب�شمركة 
�لدويل”،  و�ل���ت���ح���ال���ف  �جل��ي�����س 

بح�شب ما �أفاد �لبيان.
فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  م��ر����ش��ل  وق�����ال 
تتقدم  �ل��ق��و�ت  �إن  �ملكان  يف  بر�س 
�أي  دون  م��ن  ب�شهولة  �ملناطق  يف 
مقاومة و��شتعادت �ل�شيطرة على 

�شت قرى.
�نها  �ل�شريع  �ل��رد  فرقة  و�أف���ادت 
لتنظيم  مع�شكر  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��رت 

�لدولة �لإ�شالمية.
ووقعت هجمات عدة موؤخر� �شد 
�لقو�ت �حلكومية يف تلك �ملنطقة، 
�لعر�قية  �ل�����ش��ل��ط��ات  ووج����ه����ت 
و�إىل  د�ع�����س،  تنظيم  �لت��ه��ام �ىل 
جمموعة  �ل���ب���ي�������ش���اء،  �ل�����ر�ي�����ات 
�لنف�شاليني  �أنها من  تقدم على 
�لثاأر من  �لأك��ر�د �لذين يريدون 
دخ�����ول �ل����ق����و�ت �حل��ك��وم��ي��ة �إىل 

زعيم بوكو حرام يظهر بعيد اعالن نيجرييا هزمية التنظيم 
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 179
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ر�شا لطفي فتوح �ل�شيد �لكومي - م�شري �جلن�شية 
�ل�شيد/رحمت �هلل  �ىل  وذلك  �لبالغه %100  كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف 
�ملعد�ت  وتاجري  �لبناء  مو�د  لتجارة  ، يف هال  �جلن�شية  - هندي  تيالبور�ت عبد�لكرمي 

مبوجب رخ�شة رقم:730147
تعديالت:

�شان  ل�شنة  2013 يف  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد   . �لعدل  �لكاتب 

�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 180

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ر�شا لطفي فتوح �ل�شيد �لكومي - م�شري �جلن�شية 
�ل�شيد/رحمت �هلل  �ىل  وذلك  �لبالغه %100  كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف 
تيالبور�ت عبد�لكرمي - هندي �جلن�شية ، يف �ر�س �ل�شجعة لت�شليح �لطار�ت وتبديل 

�لزيوت مبوجب رخ�شة رقم:730149
تعديالت:

�شان  ل�شنة  2013 يف  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد   . �لعدل  �لكاتب 

�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 181

هندية   - كوركابار�مبيل  جيني�س  ر�مي�س  �ل�شيدة/�شو�تي  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�شيدة/ �ىل  وذلك   %50 �لبالغه  ح�شتها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب  �جلن�شية 
ر�شينه �شديق فاياليل - هندية �جلن�شية ، يف �لرخ�شة �مل�شماه �لب�شتان �لبي�س للخياطة 

و�لتي تا�ش�شت بامارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:628335
�شان  ل�شنة  2013 يف  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد   . �لعدل  �لكاتب 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان :

 �ل�شيد/ �شليمان عبد�هلل �شليمان حممد �لنقبي - �جلن�شية �لمار�ت 
وطلب �لت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف �ل�شم �لتجاري �شوبرماركت ركن �لمل 
و�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم:140687 �ل�شادر 
�ل�شيد:يو�شف  �ىل   ، بخورفكان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  ب��ت��اري��خ:1986/2/15 
عبد�هلل خلفان ر��شد �ل��رو�ي - �جلن�شية �لم��ار�ت ، ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�شاء �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    
          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�سية رقم 2017/7938  مطالبات ب�سيطة - ال�سارقة        

�ىل �ملدعى عليه : 1- قا�شم �شبري حممد �شبري حيث �ن �ملدعي : موؤ�ش�شة �أجرة �ل�شارقة 
ويطالبك  �ملحكمة  هذه  لدى  �عاله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  عليك  �قام  قد  �س.ذ.م.م  
فيها: باد�ء مبلغ وقدره )9.928( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �شنويا من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د بال�شافة للز�مكم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة ، لذلك يقت�شي ح�شوركم �مام هذه �ملحكمة )د�ئرة �ملطالبات �لب�شيطة( قاعة 
رقم 154 يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من �شباح يوم:2018/2/18م وذلك لالجابة 
على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال 

وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك. 
  مكتب اإدارة الدعوى 
امني �سر 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    

          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       

يف الق�سية رقم 2017/7878  مطالبات ب�سيطة - ال�سارقة        
�ىل �ملدعى عليه : 1- فرمان علي حممد با�شر حيث �ن �ملدعي : موؤ�ش�شة �أجرة �ل�شارقة 
ويطالبك  �ملحكمة  هذه  لدى  �عاله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  عليك  �قام  قد  �س.ذ.م.م  
فيها: باد�ء مبلغ وقدره )18.741.19( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �شنويا من 
تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د بال�شافة للز�مكم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة ، لذلك يقت�شي ح�شوركم �مام هذه �ملحكمة )د�ئرة �ملطالبات �لب�شيطة( 
وذلك  يوم:2018/2/18م  �شباح  من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف   154 رقم  قاعة 
لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و 
عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك. 

  مكتب اإدارة الدعوى 
امني �سر 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    

          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       

يف الق�سية رقم 2017/7941  مطالبات ب�سيطة - ال�سارقة        
�أجرة  موؤ�ش�شة   : �ملدعي  �ن  حيث  ��شماعيل  حممد  ح�شني  �شلمان   -1  : عليه  �ملدعى  �ىل 
�ل�شارقة �س.ذ.م.م  قد �قام عليك �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله لدى هذه �ملحكمة ويطالبك 
فيها: باد�ء مبلغ وقدره )9149.26( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �شنويا من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د بال�شافة للز�مكم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�لب�شيطة( قاعة  ، لذلك يقت�شي ح�شوركم �مام هذه �ملحكمة )د�ئرة �ملطالبات  �ملحاماة 
�لثامنة و�لن�شف من �شباح يوم:2018/2/18م وذلك لالجابة  �ل�شاعة  رقم 154 يف متام 
على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال 

وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك. 
  مكتب اإدارة الدعوى 
امني �سر 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    

          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       

يف الق�سية رقم 2017/4386  مدين كلي ال�سارقة   
اعالن املدعي عليهما بالالئحة املعدلة     

 - �شبا�س  فاطمة   -2 �جلن�شية  كندي   - لبدة  �بو  وليد  خالد   -1  : عليهما  �ملدعى  �ىل 
وب�شفته   نف�شه  عن  �لع�شكر  ع�شكر  عقيل  عبد�هلل   : �ملدعي  �ن  حيث  �جلن�شية  مغربية 
مبلغ  باد�ء  فيها:  ويطالبكم  �ملحكمة  هذه  لدى  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  عليكم  �قام  قد 
وقدره )مليوين درهم( بال�شافة للفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنويا بال�شافة للر�شوم 
، لذلك يقت�شي ح�شوركم �مام هذه �ملحكمة يف متام  و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
�ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من �شباح يوم:2018/2/12م وذلك لالطالع و�لرد على �لدعوى 
ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة 

�شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابكم. 
  قلم اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    
اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/7444  الدائرة املطالبات الب�سيطة       
�ىل �ملدعى عليه : �شاهد �هلل علي خان 

�ملطالبات  �لد�ئرة   2017/7444  : رقم  �لدعوى  يف  �ل�شارقة  �جرة  موؤ�ش�شة   : �ملدعي  باأن  نعلمكم 
ب�شد�د مبلغ وقدره  �ملدعي عليه  �لز�م   : �أعاله يطالب فيها  �ملذكورة  �لدعوى  �لب�شيطة قد رفع 
عن  وف�شال  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ىل  وبال�شافة  درهم   )16989.34(
ح�شورك  يقت�شي  �ل�شد�د.لذ�  تاريخ  حتى  �لدعوى  قيد  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية  �لفو�ئد 
�و  �شخ�شيا  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�شارقة  مبحكمة   154 رقم  �لب�شيطة  �ملطالبات  د�ئرة  �مام 
بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك يوم 
�ليها �عاله -  �مل�شار  �ل�شاعة:9:30 �شباحا وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور  �ملو�فق:2018/2/19 

بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 الحتادية البتدائية

العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    
اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/7588  الدائرة املطالبات الب�سيطة       
�ىل �ملدعى عليه : تيكا خان حكمت 

�ملطالبات  �لد�ئرة   2017/7588  : رقم  �لدعوى  يف  �ل�شارقة  �جرة  موؤ�ش�شة   : �ملدعي  باأن  نعلمكم 
ب�شد�د مبلغ وقدره  �ملدعي عليه  �لز�م   : �أعاله يطالب فيها  �ملذكورة  �لدعوى  �لب�شيطة قد رفع 
عن  وف�شال  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ىل  وبال�شافة  درهم   )13541.8(
ح�شورك  يقت�شي  �ل�شد�د.لذ�  تاريخ  حتى  �لدعوى  قيد  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية  �لفو�ئد 
�و  �شخ�شيا  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�شارقة  مبحكمة   154 رقم  �لب�شيطة  �ملطالبات  د�ئرة  �مام 
بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك يوم 
�ليها �عاله -  �مل�شار  �ل�شاعة:9:30 �شباحا وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور  �ملو�فق:2018/2/19 

بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 الحتادية البتدائية

العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    
    يف الدعوى رقم 2017/1709    جتاري كلي  

�ملدعي : �مل�شرف �لعربي لال�شتثمار و�لتجاره �خلارجيه )�مل�شرف( 
�ملدعي عليهم : ��شد �هلل حممود للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م - ��شد �هلل حاجي حممود - كفيل

يعلن �خلبري �لدكتور/عقيل حممد هادي ح�شن �لهادي و�ملعني من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية 
يف �لدعوى رقم:2017/1709 جتاري كلي ، و�ملقامة من �ملدعي/ �مل�شرف �لعربي لال�شتثمار 
�هلل  ��شد  عليهما/  �ملدعي  ف��ان  للمهمة  وتنفيذ�  )�مل�شرف(  �خلارجيه  و�لتجاره 
�جتماع  حل�شور  م��دع��و�ن  كفيل   - حممود  حاجي  �هلل  ��شد   - ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  حممود 
�خلرة �مل�شرفية �و بو��شطة وكيل معتمد و�ملقرر عقده يوم �لربعاء �ملو�فق:2018/2/14 يف متام 
�ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا موعد� لالجتماع يف مقر مكتبنا �لكائن يف �مارة دبي - ديرة - بور�شعيد 
- بناية �لو�شل بزن�س �شنرت - بجو�ر فندق جي 5 )فندق روتانا �شابقا( - �شارع رقم 27 - �لطابق 
�لتا�شع - مكتب رقم:902 - رقم مكاين:94178 32428 لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�شور يف �ملوعد 
�ملحدد �عاله و�ح�شار جميع �لور�ق و�مل�شتند�ت �لتي تودون تقدميها لنا لنتمكن من �د�ء مهمتنا 
 اخلبري امل�سريف/د.عقيل حممد هادي ح�سن الهادي 

 تكليف العالن بالن�سر حل�سور
اجتماع اخلربة امل�سرفية

العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    
    الدعوى رقم 2017/7046    جتاري كلي  

�شد �ملدعي عليهما:�لقو�رب ل�شناعة �لخ�شاب م.م.ح/بدر �حمد حممد �حمد �ملرزوقي 
�ملقامة من:بنك �بوظبي �لول.

مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة �ل�شارقة �لبتد�ئية حتت رقم:2017/7046 
�ع���اله فاننا  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �ن��ه مت ندبنا خ��ب��ري� م�شرفيا يف  ، وح��ي��ث  جت���اري كلي 
�ملحاكم  �م���ام  �خل���رة  �ع��م��ال  بخ�شو�س  م   1992 ل�شنة  �لث��ب��ات  ق��ان��ون  باحكام  وع��م��ال 
ندعوكم حل�شور �جتماع خرة �و من ميثلكم قانونا و�لذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على 
�ل�شاعة:12:15  �مل��و�ف��ق:2018/2/14 يف متام  �لربعاء  يوم  وذل��ك  �دن��اه  �ملو�شح  �لعنو�ن 
ح�شوركم  عند  لدفاعكم  و�ملثبتة  �ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  كافة  �ح�شار  منكم  ويرجى   ، ظهر� 
لالجتماع. دبي - مركز حمر عني - مدخل رقم 8 - �لطابق �لر�بع - هاتف:2527888-

04 - فاك�س:04-2698876 
 اخلبري احل�سابي وامل�سريف/حممد �سعيد ال�سريف

اعالن ح�سور اجتماع خربة

العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    
  يف الدعوى  رقم : 2017/1083  جتاري كلي  

�ملدعى : بنك �شادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�شي( 
�ملدعي عليه : 1- �شركة �شهر للتجارة �س.ذ.م.م 2- وحيد فتح �له مر�دي �شهر 3- �شركة �شيادي 
�لتجارية ذ.م.م 4- �شيد مهدي �شيد �شالح علوي تهر�ين 2- متني للكمبيوتر �س.ذ.م.م 6-علي علي 

�كر نيك رو�س متني 7- �لوند للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 8-حممد تقي ��شغر بيد �ريان
�لدعوى  يف   م�شرفيا  خبري�  بندبنا  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  قبل  من  �ل�شادر  �لقر�ر  على  بناء 
�ملذكورة �أعاله ، ومبا �أنكم �ملدعي عليهم ، فاإننا نود باأن نعلمكم �أننا قد حددنا يوم �لثالثاء  �ملو�فق 
�لثانية ع�شر ظهر� موعد� لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا �لكائن يف  2018/2/13 يف متام �ل�شاعة 
�مارة دبي - ديرة - بور�شعيد بناية �لو�شل بزن�س �شنرت - مقابل ديرة �شيتي �شنرت بجو�ر فندق جي 
5 - رقم مكاين )3242894178( - �شارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 ، لذ� نرجو منكم 
�لتكرم باحل�شور يف �ملوعد �ملحدد �أعاله ، و�إح�شار جميع �لور�ق و�مل�شتند�ت �لتي تودون تقدميها 

لنا للتمكن من �أد�ء مهمتنا.
اخلبري امل�سريف  / عمار حممد الن�سر  

حتديد موعد اجتماع 
اخلربة امل�سرفية 

العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    
    يف الدعوى رقم 2017/7941    عمايل جزئي - دبي 

�ملدعي عليه : ماي در�يفر خلدمة ��شتيقاف و�شف �ل�شيار�ت بالعنو�ن:�مارة دبي 
  02C-005:ديرة ، رقة �لبطني ، ملك مركز دبي �لعقارية ، مكتب رقم ،

 نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبري ح�شابي يف �لدعوى �عاله و�ملرفوعة �شدكم من )�ي�شبريتو 
جي �ر بورجا �يوبر�(  وعليه فانتم مكلفني �و من ميثلكم قانونا بح�شور �جتماع �خلرة �ملقرر 
عقده يوم �لحد �ملو�فق 2018/2/18 �ل�شاعة �حلادية ع�شر �شباحا وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب 
، �شارع �ل�شيخ ز�يد  - مقابل حمطة مرتو �خلليج �لتجاري - خلف �لمار�ت  �لكائن باإمارة دبي 
للعطالت - برج بري�شم -مكتب �حمد �حلو�شني لتدقيق �حل�شابات - �لطابق �لثامن - مكتب رقم 
805 ، يرجى �حل�شور باملوعد و�ملكان �ملحددين و�إح�شار �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى �عاله 
على �ن تكون �مل�شتند�ت مرتبة ومرتجمة للغة �لعربية و�ح�شار �ل�شول لالطالع عليها ، علما 
لها  �ملخولة  لل�شالحيات  وفقا  �عمالها  �شتبا�شر  �خل��رة  فان  �حل�شور  عن  تخلفكم  حال  يف  باأنه 

قانونا. لال�شتف�شار �لت�شال ب: 04/4341111 
 مكتب اخلبري احل�سابي /حممد عبد الرحمن  املرزوقي - قيد رقم :129

اعالن بالن�سر للح�سور اأمام اخلربة

                         

 

العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    
   يف  الدعوى 2017/2001  جتاري كلي    

�خلبري �ملنتدب : يو�شف طاهر �خلاجة 
�ملدعي : �شعيد حممد علي جعفر حممد و�خرون 

�ملدعي عليهما : جموهر�ت منوج  )�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( وبلفي ف�شنت �شاه 
علي جعفر  �شعيد حممد  و�ملرفوعة من  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى   ندبنا خبري ح�شابيا يف  مت 

حممد ودهكن كي�شافجي كهيمجي هرجي وكانتا كي�شافجي  
 �شد �ملدعي عليهم/ جموهر�ت منوج  )�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( وبلفي ف�شنت �شاه

 وعليه ندعوكم حل�شور �جتماع �خلرة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على 
�لعنو�ن �ملو�شح �دناه وذلك يوم �لثنني  �ملو�فق 2018/2/12  يف متام �ل�شاعة 00 : 10 �شباحا ، 

ويرجى منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع  
   1B1 : دبي - مركز حمر عني ، بو�بة رقم : 4 ، �لطابق �لول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�س : 04-2681300
يو�سف اخلاجه/خبري ح�سابي وم�سريف 

 اعالن بالن�سر حل�سور
اجتماع اخلربة

العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    
ال�سم التجاري:�سركة القمر لتجارة البال�ستيك ذ.م.م

لتجارة  �لقمر  �شركة   : �ع��اله هي  �ملذكورة  �ل�شركة  بان  للجميع  نعلن   
�مارة  يف  تا�ش�شت  حم���دودة  م�شوؤولية  ذ�ت  �شركة  ذ.م.م-  �لبال�شتيك 
 )1984( ل�شنة   )8( رق��م   �لحت���ادي   �ل�شركات  ق��ان��ون  عجمان مبوجب 
رقم  حت��ت  بالبلدية   و�شجلته  عجمان  بلدية  يف  مرخ�شة  وتعديالته 

)70417( وقد قرر �ل�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني �ل�شيد.
 جمال لتدقيق احل�سابات     

 م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��س �لتقدم به 
للم�شفي �لقانوين �ملذكورة �عاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�شر 

�لعالن. وعلى �لعنو�ن �لتايل:
�مارة عجمان ،  هاتف:7447676  ، �س.ب:1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    
اعالن بيع  �سفينة بالن�سر

فى الدعوى رقم 2010/910 تنفيذ جتاري  
 ARMA TRADING CORPORATION . Jebel كوربوري�شن  تريدينج  �رما  �شركة  �لتنفيذ:  طالب 
14 لوبي   - رقم:239  مكتب   - علي  بجبل  �حلرة  �ملنطقة   - بردبي   - دبي  �مارة  عنو�نه:   Ali Free Zone.Dubai

�ملنفذ �شده: �شركة لز�ك تريدينغ �ند مانيفاكت�شرينغ LAZAK TRADING AND MANF CO و�خرون 
�شي  �ملالحي/�شركة  �لوكيل  بو��شطة  �م عنو�نه: وتعلن  و�ملقطورة   KUPAL �لقاطرة كوبال  �ل�شفينتني  ب�شفتها مالكة 
هوك - �مارة �ل�شارقة - منطقة �لبحرية - �شارع كورني�س �لبحرية - مقابل فندق هوليدي �نرتنا�شيونال - بناية كورني�س 
بالز� رقم 2- �لطابق �لتا�شع - مكتب رقم:9040 -  يف يوم �لحد �ملو�فق 2018/2/11 �ل�شاعة 5.00 م�شاء وعلى مد�ر ثالث 
�لحتادي  �لقانون  �مل�����و�د:127-126-128 من  لن�شو�س  وفقا  �ملذكورة  �جلل�شة  �ي��ام من  �شبعة  منها  كل  يف�شل بني  جل�شات 
رقم:26 ل�شنة 1981 ب�شاأن �لقانون �لتجاري �لبحري ، �شيجري بيع �ل�شفينة �ملو�شحة �و�شافها �دناه بطريق �ملز�د �لعلني �مام 

�جلهة �لتي �نيط بها �لبيع �شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين:
www.emiratesauction.ae(  - �لقاطرة كوبال - رقم �ل�شفينة:10975 - �مليناء �لر��شي به �ل�شفينة:ميناء جبل علي/

�لر�شيف �ل�شرقي - �ملقدرة ب���� )188.032( درهم .  مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�ض ال�سعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8

تنويه
بال�شارة �ىل �لعالن �ل�شادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 12201 بتاريخ 2017/12/18 
كيدز  ح�شانة  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1401029  �لتجارية  �لرخ�شة  بخ�شو�س 

كورنر ذ.م.م. تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بت�شحيح �لعالن �مل�شار �ليه:
بتعديل �ل�شكل �لقانوين من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد  
تعديل �ل�شم �لتجاري من ح�شانة كيدز كورنر ذ.م.م �ىل ح�شانة كيدز كورنر- �شركة 

�ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
بال�شافة �ىل �لتعديالت �ل�شابقة

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه/ فوك�س فاليو ملقاولت �لبناء �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت 

10b.1 ملحكمة لها جل�شة   2018/2/11 �ل�شاعة 9:30 �لقاعة�

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
�شيكون  فان �حلكم  �لقل ويف حالة تخلفك  �يام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالث  م�شتند�ت 

مبثابة ح�شوري.  
رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
12404/2017/13
12405/2017/13
12406/2017/13
12407/2017/13
12412/2017/13
12418/2017/13

م
1
2
3
4
5
6

��شم �ملدعي
�شيد ��شف ح�شني ز�يدي

حبيب �لرحمن مو�شيلي باي جالل �لدين
حممد �شارجي �شيخ حممد

حممد فاروق �ح�شن يا�شني حممد قي�شر �ح�شن
�بهيال�س ��شوكان فيمال
رفيق �حمد نافع �حمد

مبلغ �ملطالبة
62193 درهم + تذكرة �لعودة
71540 درهم + تذكرة �لعودة
44000 درهم + تذكرة �لعودة
41500 درهم + تذكرة �لعودة
71540 درهم + تذكرة �لعودة
74790 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/84  جتاري جزئي
�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �لفنادق  لد�رة  /1-جلوبال  عليه  �ملدعي  �ىل 
�شلطان علي �حلمادي   باتيل وميثله:�شامل عبد�هلل  ��شوك كومار  �ملدعي/�ميت كومار 
�مل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  �أق����ام عليك  ق��د 
)200.000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة 
 8.30 �ل�شاعة  �ملو�فق 2018/2/11  �لح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�شور  Ch1.C.12 لذ�  بالقاعة  �س 
على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/9  جتاري كلي

حممود  مديرها/عمار  وميثلها  ذ.م.م  للتجارة  كرين  /1-ي��ورب  عليه  �ملدعي  �ىل 
ج��اب��ر جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ج��رم��ن ت��ك مي�شنريى �����س.ذ.م.م 
وميثله:عبد�هلل �شالح عبد�لرحمن �حلمد�ين قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
و�لر�شوم  دره���م   )3.560.412( وق����دره  مببلغ  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة 
�ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف 
�لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2018/2/11 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/128  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/كومرتونك�س �س.ذ.م.م 2- حممود ��شكندر �بر�هيمي �شيقلى عن نف�شه 
وب�شفته مدير كومرتونك�س �س.ذ.م.م 3-ديجيتال مي نورث �فريكا �س.ذ.م.م 4- حممود 
رحيم ز�ده جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك �شادر�ت �ير�ن وميثله:�حمد علي 
مفتاح �شالح �لزعابي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم 
مببلغ وقدره )580.275.00( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 13% من 
تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت 
 ch1.C.15:لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/2/13  �ل�شاعة:09.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2150  ا�ستئناف جتاري    

ذ�ت  )موؤ�ش�شة  و�ل��ع��الج��ي��ة  لل�شحية  �طل�س   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
/ماجنو  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  حم���دودة(  م�شوؤولية 
ر�م��ا���ش��ان��در�ن م م ر�م��ا���ش��ان��در�ن ومي��ث��ل��ه:�م��ل خمي�س دروي�����س حممد 
�لبلو�شي  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2017/1538 

جتاري كلي بتاريخ:2017/11/15 
وحددت لها جل�شه يوم �لحد �ملو�فق 2018/2/11 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/4037  جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- ق�شر �ل�شرق ملو�د �لبناء �س.ذ.م.م 2- عمر طه دليمي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �شركة �خلليج للتمويل �س.م.خ قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بتاريخ:2018/1/29 �حلكم �لتمهيدي �لتايل حكمت �ملحكمة بندب �خلبري �مل�شريف �ملخت�س �شاحب �لدور 
�لدعوى وم�شتند�تها وماع�شى  �لط��الع على ملف  بعد  تكون مهمته  �لدعوى  باجلدول خبري� يف هذه 
�ملدعية لالطالع  �و �لكرتونية و�لنتقال �ىل مقر  �ليه �خل�شوم من حمرر�ت �خرى ورقية  �ن يقدمه 
على دفاترها �لتجارية �ملنتظمة �مل�شتخرج منها ك�شوف �حل�شاب و�مل�شتملة على �لقيود �حل�شابية �خلا�شة 
�قامة  حتى  �حل�شاب  قفل  ت��اري��خ  م��ن  �مل��دي��ن  �لر�شيد  على  �لفائدة  ح�شاب  بيان  �ل��دع��وى  يف  بطلباتها 
�لدعوى على ��شا�س �شعرها �لتفاقي يف حالة وجود �تفاق �و 9% يف حالة عدم وجوده بيان دور �ملدعي 
عليه �لثاين يف تلك �ملعاملة وللخبري يف �شبيل �د�ء �ملامورية �لنتقال �ىل �ي جهة يرى �لنتقال �ليها 
لالطالع على ما لديها من م�شتند�ت كتابية �و �لكرتونية تفيده يف تنفيذ مهمته وله �ي�شا �شماع �قو�ل 
�خل�شمني و�شهودهما بغري حلف ميني وقدرت مبلغ ع�شرة �لف درهم �مانة م�شروفات و�تعاب �خلبري 
�ملو�فق:2018/2/12  �لثنني  يوم  �ملحكمة جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحكمة،  ب�شد�دها يف خز�نة  �ملدعي  كلفت 

 .ch1.C.12:ل�شاعة:08:30 �شباحا يف �لقاعة�
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



اخلميس   8   فبراير    2018  م   -   العـدد  12245  
Thursday  8   February   2018  -  Issue No   12245

15

عربي ودويل

اأمريكا ت�شتنكر اعتقال
 رئي�س منظمة العفو يف تركيا 

•• وا�صنطن-رويرتز:

قالت �لوليات �ملتحدة �إنها منزعجة ب�شدة لعتقال تانر كيليت�س رئي�س منظمة 
�لعفو �لدولية يف تركيا مرة �أخرى ودعت �أنقرة �إىل رفع حالة �لطو�رئ وحماية 
�شيادة �لقانون. وتوترت �لعالقات �لأمريكية �لرتكية يف �لآونة �لأخرية ب�شبب 

�شل�شلة من �خلالفات خا�شة فيما يتعلق بالأزمة �ل�شورية.
وكان كيليت�س من بني 11 نا�شطا حلقوق �لإن�شان �عتقلتهم تركيا �لعام �ملا�شي 

ملا و�شفتها منظمة �لعفو �لدولية باأنها �تهامات باطلة بالإرهاب. 
وقالت �ملنظمة �إن كيليت�س هو �لوحيد من بني �ملجموعة �لذي ل يز�ل حمبو�شا 

بعد مرور ثمانية �أ�شهر على �حتجازه.
�أن �ل�شلطات �لرتكية �أطلقت �شر�ح كيليت�س ب�شروط �لأ�شبوع  وذكرت �ملنظمة 
�لقب�س  �ألقي  ��شتاأنف �شد �لقر�ر وبعد قبول �ل�شتئناف  �ملا�شي لكن �لدعاء 

عليه مرة �أخرى قبل �أن ي�شل حتى �إىل 
�ملتحدثة  ن���اورت  هيذر  وق��ال��ت  منزله. 
يف  �لأم��ري��ك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  با�شم 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �إن  �شحفية  �إف�����ادة 
كيليت�س  لع���ت���ق���ال  ب�����ش��دة  م��ن��زع��ج��ة 

جمدد� يف �أول فر�ير �شباط.
ق�شية  تتابع  و��شنطن  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
كيليت�س عن كثب وكذلك �لق�شايا �شد 
غريه من �ملد�فعني عن حقوق �لإن�شان 
و�ل�����ش��ح��ف��ي��ني وق�����ادة �مل��ج��ت��م��ع �ملدين 
�ملعتقلني  �مل���ع���ار����ش���ني  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 
فر�شتها  �لتي  �لطو�رئ  مبوجب حالة 
تركيا بعد �نقالب فا�شل على �لرئي�س 

وقالت ناورت ندعو �حلكومة  رجب طيب �إردوغان يف 15 يوليو متوز 2016. 
���ش��ر�ح �ملعتقلني تع�شفيا  �مل��م��ت��دة و�إط����الق  �ل��ط��و�رئ  �إىل رف��ع ح��ال��ة  �ل��رتك��ي��ة 
مبوجب �شلطات �لطو�رئ وحماية �شيادة �لقانون. و�أ�شافت �أن حالة �لطو�رئ 
و�ألقت تركيا  �لق�شاء.  ��شتقالل  ب�شاأن  و�أث��ارت خماوف  �لتعبري  جمدت حرية 
�لقب�س على ما يزيد عن 40 �ألف �شخ�س خالل �لعام �لتايل ملحاولة �لنقالب 

و�أقالت 125 �ألفا بينهم كثريون يف �ل�شرطة و�جلي�س و�لق�شاء. 
�لدين  باللوم يف حماولة �لنقالب على فتح �هلل كولن رجل  �إردوغ��ان  ويلقي 

�ملقيم يف �لوليات �ملتحدة. لكن كولن ينفي �أي دور له يف �لنقالب �لفا�شل.
 

تيلر�شون يتوعد رو�شيا اإذا تدخلت يف النتخابات الن�شفية
•• بوغوتا-اأ ف ب:

�أن  �م�س  تيلر�شون  ريك�س  �لمريكي  �خلارجية  وزي��ر  �أعلن 
منت�شف  �نتخابات  يف  تدخلت  �إذ�  ع��و�ق��ب  �شتو�جه  رو�شيا 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة. وق����ال �لوزير  �ل���ولي���ة 
ن��ي��وز يف  ف��وك�����س  �شبكة  م��ع��ه  �أج��رت��ه��ا  �لم��ريك��ي يف مقابلة 
بوغوتا �لتي يزورها يف �طار جولة على �مريكا �لالتينية �ن 
“هناك �لعديد من �لطرق �لتي ميكن من خاللها للرو�س 
�لو�شائل  �ل��ع��دي��د م��ن  ه��ن��اك  ي��ت��دخ��ل��و� يف �لن��ت��خ��اب��ات،  �ن 
بع�س  نالحظ  “نحن  و��شاف  ��شتخد�مها«.  ميكنهم  �لتي 
�ملهمة �شيجري هذ�  �لت�شرفات. هناك عدد من �لنتخابات 

�لعام يف هذ� �لن�شف من �لكرة �لر�شية و�شينتهي بانتخابات 
�نتخابات منتف  وجت��ري   .»2018 �ملتحدة يف  �ل��ولي��ات  يف 
وتابع  �لولية �لمريكية يف ت�شرين �لثاين نوفمر 2018. 
تيلر�شون “�عتقد �نه من �ملهم �ل�شتمر�ر يف �لقول للرو�س 
“��شمعو�، �ذ� كنتم تظنون �ننا ل نرى ما �لذي تقولونه فاأنتم 
خمطئون، لأننا نر�ه وعليكم �ن تكفو� عنه. �ذ� مل تتوقفو� 
�شيتعني عليكم �ن تو�جهو� عو�قب«. و�تى ت�شريح تيلر�شون 
�ملركزية  �ل�شتخبار�ت  وكالة  مدير  �ع��الن  من  ��شبوع  بعد 
)�شي �آي �يه( مايك بومبيو �ن �لتدخل �لرو�شي مل يتوقف 
�نتخابات  على  �لتاأثري  �لأرج���ح  على  �شتحاول  مو�شكو  و�أن 
منت�شف �لولية. وتوؤكد �أجهزة �ل�شتخبار�ت �لمريكية �ن 

�لرئا�شي يف  �لنتخابية لالقرت�ع  رو�شيا تدخلت يف �حلملة 
وت�شريب  �لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  طريق  عن   2016
معلومات متت قر�شنتها من �ملع�شكر �لدميوقر�طي بهدف 
ترجيح كفة �ملر�شح �جلمهوري دونالد تر�مب. ورف�س تر�مب 
�لنتائج �لتي و�شفها بالأنباء �لكاذبة. من جهتها نفت  هذه 
مو�شكو ب�شكل قاطع وباإ�شر�ر �لتهامات �لمريكية بالتدخل 
يف �نتخابات �لوليات �ملتحدة. و�شي�شعى �لدميوقر�طيون يف 
�نتخابات منت�شف �لولية يف ت�شرين �لثاين نوفمر �ملقبل، 
�ىل ��شتعادة �لغلبية يف كل من جمل�س �لنو�ب �لذي �شيتم 
�لذي  �ل�شيوخ  وجمل�س   ،435 �ل���  مقاعده  بكامل  جتديده 

�شيتم جتديد ثلث مقاعده )33 مقعد�(.

�شجن اأمريكي 18 عاما لإقراره مب�شاعدة داع�س
•• نيويورك-رويرتز:

ق�شت حمكمة �أمريكية ب�شجن �شاب يعي�س يف مدينة نيويورك 18 عاما بعدما 
�أقر باأنه تاآمر لتقدمي �لعون لتنظيم د�ع�س �لإرهابي ومهاجمة �شابط �حتادي. 
�إن �حلكم  وق��ال جون م��ارزويل، وهو متحدث با�شم ممثلي �لدع��اء �لحتاديني، 
على منذر عمر �شالح )22 عاما( �شدر عن �لقا�شية مارجو برودي يف بروكلني. 
وقالت ديبور� كول�شون حمامية �شالح “�ل�شيد �شالح نادم باإخال�س على ما فعل. 
ويعي�س  للتعوي�س«.  وه��و م�شتعد  ور�ء ظهره  �لأم��ر  ه��ذ�  و�شع  لأن��ه  �إن��ه مرتاح 
�شالح يف منطقة كوينز مبدينة نيويورك ويحمل �جلن�شية �لأمريكية و�أقر بذنبه 
يف فر�ير �شباط 2017. و�عرتف باأنه �شاعد �شخ�شا يدعى نادر �شعادة ويعي�س 
�إف. كنيدي  �إىل مطار ج��ون  ور�ف��ق��ه  لي�شافر   2015 ع��ام  نيوجريزي  يف ولي��ة 

�لدويل لي�شتقل طائرة �إىل �لأردن حيث �ألقي �لقب�س على �شعادة فيما بعد.

••عوا�صم-وكاالت:

كتب �لدبلوما�شي �لهندي �ل�شابق 
�شحيفة  يف  ب��ه��ادر�ك��وم��ار،  كيه  �إم 
�أن �ملحور �لرو�شي  “�آ�شيا تاميز”، 
بات على و�شك  �شوريا  �لرتكي يف 
�لنهيار، م�شري�ً �إىل �أن �أنقرة رمبا 
ت�شوية  لتحقيق  ج���اه���دة  ت�����ش��ع��ى 
م��وؤق��ت��ة م��ع �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة يف 
ظل ت�شاعد �ل�شتباه بتبادل �إر�قة 
 3 يوم  وتركيا  رو�شيا  �لدماء بني 

فر�ير �جلاري. 
�شقوط  �أن  ب��ه��ادر�ك��وم��ار  وي����رى 
�لطائرة �لرو�شية من طر�ز “�شو 
25” يف �ملنطقة �لغربية ملحافظة 
�إدل�������ب ي�����وم 3 ف����ر�ي����ر �جل�����اري 
�لطائر�ت  ه��ج��م��ات  ع��ن  يختلف 
�لقاعدة �جلوية  بدون طيار على 
خالل  “حميميم”  يف  �ل��رو���ش��ي��ة 
ل�شببني  وذل����ك  �مل��ا���ش��ي،  �ل�����ش��ه��ر 
رو�شيا  �أن  �أول���ه���م���ا  رئ��ي�����ش��ي��ني: 
مت����ك����ن����ت م������ن �إح�������ب�������اط ه���ج���وم 
�لطائر�ت بدون طيار يوم 5 يناير 
�ملا�شي، ولكن �لالفت للنظر �أنها 
�أنظمة  ��شتخد�م  �أخفقت يف توقع 
قبل  �ملحمولة من  �لدفاع �جلوي 
�مل��ت��ط��رف��ني �مل��وج��ودي��ن يف �إدل���ب 
حت��ت �مل��ر�ق��ب��ة �ل��رتك��ي��ة، وفقدت 
�لهجوم  ه���ذ�  يف  م��ق��ات��اًل  ط���ي���ار�ً 

�لأخري. 

تورط الوليات املتحدة 
وتركيا

بح�شب  �ل�����ث�����اين،  �ل�������ش���ب���ب  �أم�������ا 
�أن  يف  ف��ي��ت��م��ث��ل  ب����ه����ادر�ك����وم����ار، 
م��و���ش��ك��و ���ش��ع��رت ب�����اأن �ل���ولي���ات 
�مل��ت��ح��دة رمب���ا ت��ك��ون م��ت��ورط��ة يف 

ع��ل��ى ذل���ك، ف���اإن ت��رك��ي��ا تعتر �أن 
ع��الق��ات م��و���ش��ك��و م��ع �لأك�����ر�د يف 

عفرين م�شبوهة. 

ت�سدع املحور الرو�سي الرتكي 
وي���رى ب��ه��ادر�ك��وم��ار �أن �أردوغ���ان 
حتقيق  �إىل  �لآن  ي�����ش��ع��ى  ����ش���وف 
ت�������ش���وي���ة م���وؤق���ت���ة م����ع �ل����ولي����ات 
�شت�شعر  �حلال  وبطبيعة  �ملتحدة، 
ب��الرت��ي��اح ح���ال ت�شدع  �لأخ�����رية 
�ملحور �لرو�شي �لرتكي يف �شوريا؛ 
و��شنطن  �تفاق  ظل  يف  وبخا�شة 
�إن�شاء  م���ع���ار����ش���ة  ع���ل���ى  و�أن�����ق�����رة 
�شوريا.  يف  �ل���رو����ش���ي���ة  �ل���ق���و�ع���د 
وم���ن ج��ه��ة �أخ����رى، ���ش��وف يتوقع 
�أردوغ�����ان  يتخلى  �أن  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون 
عملية  �أي  ل�����ش��ن  خ��ط��ط��ه  ع����ن 
ع�شكرية ملهاجمة �لأكر�د يف مبنج 
تر�شخ  لن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  لأن 
ل��ل��ط��ل��ب �ل���رتك���ي ب��ال��ت��خ��ل��ي عن 

حتالفها مع �لأكر�د �ل�شوريني. 
وي��خ��ت��ت��م م��ق��ال �آ���ش��ي��ا ت��امي��ز باأن 
�لتفاو�س  على  �شيعمل  �أردوغ����ان 
�إد�رة تر�مب لتهيئة �لظروف  مع 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  م���ع  ل��ل��ت��ق��ارب 
�أردوغ���ان  ي��درك  �إذ  �أو���ش��ع؛  ب�شكل 
ترغب  �ملتحدة  �لوليات  �أن  جيد�ً 
�إحتو�ء  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  تفعيل  يف 
نظام  وع������زل  ����ش���وري���ا  يف  �إي��������ر�ن 
�لأ�شد، كما �أن �لن�شقاق يف �ملحور 
يفتح  �شوريا  يف  �لرتكي  �لرو�شي 
تتيح  �ل���ب���الد  ج���دي���دة يف  �آف����اق����اً 
�مل��ت��ح��دة خ��ل��ق حقائق  ل���ل���ولي���ات 
و�لتفاو�س  �لأر����س  على  ج��دي��دة 
�ل�شورية  �لت�شوية  ���ش��روط  ع��ل��ى 
�مل�شتقبلية، ول�شك يف �أن �إ�شر�ئيل 

�شتكون طرفاً يف هذ� �لأمر. 

ه��ج��م��ات �ل��ط��ائ��ر�ت ب����دون طيار 
ع��ل��ى �ل��ق��اع��دة �ل��رو���ش��ي��ة ي���وم 5 
يناير، ولكن على �لرغم من ذلك 
فاإن وكالة �أنباء “تا�س” �لرو�شية 
�شلطت �ل�شوء على �إنكار �لوليات 
�مل��ت��ح��دة ل��ه��ذ� �لأم������ر، ك��م��ا حذر 
دميرتي بي�شكوف، �ملتحدث با�شم 
�ل��ك��رم��ل��ني، م���ن �ل��ت��ك��ه��ن��ات قبل 
�حل�����ش��ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات دقيقة 
�لإرهابيني  ح�شول  كيفية  ح��ول 
�لدفاع  �أن���ظ���م���ة  ع��ل��ى  ����ش���وري���ا  يف 
�جل�������وي �مل���ح���م���ول���ة و�لأ����ش���ل���ح���ة 
�لأخرى �ملتو�فرة لديهم.  وينقل 
مقال “�آ�شيا تاميز” عن دميرتي 
�شابلني، من�شق جمموعة �ل�شد�قة 
و�شوريا،  رو���ش��ي��ا  ب��ني  �ل��رمل��ان��ي��ة 
�أن  تفيد  معلومات  “لدينا  قوله: 
�ل��دف��اع �جل���وي �ملحمولة  �أن��ظ��م��ة 
لإ�شقاط  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  مت  �ل��ت��ي 
�لرو�شية  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل���ط���ائ���رة 
نقلت �إىل �شوريا من دولة جماورة 
�أي��ام، وعلى �ل��دول �لتي  قبل عدة 
ُت�شتخدم �أر��شيها يف نقل �لأ�شلحة 
ل�شتخد�مها �شد �جلنود �لرو�س، 
ت��ف��ل��ت من  ل����ن  �أن����ه����ا  ت������درك  �أن 
�إدلب  وت��ق��ع حمافظة  �ل��ع��ق��اب«.  
تركيا،  �ل�شورية مع  �حل��دود  على 
“حدود�ً  تكون  �أن  �ملفرت�س  ومن 
�شارمة  لرقابة  تخ�شع  مغلقة” 
�أج��ه��زة �لأم���ن �لرتكية،  م��ن قبل 
تاأتي  �شابلني  �تهامات  كانت  و�إذ� 

�أنا�شتا�شياد�س  نيكو�س  �لقر�شي 
ثقته  مبدياً  ثانية،  بولية  لفوزه 
و”�لعمل  �لبناء”  “�حلو�ر  ب���اأن 
يخدم  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  �مل�شرتك” 
ل��ك��ل منهما.  �مل�����ش��رتك��ة  �مل�����ش��ال��ح 
�جلهود  مع  �ن�شجاماً  ذلك  وياأتي 
�ل�شتقر�ر  ل��ت��ح�����ش��ني  �ل���ر�م���ي���ة 
و�لأمن يف �أوروبا و�شرق �ملتو�شط. 
وذل���ك يف �ل��وق��ت �ل���ذي ُت��ع��د فيه 
وتركيا  ق���ر����س  ب���ني  �ل���ع���الق���ات 
�لح���ت���الل  م���ن���ذ  ودية”  “غري 
�ل����رتك����ي ل���ل���ج���زء �ل�������ش���م���ايل من 

قر�س يف عام 1974. 
ث��الث��ة حتديات،  ت��رك��ي��ا  وت���و�ج���ه 
�أول��ه��ا عدم  �مل��ق��ال،  ك��ات��ب  بح�شب 
رو�شيا  �أن  �جلديد  �لو�قع  تقبلها 
ح�شارية  ع����الق����ات  ل���ه���ا  )�ل����ت����ي 
�أ�شبحت  �ل��ي��ون��ان وق��ر���س(  م��ع 
���ش��ل��ط��ة م��ه��ي��م��ن��ة يف �شرق  �ل���ي���وم 
�لعمليات  وث���ان���ي���ه���ا  �مل���ت���و����ش���ط، 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة �ل�������ش���وري���ة �جل���اري���ة 
�لرو�شية  �جل��وي��ة  �ل��ق��و�ت  ب��دع��م 
ل���ش��ت��ع��ادة �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى �إدل���ب 
ب����دًل م���ن ق����و�ت �مل��ع��ار���ش��ة �لتي 
وثالثها  �لرتكي،  بالدعم  حظيت 
ت�����ش��م��ي��م �أردوغ����������ان ع���ل���ى وج����ود 
د�ئ��م يف �شوريا  موطئ قدم تركي 
�لعثمانيون  يحكمها  ك���ان  �ل��ت��ي 
�ملنال  بعيد  حلماً  �شيظل  ما  وه��و 
طاملا �أن رو�شيا تدعم وحدة �شوريا 
و���ش��الم��ت��ه��ا �لإق��ل��ي��م��ي��ة، وع���الوة 

�مل�شتخدمة  �لأ���ش��ل��ح��ة  �أن  �أم��ن��ي��ة 
�لدبابة  ع��ل��ى  �لأك������ر�د  ه��ج��وم  يف 
�لرتكية يوم 3 فر�ير �جلاري يف 
عفرين هي �أ�شلحة رو�شية �ل�شنع 
 ،9M113 من طر�ز كونكور�س 
وقد �أ�شفر هذ� �لهجوم عن مقتل 
�أت��������ر�ك«.  ويلفت  خ��م�����ش��ة ج��ن��ود 
تكهنات  ثمة  �أن  �إىل  بهادر�كومار 
وتركيا،  رو���ش��ي��ا  ب����اأن  وت��ل��م��ي��ح��ات 
��شتثنائي  ب�شكل  حتالفهما  رغ��م 
�لهجينة،  �ل�����ش��وري��ة  �حل�����رب  يف 

فهذ�  و�قعية،  معلومات  على  بناء 
قد  �لرو�شية  �مل��خ��اب��ر�ت  �أن  يعني 
ر�شدت موؤخر�ً نقل �أنظمة �لدفاع 
�إىل  تركيا  م��ن  �ملحمولة  �جل���وي 

�ملتطرفني. 

حتالف ا�ستثنائي 
“من  ب�����ه�����ادر�ك�����وم�����ار:  وي�����ق�����ول 
ت�شريحات  غ�����د�ة  �أن�����ه  �مل���ف���اج���ئ 
�إدع����اء�ت  تركيا  �أط��ل��ق��ت  �شابلني، 
م�شادر  �إىل  ن�شبت  �إذ  م�����ش��ادة؛ 

�أ���ش��ت��ان��ة �لعام  �إل��ي��ه يف حم��ادث��ات 
�مل��ا���ش��ي ب��ع��د وق���ف �إط����الق �لنار 
�ل�شوري، و�لذي يق�شي باأن تركيا 
يف  �ملر�قبة  مر�كز  باإن�شاء  ُمكلفة 
�جلماعات  �أن�شطة  لر�شد  �إدل���ب 

�ملتطرفة. 

تركيا تواجه ثالثة حتديات
وي��ن��وه ب��ه��ادر�ك��وم��ار �أن����ه يف يوم 
ب��ع��ث بوتني  ف���ر�ي���ر �جل�����اري   5
للرئي�س  ق���وي���ة  ت��ه��ن��ئ��ة  ب��ر���ش��ال��ة 

�إر�ق�����������ة دم�����اء  رمب�������ا ت�������ش���ب���ب���ا يف 
فر�ير   3 ي��وم  �لبع�س  بع�شهما 
�لرئي�س  ����ش��ط��ر  وق���د  �جل������اري. 
�ل��رتك��ي رج��ب طيب �أردوغ����ان �أن 
�لرو�شي  للرئي�س  �لو�شع  يو�شح 
يناير  هجمات  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 
�أي  �مل���ا����ش���ي. وف��ي��م��ا مل ي��ح�����ش��ل 
�شاأن  يف  �جل���ان���ب���ني  ب���ني  �ت�������ش���ال 
ينبغى  �لرو�شية،  �ملقاتلة  �إ�شقاط 
�إىل ذلك  �مل���ب���ادرة  �أردوغ������ان  ع��ل��ى 
�لتو�شل  مت  �ل��ذي  للتفاهم  وفقا 

•• عوا�صم-وكاالت:

�شحيفة  يف  �إي���دي���ز  ���ش��م��ي��ح  ك��ت��ب 
�شوريا  يف  �ل��و���ش��ع  �أن  “حريت” 
�لتعقيد.  م���ن  م��زي��د  �إىل  ي��ت��ج��ه 
�إح�شار  يف  رو���ش��ي��ا  �إخ���ف���اق  ف��ب��ع��د 
�ملتحاربة  �لأط�����ر�ف  ع��ن  ممثلني 
�إىل �شوت�شي، تقدم �لبعد �لع�شكري 

جمدد�ً.
وق���د ت��ك��ون �لأن���ظ���ار �ن��ت��ق��ل��ت �إىل 
ترعاها  �ل���ت���ي  ج��ن��ي��ف  حم���ادث���ات 
�أم����اًل  ث��م��ة  ل��ك��ن  �مل���ت���ح���دة،  �لأمم 
�مل�شاعي  هذه  ت�شفر  �أن  يف  �شئياًل 

عن تقدم، �إذ� ما �أخذنا يف �لعتبار 
�مل�شتمر  �ل��ع��د�ء  �حل��ايل من  �ملناخ 
�إيديز  �ل�شر�ع.وقال  �أط��ر�ف  بني 
�ل�شوري  و�ل���ن���ظ���ام  �ل����رو�����س  �إن 
يو��شلون جمزرتهم يف �إدلب، �لتي 
يريدون تطهريها من كل عنا�شر 
�ملعار�شة، ولي�س فقط �ملجموعات 
�ل���ر�دي���ك���ال���ي���ة مثل  �لإ����ش���الم���ي���ة 

�لن�شرة. 
�إ�شقاط  يفاقم  �أن  �ملحتمل  وم��ن 
مقاتلي  بو��شطة  رو�شية،  مقاتلة 

�لن�شرة معركة �نتقامية هناك. 
�لرتكي  �ل��ه��ج��وم  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 

�خل�شائر  �أن  رغ��م  على  �ل�شعيد، 
�لرتكية  �ل���ق���و�ت  ت��ك��ب��دت��ه��ا  �ل��ت��ي 
ع��زمي��ة �حلكومة  ت�����ش��ع��ف  ل  ق���د 
�لعملية  م��و����ش��ل��ة  ع���ن  �ل��رتك��ي��ة 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة.  و�أو����ش���ح �إي���دي���ز �أن 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة وح��ل��ف��اءه��ا يف 
وحد�ت حماية �ل�شعب �لكردية، قد 
��شتفادو� من �لإن�شغال يف عفرين 
و�إدل���ب. فمع �إدر�ك��ه��م ع��زم تركيا 
�لعلني على تطهري كامل �حلدود 
�لرتكية-�ل�شورية من جمموعات 
“�إرهابية”،  �أن�����ق�����رة  ت���ع���ت���ره���ا 
ف���اإن ه����وؤلء مت��رت���ش��و� ���ش��رق نهر 

حماية  وح���د�ت  �شد  عفرين  على 
�أي�شاً  ي��ح��ق��ق  �ل����ك����ردي،  �ل�����ش��ع��ب 
�حلكومة  ب���ي���ان���ات  وف�����ق  ت���ق���دم���اً 
و�جل��ي�����س �ل���رتك���ي���ني. ل��ك��ن حتى 
“عملية  �إن هذه  �ملحللني يقولون 
يعرف  �أح����د  ل  و�إن  مفتوحة”، 
�جلي�س  �إليه  يحتاج  �ل��ذي  �لوقت 
ومن  �أه���د�ف���ه.  لتحقيق  �ل��رتك��ي 
�ل�شوؤ�ل  ه����ذ�  ي�����ش��ب��ح  �أم  �مل���رج���ح 
�لر�أي  �إىل  بالن�شبة  �أهمية  �لأكرث 
�لعام �لرتكي مع تز�يد �لإ�شابات 
�لأت���ر�ك. ومل  �جلنود  �شفوف  يف 
تكن �لأيام �ملا�شية جيدة على هذ� 

على  �لعتماد  تركيا  على  ك��ان  �إذ� 
�شوريا.  يف  �ل���ق���در  ب���ه���ذ�  رو����ش���ي���ا 
وتبقى �أنقرة ومو�شكو على خالف 
حيال م�شائل كثرية ل �شيما يف ما 
�شوريا  يف  �ل�شر�ع  بجوهر  يتعلق 
ب��ني �ل��ن��ظ��ام و�مل��ع��ار���ش��ة. وميكن 
ب�شرعة  �ل��ع��الق��ة  ه���ذه  ت�����ش��وء  �أن 
كبرية، مبا يف ذلك ت�شميم رو�شيا 
على عدم خ�شارة �لأك��ر�د بالكامل 
موؤ�شر  ول  �أم����ري����ك����ا.  مل�����ش��ل��ح��ة 
ومو�شكو  �أن��ق��رة  �أن  على  و����ش��ح��اً 
�أنقرة  ت��ت��ف��ق  �أك����رث مم���ا  ت��ت��ف��ق��ان، 
وو����ش��ن��ط��ن ح��ول �شكل ���ش��وري��ا ما 
بعد �حلرب. ويف غياب روؤية دولية 
�شوريا،  م�شتقبل  ح���ول  جماعية 
ف���اإن �خل��ي��ار �ل��وح��ي��د �مل��وج��ود هو 

��شتمر�ر �حلرب.   
هذ� و�علن �أعلن �جلي�س �لرتكي، 
�لأرب����ع����اء، ق��ت��ل 29 م�����ش��ل��ح��اً من 
د�ع���������س و�مل�����ش��ل��ح��ني �لأك���������ر�د يف 
�لأخرية،  �ل�شاعات  خالل  عفرين 
ما يرفع عدد �لقتلى و�جلرحى يف 
�مل�شلحني يف عفرين منذ  �شفوف 

بدء �لعملية �إىل 999.
وت�����ش��ع��ى ت���رك���ي���ا ب��ال��ت��ح��ال��ف مع 
�ل�شورية  �مل��ع��ار���ش��ة  م��ن  ف�����ش��ائ��ل 
مو�لية لأنقرة، �إىل �إخر�ج وحد�ت 
ح���م���اي���ة �ل�������ش���ع���ب �ل����ك����ردي����ة من 
معقلها يف عفرين، ب�شمال �شوريا، 
�إذ تعترها �متد�د� حلزب �لعمال 
قو�ئم  على  �مل�شنف  �لكرد�شتاين 

�لإرهاب �لرتكية.

لكل  م�شتعدين  وغ��رب��ه،  �ل��ف��ر�ت 
�لحتمالت. وي�شمل ذلك مو�جهة 
�لرتكية  �ل����ق����و�ت  ب���ني  حم��ت��م��ل��ة 
�لت�شريحات  ب��ع��د  و�لأم���ري���ك���ي���ة 
�لأخ�������رية �ل�������ش���ادرة ع���ن �أن���ق���رة.  
وك���رر ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء بكري 
“�شي  ب��وزد�غ يف مقابلة مع �شبكة 
�أن تركيا �شتذهب يف  �إن �إن ترك”، 
�لنهاية �إىل منبج، �لتي تقع �شرق 
وحد�ت  عليها  وت�شيطر  �ل��ف��ر�ت 
�ملدعومة  �لرتكية  �ل�شعب  حماية 

من �لوليات �ملتحدة. 
�لأمريكيني  ب��وزد�غ �جلنود  وحذر 
�لأكر�د  �ملقاتلني  �رت��د�ء بز�ت  من 
���ش��ي�����ش��ت��ه��دف��ون يف ه���ذه  لأن����ه����م 
�حل����ال����ة. و�أع����ل����ن وزي������ر �ل���دف���اع 
قبل  م��ات��ي�����س  جيم�س  �لأم��ري��ك��ي 
مع  �مل���ب���اح���ث���ات  �أن  �أي�������ام  ب�����ش��ع��ة 
�ن  دون  م����ن  م�������ش���ت���م���رة  �أن�����ق�����رة 
ت��ف��ا���ش��ي��ل. وي��ت��ع��ني علينا  ي��ع��ط��ي 
�خذنا  م��ا  �إذ�  ذل���ك،  معنى  حتليل 
�لأمريكي  �لت�شميم  �لع��ت��ب��ار  يف 
وعلمنا  ����ش���وري���ا.  يف  �ل��ب��ق��اء  ع��ل��ى 
�لأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  م���ن 
و��شنطن  �أن  ت��ي��ل��ر���ش��ون  ري��ك�����س 
جعلت من بقائها يف �شوريا م�شاألة 
فاإن  وب��اخ��ت�����ش��ار،  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة. 
تركية-�أمريكية  مو�جهة  ن�شوب 
ه��ي �أق���رب مم��ا ك��ان��ت عليه يف �أي 

يوم م�شى. 
ويف �لوقت ذ�ته، يت�شاءل �ملحللون 
�ل�شحف عما  �لأع��م��دة يف  وك��ّت��اب 

مو�سكو �سعرت بتورط اأمريكا يف هجمات على القاعدة الرو�سية 

املحور الرو�شي- الرتكي يف �شوريا على و�شك النهيار 

ن�سوب مواجهة تركية-اأمريكية اأقرب مما م�سى

عفرين حرب مفتوحة.. خ�شائر اجلي�س الرتكي تتزايد

قتلى وجرحى جراء زلزال يف تايوان تركيا تعمل على »اإ�شالح الثقة« مع اأمريكا
•• اأنقرة-رويرتز:

�لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  �شتبلغ  ب��الده  �إن  �لرتكي  �خلارجية  وزي��ر  ق��ال 
ريك�س تيلر�شون �إنه ينبغي للبلدين �إ�شالح �لثقة �ملتبادلة بعدما ت�شررت 

ب�شبب �شل�شلة من �خلالفات خا�شة حول �لأزمة �ل�شورية.
وتوترت �لعالقات بني �لبلدين �لع�شوين يف حلف �شمال �لأطل�شي ب�شبب 
�لدعم �لأمريكي لوحد�ت حماية �ل�شعب �لكردية يف �شوريا، و�لتي تعترها 
تركيا منظمة �إرهابية لكنها ت�شكل جزء�ً رئي�شياً يف قو�ت تدعمها �لوليات 

�ملتحدة وتقاتل تنظيم د�ع�س.
وت�شتهدف تركيا وحد�ت حماية �ل�شعب يف حملة برية وجوية يف منطقة 
�لرئي�س  وتعهد  �أ�شبوعني،  نحو  قبل  ب���د�أت  �شوريا  غ��رب  ب�شمال  عفرين 
�لرتكي رجب طيب �إردوغان بطرد �لوحد�ت من منطقة �حلدود �جلنوبية 
�لقو�ت  م��ع  مو�جهة  يف  �لرتكية  �ل��ق��و�ت  ي�شع  �أن  ميكن  م��ا  وه��و  لرتكيا 

مولود  �لرتكي  �خلارجية  وزي��ر  وق��ال  �شوريا.  يف  �لأر����س  على  �لأمريكية 
ت�شاوو�س �أوغلو لتلفزيون خر يف مقابلة: ثقتنا ت�شررت، ينبغي �أن ن�شلح 

�لثقة بيننا، �لت�شالت بيننا مهمة.
�إخال�س،  بكل  �لأف��ك��ار  تلك  �إليه  �شننقل  تيلر�شون  ياأتي  عندما  و�أ���ش��اف: 

�شننقل �إليه �آمالنا.
�لأمن  تيلر�شون وم�شت�شار  �أن  �شابق  تركية يف وقت  �إع��الم  و�شائل  وذك��رت 
�لقومي �لأمريكي �إت�س �آر مكما�شرت �شيزور�ن تركيا يف �مل�شتقبل �لقريب، 

ومل يذكر ت�شاوو�س �أوغلو موعد �لزيارة.
�لكرد�شتاين  �لعمال  حلزب  �متد�د�ً  �ل�شعب  حماية  وح��د�ت  �أنقرة  وتعتر 
�ملحظور �لذي ت�شنفه �لوليات �ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي وتركيا منظمة 

�إرهابية.
وقال ت�شاوو�س �أوغلو: على �لوليات �ملتحدة �أن تتفهم خماوفنا وتعاجلها، 

�أنتم تتعاونون مع هذه �ملنظمة �لإرهابية عن علم، وهذ� تهديد لنا.

•• تايبيه-اأ ف ب:

ق�شى �شخ�شان و�أ�شيب �أكرث من مئتي �آخرين بجروح، 
بع�شها بالغة، جر�ء زلز�ل بقوة 6،4 درجات �شرب �شرق 

تايو�ن م�شاء �م�س �لأول وفق ما �فادت �حلكومة.
و�أدى �لزلز�ل �ىل ت�شرر عدد من �ملباين �برزها فندق 
وبناية �شكنية يف مدينة هو�ليني �ل�شاحلية �لتي تعتر 
�أفادت  ما  بح�شب  رئي�شيا يف �جلزيرة،  �شياحيا  مق�شد� 

فرق �لإطفاء.
�أق���ل، بينها  ب��درج��ة  ت�����ش��ررت خم�شة م��ب��ان �خ���رى  كما 
حمطات  بثت  فيما  نف�شه،  �مل�شدر  بح�شب  م�شت�شفى، 
�شريعة  وط��رق  �ل��رك��ام  ميالأها  لطرق  م�شاهد  �لتلفزة 

ت�شققت.

مال  وقد  مار�شال  فندق  مبنى  �أي�شا  �مل�شاهد  و�ظهرت 
ب�شدة، فيما �نهار جزء كبري منه على �لأر���س، و�ندفع 
حتت  �و  د�خ��ل��ه  �لعالقني  �ل�شخا�س  لإن��ق��اذ  م��ن��ق��ذون 

�لركام.
و�أو�شح رئي�س �لوزر�ء وليام لأي �ن �لقتيلني �شقطا يف 

هو�ليني.
ووقع �لزلز�ل يف �ل�شاعة 23،50 )15،50 ت غ( على 
هو�ليني،  ميناء  �شرق  �شمال  كلم  ع�شرين  ح��و�ىل  بعد 

بح�شب ما �ورد �ملعهد �لمريكي للم�شح �جليولوجي.
�خلالب  �ل�شرقي  �ل�شاحل  على  �لو�قعة  هو�ليني  وتعد 

مق�شد� �شياحيا مهما يف تايو�ن.
�مل�شعفني يف  �أن  �ن��غ-وي��ن  ت�شاي  ت��اي��و�ن  رئي�س  و�أك���دت 

كافة �رجاء �لبالد ي�شتعدون لتقدمي �مل�شاعدة.
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•• اأبوظبي: رم�صان عطا

�أع���ل���ن �حت�����اد �لإم���������ار�ت ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و ع���ن �إط����الق 
�لعاملية ملحرتيف  �أبوظبي  �لعا�شرة من بطولة  �لن�شخة 
�جل��وج��ي��ت�����ش��و، �حل����دث �لأك����ر و�لأق�����وى ع��ل��ى �شاحة 
�جلوجيت�شو �لعاملية، يف 16 �أبريل �ملقبل وذلك خالل 
موؤمتر �شحفي نظمه �لحتاد يف فندق �لريتز كارلتون 
جر�ند كانال يف �لعا�شمة �لإمار�تية �م�س، حيث �ألقي 
وجدول  �لبطولة  تفا�شيل  على  خ��الل��ه  م��ن  �ل�����ش��وء 

فعالياتها لهذ� �لعام.
�جلهة  وه��و  للجوجيت�شو،  �لإم����ار�ت  �حت���اد  �أع��ل��ن  كما 
�مل�شوؤولة عن تنظيم �لبطولة، �أن ن�شخة هذ� �ملو�شم من 
وذلك  �شابقاتها  عن  وفريدة  متميزة  �شتكون  �لبطولة 
�حتفاًء بعام ز�يد و ب� 10 �أعو�م من �لنجاحات و�لتميز 
�لحتاد  �شرح  كما  و�ل���دويل،  �ملحلي  �ل�شعيدين  على 
م�شبوقة،  غري  وعاملية  و�إقليمية  حملية  م�شاركة  عن 
�لعاملية  �أبوظبي  بطولة  من  �لعا�شرة  �لن�شخة  لتجمع 
ملحرتيف �جلوجيت�شو �أملع �لأ�شماء يف عامل �جلوجيت�شو 
على مدى 13 يوم، يف �شالة مبادلة �أرينا مبدينة ز�يد 

�لريا�شية يف �لعا�شمة �أبوظبي. 
بينهم  من  �ل�شخ�شيات  كبار  من  عدد  �ملوؤمتر  وح�شر 
رئي�س  معايل  م�شت�شار  �لظاهري  �شامل  حممد  �شعادة 
د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة، و�ل�شيد يعقوب �ل�شعدي رئي�س 
�إبر�هيم  و�ل�شيد  �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  �أب��وظ��ب��ي  ق��ن��و�ت  �شبكة 
خلدمات  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ه��ا���ش��م��ي،  �أح��م��د  �ل�شيد 
دروي�س  ف���وؤ�د  و�ل�شيد  �ل��ع��ق��اري��ة،  �إع��م��ار  �ل�����ش��رك��ات يف 
حجازي،  �شائد  و�ل�شيد  �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  ب��امل��ز  �شركة  م��ن 
مدير عام م�شاعد مبيعات جاكو�ر لند روڤر يف �شركة 
برميري موتورز، و�ل�شيد فهد علي �ل�شام�شي �لرئي�س 
�لتنفيذي لحتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو، و�ل�شيد عادل 
يف  �لجتماعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  جمل�س  رئي�س  �ل��زرع��وين 
من  ملجموعة  بالإ�شافة  �لإ�شالمي،  �أبوظبي  م�شرف 
�أبطال  �أملع  و�شائل �لإعالم �ملحلية و�لعاملية، وعدد من 

ريا�شة �جلوجيت�شو.
ومالمح  تفا�شيل  ع��ن  �مل���وؤمت���ر  خ���الل  �لإع�����الن  ومت 
من  خ��ّرج��ت  �ل��ت��ي  للبطولة  �شنو�ت  �لع�شر  �حتفالية 
�أبطال  �أمل��ع  من  نخبة  �أبوظبي،  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �لعا�شمة 
تنطلق  و���ش��وف   ، �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  �جلوجيت�شو 
�أبوظبي  مهرجان  م��ع  �لعا�شرة  ن�شختها  يف  �لبطولة 
�لعاملي للجوجيت�شو من 16 �أبريل وي�شتمر حتى 21 
فئة  منها  فئات  لعدة  تخ�شي�شه  �شيتم  و�ل��ذي  �أب��ري��ل 
�لأ�شبال و�ل�شباب من �شن 10-17 �شنة وفئة �حلز�م 
�لأبي�س للكبار، وفئة �لأ�شاتذة بجميع �ألو�ن �لأحزمة.

و�شي�شهد مهرجان �أبوظبي �لعاملي للجوجيت�شو خالل 
�لعام �جلاري م�شاركة نوعية لالعبني �شمن مناف�شات 
�لبار�جوجيت�شو �خلا�شة بفئة �أ�شحاب �لهمم مبختلف 
ت�شنيفاتهم، ما يعتر دلياًل على �لهتمام �لذي توليه 
�لإم����ار�ت للجوجيت�شو بهذه  �لإم����ار�ت و�حت���اد   دول���ة 
�لفئة من �لريا�شيني و�لالعبني، عر توفري �لفر�س 
و�إتاحة �لإمكانيات لهم للمناف�شة على �لألقاب �لعاملية.  
و�شتبد�أ بطولة �أبوظبي �لعاملية للجوجيت�شو للنا�شئني 
من 22 حتى 23 �أبريل، بينما تنطلق بطولة �أبوظبي 
�لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�شو من 24 حتى 27 �أبريل، 
�لأ�شود و�لبني  �لنهائية لفئات �حلز�م  �ملناف�شات  تليها 
�أبوظبي  �أبريل يف ختام بطولة   28 و�لتي �شتعقد يوم 

�لعاملية للجوجيت�شو.
الب�ساط” “ملك 

�جلوجيت�شو  ملحرتيف  �لعاملية  �أبوظبي  بطولة  ت�شهد 
�إ�شافة جديدة  �لإط���الق،  م��رة على  �ل��ع��ام ولأول  ه��ذ� 
�مل��ن��اف�����ش��ات، وه���ي مناف�شات ملك  ���ش��اح��ة  ع��ل��ى  وق��وي��ة 
�آخر  يف  �أري��ن��ا  مبادلة  �شالة  �شت�شهدها  �لتي  �لب�شاط 
�جلوجيت�شو  �أب��ط��ال  �شيتناف�س  حيث  �ل��ب��ط��ول��ة،  �أي���ام 
�إىل  للو�شول  �ملا�شية  �لت�شعة  �لبطولت  يف  �لفائزين 
�لب�شاط”  “ملك  بلقب  �لظفر  و  �لنهائية  �لت�شفيات 
ملحرتيف  �لعاملية  �أبوظبي  بطولة  من  �لعا�شرة  للدورة 

�جلوجيت�شو. 
جائزة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�شو

و�أفاد �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو باأنه �شيتم �لإعالن 
يوم  �جلوجيت�شو  ملحرتيف  �لعاملية  �أبوظبي  جائزة  عن 
للجوجيت�شو  �لإم��ار�ت  �حتاد  يقوم  حيث  �أبريل،   29

بالحتفاء باأف�شل �ملو�هب و�ملوؤ�ش�شات �لد�عمة لريا�شة 
�جلوجيت�شو من خالل حفل تكرميي فريد من نوعه 

يختتم به �ملو�شم �لريا�شي 2017 - 2018.
جوائز البطولة

وك�شف �مل�شوؤولون يف �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو خالل 
�ملوؤمتر عن قيمة �جلو�ئز �لنقدية �لإجمالية للبطولة 
و�لتي تقدر ب�اأكرث من 4 ماليني درهم �إمار�تي، ومنها 

ما �شيتوزع على �لفائزين بال�شكل �لتايل:
فئة احلزام الأ�سود للرجال:

وقدرها  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  �لأول  ب��امل��رك��ز  �ل��ف��ائ��ز  ي��ح�����ش��ل 
�لثاين  باملركز  �لفائز  �أم���ا  �أم��ري��ك��ي،  15،000دولر 
�شيح�شل على 8،000 دولر �أمريكي، و�لفائز باملركز 

�لثالث �شيح�شل على 5،000 دولر �أمريكي.
فئة �حلز�م �لأ�شود/�لبني لل�شيد�ت:

وقدرها  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  �لأول  ب��امل��رك��ز  �ل��ف��ائ��زة  حت�شل 
�لثاين  باملركز  �لفائزة  �أما  �أمريكي،  دولر   10،000
�شتح�شل على 5،000 دولر �أمريكي، و�لفائزة باملركز 

�لثالث �شتح�شل على 3،000 دولر �أمريكي.
جو�ئز  باإ�شافة  للجوجيت�شو  �لإم���ار�ت  �حت��اد  ق��ام  كما 
�لثالثة �لأوىل يف بطولة  جديدة ولأول مرة للمر�كز 

�لنا�شئني ومناف�شات فئة �لأ�شاتذة.
مبادرات وفعاليات ... انطالقًا من م�سوؤولية 

الحتاد املجتمعية
خالل  للجوجيت�شو  �لإم�����ار�ت  �حت���اد  م�����ش��وؤول��و  و�أك����د 
�ملوؤمتر على �لقيم و�ملبادئ �لتي حتملها هذه �لريا�شة 
و�شعي �لحتاد �إىل ن�شرها على �أعلى م�شتوى، ومن بينها 
و�لتحمل  و�ل�شر  و�ل�شد�قة،  و�ل�شجاعة  �لن�شباط 
و�لإلهام، و�لقيادة و�لتميز، و�لقدرة على �تخاذ �لقر�ر 
وقيادته  للوطن  و�لنتماء  �ملنا�شب،  �لوقت  يف  �ملنا�شب 
هذه  جميع  لت�شهم  �لفريق،  ب��روح  و�لعمل  �لر�شيدة، 
�ل���ذي يتبناه  �ل�شعار  ق���وي، وه��و  ب��ن��اء جيل  �مل��ب��ادئ يف 

�حتاد �لإمار�ت �جلوجيت�شو منذ تاأ�شي�شه.
�ملبادر�ت  �لعديد من  �لبطولة يف طياتها  �شتحمل  كما 
�ملجتمعية و�لفعاليات �ملتنوعة وور�س �لعمل �لتوعوية 
و�لتثقيفية و�ل�شحية و�لريا�شية، ياأتي ذلك �نطالقاً 
يف  ل��دوره  وتعزيز�ً  لالحتاد  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  من 

رفع �لوعي �ملجتمعي.
و�أن�شطتها  فعالياتها  بجميع  �لبطولة  ه��ذه  وتعتر 
�ل��رتف��ي��ه��ي��ة وج��ه��ة ع��امل��ي��ة جل��م��ي��ع م�����ش��ج��ع��ي ريا�شة 
هي  كذلك  ع��ام،  ب�شكل  �لريا�شة  وحمبي  �جلوجيت�شو 
لق�شاء  و�لأف���ر�د  للعائالت  وتثقيفية  ترفيهية  وجهة 
�ملختلفة  و�لأن�شطة  �لفعاليات  خ��الل  من  ممتع  وق��ت 

�ملر�فقة للبطولة.
من  �سنوات  بع�سر  اليوم  نحتفل  الها�سمي: 

النجاح والإبداع الريا�سي
�لها�شمي رئي�س  �ملنعم  �ملنا�شبة قال �شعادة عبد  وبهذه 
لرئي�س  �لأول  �لنائب  و�لإمار�تي  �لآ�شيوي  �لحتادين 
بع�شر  �ل��ي��وم  نحتفل  للجوجيت�شو:  �ل����دويل  �لحت����اد 
�أجيال  �لريا�شي وتخريج  �لنجاح و�لبد�ع  �شنو�ت من 
وتتز�من  �ل��ن��ز�ل وخ��ارج��ه.  ب�شاط  �لأب��ط��ال على  م��ن 
وه��ي فر�شة  ز�ي��د  ع��ام  �لعا�شر مع  عامها  �لبطولة يف 
بالقيم  ومت�شكنا  �ل��ت��ز�م��ن��ا  خاللها  م��ن  ن��وؤك��د  ثمينة 
باإذن �هلل  �ملغفور له  �لتي غر�شها فينا  �لنبيلة  و�ملبادئ 
�لو�لد و�ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب 
و�لتز�منا  �متناننا  للتعبري عن  �هلل ثر�ه، وهي فر�شة 

بتوجيهاته لبناء جيل قوي. 
تفا�شيل  ع��ن  للجوجيت�شو  �لإم������ار�ت  �حت����اد  وك�����ش��ف 
�لت�شميم �لفريد مليد�لية �لبطولة و�لتي مت ت�شميمها 
خ�شي�شاً لتحمل �شعار »عام ز�يد« �حتفاًء بهذه �ملنا�شبة. 
و��شت�شهد �لها�شمي بت�شريحات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لريا�شة قبل  �إن  �مل�شلحة عندما قال:  للقو�ت  �لأعلى 
للتو��شل  ميد�ن  هي  وحتدياً  و�ألقاباً  تناف�شاً  تكون  �أن 
و�إع���الء  �مل��ه��ار�ت  و�شقل  �لنف�س  وت��ه��ذي��ب  و�ل��ت��ع��ارف 
�أبنائنا  �إ�شر�ر  بف�شل  و�إن��ه  و�لأخ��الق �حلميدة،  �لقيم 
ع��ل��ى �ل��ت��ف��وق و�ل��ت��م��ي��ز و�لح������رت�ف، ت���ب���و�أت �أبوظبي 

�ل�شد�رة كعا�شمة لريا�شة �جلوجيت�شو يف �لعامل.
ملحرتيف  �لعاملية  �أبوظبي  بطولة  �أن  �لها�شمي،  و�أك���د 
��شتعر��س  ه��ي  �ل���رون���زي  يوبيلها  يف  �جل��وج��ي��ت�����ش��و 
و��شتكمال ل�شل�شلة �لنجاحات �لكبرية و�لعظيمة �لتي 
و�لدويل  �ملحلي  �ل�شعيدين  على  �لبطولة  حققتها 

خالل �لدور�ت �لت�شع �ملا�شية. 

و�أ�شاف �لها�شمي: تعود بطولة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف 
�إىل عا�شمة �جلوجيت�شو هذ� �لعام بحلة  �جلوجيت�شو 
جديدة وبرنامج مو�شع، وذلك بف�شل �جلهود �لكبرية 
و�لعمل �ل�شاق �لذي بذله �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو 
�ل�شرت�تيجيني، حيث عملو� معاً ل�شتكمال  و�شركائه 
�ل�����ذي ي�شاهم  ل���ه���ذ� �حل�����دث  ج��م��ي��ع �ل����ش���ت���ع���د�د�ت 
تدعم وحتتفي  عاملية  كعا�شمة  �أبوظبي  مكانة  بتعزيز 
�إن م�شروع  �إىل  �لها�شمي  و�أ�شار  بريا�شة �جلوجيت�شو. 
�ل�شمو  ورع��اه �شاحب  بذرته  و�شع  �ل��ذي  �جلوجيت�شو 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، قد �أزهرت ثماره 
حدود  ليتجاوز  و�لعاملي  �ملحلي  �مل�شتويني  على  جلية 
و�أرح��ب ترتبط بقيم  �أو�شع  �أخ��رى  �آف��اق  �إىل  �لريا�شة 
كثرية يف جمتمعنا، وباأهد�ف و�شعتها �لقيادة �لر�شيدة 
�أن  �لها�شمي  و�أك���د  �ل�شاعدة.  �أجيالنا  يف  لال�شتثمار 
�حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو ي�شعى لالرتقاء باملناف�شات 
تر�شيخ  على  ويعمل  ع��امل��ي��اً،  �ملتبعة  �ملعايري  لتتخطى 
موؤكد�ً  �لريا�شة،  تطوير  �شاأنها  م��ن  ج��دي��دة  معايري 
غدت  �أن  ب��ع��د  للجوجيت�شو  ع��امل��ي  م��رك��ز  �أب��وظ��ب��ي  �أن 
وهما  �أل  للجوجيت�شو  �أ�شا�شيني  لحتادين  حمت�شنة 

�لحتاد �لآ�شيوي و�لحتاد �لدويل للجوجيت�شو.
�لظاهري: م�شروع �جلوجيت�شو �ملدر�شي هو ر�فد مهم 

ومن�شة �أ�شا�شية لن�شر �للعبة
���ش��امل �لظاهري،  ���ش��ع��ادة حم��م��د  ق����ال  وم����ن ج��ان��ب��ه، 
�إننا يف  �لتعليم و�ملعرفة:  د�ئرة  م�شت�شار معايل رئي�س 
د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة نفخر بال�شر�كة �ل�شرت�تيجية 
�للعبة يف  �لإم��ار�ت للجوجيت�شو منذ بد�ية  مع �حت��اد 
�لدولة وحتى و�شولها �إىل هذه �ملكانة �لكبرية، كما �أن 

م�شروع �جلوجيت�شو �ملدر�شي ٌيعد ر�فد�ً مهماً ومن�شة 
�أبوظبي و�لإم��ار�ت، وخمزون  �للعبة يف  �أ�شا�شية لن�شر 
�مل����و�ه����ب و�شقلها  ع���ن  ل��ل��ك�����ش��ف  م��ه��م  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي 
وتاأهيلها للمنتخبات �لوطنية، وقد بد�أ مردود برنامج 
�جلوجيت�شو �ملدر�شي يجني ثماره، وتوج باختياره من 
برنامج يف  كاأف�شل  للجوجيت�شو  �ل��دويل  �لحت��اد  قبل 
�لآن.  وحتى  ن�شاأتها  منذ  �لريا�شة  ه��ذه  لن�شر  �لعامل 
�لتعليم و�ملعرفة  �أن د�ئرة  �لتاأكيد على  �إل  ول ي�شعني 
�ل��ع��امل��ي �لكبري،  ب��اأن��ه��ا ج����زء�ً م��ن ه���ذ� �حل���دث  تفخر 
وحا�شرة يف كل تفا�شيل �لبطولة، وذلك يف �إطار دعم 
�لد�ئرة لأن تكون �إمارة �أبوظبي عا�شمة عاملية لريا�شة 

�جلوجيت�شو.
ياأتي  اجلوجيت�سو  لبطولت  تغطيتنا  ال�سعدي: 
تاأكيدًا على م�سوؤوليتنا جتاه الفعاليات الوطنية

�ل�شعدي،  �ل�شيد يعقوب  �ملوؤمتر قال  ويف كلمته خالل 
رئ��ي�����س ���ش��ب��ك��ة ق���ن���و�ت �أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة: حتر�س 
�أبوظبي  ق���ن���و�ت  ب�����ش��ب��ك��ة  ل���الإع���الم مم��ث��ل��ة  �أب���وظ���ب���ي 
�لريا�شية على تغطية مناف�شات وبطولت �جلوجيت�شو 
�لوطنية،  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  جت���اه  م�شوؤوليتنا  ع��ل��ى  وت��وؤك��د 
�حتاد  مع  �شر�كتنا  جتاه  �مل�شتمر  �لتز�منا  عن   ف�شاًل 

�لإمار�ت للجوجيت�شو.
 2017 مو�شم  بد�ية  منذ  جنحنا  �ل�شعدي:  و�أ���ش��اف 
�لنوعية  �لريا�شة  ه��ذه  ح�شور  بتعزيز   2018  –
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ق���اع���دة و����ش��ع��ة م���ن ج��م��ه��ور متابعينا 
لأبوظبي  �لتابعة  �لإع��الم��ي��ة  من�شاتنا  خمتلف  ع��ر 
لرت�شيخ  �لر�مية  م�شاعينا  �إط��ار  يف  وذل��ك  �لريا�شية، 

ح�شور �أبوظبي كعا�شمة لريا�شة �جلوجيت�شو.
�ل��ذي تقدمه هذه  �مل��ح��وري  �ل��دور  �إن  و�أك��د �ل�شعدي: 
�لر�مية  �لحت���اد  جهود  دع��م  �شبيل  يف  ي��اأت��ي  �ل�شر�كة 
ومتابعيها،  �لريا�شة  هذه  ممار�شي  قاعدة  تو�شيع  �إىل 

وتعريف �ملجتمع وتوعيته بتفا�شيل هذه �لريا�شة.
مفاهيم  �ل�شباب  نفو�س  يف  تزرع  �لريا�شة  �ملطرو�شي: 

�لت�شميم و�لن�شباط و�مل�شوؤولية
�إعمار  ل�شركة  �ملنتدب  �لع�شو  �ملطرو�شي،  �أحمد  وق��ال 
�لعقارية: »نحن مدركون لأهمية �لآثار �لإيجابية �لتي 
ميكن للريا�شة �أن تلعبها يف تر�شيخ �لعديد من �لقيم 
نفو�شهم  يف  ت���زرع  فهي  �ل�شباب،  جيل  ل��دى  �ل�شامية 
و�لن�شباط  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�ل�����روح  �لت�شميم  م��ف��اه��ي��م 
و�مل�شوؤولية، ناهيك عن دورها يف تعزيز �شحتهم وتفعيل 
مع  �شر�كتنا  ومتثل  �ل��ب��ّن��اءة.  �لأن�شطة  يف  م�شاركتهم 
بدعم  للتز�منا  �متد�د�ً  للجوجيت�شو  �لإم��ار�ت  �حت��اد 
�ملبادر�ت �لجتماعية �لد�عمة لل�شباب �لإمار�تي و�لتي 
بالتز�من  باإمكاناتها  �لتعريف  �لوطنية  ملو�هبنا  تتيح 
مع ت�شليط �ل�شوء على �ملكانة �لر�ئدة لدولة �لإمار�ت 

و�أجنح  �أك���ر  لتنظيم  �أوىل  كوجهة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
�لفعاليات �لريا�شية وباأعلى �مل�شتويات �لعاملية«.

لإجناح  وم���و�ردن���ا  �إمكاناتنا  ك��اف��ة  �شن�شخر  دروي�����س: 
�لبطولة

وقال فوؤ�د دروي�س من �شركة باملز �لريا�شية: »تت�شرف 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��اً لحتاد  ���ش��ري��ك��اً  �ل��ري��ا���ش��ي��ة بكونها  ب��امل��ز 
�لإم��ار�ت للجوجيت�شو، �لذي طاملا عملنا معه يد�ً بيد 
�لدولة  م�شتوى  ع��ل��ى  �جلوجيت�شو  ري��ا���ش��ة  لتطوير 
�أبناء وبنات �لإمار�ت  و�مل�شاركة يف بناء جيل و�عد من 
ق����ادر ع��ل��ى حت��م��ل �أع���ب���اء �ل��ق��ي��ادة وم��ت�����ش��ل��ح بال�شحة 

�جل�شدية و�للياقة �لبدنية«.
�إمكاناتنا  ك��اف��ة  ن�شخر  �أن  ي�شعدنا  دروي�����س:  و�أ���ش��اف 
�لدولية  �أب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة  �إجن����اح  �شبيل  وم���و�ردن���ا يف 
ملحرتيف �جلوجيت�شو يف عامها �لعا�شر و�لذي يتز�من 
ت�شليط  �إىل  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ن�شعى  ز�ي����د«، حيث  »ع���ام  م��ع 
بناء  يف  �جلوجيت�شو  ريا�شة  �إ�شهام  مدى  على  �ل�شوء 
�شخ�شية ممار�شيها وتعزيز �لقيم �لأ�شيلة �لتي ر�شخها 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد »طيب �هلل ثر�ه« يف نفو�س �أبناء 

�لإمار�ت وبنى عليها هذ� �لحتاد �ملبارك.
عمر: �أبوظبي �ليوم هي موطن للعبة �جلوجيت�شو

و�شرح �ل�شيد هالل هانئ عمر، نائب �لرئي�س ب�شركة 
موتورز  برميري  �شركة  »ي�شر  قائاًل:  موتورز  برميري 
ولن����د روڤ����ر دع���م ب��ط��ول��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
حفرت  لقد  �ل��ت��و�يل.  على  �لثامن  للعام  �جلوجيت�شو 
دولة �لإمار�ت مكانة مرموقة يف جميع �ملحافل �ملحلية 
�ل�شمو  �لرعاية �لكرمية من �شاحب  و�لدولية بف�شل 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�أ�شبحت  ،حيث  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
�ليوم موطن للعبة �جلوجيت�شو مع تو�فد نخبة �أبطال 
�لعامل من �أكرث من 100 دولة �إىل �لعا�شمة �لغالية 

�أبوظبي. 
�إن ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �حت�����اد �لإم�������ار�ت  و�أ�����ش����اف ع���م���ر، 
�ملنظمة  �ل��ب��ط��ولت  خ��الل  م��ن  تنعك�س  للجوجيت�شو 
له  �ملغفور  فينا  غر�شها  �لتي  �خلالدة  �لنبيلة  و�لقيم 
ثر�ه«  �هلل  »ط��ي��ب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
و�لتي تتجلى يف قيم �لولء و�لثقة بالنف�س و�لتحدي 
بناء  يف  ت�شهم  �لتي  و�لن�شباط  و�لح����رت�م  و�ل�شر 
�شخ�شية �لأجيال �لقادمة. ونتمنى للم�شاركني وفريق 
�لدولية  �ل��ب��ط��ولت  ك��ل  يف  �لنجاح  دو�م  �لحت���اد  عمل 

و�لعاملية و�لإقليمية«.
الزرعوين: ندعم اأجيال امل�ستقبل لتحقيق 

التمّيز يف كافة جمالت احلياة
وم����ن ج��ه��ت��ه ق����ال ع�����ادل �ل����زرع����وين رئ��ي�����س جمل�س 
�مل�شوؤولية �لجتماعية يف م�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي: 
�إط��ار م�شاهماته  �لإ�شالمي يف  �أبوظبي  يلتزم م�شرف 
�لقت�شادي  و�ل��ت��ط��ور  �ل��ن��م��و  عجلة  ب��دف��ع  �مل��ت��و����ش��ل��ة 
يف  �ل��ت��م��ّي��ز  لتحقيق  �مل�شتقبل  �أج��ي��ال  ب��دع��م  ل��ل��دول��ة، 
�أو  �ملهني  �ل�شعيد  على  ���ش��و�ًء  �حل��ي��اة،  جم���الت  ك��اف��ة 

�لجتماعي �أو �لريا�شي.
�أبوظبي  م�����ش��رف  ف��خ��ر يف  كلنا  �ل���زرع���وين:  و�أ����ش���اف 
ملحرتيف  �لعاملية  �أبوظبي  لبطولة  لرعايتنا  �لإ�شالمي 
�لأفر�د  ق��در�ت  تعزز  ريا�شة  ُتعد  و�لتي  �جلوجيت�شو، 
�ل�شمات  م��ن  �ل��ع��دي��د  وت��غ��ر���س فيهم  وذه��ن��ي��اً،  ب��دن��ي��اً 
�لإيجابية مثل �ل�شجاعة و�للتز�م و�لتعاون. وباعتبارنا 
�أحد �أبرز م�شارف �لر�ئدة يف متكني �لأجيال �لقادمة 
وت��اأك��ي��د�ً ع��ل��ى ج��ه��ودن��ا �ل��ر�م��ي��ة �إىل م�����ش��اع��دة �شباب 
�لإمار�ت على مالحقة �شغفهم لتحقيق �لنجاح، ت�شّرنا 
لكافة  �لتوفيق  ونتمّنى  �لدولية  �لبطولة  هذه  رعاية 

�ملتناف�شني. 
ال�سام�سي: اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو 

من اأهم الفعاليات الدولية على اأجندة الحتاد
�ملدير  �ل�شام�شي  علي  فهد  �ل�شيد  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
بطولة  تعد  للجوجيت�شو:  �لإم��ار�ت  لحتاد  �لتنفيذي 
�أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�شو من �أهم �لفعاليات 
�لدولية على �أجندة �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو، ونحن 
نتوقع م�شاركة �أو�شع هذ� �لعام مقارنة بالأعو�م �لت�شعة 
�ل�شابقة، �لأمر �لذي يعك�س جهودنا �مل�شتمرة �لر�مية 
لتعزيز ريادة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة عاملياً على 
�شاحة �جلوجيت�شو، وذلك من خالل توفري بيئة د�عمة 

حمفزة وحا�شنة لالمتياز �لريا�شي.

•• دبي -الفجر:

�لدولية  �ل��ودي��ة  للبطولة  �لأول  �ل��ي��وم  �شهد   
للنا�شئني حتت 16 �شنة حتقيق فوزين كبريين 
ونتائج متفاوتة، �أولها حل�شاب �ملنتخب �لبلجيكي 
�لإفتتاحية  �مل��ب��ار�ة  يف  �لأول  �ل��ف��وز  �شجل  ح��ني 
�أهد�ف  بثالثة  �ل��ي��اب��اين  �ملنتخب  ح�شاب  على 
نظيفة، فيما متكن منتخب �لت�شيك من حتقيق 
�لفوز �لثاين يف �لبطولة  بخم�شة �أهد�ف نظيفة 
مباريات  ثاين  يف  �لوطني  منتخبنا  ح�شاب  على 
 6 م��ن  للفرتة  مبارياتها  تقام  و�ل��ت��ي  �لبطولة 
�أر���ش��ي��ة ملعب  ف��ر�ي��ر �جل���اري على   10 لغاية 

نادي �شباط �شرطة دبي.
ك���ل من  ���ش��ع��ادة  ل��ل��ب��ط��ول��ة  �لأول  �ل���ي���وم  ���ش��ه��د 
�لكرة،  رئي�س �حتاد  م��رو�ن بن غليطة  �ملهند�س 
�لحتاد  رئي�س  نائب  �جلنيبي  نا�شر  �هلل  وعبد 
رئي�س جلنة دوري �ملحرتفني، و�لدكتور خليفة 
�ل��غ��ف��ل��ي، وه�����ش��ام �ل����زرع����وين، ع�����ش��و� جمل�س 
�مل�شاعد  �لعام  �لأم��ني  �لنمر  و�إب��ر�ه��ي��م  �لإد�رة، 
لل�شوؤون �لفنية يف �حتاد �لكرة، وعلي �لبدو�وي 
مبارك  وعبيد  ح��ت��ا،  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
و�ل�شوؤون  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
مر�كز  رئي�س  �ل��ب��دو�وي  ع��ام��ر  ور����ش��د  �لفنية، 

�لتدريب بالإحتاد.
�لت�شيك و�لإمار�ت

دخ���ل �مل����درب �ل��ك��رو�ت��ي ف��ي��درو م��ي��ل��ني، �ملبار�ة 
بت�شكيلة �شمت كل من: عبد �هلل جمعة �ليا�شي، 
�لرحمن،  عبد  علي  ماجد  ع��ادل،  �لرحمن  عبد 
حمد حممد، خليفة عبد �لرحمن �شمبيج، عبد 
حارب  حميد،  حمد�ن  �لبلو�شي،  حممد  �لعزيز 
�لبلو�شي،  علي  خالد  يو�شف،  خليفة  �هلل،  عبد 

�شلطان حممد.
�شهدت �ملبار�ة هجوماً �شاغطاً من �ل�شيوف منذ 
�لبد�ية، �شاحبها �إ�شبت�شال دفاعي مميز من قبل 
لعبي �ملنتخب �لوطني للنا�شئني مع حماولت  
ومع  �لت�شيكي  �ملنتخب  �شاحة  �إىل  �ل��ك��رة  لنقل 
��شتطاع  �لأول  �ل�شوط  من   12 �لدقيقة  حلول 
�إ�شتغالل كرة عر�شية  �لالعب و�جات�شكا بوت�شا 
م���ن ج��ه��ة �ل��ي��م��ني ���ش��ج��ل م��ن��ه��ا �ل���ه���دف �لأول 

للمبار�ة.
زمام  �ل�شغري  �لأب��ي�����س  �إ���ش��ت��ع��اد لع��ب��و  ب��ع��ده��ا 
باحلار�س  �شمبيج  خليفة  �إن��ف��رد  حيث  �مل��ب��ادرة 
ق��وي��ة متكن �حل��ار���س من  ك��رة  �لت�شيكي و���ش��دد 
بني  �شجال  �للعب  �أ�شبح  بعدها  ب�شعوبة،  رده��ا 
�ملنتخبني،  لكال  متبادلة  فر�س  مع  �ملنتخبني، 

ومع حلول �لدقيقة 23 متكن �للعب و�جات�شكا 
للمنتخب  �ل��ث��اين  �ل��ه��دف  ت�شجيل  م��ن  بوت�شا 
�ل��ت�����ش��ي��ك��ي و�ل���ه���دف �ل���ث���اين �ل�����ش��خ�����ش��ي ل���ه يف 

�ملبار�ة.
على  ���ش��غ��ط  ت�شكيل  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  وي���ب���د�أ 
لتقلي�س  م��ن��ه  حم���اول���ة  يف  �ل��ت�����ش��ي��ك��ي  �مل���رم���ى 
لالأبي�س  �ل���ف���ر����س  ب��ع�����س  ولح������ت  �ل��ن��ت��ي��ج��ة 
�حلرة  �ل�شربات  بع�س  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شغري 
ي���وف���ق لع��ب��ون��ا يف حت��وي��ل��ه��ا �إىل  �مل��ب��ا���ش��رة مل 
�أهد�ف كان �أخطرها ت�شديدة قوية من �لالعب 
لكن   43 �لدقيقة  يف  �شمبيج  خليفة  �خل��ط��ري 
�ل�شوط  لينتهي  �لت�شيكية،  �لعار�شة  علت  كرته 

�لأول للمبار�ة بتقدم �لت�شيك بهدفني.
و�شول دون جدوى

�ملبار�ة حاول  �لثاين من  �ل�شوط  �إنطالقة  ومع 
�لبد�ية  منذ  و�ل�شغط  وج��وده  �إث��ب��ات  منتخبنا 
لعبونا  و���ش��ل  وبالفعل  �لت�شيكي  ن��ظ��ريه  على 
مل��رم��ى �حل���ار����س �ل��ت�����ش��ي��ك��ي يف �أك����رث م����رة دون 
�أه��د�ف، بعدها  �إىل  �إ�شتغالل �لفر�س وحتويلها 
متكن لعب �ملنتخب �لت�شيكي فيكتور فري�شنجر 

�لدقيقة  لفريقه يف  �لثالث  �لهدف  ت�شجيل  من 
55، فيما متكن �لالعب �آدم تول ت�شجيل �لهدف 
مل�شلحة  ج��ز�ء  �شربة  �حلكم  و�حت�شب  �ل��ر�ب��ع، 
78 ومتكن  �ل��دق��ي��ق��ة  �ل��ت��ت�����ش��ي��ك��ي يف  �مل��ن��ت��خ��ب 
و�لت�شدي  �لكرة  رد  من  �لأبي�س  مرمى  حار�س 
�أكمل  ت��ول  فيكتور  �لت�شيكي  �ل��الع��ب  لكن  لها 
�ل�شباك،  ليودعها  �حل��ار���س  م��ن  �مل��رت��دة  �ل��ك��رة 
ورغ����م ���ش��غ��ط م��ن��ت��خ��ب��ن��ا يف �ل���دق���ائ���ق �لأخ����رية 
من  يتمكن  مل  فاإنه  �لقائم،  من  �لكرة  و�إرت���د�د 
ت�شجيل ولو هدف �شريف، لتنتهي �ملبار�ة �لثانية 
يف �لبطولة بفوز �لت�شيك على منتخبنا بخم�شة 

�أهد�ف نظيفة.
مبار�ة �لإفتتاح

 يف �ملبار�ة �لإفتتاحية، متكن �ملنتخب �لبلجيكي 
للنا�شئني حتت 16 �شنة، من ت�شجيل فوزه �لأول 
للنا�شئني  �لرباعية  �لدولية  �لودية  �لبطولة  يف 

على �ملنتخب �لياباين بثالثة �أهد�ف نظيفة.
وقد فر�س لعبو �ملنتخب �لبلجيكي �شيطرتهم 
وت��ف��وق��ه��م ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري، ح��ي��ث مت��ك��ن �لالعب 
على  �لأول  �لهدف  ت�شجيل  من  غري�س  كوليكا 

�مل��ن��ت��خ��ب �ل��ي��اب��اين ، و���ش��اع��ت م��ن��ه��م �أك����رث من 
لينتهي  �ليابانيني  حم��اولت  تفلح  ومل  فر�شة 

�ل�شوط �لأول لبلجيكا.
من  �ل��ث��اين  �ل�شوط  �أح���د�ث  كثري�  تختلف  ومل 
�ملبار�ة حيث �إ�شتمرت �شيطرة �ملنتخب �لبلجيكي 
ع��ل��ى �أح�����د�ث �مل���ب���ار�ة م��ع ت��األ��ق و����ش��ح لبع�س 
�لالعبني �لذين متيزو� بال�شرعة ودقة �لتمرير 
لياقتهم  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لأر���ش��ي��ة  �ل��ك��ر�ت  ول��ع��ب 
دوكو  �لالعب جريمي  ومنهم  �ملتميزة،  �لبدنية 
�ل���ث���اين يف  �ل���ه���دف  و�ل�����ذي مت��ك��ن م���ن ت�شجيل 
�أن���ور �حل���اج من  �مل���ب���ار�ة، بعدها متكن �ل��الع��ب 
به  �إنتهت  و�لذي  لفريقه  �لثالث  �لهدف  �إ�شافة 
�ملبار�ة ليحقق �ملنتخب �لبلجيكي �لفوز �لأول يف 

�لبطولة على ح�شاب �ملنتخب �لياباين.
ح�شورفني كبري

مدربي  ح�شور  �لبطولة،  يف  �لأول  �ل��ي��وم  �شهد 
ومعهم  �ل��ع��م��ري��ة   للفئات  �ل��وط��ن��ي��ة  �ملنتخبات 
وكذلك  �لفنية  �لأج��ه��زة  و�أع�����ش��اء  م�شاعديهم 
مدربي مر�كز �لتدريب وم�شاعديهم، كما حر�س 
على �حل�شور �أي�شا، بع�س �ملحللني و�ملحا�شرين 

�هلل  عبد  �لآ�شيوي  �ملحا�شر  ومنهم  �لآ�شيويني 
�لرحمن  عبد  و�شليم  بوهندي،  وج��م��ال  ح�شن، 
�لأول،  �لوطني  �ملنتخب  م���درب  م�شاعد  ع��ي��ون 
�ملنتخبات  �إد�رة  ل��ق��ي��ام  �إ���ش��ت��ج��اب��ة  ذل���ك  وج����اء 
بتوجيه دعو�ت  �لكرة  �لفنية يف �حتاد  و�ل�شوؤون 
للمدربني وم�شاعدي �ملدربني حل�شور مباريات 
ومر�قبة  م��الح��ظ��ات��ه��م  وت�����ش��ج��ي��ل  �ل��ب��ط��ول��ة 
عدد  تو�جد  �إىل  �إ�شافة  �لبطولة،  يف  �لالعبني 
على  حر�شو�  �لذين  �لالعبني  �أم��ور  �أولياء  من 

�لتو�جد يف �ملبار�ة لدعم وت�شجيع �أبنائهم.
بروفة جديدة حلكم �لفيديو

حر�س �شعادة �ملهند�س مرو�ن بن غليطة رئي�س 
�لفيديو  على ح�شور جتربة حكم  �لكرة،  �حت��اد 
هذه  خ��الل  �حل��ك��ام  و�إد�رة  جلنة  تنفذها  �ل��ت��ي 
�إطلع  حيث  للنا�شئني،  �لودية  �لدولية  �لبطولة 
بح�شور  �لتجربة  على  بنف�شه  �لحت���اد،  رئي�س 
�لفني  �مل��دي��ر  بينت  �شتيف  �لإجن��ل��ي��زي  �خل��ب��ري 
لق�شاة �ملالعب يف �حتاد �لكرة، حيث تعكف جلنة 
و�إد�رة �حلكام وفريق �لعمل �ملكلف مبتابعة ملف 
حكم �لفيديو، باإجر�ء جتارب حكم �لفيديو بدون 
�لتو��شل مع حكم �ل�شاحة �أو �حلكام �مل�شاعدين 
ب��روف��ة و�ق��ع��ي��ة بح�شب   20 �إمت���ام  �إىل  و���ش��ول 
لئحة �ملجل�س �لت�شريعي لالحتاد �لدويل لكرة 
�لقدم فيفا، قبل �لبدء بالتطبيق �لر�شمي حلكم 

�لفيديو �مل�شاعد يف �ملباريات �لر�شمية لالحتاد.

يف افتتاح مناف�سات اليوم الأول لدولية النا�سئني

بلجيكا تتخطى اليابان بثالثية والت�شيك يتفوقون على الأبي�س بخما�شية

احلدث الأكرب والأقوى تزامنًا مع عام زايد واليوبيل الربونزي للبطولة

بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو تعود اإىل العا�شمة الإماراتية
الها�سمي: نحتفل اليوم بع�سر �سنوات من النجاح والإبداع الريا�سي وتخريج اأجيال من الأبطال
ال�سام�سي: فخورون مبا حققته البطولة خالل ال�سنوات الت�سع املا�سية
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الفجر الريا�ضي
بايــرن وليفــركـــوزن الـــى ن�شـــف نهــائـــي الكــــاأ�س

تاأهل بايرن ميونيخ �ىل ن�شف نهائي م�شابقة كاأ�س �ملانيا لكرة 
�لقدم بفوزه على م�شيفه بادربورن من �لدرجة �لثالثة -6�شفر 
�لتمديد  �ىل  ليفركوزن  باير  �ل���دوري  يف  م��ط��ارده  �ح��ت��اج  فيما 

لتخطي �شيفه فريدر برمين 4-2 �لوقت �لأ�شلي 2-2.
م�شابقة  يف  ب��ادرب��ورن  على  �لبافاري  للفريق  �لثاين  هو  و�لفوز 
و�لر�بع   ،2001 عام   1-5 ذ�ت��ه  �مللعب  على  �لول  بعد  �لكاأ�س 
بعد �نت�شاريه يف �لدوري يف مو�شم 2014-2015 )-4�شفر 

يف ميونيخ، و-6�شفر يف بادربورن(.
وت��ف��وق ب��اي��رن ب��خ��رة لع��ب��ي��ه، و�ن��ه��ى �ل�����ش��وط �لول متقدما 
�لدفاعية  �لخطاء  من  خا�س  ب�شكل  م�شتفيد�  نظيفة  بثالثية 
وموؤكد� ما قاله �ملدير �لريا�شي ملت�شدر �لدرجة �لثالثة ماركو�س 

كرو�س بعد �شحب �لقرعة: “علينا �ن نقول ود�عا للم�شابقة«.

و����ش���ج���ل �ل��ف��رن�����ش��ي ك��ي��ن��غ�����ش��ل��ي ك����وم����ان و�ل���ب���ول���ن���دي روب�����رت 
تولي�شو  كورنتان  و�لفرن�شي  كيميت�س  ويو�شو�  ليفاندوف�شكي 

و�لهولندي �ريني روبن �لهد�ف.
وي�شعى بايرن ميونيخ ل�شتعادة لقب �مل�شابقة �لتي يحمل رقمها 
�ل�شابقة  �لن�شخة  بطل  �أق�����ش��ى  �ن  بعد  لقبا(   18( �لقيا�شي 
يف  �مامه  خل�شارته  وث��اأر  �لنهائي  ثمن  من  دورمتوند  بورو�شيا 

دور �لأربعة يف 2017.
ويحارب �لعمالق �لبافاري على 3 جبهات هذ� �ملو�شم )�لدوري 
و�لكاأ�س �ملحليان وم�شابقة دوري �بطال �وروبا(، ويطمح بقيادة 
تكر�ر  �ىل  هاينكي�س،  ي��وب  �ملخ�شرم  �جل��دي��د  �ل��ق��دمي  م��درب��ه 

�لإجناز �لتاريخي باإحر�ز �لثالثية يف 2013.
ويت�شدر بايرن ترتيب �لبوند�شليغا بفارق 18 نقطة عن �قرب 

ثمن  و�شيخو�س  مرحلة،   21 بعد  ليفركوزن  ب��اي��ر  م��ط��اردي��ه 
يف  �لرتكي  ب�شيكتا�س  �م��ام  �وروب��ا  �بطال  دوري  م�شابقة  نهائي 
مار�س  �آذ�ر  و14  ذهابا  ميونيخ  يف  �حل��ايل  فر�ير  �شباط   20

�ملقبل يف ��شطنبول �يابا.
�لذي  ليفركوزن  باير  �لأربعة مع  دور  بايرن ميونيخ يف  ويلعب 
�آرون  �ن تخلف بهدفني ملاك�س كروزه و�لمريكي  كاد يودع بعد 

يوهان�شون.
و��شتدرك يوليان بر�ندت �ملوقف و�أعاد �لمور �ىل نقطة �ل�شفر 
بدل  �ل��وق��ت  يف  �ل��ف��وز  ليفركوزن  حقق  ث��م   ، ه��دف��ني  بت�شجيله 

�ل�شائع بو��شطة �ملغربي كرمي بلعربي وكاي هافرت�س.
و�ختتمت مناف�شات ربع �لنهائي �م�س �لأربعاء بلقاءي �ينرت�خت 

فر�نكفورت مع ماينت�س، و�شالكه مع فولف�شبورغ.

�شلطان بن زايد للقدرة ينطلق الأ�شبوع املقبل 
ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�لإم����ار�ت  ت���ر�ث  ن���ادي  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
من  ع�شرة  �لثانية  �لن�شخة  فعاليات  �ملقبل  �لأرب��ع��اء  تنطلق 
مهرجان �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �لدويل لركوب �لقدرة 
مبدينة  ب��وذي��ب  ق��ري��ة  ت�شت�شيفه  �ل���ذي   2018 و�ل��ت��ح��م��ل 
�خلتم. �أعلن ذلك نادي تر�ث �لإمار�ت خالل موؤمتر �شحفي 
عقده �ليوم يف مقر مركز �شلطان بن ز�يد باأبوظبي للك�شف 
من  ع�شرة  �لثانية  �لن�شخة  فعاليات  ب��رن��ام��ج  تفا�شيل  ع��ن 
�لتابعة  للقدرة  �لعاملية  ذيب  بو  قرية  تطلقه  �لذي  �ملهرجان 
 17 14 �إىل  لنادي ت��ر�ث �لإم��ار�ت ويقام خالل �لفرتة من 
فر�ير �جل��اري. ح�شر �ملوؤمتر كل من �شعادة �لدكتور غان 
و�شعادة  للفرو�شية  �لإم���ار�ت  لحت��اد  �لعام  �لم��ني  �لهاجري 
للخدمات  �لتنفيذي  �ملدير  �ملحريبي  جابر  حممد  �هلل  عبد 
�شمو  نائب  �ملن�شوري  عمهي  �شعيد  من�شور  و�شعادة  �مل�شاندة 
م��دي��ر م��رك��ز ���ش��ل��ط��ان ب��ن ز�ي����د وع����دد م��ن م����در�ء �لإد�ر�ت 

و�مل�شوؤولني يف �لنادي وجمع من �لإعالميني و�ملهتمني.
�أحمد  �شنان  �شعادة  �أل��ق��اه��ا  ترحيبية  بكلمة  �مل��وؤمت��ر  ��شتهل 
�ملهريي �ملدير �لتنفيذي لالأن�شطة و�لفعاليات يف �لنادي نقل 
فيها حتيات وتريكات �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان 
يتطور مهرجان  ب��وذي��ب  ب��روت��وك��ول  ظ��ل  �أن���ه يف  �إىل  م�شري� 
�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان �لدويل لركوب �لقدرة 
يف  وقبول  عامليا  بعد�  ياأخذ  و�أ�شبح  ع��ام  بعد  عاما  و�لتحمل 
كثري من �لدول. وقال “ نحن نو��شل �شعينا لن�شره وتعميمه 
دوليا ولفت �إىل �أن هذ� �لرتوكول يهدف �إىل تطوير ريا�شة 
�لفرو�شية من خالل �ملحافظة على �خليل و�لفار�س و�لتناف�س 
�ل�شكر و�لتقدير جلهود  .. موجها  �لقدرة  �ل�شريف يف ركوب 

�حتاد �لإمار�ت للفرو�شية و�لرعاة و�لعالميني.
�شنان  �شعادة  �أكد  �ل�شحفيني  �أ�شئلة  على  �إجابته  ويف معر�س 
�ملهريي �أن �ملهرجان يف تطور د�ئم وم�شتمر و�أن �لتحديث �أمر 
و�جب ومطلوب .. م�شري� �إىل �أن �ل�شباقات �لتي تنظمها قرية 
�إنها  حيث  من  خمتلفة  �شباقات  هي  للقدرة  �لعاملية  بوذيب 
جتري على م�شار�ت طبيعية كاملة من تالل وغابات و�أ�شجار 
�إىل �ملحافظة على �شحة �خليل و�لفار�س و�لتناف�س  وتهدف 
لتعليم  مدر�شة  تعتر  بوذيب  قرية  �أن  �إىل  ولفت  �ل�شريف. 
�لطريقة �ل�شحيحة لركوب �خليل و�لتعامل معه و�أ�شار �إىل 
توجيهات �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ر�عي �ملهرجان 
به  للتعريف  �لروتوكول  وفق  دول  عدة  يف  �شباقات  لتنظيم 
ون�شره وتعميمه عامليا .. مو�شحا �أن �لقرية جمهزة ل�شتقبال 

�ملت�شابقني و�لزو�ر وتوفر لهم �خلدمات كافة.
من جانبه عر �لدكتور غان �لهاجري �لمني �لعام لحتاد 
�لإم��ار�ت للفرو�شية عن �شكره ل�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
لريا�شات  �ملتو��شل  ودعمه  و�هتمامه  رعايته  على  نهيان  �آل 
ر�عي هذه  لي�س بغريب على  �أن ذلك  �إىل  �لفرو�شية. م�شري� 
�لقدرة  �شباقات  يف  خمتلفا  منوذجا  لنا  ق��دم  �ل��ذي  �لريا�شة 
ع��ر ب��روت��وك��ول ب���وذي���ب. وق����ال : ن��ح��ن يف �حت����اد �لم����ار�ت 
�شمو  ملهرجان  �ملنظمة  �للجنة  للتعاون مع  �شعد�ء  للفرو�شية 
�ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان للقدرة و�لتحمل ون�شخر كل 

�إمكانيات �لحتاد لهذ� �حلدث �لريا�شي �ملهم.
م��وؤك��د� �أن �لحت���اد على �ت�����ش��ال د�ئ���م م��ع �مل�����ش��وؤول��ني بقرية 
على  و�لنظم  �ملعايري  لتطبيق  �لكبرية  باإمكانياتها  ب��وذي��ب 
�أف�شل و�شع. وبالن�شبة ملوؤمتر بروتوكول بوذيب قال : “ �إننا 
ن�شجع هذه �ملوؤمتر�ت لتثقيف �ل�شباب و�فادتهم حتى يكونو� 

على علم باحلقوق و�لقو�نني وكيفية تطبيقها.
�إد�رة ��شطبالت  �أكد حممد مهري �ملزروعي مدير  من جانبه 
وقرية بوذيب �لعاملية للقدرة يف كلمته �أهمية �ملهرجان �لذي 
�ن  ذ� �شمعة دولية م�شري� �ىل  بات  ي�شهد تطور�ت عدة حتى 
�لعاملية  �لفرو�شية  فعاليات  م��ن  غ��ريه  ع��ن  ينفرد  �مل��ه��رج��ان 
مد�ر  على  كيلومرت�   240 م�شافة  �إىل  ي�شل  �شباق  بتنظيم 
�أي��ام وه��ذ� يعتر متيز� وحتديا لقدر�ت حتمل خيول  ثالثة 
�لقدرة.  وقال �ملزروعي: �إن بروتوكول بوذيب لركوب �لقدرة 
عهدها  �شابق  �إىل  �لريا�شة  بهذه  للرجوع  يهدف  و�لتحمل 
و�جلو�د  �لفار�س  بني  و�ل�شد�قة  �ل��رت�ب��ط  �ىل  ترمي  و�لتي 

�هتمام كل حمبي  �ليوم مو�شع  �أ�شبح  �لروتوكول  �أن  و�أك��د 
جهوزية  �ىل  م�شري�  وعامليا  حمليا  �ل��ق��درة  �شباقات  ريا�شة 

�لقرية ل�شتقبال �لفر�شان و�ل�شيوف و�لزو�ر.
�وريول  �لدكتور خوليو  �ل�شحفي ثمن  �ملوؤمتر  ويف كلمته يف 
�شلطان  �ل�شيخ  �شمو  جهود  بالإنابة  ور�شان  ��شطبالت  مدير 
بن ز�يد �آل نهيان ر�عي �ملهرجان للتوجيه بروتوكول بوذيب 
لركوب �لقدرة وحر�شه على تطوير ريا�شة �لفرو�شية وركوب 
�لأخرية  �ل�شنو�ت  خالل  �إن��ه  وق��ال  لالأف�شل.  خا�شة  �لقدرة 
�لقدرة  لركوب  بوذيب  بروتوكول  تطبيق  بوذيب  قرية  ب��د�أت 
�شيتم  �أن��ه  �إىل  م�شري�   .. جيد�  دوليا  �قبال  ووج��د  و�لتحمل 
تنظيم موؤمتر يف �ليوم �لأول للمهرجان �شيتحدث فيه عدد 
�ل��دويل للفرو�شية و�حتاد  �لدوليني من �حت��اد  من �خل��ر�ء 
�شيناق�شون  �لذين  �لبيطريني  و�لأطباء  للفرو�شية  �لإم��ار�ت 
ع��ل��ى �خل��ي��ل و�لفار�س  و�أه��م��ي��ت��ه يف �حل��ف��اظ  �ل���روت���وك���ول 
وتطوير هذه �لريا�شة. من جانبه قال كري�ن تري�شي مدير 
�أكادميية بوذيب للفرو�شية �إن �لأكادميية بد�أت مبادرة خالل 
حول  �لفر�شان  بتوعية  خاللها  من  تقوم  �ملا�شيني  �لعامني 
كيفية �لعتناء باخليل وتعريفهم ب�شروط �ل�شالمة �خلا�شة 
باخليل و�لفار�س. و�أ�شار �إىل �أن �لأكادميية بد�أت تنفيذ ذلك 
�ل�شغار وطالب  للفر�شان  تنظم  تعليمية  �شباقات  من خالل 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �أن  �إىل  م�شري�  �لأك��ادمي��ي��ة 
على  كبرية  �آم���ال  ويعلق  �ل��ت��دري��ب  ه��ذ�  على  يحر�س  نهيان 
وثائقي عن  لفيلم  �ملوؤمتر عر�شا  وت�شمن  �مل�شتقبل.  فر�شان 
بوذيب  قرية  تتبناها  �لتي  و�لتحمل  �ل��ق��درة  رك��وب  �شباقات 
و�ل�شخ�شيات  �ل�شيوف  من  ع��دد�  �ملهرجان  ي�شت�شيف  فيما 
ذ�ت �ل�شلة بريا�شة �لفرو�شية من بلد�ن عديدة حيث وجهت 
�لدعو�ت للعديد من �لدول يف �لعامل. كما يقام على هام�س 
�لقرية  يت�شمن  للحدث  م�شاحب  تر�ثي  مهرجان  �ملهرجان 
خدمات  تقدم  �لتي  �ل�شعر  وبيت  �ل�شعبي  و�ل�شوق  �لرت�ثية 
كعادته  �ل��ن��ادي  ويعمل  للجمهور  متنوعة  ج��اذب��ة  و�أن�����ش��ط��ة 
نادي  مقر  من  ولعائالتهم  ل��ل��زو�ر  نقل  و�شائط  تاأمني  على 
�لعاملية باخلتم  باأبوظبي وحتى قرية بوذيب  �لإم��ار�ت  تر�ث 
يت�شمن  �لذي  �ملهرجان  ويفتتح  �ملهرجان.  فعاليات  حل�شور 
�شبعة �شباقات للقدرة مبوؤمتر يوم 14 فر�ير �جلاري بعنو�ن 
�لقدرة  ركوب  نظرية  وتغيري  �لإ�شافة  بوذيب:  “بروتوكول 
و�حلكام  �خلر�ء  من  عدد  فيه  ي�شارك  و�لتحمل �حلالية” 
�لدوليني و�لبيطريني و�لقانونيني �إذ يت�شمن �ملوؤمتر ور�شة 
�لأدوية  ��شتعمال  يف  �لتوعية  و   - “�ملن�شطات  بعنو�ن  عمل 
و�لت�شجيل  �لفح�س  نف�شه  �ل��ي��وم  يف  �شيتم  كما  �لبيطرية«. 
 243.15 �شباق  �شي�شهد �نطالق  �لذي  �لتايل  �ليوم  ل�شباق 
كيلومرت� �مل�شنف دوليا بثالثة جنوم �إذ يت�شدر هذ� �ل�شباق 
برنامج �شباقات �ملهرجان ويتو��شل على مدى ثالثة �أيام كما 
 101.01 مل�شافة  �لن�شائي  �ل��ق��درة  �شباق  �ن��ط��الق  �شي�شهد 
مناف�شات  تتو��شل  للمهرجان  �لثالث  �ل��ي��وم  ويف  كيلومرت. 
�شباق 243.15 كيلومرت كما �شتتم مناف�شات كل من �شباق 
كيلومرت   101.01 مل�شافة  �خل��ا���ش��ة  �مللكية  ذ�ت  �خل��ي��ول 
�إطار  �أ�شبح تقليد� �شنويا يف برنامج مو��شم �لقدرة يف  �لذي 
توجيهات ودعم و�هتمام �شمو رئي�س �لنادي لت�شجيع �لفر�شان 
ريا�شة  م��ع  �لتو��شل  على  �خلا�شة  �مللكية  ذوي  و�لفار�شات 
ركوب �لقدرة و�لتحمل و�إتاحة �لفر�شة لهم لختبار �لقدر�ت 
نف�شه  �ل��ي��وم  �شي�شهد  كما  خيولهم.  لياقة  على  و�مل��ح��اف��ظ��ة 
 40 مل�شافة  بوذيب  �أكادميية  لطلبة  تاأهيليا  تعليميا  �شباقا 
كيلومرت� بغية �لإ�شهام يف تكوين قاعدة من فر�شان وفار�شات 
�لإم�����ار�ت �مل��وؤه��ل��ني ل��رف��د ف��رو���ش��ي��ة �لإم�����ار�ت ب��دم��اء و�عدة 
�لعربية  �مل��ح��اف��ل  يف  �لإم�����ار�ت  م�شاركة  ون���وع  حجم  وت��ع��زي��ز 
من  �لأخ��ري  �ليوم  �أم��ا  �لريا�شة.  بهذه  �ملتخ�ش�شة  و�لدولية 
�ملهرجان ف�شي�شهد �ملرحلة �لأخرية ملناف�شات �ل�شباق �لرئي�شي 
243.15 كيلومرت و�شي�شهد كذلك �نطالق �ل�شباق �لتاأهيلي 
و�نطالق  كيلومرت   80.57 مل�شافة  و�ح���دة  جنمة  �ل���دويل 
كيلومرت   21.271 مل�شافة  �ملفتوح جنمتني  �ل��دويل  �ل�شباق 
�أكادميية  لطلبة  من  للمبتدئني  تعليميا  �شباقا  �شي�شهد  كما 

بوذيب مل�شافة ع�شرة كيلومرت�ت.

مع  عمله  كونتي  �أنطونيو  �لإي��ط��ايل  �مل���درب  �شيو��شل 
ب��ط��ل �ل�����دوري �لإن��ك��ل��ي��زي ت�����ش��ل�����ش��ي، �أق���ل���ه ع��ل��ى �ملدى 

ب��ع��دم��ا ق����رر م���ال���ك �لنادي  �مل���ن���ظ���ور، وذل�����ك 
�بر�موفيت�س  روم���ان  �لرو�شي  �مللياردير 

منحه فر�شة بح�شب ما ك�شفت و�شائل 
�لعالم �ملحلية.

وبد� م�شتقبل �ملدرب �لإيطايل يف مهب 
بهزميتني  ت�شل�شي  مني  بعدما  �ل��ري��ح 

ع��ل��ى �ل���ت���و�يل يف �ل�����دوري �مل��م��ت��از �أم���ام 
وو�تفورد  �شفر3-  �أر�شه  على  بورمنوث 

معروف  �بر�موفيت�س  �أن  ل�شيما   ،4-1
باأنه غري مت�شامح مع �ملدربني ب�شرف 

�لنظر عن �لألقاب �لتي �شبق لهم 
حتقيقها مع �لنادي.

ل��ك��ن �ل���ت���ق���اري���ر �ل�������ش���ادرة عن 
�لريطانية  �لع�����الم  و���ش��ائ��ل 
�أن  �ىل  �أ���ش��ارت  �ل��ث��الث��اء  م�شاء 
�لفريق  ب�شحبة  �شيكون  كونتي 
ع��ن��دم��ا ي���ت���و�ج���ه �لإث����ن����ني مع 
و����ش���ت ب��روم��ي��ت�����س �ل���ب���ي���ون يف 
�ملرحلة �ل�شابعة و�لع�شرين من 
�لدوري �لذي يحتل فيه �لنادي 
�لأخري  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  �للندين 
�أوروبا  �أبطال  دوري  �ىل  �ملوؤهل 
جاره  �أم���ام  فقط  نقطة  ب��ف��ارق 
توتنهام ومثلها خلف ليفربول 

�لثالث.
وك�����ش��ف��ت و����ش���ائ���ل �لع�����الم 
م�شتقبل  �أن  �ل��ري��ط��ان��ي��ة 

كونتي مل يكن مد�ر بحث يف �لجتماع �لذي عقد �م�س 
�لأول �لثالثاء بني عدد من �أع�شاء جمل�س �د�رة �لنادي 
م�شابقة  نهائي  ن�شف  م��ن  خ��رج  �ل���ذي  �ل��ل��ن��دين 
كاأ�س �لر�بطة �ملحلية على يد جاره �أر�شنال، 
�لكاأ�س  م�شابقة  يف  م�شاركا  ي��ز�ل  ل  بينما 
حيث يلتقي مع هال �شيتي يف 16 �شباط 

فر�ير يف �لدور ثمن �لنهائي.
يف  �شعبة  مهمة  ورجاله  كونتي  وتنتظر 
مو�جهة  يف  �لأب��ط��ال  دوري  نهائي  ثمن 
ترتيب  م��ت�����ش��در  ب���ر����ش���ل���ون���ة 
�ل�����������دوري �ل�����ش����ب����اين، 
و�لذي �شيحل �شيفا يف 
“�شتامفورد بريدج” يف 
20 �شباط فر�ير، قبل 
مبار�ة  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف  �أن 
�لياب على ملعبه كامب 

نو يف 14 �ذ�ر مار�س.
وي����ع����ت����ق����د ب�����������اأن م�������درب 
لوي�س  �ل�����ش��اب��ق  ب��ر���ش��ل��ون��ة 
�نريكه �أبرز مر�شح ل�شتالم 
يف  ت�شل�شي  ع��ل��ى  �لإ����ش���ر�ف 
�لتخلي  �لأخ����ري  ق���رر  ح���ال 
�ل�����ع�����ازم على  ك���ون���ت���ي  ع����ن 
مو��شلة م�شو�ره مع �لفريق 
وعدم �لتقدم با�شتقالته من 
��شتلمه  �ل������ذي  �مل��ن�����ش��ب 
 ،2016 �����ش����ي����ف  يف 
و�شائل  بح�شب  وذل��ك 

�لعالم �ملحلية.

اأعي�س اأجمل اأيامي الكروية مع زعيم الكرة الإماراتية

ح�شني ال�شحات: بني املقا�شة والزعيم م�شرية حافلة بالإجنازات الريا�شية والنجومية 
�سالح وحمرز ي�سكالن �سورة خمتلفة عن الالعب العربي

•• العني - الفجر 
�ل�شحات مع �لعني بعد وقت  �مل�شري ح�شني  �شطع جنم �لالعب 
�لإعارة  بطريقة  “�لزعيم”  �شفوف  �إىل  �ن�شمامه  م��ن  ق�شري 
م�شو�ر  يف  مهماً  عن�شر�ً  ي�شكل  و�أ�شبح  �ملقا�شة،  م�شر  ن��ادي  من 
�لنجاح �لالفت للفريق يف �ملباريات �ملا�شية من �لدوري، خ�شو�شاً 
�لكبرية  �لتاألق  درج��ة  خ��الل  م��ن  نف�شه  على  يتفوق  �ل��الع��ب  �أن 
�مل�����ش��رف��ة وحت��ق��ي��ق تطلعات  ب�شمته  و���ش��ع  �ل��ع��ال��ي��ة يف  و�ل��رغ��ب��ة 
بالعطاء  �ل��الم��ع  �لنجم  �ل�شحات  يف  ت��رى  باتت  �لتي  �جلماهري 

و�لن�شجام و�جلماعية يف �لأد�ء مع بقية �لالعبني.
وك�شف �ل�شحات عن خفايا كثرية حول �رتباطه مع �لعني وروؤيته 
للمرحلة �ملقبلة و�أهم �مل�شتجد�ت على �ل�شاحة �لريا�شية يف �خلليج 
�لعربي و�ل�شارع �مل�شري، خ�شو�شاً بعد دعوته ر�شمياً لالن�شمام 
�إىل �شفوف �ملنتخب �شمن مرحلة �لتح�شري�ت �خلا�شة بالإعد�د 
�لأ�شر�ر  �إىل جانب بع�س   ،2018 للم�شاركة يف مونديال رو�شيا 
�ل�شطور  ثنايا  �لعني يف  بوجوده مع  يتعلق  ما  �لأخ��رى حول كل 

�لتالية.
حدثنا عن اأ�سرتك

��شرتي باخت�شار هي كل حياتي منذ ولدتي وحتى �للحظة بد�ية 
من �أمي �لغالية و�خوتي وزوجتي و�أبنائي و�شخ�شياً �عتر نف�شي 
متعلقاً بجميع �أفر�د �أ�شرتي �لكبرية و�ل�شغرية و�شعادتي �شتكتمل 
و�شول  بعد  خ�شو�شاً  �لعني،  مدينة  يف  معي  جميعاً  بتو�جدهم 
زوجتي و�أبنائي وخالل �أيام �شت�شل و�لدتي “�شت �حلبايب” وقد 

رزقني �هلل بولدين �أكرهم �أحمد “3 �شنو�ت” و�آ�شر �شنتني.
كيف كانت طفولة ح�سني ال�سحات؟

�أ�شهر،  �إذ تويف و�لدي وعمري ثمانية  طفولتي مل تكن �عتيادية، 
و�أحمد  �شيء يف حياتي  وكل  و�لو�لدة  �لو�لد  �أم��ي هي  فاأ�شبحت 
�أنها �أمي �لتي �أجدها يف كل �لظروف �إىل جانبي وبعد  �هلل كثري�ً 
�شاهم يف تربيتي مع  �لذي  �لو�لد  �أن تزوجت كان زوجها مبثابة 
�لو�لدة كما �أنني حتى �للحظة �أناديه بو�لدي لأنه فعلياً مل يق�شر 
معي بل كان �شاحب �لف�شل بعد �هلل تعايل يف ممار�شتي و�حرت�يف 

لكرة �لقدم.
�أين �أنت من �لتعليم �لأكادميي؟

�شخ�شياً مقتنع متاماُ باأهمية �لتعليم لالعب كرة �لقدم �ملحرتف 
بغ�س �لنظر عن ظروف �لحرت�ف، لذلك لز�لت �أدر�س جتارة يف 
معهد �لأل�شن �لعايل بجمهورية م�شر �لعربية و�أمتنى �أن �أوفق يف 

تكملة تعليمي �لدر��شي.
متى بد�أت ممار�شة كرة �لقدم؟

�أم��ار���س لعبة ك��رة �لقدم  منذ �ن كنت يف �لر�بعة من عمري و�أن��ا 
�إذ  ن�شر،  ه��و مدينة  �ل��ك��روي  م�����ش��و�ري  ب��ه يف  �لتحقت  ن���اٍد  و�أول 
�أ�شهم  �ل�شحات  ح�شني  درب  من  وكل  �ل�شنية  مر�حله  يف  تدرجت 
�لثانية ع�شرة لعبت  �شن  بلغت  فعلياً يف تطوير موهبتي وعندما 
يف دوري �لأ�شبال ويف �لتا�شعة ع�شرة من عمري �نتقلت �إىل نادي 
ملدة  له  ولعبت  �لثانية  �لدرجة  ل��دوري  �ملنتمي  للدخان  �ل�شرقية 
مو�شمني قبل �أن �أتلقى عر�شاً من نادي م�شر �ملقا�شة و�أم�شيت 

فيه �أربع �شنو�ت قبل �لن�شمام �إىل �لعني على �شبيل �لإعارة.
 كيف تلقيت خرب ان�سمامك اإىل مع�سكر املنتخب امل�سري 

يف �سوي�سرا ؟
فاملكاملة  �لفرحة،  مل�شاعر  و�شفاً  جتد  �أن  جد�ً  �ل�شعب  من  �أحياناً 
�لن�شمام  لأن  �لكثري،  يل  تعني  �ل��ك��رة  �حت��اد  م��ن  تلقيتها  �لتي 
نهائيات  على  مقبلون  ونحن  كبري، خ�شو�شاً  ملنتخب م�شر حلم 
كان  و�ن  ح��ت��ى  �شعيد ج���د�ً  وك��ن��ت   2018 رو���ش��ي��ا  �ل��ع��امل  ك��اأ���س 
�لخ��ت��ي��ار خلو�س م��ب��اري��ات دول��ي��ة ودي��ة و�أمت��ن��ى �أن �أح��ظ��ى بثقة 
حتقيق  يف  �مل�شري  باملنتخب  زمالئي  مع  لأ�شاهم  �لفني  �جلهاز 

طموحات كل �مل�شريني و�لعرب يف �ملونديال.
حدثنا عن كوالي�س ان�سمامك اإىل نادي العني؟

نادي  �إد�رة  م��وق��ف  ك���ان  �ل��ع��ني  ع��ر���س  �أت��ل��ق��ى  �أن  ق��ب��ل  �حلقيقة 
بقائمة  لع��ب  �أي  ع��ن  �ل�شتغناء  ع��دم  يف  و��شحاً  �ملقا�شة  م�شر 
�ل�شتوية ومت رف�س عر�شني من  �لفريق خالل فرتة �لنتقالت 
حممد  �لنادي،  رئي�س  �أخ��رين  وعندما  و�لزمالك  �لأهلي  ناديي 
�لعني  بعر�س  �أبنائه  �لالعبني  جميع  يعتر  و�ل��ذي  عبد�ل�شالم، 
و�ف��ق��ت م��ب��ا���ش��رة و�أك����دت ل��ه ���ش��ر�ح��ة برغبتي يف دخ���ول جتربة 
وبدوره  “�لدولية”  �لقائمة  دخ��ول  �إىل  بو�بتي  تكون  �حرت�فية 
�أعتقد  و�أكمل: كما  �لتوفيق.  �ملبا�شرة، متمنياً يل  �أبدى مو�فقته 
�أنه عندما �أعلن �أخري�ً عدم ممانعته يف �نتقايل نهائياً لنادي �لعني، 

مهد يل طريق �لحرت�ف ر�شمياً ب�شفوف “�لزعيم” و�شخ�شياً لن 
�أمانع �إطالقاً يف �لنتقال �إىل د�ر �لزين لعدة �أ�شباب، يف مقدمتها 
مل �أ�شعر �إطالقاً و�أنا يف مدينة �لعني “بالغربة” �لإح�شا�س �لذي 
يف  وكاأنني  بلدي  يف  باأنني  و�شعرت  �ل�شفر  يف  د�ئماً  ير�فقني  كان 
بالإد�رة  و�جتمعت  �لعني  مدينة  و�شلت  �أن  فمنذ  مت��ام��اً،  م�شر 
و�لالعبني حظيت بكل �لدعم و�مل�شاندة ومتت تهيئة كل �لظروف 
من جهاز فني ولعبني بالن�شبة من �أجل �شناعة �لفرق وحتقيق 

�لإ�شافة �ملرجوة.
كيف تقر�أ �لتجارب �لحرت�فية لالعبي �لكرة �مل�شرية يف �أوروبا؟

وكوكا  جابر  وعلي  و�مل��ح��م��دي  و�لنيني  �شالح  حممد  �أن  �مل��وؤك��د 
وت��رزي��ج��ي��ه ف��خ��ر مل�شر و���ش��ف��ر�ء ل��ك��رة �ل��ق��دم �ل��ع��رب��ي��ة يف �أقوى 
�لدوريات �لعاملية و�أمتنى لهم �لتوفيق وكل لعب يف �لعامل يتمنى 
�أن يلعب يف �أوروبا، لكن ل �أحد يعلم كيف �شيم�شي م�شتقبله ومن 
قبل مل �أكن �أعرف باأنني �شاأن�شم �إىل �لعني و�أمتنى �أن �أكون عند 

ح�شن �لظن لكل من�شوبي زعيم �لأندية �لإمار�تية.
لــالحــرتاف خارج  ــي  ــارات الــالعــب الإم ــذي ينق�س  ال مــا   

الدولة؟
لالحرت�ف  �شيء  �أي  �لإم��ار�ت��ي  �ل��الع��ب  ينق�س  ل  �عتقادي  يف   
�خل��ارج��ي وه��ن��اك لع��ب��ني م��ث��ل ع��م��ر ع��ب��د�ل��رح��م��ن مبقدورهم 
�لحرت�ف �خلارجي وتقدمي �أف�شل �مل�شتويات يف �أقوى �لبطولت 
�إذ� نظرنا �إىل �لأم���ر م��ن �جل��ان��ب �لآخ���ر جند  �لأوروب���ي���ة ول��ك��ن 
بع�س  من  كالإفريقي  لي�شت  عموماً  �لعربي  لالعب  �لنظرة  �أن 
�ملنطق  ه��ذ�  خالف  �ل��و�ق��ع  ولكن  و�جل�شمانية  �لبدنية  �لنو�حي 
خ�شو�شاً بعد ظهور جنومية حممد �شالح وريا�س حمرز وهما 
حالياً �لرقم و�حد بالدوري �لإجنليزي �ملمتاز و�أ�شبحا �شمن �أبرز 

�هتمامات �أكر �لأندية �لأوروبية.
ماذ� تركت يف نف�شك �إ�شادة وزير �ل�شباب و�لريا�شة �مل�شري؟

�ملهند�س خالد  و�لريا�شة،  �ل�شباب  وزير  بلقاء  �شعيد�ً  كنت  بد�ية 
�إ�شادته  �أن  و�ملوؤكد  وعجمان  �لعني  مبار�ة  نهاية  بعد  عبد�لعزيز 
�أف�شل ما لدي  �إظهار  �أجل  بالن�شبة يل من  �لكبري  �لد�فع  متثل 
�مل�شرف  �مل�شتوى  تقدمي  �أج��ل  من  �جلهود  وم�شاعفة  �لعني  مع 
تعزز  �أنها  كما  �لإمار�تي  �ل��دوري  �مل�شرية يف  �لقدم  لكرة  كممثل 

من م�شوؤوليتي جتاه �شعار هذ� �لنادي �لكبري.
كيف  موا�سم  ولأربــع  امل�سري  بالدوري  لعبًا  كنت  كونك 

وجدت الدوري الإماراتي؟
�لفرق  لأن  وذل��ك  ج��د�ً  �شعب  يعتر  �مل�شري  �ل���دوري  �حلقيقة 
لعبت يف  وعندما  نادياً   18 وعددها  كثرية  �للقب  على  �ملتناف�شة 
�لدوري �لإمار�تي وجدته خمتلفاً من ناحية �حل�شور �جلماهريي 
�أحد  �أن��ه  ق��وي بدليل  �أن��ه دوري  و�ملالعب و�لأن��دي��ة ويف �عتقادي 
�لأندية  بو�شول  قيا�شاً  �آ�شيا  قارة  م�شتوى  على  �لدوريات  �أف�شل 
�لإمار�تية وحتديد�ً �لعني �إىل �أبعد مرحلة يف �لبطولة �لآ�شيوية 
�إلهاب حما�س  �لفارق يف  �أن عامل �جلماهري ي�شنع  �لأق��وى، كما 
�لالعبني على �مل�شتطيل �لأخ�شر وكما تعلمون بعد �أحد�ث �إ�شتاد 
بور�شعيد ل يوجد ح�شور جماهريي بالدوري �مل�شري ود�ئماً �أردد 
وفخور  �لعني  �إىل  لالن�شمام  قادتني  �لتي  �لظروف  �أ�شكر  باأنني 

جد�ً باللعب لناٍد جماهريي بامتياز ويتزعم �لأندية �لإمار�تية.
الدوري  لقب  على  املناف�سة  يف  العني  حظوظ  ترى  كيف 

باملو�سم احلايل؟
�لعني هو �لفريق �ملت�شدر حالياً ولكن كما ذكرت لكم باأن �لدوري 
�لإمار�تي قوي جد�ً وهناك 3 فرق تتناف�س على �ل�شد�رة لذلك 
�للقب  ب��اأن  و�أعتقد  �لبطل،  �لفريق  عن  �حلديث  ج��د�ً  �ملبكر  من 

�شيح�شم يف �جلولت �حلا�شمة مع نهاية �ملو�شم �حلايل.
كيف ت�شف عالقتك مبو�قع �لتو��شل �لجتماعي؟

�لنرتنت  �شبكة  على  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  �أحياناً  �أت��اب��ع 
عر في�س بوك وتويرت و�ن�شتجر�م ولكن لي�س بالرتكيز �لكبري، 
لعدة �أ�شباب من �شمنها �أنها �أحياناً ت�شهم �شلباً يف تهيئة �لالعب 
للمباريات بغ�س �لنظر عن �ملحتوى �ن كان مدحاً �أو ذماً و�لأهم 
هو �إجادة �أ�شلوب �لتعامل مع كل �لر�شائل �ملو�جهة ل�شخ�شك عر 
�ملرجوة  باملكا�شب  منها  تخرج  حتى  �ملطلوب  بالذكاء  �ملو�قع  تلك 
وعدم �ل�شماح لها بالتاأثري عليك لأنك كالعب مطالب بالتفكري 
لديك  ما  �أف�شل  لإظهار  نف�شك  وجتهيز  فريقك  ��شتحقاقات  يف 

حتى تتمكن من �مل�شاهمة مع زمالئك يف حتقيق �أهد�ف ناديك.
 ماذا عن مدر�سة التعليق اخلليجية؟

كرة  ولع��ب  ونكهة مميزة  ل��ون خا�س  تعليق  لكل مدر�شة  �أعتقد 

�لقدم يحر�س د�ئماً على متابعة �ملبار�ة بعد نهايتها للوقوف على 
نف�س  ويف  �أخطائه  ت�شويب  على  و�لعمل  به  ظهر  �ل��ذي  �مل�شتوى 
�لالعب حقه  �لذي مينح  �ملثقف  �ملعلق  �ل�شتمتاع بو�شف  �لوقت 
كاماًل وينتقده باأ�شلوب ر�ئع ي�شهم من خالله يف معاجلة �أخطائه 
�ملعجبني ج���د�ً مبدر�شة  ب��اأن��ن��ي م��ن  �ن قلت لكم  ���ش��ر�ً  �أذي���ع  ول��ن 

�لتعليق �خلليجية.
ماذا تقول ملن توقع ف�سلك مع العني؟

لن �أقول له �شيئاً ولكنني �أحمد �هلل �لذي وفقني و�أمتنى �أن �أجنح 
فعلياً مع �لعني بتحقيق دوري �أبطال �آ�شيا و�لدوري وكاأ�س رئي�س 

�لدولة حتى نحتفل بيوبيل �لنادي �لذهبي باأ�شلوبنا �خلا�س.
مباريات يف �لذ�كرة؟

يف �لدوري �لإمار�تي كل مبار�ة يخو�شها �لعني متثل حتدياً جديد�ً 
بالن�شبة يل و�شتظل عالقة بذ�كرتي ويف �لدوري �مل�شري مبارياتي 
�أمام �لأهلي و�لزمالك لأنها متثل حتدياً خمتلفاً بالن�شبة جلميع 

�لأندية كونها حتظى بن�شبة م�شاهدة عالية.
 مبار�ة خارج �لذ�كرة..؟

�أمام  خ�شرنا  عندما  �ملقا�شة  م�شر  ن��ادي  مع  يل  �لأول  �ملو�شم  يف 
�جلي�س ب�شتة �أهد�ف.

مباراة متنيت اإعادتها مرة اأخرى؟
�ملباريات من تلك �لنوعية كثرية ولكنني متنيت �أن تعاد مبار�تنا 
�أمام �لأهلي �لتي كانت و�حدة من �أجمل �ملو�جهات بالدوري و�لتي 
خ�شرنا فيها بهدف دون رد و�أهدرنا ركلة جز�ء يف �أخر دقيقة من 

عمر �ملبار�ة.
 هدف يف الذاكرة؟

�أول هدف يل مع �لعني يف مرمى �لو�شل يف مو�جهة كانت حا�شمة 
كونها �شهدت �ملناف�شة �حلقيقية بني �لفريقني على �ل�شد�رة ويف 
�إذ قدمت  �مل�شري هديف يف مرمى فريق نادي �لرت�شانة  �ل��دوري 
موقع  على  �ملقطع  ن�شر  من  و�شفه  ر�ئ��ع��اً  مهارياً  عر�شاً  خالله 

يوتيوب بهدف مي�شي �ملظاليم.
اأ�سعد اللحظات يف م�سوارك الكروي؟

�أمتنى �أن تكون �أ�شعد �للحظات يف �مل�شتقبل باإذن �هلل عندما �أحقق 
طموحاتي مع �لعني و�لن�شمام �إىل �لقائمة “�لدولية” �لنهائية 
حالياً  ولكنني   2018 رو�شيا  �لعامل  كاأ�س  يف  �مل�شري  للمنتخب 
خالل  م��ن  �ل��ك��روي  م�شو�ري  يف  �للحظات  و�أ�شعد  �أف�شل  �أعي�س 

�لن�شمام للعني.
موقف طريف؟

�ملو�قف �لطريفة كثرية ولكن �أخرها، كان خالل مع�شكر مبار�تنا 
ملو�جهة عجمان، �إذ تعقدت من موقع “�مل�شعد”، فكلما �أخرج من 
غرفتي �أحر�س على �لذهاب �إىل �أد�ء �ل�شالة �أو قاعة �لجتماعات 
�أعود لنف�س  �إىل طريق م�شدود ثم  و�أ�شل  �أ�شيع �لطريق  �أجدين 
�أربع مر�ت  �ملكان و�أغري �جتاهي للو�شول فتكرر �لأمر �أكرث من 
وك��ن��ت �أت��ذم��ر يف ك��ل م��رة م��ن نف�شي وف��وج��ئ��ت ب���اأن �جلميع من 
باأنني  ويعلمون  ي��ر���ش��دون حت��رك��ي  ك��ان��و�  �إد�ري  وج��ه��از  لع��ب��ني 
ويقولون  �نفجرو� �شحكاً  �لر�بعة  �ملرة  �أ�شلهم ويف  �شائع عندما 
يف كل مرة �أ�شعت �لطريق يا “�شحات” كنا نر�شدك حتى �شعرت 

باحلرج.
الالعب املف�سل؟

م�شتوى  وعلى  ونيمار  مي�شي  �إىل  بالإ�شافة  رون��ال��دو  كر�شتيانو 
�لوطن �لعربي �أبوتريكة.

�لنادي �لعاملي؟
ريال مدريد

�لالعب �لإمار�تي؟
عمر عبد�لرحمن وكذلك �أحمد خليل.
�أف�شل �جلو�ئز �ل�شخ�شية ملن تهديها؟

لو�لدتي �حلبيبة.
�مللعب �ملف�شل؟

��شتاد هز�ع بن ز�يد.
�لوجبة �ملف�شلة؟

�لأكالت �مل�شرية �مللوخية و�ملح�شي و�لإمار�تية �ملندي �للحم.
  �أمنية يف �خلاطر؟

�أ�شخا�س  وع���دة  وعائلتي  و�ل��دت��ي  �إ���ش��ع��اد  ه��ي  �خلا�شة  �أح��الم��ي 
خارج �لعائلة و�أمتنى �أن �أوفق يف بناء م�شجد وهذ� هو حلم حياتي 
رو�شيا  �لعامل  كاأ�س  يف  م�شر  منتخب  مع  �لتاألق  �أي�شاً  و�أمنيتي 

�لعني. مع  �لحرت�يف  م�شو�ري  يف  �أجنح  و�أن   2018

ت�شل�شي لن يتخلى عن كونتي



اأت بوفاتها فودعت اأ�شدقاءها  تنبَّ
اأت فتاة برتكها عامل  يف و�قعة موؤملة، وغريبة يف �لوقت نف�شه، تنبَّ
�لأح��ي��اء و�لن��ت��ق��ال �إىل �ل��ع��امل �لآخ����ر، ف��ودَّع��ت �أ���ش��دق��اءه��ا عر 

�شفحتها �ل�شخ�شية يف موقع في�شبوك، لتتوفى بعد ذلك باأيام!
مويل  �أطلَّت  �لريطانية،  �ل�شحافة  ن�شرتها  �لتي  �لتفا�شيل  ويف 
�لإنرتنت،  على  بوجهها  ع��ام��اً،   22 �لعمر  م��ن  �لبالغة  ه��ورت��ون، 
"ت�شبح  وكتبت:  في�شبوك  على  لها  �شخ�شية  �شورة  ن�شرت  حيث 
على خري �أيها �لعامل، �أنا ذ�هبة". وبعدها باأيام، وحتديد�ً �لأربعاء 

31 يناير 2018 عرثت �ل�شرطة على مويل متوفاة.
ونفت �ل�شرطة �لريطانية وجود �أي �شبهة حول وفاة �ل�شابة، لذ� 
�أن �لوفاة كانت  مل تتعامل مع �لو�قعة على هذ� �لأ�شا�س، و�أكدت 
طبيعية. وقد مت ��شتدعاء �ل�شرطة �إىل �ملكان بناء على قلق ممن 
يقدمون �لرعاية ملويل. ح�شبما نقلته �شحيفة مرتو على موقعها 
�لإلكرتوين. ومويل هورتون �أمٌّ لطفلة تدعى لويل، تبلغ من �لعمر 
ثالث �شنو�ت فقط، وتقيم يف بلدة ميلفورد هافني مبنطقة بيمبز 
�ل�شرطة:  با�شم  ناطقة  وقالت  بريطانيا.  غرب  ويلز  مقاطعة  يف 
�أ���ش��دق��اء لها  �أب��ل��غ  �أن  �لت�����ش��ال مب��ويل بعد  �إن �ل�شباط ح��اول��و� 
�ل�شابة  وجدنا  �لأ�شف  "مع  و�أ�شافت:  غيابها.  ب�شبب  قلقهم  عن 
متوفاة". وذكرت �ل�شحف �لريطانية، �أنه ل �شبهات حتوم حول 
�أو على  �أن مويل علمت،  ��شتنتاج و�ح��د، وهو  �إىل  وفاتها، ما دفع 

�لأقل �شعرت، باأنها �شتموت.

عانى من غ�شل ال�شحون ب�شبب جهله
موقع  م�شتخدمي  �شخرية  ماكلوغلني  م��اي��ك  ي��دع��ى  رج��ل  �أث���ار 
تويرت عندما �عرتف باأنه عانى ملدة 10 �شنو�ت يف غ�شل �ل�شحون 
ب�شبب جهله. وذكر موقع Indy100 �أن ماكلوغلني ميتلك غ�شالة 
�شحون �إل �أنه عانى ملدة 10 �شنو�ت من غ�شل �ل�شحون و�لأوعية 
تعديل  خيار  بها  غ�شالته  �أن  يعرف  يكن  مل  لأن��ه  يدويا  �لكبرية 

�رتفاع �لأرفف لت�شتوعب �ل�شحون كبرية �حلجم.
و�أو����ش���ح �ل��رج��ل �أن����ه �ن��ت��ق��ل �إىل م��ن��زل��ه �حل����ايل يف ع���ام 2008، 
بال�شكل  �أطباقه لي�شت طويلة  �أن غ�شالة  وكان د�ئم �لنزعاج من 
غ�شل  لعتياد  ��شطره  م��ا  �ل��ك��ب��رية،  �ل�شحون  ل�شتيعاب  �ل��ك��ايف 
ميكنه  �أن��ه  �أي���ام،  منذ  فقط،  �كت�شف  لكنه  ي��دوي��ا،  �ل�شحون  تلك 
�لكبرية،  لل�شحون  �أ�شفله  م�شافة  يتيح  بحيث  �لعلوي  �لرف  رفع 
�أه��دره طيلة  ما �شكل �شدمة كبرية له وندما على �ملجهود �لذي 
�لع�شر �شنو�ت �ملا�شية. و�أثارت تغريدته �لتي �عرتف فيها بجهله 
ح�شلت  �لتغريدة  �أن  �إذ  �مل�شتخدمني  بني  و��شعة  و�شخرية  جدل 
�ألف م�شاركة، كما   14 �ألف �إعجاب، و�أكرث من   86 على �أكرث من 

تناقلتها خمتلف �ملو�قع �لإخبارية.

تعوي�شات عن عقم الدجاج دولر  ماليني   3
�شرفت وز�رة �لدفاع �لريطانية ما يقارب 3 ماليني دولر خالل 
�لأعو�م �لأربعة �لأخرية مبثابة تعوي�س عن �لأ�شر�ر �لتي �أحلقها 
هدير مقاتالتها وت�شبب بخوف وعقم جمموعة من �حليو�نات، 

بالإ�شافة �إىل وفاة عدد من �لأح�شنة و�لنعاج.
وبح�شب معلومات ن�شرتها �شحيفة "ذي د�يلي مايل" �لريطانية 
دولر مت �شرفها  �أل��ف   350 يناهز  ما  ف��اإن  �لثالثاء،  �لول  �م�س 
للمز�رعني بعد �أن ثبت باأن هدير �لطائر�ت و�لهيليكوبرت �أخاف، 

بل قتل، حيو�نات باإ�شطبالت �لقرية. 
ومن مل ميت من �خلوف، بات عقيماً، بخا�شة �لدجاج �لذي �أحلق 

خ�شارة كبرية باإنتاج �ملز�رعني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الروبوت اأهم مرافق لكبار ال�شن يف اليابان
وجدت �ليابان �لتي يعاين جمتمعها من �ل�شيخوخة حال مل�شكلة �لنق�س يف عدد �لذين يعتنون بكبار �ل�شن. �حلل 
�ليابانيني يركزون جهودهم على  �ملطورين  �أن  و�أوردت �شحيفة" �لغارديان" �لريطانية،  �لروبوت.  بب�شاطة هو 
�ملهام  �أد�ء  �لذي يعانون من وهن �جل�شد على  �أولئك  �ل�شن خ�شو�شا  ي�شاعد كبار  �إنتاج روبوت �شهل �ل�شتخد�م، 
�حليوية. وطبقا ل�شرت�تيجية �ليابان �خلا�شة بالروبوت، فاإن �حلكومة تتوقع �أن يقبل �أربعة من كل خم�شة من 
كبار �ل�شن �حل�شول على �لدعم �لذي توفره �لروبوتات بحلول عام 2020. وت�شمل مهام �لروبوت �جلديد نقل كبار 
�ل�شن من �أ�شرتهم وو�شعهم يف �لكر��شي �ملتحركة، ف�شال عن �إي�شالهم �إىل حو�س �ل�شتحمام. وتتوقع �حلكومة 
2025، لذلك ت�شعى  �ألفا من مقدمي �خلدمة لكبار �ل�شن بحلول عام   370 �إىل  �أن تو�جه نق�شا ي�شل  �ليابانية 
حاليا �إىل �إقناع �ملجتمع بفكرة �أن �لتكنولوجيا قادرة على �شد �لفجوة يف عدد �ملمر�شني. ويقول �لدكتور هريوهي�شا 
هريوكاو�، مدير �أبحاث �بتكار �لروبوت يف �ملعهد �لوطني للتكنولوجيا و�لعلوم �ل�شناعية �ملتقدمة �إن �لغاية من 
هذ� �لروبوت تقلي�س �لعبء �مللقى على عاتق �ملمر�شني وتعزيز ��شتقاللية كبار �ل�شن �لذين يعي�شون يف منازلهم. 
و�أ�شاف �أن �لروبوتات ل ميكنها حل �مل�شكالت، لكنها قادرة على �مل�شاهمة يف تقلي�شها. و�أ�شار �إىل �أن هذه �لروبوتات 
�أن  �لنا�س  و�عتقاد  �لباهظة  �لتكلفة  ب�شبب  وذل��ك  باليابان،  �ل�شن  كبار  منازل  يف  �ملئة  يف   8 يف  فقط  حاليا  تعمل 
 98 ي�شاعد  �حلكومة  تدعمه  م�شروع  على  هريوكاو�  وي�شرف  �ل�شن.  بكبار  يعتنو�  �أن  يجب  �لذين  هم  �ملمر�شني 
15 روبوتا دخلت �لأ�شو�ق. ومن �لعقبات �لتي تو�جه  �إنتاج  م�شنعا يف �ليابان، ��شتطاعو� خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية 
رو�ج هذه �لروبوتات �أنها ل تتحدث، ف�شال عن �أنها ل ت�شبه �لب�شر، لكن �لقائمني على �مل�شروع ير�هون على حت�شني 

�أد�ئها خالل �ل�شنو�ت �ملقبلة ف�شال عن تخفي�س �أ�شعارها.
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»بالك بانرث« يحظى با�شتقبال الأبطال من النقاد 
حظي فيلم بالك بانرث �أول فيلم منفرد لبطل خارق �أ�شود من �إنتاج �شركة 
لأفريقيا  وبت�شويره  باأحد�ثه  فاأ�شادو�  �لنقاد  من  �شديد  برتحيب  مارفل 
�ل�شاحرة. و�لفيلم من �إخر�ج ريان جولر و�أبطاله كلهم تقريبا من �ل�شود 
بي�شت  ديلي  موقع  به  و�أ�شاد  نيوجنو  ولوبيتيا  بي.جوردون  مايكل  ومنهم 
باأنه  �شتون  رولينج  جملة  و�شفته  بينما  �أ�شود  لكل  حب  خطاب  باعتباره 

ت�شحيح ل�شنو�ت من �إهمال �لتنوع.
�إنتاجه كذلك �شركة ديزين �لأ�شبوع  ويبد�أ عر�س �لفيلم �لذي ت�شارك يف 
ومتطورة  خيالية  ل��دول��ة  حديثا  �مل��ت��وج  �مللك  تت�شال،  ع��ن  ويحكي  �ملقبل 
يو�جه حتديات من ف�شائل  و�لذي  و�كاند�،  �أفريقيا تدعى  تكنولوجيا يف 
د�خل �لبالد. وياأتي �لفيلم بعد �نتقاد�ت ��شتمرت �شنو�ت للتمثيل �ملنخف�س 
جائزة  و�ي��ت  �شو  �أو�شكار  حملة  ذل��ك  يف  مبا  هوليوود  �أف��الم  يف  للملونني 
�ملتحركة  �ل�شور  وعلوم  فنون  �أكادميية  دفعت  �لتي  للغاية  بي�شاء  �أو�شكار 

لزيادة �لتنوع بني �أع�شائها وكان �أغلبهم من �لرجال �لبي�س.
�لفيلم على ت�شنيف نادر بلغ مئة باملئة من موقع روتن توميتوز  وح�شل 
�لذي يقوم بتجميع �آر�ء �لنقاد ويتوقع �ملحللون �أن تبلغ �إير�د�ته نحو 150 

مليون دولر يف �لأ�شبوع �لأول من عر�شه.

الع�شاء الأخري لزعماء مافيا يف نيويورك!
�شدد مكتب �لتحقيقات �لفيدر�يل ثمن ماأدبة ع�شاء، جمعت موظفي �ملكتب 

مع زعماء ع�شابة، يف عملية �شرية للقب�س عليهم.
وتفيد �شحيفة نيويورك بو�شت باأن �ملاأدبة كلفت ميز�نية �لوليات �ملتحدة 

25 �ألف دولر، و�أطلقت عليها "عيد ميالد كوز� نو�شرت�".
و�أقيمت �ملاأدبة، يف �شهر دي�شمر 2014، يف حي برونك�س مبدينة نيويورك، 
وكان �لهدف منها �إلقاء �لقب�س على �أع�شاء ع�شابة �ملافيا، ومل يك�شف عنها 
�إل، يف 31 يناير �ملا�شي، خالل ��شتماع �ملحكمة �لحتادية يف مانهاتن �إىل 
�شهادة �لعميل �خلا�س، وليم �إنزيريلو، ب�شاأن رئي�س �ملافيا جوزيف مرلينو 

من فيالديلفيا.
وقال �إنزيريلو: "يف �لبد�ية، مل يو�فق �ملكتب على حتمل هذه �لنفقات، ولو 

مل نقم بذلك، ملا ��شتطاع م�شاعدتنا ع�شو �ملافيا جون روبيو".
مرلينو  لنقل  دولر  �آلف  خم�شة  ل��ه  "دفعنا  ق��ائ��ال:  �إن��زي��ري��ل��و  و�أ���ش��اف 

وزوجته، و20 �ألف دولر ملاأدبة �لع�شاء".
باريللو  وبا�شكو�لو  مرلينو  وه��م:  �ملافيا  زعماء  من  ثالثة  �ل��دع��وة  ولبى 

ويوجني �أونفوريو من عائلة ج�شنوفيزي.
�شنو�ت  �شبع  باريللو  ب�شجن   ،2017 عام  �ملحكمة  ق�شت  �عتقالهم،  وعقب 
بتهمة �لبتز�ز. �أما مرلينو فلم يعرتف بذنبه، فيما مل تنظر �ملحكمة يف 

ق�شية �أونفوريو حتى �لآن.

اختبار اأقوى 
�شاروخ يف العامل 
بنجاح  �إك�س  �شبي�س  �شركة  �أطلقت 
���ش��اروخ��ه��ا ف��ال��ك��ون ه��ي��ف��ي، �أقوى 
�لف�شاء  �إىل  �ل���ع���امل،  يف  ����ش���اروخ 
لت�شع  لإط���الق���ه  �خ��ت��ب��ار  �أول  يف 
�ململوكة  �خلا�شة  �ل�شركة  ب��ذل��ك 
ل��ل��م��ل��ي��اردي��ر �إي���ل���ون م��ا���ش��ك حجر 

ز�وية جديد يف م�شريتها.
و�نطلق �ل�شاروخ خمرتقا �ل�شماء 
�لثالثاء  �أم�����س  �ل�شافية  �ل��زرق��اء 
�ل�شو�ريخ  لإط������الق  م���وق���ع  م���ن 
بد�أت  �لأمريكية  فلوريد�  ب��ولي��ة 
منه �لبعثات �لف�شائية �إىل �لقمر.
يعادل  �ل�����ذي  �ل�������ش���اروخ  وي��ح��م��ل 
23 طابقا  طوله مبنى مكونا من 
�شيارة ت�شال رود�شتار حمر�ء �للون 
جتريبية.  كحمولة  �لف�شاء  �إىل 
وهدر فالكون هيفي �أثناء �نطالقه 
من من�شة �لإطالق خملفا �شحبا 
م���ن �ل���ب���خ���ار و�ل����دخ����ان و�ل���رم���اد 
بالتوقيت  ع�����ش��ر�   3:45 �ل�����ش��اع��ة 
�ملحلي )2045 بتوقيت جرينت�س( 
كيب  يف  للف�شاء  كنيدي  مركز  يف 
�لهتاف  �شماع  وت�شنى  ك��ن��اف��ري�ل. 
�شبي�س  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  �ل�����ش��اخ��ب 
�إك���������س م����ن م���ق���ره���ا يف ه����اوث����ورن 
�أذيعت  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ح��ي��ث  ب��ولي��ة 
ل��ق��ط��ات ح��ي��ة ل��ع��م��ل��ي��ة �لإط�����الق. 
�خليام  �لأ���ش��خ��ا���س  م��ئ��ات  ون�شب 
من  كيلومرت�ت  ثمانية  بعد  على 
م��رك��ز �ل��ف�����ش��اء مل�����ش��اه��دة �نطالق 

�ل�شاروخ.
�إح������دى  �إن  ق������ال  م���ا����ش���ك  وك�������ان 
�لختبار  يف  �حل��ا���ش��م��ة  �ل��ل��ح��ظ��ات 
حمركان  ينف�شل  عندما  �شتكون 
على جانبي �ل�شاروخ خالل ثالث 

دقائق من �لإطالق.

اأ�شغر حمررة �شحفية 
بعمر 8 �شنوات 

قبل �شهرين من عيد ميالدها �لتا�شع، �أ�شبحت طفلة 
�أ�شرت�لية �أ�شغر حمررة يف �شحيفة بالعامل، لتدخل 

�شجل غيني�س لالأرقام �لقيا�شية. 
وك��ان��ت روك�����ش��ان دو�ن����ز، ق��د عملت مل���دة 6 �أ���ش��ه��ر يف 
�أول  �شدرت  عندما  ماغازين"،  غ��ريل  "�إت  �شحيفة 
�إحدى م�شاركاتها، وو�شلت  �ملجلة حتمل  ن�شخة من 
�أ�شرت�ليا  م��ن  ك��ل  و�مل��ت��اج��ر يف  �مل��ك��ت��ب��ات  رف���وف  �إىل 

ونيوزلند�.
وي�����ش��ت��م��ل ع���م���ل روك�������ش���ان ك���م���ح���ررة ع���ل���ى ح�شور 
�لإ�شد�ر�ت، وخلق مفاهيم حتريرية جديدة، و�إجر�ء 
�ل�شهرية،  �ملحرر  ر�شالة  وكتابة  �ل�شوق،  على  �أبحاث 

ومر�جعة �ملجلة قبل �لطباعة.
ومن خالل �لتوفيق بني عملها كمحررة، و�لو�جبات 
�لعمل من جهة،  هذ�  عاتقها يف  على  �مللقاة  �لكبرية 
وبني و�جباتها �ملدر�شة من جهة �أخرى، �أثبتت روكان، 
�أنه ل يوجد حدود للعمر لتحقيق �لإجناز�ت �ملبهرة، 

بح�شب موقع �شجل غيني�س.

طبيب مزيف ين�شر الإيدز
ذكر م�شوؤول �شحى هندي �أن طبيبا ز�ئفا يعالج �لقرويني 
�لفقر�ء من نزلت �لرد و�ل�شعال و�لإ�شهال، �أ�شاب ما ل 
يقل عن 21 منهم بفريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�شبة )�إيدز( 

با�شتخد�م حقن ملوثة.
تبحث  �ل�شرطة  �إن  ت�����ش��ودري،  �شو�شيل  �مل�����ش��ئ��ول،  وق���ال 
عن ر�جندر� ياد�ف، �لذى هرب من بانغارمو وهى بلدة 

�شغرية يف ولية �أوتار بر�دي�س �شمايل �لبالد.
و�أو�شح قرويون من �لبلدة �أنهم نادر� ما ر�أوه يغري �لإبر، 
�نت�شار  �إىل  �أدى  رمب��ا  ه��ذ�  �أن  �إىل  ت�����ش��ودري  �أ���ش��ار  فيما 

فريو�س �لإيدز.
ومع تعر�س نظام �لرعاية �ل�شحية يف �لهند لنق�س كبري 
يف �لأطباء و�مل�شت�شفيات، ي�شعى ماليني �لفقر�ء لأطباء 

ز�ئفني من �أجل عالج رخي�س.
يذكر �أن �لهند ت�شم 2.1 مليون م�شاب بفريو�س �ليدز، 
�مل�����ش��رتك �ملعني  �مل��ت��ح��دة  ب��رن��ام��ج �لأمم  ل��ت��ق��ري��ر  وف��ق��ا 

بالفريو�س عام 2016.

طار ب�شيارته اإىل املقربة.. وخرج حيا
ب�شرعة  ي��ق��وده��ا  ك��ان  ���ش��ي��ارة  على  �ل�شيطرة  �شائق  فقد 
ك���ب���رية، ف��ه��دم��ت ج����د�ر م��ق��رة ق��ب��ل �أن ت��ت��دح��رج فوق 
�أفادت  م��ا  وف��ق  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة،  �شيدين  مدينة  يف  قبورها 

و�شائل �إعالم حملية.
�ل�شائق  �إن  �لأ�شرت�لية  �لإذ�ع��ة و�لتلفزيون  وقالت هيئة 
كان يقود �شيارته حتت تاأثري �لكحول فجر �ليوم عندما 

هدم جد�ر �ملقر وتدحرجت �شيارته فيها.
لكن  و�لبطن،  �لوجه  �أ�شيب بجروح يف  �أن��ه  �إىل  و�أ�شارت 

حالته م�شتقرة.
وتطلب �إخر�ج �ل�شائق من �ل�شيارة ق�س �أجز�ء منها، فيما 
�ملقرة،  م��ن  �ل�شيارة  �إز�ل���ة  �إىل  لحقا  �ل�شلطات  عكفت 

متهيد� لرتميم �لقبور �ملت�شررة.

ي�شتخدم قطة لتنظيف �شيارته
�أظهر مقطع فيديو ن�شر على موقع يوتيوب �لإلكرتوين 
و�أثار ��شتنكار �ملتابعني، رجاًل رو�شياً وهو ي�شتخدم قطة 

حية كاأد�ة لتنظيف �شيارته، بدًل من قطعة �لقما�س. 
باملاء  م��ل��يء  دل��و  �لقطة يف  يغّط�س  وه��و  �ل��رج��ل  وظ��ه��ر 
وهو  بها  �شيارته  مقدمة  بفرك  يبد�أ  �أن  قبل  و�ل�شابون 

ي�شحك. 
وكان �لرجل قد �أم�شك بالقطة بعدما عرث عليها نائمة 
ك��ر�ي بجنوب غرب  كر��شنود�ر  �شيارته يف منطقة  حتت 
رو�شيا، وقرر �أن ي�شتخدمها يف دعابته �ل�شمجة �لتي مل 

يتقبلها �أحد. 
�أث��ار �ملقطع موجة من �لنتقاد�ت و�ل�شخط ب�شبب  وقد 
�لتو��شل �لجتماعي، ودفع  ما فعله �لرجل على مو�قع 
ورد يف  ما  وفق  �حل��ادث،  للتحقيق يف  �لرو�شية  �ل�شرطة 

�شحيفة ديلي ميل �لريطانية.  رجل يتجول مع كلبه بالقرب من برج ايفل و�سط الثلوج الكثيفة التي اجتاحت املنطقة خالل الأيام القليلة املا�سية )اأ ف ب(

ترامب مع احل�شناوات 
وميالنيا تراقب

دونالد  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  تخلى 
ميالنيا،  زوج����ت����ه  ع����ن  ت����ر�م����ب 
وتركها خلفه ليتوجه �شوب فريق 
عليهن،  �لتحية  ويلقي  م�شجعات 
تناقلته  ف��ي��دي��و  �أظ���ه���ره  م���ا  وف���ق 

مو�قع �إعالمية.
�نطالق  ق��ب��ل  �ل��ف��ي��دي��و  و�ل��ت��ق��ط 
كرة  دوري  لبطولة  نهائية  �ملبار�ة 
�لتي  �مل��ب��ار�ة  �أو  �لأمريكية،  �لقدم 
�لتي  بول"،  "�شوبر  با�شم  ت��ع��رف 
ت��ع��د �حل����دث �لأك����رث م�����ش��اه��دة يف 

�لبالد كل عام.
نادي  يف  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  و�أقيمت 
بامل  يف  للغولف  �ل����دويل  ت��ر�م��ب 

بيت�س بولية فلوريد� �لأمريكية.
�لتقى تر�مب  �ملبار�ة،  وقبل بد�ية 
مبجموعة من �مل�شجعات كن يقمن 
و�ل�شتعد�د�ت  �لتح�شري�ت  باآخر 
قبل دخ���ول �مل��ل��ع��ب، ث��م ق��دم��ن له 
�لرق�س  خ��الل  من  �شريعا  عر�شا 
مثل  �لأغ����اين  م��ن  جمموعة  على 
 Shut"و "Hail to the Chief"

."Up and Dance
�ل�شريع،  �ل��ع��ر���س  ن��ه��اي��ة  وع��ق��ب 
ظ��ه��ر �ل��رئ��ي�����س �لأم����ريك����ي وهو 
حدة،  ع��ل��ى  م�شجعة  ك���ل  ي�����ش��اف��ح 
ل��ك��ن، كننت  "�شكر� ج��زي��ال  ق��ائ��ال 
موهوبات..  �أن����نت  ج����د�،  ر�ئ���ع���ات 

�أمتنى �أن ت�شتمتعن باملبار�ة".
�لفيديو  م�شاهدي  بع�س  و�عتر 
�أن تر�مب و�شع زوجته يف موقف 
خلفه  ت����رك����ه����ا  ب����ع����دم����ا  حم��������رج، 
�إىل  م�شريين  �مل�شجعات،  لي�شافح 

�أنه كان يجب �أن ي�شطحبها معه.

كراهية الأ�شوات دمرت هذه ال�شابة
تعاين �شابة بريطانية من حالة �شحية نادرة 
�لأ�شو�ت  حتمل  على  قدرتها  ع��دم  يف  تت�شبب 
�ل�شحك،  �أو  �ل��ط��ع��ام  م�����ش��غ  م��ث��ل  �مل��زع��ج��ة 
وتثري لديها حالة من عدم �ل�شتقر�ر �لنف�شي 
و�جل�����ش��دي.  حت��ول��ت ح��ي��اة ج��اي��د و�ي���ت )22 
عاماً( �إىل جحيم ل يطاق بعد �إ�شابتها بحالة 
"مي�شو  �لأط���ب���اء  عليها  يطلق  ن����ادرة  �شحية 
فونيا" وتتمثل �أعر��شها بكر�هية جتاه �أ�شو�ت 
مرتفع،  ب�شوت  و�ل�شحك  �مل�شغ  مثل  معينة 

وتقليب �شفحات �لكتب، و�لعبث بالأقالم. 
وقد تركت هذه �حلالة �آثار�ً �جتماعية �شلبية 
على �لآن�شة و�يت بني �لأ�شدقاء وزمالء �لعمل 
�نزعاجها  �أب���دت  بعدما  عنها  �ب��ت��ع��دو�  �ل��ذي��ن 
�أثناء  ي�����ش��درون��ه��ا  �ل��ت��ي  �لأ����ش���و�ت  م��ن بع�س 
�لآن�����ش��ة جيد يف  ت��و�ج��ده��ا برفقتهم.  وق��ال��ت 
" �أ�شعر بالتوتر  تعليق على حالتها �ل�شحية: 
وهذ�  �لأ����ش���و�ت،  بع�س  �شماع  ل��دى  �ل�شديد 

يدفعني لل�شر�خ وتعنيف من ي�شدرها، �لأمر 
�لذي جعل �لكثريين ينفرون مني، وجعلني يف 

حالة من �لعزلة �لجتماعية"
ويولد �شماع �أ�شو�ت �لأ�شخا�س وهم يتناولون 
�ل��ط��ع��ام ���ش��ع��ور�ً ب��ال��ق��ل��ق ل���دى �لآن�����ش��ة و�يت، 
ويت�شبب بت�شارع �شربات قلبها، و�رتفاع �شغط 

�لدم لديها.
هذه  �نت�شار  ن�شبة  ف��اإن  �لأخ�شائيني  وبح�شب 
�حلالة غري معروفة بعد، �إل �أن در��شة �أجريت 
باملئة   20 ب��اأن  �أظهرت  و�شابة  �شاب   400 على 

منهم م�شابون بها بن�شب متفاوتة �ل�شدة. 
م���ن �جل���دي���ر ب���ال���ذك���ر، �أن ه����ذه �حل���ال���ة مت 
قبل  م��ن   2001 ع��ام  يف  م��رة  لأول  �كت�شافها 
�لأخ�شائي �لأمريكي باويل غا�شرتبوف �لذي 
كر�هية  �أي  فونيا"  "مي�شو  ��شم  عليها  �أطلق 
�لأ���ش��و�ت، وف��ق ما ورد يف �شحيفة ديلي ميل 

�لريطانية. 

كايلي جيرن تن�شر �شورة لطفلتها �شتورمي 
�أفر�د عائلة كارد��شيان   ن�شرت كايلي جيرن جنمة تلفزيون �لو�قع �لأمريكية و�أ�شغر 

�ل�شهرية �شورة لطفلتها �ملولودة حديثا و�أعلنت عن �ختيارها ل�شم �شتورمي.
حيث  �إن�شتجر�م  موقع  على  ح�شابها  ع��ر  للطفلة  ���ش��ورة  ع��ام��ا(   20( جيرن  ون�شرت 
ظهرت �لر�شيعة يف رد�ء وردي �للون ومت�شك باإ�شبع �أمها �لتي طلت �أظافرها باللون 
�لأحد  ي��وم  �أعلنت  جيرن  كانت  �شتورمي.  كلمة  �ل�شورة  حتت  جيرن  وكتبت  �ل���وردي. 
عن  و�عتذرت  �شباط  فر�ير  �أول  يف  �شكوت  تر�في�س  �ل��ر�ب  مغني  من  طفلتها  ميالد 
�إبقاء حملها �شر� على حمبيها ومتابعيها على �إن�شتجر�م و�لذين ي�شل عددهم �إىل 101 
تظهر  �ل��ذي  �لناجح  �لو�قع  تلفزيون  برنامج  جناح  جيرن  و��شتثمرت  �شخ�س.  مليون 
مل�شتح�شر�ت  كارد��شيانز، لإطالق خط  ذ�  ويذ  �أب  كيبينج  كارد��شيان، وهو  عائلة  فيه 
�لتجميل يحمل ��شمها. و�شتورمي هي �لثانية �شمن ثالثة �أطفال لعائلة كارد��شيان 
جليرن  �ل�شقيقة  غري  �لأخ��ت  كارد��شيان  كيم  و�أعلنت  �لعام.  ه��ذ�  عنهم  �أعلن 
ميالد طفلة ثالثة لها من زوجها مغني �لر�ب كاين وي�شت يف يناير كانون 

�لثاين. و�أطلق �لزوجان على �ملولودة ��شم �شيكاجو.


